บร�ษัท ผลิตไฟฟาราชบุร�โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
มุงมั่นประกอบธุรกิจควบคูไปกับการเปนองคกรสีเข�ยวที่ใสใจ
การประหยัดพลังงานในทุกกระบวนการ สรางจ�ตสำนึก
ใหบุคลากรขององคกร พรอมสรางสรรคสิ่งดีๆ คืนกลับสูสังคม
และสิ่งแวดลอม เพื่อความมั่นคงยั่งยืนทั้งของธุรกิจ และโลกของเรา

ปกหน้าใน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ว� สั ย ทั ศ น

เปนบร�ษัทพลังงานครบวงจรชั้นนำ ที่มุงเนนการสรางมูลคาในภูมิภาคเอเช�ยแปซ�ฟก

พั น ธ กิ จ

สรางมูลคาเพิ่มแกผูถือหุน โดยเนนการสรางผลตอบแทนทางการเง�นสูงสุดอยางตอเนื่อง
มุงเนนการสรางความเปนเลิศในการดำเนินงานและการพัฒนาโครงการตามมาตรฐานสากล
มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรม
สรางบรรยากาศการทำงานที่นาพึงพอใจและมั่นคง รวมทั้งสรางแรงจ�งใจในการทำงานใหแกพนักงาน
สนับสนุนความมั่นคงดานพลังงานไฟฟาของประเทศไทย และปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด

R
A
T
C
H

ค่ า นิ ย ม อ ง ค์ ก ร

บุคคลอางอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย

ผูสอบบัญช�

ที่ปร�กษากฎหมาย

เลขานุการบร�ษัท

R e l i a b: บริi ษlัท ศูi นยtรับyฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อเลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0 2229 2888
ทรสาร 0 2654 5427

A c c o u n t a b i l i t y

ค ว า ม รั บ ผิ ด :ช อบริบษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

เลขที่ 95 เอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 48
ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0 2677 2000
โทรสาร 0 2677 2222

T r u s t : บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จำกัด

ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น แ ลเลขที
ะ ไ ่ ว้990ว อาคารอั
า ง ใ จบดุลราฮิม เพลส ชั้น 25

ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0 2636 2000
โทรสาร 0 2636 2111

C h a l l :e บริnษัทgลิ้งคeเลเทอรส (ประเทศไทย) จำกัด
ค ว า ม ท้ า ท า ย

เลขที่ 87/1 แคปปตอลทาวเวอร ออลซีซั่นส เพลส ชั้น 20
ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2305 8000
โทรสาร 0 2305 8010

H a p p i n e s s

ค ว า ม สุ ข ใ น อ: ง ค์นายนวพล
ก ร ดิษเสถียร

อีเมล CS@ratch.co.th
โทรศัพท 0 2794 9530
โทรสาร 0 2794 9888 ตอ 9530

ฝายองคกรสัมพันธ

: นางจารุสุดา บุญเกิด
อีเมล PR@ratch.co.th
โทรศัพท 0 2794 9940
โทรสาร 0 2794 9888 ตอ 9940

ฝายตรวจสอบภายใน

: นายพรชัย จำนงคเดช
อีเมล internalaudit@ratch.co.th
โทรศัพท 0 2794 9520
โทรสาร 0 2794 9888 ตอ 9520

น โ ย บ า ย

• บริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ
• มุ่งเน้นพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ในภูมิภาคที่บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจอยู่
สวนนัก• ลงทุ
นสัมพันธธมิตรเพื่อขยายการลงทุนสู่ธุรกิจไฟฟ้
: าในตลาดใหม่
นางสาวอนันดา มุทิตาเจริญ
แสวงหาพั
• สร้างมูลค่าเพิ่มโดยขยายการลงทุนสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนือี่อเมล
ง IR@ratch.co.th
• เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถภายในองค์กโทรศั
ร พท 0 2794 9841

โทรสาร 0 2794 9888 ตอ 9841

Economic infinity
ขยายการลงทุน
เพื่อธุรกิจเติบโตไม่สิ้นสุด

บริหาร บ�ำรุงรักษา
และปรับปรุง
โรงไฟฟ้ า ในปั จ จุ บั น ให้ เ ดิ น เครื่ อ ง
อย่างเต็มประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิม่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ
และเรายังแสวงหาพันธมิตร เพื่อขยาย
การลงทุ น ในธุ ร กิ จ พลั ง งานใหม่ๆ
ทั้ ง ในและนอกภู มิ ภ าคอาเซี ย น และ
พัฒนาขีดความสามารถภายในองค์กร
สู่ความเป็นเลิศทั้งกระบวนการ

Social

infinity

ใส่ใจและดูแล
เพื่อสังคมที่โปร่งใสไม่สิ้นสุด

ด้วยวิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

ที่ เ ปลี่ ย นรั บ กระแสโลกใหม่ เราจึ ง ปรั บ ค่ า นิ ย ม
องค์กร เพื่อสร้างให้ธุรกิจของเรามีค่าต่อสังคม
และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ยอย่ า งเท่ า เที ย มกั น
บรรลุ ถึ ง ความโปร่ ง ใส ไม่ ทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น

Einfinity
nvironmental
รับผิดชอบและจริงใจ
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่สะอาดไม่สิ้นสุด

เป้าหมายคือการ

ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ในชั้ น บรรยากาศเพื่ อ บรรเทาสภาวะโลกร้ อ น
เราจึงมุ่งมั่นเป็นองค์กรสีเขียวที่ใส่ใจ การอนุรักษ์

ป่ า ไม้ และ พลั ง งาน

อย่ า งจริ ง จั ง
ช่วยฟื้นฟูและสร้างองค์ความรู้ ให้ทุกคนตระหนัก
รักษ์ โลกให้น่าอยู่ร่วมกัน

10

รายงานประจ�ำปี

2557

สารบัญ

		

11

สารจากประธานกรรมการ

54

โครงสร้างการจัดการ

14

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

78

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

16

รายงานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และก�ำหนดค่าตอบแทน

97

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

17

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มภายใน
102 การควบคุ
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

18

รายงานคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

106

19

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

256 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

20

ภาพรวมทางการเงิน และผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ

283

32

โครงสร้างการถือหุ้น

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
และบริษัทร่วม

36

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

296

ค�ำนิยาม

50

ปัจจัยความเสี่ยง

297 บุคคลอ้างอิง

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

สารจาก
ประธานกรรมการ

11

12

รายงานประจ�ำปี

2557

		

เรียน ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน
ในปี 2557 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง
จ�ำกัด (มหาชน) ประสบความส� ำ เร็ จ ในการด� ำ เนิ น งานอย่ า งดี ยิ่ ง
อันเป็นผลจากการที่บริษัทฯ สามารถบริหารโครงการลงทุนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษทั ฯ ทีเ่ หมาะสม ท�ำให้
บริษัทฯ มีก�ำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นและส่งผลก�ำไรกลับคืนให้แก่บริษัทฯ
ซึ่งจากผลประกอบกิจการของปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้
รวมทั้งสิ้น 58,700.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.61 มีก�ำไรจ�ำนวน
6,279.03 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นศักยภาพของกิจการได้อย่างเป็น
รูปธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตอย่างมั่นคง
และยั่งยืนให้องค์กรโดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง บริษัทฯ ได้ใช้แผนยุทธศาสตร์ 10 ปี
(2556-2566) เพื่ อ เป็ นกรอบในการก�ำหนดทิศ ทางและเป้าหมาย
ในการด�ำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้น 3 ปี (2556-2558) ระยะกลาง 5 ปี
(2556-2560) และระยะยาว 10 ปี โดยมีจดุ มุง่ หมายสูงสุด คือ การเป็นบริษทั
พลังงานครบวงจรชัน้ น�ำ ทีม่ งุ่ เน้นการสร้างมูลค่าในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ
ตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนทิศทางการเติบโต
ของบริษัทฯ จากที่มุ่งเน้นเพียงธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศและประเทศ
เพื่อนบ้าน ไปสู่การขยายธุรกิจให้ครอบคลุมธุรกิจพลังงานที่ครบวงจร
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
เนื่องจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศขึ้นอยู่กับแผนพัฒนาก�ำลังผลิต
ไฟฟ้า (แผน PDP) ของภาครัฐ และการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจ           
ในประเทศ ประกอบกับภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น เพราะผู้สนใจลงทุน    
ในธุรกิจผลิตไฟฟ้ามีจ�ำนวนมากขึ้น เนื่องจากธุรกิจนี้มีความเสี่ยงต�่ำ
เพราะมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวที่ท�ำให้รายได้มีความแน่นอน
และมัน่ คง จึงท�ำให้โอกาสการลงทุนใหม่ในประเทศน้อยลง อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ก็ยังคงให้ความส�ำคัญกับตลาดในประเทศด้วยถือเป็นพันธกิจ
ของบริษทั ฯ ทีจ่ ะต้องช่วยเสริมสร้างความมัน่ คงระบบไฟฟ้าของประเทศ
ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศ
บริษทั ฯ จึงได้ทมุ่ เทความพยายามแสวงหาการลงทุนในประเทศมากขึน้
โดยมุง่ เน้นโครงการทีด่ ำ� เนินกิจการแล้ว และโครงการทีไ่ ด้รบั สิทธิพฒั นา
โครงการแล้ว ทั้งโครงการ IPP SPP และ VSPP รวมถึงโครงการประเภท
พลังงานทดแทน ด้วยวิธกี ารเจรจาร่วมทุน รวมทัง้ มองหาโอกาสในธุรกิจ
พลังงานทีเ่ กีย่ วเนือ่ งอืน่ ๆ ด้วย ในปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ ประสบความส�ำเร็จ
ในการซื้อและควบรวมกิจการโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ ก�ำลังการผลิต
ติดตั้ง 700 เมกะวัตต์ในจังหวัดราชบุรี และการร่วมทุนโครงการ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็กประเภทโคเจนเนอเรชั่น ขนาด 100 เมกะวัตต์            
ในจังหวัดราชบุรี นอกจากนี  ้ ยังมีโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานจากขยะ
ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาร่วมลงทุน และคาดว่าจะได้ข้อสรุปในปี 2558

ส�ำหรับตลาดต่างประเทศ ถือเป็นเป้าหมายหลักในการสร้างมูลค่า
องค์กรให้เติบโตในปีท่ีผ่านมา ซึ่งในแผนกลยุทธ์ได้ก�ำหนดไว้ 4 กลุ่ม
ส�ำคัญ คือ 1) กลุ่มประเทศที่มีการลงทุนแล้ว ได้แก่ สปป.ลาว และ
ออสเตรเลีย 2) กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สหภาพเมียนมาร์ และ
กัมพูชา 3) กลุม่ ประเทศในอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย
และฟิลิปปินส์ 4) กลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ญี่ปุ่นและจีน
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการลงทุน
หลายประเภทโครงการ ทัง้ ทีเ่ ป็นโรงไฟฟ้าเชือ้ เพลิงหลัก โรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน ธุรกิจเหมืองถ่านหิน ธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิง โครงการพัฒนา
สายส่งไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น เป็นทีน่ า่ ยินดีทบี่ ริษทั ฯ สามารถขยายฐาน
ธุรกิจในญีป่ นุ่ ได้สำ� เร็จ โดยได้รว่ มลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์
2 โครงการ ก�ำลังการผลิตติดตั้งรวม 33 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ยังมี
โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักขนาดใหญ่อีก 2 โครงการที่มีศักยภาพ
ในการลงทุน และคาดว่าการเจรจาจะได้ข้อสรุปในปี 2558 เช่นเดียวกัน      
ด้วยเป้าหมายมูลค่าองค์กร (Enterprise Value : EV) ทีว่ างไว้เพิม่ ขึน้
ให้ถึง 121,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเป้าหมายในปี 2557 ดังนั้น การบริหาร
คุณภาพสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้สามารถด�ำรงประสิทธิภาพในการผลิตและ
การท�ำก�ำไรให้ได้สูงสุดเป็นอีกภารกิจส�ำคัญที่บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการ
อย่างมุ่งมั่นตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งผลที่ปรากฏสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่
บริษัทฯ ได้ถึง 120,000 ล้านบาท และยังส่งผลทางบวกอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต่อก�ำไรบริษัทฯ ในปีนี้อีกด้วย
การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญได้แก่ การซื้อและควบรวมกิจการโรงไฟฟ้า
ไตรเอนเนอจี้ ซึ่งเดิมบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 ด้วยวิธี Entire Business
Transfer เพื่อประโยชน์ในการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านอะไหล่          
การบริหารจัดการ การซ่อมบ�ำรุง รวมทัง้ บริหารจัดการด้านภาษี จึงท�ำให้
ณ สิน้ ปี 2557 กลุม่ โรงไฟฟ้าของบริษทั ฯ ทีเ่ ดินเครือ่ งจ�ำหน่ายไฟฟ้าแล้ว
มีก�ำลังการผลิตรวมกันถึงประมาณ 5,560 เมกะวัตต์ อนึ่ง บริษัทฯ ได้
ด�ำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการท�ำก�ำไร
ของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนงาน
ที่ก�ำหนดไว้ ตลอดจนการพิจารณาการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ท่ีสร้างมูลค่า
ไม่คุ้มค่า การปรับโครงสร้างทางการเงินบริษัทย่อยเพื่อลดต้นทุน
ทางการเงิน รวมทั้งการติดตามการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ให้แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2557 โรงไฟฟ้าราชบุรี
เวอลด์โคเจนเนอเรชั่น ชุดที่ 1 ก�ำลังการผลิตติดตั้ง 105 เมกะวัตต์
ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ การเติบโตขององค์กรจะส�ำเร็จได้ตามเป้าหมาย
ขึ้นอยู่กับการจัดโครงสร้างและการบริหารงานภายในองค์กรให้สอดรับ
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กับภารกิจขององค์กรเพือ่ ให้การท�ำงานเกิดการบูรณาการ มีความราบรืน่
และคล่องตัวสูงสุด รวมทั้งพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและทีมงาน
ให้มคี ณุ ภาพ สามารถรับมือกับการเปลีย่ นแปลง และสานต่องานได้อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเรื่องดังกล่าวนี้ไว้ในแผนกลยุทธ์
เรือ่ งการเพิม่ ขีดความสามารถให้กบั องค์กรเพือ่ มุง่ พัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศ
อย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้
ด�ำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรให้สามารถรองรับภารกิจขององค์กร
โดยได้แบ่งงานพัฒนาธุรกิจออกเป็นสองสายงานตามเป้าหมายการลงทุน
ในแผนกลยุทธ์ คือในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งได้เพิ่มสายงาน
บริหารสินทรัพย์เพื่อบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์ที่มีอยู่ของบริษัทฯ
เพื่อให้สร้างมูลค่าแก่องค์กรได้สูงสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทบทวน
และปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างของบริษทั ฯ เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการธ�ำรงไว้
และรั ก ษาทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี คุ ณ ภาพและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขันของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นความมุ่งมั่น
ของบริษทั ฯ ทีจ่ ะด�ำเนินงานตามกรอบและขัน้ ตอนของหลักที่ 10 ว่าด้วย
การต่อต้านการทุจริตใน The Ten Principles of the United Nations
Global Compact หลักการด�ำเนินธุรกิจว่าด้วยการต่อต้านการให้สนิ บน
(Business Principles for Countering Bribery) ขององค์กรความโปร่งใส
ระหว่างประเทศ (Transparency International) รวมถึงหลักการต่างๆ
ของธนาคารโลก Center for International Private Enterprise (CIPE)
และองค์กรนานาชาติอื่นๆ ด้วย ประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวได้รับ
การตอบรับจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 และบริษัทฯ มีเป้าหมาย        
ทีจ่ ะเข้าร่วมในกระบวนการรับรองของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตให้ได้ตามกรอบระยะเวลา           
ที่ก�ำหนดในปี 2559

ทางด้านการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการ
เตรียมความพร้อมบุคลากรที่จะทดแทนต�ำแหน่งงานระดับบริหาร
ที่จะเกษียณอายุในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า โดยได้คัดเลือกบุคลากร        
เป้าหมายและจัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
แล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา ไม่เพียงเท่านี้ บริษัทฯ ยังมีการรณรงค์ค่านิยม
องค์กร (Core Value) ซึ่งได้เปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าหมายระยะยาวของบริษทั ฯ เมือ่ ปลายปีที่ 2556 เพือ่ ให้พนักงาน
รับรู้และจดจ�ำค่านิยมองค์กร ซึ่งถือเป็นวิถีที่ทุกคนพึงประพฤติปฏิบัติ
ในการท�ำงานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ส�ำเร็จ

ด้านความรับผิดชอบการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ยังคง
เป็นภารกิจส�ำคัญของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้ทำ� ต่อเนือ่ งและจริงจัง โดยการป้องกัน
และควบคุมให้การด�ำเนินงานมีความปลอดภัย อาชีวอนามัยต่อพนักงาน
ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ มีการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
กระบวนการผลิตตามมาตรฐานทีส่ ากลยอมรับ การอนุรกั ษ์พลังงานและ
การใช้ทรัพยากรในการด�ำเนินงานเพือ่ ลดโลกร้อน รวมทัง้ การสนับสนุน
ส่งเสริมป่าชุมชนเพือ่ รักษาผืนป่า ให้เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ทางธรรมชาติ และลดภาวะโลกร้อน ด้วยตระหนักดีว่า บริษัทฯ เป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องช่วยกันธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อความยั่งยืนในทุกมิติ

บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะผลักดันการเติบโตไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน
ซึ่งปัจจัยส�ำคัญที่บริษัทฯ เชื่อว่าสามารถน�ำไปสู่จุดหมายนั้นได้ คือ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่ยึดในหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
รับผิดชอบ โปร่งใส ตลอดจนการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม ดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ทั้ งหมดที่ ก ล่ า วมานี้ล ้ว นถูก บรรจุไว้ในพันธกิจ เป้าหมาย รวมถึง
จรรยาบรรณบริษัทฯ มาตั้งแต่เริ่มด�ำเนินกิจการเมื่อปี 2543
ปัจจุบันการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ขยายขอบเขตสู่ระดับสากล
ซึ่ ง ประเด็ น เหล่ า นี้ น านาชาติ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ และใช้ เ ป็ น ดั ช นี ชี้ วั ด
ความดีงามขององค์กร อันเป็นรากฐานส�ำคัญทีช่ ว่ ยค�ำ้ จุนองค์กรให้ดำ� รง
คงอยู่และเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดตั้ง          
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อก�ำหนด
ทิศทางและก�ำกับดูแลธรรมาภิบาลภายในองค์กรและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมให้เข้มข้นและใกล้ชิดมากขึ้น อีกทั้งยังมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมประเด็นส�ำคัญ       
ในกระบวนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ         
ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมด้วย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายบริหาร

การด�ำเนินงานต่างๆ เหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทของ  
บริษทั ฯ เพือ่ ขับเคลือ่ นการเติบโตขององค์กรให้มนั่ คงและยัง่ ยืน บริษทั ฯ
จะยังคงเดินหน้าสานต่อแผนกลยุทธ์ในการสร้างมูลค่าองค์กรเพื่อไป        
สู่เป้าหมายสูงสุด 282,000 ล้านบาทในปี 2566 บนพื้นฐานของความ
สมดุลระหว่างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ในนามของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ที่ได้สนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ  
ด้วยดีตลอดมา บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า แผนยุทธศาสตร์ 10 ปีที่ได้วางไว้นั้น
เป็นหนทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่จะตอบสนองความ
คาดหวังของทุกภาคส่วนได้อย่างแน่นอน

			

(นายคุรุจิต นาครทรรพ)
ประธานกรรมการ
31 ธันวาคม 2557
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รายงานประจ�ำปี

2557

		

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง
เพือ่ ร่วมเสนอข้อมูล รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่ อ การบริ ห ารงาน ผลจากการประชุ ม แต่ ล ะครั้ ง ได้ น� ำ เสนอต่ อ
คณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อทราบทุกครั้ง
ในรอบปีทผี่ า่ นมา คณะกรรมการตรวจสอบด�ำเนินกิจกรรมทีส่ ำ� คัญ
สรุปได้ดังนี้
• สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ความเชื่อถือได้ของงบการเงิน
รายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ก่อนที่จะน�ำเสนอคณะกรรมการของแต่ละบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จ�ำกัด
(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน  4 ท่าน ได้แก่ เรืออากาศเอก
ศิริเดช จุลเปมะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสาธิต รังคสิริ
นายชวลิต พิชาลัย และนางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีนายพรชัย จ�ำนงค์เดช ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ ในระหว่างปี 2557 มีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
4/2557 โดยแต่งตั้ง นายชวลิต พิชาลัย เป็นกรรมการตรวจสอบแทน
นางสาวรัตนา ตรีพิพัฒน์กุล ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2557
กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามทีก่ ำ� หนดไว้ในระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วย
คณะกรรมการบริ ษั ท พ.ศ. 2556 และระเบี ย บบริ ษั ท ฯ ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ซึ่งสอดคล้อ งกับข้อ ก�ำหนด
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง
โดยมีวาระการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง (รายละเอียด
การเข้ า ประชุ ม ของกรรมการตรวจสอบแต่ ล ะท่ า น ปรากฏอยู ่ ใ น
ตารางการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ของคณะกรรมการในหั ว ข้ อ โครงสร้ า ง
การจัดการ) การประชุมกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง จะมีฝ่ายบริหาร

• พิจารณาข้อมูลการน�ำมาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหม่ที่มีการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดย
พิ จ ารณาร่ ว มกั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ใ นการน�ำ มาตรฐานการบั ญ ชี ใ หม่ ที่ มี
ผลบังคับใช้ในปี 2557 มาปฏิบัติ
• สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้
มั่ น ใจว่ า การด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้
• สอบทานการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
• สอบทานรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและกฎระเบียบตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด โดยรายการที่เป็นรายการเกี่ยวโยง
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องน�ำเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนทีจ่ ะน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป และฝ่ายบริหารได้รายงาน
ความเคลื่อนไหวของรายการต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
ทราบทุกไตรมาส
• พิจารณาข้อมูลระบบงานบริหารความเสี่ยง โดยได้รับสรุป
รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะท�ำงานบริหารความเสีย่ ง ทัง้ นีป้ จั จัย
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
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• ก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงาน
ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้
ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ�ำปี รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ
และให้ความเห็นในเรือ่ งการควบคุมภายในให้รดั กุมเพียงพอทีจ่ ะป้องกัน
หรื อ ลดความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ได้ รวมทั้ ง เสนอแนะแนวทาง
การด�ำเนินงาน การติดตามผล และการปรับปรุงแก้ไข เพือ่ ให้งานตรวจสอบ
ภายในด�ำเนินการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อยได้จดั ท�ำขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ระบบการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ มีการแบ่งแยก
อ�ำนาจหน้าที่โดยชัดเจน ทั้งนี้ไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องทีเ่ ป็น
สาระส�ำคัญ ซึง่ สอดคล้องกับการประเมินของผูส้ อบบัญชี การด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
แต่งตั้งนายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
6333) หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068)
หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195)
แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ฯ และบริษัท ย่อย ประจ�ำปี 2558 โดยมีค่ า ธรรมเนี ย ม
ในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 2,223,000 บาท (รวม Out-of-pocket)
โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทฯ คิดเป็นเงิน 810,000 บาท ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอเรือ่ งดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
เพื่อน�ำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

เรืออากาศเอก

(ศิริเดช จุลเปมะ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
31 ธันวาคม 2557
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รายงานประจ�ำปี

2557

		

รายงานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำ�หนดค่าตอบแทน
• พิจารณาการปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร โดยการปรับโครงสร้าง
องค์กรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ
• พิ จ ารณาการปรั บ โครงสร้ า งค่ า จ้ า งค่ า ตอบแทนพนั ก งาน
ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ของตลาดและการแข่งขัน

ในปี 2557 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน
จัดให้มีการประชุมรวม 9 ครั้ง เพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ
ตามอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ โดยมีการพิจารณาอย่างรอบด้านด้วยความระมัดระวังและซือ่ สัตย์
สุจริต ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธกี าร และกระบวนการทีไ่ ด้กำ� หนดไว้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ได้ยดึ ถือความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและ
ตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
เป็นส�ำคัญ การด�ำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนในรอบปี 2557 สรุปได้ ดังนี้
• ดูแลให้คณะกรรมการของกลุม่ บริษทั ฯ มีขนาดและองค์ประกอบ
ที่เหมาะสมกับองค์กร มีความหลากหลายสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป
• พิจารณาการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม
บริษัทฯ ให้มีการด�ำเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
กระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
เพื่อให้มีคณะผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม
สามารถบริหารกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสบ
ความส�ำเร็จ
• พิจารณาแผนสืบทอดต�ำแหน่งบริหารที่ส�ำคัญๆ เพื่อการเตรียม
ความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องและรองรับการขยายธุรกิจ
และเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง

• พิจารณาจ่ายค่าตอบแทน ให้มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน
โปร่งใส และทีส่ ำ� คัญคือเชือ่ มโยงกับผลการปฏิบตั งิ านและเหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนมีการเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติที่ดี
ในอุตสาหกรรมประเภทและขนาดเดียวกัน เพือ่ ให้สามารถชักน�ำ รักษาไว้
และจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและคุณสมบัติที่ต้องการเพื่อผลักดัน
การด�ำเนินงานไปสู่ความส�ำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์
โดยค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการนั้น ได้ถือปฏิบัติให้มีการน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตาม
ล�ำดับเป็นประจ�ำทุกปี อีกทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนของ
กรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจ�ำปีด้วย
• พิจารณาเกณฑ์วัดผลการด�ำเนินงานขององค์กรซึ่งได้ก�ำหนดให้
ด�ำเนินการเป็นรายไตรมาสและรายปี เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการ
ด�ำเนินงาน และรับทราบข้อขัดข้องร่วมกับฝ่ายบริหารฯ เพื่อพิจารณา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน
ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลและก�ำหนด
ค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิบัติสอดคล้องกับหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของกลุม่ บริษทั ฯ มีองค์ประกอบ
เหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อก�ำหนด มีความหลากหลาย
ทัง้ ทางด้านคุณวุฒทิ างการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ และอายุ
สามารถน�ำพากิจการก้าวไปสู่ความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
ได้เป็นอย่างดี

(นายทรงภพ พลจันทร์)
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน
31 ธันวาคม 2557
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทุกสายงานเข้าร่วม พร้อมทั้งน�ำเสนอผลงานด้านการบริหารความเสี่ยง
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบ
เป็นประจ�ำทุกไตรมาส โดยสาระส�ำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง
สรุปได้ดังนี้
1. ก�ำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงโครงการที่อยู่ระหว่าง
การพิจารณาลงทุนให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการน�ำไปปฏิบัติ
2. ทบทวนวัตถุประสงค์ นโยบาย และเกณฑ์การประเมินโอกาสและ
ผลกระทบแต่ละปัจจัยความเสีย่ งให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และ
วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ

จากสภาวการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งสภาวะ
เศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ ความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นทั้งภาค
อุตสาหกรรม ภาคขนส่ง รวมถึงภาคครัวเรือน ทรัพยากรภายในประเทศ
ที่มีอย่างจ�ำกัด ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย
ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ การยอมรับ
ของชุมชน ซึ่งทุกปัจจัยล้วนมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายของบริษทั ฯ เพือ่ สร้างการเติบโตและสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่  
ผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและคณะผูบ้ ริหารตระหนักและ
เข้าใจในเรื่องดังกล่าว จึงให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินงานด้านบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่จะน�ำองค์กรไปสู่
การเป็นบริษทั พลังงานครบวงจรชัน้ น�ำทีม่ งุ่ เน้นการสร้างมูลค่าในภูมภิ าค
เอเซียแปซิฟิก ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ
นับตั้งแต่ก่อตั้งกิจการมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 14 ปี บริษัทฯ
ได้ด�ำเนินกิจการโดยพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่
ยอมรับของชุมชนและสังคม บริษัทฯ และบริษัทในเครือล้วนมีความ
มุง่ มัน่ ในการด�ำเนินงานและพัฒนา เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างต่อเนือ่ ง โดยบริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการก�ำหนดกรอบการบริหารความเสีย่ ง
พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานในทุกระดับมีความเข้าใจ เพื่อให้สามารถ
ด�ำเนินการและก�ำหนดมาตรการรองรับต่อความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ
และทันเวลา ซึ่งในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกัน
ระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
ตามข้อเสนอจากคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีตัวแทนจาก

3. ติดตามมาตรการด�ำเนินงาน พิจารณาทบทวนปรับปรุงมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาวะการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ และมีการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ
จากผลการด�ำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงในโครงการต่างๆ และบริหารสินทรัพย์ของบริษัทฯ
ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและที่ด�ำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว ให้มีผล
การด�ำเนินงานตามเป้าหมายและภายใต้งบประมาณที่ก�ำหนด

พลต�ำรวจโท

(ถาวร จันทร์ยิ้ม)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
31 ธันวาคม 2557
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รายงานประจ�ำปี

2557

		

รายงานคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
ทั้ ง นี้ การอภิ ป รายซั ก ถามและให้ ค วามเห็ น ในการประชุ ม
คณะกรรมการกลัน่ กรองการลงทุนเป็นไปโดยอิสระและยึดถือผลประโยชน์
โดยรวมของบริษทั ฯ เป็นส�ำคัญ มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
โครงการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนเป็นไปตาม
เป้าหมายทีว่ างไว้ รวมถึงร่วมป้องกันและ/หรือแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ของการ
พัฒนาและด�ำเนินโครงการ คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนจึงได้มี
ความเห็นว่าการตัดสินใจลงทุนของบริษัทฯ มีการศึกษาและวิเคราะห์
ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกองค์กร
อย่างรอบคอบและระมัดระวังภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งท�ำให้มั่นใจ
ได้ว่ากิจการของบริษัทฯ จะก้าวหน้าเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ได้แก่ นายคุรจุ ติ นาครทรรพ เป็นประธานกรรมการ นายสุทศั น์
ปัทมสิรวิ ฒั น์ และนายรัมย์ เหราบัตย์ เป็นกรรมการ โดยมีนายพีระวัฒน์
พุ่มทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1 เป็นเลขานุการ
ในปี 2557 คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน มีการประชุมรวม
6 ครั้ง และกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งจ�ำนวนทุกครั้ง เว้นแต่การ
ประชุมครั้งที่ 4/2557 นายรัมย์ เหราบัตย์ ติดภารกิจ จึงไม่ได้เข้าร่วม
ในการประชุมดังกล่าว
ในปี 2557 คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนได้มีการพิจารณา
ข้อเสนอของฝ่ายบริหารที่ได้จัดท�ำขึ้นโดยมีการใช้ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ตามความเหมาะสมและจ�ำเป็น ก่อนน�ำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ทัง้ ในเรือ่ งการลงทุนและการขายสินทรัพย์ โดยมีปจั จัยหลักทีใ่ ช้
ในการพิจารณาประกอบด้วยความสอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนธุรกิจ
ของบริษัทฯ ซึ่งตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของบริษัทฯ
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ความคุ้มค่า
เชิงเศรษฐศาสตร์ ซึ่งรวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่ เ ป็ นตั ว เงิ น มู ล ค่ า เพิ่มต่อ ผู้ถือ หุ้นและผู้มีส ่ว นได้เสียอื่นๆ
ปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้แก่ เทคนิค การเงิน กฎหมาย สังคม
และสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การบริหารความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้

(นายคุรุจิต นาครทรรพ)
ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
31 ธันวาคม 2557
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รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ป่าชุมชน และชุมชนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย โดยโครงการเหล่านีก้ ำ� หนดขึน้
ภายใต้หลักการส�ำคัญของการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทตี่ อ้ งท�ำควบคู่
กันไป คือการลดการปลดปล่อยจากแหล่งก�ำเนิด (Sources) และการเพิม่
แหล่งกักเก็บ (Carbon Sink) ซึง่ แหล่งกักเก็บทีส่ ำ� คัญก็คอื ป่าไม้ นอกจากนี้
ยังมีโครงการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การสร้างองค์ความรู้และ
กระตุ้นความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้และพลังงาน
• ด้านสังคม มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
ประกอบด้ ว ยโครงการที่ ด� ำ เนิ น การเพื่ อ เพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษา
การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักดีถงึ ความ
ส�ำคัญของการเติบโตของกิจการไปพร้อมๆ กับการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ของธุรกิจ ด้วยเหตุนบี้ ริษทั ฯ จึงได้กำ� หนดความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมและด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เป็นหนึ่งในพันธกิจหลัก
นอกเหนื อ จากการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม แก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น โดยเน้ น การสร้ า ง
ผลตอบแทนทางการเงินสูงสุดอย่างต่อเนื่อง การสร้างความเป็นเลิศ
ในการด�ำเนินงานและการพัฒนาโครงการตามมาตรฐานสากล การสร้าง
บรรยากาศการท�ำงานที่น่าพึงพอใจและมั่นคง รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ
ในการท�ำงานให้แก่พนักงาน และการสนับสนุนความมัน่ คงด้านพลังงาน
ไฟฟ้ า ของประเทศไทยและปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
เพื่อตอบสนองพันธกิจความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าว คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ จึงได้กำ� หนดเป้าหมายหลัก
เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ และความไว้ ว างใจจากชุ ม ชนและสั ง คม
ในภาพรวม โดยก�ำหนดกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เป็น 3 ด้าน และ
ในแต่ละด้านมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญดังนี้
• ด้านสิง่ แวดล้อม มีเป้าหมายเพือ่ ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
บรรเทาภาวะโลกร้อน ภายใต้กลยุทธ์ CSR ด้านสิ่งแวดล้อมนี้ได้มีการ
ด�ำเนินการโครงการต่างๆ ทั้งโดยบริษัทฯ เอง และด�ำเนินการร่วมกับ
พันธมิตรจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ กรมป่าไม้ กรมอุทยานสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช ส�ำนักงานพลังงานจังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย สถาบันส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมไทย องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เครือข่าย

• ด้านการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล มีเป้าหมายเพื่อแสดงความ
โปร่งใสและเสริมสร้างชือ่ เสียงและความน่าเชือ่ ถือขององค์กร โดยมีการ
สือ่ สารและประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ มวลชน การสือ่ สารภายในและเว็บไซต์
ตลอดจนการจัดท�ำรายงานความยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลและมาตรฐานสากล
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานโครงการต่างๆ ภายใต้กลยุทธ์ด้าน CSR
ดังกล่าวข้างต้น ในปี 2557 ยังคงมีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมี
ความส�ำเร็จตามแผนงานที่วางไว้เป็นอย่างดี โดยโครงการคนรักษ์ป่า
ป่ารักชุมชน ซึ่งเป็นโครงการหลักในด้านสิ่งแวดล้อมนั้น บริษัทฯ ได้
มอบหมายให้คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท�ำการประเมิน
ผลการด�ำเนินโครงการต่อเนื่องมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว พบว่าป่าชุมชน
ส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับการจัดการป่าด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ท�ำให้มนั่ ใจว่าป่าจะได้รบั การรักษาอย่างจริงจังต่อไป ชุมชน
มีการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชนซึง่ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวติ
และสังคม อีกทั้งยังพบว่าป่าชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์และมีแนวโน้ม
ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชนและสังคม
โครงการและกิจกรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั ท�ำขึน้
ล้วนแสดงถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและเติบโต
อย่างยัง่ ยืนโดยยึดหลักความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเชือ่ มัน่
เป็นอย่างยิง่ ว่า ด้วยความมุง่ มัน่ ทุม่ เทร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการบริษทั ฯ
ฝ่ายบริหารฯ และพนักงานทุกคน บริษัทฯ จะสามารถพัฒนามาตรฐาน
การด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาและอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคม
ได้อย่างยัง่ ยืน รวมถึงสามารถตอบสนองความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน

(นายสาธิต รังคสิริ)
ในนามคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม
31 ธันวาคม 2557
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ภาพรวมทางการเงินที่สำ�คัญ

42,744.55

4,994.21

5,786.41

6,975.67

3,516.26

3,782.78

1,443.13

44,392.98

1,333.09

750.60

727.71

58,462.75

1,284.82

1,443.13

1,333.09

750.60

(ล้านบาท)

ก�ำไรส่วนของบริษัทฯ ส�ำหรับปี

50,942.49

727.71

ในปี 2557 กลุม่ บริษทั ฯ ได้รบั รายได้จากฐานการผลิตในประเทศไทย
สปป.ลาว และออสเตรเลีย รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 58,700.32 ล้านบาท และ
มีก�ำไรทั้งปีเท่ากับ 6,279.03 ล้านบาท โดยมียอดสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 96,235.04 ล้านบาท ซึ่งสรุปข้อมูล
ทางการเงินที่ส�ำคัญได้ ดังนี้

57,415.50

1,284.82

ตามที่ ส ภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ก� ำ หนดให้ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน โดยบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน)
(บริษัทฯ) รวมถึงบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด และ
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน ได้แก่ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ำกัด ได้ถือ
ปฏิบตั ติ ามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (TFRIC 4)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ และก�ำหนดให้นำ�
มาตรฐานบัญชี ฉบั บ ที่ 17 เรื่ อ งสั ญ ญาเช่ า มาถื อ ปฏิ บั ติ ตั้ ง แต่
วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
รายได้รวม
(ล้านบาท)

2557*

2556*

2555

2554

2553

2557*

2556*

2555

2554

2553

2557*

2556*

2554

46,676
22,906

48,857

97,342

2555

69,582

48,485

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในกิจการทีค่ วบคุมร่วมกันและบริษทั ร่วม
ก�ำไรจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย
(ล้านบาท)

53,732
43,079

96,811

59,126
34,748

93,874
35,036

96,235

61,199

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในกิจการทีค่ วบคุมร่วมกันและบริษทั ร่วม
รายได้จากบริษัทฯ และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะทางการเงิน

2553

สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ * งบการเงินส�ำหรับปี 2557 และปี 2556 จัดท�ำตามการตีความมาตรฐานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (TFRIC 4)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

11,055

10.523

0.53
0.06

2553

2553

3.60

5.33

2554

3.34

2557* 2556* 2555

2554

ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)

4.49

36.53

40.20

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

ภาพรวมทางการเงิน		
					
งบก�ำไรขาดทุน
(ล้านบาท)
รายได้รวม **
ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย  (EBITDA)
ก�ำไรส�ำหรับปี ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
งบแสดงฐานะการเงิน
(ล้านบาท)
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
(บาท)
ก�ำไรต่อหุ้น
(บาท)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรส�ำหรับปี
(ร้อยละ)
ราคาหุ้น ณ วันสิ้นปี
(บาท)
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
(เท่า)
ก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง)     
(ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
(ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
(ร้อยละ)
EBITDA ต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
(ร้อยละ)
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)
หมายเหตุ

2557* 2556* 2555

4.33

2553

2553

32.16

14.28

2554

2557* 2556* 2555 2554

33.05

14.16

15.57

11.33

2557* 2556* 2555

0.22

0.13
2553

41.92

2554

EBITDA ต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ร้อยละ)

11.07

0.33

1.99

1.49

1.38

1.06

1.96

2557* 2556* 2555

9,916

EBITDA (ล้านบาท)
11,819

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

15,118

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
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2557* 2556* 2555 2554

2553

2557*

2556*

2555

2554

2553

58,700.32

51,670.20

59,213.35

45,726.07

44,187.68

10,523.02
6,279.03

11,055.36
6,514.12

15,118.11
7,726.27

11,818.93
4,849.35

9,916.30
5,225.91

96,235.04
35,035.64
61,199.40

93,874.50
34,748.03
59,126.47

96,810.76
43,079.11
53,731.65

97,341.84
48,857.36
48,484.48

69,581.82
22,905.51
46,676.31

41.92
4.33
2.27***
52.42
58.75

40.20
4.49
2.27
50.53
49.00

36.53
5.33
2.27
42.60
59.75

33.05
3.34
2.25
67.28
44.00

32.16
3.60
2.25
62.43
38.25

1.96
38.19
10.55
6.46
11.07
0.13

1.06
41.61
11.38
6.67
11.33
0.22

1.38
40.83
15.32
8.18
15.57
0.33

1.49
29.04
10.26
5.67
14.16
0.53

1.99
40.03
11.47
7.52
14.28
0.06

* งบการเงินส�ำหรับปี 2557 และ 2556 จัดท�ำตามการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (TFRIC 4)
** ไม่รวมก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
*** เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 ในวันที่ 10 เมษายน 2558
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ผลการดำ�เนินงาน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญในรอบปี 2557

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา

ผลการด�ำเนินงาน ปี 2557
จากความมุง่ มัน่ และตัง้ ใจบริหารจัดการตามแผนกลยุทธ์และเป้าหมาย
ที่ปรับเปลี่ยนสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ บริษัทฯ ได้เดินหน้า
เพิ่มศักยภาพธุรกิจปัจจุบันควบคู่ไปกับการแสวงหาตลาดที่มีศักยภาพ
และร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายการลงทุนไปยังตลาดใหม่
รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมพลังงานด้วยการขยายการลงทุน
ในธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2557 บริษัทฯ บรรลุ
ผลส�ำเร็จในการด�ำเนินงานทัง้ ด้านธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง และ
ด้านบริหารจัดการ โดยปัจจุบันมีก�ำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุน
จากโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และโครงการที่อยู่ระหว่าง
ก่อสร้างและพัฒนา รวม 6,578.12 เมกะวัตต์ และมีกำ� ไร 6,279.03 ล้านบาท
โดยสรุปผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญได้ ดังนี้

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว ได้แก่
• โรงไฟฟ้าราชบุรี สามารถบริหารจัดการด้านงานเดินเครื่องและ
บ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยมีความพร้อมจ่าย (Availability) ร้อยละ 96.90
ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (CAH Index) 1.03 เท่า ประสิทธิภาพการ
ใช้เชื้อเพลิง (Fuel Ratio) 1.00 เท่า และสามารถบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม ได้ตามมาตรฐาน OHSAS
18001 : 2007 และ ISO 14001 : 2004
• โรงไฟฟ้า ไตรเอนเนอจี้ งานเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
มีความพร้อมจ่ายร้อยละ 89.18 ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (CAH)
7,812 ชั่วโมง ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Margin) ร้อยละ 1.77
และสามารถบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม
ได้ตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
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• โรงไฟฟ้าราชบุรเี พาเวอร์ มีความพร้อมจ่าย (Availability) ร้อยละ
94.22 ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (CAH Index) 1.04 เท่า และ
ประสิทธิภาพการใช้เชือ้ เพลิง (Fuel Ratio) 1.02 เท่า และจากการด�ำเนินการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพและปลอดภัย โดยการปรับปรุงระบบ
ควบคุมการเผาไหม้ของ Gas Turbine ท�ำให้อุณหภูมิของก๊าซจากการ
สันดาปสูงขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น  
ร้อยละ 0.50

โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา ได้แก่
• โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวอลด์ นอกเหนือจาก
โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างอีก 1 ชุด มีความก้าวหน้าร้อยละ 99 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ทดสอบการเดินเครื่องและการส่งกระแสไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ.
คาดว่าจะสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ตามแผนงานประมาณต้นปี
2558

• โรงไฟฟ้ า ราช-ออสเตรเลี ย งานเดิ น เครื่ อ งและบ� ำ รุ ง รั ก ษา
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน และโรงไฟฟ้าพลังงานลม มีความพร้อมจ่าย
(Availability) ร้อยละ 95 และ 96-99 ตามล�ำดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังได้ติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
สร้างผลก�ำไรให้แก่กิจการ

• โรงไฟฟ้าราช-ออสเตรเลีย นอกเหนือจากโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่อง
เชิงพาณิชย์แล้ว ยังมีโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทีอ่ ยูใ่ นแผนการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การจัดหาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังงานลม Mt. Emerald
อยูร่ ะหว่างการขอใบอนุญาตพัฒนาโครงการ (Development Approval :
DA) และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Collinsvil e ขณะนีไ้ ด้รบั   DA แล้ว
นอกจากนีย้ งั มีการด�ำเนินการเข้าศึกษาข้อมูลในโครงการอื่นๆ เพื่อสร้าง
โอกาสในการขยายการลงทุนในอนาคต

• โรงไฟฟ้าประดูเ่ ฒ่า และโรงไฟฟ้าเสาเถียร ได้ผา่ นการตรวจสอบ
ระบบบริหารงานคุณภาพ (Surveil ance Audit) ISO 9001: 2008 ประจ�ำปี
2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554
• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์ต้า ได้ท�ำการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าโครงการไทรทอง และโครงการไทรใหญ่
ส่ ง ผลให้ ส ามารถผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ได้ เ พิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย เดื อ นละ
240,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง

• โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีความ
ก้าวหน้าโดยรวมมากกว่าร้อยละ 93 เป็นไปตามแผนงาน โดยมีงานทีอ่ ยู่
ระหว่างด�ำเนินการ ได้แก่ งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า งานก่อสร้างระบบส่ง
และสถานีไฟฟ้าแรงสูง งานเปิดหน้าดินเหมืองถ่านหิน งานจัดหา Fixed
Equipment และงานก่อสร้างบ้านพักและอาคารส�ำนักงาน คาดว่า
จะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2558

• โรงไฟฟ้ าผู้ผ ลิต ไฟฟ้ารายเล็ก ราชบุรีเวอลด์ เริ่ม เดินเครื่อง
เชิงพาณิชย์แล้วเมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 จ�ำนวน 1 ชุด และอีก 1 ชุด
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งเป็นไปตามแผน และคาดว่าจะเดินเครื่อง   
เชิงพาณิชย์ครบทั้ง 2 ชุด ประมาณต้นปี 2558

• โรงไฟฟ้าพลังน�้ำเซเปียน-เซน�้ำน้อย เตรียมงานก่อสร้างตาม
สัญญา Pre-Construction แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
อุโมงค์และระบบผันน�้ำ  เขื่อน อุโมงค์ส่งน�้ำ  และอาคารประกอบหลัก
โดยมีความก้าวหน้าโดยรวมร้อยละ 9 เป็นไปตามแผน
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ต้า
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• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาร์ไอซีไอ เข้าร่วมลงทุนกับกลุ่ม
บริษัท CHOW STEEL ในการเข้าไปลงทุนและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จ�ำนวน 2 โครงการ มีก�ำลังการ
ผลิตติดตั้ง 33.51 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการหาผู้รับเหมาก่อสร้าง
โครงการ และการเจรจาเพือ่ จัดหาและท�ำสัญญาเงินกูก้ บั สถาบันการเงิน  
• โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร ได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า (รง.4) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมือ่ วันที่
16 กรกฎาคม 2557 ปัจจุบนั การก่อสร้างและพัฒนาโครงการมีความก้าวหน้า
มากกว่าร้อยละ 25 โดยขณะนี้ได้วางฐานรากอาคารอุปกรณ์หลัก ได้แก่
Boiler, Gas Turbine และ Steam Turbine แล้วเสร็จ คาดว่าจะเริม่ ติดตั้ง
อุปกรณ์หลักได้ในปี 2558 และจะสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้
ตามแผนภายในปี 2559
• โรงไฟฟ้าผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ เป็นโรงไฟฟ้า
ทีบ่ ริษทั ฯ ได้เข้าร่วมทุนเมือ่ เดือนตุลาคม 2557 ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการศึกษา
และจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental
Impact Assessment : EIA) และเตรียมจัดท�ำข้อก�ำหนดเพื่อจัดหา
ผูร้ บั เหมางานวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้าง (Engineering Procurement
Construction : EPC)
• โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสงขลาไบโอแมส อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง มีความก้าวหน้าโดยรวมร้อยละ 80 และคาดว่าจะสามารถเดินเครือ่ ง
เชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2558

งานก่อสร้างอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน�้ำ เซเปียน-เซน�้ำน้อย

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ธุรกิจให้บริการงานเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ได้แก่
• บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด ได้ท�ำสัญญาให้บริการจัดหา
บุคลากรเข้าปฏิบัติงานเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษากับ กฟผ. โดยจะ
ด�ำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามจ�ำนวนและคุณสมบัตทิ กี่ ำ� หนด
ในสัญญาเพือ่ เข้าปฏิบตั งิ านเดินเครือ่ งและบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
หงสาใน สปป.ลาว ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2560
รวมเป็นระยะเวลา 40 เดือน
การบริหารจัดการ
1. การบริหารงานในกิจการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนและร่วมทุน
บริษัทฯ ส่งกรรมการและผู้บริหารไปเป็นกรรมการและผู้บริหาร
ในกิจการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนและร่วมทุนตั้งแต่ช่วงการพัฒนาและ
บริหารโครงการก่อสร้าง และช่วงที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว เพื่อให้
การด�ำเนินงานสอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และบรรลุเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
2. การบริหารการเงิน
บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารการเงินที่มุ่งเน้นความเพียงพอของ
เงินทุนเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ โดยติดตามภาวะ
การเปลี่ยนแปลงของตลาดการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่อง การบริหารการเงินที่ส�ำคัญในปี 2557 มีดังนี้
• การกูเ้ งินโดยการออก Euro Medium Term Note : EMTN Program
		
ในปี 2557 ได้ด�ำเนินการจัดตั้ง Euro Medium Term Note:
EMTN Program วงเงินรวม 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และได้ดำ� เนินการ
ออกและเสนอขาย EMTN ในงวดแรกวงเงิน 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 โดยบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล
(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด เป็นผู้ออกหุ้นกู้ (“Issuer”) และบริษัทฯ
ในฐานะบริษัทแม่ เป็นผู้ค�้ำประกัน (“Guarantor”) ซึ่งนับเป็นการออก
EMTN ในตลาดเงินต่างประเทศเป็นครัง้ แรกของบริษทั เอกชนผูผ้ ลิตไฟฟ้า
โดยมีนักลงทุนสนใจเข้าจองซื้อมากกว่าวงเงินที่ออกสูงถึง 3.77 เท่า
(Oversubscribed)
ส�ำหรับอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับอยู่ที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี (Treasury
yield 5 Yrs + spread 175 bps) ซึง่ นับเป็นอัตราดอกเบีย้ ทีต่ ำ�่ เมือ่ เทียบกับ
การออกหุ้นกู้ของผู้ออกตราสารรายอื่นๆ ของประเทศไทย ที่มีอันดับ
เครดิตสูงกว่าหรือเทียบเท่าอันดับเครดิตของ EMTN ที่ระดับ Baa2
(Moody’s) และ BBB (S&P)
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• การบริหารเงินสดคงเหลือ
		
ในปี 2557 ได้ด�ำเนินการบริหารเงินโดยพิจารณาผลประโยชน์
ในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในด้านการฝากเงิน การกู้เงิน รวมถึง
การพิจารณาสภาพคล่องในการให้เงินกู้ระหว่างกลุ่มบริษัทฯ ด้วยกัน
ภายใต้กรอบการบริหารเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ ซึง่
สรุปอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตลอดปี 2557 ส�ำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
ประมาณร้อยละ 2.76 ต่อปี สูงกว่าอัตราอ้างอิง ร้อยละ 1.33 ต่อปี และ
อัตราผลตอบแทนส�ำหรับเงินลงทุนระยะยาว ร้อยละ 4.10 ต่อปี สูงกว่า
อัตราอ้างอิง ร้อยละ 1.52 ต่อปี
• จัดหาเงินกู้ยืมระยะสั้น และการให้เงินกู้แก่บริษัทย่อย
		
ได้ดำ� เนินการจัดหาแหล่งเงินกูร้ ะยะสัน้ ทีม่ ตี น้ ทุนต�ำ่ ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ ให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อบริหารสภาพคล่อง
และจัดหาเงินทุนให้เพียงพอส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ยังได้พจิ ารณาสนับสนุนการให้เงินกูแ้ ก่บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ
99.99 เพือ่ ช่วยให้บริษทั ย่อยมีศกั ยภาพในการขยายธุรกิจได้ตามแผนการ
จัดโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ
• การจัดโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การจัดหาแหล่งเงินทุน
และการบริหารภาษีในภาพรวมของกลุม่ บริษทั ฯ โดยการจัดกลุม่ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุน คือ กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ
กลุ ่ ม โรงไฟฟ้ า ประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ กลุ่ม โครงการ
ในต่างประเทศ และกลุม่ ธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง รวมทัง้ ติดตามกฎหมายภาษีอากร
ระหว่างประเทศที่บริษัทฯ มีเป้าหมายจะเข้าไปลงทุนเพื่อเป็นข้อมูล
ส�ำหรับการลงทุนโครงการในต่างประเทศเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
3. การเสริมสร้างศักยภาพความสามารถองค์กรให้แข็งแกร่ง
ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ใหม่ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้น
การสร้างมูลค่าองค์กร ด้วยการขยายธุรกิจจากผลิตไฟฟ้าไปสู่พลังงาน
แบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่จะน�ำไปสู่การเติบโตอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว บริษัทฯ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนและ
เสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะภายในองค์กรให้แข็งแกร่งเพื่อให้
สามารถรองรับและตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายใหม่ขององค์กร
ให้ประสบความส�ำเร็จตามที่ก�ำหนดไว้ การด�ำเนินการส�ำคัญในปี 2557
สรุปได้ดังนี้

• การปรับโครงสร้างองค์กรและค่าตอบแทน
		 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันขององค์กร
โครงสร้างองค์กรได้ปรับเปลี่ยนเพื่อให้การบริหารงานภายใน
องค์กรสามารถตอบสนองและขับเคลือ่ นไปสูเ่ ป้าหมายให้สำ� เร็จอย่างราบรื่น
ส�ำหรับโครงสร้างองค์กรใหม่ แบ่งออกเป็น 5 สายงานหลัก ประกอบด้วย
พัฒนาธุรกิจในประเทศ พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ บริหารสินทรัพย์ บัญชี
การเงิน และบริหารองค์กร การปรับเปลีย่ นทีส่ ำ� คัญคือ การแบ่งงานด้าน
พัฒนาธุรกิจออกเป็นสองสายงานเพื่อรองรับภารกิจการขยายธุรกิจ
ในประเทศและต่างประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ อีกทั้งยัง
ได้เพิม่ สายงานบริหารสินทรัพย์เพือ่ บริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์ทมี่ อี ยู่
ของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง ในด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และความสามารถ
ในการท�ำก�ำไรเพื่อสร้างมูลค่าแก่องค์กรให้ได้สูงสุด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้าง
ของบริษัทฯ เพื่อให้อัตราค่าจ้างเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้
ในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ในการ
สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ
ตลอดจนรักษาบุคลากรคุณภาพของบริษัทฯ ให้คงอยู่ เพราะบุคลากร
ถื อ เป็ น กลไกหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตาม
ยุทธศาสตร์ระยะยาวของบริษัทฯ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เกื้อหนุนให้การด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ ตอบสนองต่อพันธกิจและเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและเห็นผล
เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถ    
ในการแข่งขันของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น

26

รายงานประจ�ำปี

2557

		

• จั ดท� ำ แผนสื บทอดต�ำแหน่งงาน
		 รองรั บแผนยุ ทธศาสตร์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่งงานระดับ
บริหารทีจ่ ะมีการเกษียณอายุในระยะเวลา 5 ปีขา้ งหน้า เพือ่ ให้การด�ำเนิน
ธุรกิจขับเคลือ่ นไปได้อย่างต่อเนือ่ งและราบรืน่ จนสามารถบรรลุเป้าหมาย
ได้ตามที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อม
บุคลากรที่จะทดแทนต�ำแหน่งระดับบริหาร โดยมีระดับผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่จ�ำนวน 7 คน และผู้บริหารระดับผู้อ�ำนวยการฝ่ายจ�ำนวน
32 คน รวม 39 คน เข้าร่วมในโครงการ ซึ่งผลการด�ำเนินงานในปี 2557
บริษัทฯ สามารถก�ำหนดและคัดเลือกบุคลากรเป้าหมายเพื่อทดแทน
ต�ำแหน่งระดับบริหาร และผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน
ของตนเอง รวมทัง้ สิง่ ทีต่ อ้ งพัฒนาเพือ่ เพิม่ สมรรถนะและศักยภาพตนเอง
ซึ่งได้จัดท�ำเป็นแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
และจะใช้เป็นแผนพัฒนาสมรรถนะปี 2558 ของผู้เข้าร่วมโครงการ      
ทั้ง 32 คนด้วย
• รณรงค์ค่านิยมองค์กรใหม่และส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย
		 อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในส�ำนักงาน
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นรณรงค์เพื่อสร้างการจดจ�ำค่านิยม
องค์กรของบริษัทฯ ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงให้สอดรับกับวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ระยะยาวของบริษทั ฯ เมือ่ ปลายปี 2556 ค่านิยมทัง้ 5 ประการ
ประกอบด้วย ความน่าเชือ่ ถือ (Reliability) ความรับผิดชอบ (Accountability)
ความเชือ่ มัน่ และไว้วางใจ (Trust) ความท้าทาย (Challenge) และความสุข
ในองค์กร (Happiness) ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของ
ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้รณรงค์สร้างการ
ตระหนักรับรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปีผา่ นสือ่ และกิจกรรมการมีสว่ นร่วม
ของผู้บริหารและพนักงานต่างๆ ผลจากการส�ำรวจการรับรู้และจดจ�ำ
ค่านิยมองค์กรโดยใช้แบบสอบถามในปลายปีทผี่ า่ นมา พบว่าผูบ้ ริหารและ
ผู ้ ป ฏิ บั ติ งานจดจ� ำ ค่ า นิ ย มทั้ง 5 ประการรวมทั้งนิยามความหมาย
ของแต่ละประการได้ถึงร้อยละ 80 ของจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
		
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ความปลอดภั ย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในอาคารส�ำนักงานใหญ่ ซึ่งอาคารแห่งนี้
ได้เปิดท�ำการอย่างเป็นทางการเมือ่ เดือนธันวาคม 2555 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ
ได้มีการส่งเสริมการให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจ และรณรงค์สร้าง
ความตระหนักเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานแก่พนักงาน ทัง้ การอบรม การศึกษาดูงาน การสือ่ สารผ่าน
ช่องทางต่างๆ ในบริษทั ฯ และริเริม่ กิจกรรม RATCH Go Green @ Work  
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการ “รณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ
จากการท�ำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident)” ของกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสามารถควบคุมและป้องกัน
อุบัติเหตุจากการท�ำงานให้เป็นศูนย์ได้ตามเป้าหมาย

• การอนุ รั กษ์พลังงาน
		 และลดการปล่ อ ยก๊ า ซคาร์บอนไดออกไซด์จากส�ำนักงาน
		
การอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากส�ำนักงาน ได้ด�ำเนินการอย่างจริงจังและมีเป้าหมายชัดเจนในปี
ทีผ่ า่ นมา กิจกรรมทีส่ ง่ ผลอย่างมีนยั ส�ำคัญในมิตทิ างเศรษฐกิจและสังคม
ได้แก่ การใช้ไฟฟ้าและน�ำ้ อย่างประหยัด โครงการส�ำนักงานสีเขียว และ
การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
		ผลจากการรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าและน�ำ้ ประปาผ่านมาตรการต่างๆ
ทัง้ การลดการใช้ การใช้ซำ �้ การน�ำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ และการปรับเปลีย่ น
อุปกรณ์ตา่ งๆ สามารถลดค่าใช้จา่ ยได้ประมาณ 1.98 ล้านบาทในปีทแี่ ล้ว
คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าและน�้ำที่ลดลงได้ร้อยละ 21 และร้อยละ 19
ตามล�ำดับ เมื่อเทียบกับปี 2556 และสามารถลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้จ�ำนวน 332 ตัน CO2 ต่อปี
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส�ำนักงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Office) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการนี้
มีเป้าหมายรณรงค์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอาคารส�ำนักงาน
เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อน โดยจะมีการประเมินครอบคลุมตั้งแต่
นโยบาย แผนงาน เป้าหมายของบริษัทฯ มาตรการการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ การจัดการของเสีย การจัดการ

กิจกรรม RATCH Go Green @ Work

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

สภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีม่ คี วามปลอดภัย มีอาชีวอนามัยทีด่   ี การ
จัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เป็นต้น ผลจากการตรวจประเมิน
การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ตามหลักเกณฑ์โครงการส�ำนักงานทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ อยู่ในระดับดีมาก (G เงิน) และบริษัทฯ ยังคง
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการจัดการอาคารส�ำนักงาน   
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมในโครงการ “ส่งเสริมการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร” ของการไฟฟ้านครหลวง
(กฟน.) ระดับที่ 2 ซึ่งด�ำเนินการต่อเนื่องจากเมื่อปี 2556 ที่บริษัทฯ
ได้รบั ตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” ระดับที่ 1 ส�ำหรับ
ผลการตรวจประเมินระดับที่ 2 คาดว่าจะประกาศให้ทราบในไตรมาสแรก
ปี 2558
ส่วนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปีที่ผ่านมา
บริษทั ฯ ได้เพิม่ การจัดซือ้ สินค้าทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานคุณภาพด้าน
สิ่งแวดล้อม ฉลากเขียว และฉลากคาร์บอนของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
รวมทั้งสินค้ามาตรฐาน มอก. ของส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 14 ของรายการสินค้าที่ซื้อทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8
ในปี 2556

คณะกรรมการอาคารประหยัดพลังงานตรวจประเมินอาคาร RATCH
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจภายใต้แผนกลยุทธ์ทมี่ งุ่ เน้นการสร้างมูลค่าเพิม่
(Value-focused strategy development) สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน  
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยก�ำหนดเป้าหมายที่จะสร้าง         
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นรวม (Total Shareholder Return : TSR) ด้วยการ
เพิ่มมูลค่ากิจการ (Enterprise Value : EV) เป็น 282,000 ล้านบาท
ในปี 2566 หรือเทียบเท่าก�ำลังการผลิตของบริษทั ฯ ประมาณ 9,700 เมกะวัตต์
ปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและก�ำหนดแผนระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว พร้อมหลักเกณฑ์การพิจารณาการลงทุนในโครงการ
ต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ตลอดจนก�ำหนดให้มีการติดตามและ
รายงานสถานะของโครงการต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ลดความเสีย่ งและ
ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการ รวมทัง้ ค�ำนึงถึงผลตอบแทนการลงทุน
ทัง้ ในส่วนของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ เป็นส�ำคัญ โดยบริษทั ฯ ยังมุง่ ให้ความ
ส�ำคัญกับการเข้าซื้อกิจการและร่วมลงทุนกับพันธมิตรในกลุ่มประเทศ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Economic
Cooperation : APEC) การลงทุนในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC) และประเทศอื่น   
ทีม่ ศี กั ยภาพ ซึง่ เป็นเป้าหมายหลักของบริษทั ฯ และสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน
นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ส�ำคัญ ดังนี้
วันที่ 16 มกราคม 2557 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดจ�ำนวน
100 ล้านหุน้ คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมดในบริษทั ราชบุรเี วอลด์
โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด ให้แก่บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด ในราคา
หุ้นละ 10 บาท ตามราคาทุนที่ช�ำระแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 500 ล้านบาท
วันที่ 28 มกราคม 2557 บริษัท ราชบุรีแก๊ส จ�ำกัด เข้าซื้อหุ้น       
ทีถ่ อื อยูท่ งั้ หมดจ�ำนวน 17.12 ล้านหุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจ�ำนวน
หุ้นทั้งหมดในบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม เป็นเงิน
ทัง้ สิน้   21.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อมาได้โอนกิจการทัง้ หมดให้แก่บริษทั ฯ
โดยวิธี Entire Business Transfer จากนั้นได้จดทะเบียนเลิกกิจการและ
ช�ำระบัญชีแล้วเสร็จ ในระหว่างนั้นบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด ได้
เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 3,625 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่
362.50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อซื้อและรับโอนกิจการของ
บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด ท�ำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี จ�ำกัด เพิ่มขึ้นเป็น 21,900 ล้านบาทโดยล�ำดับ จนกระทั่งวันที่
4 สิงหาคม 2557 บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ
และอยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี
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วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จ�ำกัด ได้
จดทะเบี ย นช� ำ ระบั ญ ชี เ ลิ ก กิ จ การแล้ ว เสร็ จ ซึ่ ง การเลิ ก กิ จ การ
ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด
บริษทั ฯ ได้ตดั จ�ำหน่ายค่าพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�ำ 
้ น�ำ้ งึม 3
เป็นค่าใช้จ่ายของปี 2556 จ�ำนวน 315 ล้านบาท เนื่องจากไม่ได้รับการ
ต่ออายุสัญญาพัฒนาโครงการจากกระทรวงวางแผนและการลงทุนของ
สปป.ลาว อันเป็นผลมาจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการพัฒนาพลังงาน
ภายในประเทศของ สปป.ลาว
วันที่ 17 เมษายน 2557 บริษัท บ้านบึง เพาเวอร์ จ�ำกัด บริษัท
อีสเทิรน์ ไอพีพี จ�ำกัด และบริษทั อีสเทิรน์ เพาเวอร์ เจนเนอเรชัน่ จ�ำกัด
ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ และวันที่ 28 ตุลาคม 2557 จดทะเบียนช�ำระ
บัญชีแล้วเสร็จ ตามล�ำดับ ซึ่งการเลิกกิจการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ แต่อย่างใด
วันที่ 28 เมษายน 2557 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล (สิงคโปร์)
คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด ได้ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ ห้แก่นกั ลงทุนในต่างประเทศ
วงเงินรวม 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.50 ต่อปี อายุ
5 ปี ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี 2562 โดยบริษทั ฯ ให้การค�ำ้ ประกันการช�ำระหนี้
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 บริษทั ฯ ได้ขายหุน้ ทีถ่ อื อยูท่ งั้ หมดจ�ำนวน
6.47 ล้านหุน้ คิดเป็นร้อยละ 49 ของจ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมดในบริษทั โซลาร์ต้า
จ� ำ กั ด ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ราชบุ รี พ ลั ง งาน จ� ำ กั ด ตามมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 695.69 ล้านบาท

วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ำกัด
ผูด้ ำ� เนินโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร ได้ลงนามสัญญา
ทางการเงินมูลค่าประมาณ 4,770 ล้านบาท กับสถาบันการเงินไทย      
3 แห่ง ระยะเวลา 20.5 ปี
วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด ได้ขายหุ้น
ที่ถืออยู่ทั้งหมดจ�ำนวน 200,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจ�ำนวน
หุน้ ทัง้ หมดในบริษทั สุโขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด ในราคาหุน้ ละ 54.71 บาท
เป็นเงินทั้งสิ้น 10.94 ล้านบาท ให้แก่บริษัท ซันไรซ์ เอ็นเนอยี่ จ�ำกัด   
ผู้ถือหุ้นเดิม
วันที่ 29 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท
โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ�ำกัด จ�ำนวน 7.55 ล้านหุ้น บริษัท โซล่า
เพาเวอร์ (โคราช 4) จ�ำกัด จ�ำนวน 7.97 ล้านหุ้น และบริษัท โซล่า    
เพาเวอร์ (โคราช 7) จ�ำกัด จ�ำนวน 7.55 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40
ของหุน้ ทีจ่ ดทะเบียนของแต่ละบริษทั ให้แก่บริษทั ราชบุรพี ลังงาน จ�ำกัด
ตามมูลค่าตามบัญชี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 285.39 ล้านบาท
วันที่ 29 กันยายน 2557 บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด ได้ขายหุ้น
ที่ถืออยู่ทั้งหมดจ�ำนวน 24.28 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.18 ของ
จ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมดในบริษทั ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี่ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเงิน
ทัง้ สิน้ 118.43 ล้านบาท ให้แก่นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ผูถ้ อื หุน้ รายใหม่
เพือ่ รักษาเงินลงทุนบางส่วนไว้และพิจารณาน�ำเงินไปลงทุนในโครงการอืน่
ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า และป้องกันความเสี่ยงและลด

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากโครงการประสบปัญหาความล่าช้า
ในการพัฒนาเป็นเวลา 3 ปี จากเหตุสุดวิสัยด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จนส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่สูงขึ้นอย่าง
มีนัยส�ำคัญ
วันที่ 20 ตุลาคม 2557 บริษทั ราชบุรพี ลังงาน จ�ำกัด ได้จดั ตัง้ บริษทั
โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งออก
เป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (ช�ำระค่าหุ้น
ครบตามจ�ำนวน) ตามสัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้ลงนามร่วมกันระหว่าง
บริษทั ราชบุรพี ลังงาน จ�ำกัด และบริษทั พรีเมียร์ โซลูชนั่ จ�ำกัด สัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 60 และ 40 ตามล�ำดับ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
เพื่อลงทุนในการให้บริการด้านการบริหารจัดการโครงการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 30 ตุลาคม 2557 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด ได้เข้าซื้อ
หุน้ บริษทั ราชบุรโี คเจนเนอเรชัน่ จ�ำกัด จ�ำนวน 3.50 ล้านหุน้ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 35 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ราชบุรีโคเจนเนอเรชั่น
จ�ำกัด จากบริษทั น�ำ้ ตาลราชบุรี จ�ำกัด รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 8.75 ล้านบาท
ตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่ได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 15 กันยายน
2557 เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กของบริษัท
ราชบุรีโคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด ขนาดก�ำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ
100 เมกะวัตต์ และขนาดก�ำลังการผลิตไอน�ำ้ ประมาณ 15 ตันต่อชัว่ โมง
และต่อมาเมือ่ วันที่ 27 มกราคม 2558 บริษทั ราชบุรโี คเจนเนอเรชัน่ จ�ำกัด
ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด
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วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล
(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ได้จัดตั้งบริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์
เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จ�ำกัด ในประเทศสิงคโปร์ ทุนจดทะเบียน  
100 ดอลลาร์สิงคโปร์ แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 100 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ช�ำระค่าหุ้นครบตามจ�ำนวน) ตามสัญญา
ระหว่างผู้ถือหุ้นที่ได้ลงนามร่วมกันระหว่างบริษัท อาร์เอช อินเตอร์
เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด และบริษัท เชาว์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล จ�ำกัด สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 60 และ 40 ตามล�ำดับ เพือ่ ลงทุน
ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่ ขนาดก�ำลังผลิต
ติดตั้งรวม 33 เมกะวัตต์
วันที่ 19 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ ได้ขายหุน้ บริษทั สงขลาไบโอ แมส
จ�ำกัด และบริษทั สงขลาไบโอฟูเอล จ�ำกัด จ�ำนวน 840,000 หุน้ เป็นเงิน
80,000,000 บาท และบริษทั สงขลาไบโอฟูเอล จ�ำกัด จ�ำนวน 4,000 หุน้
เป็นเงิน 400,000 บาท ตามล�ำดับ (รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,400,000 บาท
ตามราคาทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้ว) หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้น
ทีจ่ ดทะเบียนของแต่ละบริษทั ให้แก่บริษทั ราชบุรพี ลังงาน จ�ำกัด ซึง่ เป็น
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจ�ำนวน
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รายงานประจ�ำปี

2557

		

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ที่สะท้อนความส�ำเร็จที่ส�ำคัญและสร้างความภาคภูมิใจ ดังนี้

• ได้รับการประกาศคงอันดับเครดิตของบริษัทฯ ที่ระดับ “BBB+”
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” จากบริษัท Standard & Poor’s (S&P)

1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
• ได้รับการประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทฯ ที่ระดับ
“AA+” แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จ�ำกัด
(TRIS) ซึ่งอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงสถานะการเป็นผู้น�ำในกลุ่ม
ผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศ รายได้เงินปันผลจ�ำนวนมาก
และสม�่ำเสมอจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า และความสัมพันธ์
ที่แน่นแฟ้นกับ กฟผ. นอกจากนี้ การพิจารณาอันดับเครดิตยังค�ำนึงถึง
ความหลากหลายของโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และแผนขยาย
การลงทุน ในโครงการโรงไฟฟ้าและโครงการพลังงานทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ

• ได้ รั บ การประกาศคงอั น ดั บ เครดิ ต ของบริ ษั ท ฯ โดยบริ ษั ท
Moody’s Investors Service (Moody’s) ที่ระดับ “Baa1” แนวโน้ม
อันดับเครดิต “Stable”
• ได้ รั บ รางวั ล รายงานความยั่ ง ยื น ดี เ ด่ น ประจ� ำ ปี 2557
(Sustainability Report Award 2014) ซึ่งจัดขึ้นโดย CSR Club สมาคม
บริษทั จดทะเบียนไทย และการสนับสนุนของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์
โดยมีบริษัทเข้าร่วมโครงการ 64 บริษัท รางวัลดังกล่าวพิจารณาการ
ให้คะแนนโดยอิงเกณฑ์ Ceres-ACCA Sustainability Report Awards
Criteria ประกอบด้วย เกณฑ์ดา้ นความสมบูรณ์ของรายงาน ความเชือ่ ถือได้
ของรายงาน และการสื่อสารและน�ำเสนอรายงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

• ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2557 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย โดยได้คะแนนประเมิน
เต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
• ได้รับการประเมินโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนไทยตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ประจ�ำปี
2556/57 โดยได้รบั คะแนนเฉลีย่ ภาพรวมเท่ากับ 87.65 คะแนน (61.73%)
ซึง่ สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ภาพรวมของบริษทั จดทะเบียนใน ASEAN ทีท่ ำ� การ
ส�ำรวจทั้งหมด 529 บริษัท (เฉลี่ย 64.02 คะแนน หรือ 45.21%) และ
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนไทยที่ท�ำการส�ำรวจ
ทั้งหมดจ�ำนวน 100 บริษัท (เฉลี่ย 75.39 หรือ 53.09%)
• ได้รับการประเมินผลจากการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียน ประจ�ำปี 2557 (Corporate Goverance Report of Thai
Listed Companies 2014) ที่ระดับ “ดีมาก” โดยได้คะแนนเฉลี่ย
โดยรวมร้อยละ 87 ซึง่ สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ โดยรวมทีร่ อ้ ยละ 72 ของบริษทั
ที่ ท�ำ การส� ำ รวจทั้งหมด 550 บริษัท และเมื่อ เปรียบเทียบคะแนน
รายหมวดทุกหมวดสูงมากกว่าคะแนนเฉลี่ยของรายหมวดของบริษัท
ที่ท�ำการส�ำรวจทั้งหมด ซึ่งในปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริ ษั ท ไทยได้ มี ก ารปรั บ แนวทางและหลั ก เกณฑ์ ก ารส�ำ รวจเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard
• ได้รับรางวัล “Investors’ Choice Award” จากสมาคมส่งเสริม
ผูล้ งทุนไทย จากการทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั การประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา
6 ปี (ปี 2552 - 2557)
• ได้ รั บรางวัล “ดีเด่น” ด้านการน�ำเสนอข้อ มูลเพื่อผู้ลงทุน
หรือผู้ถือหุ้นในงาน “10th Anniversary SET in the City กรุงเทพมหานคร
2014” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลดังกล่าว
พิจารณาจากผลการโหวตผ่านแบบส�ำรวจของผูเ้ ข้าร่วมงานจ�ำนวน 1,900 คน
• ได้ รั บโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้ท�ำคุณ ประโยชน์ และ
เป็นผู้มีอุปการคุณในการสนับสนุนงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ดี เ ด่ น จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวัน
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจ�ำปี 2558
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• อาคาร RATCH ได้รับตราสัญลักษ์ “กฟน. อาคารประหยัด
พลังงานดีเด่น” ซึง่ เป็นตราสัญลักษณ์ระดับที่ 2 จากการไฟฟ้านครหลวง
2. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
• ได้รับประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน
ทีร่ ะดับ “AA+” แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที”่ จากบริษทั ทริส เรทติง้ จ�ำกัด
โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงกระแสเงินสดที่แน่นอนจากการมีสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ กฟผ. และการมีโรงไฟฟ้าที่มีโครงสร้าง
พื้นฐานแข็งแกร่งและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงผลงานในการบริหาร
โรงไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับ
• ได้รบั รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
สวัสดิการแรงงาน ปี 2557 จากกระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
• ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนา
ด้านสิง่ แวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2557
(CSR-DIW Award 2014) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทรางวัล
CSR-DIW Continuous Award 2014 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งรางวัล
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนือ่ ง และมุง่ สูค่ วามเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
(Green System)
• ได้รบั รางวัลสถานประกอบการทีป่ ฏิบตั ติ ามมาตรการในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อม
ดีเด่น ประจ�ำปี 2557 (EIA Monitoring Awards 2014) จากส�ำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) โดยโครงการ
ทีไ่ ด้รบั รางวัล ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี และโครงการระบบรับส่ง
น�้ำมันเตาส�ำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนราชบุรี หน่วยที่ 1 และ 2
• ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณระดับทองแดงจากกิจกรรม
รณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�ำงานให้เป็นศูนย์ ประจ�ำปี 2557
ด้วยความมุ่งมั่นและความร่วมมือของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคน
ปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงาน
สะสม เท่ากับ 1,512,659 ชั่วโมง
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โครงสร้างการถือหุ้น
กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ
40%
99.99%

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด

บริษัท ผลิตไฟฟ้า
นวนคร จ�ำกัด

กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ
99.99%

40% บริษัท ราชบุรีเวอล์ด
โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด

บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด
49%
บริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด

บริษัท เบิกไพร
35% โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ�ำกัด
99.99%

บริษัท ราชบุรี
อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด

25%

บริษัท ราชบุรี
เพาเวอร์ จ�ำกัด

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จ�ำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ�ำกัด
บริษัท สงขลาไบโอ แมส จ�ำกัด

20%

20%

บริษัท เค. อาร์. ทู จ�ำกัด

บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จ�ำกัด

40%
40%
40%
40%

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

กลุ่มโครงการในต่างประเทศ
33.33%

40%

บริษัท เซาท์อีสท์ 75%
เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด

กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

บริษัท
ไฟฟ้าน�้ำงึม 2 จ�ำกัด

50%

บริษัท ไฟฟ้า หงสา จ�ำกัด

10%
25%

บริษัท ไฟฟ้า น�้ำงึม 3 จ�ำกัด

37.5%
99.99%

99.99%

25%

บริษัท อาร์เอช
อินเตอร์เนชั่นแนล
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

บริษัท ไฟฟ้า
เซเปียน-เซน�้ำน้อย จ�ำกัด

100%

บริษัท อาร์เอช
อินเตอร์เนชั่นแนล
(มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด
100%
บริษัท อาร์เอช  
อินเตอร์เนชั่นแนล
(สิงค์โปร์) คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด

80%
บริษัท ราช-ออสเตรเลีย
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

50%
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60%

บริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด

40%

บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จ�ำกัด

บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท อีแกท ไดมอนด์เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท พูไฟมายนิ่ง จ�ำกัด
บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด

5.801%
4.307%

EDL-Generation Public Company

60%
บริษัท อาร์ไอซีไอ
อินเตอร์เนชั่นแนล
อินเวสต์เมนต์ จ�ำกัด

99.99%

บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จ�ำกัด

บริษัท เคเค เพาเวอร์ จ�ำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2558
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (1)

อันดับ
1
2
3
4

5

6

7
8

9
10
		
		
หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้น
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย		
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
		
LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED		
ส�ำนักงานประกันสังคม			
ส�ำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)
ส�ำนักงานประกันสังคม (4 กรณี)
ส�ำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน)
กลุ่ม AIA Company Limited			
AIA Company Limited- AIA D-PLUS
AIA Company Limited-APEX
AIA Company Limited-TIGER
กลุ่ม STATE STREET BANK AND TRUST			
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON FOR MAS
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR CANADA
กองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ�ำกัด		
กลุ่ม HSBC			
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT KOM-MANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN
บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)			
นายมิน เธียรวร		
รวม			
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
จ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น			

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่รวมถึงลงทุนกับบุคคลอื่น
เพื่อด�ำเนินการดังกล่าว และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีผู้แทนมาเป็นกรรมการบริษัทฯ จ�ำนวน 7 ท่าน จากจ�ำนวนกรรมการทั้งสิ้น 15 ท่าน			

				
		
ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ		
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ
		
รวมทั้งสิ้น		
		

* ข้อบังคับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ก�ำหนดว่า “ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 25
ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด”
(1)
บริษัทฯ จัดกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
652,500,000
45.00
		
216,577,285
14.94
113,098,000
7.80
			 63,617,100
4.39
58,360,560
4,456,540
800,000
48,025,600
3.31
			
32,200,000
10,780,000
5,045,600
2.22
			 32,248,534
30,750,745
1,061,589
246,100
190,100
24,258,700
1.67
			 19,539,392
1.35
10,155,800
100,000
8,638,392
165,100
480,100
10,594,200
0.73
			
10,248,800
0.71
			
1,190,707,611
82.12
259,292,389
17.88
			
1,450,000,000
100.00

			
จ�ำนวนราย
17,914
71
17,985

จ�ำนวนหุ้น
1,214,749,081
235,250,919
1,450,000,000

ร้อยละ
83.78
16.22
100.00
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษทั ฯ เป็นบริษทั ผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศ ประกอบ
ธุรกิจในรูปบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) โดยการเข้าลงทุนถือหุ้น
ในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้า และธุรกิจเกีย่ วเนือ่ งทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ รายได้หลัก
มาจากเงินปันผลตามสัดส่วนการร่วมทุน ด�ำเนินธุรกิจโดยมุง่ สร้างความ
มั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
รวมทั้งสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่การเติบโต
“เป็นบริษัทพลังงานครบวงจรชั้นน�ำ ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟกิ ” ควบคูไ่ ปกับการดูแลสังคม และจรรโลงสิง่ แวดล้อม เพือ่
ก้าวสูค่ วามเป็นองค์กรสีเขียวทีต่ อบสนองความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกฝ่าย กระทั่งน�ำไปสู่การยอมรับและความยั่งยืนขององค์กรในทุกมิติ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีก�ำลังการผลิตตามสัดส่วน
การลงทุนจากโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และโครงการที่อยู่
ระหว่างก่อสร้างและพัฒนารวม 6,578.12 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย

ก�ำลังการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายภายในประเทศ 5,874.07 เมกะวัตต์ หรือ
ประมาณร้อยละ 16 ของก�ำลังการผลิตรวมของประเทศ ที่มี กฟผ.
เป็นผูร้ บั ซือ้ หลัก และก� ำ ลั ง การผลิ ต เพื่ อ จ� ำ หน่ า ยในต่ า งประเทศ
704.05 เมกะวั ต ต์ ที่มีประเทศนั้นๆ เป็นผู้รับซื้อทั้งหมด เช่น
สปป.ลาว และออสเตรเลีย เป็นต้น
โครงสร้างการลงทุนของบริษัทฯ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสถียรภาพและเสริมสร้างความ
มั่นคงให้แก่ระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญในการ
กระจายการใช้เชือ้ เพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าทีห่ ลากหลาย ได้แก่
ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลังน�้ำ  เพื่อรักษาดุลยภาพทางธรรมชาติ
และสร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีโรงไฟฟ้าเชือ้ เพลิงหลักในประเทศ คิดเป็นก�ำลัง
การผลิตติดตัง้ รวม 4,882.65 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าทีเ่ ดินเครือ่ ง
เชิงพาณิชย์แล้ว จ�ำนวน 4,748.05 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าที่ยังอยู่
ระหว่ า งการก่ อ สร้างและพัฒนา คิดเป็นก�ำลังการผลิตติดตั้งรวม
134.60 เมกะวัตต์ ซึง่ สามารถจ�ำแนกประเภทตามกลุม่ ผูผ้ ลิตไฟฟ้า ดังนี้
1.1 ผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพ)ี ได้แก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี
โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ และโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์
1.2 ผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (เอสพีพ)ี ได้แก่ โรงไฟฟ้าผูผ้ ลิต
ไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวอลด์ และโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร
1.3 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (วีเอสพีพี) ได้แก่ โรงไฟฟ้า
ประดู่เฒ่า และโรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ
2. กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ
		เพื่ อ ลดการพึ่ ง พาการใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง จากธรรมชาติ และลด
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน รวมทั้งตอบสนองนโยบายส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนของภาครัฐ ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจส�ำคัญ
ของบริษัทฯ ที่สะท้อนเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และสังคม ไปพร้อมๆ กับการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของธุรกิจ
บริษัทฯ จึงมุ่งแสวงหาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เช่น
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวมวล มาใช้เป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
		ณ ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ
คิดเป็นก�ำลังการผลิตติดตั้งรวม 69.34 เมกะวัตต์ โดยเป็นโรงไฟฟ้า
ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วรวมทั้งสิ้น 65.38 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้า
ที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา 3.96 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถ
จ�ำแนกประเภทตามชนิดของพลังงานทดแทนที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง ดังนี้
2.1 พลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โซลาร์ตา้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเพาเวอร์ โคราช 3 โรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเพาเวอร์ โคราช 4 และโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์โซล่าเพาเวอร์ โคราช 7
		2.2 พลังงานลม ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานลม ห้วยบง 2 และ
โรงไฟฟ้าพลังงานลม ห้วยบง 3
2.3 พลังงานชีวมวล ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสงขลาไบโอแมส
3. กลุ่มโครงการในต่างประเทศ
		เพือ่ มุง่ สูเ่ ป้าหมายการเป็นผูน้ ำ� ในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัทฯ ได้เดินหน้าพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
โครงการต่างๆ ในต่างประเทศ ทัง้ โครงการทีบ่ ริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจอยู่แล้ว
ในปัจจุบัน รวมทั้งแสวงหา และร่วมทุนกับพันธมิตร ในการขยาย
การลงทุนของบริษัทฯ ไปยังตลาดใหม่ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
เพื่อบรรลุผลส�ำเร็จอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
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โครงการในต่างประเทศที่บริษัทฯ เข้าร่วมทุนและพัฒนา คิดเป็น
ก� ำ ลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ ง รวม 1,537.08 เมกะวั ต ต์ โดยเป็ น โรงไฟฟ้ า
ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วรวมทั้งสิ้น 663.27 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้า
ทีย่ ังอยูร่ ะหว่างการก่อสร้างและพัฒนา 873.71 เมกะวัตต์ โดยสามารถ
จ�ำแนกตามที่ตั้งโครงการ ดังนี้
3.1 สปป.ลาว ได้ แก่ โรงไฟฟ้ า พลั ง น�้ ำ -น�้ ำ งึ ม 2 โรงไฟฟ้ า
พลังความร้อนหงสา และโรงไฟฟ้าพลังน�้ำเซเปียน-เซน�้ำน้อย
3.2 ออสเตรเลีย ได้แก่ โรงไฟฟ้าราช-ออสเตรเลีย
3.3 ญี่ปุ่น ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาร์ไอซีไอ
4. กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
เพื่ อ ก้ า วสู ่ ก ารเป็ นบริษัทพลังงานชั้ น น� ำ ครบวงจร บริ ษั ท ฯ
ได้แสวงหาโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนและเพิ่มโอกาส
ในการแข่ ง ขั น ให้ แ ก่ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ อั น จะน� ำ มาซึ่ ง มู ล ค่ า เพิ่ ม และ
ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้เข้าลงทุน
ในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า
ธุรกิจเหมืองถ่านหิน ธุรกิจซ่อมบํารุงอุปกรณ์กังหันก๊าซโรงไฟฟ้า และ
เงินลงทุนอื่นๆ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องผ่าน
บริษทั ย่อย กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน และบริษทั ร่วมทุน จ�ำแนกตามประเภท
ธุรกิจ ดังนี้
4.1 ธุรกิจให้บริการงานเดินเครือ่ งและบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ได้แก่
บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จ�ำกัด บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด และ
บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จ�ำกัด
4.2 ธุรกิจซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์กังหันก๊าซ ได้แก่ บริษัท อีแกท
ไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
4.3 ธุรกิจเหมืองถ่านหิน ได้แก่ บริษัท พูไฟมายนิ่ง จ�ำกัด
4.4 ธุรกิจจัดหาเชือ้ เพลิง ได้แก่ บริษทั สงขลาไบโอฟูเอล จ�ำกัด
4.5 เงินลงทุนอื่นๆ ได้แก่ การถือหุ้นใน EDL-Generation
Public Company (“EDL-Gen”) ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ลาวผ่านบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด และบริษัท
อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด โดยบริษัทฯ
มีกำ� ลังการผลิตติดตัง้ ตามสัดส่วนการลงทุนใน EDL-Gen 89.05 เมกะวัตต์
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ ข้อมูลทั่วไป
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และ/
หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษทั ฯ ทีเ่ ผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ratch.co.th และเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.
www.sec.or.th
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ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการแข่งขัน

ธุรกิจไฟฟ้าและกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องถือเป็นหนึ่งกลุ่ม
ทีส่ ำ� คัญในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและเชือ่ มโยงกับภาคเศรษฐกิจอืน่
ภายในประเทศ นอกจากนี้กระแสการตื่นตัวถึงสถานการณ์พลังงาน
สภาพแวดล้อม และความมั่นคงของระบบการผลิตไฟฟ้า ท�ำให้หลาย
ประเทศให้ความส�ำคัญกับการรวมกลุม่ ในภูมภิ าคใกล้เคียงและมีแนวโน้ม
การท�ำธุรกิจระหว่างประเทศมากขึ้น
บริษทั ฯ เข้าใจและเล็งเห็นว่า ความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจอย่างรอบด้าน
และความทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการ
เติบโตไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมไฟฟ้า บริษัทฯ จึงให้ความ
สนใจและติดตามสถานการณ์ไฟฟ้าในภาพรวมอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งใน
กลุ่มประเทศเป้าหมายการลงทุนและประเทศนอกเหนือเป้าหมาย
การลงทุน โดยสามารถสรุปสถานการณ์ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ได้ดังนี้

1. สถานการณ์ไฟฟ้าโลก

อุตสาหกรรมไฟฟ้าในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศยุโรป มีแนวโน้มการเจริญเติบโตผ่านการควบรวมและเข้าซื้อ
กิจการในประเทศนอกกลุม่   ทัง้ นีป้ จั จัยทีน่ กั ลงทุนให้ความส�ำคัญส�ำหรับ
การพิจารณาการลงทุน ได้แก่ อัตราผลตอบแทนในระยะยาวจากความ
สามารถในการบริหารสินทรัพย์ ความสามารถในการเพิม่ ก�ำลังการผลิต
ติดตั้ง ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับ
พันธมิตรร่วมทุน การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการใช้เชือ้ เพลิง อันเป็นผล
มาจากการขุดพบก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน (shale gas) ซึ่งท�ำให้
ราคาก๊าซในทวีปอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาลดลง
นอกจากนีน้ กั ลงทุนยังต้องติดตามการเปลีย่ นแปลงของนโยบายและการ
ปฏิรูปด้านพลังงานในหลายประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ปรับแผนการ
ลงทุนได้ทันกาลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

ทัง้ นี้ อุตสาหกรรมไฟฟ้ามีแนวโน้มการแข่งขันสูงขึน้ เนือ่ งจากผูผ้ ลิต
ก๊าซธรรมชาติเริ่มเปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบธุรกิจ โดยหันมาลงทุน
ในอุตสาหกรรมปลายน�้ำมากขึ้นเพื่อเพิ่มผลก�ำไรต่อยอดจากทรัพยากร
ที่มีอยู่เดิม ส�ำหรับรูปแบบโครงการที่มีแนวโน้มจะเติบโตสูง ได้แก่
โครงการประเภทพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากโครงการประเภทนี้
ให้ผลตอบแทนสูง โดยรูปแบบการลงทุนจะเป็นการลงทุนโดยวิธคี วบรวม
หรือเข้าซือ้ กิจการของโครงการทีไ่ ด้พฒั นาจนแล้วเสร็จเพือ่ ลดความเสีย่ ง
จากการพัฒนาโครงการ
จากสภาพอุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาส
การเติบโตทางธุรกิจ โดยได้เข้าลงทุนถือหุ้นในบริษัทย่อย กิจการ
ที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ มุ่งเน้นพัฒนาโครงการที่สร้าง
รายได้และผลตอบแทนที่เหมาะสมตามเกณฑ์ข้อก�ำหนดของบริษัทฯ
กระจายความเสี่ยงโดยลงทุนในธุรกิจเชื้อเพลิงหลายประเภทและเน้น
พัฒนาโครงการร่วมกับพันธมิตรในพื้นที่และจากต่างประเทศ

2. สถานการณ์ไฟฟ้าในอาเซียน

ในการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 32 ณ นครหลวง
เวี ย งจั นทน์ สปป.ลาว เมื่อ วันที่ 23 กันยายน 2557 ที่ป ระชุม มีม ติ
เรียกร้องให้ชาติอาเซียนร่วมมือกันบูรณาการเครือข่ายพลังงานในระดับ
ภูมิภาค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติการพลังงานของ
อาเซียนระหว่างปี 2543-2558 เพื่อรักษาเสถียรภาพ ความมั่นคง และ
การพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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นอกจากนี้ ที่ประชุมยังผลักดันโครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติอาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline : TAGP) โครงการเชือ่ มโยง
สายส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid : APG) ให้มีการปฏิบัติ
ตามเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15
ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด ส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
ถ่านหินสะอาด ความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาเซียน รวมทั้งยังมีแผนพัฒนา
ขีดความสามารถของศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy :
ACE) โดยการเพิ่มงบประมาณ สรรหาผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ ที่มีความ
สามารถในการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการสร้าง
เครือข่ายการก�ำกับกิจการพลังงานของอาเซียน
เพื่อเตรียมความพร้อมรับมติดังกล่าว กระทรวงพลังงานจึงได้
จัดท�ำแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2558-2579 หรือ
พีดีพี 2558 โดยมุ่งเน้นการกระจายเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง
ในระยะยาว โดยลดการใช้ก๊าซธรรมชาติลงเหลือร้อยละ 30 และเพิ่ม
การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินสะอาดจากปัจจุบันมีสัดส่วนร้อยละ 20
เป็นร้อยละ 30 ส่วนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ได้ป รับ ลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานทดแทนลงจากเดิ ม
ที่ตั้งเป้าไว้ 20,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2579 หรือประมาณร้อยละ 25
ของก�ำลังการผลิตไฟฟ้าทัง้ หมด ตามแผนคงเหลือเพียง 17,500 เมกะวัตต์
หรือประมาณร้อยละ 20 โดยจะเน้นการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
ชีวมวลและชีวภาพและขยะให้เต็มทีใ่ นช่วงเริม่ ต้นของแผน และก�ำหนด
ให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไว้ปลายแผน 2,000 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2
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3. สถานการณ์ไฟฟ้าในประเทศไทย

ในปี 2557 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบ มีค่าเท่ากับ
26,942.10 เมกะวัตต์ โดยมีก�ำลังการผลิตไฟฟ้าจ�ำแนกตามประเภท
โรงไฟฟ้าระหว่างเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2557 คิดเป็นโรงไฟฟ้า
พลังน�ำ้ ร้อยละ 2.98 พลังงานความร้อนร้อยละ 13.74 พลังงานความร้อนร่วม
ร้อยละ 24.42 กังหันก๊าซร้อยละ 0.21 นอกจากนี้เป็นการรับซื้อจาก
ต่างประเทศและภายในประเทศร้อยละ 58.65

4. สถานการณ์ไฟฟ้ากลุ่มประเทศที่ส�ำคัญ

		 4.1 สถานการณ์และภาวะการแข่งขันในออสเตรเลีย
คาดการณ์ว่าภายในปี 2566 ก�ำลังการผลิตไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20.4 หรือคิดเป็นความต้องการพลังงานไฟฟ้า 267.0 เทอราวัตต์ชั่วโมง (TWh) โดยกลุ่มพลังงานหมุนเวียน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ
จะเติบโตมากที่สุด อย่างไรก็ตามสถานการณ์และภาวะการแข่งขัน
ในออสเตรเลียยังคงมีการแข่งขันสูง เนือ่ งจากสภาวะก�ำลังการผลิตติดตัง้
ส่วนเกิน และคู่แข่งขันรายใหม่ ส่งผลกระทบต่ออุปทานภายในตลาด
รวมไปถึงความไม่ชดั เจนของนโยบายภาครัฐในการให้การสนับสนุนผ่าน
Renewable Energy Target (RET) จึงส่งผลต่อทิศทางการลงทุนและ
การพัฒนาโครงการในประเทศออสเตรเลียโดยตรง
		 4.2 สถานการณ์และภาวะการแข่งขันในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
จากนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลอินโดนีเซียได้มอบหมาย
ให้บริษัทย่อย PLN Batubara ด�ำเนินการเข้าซื้อกิจการเหมืองถ่านหิน
เนือ่ งจากคาดการณ์วา่ อัตราการเติบโตและความต้องการถ่านหินจะเพิม่ ขึน้
ในอนาคตประกอบกั บ ในช่ ว งเวลานี้ ร าคาถ่ า นหิ น ในตลาดโลก
มีสภาวะตกต�่ำ จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนและขยายธุรกิจ
รวมถึงความต้องการไฟฟ้าในประเทศที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นตามการเติบโต
ของ GDP จึงเป็นผลให้การแข่งขันในธุรกิจพลังงานของประเทศ
อิ น โดนี เ ซี ย ยั ง คงมี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเพิ่ ม ขึ้ น ตามการเติ บ โตของ
ภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม

		 4.3 สถานการณ์และภาวะการแข่งขันในราชอาณาจักรกัมพูชา
			 คาดการณ์ว่าในช่วงระหว่างปี 2558-2566 การผลิตไฟฟ้า
ของประเทศกัมพูชาโดยรวมจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 16.9 โดยเป็นการ
เติบโตของโรงไฟฟ้าเชือ้ เพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้าพลังน�ำ 
้
ซึ่งปัจจุบันประเทศกัมพูชามีโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้ำที่อยู่ระหว่าง
พัฒนาหลายโครงการ และจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี 2559
นอกจากนีพ้ ลังงานหมุนเวียนก็จะมีสว่ นขับเคลือ่ นการเติบโตด้วยเช่นกัน
โดยคาดการณ์วา่ ปริมาณการใช้พลังงานสุทธิจะเพิม่ ขึน้ จาก 3.2 เทอราวัตต์ชั่วโมง (TWh) ในปี 2557 เป็น 8.9 เทอราวัตต์-ชั่วโมง (TWh) ในปี 2566
แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการลงทุนธุรกิจพลังงาน แต่อย่างไรก็ตาม
จากสาเหตุของความไม่ชัดเจนของนโยบายภาครัฐ และการสนับสนุน
การลงทุน รวมถึงความมัน่ คงและเสถียรภาพทางการเมือง จึงยังคงเป็น
ข้อจ�ำกัดในการพัฒนาโครงการ
		 4.4 สถานการณ์และภาวะการแข่งขัน
			 ในสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว
รัฐบาล สปป.ลาว มีนโยบายและแผนพัฒนาไฟฟ้าพลังน�้ำ 
เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบ
ทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและประชากร รวมทั้งปกป้องป่าต้นน�้ำ  โดยมี
แนวคิดพื้นฐานส�ำหรับนโยบายแห่งชาติ 4 ประเด็น ได้แก่ (1) รักษา
ระดับและขยายก�ำลังการผลิตติดตั้งให้มีความเสถียรและเชื่อถือได้
ตลอดจนสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืน โดยอัตราส่วนการพัฒนา
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 90 ภายในปี 2563 (2) ปรับปรุงและขยาย
โครงข่ายสายส่ง เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและแผนนโยบายให้มี
ความเป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงกับภาคพลังงานในประชาคมอาเซียน
ผ่านโครงการแลกเปลีย่ นด้านพลังงานต่างๆ (3) ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการ
และบริษัทเอกชนพัฒนาศักยภาพโรงไฟฟ้าพลังน�้ำของประเทศ และ
(4) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้นเป็นร้อยละ 30 ภายใน
ปี 2568 โดยให้อัตรารับซื้อไฟฟ้าที่เหมาะสม จากนโยบายดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่ารัฐบาล สปป.ลาว มีทศิ ทางและแนวนโยบายทีช่ ดั เจน จึงเป็น
โอกาสที่ดีในการแสวงหาและขยายการลงทุนต่อไป

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

4.5 สถานการณ์และภาวะการแข่งขัน
			ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
			การยกเลิกมาตรการคว�่ำบาตร ท�ำให้มีบริษัทข้ามชาติ
เข้ามาแสวงหาโอกาสการลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในอุตสาหกรรมประเภทเหมืองแร่ น�ำ้ มัน ก๊าซธรรมชาติ
โทรคมนาคม พลังงานไฟฟ้า และการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากนโยบายพลังงาน นโยบายเสถียรภาพทางการเงินการธนาคาร
และประเด็นปัญหาทางการเมืองอืน่ ๆ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
มีการเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว นั ก ลงทุ น จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งติ ด ตาม
สถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้นโนบายและตลาดพลังงาน
มี แ นวโน้ ม จะมี ค วามชั ด เจนมากขึ้ น ภายหลั ง จากปี 2558 ไปแล้ ว
โดยคาดการณ์ว่าในปี 2558 จะมีโรงไฟฟ้าพลังน�้ำที่สามารถพัฒนา
ได้จริงเพียง 300 เมกะวัตต์ และมีแนวโน้มที่จะได้รับการพัฒนาอีก
2,700 เมกะวัตต์ ในระหว่าง ปี 2559-2564 และมีอัตราการเติบโต
โดยเฉลีย่ ร้อยละ 7.8 ต่อปี จึงเป็นโอกาสทีด่ ใี นการขยายธุรกิจและแสวงหา
พันธมิตรในการลงทุน เพื่อสร้างการเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กิจการ
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			จากสถานการณ์และสภาวะการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีทั้งโอกาส และอุปสรรค ทั้งด้าน
การลงทุน การแสวงหาพันธมิตร ความชัดเจนของนโยบายภาครัฐ รวมถึง
เงินลงทุนที่ต้องใช้ใ นการพัฒนา ดังนั้น การวางแผนและทิ ศ ทาง
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงต้องตอบรับและสอดคล้องกับนโยบาย
การลงทุนของบริษัทฯ ทั้งในด้านของอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ของโครงการ ควบคู่ไปกับโอกาสในการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) ที่จะมี
การค้าการลงทุนเสรีระหว่างกัน บริษัทฯ เล็งเห็นและให้ความส�ำคัญกับ
สถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศเสมอมา โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
เป้าหมายและกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
นโยบายที่บริษัทก�ำหนดไว้ ทั้งด้านการบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เต็ม
ประสิทธิภาพ การมุ่งเน้นพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ในภูมิภาค
ที่บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจอยู่ การแสวงหาพันธมิตรเพื่อขยายการลงทุน
สูธ่ รุ กิจไฟฟ้าในตลาดใหม่ การสร้างมูลค่าเพิม่ โดยขยายการลงทุนสูธ่ รุ กิจ
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง รวมทัง้ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถภายในองค์กร
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โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ บริษัทย่อย
และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ส�ำหรับรายได้ค่าขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ RAC
ค�ำนวณโดยใช้พลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้คณู กับราคาค่าไฟต่อหน่วยการผลิต

รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้ค่าขายไฟฟ้าของบริษัท
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยขายกระแสไฟฟ้าให้แก่
กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี โครงสร้างรายได้พื้นฐาน
ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
หลักๆ คือ

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีรายได้คา่ ขายและการให้บริการอืน่ ๆ อีก ดังนี้
1. รายได้คา่ พลังงานไฟฟ้า จากโรงไฟฟ้าประดูเ่ ฒ่า ขนาดก�ำลังผลิต
รวม 2.65 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ ขนาดก�ำลังผลิต
3.60 เมกะวัตต์ ด�ำเนินงานโดยบริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด ซึ่งเป็น
บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ โดยโรงไฟฟ้าประดูเ่ ฒ่าและโรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ
ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ท�ำการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ด้วยก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน�้ำมันดิบ

1. ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า (Availability Payment : AP)
		รายได้คา่ ความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า ก�ำหนดขึน้ เพือ่ ให้ครอบคลุม
เงินลงทุนทัง้ หมดทีป่ ระกอบด้วยเงินกู้ ดอกเบีย้ เงินกู้ ผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
และค่าใช้จ่ายคงที่ในการด�ำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายบ�ำรุงรักษา
รวมถึงค่าใช้จา่ ยในการบริหาร เป็นต้น โดยทัว่ ไปแล้วค่าความพร้อมจ่าย
พลังไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงไฟฟ้าในการผลิตและจ่าย
กระแสไฟฟ้าตามที่ กฟผ. ก�ำหนด

2. รายได้คา่ บริการเดินเครือ่ งและบ�ำรุงรักษา ด�ำเนินงานโดยบริษทั
ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียน
จัดตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2552 ภายใต้กฎหมายของ สปป.ลาว โดย
บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด มีรายได้หลักตามสัญญาให้บริการกับ
บริษัท ไฟฟ้าน�้ำงึม 2 จ�ำกัด ดังนี้

2. ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment : EP)
รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้าจะได้รับเมื่อมีการผลิตพลังงานไฟฟ้า
และส่งเข้าระบบไฟฟ้าของ กฟผ. โดยมีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วนคือ

1) สัญญาให้บริการเดินเครือ่ งและบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน�ำ 
้
น�้ำงึม 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2581
(วันสิ้นสุดสัญญาระยะเวลาสัมปทานโรงไฟฟ้า)

1) ค่าเชื้อเพลิง (Fuel Payment)
2) ค่าใช้จ่ายผันแปรในการผลิตและบ�ำรุงรักษา (Variable
Operating and Maintenance Payment)
นอกจากรายได้หลักจากค่าขายไฟฟ้าทีไ่ ด้รบั จากโรงไฟฟ้าราชบุรแี ล้ว
บริษัทฯ ได้รับรายได้ค่าขายไฟฟ้าจาก RATCH-Australia Corporation
Limited (RAC) ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศออสเตรเลีย โดยมีรายได้หลัก
จากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและ
โรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงสร้างรายได้พนื้ ฐานตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
ระยะยาว ส�ำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนประกอบด้วย
1. Capacity Charge ซึ่งครอบคลุมเงินลงทุนทั้งหมด รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษา และปรับตามความพร้อมของโรงไฟฟ้า
(Actual Capacity Availability) ในการผลิตและจ่ายไฟฟ้าตามทีก่ ำ� หนด
ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
2. Energy Charge ซึง่ จะได้รบั เมือ่ มีการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยมี
ส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ค่าเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายผันแปรในการผลิต
และบ�ำรุงรักษา เป็นต้น

2) สัญญาให้บริการงานบ�ำรุงรักษาใหญ่โรงไฟฟ้าพลังน�้ำ 
น�้ำงึม 2 ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2555 ระยะเวลาสัญญา 7 ปี
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังรับรู้รายได้จากส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุน
ในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมที่ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ร่วมกับผู้ลงทุนรายอื่นๆ อีก ดังนี้
1. บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ำกัด โดยบริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์
จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 25  มีรายได้ค่าขาย
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 2 ชุด ขนาดก�ำลังผลิตชุดละ
700 เมกะวัตต์ โดยมีรายได้ค่าขายไฟ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า และค่าพลังงานไฟฟ้า เช่นเดียวกับรายได้
พื้นฐานของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
2. บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จ�ำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 50 มีรายได้จากงานให้บริการเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษาโดยมี
สัญญาให้บริการเป็นระยะเวลา 14 ปี ให้กับโรงไฟฟ้าของบริษัท ราชบุรี
เพาเวอร์ จ�ำกัด

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

3. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 33.33 มีรายได้ค่าขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน�้ำ-น�้ำงึม 2
ที่ สปป.ลาว โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอายุ 25 ปี นับแต่วันที่เปิด
ด�ำเนินการเชิงพาณิชย์กับ กฟผ. โดยด�ำเนินการจ�ำหน่ายไฟฟ้าครั้งแรก
(Initial Operation Date) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554
4. บริษทั โซลาร์ตา้ จ�ำกัด โดยบริษทั ราชบุรพี ลังงาน จ�ำกัด ซึง่ เป็น
บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 49 ด�ำเนินงานโรงไฟฟ้าซึง่ ผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ 8 แห่ง จ�ำนวนรวม 34.25 เมกะวัตต์ มีสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm ส�ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และได้รับเงินสนับสนุน (Adder)
จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน
(สกพ.) จ�ำนวน 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยในปี 2555
โรงไฟฟ้าทั้ง 8 แห่งได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพือ่ จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ให้กบั กฟภ. แล้ว
5. บริษทั เฟิรส์ โคราช วินด์ จ�ำกัด (โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3)
และบริษทั เค. อาร์. ทู จ�ำกัด (โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2) ซึง่ บริษทั ฯ
ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 20 ด� ำ เนิ น การผลิ ต กระแสไฟฟ้ า จากพลั ง งานลม
ขนาดก�ำลังการผลิตแห่งละ 103.50 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ประเภท Non-Firm ส�ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กกับ กฟผ. และได้รับ
เงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จ�ำนวน 3.50 บาท
ต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี และได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
เพื่อจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ตามล�ำดับ โดยมีรายได้ค่าขายไฟฟ้า
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนเช่นเดียวกับบริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด คือ อัตราค่า
พลังงานไฟฟ้า ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) และ Ft ขายส่งเฉลี่ย
6. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ�ำกัด บริษทั โซล่า เพาเวอร์
(โคราช 4) จ�ำกัด และบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ�ำกัด โดยบริษัท
ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40
ด�ำเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�ำลังการผลิตติดตัง้
รวม 18 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าทัง้ 3 แห่งได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
เพื่อจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟภ. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555
วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 และวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ตามล�ำดับ
โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm ส�ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
รายเล็กมากกับ กฟภ. และได้รับเงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า จ�ำนวน 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี และมีรายได้
ค่าขายไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 ส่วนเช่นเดียวกับบริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด
คือ อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) และ
Ft ขายส่งเฉลี่ย
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7. บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด โดยบริษัท
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40
ขนาดก�ำลังผลิตติดตัง้ รวม 210 เมกะวัตต์ มีสญั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าประเภท
Firm ระบบ Cogeneration กับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี โรงไฟฟ้า
ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น ชุดที่ 1 ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
เพื่อจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
อนึ่ ง ตามที่ ส ภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ก� ำ หนดให้ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จ�ำกัด
(มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด และ
กิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกั น ได้ แ ก่ บริ ษั ท ราชบุ รี เ พาเวอร์ จ� ำ กั ด
ได้ถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(TFRIC 4) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ และ
ก�ำหนดให้น�ำมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาเช่า มาถือปฏิบัติ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ซึง่ มีผลท�ำให้รปู แบบของรายได้
จากการขายในงบการเงินเปลีย่ นแปลงไป โดยเปลี่ยนแปลงการบันทึก
รายได้คา่ ขายในส่วนของการกูเ้ งินและผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ เป็นรายได้
ตามสัญญาเช่าการเงิน ตามวิธอี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง
ส�ำหรับรายได้ค่าขายไฟฟ้าในส่วนที่ได้รับเพื่อชดเชยค่าใช้จ่าย
ในการบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ รวมทัง้ ค่าพลังงานไฟฟ้าและ
รายได้อื่น ยังคงบันทึกบัญชีด้วยวิธีการเดิม
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รายงานประจ�ำปี

2557

		

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ปี 2555 - 2557					
		
รายได้
			 การถื อ หุ้น
			
ด�ำเนินการโดย
ประเภทของรายได้
ของบริษัทฯ
2557*
2556*
2555
					
					
					
ร้อยละ
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
									

รายได้จากการขายและการให้บริการ		
- ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
- ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า
บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
- ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า
บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด **
- ค่าพลังงานไฟฟ้า
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
- ค่าพลังงานไฟฟ้า
บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด **
- ค่าพลังงานไฟฟ้า
บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
- ค่าพลังงานไฟฟ้า
บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด
- ค่าบริการเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษา บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด
รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด **
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จาก
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ำกัด
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด
และบริษัทร่วม
บริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด
บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จ�ำกัด
บริษัท เค. อาร์. ทู จ�ำกัด
Pert Power Partnership
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ�ำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จ�ำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ�ำกัด
บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด
				
โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
บริษัท ไฟฟ้า หงสา จ�ำกัด
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ำกัด
บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน�้ำน้อย จ�ำกัด
บริษัท สงขลาไบโอ แมส จ�ำกัด
บริษัท อยุธยา เพาเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท สุโขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
บริษัท ราชบุรีโคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด
(บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด)
บริษัท พูไฟมายนิ่ง จ�ำกัด
บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จ�ำกัด
บริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด
บริษัท ไฟฟ้า น�้ำงึม 3 จ�ำกัด
บริษัท เคเค เพาเวอร์ จ�ำกัด
รายได้ค่าบริการการจัดการ

99.99
80.00
-   
99.99
-   
80.00
99.99
99.99
99.99
-   
25.00
33.33
49.00
20.00
20.00
30.00
40.00
40.00
40.00
50.00
40.00
-   
40.00
40.00
25.00
40.00
45.00
-   
35.00
37.50
40.00
60.00
25.00
50.00

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

3,691.12
6.29
1,744.06
2.79
126.10
0.21
39,813.13
67.82
3,209.31
5.47
539.99
0.92
63.32
0.11
214.98
0.37
5,318.06
9.06
249.68
0.43
699.19
1.19
261.47
0.45
168.74
0.29
127.77
0.22
109.08
0.19
67.15
0.11
23.88
0.04
23.11
0.04
23.97
0.04
19.88
0.03
3.60
0.01
-   
(204.16)
(10.96)
(17.02)
(4.84)
(4.01)
(1.69)
(0.25)

(0.35)
(0.02)
(0.03)
(0.01)
(0.01)
-

4,690.08
1,760.51
-   
36,213.71
-   
646.13
55.92
204.38
5,448.87
-   
487.50
212.12
138.94
122.39
89.43
68.42
19.50
17.35
19.25
(12.69)
31.90
(7.11)

9.08 11,903.18
3.41 2,744.76
-   
70.09 39,890.58
1.25
549.91
0.11
98.52
0.40
178.45
10.55
-   
0.94
826.71
0.41
224.57
0.27
54.80
0.24
(6.26)
0.17 (12.04)
0.13
21.01
0.04
14.20
0.03
10.51
0.04
9.09
(0.02)
32.55
0.06
(3.62)
(0.01) (20.17)

(435.43)
(0.84)
(11.50)
(0.02)
(8.82)
(0.02)
(1.18)
(0.17)
(1.78)
-   
-

(0.07)
(0.01)
(0.01)
-   
-   

-

(0.05)
(0.01)
-   
(0.35)
-   

283.89
3.90

0.48
0.01

232.57
4.67

0.45
0.01

20.10
4.64
67.37
0.93
0.17
0.30
1.40
0.38
0.09
(0.01)
(0.02)
0.04
0.02
0.02
0.02
0.05
(0.01)
(0.03)

(372.62) (0.63)
(8.41) (0.01)
(1.76)
(1.04)
-    (16.54) (0.03)
-    (0.05)
(0.01)
-   
(0.03)
(0.29)
208.50
17.44

0.35
0.03
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รายได้
			 การถื อ หุ้น
			
ด�ำเนินการโดย
ประเภทของรายได้
2557 *
2556 *
2555
ของบริษัทฯ
					
					
ร้อยละ ล้านบาท		 ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
					
									
ดอกเบี้ยรับ

99.99
99.99

79.83
79.83
49.89

0.14
0.14
0.08

118.62
49.71
14.11

0.23
0.10
0.03

159.61
79.05
2.09

0.27
0.13
-

80.00
99.99
99.99

18.29
23.36
6.15

0.03
0.04
0.01

197.80
12.52
5.33

0.38
0.02
0.01

343.87
2.13
0.93

0.58
0.01
-

99.99
99.99
-   
-   
99.99
99.99
99.99

5.13
2.73
2.42
0.18
0.01
135.16
100.79

0.01
0.01
0.23
0.17

12.16
1.06
-   
0.02
0.02
125.48
95.42

0.02
0.24
0.18

14.38 0.02
1.05
-    0.01
0.01
115.64 0.20
72.67 0.12

80.00
-   
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

480.45
266.13
92.02
17.34
0.59
0.33
0.04
-   

0.82
0.45
0.16
0.02
-

295.65
-   
62.26
49.02
0.17
0.20
0.27
-   

0.57
0.12
0.08
-

83.92
-   
42.51
26.94
-   
-   
3.81
69.67

-

797.29

1.36

-   

-

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

-

-

645.83
-   
-   

1.25
-

เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
				

ก�ำไรจากการต่อรองราคาซื้อ

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์)
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด
บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด
บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด **
บริษัท ราชบุรีแก๊ส จ�ำกัด
บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จ�ำกัด
บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์)
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด **
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด
บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด
บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์)
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน)

รวม					 58,700.32		100.00		 51,670.20
หมายเหตุ : * ข้อมูลปี 2557 และ 2556 จัดท�ำตามการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (TFRIC 4)
** รับรู้รายได้ของบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
			

-

0.14
0.07
0.03
0.01
0.12

-

-  
783.68 1.32
1,069.44 1.81

100.00 59,213.35 100.00
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รายงานประจ�ำปี

2557

		

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนส�ำรองตามกฎหมาย และเงินทุน
ส�ำรองอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ ด้วย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา มีรายละเอียด ดังนี้
ก�ำไร

เงินปันผลจ่าย
ส�ำหรับปี
หลังหักส�ำรองตามกฎหมาย/1
จ�ำนวนเงิน
จ�ำนวนหุ้น
บาท/หุ้น
ประจ�ำปี
		 (ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านหุ้น)		
2544  
3,060  
2,907  
1,450  
1,450  
1.00  
2545  
4,729
4,492  
2,175  
1,450  
1.50  
  
2546  
5,424
5,153  
2,537
1,450  
1.75
2547
6,487
6,162
2,900
1,450
2.00
2548
6,066
5,763
2,900
1,450
2.00
2549
6,106
5,955
3,045
1,450
2.10
2550
5,829
5,829
3,045
1,450
2.10
2551
6,493
6,493
3,190
1,450
2.20
2552
6,740
6,740
3,263
1,450
2.25
2553
5,226
5,226
3,263
1,450
2.25
2554
4,849
4,849
3,263
1,450
2.25
2555
7,726
7,726
3,292
1,450
2.27
/2
6,514
3,292
1,450
2.27
2556
6,514
2557
6,279
6,279
3,292
1,450
2.27/3

ร้อยละ
49.9
48.4
49.2
47.1
50.3
51.1
52.2
49.1
48.4
62.4
67.3
42.6
50.6
52.4

หมายเหตุ
/1
บริษทั ฯ จะต้องหักเงินทุนส�ำรองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรประจ�ำปี จนกว่าทุนส�ำรองนีจ้ ะมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงิน
จ�ำนวน 1,450 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้หักเงินทุนส�ำรองตามกฎหมายครบเต็มจ�ำนวนแล้วตั้งแต่ปี 2549
/2
ก�ำไรส�ำหรับปีปรับปรุงใหม่โดยปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (TFRIC 4) เรื่องการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
และก�ำหนดให้น�ำมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีก�ำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือปฏิบัติ ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
/3
เป็นระเบียบวาระเสนอผูถ้ อื หุน้ พิจารณาในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2558 ในวันที่ 10 เมษายน 2558 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
งวด 6 เดือนแรกของปี 2557 (งวดเดือนมกราคม - มิถุนายน 2557) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.10 บาทแล้ว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557
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ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
1. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ เป็นจ�ำนวน 14,480 ล้านบาท ดังนี้

				
รายการ
1. ที่ดิน  
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
3. โรงไฟฟ้า ระบบส่งพลังงานไฟฟ้า
และเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและบ�ำรุงรักษา
4. เครื่องตกแต่งติดตั้ง เครื่องใช้ส�ำนักงานและอุปกรณ์
5. ยานพาหนะ
6. เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง/งานระหว่างก่อสร้าง
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ

มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)
1,415
364
12,434
256
5
6
14,480

หมายเหตุ บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด และบริษทั ย่อย มีการจดจ�ำนองทีด่ นิ อาคารและโรงไฟฟ้า และจดจ�ำน�ำอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้ามูลค่า 100 ล้านเหรียญ
			ออสเตรเลีย (2,688.53 ล้านบาท) เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาว

2. เงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน  34,754.68 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
				
ชื่อบริษัท
ประเภทกิจการ
ทุนจดทะเบียน สัดส่วนเงินลงทุน
									
บริษัทย่อย
1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
21,900.00
99.99%
• ถื อ หุ ้ น 45% ในบริษัท อยุธยา เพาเวอร์ จ�ำกัด
ล้านบาท
ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
• ถือหุ้น 40% ในบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ำกัด
ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
• ถือหุน้ 40% ในบริษทั ราชบุรเี วอลด์ โคเจนเนอเรชัน่
จ�ำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
• ถือหุน้ 35% ในบริษทั ราชบุรโี คเจนเนอเรชัน่ จ�ำกัด*
ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
2. บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด
ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า 420.20
99.99%
• ถือหุ้น 25% ในบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ำกัด
ล้านบาท
ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
							
*เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2558

ต้นทุนเงินลงทุน
หน่วย : ล้านบาท
21,900.00

420.20
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ชื่อบริษัท
ประเภทกิจการ
ทุนจดทะเบียน สัดส่วนเงินลงทุน
									
บริษัทย่อย
3. บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด
ลงทุนในธุรกิจ
640.00
99.99%
• ถือหุ้น 49% ในบริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด
ผลิตไฟฟ้า
ล้านบาท
ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ประเภทพลังงาน
• ถือหุ้น 40% ในบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์
ทดแทนและ
		(โคราช 3) จ�ำกัด ซึง่ เป็นกิจการทีค่ วบคุม
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ร่วมกัน
• ถือหุ้น 40% ในบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์
		(โคราช 4) จ�ำกัด ซึง่ เป็นกิจการทีค่ วบคุม
ร่วมกัน
• ถือหุ้น 40% ในบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์
		(โคราช 7) จ�ำกัด ซึง่ เป็นกิจการทีค่ วบคุม
ร่วมกัน
• ถือหุน้ 40% ในบริษทั สงขลาไบโอ แมส
		จ�ำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
• ถือหุน้ 40% ในบริษทั สงขลาไบโอฟูเอล
		จ�ำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
• ถือหุ้น 60% ในบริษัท โอเวอร์ซี กรีน
		เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด ซึง่ เป็นกิจการทีค่ วบคุม
ร่วมกัน
4. บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด
ด�ำเนินงานด้าน
2.50
99.99%
เดินเครื่องและ
ล้านเหรียญ
บ�ำรุงรักษา
สหรัฐฯ
รวมทั้งลงทุนและ
ด�ำเนินการอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับ
โครงการลงทุน
ใน สปป.ลาว
5. บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล
ลงทุน พัฒนา
7,000.00
99.99%
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
และด�ำเนินงาน
ล้านบาท
• ถือหุ้น 100% ใน บริษัท อาร์เอช
ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า
อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส)
และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ในต่างประเทศ
โดยบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล
		(มอริเชียส) คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด ถือหุน้ 100%
ในบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล
(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย โดยบริษัท อาร์เอช
อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์)
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ถือหุ้น 80%
ในบริษัท ราช-ออสเตรเลีย
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด และบริษัทย่อย
6. บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จ�ำกัด
บริการเดินเครื่องและ
10.00
99.99%
บ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
ล้านบาท
รวม				

ต้นทุนเงินลงทุน
หน่วย : ล้านบาท
640.00

77.86

7,000.00

2.50
30,040.56

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

				
ชื่อบริษัท
ประเทกิจการ
ทุนจดทะเบียน สัดส่วนเงินลงทุน
									
กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม
1. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด
ลงทุน พัฒนา
6,606.75
33.33%
(ถือหุ้น 33.33% ในบริษัท ไฟฟ้าน�้ำงึม 2 จ�ำกัด
และด�ำเนินงาน
ล้านบาท
- กิจการที่ควบคุมร่วมกัน)
ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ใน สปป.ลาว
2. บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จ�ำกัด
ให้บริการงาน
20.00
50.00%
เดินเครื่อง
ล้านบาท
และบ�ำรุงรักษา
โรงไฟฟ้า
3. บริษัท ไฟฟ้า หงสา จ�ำกัด
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
76.00
40.00%
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
4. บริษัท พูไฟมายนิ่ง จ�ำกัด
ธุรกิจเหมืองถ่านหิน
0.05
37.50%
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
5. บริษัท ไฟฟ้า น�้ำงึม 3 จ�ำกัด
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
0.30
25.00%
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
6. บริษัท เคเค เพาเวอร์ จ�ำกัด
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
1.00
50.00%
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
7. บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน�้ำน้อย จ�ำกัด
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
306.00
25.00%
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
8. บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จ�ำกัด
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
1,996.02
20.00%
ล้านบาท
9. บริษัท เค. อาร์. ทู จ�ำกัด
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
1,827.00
20.00%
ล้านบาท
รวม				
เงินลงทุนอื่น
1. บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
ให้บริการงานซ่อม
623.00
10.00%
อุปกรณ์เครื่องกังหันก๊าซ ล้านบาท
ของระบบผลิตไฟฟ้า
รวม				
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ต้นทุนเงินลงทุน
หน่วย : ล้านบาท
2,202.25

10.00

983.12
0.63
0.45
15.45
675.32
399.20
365.40
4,651.82
62.30
62.30

ทัง้ นี้ บริษทั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะลงทุน พัฒนา และด�ำเนินงานด้านผลิตไฟฟ้าและธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามวิสยั ทัศน์การเป็นบริษทั พลังงาน
ครบวงจรชั้นน�ำ ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน เพื่อก�ำหนดกลยุทธ์
เป้าหมาย แผนการลงทุน งบประมาณลงทุน ผลตอบแทนการลงทุนและผลประโยชน์อื่นจากการลงทุนในโครงการ เพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิตและการ
เจริญเติบโตแก่บริษทั ฯ  การพิจารณากลัน่ กรองโครงการลงทุนตามทีฝ่ า่ ยบริหารเสนอเพือ่ ให้โครงการลงทุนของบริษทั ฯ มีความเชือ่ มโยงและสอดคล้อง
กับนโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ โดยค�ำนึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ลงทุน และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ
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ปัจจัยความเสี่ยง

โรงไฟฟ้าราชบุรี

บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก และให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การประเมิ น ผลและ
วิเคราะห์ปจั จัยความเสีย่ งทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยการ
พิจารณาทบทวนเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ทั้งในแง่ของโอกาสและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและเหมาะสม
กับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจ เพื่อมุ่งสร้างการ
เติบโตและเพิม่ ระดับผลตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หุน้ อย่างยัง่ ยืน ซึง่ การลงทุน
หรือขยายก�ำลังการผลิตในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ไม่ว่า
ในประเทศหรือต่างประเทศย่อมมีความเสี่ยงจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ  
อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ บริษทั ฯ มีระบบ
บริหารจัดการ ติดตาม และควบคุมปัจจัยเสีย่ งต่างๆ อย่างใกล้ชดิ เพียงพอ
และเหมาะสม โดยการพิจารณาและด�ำเนินการในทุกขั้นตอนอย่าง
รอบคอบ ระมัดระวัง และอยูภ่ ายใต้กรอบการบริหารความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
ย่อมถือเป็นการเพิม่ โอกาสและความส�ำเร็จของกลุม่ บริษทั ฯ ตามเป้าหมาย

ที่ก�ำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลนโยบาย การบริหารจัดการและ
ก�ำหนดแนวทางแก้ไข ป้องกัน เพือ่ ลดโอกาสหรือผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
จากปัจจัยความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ โดยให้ฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก�ำหนด และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
อย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มี
คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง
จากทุกสายงานของบริษทั ฯ โดยมีรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บริหารสินทรัพย์
เป็นประธานคณะท�ำงาน ท�ำหน้าทีว่ เิ คราะห์ ติดตาม ประเมินผล และบริหาร
จัดการความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทุกไตรมาส ส�ำหรับปัจจัยความเสี่ยงส�ำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อธุรกิจ และแนวทางการป้องกันความเสีย่ งของกลุม่ บริษทั ฯ  
ได้แก่

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่า
จะเป็นการเพิม่ ศักยภาพของโครงการทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั การเข้าร่วมลงทุน
หรือการพัฒนาโครงการใหม่ ย่อมมีความเสีย่ งจากปัจจัยด้านการแข่งขัน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งจากคู่แข่งขันรายเดิมและคู่แข่งขันรายใหม่
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ไม่เว้นแม้แต่ผผู้ ลิตอุปกรณ์เครือ่ งจักรและ
เทคโนโลยี ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือผู้จ�ำหน่ายเชื้อเพลิง ล้วนให้ความ
สนใจในธุรกิจพลังงานทั้งสิ้น จึงถือเป็นปัจจัยส�ำคัญที่แสดงให้เห็นถึง
ความหลากหลายและสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในภาคธุรกิจพลังงาน  
ดังนั้นการบริหารต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนเครื่องจักรอุปกรณ์และการ
บริหารโครงการก่อสร้าง รวมทั้งการก�ำหนดมาตรการและแนวทาง
การลงทุนต่างๆ ที่ต้องค�ำนึงถึงการปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ ให้มคี วามเหมาะสม
สอดคล้องและสามารถแข่งขันได้ บริษัทฯ จึงจ�ำเป็นต้องมีการประเมิน
ความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ทั้งบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ
และองค์ประกอบอื่นๆ ที่จ�ำเป็น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและระดับ
ในการแข่งขัน บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการความ
เสี่ยงโดยมุ่งเน้นการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีนโยบายการลงทุน
สอดคล้องกับแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ควบคู่
ไปกับการแสวงหาโอกาสในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่อง
เชิงพาณิชย์แล้ว และมีโอกาสที่จะขยายก�ำลังการผลิตได้อีก เพื่อสร้าง
การรับรู้รายได้ทันทีแก่กลุ่มบริษัทฯ และลดความเสี่ยงจากการแข่งขัน
ในการพัฒนาโครงการและความเสีย่ งในระหว่างการก่อสร้าง นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได้ก�ำหนดให้สายงานพัฒนาธุรกิจ มีหน้าที่ในการวิเคราะห์
และประเมินความเสี่ยงโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ สนใจเข้าร่วมทุน
หรือลงทุน โดยมีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ
ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการพัฒนาโครงการ และการด�ำเนินงาน
ในอนาคต เพื่อให้สามารถก�ำหนดแนวทางและมาตรการป้องกัน
ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการพัฒนาโครงการไปจนถึงขัน้ ตอน
การผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
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ความเสี่ยงด้านการเงิน
ธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนจ�ำนวนมากและเงินทุน
ส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ เป็นการกูย้ มื จากสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงินจึงเป็นปัจจัยความเสี่ยง
ทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการบริหารจัดการอย่างยิง่ ไม่วา่ จะเป็นปัจจัย
ความเสีย่ งด้านความผันผวนจากอัตราดอกเบีย้ ความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน และการบริหารจัดการเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
มุ่งเน้นบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับ
ที่สามารถแข่งขันได้ โดยให้ความส�ำคัญกับการพิจารณาแหล่งเงินทุน
จากสถาบันการเงินทีม่ ตี น้ ทุนต�ำ 
่ รวมถึงการบริหารจัดการอัตราดอกเบีย้
แบบคงทีแ่ ละอัตราดอกเบีย้ แบบลอยตัวในระดับทีเ่ หมาะสม ทัง้ นีเ้ พือ่ ลด
ผลกระทบจากความผันผวนของตลาดเงินทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ ควบคู่
ไปกับการใช้เครือ่ งมือทางการเงินต่างๆ ในการควบคุมและบริหารจัดการ
ความผันผวนให้อยูใ่ นเกณฑ์ทยี่ อมรับได้ อีกทัง้ การพิจารณาสกุลเงินในการ
กู้ยืมกับรายได้ที่ได้รับให้มีความสมดุลกันมากที่สุด เพื่อลดผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ประกอบกั บ
การบริหารจัดการกระแสเงินสดของบริษัทฯ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการใช้เงินเพื่อการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน
การเพิม่ โอกาสในการสร้างการเติบโตให้แก่บริษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็นการ
ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ย่อมมีปจั จัยความเสีย่ งหลายประการ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานที่อาจท�ำให้ไม่บรรลุผลส�ำเร็จตาม
เป้าหมายทีค่ าดการณ์ไว้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ความไม่คนุ้ เคย
ในความแตกต่างทางสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ ชุมชนและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้มีความมั่นใจว่า ผลการด�ำเนินงานและ
ผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากการลงทุนของบริษทั ฯ จะเป็นไปตามเป้าหมาย
บริษัทฯ จึงได้ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการสินทรัพย์ในภาพรวม
ของกลุม่ บริษทั ฯ และในแต่ละส่วนย่อยของการลงทุน ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูงทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจ และ
ประสบการณ์ในธุรกิจและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอย่างดี ไปปฏิบัติงาน
ในประเทศนั้นๆ เพื่อท�ำหน้าที่บริหารจัดการ วิเคราะห์ และติดตาม
สภาพแวดล้อมต่างๆ อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้ทราบถึงสถานการณ์ทแี่ ท้จริง
และสามารถก�ำหนดแนวทางบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมและเท่าทัน
ต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ก�ำหนดให้สายงานบริหาร
สินทรัพย์มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
และบริษัทในเครือ รวมทั้งวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลตอบแทนกับ
เป้าหมายเป็นประจ�ำทุกเดือน พร้อมทั้งก�ำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงานของแต่ละโครงการ และประเมินผลเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะบริหารกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับสูงจากทุกสายงาน ท�ำหน้าที่ในการกลั่นกรอง ติดตาม
ผลการด�ำเนินงาน ทบทวนนโยบายและก�ำหนดแนวทางการบริหารกลยุทธ์
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ในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปจั จุบนั เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการด�ำเนินงานและเพิม่ โอกาส
ในความส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการก�ำหนดแผนการด�ำเนินงาน
ทัง้ ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว เพือ่ มุง่ หวังในการสร้างการเติบโต
และเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายและสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
ความเสี่ยงด้านบุคลากร
ปั จ จุ บั น ธุ ร กิ จ พลั ง งานมี ก ารเติ บ โตและการแข่ ง ขั น เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
ส่งผลต่อภาวะการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์เฉพาะด้าน ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการขยายการลงทุนและ
การขับเคลือ่ นองค์กรไปสูค่ วามส�ำเร็จตามเป้าประสงค์ ด้วยเหตุนี้ บริษทั ฯ
จึงตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการ
วางแผนด้านบุคลากรตั้งแต่กระบวนการสรรหา คัดเลือก และการธ�ำรง
รักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ การสร้างขวัญและก�ำลังใจ การพิจารณา
จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมเป็นธรรม สามารถแข่งขันได้
ในธุรกิจประเภทเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญในการ
พัฒนาศักยภาพและเพิม่ พูนความรูข้ องบุคลากร ผ่านการอบรมจากการ
ด�ำเนินงานจริง (On-the-Job Training) และนโยบายการหมุนเวียนเปลีย่ น
หน้าที่การท�ำงาน (Job Rotation) เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพและความ
รอบรู้เพิ่มสูงขึ้น มีคุณสมบัติเหมาะสมและตอบสนองกับความต้องการ
ของบริษทั ฯ ซึง่ กระบวนการทัง้ หมดเป็นการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับ
การเติบโตและขยายธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่สอดคล้องกับการลงทุนและพัฒนาโครงการของบริษัทฯ ในอนาคต
ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์องค์กร
การลงทุน การพัฒนา และการขยายโครงการลงทุนของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วน ไม่วา่ ระดับชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ตัง้ แต่เริม่ การพัฒนา
ระหว่างการก่อสร้าง และแม้กระทัง่ กระบวนการเดินเครือ่ งผลิตกระแสไฟฟ้า
ก็ตาม ดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจและการยอมรับในการด�ำเนินงาน
อย่างมืออาชีพ และการปฏิบัติตามพันธะสัญญา กฎหมาย กฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ รวมถึงมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก�ำหนด
ในรายงาน Environmental Impact Assessment หรือ EIA ตลอดจน
การให้ขา่ วสาร ข้อมูลทีเ่ ป็นข้อเท็จจริงแก่ชมุ ชน และผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่าง
เพียงพอและทันกาล ย่อมเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและตระหนัก
เป็นอย่างยิง่ ในการทีจ่ ะธ�ำรงรักษาชือ่ เสียง และภาพลักษณ์ทดี่ ขี ององค์กร
ผ่านการสื่อสารและการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม หรือซีเอสอาร์ ด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเข้าพบปะเยี่ยมเยียน รับฟังความ
คิดเห็น และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนอย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ
เพราะบริษทั ฯ ตระหนักเสมอว่า บริษทั ฯ คือส่วนเล็กๆ ส่วนหนึง่ ของสังคม

ที่พร้อมจะธ�ำรงและอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมี
ความสุขและยั่งยืน ผ่านการยอมรับและได้รับความเชื่อมั่น ไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน และสร้างมูลค่าต่อสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
จากสภาวะการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และ
สิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
และสภาวะแวดล้อมของสังคมโดยรวมที่มีผลจากการด�ำเนินธุรกิจ
ของภาคอุตสาหกรรม จึงท�ำให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทัง้ ในประเทศ
และต่ า งประเทศให้ ค วามส� ำ คั ญ และเข้ ม งวดในการออกกฎหมาย
กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า
และธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง เพือ่ ช่วยควบคุม ติดตาม ป้องกันและลดผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น ให้อยู่
ในระดับต�ำ่ ทีส่ ดุ หรือในระดับทีย่ อมรับได้ ขณะเดียวกันอาจเป็นการสร้าง
โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ ทั้งสร้าง
การเติ บ โตและเพิ่ ม ระดั บ ผลตอบแทนให้ กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ในระยะยาว
การพิจารณาลงทุนหรือขยายกิจการของกลุม่ บริษทั ฯ จึงจ�ำเป็นต้องศึกษา
พิจารณาท�ำความเข้าใจกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทฯ
ปฎิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ด�ำเนินงานทั้งด้านธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอย่างครบถ้วน ตลอดจน
การให้ความส�ำคัญและการก�ำหนดมาตรการในการติดตามการเปลีย่ นแปลง
กฎหมายและกฎระเบียบใหม่ๆ ที่จะมีผลบังคับใช้ เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ
สามารถเตรี ย มความพร้ อ มที่ จ ะรองรั บ และหลี ก เลี่ ย งความเสี่ ย ง
จากผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการปรับเปลีย่ นกฎหมาย กฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ได้อย่างเท่าทันเหตุการณ์
บริษทั ฯ จึงมุง่ มัน่ และตระหนักในความส�ำคัญของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในทุกมิติ เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและ
บรรลุเป้าหมายการเติบโตสู่บริษัทพลังงานครบวงจรชั้นน�ำที่มุ่งเน้น
การสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยการประกอบธุรกิจภายใต้
การด�ำเนินงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างเคร่งครัด
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีข้อ พิพ าททางกฎหมาย
จากการด�ำเนินธุรกิจปกติ โดยนอกจากคดีข้อพิพาท ตามรายละเอียด
ที่กล่าวถึงในส่วนนี้แล้ว ไม่มีคดีที่บริษัทฯ เป็นคู่ความที่เข้าลักษณะคดี
ที่ถูกฟ้องเป็นจ�ำเลยที่มีทุนทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้น
อีกทั้งบริษัทฯ ไม่มีคดีหรือข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่มีผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างมีนยั ส�ำคัญ แต่ไม่สามารถค�ำนวณ
ผลกระทบเป็นตัวเลขได้ หรือคดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจ
โดยปกติของบริษัทฯ
1. บริษทั ฯ ถูกฟ้องร้องเป็นจ�ำเลยในคดี โดยโจทก์กล่าวหาว่าบริษทั ฯ
กระท�ำผิดข้อตกลงในการร่วมประกอบกิจการเพื่อเข้าร่วมประมูล
โครงการโรงไฟฟ้า โดยใช้สทิ ธิไม่สจุ ริตทีจ่ ะไม่ยนื่ ข้อเสนอประมูลโรงไฟฟ้า
ซึ่งท�ำให้โจทก์เสียหายและขาดประโยชน์จากการไม่ได้รับคัดเลือก
การประมูล โดยเรียกร้องให้บริษัทฯ จ่ายค่าเสียหายเป็นจ�ำนวนเงิน
825 ล้านบาท ทัง้ นี้ ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ เชือ่ มัน่ ในการด�ำเนินการ

ของบริษัทฯ ว่าไม่มีการกระท�ำใดตามข้อกล่าวหาดังที่โจทก์ฟ้องและ
มีความมัน่ ใจอย่างสูงในข้อต่อสูท้ ดี่ ขี องบริษทั ฯ ทัง้ ในประเด็นข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้บันทึกหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
จากคดีดงั กล่าวในงบการเงิน โดยคดียงั อยูร่ ะหว่างกระบวนการพิจารณา
ของศาลชั้นต้น
2. บริษัทฯ ถูกฟ้องเป็นจ�ำเลยร่วม (จ�ำเลยที่ 3) ร่วมกับบริษัท ไฟฟ้า
หงสา จ�ำกัด (จ�ำเลยที่ 1) ในคดีพพิ าทกรณีโจทก์ไม่ได้รบั ความเป็นธรรม
ในงานประมูลงานเพื่อประกอบการเหมืองหาบขนาดใหญ่ (Mining
Services) ใน สปป.ลาว ซึง่ โจทก์ได้ยน่ื ประมูลงานกับบริษทั ไฟฟ้า หงสา
จ�ำกัด โดยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินจ�ำนวน 200 ล้านบาท ขณะนี้
คดีอยูใ่ นระหว่างการรอการวินจิ ฉัยของประธานศาลฎีกาในเรือ่ งเขตอ�ำนาจ
ศาลที่จะมีอ�ำนาจพิจารณาคดีนี้

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่อง

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ในออสเตรเลีย

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจไฟฟ้า
ในประเทศเพื่อนบ้าน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ฝ่ายบริหารภาษี

ฝ่ายวางแผน
และบริหารการเงิน

ฝ่ายประมวลบัญชี

ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบริหารส�ำนักงาน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารองค์กร

ฝ่ายก�ำกับ
และวิเคราะห์บัญชี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
การเงิน

ฝ่ายวางแผน

คณะกรรมการ
กลั่นกรองการลงทุน

ส�ำนักงาน
เลขานุการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
การเงิน

ฝ่ายกฎหมาย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารสินทรัพย์

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ต่างประเทศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
พัฒนาธุรกิจ 2

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
พัฒนาธุรกิจ 1

กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารสินทรัพย์

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจไฟฟ้า
ในประเทศ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
พัฒนาธุรกิจ 2

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
พัฒนาธุรกิจ 1

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

โครงสร้างการจัดการ
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

1. คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ก�ำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ
โดยพิจารณาความเหมาะสมเทียบกับภาระหน้าที่ ความสอดคล้องกับ
ข้อกฎหมาย ข้อก�ำหนด และแนวทางที่เสนอแนะโดยหน่วยงานก�ำกับ
ดูแล ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ก�ำหนดขึ้นโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้ก�ำหนดขึ้น โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปัจจุบัน รวมถึง
คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ ให้มีความเหมาะสมกับ
ภารกิจและวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจและสอดคล้องกับ
กฎหมายและข้อก�ำหนดที่บังคับใช้กับบริษัทฯ
1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
			ตามข้อ บังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดให้ก รรมการมีจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกินกว่า 15 คน มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้
ไม่เกินหนึง่ ในสามของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด มีกรรมการอิสระจ�ำนวน
ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสามของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดและอย่างน้อย 3 คน
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักร ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
และไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด
และประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เลือกตัง้ จากกรรมการ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ำ� กับดูแลและตรวจสอบการบริหาร
และด�ำเนินงาน การถ่วงดุลอ�ำนาจ รวมทัง้ ให้การปฏิบตั มิ คี วามสอดคล้อง
กับข้อก�ำหนดที่บังคับใช้
กรรมการมีคุณสมบัติหลากหลายด้านความรู้เฉพาะทาง
ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์
และรัฐศาสตร์ เป็นต้น มีประสบการณ์ในการท�ำงาน ทักษะ ความเชีย่ วชาญ
และอายุ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
ในการก�ำหนดทิศทางและนโยบาย การก�ำกับดูแลการบริหารและด�ำเนินงาน
ของฝ่ายบริหาร รวมทั้งการให้ความเห็นต่อเรื่องที่ท�ำการพิจารณา
ทัง้ ในเชิงลึกและในแนวกว้างครอบคลุมปัจจัยกระทบอย่างรอบด้าน ทัง้ นี้
กรรมการทุกคนไม่มีประวัติการกระท�ำความผิดอาญาในความผิด
ที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท�ำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการท�ำรายการ
ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
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			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย
กรรมการจ� ำ นวน 15 คน ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
และประสบการณ์หลากหลาย และได้ผ่านการสรรหาและคัดเลื อ ก
เพือ่ ประโยชน์ในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะผูก้ ำ� หนดนโยบายและติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร ดังนี้
1. นายคุรุจิต นาครทรรพ
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
2. เรืออากาศเอก ศิริเดช  จุลเปมะ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายทรงภพ พลจันทร์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล
และก�ำหนดค่าตอบแทน
4. พลต�ำรวจโท ถาวร จันทร์ยิ้ม
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสาธิต รังคสิริ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
6. นายชวลิต พิชาลัย
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายพูนสุข โตชนาการ
กรรมการ กรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
9. นางสาวรัตนา ตรีพิพัฒน์กุล
กรรมการอิสระ และกรรมการทรัพยากรบุคคล
และก�ำหนดค่าตอบแทน
10. นายสุวิท คงแสงภักดิ์
กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายรัมย์ เหราบัตย์
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
12. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์
กรรมการ
13. นายชวน ศิรินันท์พร
กรรมการ
14. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์
กรรมการ
15. นายพงษ์ดิษฐ พจนา
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
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ผูล้ งทุนสามารถศึกษาประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการ
บริษัทฯ ได้จากหัวข้อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ส่วนข้อมูล
กรรมการและผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
แสดงไว้ในแบบ 56-1 ของบริษัทฯ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
และเว็ บ ไซต์ ข อง ก.ล.ต.
1.2 คุณสมบัติของกรรมการ
กรรมการบริษัทฯ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด ซึง่ รวมถึงไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษา
ถึงทีส่ ุดให้จ�ำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระท�ำโดยทุจริต ไม่เคย          
ถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการหรือองค์กร หรือหน่วยงาน
ของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็น
กรรมการ ผูจ้ ดั การ พนักงาน หรือผูม้ อี ำ� นาจในการจัดการของหน่วยงานอื่น
ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น มีคุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ในการท�ำงาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ
ก�ำหนด ต้องอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอและทุม่ เทความสามารถอย่างเต็มที่
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ โดยถือเป็นหน้าทีแ่ ละพร้อมทีจ่ ะเข้าร่วม
การประชุมของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ
			ในช่วงเวลาที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนไม่เกิน 3 แห่ง และกรรมการต้อง
ไม่กระท�ำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ
ในบริษัทฯ ในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือ
เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะท�ำเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้อื่น
1.3 กรรมการอิสระ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ไว้ในระเบียบ
บริษัทฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษทั ฯ ซึง่ มีรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนในประเด็นต่างๆ คือ การไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกลุม่ บริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ไม่เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ไม่เกี่ยวข้องกับ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ รวมทัง้ ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่ า งเป็ นอิ ส ระเกี่ ย วกั บการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัท ฯ

ได้ ก� ำ หนดเรื่ อ งการถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท ฯ ไว้ เ ข้ ม กว่ า ข้ อ ก� ำ หนดของ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน คือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วมทุนหรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง  
ในขณะที่ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนให้ถือหุ้นไม่เกิน
ร้อยละ 1.0
			การสรรหากรรมการอิ ส ระ บริ ษั ท ฯ ได้ ด� ำ เนิ น การตาม
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ดังรายละเอียดที่แสดงไว้  
ภายใต้หวั ข้อดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีกรรมการอิสระ
ตามนิยามข้างต้นจ�ำนวน 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 53.33) ซึ่งมากกว่า
หนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด (15 คน) ได้แก่ เรืออากาศเอก
ศิริเดช จุลเปมะ นายทรงภพ พลจันทร์ พลต�ำรวจโท ถาวร จันทร์ยิ้ม
นายสาธิต รังคสิร  ิ นายชวลิต พิชาลัย  นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา
นางสาวรัตนา ตรีพิพัฒน์กุล และนายสุวิท คงแสงภักดิ์
1.4 การสรรหากรรมการ
เพือ่ ช่วยให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถปฏิบตั งิ านและ
ก�ำกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ รวมทั้ง
มีความเต็มใจที่จะอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะกรรมการ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างให้มีคณะกรรมการบริษัทฯ      
ทีเ่ ข้มแข็งตามความต้องการ ณ เวลานัน้ ๆ บริษทั ฯ จึงได้ให้ความส�ำคัญ
กับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่จะร่วมในคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

เพื่อประโยชน์สูงสุดในการก�ำหนดทิศทาง นโยบาย การก�ำกับดูแล
การบริหาร และการด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยก�ำหนดคุณสมบัติของ
กรรมการและกรรมการอิสระให้สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้ อ ก� ำ หนดทางกฎหมาย และข้อ ก�ำหนดของหน่ว ยงานก�ำกับ ดูแล
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง นอกจากนี้ ยั ง พิ จ ารณาประวั ติ ก ารศึ ก ษา การอบรม
ประสบการณ์ในการท�ำงาน คุณสมบัติและความสามารถเฉพาะด้าน
ทีม่ คี วามหลากหลายและครอบคลุม ซึง่ สอดคล้องกับภารกิจของบริษทั ฯ
			การสรรหากรรมการของบริ ษั ท ฯ จะด� ำ เนิ น การโดย
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน พิจารณาสรรหา
คัดเลือก และกลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1: ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณา
แต่งตัง้ กรรมการแทน โดยบุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการแทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งลง
จะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ
ที่ตนแทน กรณีนี้จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
			กรณีที่ 2: ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากครบวาระ
คณะกรรมการฯ จะน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก�ำหนดตามข้อบังคับบริษัทฯ
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เข้าเป็นกรรมการแทนได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะอยูใ่ นต�ำแหน่งกรรมการ
ได้เท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทน กรรมการอยูใ่ นต�ำแหน่ง
ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ และมีอายุไม่เกิน 72 ปีบริบรู ณ์ ทัง้ นีก้ รรมการ
อิสระจะอยู่ในต�ำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ หรือไม่เกิน 6 ปี
และมีคุณสมบัติต่างๆ ซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�ำหนด
1.6 อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
			คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น เป็น
ผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และมีอำ� นาจ
กระท�ำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ไนหนังสือบริคณห์สนธิหรือที่เกี่ยวข้อง
กับการดังกล่าว มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด�ำเนิน
กิจการของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพึงหลีกเลี่ยงปัญหา
ในเรือ่ งของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ขององค์กรโดยรวม โดยไม่จำ� กัดอยูแ่ ต่เฉพาะผูถ้ อื หุน้ กลุม่ ใดหรือรายใด
ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ครอบคลุม
เรือ่ งต่างๆ ได้แก่ การก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ
การติดตามการปฏิบตั ขิ องฝ่ายบริหาร โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายและ
ประมาณการอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง การบริหารทรัพยากรบุคคล
รวมถึงการแต่งตั้งและ/หรือถอดถอนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายทีก่ ำ� หนดร่วมกันไว้
ที่เชื่อมโยงกับค่าตอบแทนของบริษัทฯ การดูแลความครบถ้วนสมบูรณ์
ของการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดที่บังคับใช้ จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ และหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยเน้นเรือ่ งระบบการควบคุม

			คณะกรรมการฯ ค�ำนึงถึงการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
โดยเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสม
เพือ่ คณะกรรมการฯ พิจารณาน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2551 รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1.5 การแต่งตั้ง
			 และวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
			กรรมการได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ
ประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น โดยในการประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก ครั้ ง
ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ
กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่งตามวาระ
และกรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งใหม่ได้ ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเลือกบุคคล

การประชุมระหว่างคณะกรรมการ กฟผ. และคณะกรรมการบริษัทฯ
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ภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและพอเพียง การสือ่ สารกับผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ
และสาธารณชน โดยจัดให้มรี ะบบการสือ่ สารทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ
การจัดตั้งและก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ซึ่งก�ำหนดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองเป็นประจ�ำทุกปี (บริษทั ฯ ก�ำหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ไว้ในระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วย
คณะกรรมการบริษัทฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
1.7 กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพัน
เพื่อความคล่องตัวในทางปฏิบัติ และความเป็นอิสระของ
กรรมการอิสระอย่างแท้จริง บริษทั ฯ มีนโยบายก�ำหนดกรรมการผูม้ อี ำ� นาจ
ลงนามผูกพันบริษทั ฯ ได้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราส�ำคัญของ
บริษัทฯ หรือกรรมการอื่นสองคน ยกเว้นกรรมการอิสระลงลายมือชื่อ
ร่ ว มกั น และประทั บ ตราส� ำ คั ญ ของบริ ษั ท (ผู ้ ล งทุ น สามารถศึ ก ษา
รายละเอียดได้จากหนังสือรับรองของบริษทั ฯ ทีจ่ ดทะเบียนต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ)
1.8 คณะกรรมการชุดย่อย
			 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี มีความรู้ความ
สามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติตามข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. และ
ตลท. ซึง่ ประกอบด้วย เรืออากาศเอก ศิรเิ ดช จุลเปมะ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายสาธิต รังคสิริ นายชวลิต พิชาลัย และนางสาวปิยะธิดา
ประดิษฐบาทุกา เป็นกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน
เป็นกรรมการอิสระ และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสอบทาน
การปฏิบัติ รวมถึงงบการเงินของบริษัทฯ) โดยมีนายพรชัย จ�ำนงค์เดช
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
โดยตรง มีอำ� นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท.
โดยสรุป ได้แก่ การสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน
อย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ ตลท.
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ การพิจารณาคัดเลือก
เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุม
กับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของ ตลท. การจัดท�ำ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมความเห็นที่เปิดเผยไว้
ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ การสอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
การพิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธกี ารตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่เสมอ การสรุปภารกิจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบ และการรายงานสิง่ ทีต่ รวจพบ
หรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ
เพือ่ ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร (บริษทั ฯ ก�ำหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไว้ในระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
		 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
			 และก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย
นายทรงภพ พลจันทร์ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนด
ค่าตอบแทน นายพูนสุข โตชนาการ และนางสาวรัตนา ตรีพิพัฒน์กุล
เป็ น กรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน โดยมี
นายประยุทธ ธงสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร
ท�ำหน้าที่เลขานุการ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

59

กิจกรรมรณรงค์ ร่วมสร้างเมือง น่าอยู่ คู่ป่าต้นน�้ำ ณ อ�ำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

			คณะกรรมการทรัพ ยากรบุค คลและก�ำหนดค่า ตอบแทน
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง มีอ�ำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน
ส�ำหรับคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูง
(หมายถึง ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่) ของกลุม่ บริษทั ฯ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ การก�ำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
ทางด้านทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาผูบ้ ริหารของกลุม่ บริษทั ฯ การดูแล
ให้คณะกรรมการของกลุม่ บริษทั ฯ มีขนาดและองค์ประกอบทีเ่ หมาะสม
กับองค์กร รวมถึงให้มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป การก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
กระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจ้าง กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ พิจารณา
อนุมตั ิ เพือ่ ให้กลุม่ บริษทั ฯ มีคณะผูบ้ ริหารทีม่ คี ณุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ
ที่เหมาะสม และประสบการณ์ในการด�ำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ
ให้มีประสิทธิภาพและประสบความส�ำเร็จ การคัดเลือกและเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของกลุม่ บริษทั ฯ การจัดให้มแี ผนสืบทอดต�ำแหน่งบริหารทีส่ ำ� คัญ
การก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงจ�ำนวนค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อนื่ ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของกลุม่ บริษทั ฯ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ โดยมี
หลักเกณฑ์ทชี่ ดั เจน โปร่งใส และเหมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ

และอิงกับผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถชักน�ำ  รักษาไว้ และจูงใจ
บุคลากรที่มีศักยภาพสูงและคุณสมบัติตามที่ต้องการ การก�ำหนด
แนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการ
ประเมินผลงานของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของกลุม่ บริษทั ฯ
โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายประจ�ำปีที่เกี่ยวโยงกัน แผนธุรกิจที่ร่วม
ก�ำหนดไว้ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจ�ำปี โดยจะต้องค�ำนึงถึง
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบและความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงให้ความส�ำคัญ
กับการเพิ่มของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณา
ประเมินผลด้วย รวมทั้งการเปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับ การก� ำ หนด
ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจ�ำนวนค่าตอบแทนของกรรมการ
และผูบ้ ริหารระดับสูง ไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ (บริษทั ฯ ก�ำหนด
หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คล
และก�ำหนดค่าตอบแทนไว้ในระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
			 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง ประกอบด้วย พลต�ำรวจโทถาวร จันทร์ยมิ้ ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง นายสุวิท คงแสงภักดิ์ และนายรัมย์ เหราบัตย์
เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายสุทีป ธรรมรุจี ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผน ท�ำหน้าที่เลขานุการ

60

รายงานประจ�ำปี
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คณะกรรมการบริษัทฯ
ดูงานโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวอล์ด

			คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษทั ฯ โดยตรง มีอำ� นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ การพิจารณากลั่นกรองนโยบายและ
แนวทางการบริหารความเสีย่ งโดยรวมของบริษทั ฯ ซึง่ ครอบคลุมถึงความเสี่ยง
ประเภทต่างๆ ที่ส�ำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้าน
การลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น
เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ การก�ำหนด
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางในการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท ฯ
ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน
ติดตาม และดูแลจัดการความเสีย่ งของบริษทั ฯ ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
การดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
การก� ำ หนดเกณฑ์ วั ด ความเสี่ ย งและเพดานความเสี่ ย งที่ บ ริ ษั ท ฯ
จะยอมรับได้ การก�ำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์ การทบทวนความเพียงพอของนโยบาย
และระบบการบริหารความเสีย่ ง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ
และการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ ำ� หนด รวมทัง้ การรายงานต่อคณะกรรมการฯ
อย่างสม�ำ่ เสมอเกีย่ วกับการบริหารการด�ำเนินงาน และสถานะความเสีย่ ง
ของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องด�ำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�ำหนดไว้
(บริษัทฯ ก�ำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งไว้ในระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

			 คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง
			“คณะท� ำ งานบริ ห ารความเสี่ ย ง” ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จาก
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วย รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริหารสินทรัพย์ เป็นประธานคณะท�ำงาน ผู้บริหารจากสายงานต่างๆ
เป็นคณะท�ำงาน และผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายวางแผน เป็นเลขานุการ  
คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบครอบคลุม
ถึงการระบุลกั ษณะของความเสีย่ งและปัจจัยความเสีย่ ง ศึกษาและวิเคราะห์
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของ
บริษทั ฯ ติดตามและศึกษาเกณฑ์การปฏิบตั ใิ นเรือ่ งการบริหารความเสีย่ ง
ตามมาตรฐานสากลและตามข้อก�ำหนดของทางการ เสนอแนวทาง
ในการบริ ห ารความเสี่ ย งต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ติดตามและก�ำกับดูแลการบริหารความเสีย่ ง
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความเห็นชอบ
ตลอดจนจัดท�ำรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส
			 คณะผู้บริหารแผนกลยุทธ์
		 คณะผูบ้ ริหารแผนกลยุทธ์ได้รบั ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง
จากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ซึง่ ประกอบด้วย รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ทุ ก สายงาน และผู ้ ช ่ ว ยกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ บ ริ ห ารองค์ ก ร
เป็นคณะบริหาร โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานคณะบริหาร
และผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผน เป็นเลขานุการ คณะบริหาร
แผนกลยุทธ์มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการพิจารณากลัน่ กรองนโยบาย
และแนวทางการบริหารแผนกลยุทธ์โดยรวมของบริษัทฯ ให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายและสถานการณ์ปัจจุบัน ก�ำหนดยุทธศาสตร์ ทบทวน
ความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารแผนกลยุทธ์ โดยรวมถึง
ความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ ำ� หนด แต่งตั้ง
คณะท�ำงานแผนกลยุทธ์ ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย
การบริหารแผนกลยุทธ์ และพิจารณารายงานผลการวิเคราะห์และประเมิน
แผนกลยุทธ์ที่คณะท�ำงานบริหารแผนกลยุทธ์น�ำเสนอ
			 คณะท�ำงานแผนกลยุทธ์
			คณะท�ำงานแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารจากสายงาน
ต่างๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของสายงานนั้นๆ
และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บริหารองค์กร ส�ำหรับผูบ้ ริหารจากสายงาน
บริหารองค์กร เป็นคณะท�ำงาน โดยมีรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บริหาร
สินทรัพย์ เป็นประธานคณะท�ำงานแผนกลยุทธ์ และผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ า ยวางแผนเป็ น เลขานุ ก าร คณะท� ำ งานแผนกลยุ ท ธ์ มี ห น้ า ที่
และความรับผิดชอบในการติดตาม รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
แต่ละโครงการ เพื่อประเมินแผนกลยุทธ์ตามที่ก�ำหนดและน�ำเสนอ
คณะผู้บริหารแผนกลยุทธ์ทุกไตรมาส
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			 คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
			กรรมการกลัน่ กรองการลงทุน แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ
และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการกลั่นกรอง
การลงทุนของบริษัทฯ ประกอบด้วย นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธาน
กรรมการกลัน่ กรองการลงทุน และนายรัมย์ เหราบัตย์ กรรมการกลัน่ กรอง
การลงทุน โดยมีนายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
พัฒนาธุรกิจ 1 ท�ำหน้าที่เลขานุการ
			คณะกรรมการกลัน่ กรองการลงทุนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการฯ
โดยตรง มีอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการฯ ได้แก่ การก�ำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน
งบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน และผลประโยชน์อื่น
จากการลงทุนในโครงการเพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิตและการเจริญเติบโต
แก่บริษทั ฯ การพิจารณากลัน่ กรองการลงทุนในโครงการทีฝ่ า่ ยบริหารเสนอ
เพื่อให้โครงการลงทุนของบริษัทฯ มีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับนโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ โดยค�ำนึงถึง
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ทคี่ มุ้ ค่าต่อการลงทุน และปัจจัยเสีย่ งต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้ง
การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้เข้าลงทุน
และรายงานคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบ (บริษัทฯ ก�ำหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลัน่ กรองการลงทุนไว้ในระเบียบว่าด้วย
คณะกรรมการกลัน่ กรองการลงทุน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ)
		
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
			 และความรับผิดชอบต่อสังคม
		 กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม แต่งตัง้
โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย
นายสาธิต รังคสิริ และนายพูนสุข โตชนาการ เป็นกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีนางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ท�ำหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
รับผิดชอบขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยตรง และมีอำ� นาจหน้าที่
และความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แก่
การพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แนวปฏิบัติ
และแผนงานด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ฯ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการบริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร และผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในกิจกรรมด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ
ก�ำกับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องกับนโยบายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง

ประธานกรรมการร่วมปลูกป่า ในโครงการ
ร่วมสร้างเมือง น่าอยู่ คู่ป่าต้นน�้ำ ณ อ�ำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

ในด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ติดตามและรายงาน
ผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ ทบทวนและ
เสนอปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ฯ เป็นประจ�ำตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบ
กับบริษัทชั้นน�ำและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
ให้มกี ารพิจารณาปรับปรุงให้ทนั สมัยอย่างต่อเนือ่ ง (บริษทั ฯ ก�ำหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมไว้ในระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
			 การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ
			 และกรรมการชุดย่อยในระหว่างปี 2557
			วันที่ 28 มีนาคม 2557
			• นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย พ้นจากการเป็นกรรมการอิสระ
และกรรมการบริหารความเสีย่ ง เนือ่ งจากครบวาระ
			วันที่ 29 มีนาคม 2557
			• นายชวลิต พิชาลัย ได้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการอิสระ
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			วันที่ 22 เมษายน 2557
• นายคุ รุ จิ ต นาครทรรพ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น ประธาน
กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
• เรืออากาศเอกศิรเิ ดช จุลเปมะ ได้รบั แต่งตัง้ เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ
• นายทรงภพ พลจันทร์ ได้รบั แต่งตัง้ เป็นประธานกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน
• พลต�ำรวจโทถาวร จันทร์ยิ้ม ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
• นายสาธิต รังคสิริ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
• นายชวลิต พิชาลัย ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการตรวจสอบ
• นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการตรวจสอบ
• นายพู น สุ ข โตชนาการ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
				ทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการ
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
• นางสาวรัตนา ตรีพิพัฒน์กุล พ้นจากการเป็นกรรมการ
		
ตรวจสอบ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทรัพยากร
บุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน
• นายสุวิท คงแสงภักดิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
• นายรัมย์ เหราบัตย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
• นายตระกูล วินิจนัยภาค ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
• นายสุนชัย ค�ำนูณเศรษฐ์ พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ
กลั่นกรองการลงทุน
• นายประจวบ อุชชิน ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการกลัน่ กรอง
การลงทุน
			วันที่ 12 มิถนุ ายน 2557
			• นายตระกูล วินิจนัยภาค ลาออกจากการเป็นกรรมการ
ประธานกรรมการธรรมาภิ บ าลและความรั บ ผิ ด ชอบ
				ต่อสังคม และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
			วันที่ 1 ตุลาคม 2557
			• นายสุนชัย ค�ำนูณเศรษฐ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ
			วันที่ 20 ตุลาคม 2557
			• นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ และนายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์
				ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

			วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
			• นายประจวบ อุชชิน ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการ
กลัน่ กรองการลงทุน
			วันที่ 19 ธันวาคม 2557
			• นายชวน ศิรนิ นั ท์พร ได้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการ
1.9 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
			 และคณะกรรมการชุดย่อย
ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้น มีการประชุมเหมาะสมกับลักษณะ
ธุรกิจและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
• คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ก ารประชุ ม จ� ำ นวน 13 ครั้ ง
				 และในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 13 มี ก ารประชุ ม กรรมการ
ที่ไม่เป็นผูบ้ ริหารก่อนเริม่ การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
				 ทั้งคณะ
• คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม จ�ำนวน 6 ครั้ ง
				 และในการประชุมครั้งที่ 6 มีการประชุมกับผู้สอบบัญชี
			 โดยไม่มผี บู้ ริหารในช่วงท้ายของการประชุมคณะกรรมการ
				 ตรวจสอบ
		 • คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน มีการประชุมจ�ำนวน
6 ครั้ง
• คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน
มีการประชุมจ�ำนวน 9 ครั้ง
		 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมจ�ำนวน
5 ครัง้
• คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการประชุมจ�ำนวน 1 ครั้ง
			การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ถือเป็นหน้าทีท่ กี่ รรมการ
จะต้องเข้าร่วมในการประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีภารกิจส�ำคัญและจ�ำเป็น
อย่างยิง่ ซึง่ สามารถแจ้งความเห็นในเรือ่ งต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ทีไ่ ด้จดั ส่งให้ลว่ งหน้าก่อนการประชุมได้ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ แต่งตัง้ ขึน้
ในปี 2557 มีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
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สรุปการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
   

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

กรรมการ

นายคุรุจิต  
เรืออากาศเอก ศิริเดช
นายทรงภพ  
พลต�ำรวจโท ถาวร
นายสาธิต
นายชวลิต
นางสาวปิยะธิดา
นายพูนสุข
นางสาวรัตนา
นายสุวิท
นายรัมย์
นายสุทัศน์
นายชวน
นายวิฑูรย์
นายพงษ์ดิษฐ
นายเมฆินทร์
นายตระกูล
นายสุนชัย
นายประจวบ

นาครทรรพ  
จุลเปมะ  
พลจันทร์  
จันทร์ยิ้ม
รังคสิริ
พิชาลัย
ประดิษฐบาทุกา
โตชนาการ
ตรีพิพัฒน์กุล
คงแสงภักดิ์
เหราบัตย์
ปัทมสิริวัฒน์
ศิรินันท์พร
กุลเจริญวิรัตน์
พจนา
เพ็ชรพลาย
วินิจนัยภาค
ค�ำนูณเศรษฐ์
อุชชิน

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษทั    ตรวจสอบ   ทรัพยากรบุคคลฯ บริหารความเสีย่ ง กลัน่ กรองการลงทุน ธรรมาภิบาลฯ

13/13  
13/13
12/13
12/13
12/13
10/10
12/13
13/13
13/13
13/13
13/13
3/3
1/1
2/3
13/13
3/3
4/5
9/10
12/12

6/6
6/6
9/9
5/5
6/6
4/4
6/6
2/2

หมายเหตุ
(1) ตัวเลขหน้า / แสดงจ�ำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม
(2) ตัวเลขหลัง / แสดงจ�ำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงที่กรรมการอยู่ในต�ำแหน่ง

1/1
9/9
5/5
  

1/1
5/5
3/4

3/4

0/1
3/4

2/2
0/2
6/6

1/1
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รายงานประจ�ำปี

2557

		

1.10 เลขานุการคณะกรรมการ
			 และเลขานุการบริษัท
			
			 เลขานุการคณะกรรมการ
			คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยมีสว่ นงานเลขานุการคณะกรรมการ
ในสังกัดส�ำนักงานเลขานุการบริษทั รับผิดชอบงานประชุม งานอ�ำนวยการ
และการประสานงานกิจการต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ
		 เลขานุการบริษัท
			เพื่ อ ส่ งเสริ ม คณะกรรมการบริษัทฯ ในการด�ำเนินงาน
ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
ในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อก�ำหนด
ข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท ฯ ระเบี ย บบริ ษั ท ฯ นโยบายบริ ษั ท ฯ ระเบี ย บและ
ข้ อ พึ ง ปฏิ บั ติ ต ่ า งๆ ของหน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลและหน่ ว ยงานอื่ น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้งข้อก�ำหนดแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2551
เมือ่ วันที่ 23 มิถนุ ายน 2551 ได้แต่งตัง้ “เลขานุการบริษทั ” โดยให้มหี น้าที่
รั บ ผิ ด ชอบตามข้ อ ก� ำ หนดแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ให้มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการให้คำ� แนะน�ำเบือ้ งต้น
ด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง การด�ำเนินการจัดการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ย่อย คณะกรรมการชุดย่อย
ของบริ ษั ท ฯ การประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น และการดู แ ลกิ จ กรรมของ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การประชุมและการด�ำเนินกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั ฯ การประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การดูแลการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น การดูแลเปิดเผยข้อมูล การรายงานสารสนเทศ และการ
จัดท�ำรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) ของบริษทั ฯ  รวมถึงการจัดท�ำ และ
เก็บรักษาเอกสารส�ำคัญต่างๆ เช่น หนังสือเชิญประชุมและรายงาน
การประชุมคณะกรรมการ หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ รายงานประจ�ำปี ทะเบียนกรรมการ และรายงานการมีสว่ นได้เสีย
ที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น  

			นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีบทบาทส�ำคัญในการ
ส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งรับผิดชอบ
งานการก�ำกับดูแลกิจการบริษัท (Compliance) ผ่านทางหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้แก่ ส่วนก�ำกับการปฏิบัติงาน
และหลักทรัพย์ สังกัดส�ำนักงานเลขานุการบริษัท
		 ในปี 2557 นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ ท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการบริษทั จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2557
และเนื่องจากได้รับมอบหมายภารกิจอื่นเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการ
บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งนายนวพล ดิษเสถียร ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายกฎหมาย ให้ทำ� หน้าทีเ่ ลขานุการบริษทั (แทนนางบุญทิวา ด่านศมสถิต)
อีกหน้าที่หนึ่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน
ประวัติเลขานุการบริษัท

นายนวพล ดิษเสถียร
เลขานุการบริษัท (28 กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน)
อายุ 44 ปี
การศึกษา/การอบรมส�ำคัญ
• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยโกลเด้นเกท สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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• ประกาศนียบัตร Senior Executive Program
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• 2554 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย
			
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
• 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์ไอซีไอ
			
อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จ�ำกัด
• 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สงขลาไบโอ แมส จ�ำกัด
			
และบริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จ�ำกัด
• 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล
(มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
และบริษัท อาร์เอช อินเตอร์ เนชั่นแนล (สิงคโปร์)
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
• 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
ประสบการณ์
• 2549 - 2554 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
1.11 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
			 และหัวหน้าหน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติงาน
			 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
			เพื่อให้การด�ำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เป็นไปโดยสอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบ ค�ำสั่ง กฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง และสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการ
บริษทั ฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 4/2553 เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2553 ได้แต่งตั้ง
นายพรชัย จ�ำนงค์เดช ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2553 ท�ำหน้าที่สอบทาน ประเมินความ
เพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและระบบ
การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย โดย
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้ โยกย้าย
และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ว่ามีความเหมาะสมกับต�ำแหน่งเนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ
ในธุรกิจของบริษทั ฯ เป็นอย่างดี มีความสามารถและประสบการณ์ในการ
สอบทานการปฏิบัติงานด้านบัญ ชีก ารเงิน และการบริห ารจัดการ
ความเสี่ยงของบริษัทฯ ทั้งในระดับธุรกิจและภาพรวม
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ประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

นายพรชัย จ�ำนงค์เดช
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
อายุ 54 ปี
การศึกษา/การอบรมส�ำคัญ
• ปริญญาโท Master of Public Administration
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต 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
• 2551 - 2552 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
• 2549 - 2551 ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยง
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
• 2546 - 2549 ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 9 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หัวหน้าหน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติงาน
(เปิดเผยในหัวข้อเลขานุการบริษัท)
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รายงานประจ�ำปี
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2. ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ และฝ่ายบริหาร ไว้แยกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวโดยสรุป คือ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและติดตาม
การปฏิบัติของฝ่ายบริหาร ในขณะที่ฝ่ายบริหารมีอ�ำนาจหน้าที่ในการ
น�ำนโยบายไปปฏิบตั แิ ละรายงานผลการปฏิบตั ติ อ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ
กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการบริหารสูงสุด
ของบริษัทฯ มีอ�ำนาจในการบริหารงานประจ�ำ  ได้แก่ มีอ�ำนาจบังคับ
บัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษทั ฯ อ�ำนาจในการจ้าง บรรจุ แต่งตัง้
และลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานและลูกจ้าง
พ้นสภาพ รวมทั้งการเลื่อนหรือปรับค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้าง
แต่ไม่รวมถึงพนักงานระดับผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป ทีเ่ ป็นอ�ำนาจ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ การออกค�ำสั่งหรือประกาศ ก�ำหนดวิธีการ
บริหารงานและด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯ โดยไม่ขดั หรือแย้งกับระเบียบ
ของบริษทั ฯ และมติคณะกรรมการบริษทั ฯ การก�ำหนดหน้าทีแ่ ละเงือ่ นไข
ในการท�ำงานให้พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ระดับต่างๆ ปฏิบัติ
กิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอ�ำนาจ
กระท�ำแทนและผูกพันบริษทั ฯ ได้ ยกเว้นในรายการทีก่ รรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง มี ส ่ ว นได้ เ สี ย หรื อ มี ค วามขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย จะกระท�ำได้ตอ่ เมือ่ ได้รบั อนุมตั ิ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม
ด้วยเท่านัน้ เพือ่ การนีก้ รรมการผูจ้ ดั การใหญ่จะมอบอ�ำนาจให้บคุ คลใด
กระท�ำกิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ เว้นแต่กจิ การอันจะเป็นพันธะผูกพัน
บริษัทฯ ในฐานะผู้กู้ ผู้ซื้อ หรือผู้ว่าจ้างท�ำของ ซึ่งอาจด�ำเนินงานเป็น

การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

มูลค่าเกินกว่า 30 ล้านบาท ส�ำหรับนิติกรรมที่กรรมการผู้จัดการใหญ่
กระท�ำโดยฝ่าฝืนระเบียบของบริษทั ฯ หรือมติของคณะกรรมการบริษทั ฯ
ย่อมไม่ผูกพันบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ จะให้สัตยาบัน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
มีอำ� นาจในการอนุมตั กิ ารจัดซือ้ จัดจ้างในวงเงินครัง้ ละไม่เกิน 30 ล้านบาท
ในขณะที่การจัดซื้อจัดจ้า งในวงเงินครั้งละเกินกว่า 30 ล้า นบาท
ให้เป็นอ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และส�ำหรับอ�ำนาจ
ในการอนุมัติเงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศลนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้ก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติไว้เป็น 3 ระดับ คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่
มีอำ� นาจอนุมตั เิ งินบริจาคเพือ่ สาธารณกุศลในวงเงินครัง้ ละไม่เกิน 300,000 บาท
ประธานกรรมการมีอ�ำนาจอนุมัติเงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศลในวงเงิน
ครั้งละไม่เกิน 500,000 บาท และวงเงินที่เกินกว่านั้นก�ำหนดให้เป็น
อ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ
กรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้ก�ำหนดให้ นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนา
ธุรกิจ 1 นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
พัฒนาธุรกิจ 2 นายสมนึก จินดาทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารสินทรัพย์ และนายวุฒชิ ยั ตันกุรานันท์ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
การเงิน เป็นผู้รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามล�ำดับ โดยให้
มีอำ� นาจหน้าทีเ่ ช่นเดียวกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เว้นแต่อำ� นาจหน้าที่
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
บริษัทฯ
การบริหารงานของบริษัทฯ แบ่งเป็น 5 สายงาน ประกอบด้วย
สายงานพัฒนาธุรกิจ 1 สายงานพัฒนาธุรกิจ 2 สายงานบริหารสินทรัพย์
สายงานการเงิน และสายงานบริหารองค์กร โดยสายงานพัฒนาธุรกิจ 1
สายงานพัฒนาธุรกิจ 2 สายงานบริหารสินทรัพย์ และสายงานการเงิน
มี ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ รองกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ เ ป็ น หั ว หน้ า สายงาน
ส่วนสายงานบริหารองค์กร มีผบู้ ริหารระดับผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เป็นหัวหน้าสายงาน และมีหน่วยงานที่สังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่
3 หน่วยงาน คือ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายตรวจสอบภายใน และส�ำนักงาน
เลขานุการบริษทั โดยฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 “ผูบ้ ริหาร” ของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
1. นายพงษ์ดิษฐ พจนา
กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1
3. นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 2
4. นายสมนึก จินดาทรัพย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์
5. นายวุฒิชัย ตันกุรานันท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
6. นายประยุทธ ธงสุวรรณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร
7. นางสุนี รัชตมุทธา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
8. นายสมหมาย ภูษณชาคร
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายก�ำกับและวิเคราะห์บัญชี
9. นางสาวเรวดี ศรีคงยศ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน
10. นางนิสาลักษณ์ มุ่งพาลชล
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประมวลบัญชี
11. นางสุพัตรา ทองกาญจน์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารภาษี
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาประวัติย่อและข้อมูลของผู้บริหารบริษัทฯ
ได้จากหัวข้อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ส่วนข้อมูลผู้บริหารและ
ผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุมของบริษัทย่อ ยที่ประกอบธุร กิจหลักได้แสดงไว้
ในแบบ 56-1 ทีเ่ ผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.
การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
“ผูบ้ ริหารระดับสูง” หมายถึง ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของบริษทั ฯ
การพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะพิจารณาจาก
ความเหมาะสมในด้านวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ
ประสบการณ์ในการท�ำงานทีเ่ หมาะสม สอดคล้องกับภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ตามต�ำแหน่งนั้นๆ และคุณสมบัติอื่นที่ตรงตามความต้องการและเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรทั้งด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการเติบโต
ของกลุ่มบริษัทฯ โดยการสรรหาจะด�ำเนินการทั้งการสรรหาภายในและ
ภายนอก ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน
มีหน้าทีพ่ จิ ารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ
พิจารณาแต่งตั้ง
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อนึง่ กรรมการทีเ่ ป็นผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ คือ กฟผ. ซึง่ ได้รบั สิทธิ
เสนอชื่ อ ผู ้ แ ทนเป็ น กรรมการของบริ ษั ท ฯ ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น
ในบริษัทฯ ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาคัดเลือก และเสนอชื่อต่อ
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา
กลั่นกรองก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
และ/หรือน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามกระบวนการสรรหากรรมการ
และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ เช่นกัน ทัง้ นี้ โดยค�ำนึงถึงคุณวุฒแิ ละ
คุณสมบัติต่างๆ ที่เหมาะสมและจ�ำเป็นต่อการก�ำกับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ เช่นเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง
ของ กฟผ. ที่ กฟผ. ส่งตัวให้มาปฏิบัติงาน (Secondment) ที่บริษัทฯ
3. นโยบายการส่งกรรมการและผูบ้ ริหารไปเป็นกรรมการ
และผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อยและกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
เพื่อประโยชน์ในการก�ำกับดูแลการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มของ
บริษทั ฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของบริษทั ฯ รวมทัง้ ติดตาม
ประเมินผลการด�ำเนินงานบริษทั ย่อย กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน และบริษทั ร่วม
(ข้อมูลของบริษทั ย่อย กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน และบริษทั ร่วมมีรายละเอียด
ในหัวข้อข้อมูลทั่วไป) เพื่อการบริหารงานและการด�ำเนินงานให้เป็นไป
ตามภารกิจที่มอบหมาย บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทเหล่านั้น
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ฯ และมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการก�ำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือ
และบริษัทร่วมทุน
4. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร
4.1 นโยบายและหลักเกณฑ์
		 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร
		เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมทั้ง
ดึงดูดและสร้างแรงจูงใจบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ ประสบการณ์ที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อความส�ำเร็จ
ในการประกอบกิจการของกลุม่ บริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนด
นโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีหลักเกณฑ์ วิธีการ
และกระบวนการที่ชัดเจน เหมาะสม โปร่งใส เป็นไปตามสภาวะที่เป็น
ปัจจุบันที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดย
พิจารณาถึงความเชือ่ มโยงกับเป้าหมาย ผลประกอบการของกลุม่ บริษทั ฯ
ตามระดับความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และอยูใ่ นลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบ
ได้กบั มาตรฐานหรือระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยูใ่ นธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน
ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา
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ผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมงาน SET in the City กรุงเทพมหานคร 2014

		ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการในคณะกรรมการ
ชุ ด ย่ อ ยทุ ก คณะ ต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณากลั่ น กรองอย่ า งละเอี ย ด
จากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน และเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วจึงเสนอขออนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี
ปัจจุบันกรรมการได้รับค่าตอบแทน 2 ลักษณะ ได้แก่
		1. โบนัสกรรมการ จัดสรรตามระยะเวลาที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
และตามการเข้าประชุมคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ หากช่วงเวลาใดมีการ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ และบริษัทย่อยมากกว่า 1 บริษัท
ให้ได้รับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรรโบนัสมากกว่าส�ำหรับระยะเวลานั้น
		2. ค่าตอบแทนประจ�ำ ส�ำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนด
ให้จ่ายเป็นรายเดือน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่จ่ายคงที่ร้อยละ 75
และส่วนที่จ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุมร้อยละ 25 ส่วนค่าตอบแทนประจ�ำ
ส�ำหรับคณะกรรมการชุดย่อย ก�ำหนดให้จ่ายเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วม
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ปัจจุบนั อัตราค่าตอบแทนประจ�ำทีไ่ ด้รบั
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้
• ค่ า ตอบแทนประจ�ำส�ำหรับคณะกรรมการฯ ประธาน
			กรรมการ ได้รบั ในอัตรา 50,000 บาท และกรรมการได้รบั
ในอัตรา  40,000 บาท

• ค่ า ตอบแทนประจ� ำ ส� ำ หรั บ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
				
ประธานกรรมการ ได้รบั ในอัตรา 30,000 บาท และกรรมการ
ได้รับในอัตรา 24,000 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการชุดย่อย
มีจ�ำนวน 5 คณะ อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน
				
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการกลัน่ กรอง
				
การลงทุน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ
				
ต่อสังคม
ในส่วนของผู้บริหารที่เป็นกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทน
ประจ�ำส�ำหรับกรรมการ แต่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการ
			ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามหลักการและ
นโยบายทีค่ ณะกรรมการฯ ก�ำหนดดังกล่าวแล้ว โดยได้ผา่ นการพิจารณา
และกลัน่ กรองจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน
ตามเกณฑ์ ป ระเมิ น ผลงานที่ ไ ด้ ต กลงร่ ว มกั น ไว้ ล ่ ว งหน้ า แต่ ล ะปี
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ ทัง้ นี้ ในระหว่าง
การประชุมพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ไม่มี
ผูม้ สี ว่ นได้เสียเข้าร่วมในการพิจารณา ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา
อนุมัติก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตามผลการประเมิน
และประธานกรรมการแจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ทราบ
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		4.2 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร
			 4.2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนประจำ�ปี 2557
ที่

  
กรรมการ

หน่วย : บาท

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ โบนัสกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ ทรัพยากร
บริหาร
กลั่นกรอง ธรรมาภิบาลฯ   ปี 2556/1
บุคคลฯ
ความเสี่ยง
การลงทุน

1 นายคุรุจิต นาครทรรพ /2/3
600,000.00
2 เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ /3/ 480,000.00
480,000.00
3 นายทรงภพ พลจันทร์ /3/4/5
/3/5
480,000.00
4 พลต�ำรวจโท ถาวร จันทร์ยิ้ม
/4/5
470,000.00
5 นายสาธิต รังคสิริ
360,000.00
6 นายชวลิต พิชาลัย /4/5
/4/5
7 นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา 480,000.00
480,000.00
8 นายพูนสุข โตชนาการ /4
/4/5
480,000.00
9 นางสาวรัตนา ตรีพิพัฒน์กุล
480,000.00
10 นายสุวิท คงแสงภักดิ์ /4/5
/4
480,000.00
11 นายรัมย์ เหราบัตย์
12 นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์
102,000.00
13 นายชวน ศิรินันท์พร
23,000.00
14 นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์
92,000.00
/6
15 นายพงษ์ดิษฐ พจนา
120,000.00
16 นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย /4/5
/3/4/5
201,000.00
17 นายตระกูล วินิจนัยภาค
350,000.00
18 นายสุนชัย ค�ำนูณเศรษฐ์ /4
/4
440,000.00
19 นายประจวบ อุชชิน
			
รวม
6,596,000.00
		

180,000.00  
180,000.00
246,000.00
180,000.00
144,000.00
96,000.00
144,000.00
216,000.00
48,000.00 120,000.00
144,000.00
72,000.00

72,000.00

24,000.00
90,000.00

48,000.00

612,000.00 672,000.00

144,000.00
444,000.00

420,000.00

1,375,000.00
1,100,000.00
837,808.22
1,100,000.00
24,000.00 1,100,000.00
1,100,000.00
24,000.00 216,986.30
837,808.22
837,808.22
216,986.30
822,739.73
554,520.55
759,452.05
30,000.00 1,100,000.00
1,006,575.34
759,452.05
78,000.00 13,725,136.98

หมายเหตุ
/1 โบนัสกรรมการปี 2556 ซึ่งจ่ายในเดือนเมษายน 2557 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557
/2 ประธานกรรมการบริษัทฯ
/3 ประธานกรรมการชุดย่อย
/4 กรรมการชุดย่อย
/5 กรรมการอิสระ
/6 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

รวม

2,155,000.00
1,760,000.00
1,563,808.22
1,760,000.00
1,738,000.00
456,000.00
1,724,000.00
936,986.30
1,485,808.22
1,461,808.22
840,986.30
924,739.73
23,000.00
92,000.00
554,520.55
903,452.05
1,469,000.00
1,356,575.34
1,343,452.05
22,549,136.98
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4.2.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทฯ

หน่วย : ล้านบาท
ค่าตอบแทน
จ�ำนวน (คน)
จ�ำนวนเงิน
เงินเดือน
5
32.44
โบนัส
5
20.64
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ  
5
2.31
รวม
5
55.39
หมายเหตุ
		

ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทฯ หมายถึง ค่าตอบแทนผู้บริหาร
สี่รายแรก ตามความหมายของประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน ที่ ทจ.44/2556

ส�ำหรับกรรมการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก (บริษัท
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด) ที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนประจ�ำ
ส�ำหรับกรรมการ และกรรมการบริษทั ย่อยทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั ฯ
ไม่ได้รับโบนัสกรรมการจากบริษัทย่อยนั้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทย่อยดังกล่าวในแบบ 56-1 ซึ่งเผยแพร่ไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.
		
นอกจากนี้ กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้
ทัง้ จ�ำนวน ได้แก่ บริษทั ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด บริษทั ราชบุรพี ลังงาน
จ�ำกัด บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด และบริษัท อาร์เอช อินเตอร์
เนชั่ น แนล คอร์ ปอเรชั่ น จ�ำกัด ที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารของ
กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทน

5. พนักงาน
บริษทั ฯ ตระหนักเสมอว่า พนักงานเป็นทรัพยากรทีม่ คี ณุ ค่าและเป็น
ปัจจัยทีส่ ำ� คัญยิง่ ในการขับเคลือ่ นให้บริษทั ฯ สามารถด�ำเนินงานได้บรรลุ
ผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย จึงก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับพนักงานทีค่ รอบคลุม
องค์ประกอบทัง้ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กิจกรรมและ
การด�ำเนินงานต่างๆ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพ สมรรถนะ และพฤติกรรมของพนักงานทีส่ อดคล้อง
กับค่านิยมองค์กรทีต่ อบสนองทิศทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษทั ฯ
ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าแก่กิจการควบคู่ไปกับการเพิ่มก�ำลังการผลิต
5.1 จ�ำนวนพนักงาน
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมดจ�ำนวน
195 คน ประกอบด้วย
• สายงานพัฒนาธุรกิจ 1 จ�ำนวน 41 คน
• สายงานพัฒนาธุรกิจ 2 จ�ำนวน 20 คน
• สายงานบริหารสินทรัพย์ จ�ำนวน 29 คน
• สายงานการเงิน จ�ำนวน 37 คน
• สายงานบริหารองค์กร จ�ำนวน 45 คน
• และอื่นๆ จ�ำนวน 23 คน
โดยในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวน
พนักงานอย่างมีนยั ส�ำคัญ ซึง่ ผูส้ นใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติม
ได้จากรายงานความยัง่ ยืน ปี 2557 ส่วนพนักงานของบริษทั ย่อยเปิดเผย
ในแบบ 56-1 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ และเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.

กิจกรรมกีฬาสีของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
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		 5.2.2 ค่าตอบแทนพนักงานบริษัทฯ
ค่าตอบแทน		 จ�ำนวน (คน) จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน
190
193.66
โบนัส
190
100.50
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 190
15.29
อื่นๆ (ถ้ามี)
รวม
190
309.45

หมายเหตุ 1. ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ ไม่นับรวมผู้บริหารสี่รายแรก
			
ตามความหมายของประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ที่ ทจ.44/2556
		 2. ค่าตอบแทนพนักงานบริษทั ย่อย เปิดเผยในแบบ 56-1 ซึง่ เผยแพร่
			
บนเว็บไซต์บริษัทฯ และเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.

5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน
5.2.1 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ระบบค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ ส�ำหรับพนักงานอย่างเป็นธรรม
ตามความเหมาะสมของต�ำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ โดย
พิจารณาจากความส�ำคัญของค่างาน ควบคู่ไปกับภาวะทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ และอัตราค่าตอบแทนในตลาดแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึง่ บริษทั ฯ ได้มกี ารส�ำรวจอัตราค่าจ้างในตลาด
แรงงานอย่างสม�่ำเสมอทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอัตราค่าตอบแทน
ของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการ และสภาพแวดล้อม
ในการท� ำ งาน ได้แ ก่ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และการสมทบเงิน
เข้ากองทุนในอัตราก้าวหน้าตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ
การดูแลสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพือ่ ให้พนักงานมีหลักประกันทีด่ ี มีความมัน่ คง
มัน่ ใจ และพร้อมอุทศิ ตนให้กบั การสร้างสรรค์ผลงานทีด่ ที สี่ ดุ ตามภารกิจ
และความรับผิดชอบ

5.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล
ปัจจัยอันส�ำคัญที่จะผลักดันให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ คือบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
มีทักษะ ประสบการณ์ และมีทัศนคติที่ดี บริษัทฯ จึงแสวงหาและธ�ำรง
รักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง โดยใช้ระบบการสรรหาที่หลากหลาย
มีกระบวนการคัดเลือกทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทัง้ สนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้
ความสามารถ เสริมสร้างวัฒนธรรมในการท�ำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และสิ่งส�ำคัญที่สุดที่บริษัทฯ มุ่งเน้นมาโดยตลอด
คือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน จัดให้มีสภาพแวดล้อม
การท�ำงานทีด่ ี มีอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงานโดยค�ำนึงถึง
มาตรฐานสากล นอกจากนี้ ต ามกลยุ ท ธ์ ข องบริ ษั ท ฯ ที่ จ ะเติ บ โต
ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ บริษทั ฯ จึงให้ความส�ำคัญในเรือ่ งของการดูแล
พนักงานทีไ่ ปปฏิบตั งิ านในต่างประเทศ พนักงานท้องถิน่ ในแต่ละประเทศ
และการเชื่อมวัฒนธรรมระหว่างกันอีกด้วย โดยในปี 2557 บริษัทฯ
มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส�ำคัญ ดังนี้
		 5.3.1 การปรับโครงสร้างองค์กร
				เพื่อตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งจะขยาย
การลงทุนในธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในต่างประเทศให้
เพิม่ มากขึน้ และได้ตงั้ เป้าหมายทีจ่ ะเพิม่ มูลค่ารวมของทัง้ บริษทั ตามราคาตลาด
(Enterprise Value) ให้เป็น 282,000 ล้านบาท ในปี 2566 และเพิ่มก�ำลัง
การผลิตเป็น 9,700 เมกะวัตต์ ภายในปีเดียวกัน บริษัทฯ จึงมีการปรับ
โครงสร้างองค์กรให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องเพือ่ ให้การบริหารงาน
ภายในองค์กรเป็นกลไกอันส�ำคัญที่จะผลักดันให้บริษัทฯ สามารถ
บรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้ โดยมีการประกาศใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2557
มีสาระส�ำคัญในการปรับเปลี่ยน ดังนี้
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5.3.3 การจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan)
บริษัทฯ ได้มีการจัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่งงาน
(Succession Plan) เพือ่ เตรียมความพร้อมบุคลากรทีจ่ ะทดแทนต�ำแหน่ง
ระดับบริหาร จ�ำนวน 9 ต�ำแหน่ง โดยบริษทั ฯ ได้วา่ จ้าง Aon Hewitt Co., Ltd.
เป็นบริษัทที่ปรึกษา โดยเริ่มงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน
2557 มีผู้เข้าร่วมโครงการผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
จ�ำนวน 7 คน ผูบ้ ริหารระดับผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย จ�ำนวน 32 คน รวม 39 คน

1) ให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหาร
สินทรัพย์ (Asset Management) เพือ่ ให้มบี ทบาทในการบริหารสินทรัพย์
ที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าสูงสุด
2) แบ่งงานด้านพัฒนาธุรกิจในปัจบุ นั ออกเป็น  2 สายงาน
เพื่อกระจายความรับผิดชอบตามขอบเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ โดยแบ่ง
เป็นสายงานพัฒนาธุรกิจ 1 และสายงานพัฒนาธุรกิจ 2
3) จัดแบ่งหน่วยงานภายในสายงานการเงินใหม่ เพือ่ ให้
สนับสนุนต่อกลยุทธ์การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดมูลค่าสูงสุดและสนับสนุน
ต่อการขยายการลงทุนของบริษัทฯ
4) มีการปรับปรุงในระดับส่วนงานของสายงานบริหาร
องค์กร เพือ่ ให้การบริหารงานมีความคล่องตัว สามารถสนับสนุนภารกิจหลัก
ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
		 5.3.2 การปรับโครงสร้างค่าจ้าง
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการให้บริษัทที่ปรึกษาเข้ามาท�ำการ
ส�ำรวจและศึกษาข้อมูลเพือ่ ปรับโครงสร้างค่าจ้างตัง้ แต่ปลายปีทผี่ า่ นมา
และได้ด�ำเนินการปรับโครงสร้างค่าจ้างเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพือ่ ให้โครงสร้างค่าจ้างของบริษทั ฯ สามารถแข่งขันได้
ในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจประเภทเดียวกัน
2) เพื่อให้ค่าจ้างของบริษัทฯ สามารถดึงดูด และรักษา
บุคลากรที่มีศักยภาพสูงไว้กับบริษัทฯ ได้
3) เพือ่ สร้างขวัญก�ำลังใจ และความผูกพันของพนักงาน
ต่อบริษัทฯ

ผลจากการด�ำเนินงานตามแผนสืบทอดต�ำแหน่งงาน
(Succession Plan) คือสามารถคัดเลือก Successor ที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อทดแทนต�ำแหน่งระดับบริหาร
ที่จะมีการเกษียณอายุในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า และผู้เข้าร่วมโครงการ
รับทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง ประเมินช่องว่างของศักยภาพ
ตนเองและจัดท�ำเป็นแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development
Plan) เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต
		 5.3.4 การเผยแพร่ค่านิยมองค์กร (Core Value)
บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนค่านิยมองค์กรให้สอดคล้องและ
สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ โดยค่านิยมองค์กร
ของบริษัทฯ ประกอบด้วย
				Reliability : ความน่าเชื่อถือ หมายถึง ด�ำเนินธุรกิจ
อย่างเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ ตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล ท�ำให้ทุกภาคส่วน
มีความเชื่อถือและไว้วางใจที่จะท�ำธุรกิจหรือกิจกรรมร่วมกับองค์กร
				Accountability : ความรับผิดชอบ หมายถึง เสริมสร้าง
การเติบโตขององค์กรในระดับมืออาชีพ ในการด�ำเนินการและผลลัพธ์
ของงานด้วยความรับผิดชอบ
				Trust : ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ หมายถึง ด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความยึดมั่นในหลักการบริหารกิจการที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จรรยาบรรณธุ ร กิ จ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากทุกภาคส่วน
				Challenge : ความท้าทาย หมายถึง มุ่งมั่นและท้าทาย
โดยมุง่ เน้นการสร้างมูลค่าองค์กร และขยายธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย
เพือ่ คงความเป็นผูน้ ำ� ทางธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศและก้าวสูค่ วามเป็น
บริษัทชั้นน�ำด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
				Happiness : ความสุขในองค์กร หมายถึง พนักงาน
มีความผูกพัน มีความรักองค์กร มีความสุขในการท�ำงาน สร้างค่านิยม
ความร่วมมือ ร่วมใจ ท�ำงานเป็นทีม สร้า งบรรยากาศการท�ำงาน
ทีส่ ง่ เสริมแรงจูงใจและเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงาน สูเ่ ป้าหมายองค์กร
“Employer of Choice”

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

เพื่อสร้างการตระหนักรับรู้ใน Core Value ของบริษัทฯ
ตลอดปี 2557 จึงมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ภายในบริษัทฯ
อย่างต่อเนือ่ ง เช่น การท�ำโปสเตอร์ การจัดท�ำสือ่ เพือ่ สือ่ สารผ่านทางระบบ
Lotus Notes การให้ข้อมูลเรื่อง Core Value ผ่าน Newsletter และการ
จัดการสัมมนาเชิงกิจกรรม Team Synergy: Conveying Core Value
ทั้งหมด 3 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความหมาย Core Value
ของบริษัทฯ ให้รับทราบอย่างเป็นขั้นตอน โดยมีผู้บริหารและพนักงาน
เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
		 5.3.5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปีจะมีการจัดการพัฒนา
ฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงาน ทั้งทักษะเฉพาะด้าน ทักษะด้านการ
บริหาร และการพัฒนาตนเอง โดยเป็นการฝึกอบรมทีจ่ ดั ภายในบริษทั ฯ
และการส่งฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดจนทักษะเฉพาะวิชาชีพที่ตรงกับลักษณะงานและตามกฎหมาย
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นอกเหนือจากการอบรมพัฒนาทัง้ ภายในและภายนอก
ตามแผนการฝึกอบรมประจ�ำปีแล้ว ในปี 2557 บริษัทฯ ยังได้ประสาน
ความร่วมมือกับ กฟผ. เพื่อส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา
ตามหลักสูตรมาตรฐานของ กฟผ. ซึง่ นอกเหนือจากการได้พฒั นาความรู้
และทักษะด้านต่างๆ แล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
พนักงานบริษัทฯ และพนักงาน กฟผ. อันจะส่งผลดีในการประสาน
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างกันในอนาคต และนอกจากนั้น
บริษทั ฯ ยังได้สง่ พนักงานไปเข้ารับการฝึกปฏิบตั งิ านจริง(On-the-Job Training)
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านบริหารงานก่อสร้างตามโครงการต่างๆ ทีบ่ ริษทั ฯ
เข้าไปร่วมลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในปี 2557 บุคลากรของบริษทั ฯ ได้รบั การฝึกอบรมและ
พัฒนาเฉลีย่ คิดเป็นจ�ำนวน 43.4 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี รายละเอียดเพิม่ เติม
ปรากฏในรายงานความยั่งยืน ปี 2557

การสัมมนาเชิงกิจกรรม Team Synergy: Conveying Core Value รุ่นที่ 1
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ข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ

กลุมโรงไฟฟาเชื้อเพลิง
หลักในประเทศ
กลุมโรงไฟฟาประเภท
พลังงานทดแทน
ในประเทศ

1
2
3

บริษัทยอย

4
กลุมโครงการ
ในตางประเทศ

5
6
7
8
9

กลุมธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

10
11
12

กลุมโรงไฟฟา
เชื้อเพลิงหลัก
ในประเทศ

13
14
15
16

กิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวม

17
18
กลุมโรงไฟฟาประเภท
พลังงานทดแทน
ในประเทศ

19
20
21
22
23
24
25
26

กลุมโครงการ
ในตางประเทศ

27
28
29
30

กลุมธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง

31
32
33

ID, AA

ID, HH

ID, RR

ID, A, G

ID, A

ID, A

D

บริษัท อารเอช อินเตอรเนชั่นแนล คอรปอเรชั่น จำกัด
บริษัท อารเอช อินเตอรเนชั่นแนล (มอริเชียส) คอรปอเรชั่น จำกัด
บริษัท อารเอช อินเตอรเนชั่นแนล (สิงคโปร) คอรปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอรปอเรชั่น จำกัด
บริษัท อารไอซีไอ อินเตอรเนชั่นแนล อินเวสตเมนต จำกัด
บริษัท ราช โอแอนดเอ็ม จำกัด
บริษัท ราช-ลาว เซอรวิส จำกัด
บริษัท โอเวอรซี กรีน เอนเนอรยี่ จำกัด
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จำกัด
บริษัท ราชบุรีเวอลด โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
บริษัท ผลิตไฟฟา นวนคร จำกัด
บริษัท อยุธยา เพาเวอร จำกัด
บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด*
บริษัท โซลารตา จำกัด
บริษัท เฟรส โคราช วินด จำกัด
บริษัท เค. อาร. ทู จำกัด
บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 3) จำกัด
บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 4) จำกัด
บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 7) จำกัด
บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด
บริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จำกัด
บริษัท ไฟฟาน้ำงึม 2 จำกัด
บริษัท ไฟฟา หงสา จำกัด
บริษัท ไฟฟา น้ำงึม 3 จำกัด
บริษัท ไฟฟา เซเปยน - เซน้ำนอย จำกัด
บริษัท เคเค เพาเวอร จำกัด
บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอรวิส จำกัด
บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จำกัด
บริษัท อีแกท ไดมอนด เซอรวิส จำกัด
บริษัท พูไฟมายนิ่ง จำกัด

DD = ประธานกรรมการ D = กรรมการ ID = กรรมการอิสระ CEO = กรรมการผู้จัดการใหญ่ CBD1=รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1 CBD2 = รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 2
CAM = รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ CFO = รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน EVP = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ SVP = ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส VP = ผู้อ�ำนวยการฝ่าย  
MD = กรรมการผู้จัดการ DMD = รองกรรมการผู้จัดการ
A = กรรมการตรวจสอบ AA = ประธานกรรมการตรวจสอบ
H = กรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน  HH = ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน
R  = กรรมการบริหารความเสี่ยง  RR = ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
I = กรรมการกลั่นกรองการลงทุน  II = ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
G = กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม GG = ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
*จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากเดิม บริษัท ราชบุรีโคเจนเนอเรชั่น เป็น บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558

8

10

D, H, G

ID, H

ID, R

รองผูวาการ

11

นายรัมย เหราบัตย

DD, II

9

นายสุวิท คงแสงภักดิ์

นางสาวปยะธิดา ประดิษฐบาทุกา

7

นายชวลิต พิชาลัย

6

นายสาธิต รังคสิริ

5

พลตำรวจโท ถาวร จันทรยิ้ม

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ผูถือหุนที่มีอำนาจควบคุม: การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จำกัด
บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ จำกัด
บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด

4

นายทรงภพ พลจันทร

รายชื่อบริษัท

3

เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ

รายชื่อกรรมการ/
ผูบริหาร

2

นายคุรุจิต นาครทรรพ

1

นางสาวรัตนา ตรีพิพัฒนกุล

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)			
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายพูนสุข โตชนาการ

ผู้บริหาร
และผู้มีอำ�นาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม			

D, R, I

รองผูวากา

6
7

นายชวลิต พิชาลัย
นางสาวปยะธิดา ประดิษฐบาทุกา

ID, A
ID, A
รองผูวาการ

นายสุวิท คงแสงภักดิ์

D, H, G
ID, H
ID, R

นายสมนึก จินดาทรัพย
นายวุฒิชัย ตันกุรานันท
นายประยุทธ ธงสุวรรณ
นางสุนี รัชตมุทธา
นายสมหมาย ภูษณชาคร
นางสาวเรวดี ศรีคงยศ
นางนิสาลักษณ มุงพาลชล
นางสุพัตรา ทองกาญจน

D, I

นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทรพงษ

D, R, I

นายพีระวัฒน พุมทอง

รองผูวาการ

นายพงษดิษฐ พจนา

13

นายวิฑูรย กุลเจริญวิรัตน

12

นายชวน ศิรินันทพร

11

นายสุทัศน ปทมสิริวัฒน

10

นายรัมย เหราบัตย

9

นางสาวรัตนา ตรีพิพัฒนกุล

8

นายพูนสุข โตชนาการ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

14
15

DD

DD

16

D

D

D

17
18
19
20
21
22

DD
DD
DD

DD

DD
DD
D

D

D
D

D
DD

D

D
D

D
D

D

D

D

D

D

D

D, MD

DD
D

DD
D

D

D, MD

D

D

D
D, MD

D

D
D

D

DD
D

D
D

D
D

23

D, MD
D

75

24
25

D
D
D, CEO
CBD1
CBD2
CAM
CFO
EVP
EVP
SVP
SVP
VP
VP

D
D
วิศวกรระดับ 14

			
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)		 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก		
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง			
หุ้นสามัญ (1) 		
RG
RE
RHIC
				
1 ม.ค. 57 เปลี่ยนแปลง
31 ธ.ค. 57
หุ้นสามัญ (2) หุ้นสามัญ (2)
หุ้นสามัญ (2)
					
เพิ่ม/ (ลด)
1 นายคุรุจิต
นาครทรรพ
ประธานกรรมการ
2 เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ
กรรมการอิสระ
3 นายทรงภพ
พลจันทร์
กรรมการอิสระ
4 พลต�ำรวจโท ถาวร
จันทร์ยิ้ม
กรรมการอิสระ
5 นายสาธิต
รังคสิริ
กรรมการอิสระ
6 นายชวลิต
พิชาลัย
กรรมการอิสระ
-(1)
7 นางสาวปิยะธิดา
ประดิษฐบาทุกา
กรรมการอิสระ
30,000
(30,000)
8 นายพูนสุข
โตชนาการ
กรรมการ
9 นางสาวรัตนา
ตรีพิพัฒน์กุล
กรรมการอิสระ
10 นายสุวิท
คงแสงภักดิ์
กรรมการอิสระ
11 นายรัมย์
เหราบัตย์
กรรมการ
7,446
7,446
- นางสุชาดา
เหราบัตย์ (คู่สมรส)
7,095
7,095
12 นายสุทัศน์
ปัทมสิริวัฒน์
กรรมการ
-(1)
13 นายชวน
ศิรินันท์พร
กรรมการ
-(1)
- นางสุมาลี
ศิรินันท์พร (คู่สมรส)
1,700(1)
1,700
14 นายวิฑูรย์
กุลเจริญวิรัตน์
กรรมการ
-(1)
15 นายพงษ์ดิษฐ
พจนา
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
1
1
- นางสุภัทรา
พจนา (คู่สมรส)
4,800
4,800
16 นายพีระวัฒน์
พุ่มทอง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1
1
1
1
17 นายเกรียงฤทธิ์
เจียจันทร์พงษ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 2
7,500
7,500
1
1
18 นายสมนึก
จินดาทรัพย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์
- นางนิภา
จินดาทรัพย์ (คู่สมรส)
7,300
7,300
19 นายวุฒิชัย
ตันกุรานันท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
20 นางสุนี
รัชตมุทธา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
1
1
-

ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ในกลุ่มบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1)
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10,000
8,200
37,300

-

- (4)
- (4)
10,000 (4)
8,200 (4)
37,300 (4)

-

-

-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

นายชวลิต พิชาลัย ได้รับเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557
นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ได้รับเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557
นายชวน ศิรินันท์พร ได้รับเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557
นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ได้รับเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557
นางนิสาลักษณ์ มุ่งพาลชล ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ�ำนวยการฝ่ายประมวลบัญชี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557
นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย พ้นจากด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557
นายตระกูล วินิจนัยภาค ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557
นายสุนชัย ค�ำนูณเศรษฐ์ ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
นายประจวบ อุชชิน ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

  การเปลี่ยนแปลงการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร

RG = บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
RE = บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด
RHIC = บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

หมายเหตุ
(1) การแสดงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ในส่วนที่เป็นหุ้นสามัญบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) จะแสดงถึงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรก และผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่ง
เทียบเท่ากับ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกรายและให้หมายความรวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อ�ำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และจะแสดงถึงการถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(ตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 12/2552)
(2) การถือหลักทรัพย์ของกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย แสดงเฉพาะในส่วนที่ถือโดยกรรมการหรือผู้บริหารเท่านั้น (ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จ�ำกัด พ.ศ.2535 มาตราที่ 88 (2) )
(3) ตารางแสดงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการหรือผู้บริหารที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างรอบปีบัญชีนั้น จะแสดงจ�ำนวนหลักทรัพย์นับจากวันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการหรือผู้บริหารของแต่ละท่านเท่านั้น
(4) ตารางแสดงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการหรือผู้บริหารที่พ้นจากต�ำแหน่งระหว่างรอบปีบัญชีนั้น จะแสดงจ�ำนวนหลักทรัพย์ถึงวันที่พ้นจากการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการหรือผู้บริหารของแต่ละท่านเท่านั้น

  การถือหุ้นของกรรมการหรือผู้บริหารที่พ้นจากต�ำแหน่งในระหว่างรอบปีบัญชี 2557
1 นายเมฆินทร์
เพ็ชรพลาย
กรรมการอิสระ
2 นายตระกูล
วินิจนัยภาค
กรรมการ
3 นายสุนชัย
ค�ำนูณเศรษฐ์
กรรมการ
4 นายประจวบ
อุชชิน
กรรมการ
- นางรุ่งรัตน์
อุชชิน (คู่สมรส)

			
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)		 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง			
หุ้นสามัญ (1) 		
RG
RE
RHIC
				
1 ม.ค. 57 เปลี่ยนแปลง
31 ธ.ค. 57
หุ้นสามัญ (2) หุ้นสามัญ (2)
หุ้นสามัญ (2)
					
เพิ่ม/ (ลด)
21 นายสมหมาย ภูษณชาคร
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายก�ำกับและวิเคราะห์บัญชี
1
1
22 นางสาวเรวดี
ศรีคงยศ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน
23 นางนิสาลักษณ์ มุ่งพาลชล
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประมวลบัญชี
- (3)
  
- นายสมศักดิ์ มุ่งพาลชล (คู่สมรส)
40,786 (3)
40,786
24 นางสุพัตรา
ทองกาญจน์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารภาษี
4,000
4,000
-

ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ในกลุ่มบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจ�ำปี

2557

		

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2557 ณ โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์

บริษัทฯ มุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจโดยให้ความส�ำคัญและยึดถือปฏิบัติ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทัง้ การส่งเสริม
และพั ฒ นายกระดั บ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง           
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย ในการก้าวสูค่ วามส�ำเร็จและบรรลุเป้าหมายสุดท้ายคือ การเติบโต
อย่างมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกับชุมชนและสังคม

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ตลอดปี 2557 ไม่มเี หตุการณ์หรือการปฏิบตั ใิ ดๆ อันเป็นการละเมิด
หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารได้       
มีการติดตามตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตาม “นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น”     
ที่คณะกรรมการฯ ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2550 อย่างเคร่งครัด           
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการ ด้วยตระหนักใน
ความส�ำคัญและมุง่ มัน่ ทีจ่ ะดูแลและปกป้องสิทธิของผูถ้ อื หุน้ อย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง สะท้อนการเคารพและการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของ          
ผู้ถือหุ้น รวมถึงการดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าว

1.1 สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้น
		 การเปลี่ยนมือหรือการโอนสิทธิในหุ้น

บริ ษั ท ฯ ได้ ม อบหมายให้ บ ริ ษั ท ศู น ย์ ฝ ากหลั ก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (TSD) เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ        
ท�ำหน้าทีร่ บั ฝากหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ จัดเก็บและดูแลข้อมูลของผูถ้ อื หุน้
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่ถือหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ เช่น การออกใบหลักทรัพย์ ฝาก/ถอนใบหลักทรัพย์ โอน/
รับโอนหลักทรัพย์ และการจ่ายสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับ TSD ได้โดยตรงที่ TSD Call Center
โทร. 0 2229 2888 และปัจจุบัน TSD ได้เปิดบริการ Investor Portal
เพือ่ บริการข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ทางอินเตอร์เน็ต ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถสมัครใช้บริการ
ได้ที่ http://portal.tsd.co.th/th/investorportal/investorportal.html
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1.2 สิทธิในการได้รับเงินปันผล

		 บริ ษั ท ฯ มี ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี ต ลอด
ระยะเวลานับตัง้ แต่เริม่ ด�ำเนินกิจการเป็นต้นมา โดยเป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผล ดังรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าว และจากการติดตาม
ตรวจสอบข้อมูลการรับเงินปันผลของบริษทั ฯ พบว่ามีเงินปันผลค้างจ่าย
จ�ำนวนหนึ่งที่ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ติดต่อขอรับเงิน ซึ่งบริษัทฯ ได้พยายาม
ติดต่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลที่ตรวจสอบพบโดยมีหนังสือแจ้งรายละเอียด
การติดต่อขอรับเงินปันผล รวมทั้งช่วยประสานงานเพื่อการออกเช็ค
เงินปันผลใหม่กรณีตรวจสอบพบว่าเช็คสูญหายหรือหมดอายุ และการ
ด�ำเนินการเพือ่ โอนกรรมสิทธิก์ ารถือหุน้ และให้ทายาทรับเงินปันผลแทน
กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้น
สมัครใช้บริการจ่ายเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร (e-Dividend) เพือ่ ความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการรับเงินปันผล
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อแนะน�ำของ ตลท. ในการก�ำหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
2557 ได้ก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และรับเงินปันผล (Record Date)
ในวันที่ 4 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธปี ดิ สมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2557 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อดังกล่าว  
จะได้สิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 ในวันที่ 28 มีนาคม
2557 และได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2557

1.3 สิทธิในการแต่งตั้ง ถอดถอน
		 และก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการฯ ได้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัทฯ อย่าง
เคร่งครัด ในการน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการแทนต�ำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี รวมทั้งการพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ        
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปี ดังรายละเอียดในหัวข้อ
โครงสร้างการจัดการ

1.4 สิทธิในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการฯ ได้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัทฯ อย่าง
เคร่งครัดในการน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ
บั ญ ชี และก� ำ หนดค่าตอบแทนในการสอบบัญ ชีต ่อ ที่ป ระชุม สามัญ
ผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปี

1.5 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและ      
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นในฐานะเป็นเจ้าของกิจการได้เข้าร่วมประชุมและ          
ลงมติตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญ รวมถึงรับรู้และตรวจสอบการด�ำเนินงาน
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ของคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหาร
ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม ตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist
ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
ตลท. และ ก.ล.ต.
ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้จดั การประชุมผูถ้ อื หุน้ 1 ครัง้ คือ “การ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557” โดยมีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด  
ทีบ่ งั คับใช้ มีมาตรการทีพ่ ฒั นาคุณภาพและประสิทธิภาพของการประชุม
ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าร่วมการ
ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผลให้บริษัทฯ สามารถจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมี
จ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเข้าประชุม
เป็นจ�ำนวนมากและเพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับทุกปี ดังนี้
• วันและเวลาประชุม บริษทั ฯ ได้จดั การประชุมในวันศุกร์ที่
28 มีนาคม 2557 เริม่ ประชุมเวลา 14.00 น. และเลิกประชุมเวลา 17.00 น.
ใช้เวลาในการประชุมรวม 3 ชั่วโมง การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
เริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. ก่อนเวลาเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง และเพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกว่าจะเข้าร่วมการประชุม
ตลอดทุกเรือ่ งหรือจะเข้าร่วมประชุมเฉพาะเรือ่ งก็ได้  บริษทั ฯ จึงเปิดให้
ผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว สามารถลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมได้อย่างต่อเนือ่ งจนถึงเวลาเลิกประชุม โดยไม่จำ� กัดสิทธิ
ของผู ้ ถื อ หุ ้ น ในการเข้ า ร่ ว มการประชุ ม เพื่ อ ออกเสี ย งลงคะแนน
ในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
• สถานทีป่ ระชุม การประชุมจัดขึน้ ทีห่ อ้ งเวิลด์บอลรูม ชัน้ 23
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
สถานที่ที่มีระบบขนส่งมวลชนที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ในการเดินทางไป
เข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก มีขนาดเหมาะสมสามารถบรรจุผเู้ ข้าประชุม
จ�ำนวนมาก และบริษัทฯ ได้จัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
การประชุมไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุม ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ที่บรรจุข้อมูลเฉพาะ
ของผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายทีใ่ ช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและการ
นับคะแนนเสียง ท�ำให้มีความสะดวก รวดเร็ว และการนับคะแนนเสียง
มีความแม่นย�ำ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
• การตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงตนเพือ่ เข้าร่วมประชุม
ด�ำเนินการโดยพนักงานที่แต่งตั้งโดยประธานกรรมการ การตรวจสอบ
มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้แจ้งต่อ
ผู้ถือหุ้นไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม
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• ผู้เข้าประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557         
มีผเู้ ข้าประชุมประกอบด้วยผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจ�ำนวน 1,529 ราย
ถือหุ้นรวมคิดเป็นร้อยละ 74.69 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานกรรมการ            
ท�ำหน้าทีป่ ระธานทีป่ ระชุมตามข้อบังคับของบริษทั ฯ โดยกรรมการอิสระ
ทุกคน คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ และประธานกรรมการของ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้เข้าร่วมในการประชุม มีกรรมการ 1 คน
ที่ติดภารกิจและไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ นอกจากนี้ผู้บริหาร
ทุกคน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมในการประชุม
เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมตอบข้อซักถามแก่ที่ประชุม
• การเรียกประชุม บริษทั ฯ ได้แจ้งก�ำหนดวัน เวลา สถานที่
ประชุม และระเบียบวาระการประชุมพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความ
เห็นของคณะกรรมการฯ ในแต่ละเรือ่ งทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุมอย่างเพียงพอ
และครบถ้วน ให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ผ่านช่องทาง
ของ ตลท. ก่อนเวลาเปิดท�ำการของ ตลท. ภาคเช้า ซึ่งเป็นวันท�ำการ
ถัดจากวันทีค่ ณะกรรมการฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
2557 และบริษัทฯ ได้โฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ภาษาไทยในวันที่ 19-21 มีนาคม 2557 และในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2557 ซึง่ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และไม่นอ้ ยกว่า
3 วันก่อนวันประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ
• หนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2557 และเอกสารประกอบทัง้ ชุด ซึง่ เหมือนกับ
ข้อมูลที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นเวลา 36 วันก่อนวันประชุม
และบริ ษั ท ศู นย์ รั บฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ด�ำเนินการจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 เป็นเวลาล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม 15 วัน และเป็นไปตามข้อกฎหมายทีใ่ ห้บริษทั จดทะเบียน
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
หนังสือเชิญประชุมได้ระบุรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ประชุมพร้อม
แผนทีแ่ สดงสถานทีป่ ระชุม ระเบียบวาระการประชุมซึง่ ได้จดั เรียงล�ำดับ
ความส�ำคัญ พร้อมข้อมูลชี้แจงความเป็นมา เหตุผลความจ�ำเป็น และ
ประเด็นส�ำคัญของแต่ละเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
หรือเพื่อทราบ รวมทั้งได้ระบุความเห็นของคณะกรรมการฯ ในทุกเรื่อง
ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงมติ
ในแต่ละเรื่อง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ประกอบด้วย
(1) ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
(2) เอกสารแจ้งรายละเอียดหลักฐานทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องน�ำมาแสดงตน
		 ประกอบการเข้าร่วมประชุม วิธกี ารมอบฉันทะ การลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
(3) รายงานการประชุมครั้งก่อนที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณารับรอง

(4) รายงานประจ�ำปีของคณะกรรมการฯ ซึ่งบรรจุสารสนเทศ
ส�ำคัญเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปีทผี่ ่านมา
		 และโครงการในอนาคต รวมทั้งงบการเงินพร้อมหมายเหตุ
		 ประกอบงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดท�ำรายงานประจ�ำปีฉบับย่อ (แสดง
		 งบการเงินและผลประกอบการ) เพือ่ ความสะดวกในการรับทราบ
		 และตรวจสอบผลประกอบการของบริษัทฯ ส่วนรายงาน
		 ประจ�ำปีฉบับสมบูรณ์และรายงานความยั่งยืนนั้น บริษัทฯ
ได้จดั ส่งในรูปแบบซีดรี อมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน และจัดส่ง
		 ในรูปเล่มเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ขอรับ
		 เท่ า นั้ น ทั้ ง นี้ มี ผู ้ ถื อ หุ ้ น ขอรั บ เอกสารรายงานประจ� ำ ปี
		 ฉบับสมบูรณ์และเอกสารรายงานความยั่งยืน รวม 186 ราย
(5) ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
(6) หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ตามที่ก�ำหนดโดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรายชื่อและข้อมูลของ
กรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่บริษัทฯ เสนอ
เป็นผู้รับมอบฉันทะ
(7) แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ซึ่งติด Barcode
ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษัทฯ ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมและผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามหรือขอข้อมูลเพิม่ เติมในเรือ่ งทีไ่ ด้
บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นอืน่ ใด
ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อน
วันประชุม ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสารมายังเลขานุการบริษัท หรือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ม ายัง CS@ratch.co.th เพื่อจะได้ชี้แ จง
รายละเอียดหรือให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมในทีป่ ระชุมต่อไป ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามและข้อเสนอแนะเป็นการ
ล่วงหน้ามายังบริษัทฯ
• การด�ำเนินการประชุม ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการ
ในฐานะประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบองค์ประชุม และ
มอบหมายให้เลขานุการบริษทั ท�ำหน้าทีจ่ ดบันทึกและจัดท�ำรายงานการ
ประชุม แนะน�ำกรรมการ ฝ่ายบริหาร ผูส้ อบบัญชี และทีป่ รึกษากฎหมาย  
ที่เข้าร่วมในการประชุม ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติ
ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อพึงปฏิบัติส�ำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของ
ตลท.เพือ่ ท�ำความเข้าใจให้ชดั เจนอีกครัง้ โดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกับทีไ่ ด้
จัดส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รวมถึงวิธลี งคะแนนเสียง
การนับคะแนนเสียง และการประกาศมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบ
วาระการประชุม
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• วิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จัดให้มีบัตรลงคะแนน
ในทุกเรือ่ งทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุม ซึง่ ผูเ้ ข้าประชุมทุกคนได้รบั เมือ่ ลงทะเบียน
เข้าร่วมการประชุม วิธีการที่ใช้ในการลงคะแนนเสียงไม่ยุ่งยากซับซ้อน
โดยการยกมือหากไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เพือ่ เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ
ไปรับบัตรลงคะแนน ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ Barcode ช่วยในการ
นับคะแนนเสียง
• การตรวจสอบความโปร่งใส ถูกต้องและครบถ้วน บริษัทฯ
ได้เชิญบริษัทที่ปรึกษากฎหมายซึ่งไม่มีส่วนได้เสียเป็นคนกลางร่วม
ตรวจสอบในเรือ่ งต่างๆ ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถ้ อื หุน้
หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม ผู้มีส่วนได้เสีย
ไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
สอดคล้องตรงกับข้อบังคับบริษัทฯ และที่ประธานแจ้ง ตลอดจนดูแล
ให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทุกราย โดยเฉพาะ
ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และตรวจสอบความถูกต้องของ
ผลจากมติที่ประชุม และผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน
• การด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการฯ
ตระหนักดีถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการ
ศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ โดยยึดถือหลักการทีจ่ ะไม่กระท�ำการใดๆ
อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ไม่เคยแจ้งข้อมูลส�ำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีการเพิ่มเรื่องเพื่อพิจารณาลงมติหรือเปลี่ยน
ข้อมูลส�ำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เรื่องที่นำ� เสนอ
ต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2557 เป็นไปตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
ประธานกรรมการซึ่งท�ำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้ด�ำเนินการประชุม
เป็นไปตามล� ำ ดั บ ที่ ก� ำ หนดในระเบี ย บวาระการประชุ ม ที่ แ จ้ ง ไว้
ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการสลับวาระ
• การด� ำ เนิ น การประชุ ม ในแต่ ล ะระเบี ย บวาระการประชุ ม
เริ่มจากการชี้แจงความเป็นมา เหตุผลและความจ�ำเป็นโดยละเอียด
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง และข้อเสนอต่อทีป่ ระชุมตามทีไ่ ด้แจ้งแก่ผถู้ อื หุน้ ไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมแล้ว อย่างครบถ้วนและพอเพียง หลังจากนัน้ ประธาน
ได้ให้เวลาแก่ผถู้ อื หุน้ ซักถามอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการฯ และ
ฝ่ายบริหารได้ร่วมกันชี้แจงจนเป็นที่เข้าใจชัดเจนก่อนจะขอให้ที่ประชุม
ลงมติโดยการออกเสียงลงคะแนน
• การเลื อ กตั้ ง กรรมการและการพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก� ำ หนด
ค่าตอบแทนกรรมการ บริษทั ฯ ได้แยกการพิจารณาทัง้ สองเรือ่ งดังกล่าว
ออกจากกัน และให้ท�ำการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
• การออกเสียงลงคะแนนทุกครัง้ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้ใช้บตั รลง
คะแนนเสียงส�ำหรับผู้เข้าประชุมทุกราย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียง
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• การประกาศมติทปี่ ระชุม ภายหลังการนับคะแนนเสียงเสร็จสิน้ แล้ว
ประธานได้ประกาศให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดของมติที่ประชุม
ในระเบียบวาระนั้นๆ โดยแยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย”
“ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
• การพิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี) เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ
เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมจากเรื่องที่บรรจุโดยคณะกรรมการฯ
ไว้ ใ นระเบี ย บวาระการประชุ ม แล้ ว คณะกรรมการฯ ก� ำ หนดให้
มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) โดยถือปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ที่ก�ำหนดว่า เรื่องที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในการ
พิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ จะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ         
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 ไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ        
เพื่อพิจารณาลงมติ มีเพียงข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการ
ของบริษัทฯ ที่ได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมแล้วเท่านั้น
• การเผยแพร่มติที่ประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 ระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรื่อง
แยกประเภทคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภท โดยแจ้งข้อมูลผ่านทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. ก่อนเวลาเปิดท�ำการของ ตลท. ภาคเช้า
ของวันที่ 31 มีนาคม 2557 (วันท�ำการถัดจากวันประชุม) และเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
• รายงานการประชุม เลขานุการบริษัทได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการให้เป็นผู้จดบันทึกและจัดท�ำรายงานการประชุมเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร รายงานการประชุมได้บนั ทึกสาระส�ำคัญของแต่ละเรือ่ ง
ที่เสนอต่อที่ประชุม สรุปประเด็นส�ำคัญของข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและ
ค�ำชีแ้ จงของคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหาร ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมของผู้เข้าประชุม รวมทั้งมติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียง
แต่ละประเภท และสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเรื่องไว้อย่างชัดเจน
และครบถ้วน และบริษทั ฯ ได้นำ� ส่งรายงานการประชุมทีจ่ ดั ท�ำแล้วเสร็จ
ลงนามรั บ รองโดยประธานที่ ป ระชุ ม ส่ ง ให้ ตลท. ก.ล.ต. และ
นายทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เพือ่ เป็นเอกสารตรวจสอบและอ้างอิง
พร้อมกับเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557
หลังจากการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นเวลา 7 วัน ก่อนเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนด
ให้ท�ำการเผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
ผู้ถือหุ้น และภายหลังการเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นโดยไม่ต้องรอ
ถึงการประชุมครั้งต่อไป ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งแก้ไข เพิ่มเติม
หรือปรับปรุงรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
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รายงานประจ�ำปี

2557

		

• การพัฒนาคุณภาพการจัดการประชุม บริษัทฯ จัดให้มีแบบ
ส�ำรวจความคิดเห็นจากผู้เข้าประชุมเกี่ยวกับหนังสือเชิญประชุมและ
รายงานประจ�ำปี การอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น การด�ำเนินการ
ประชุม และการจัดท�ำรายงานการประชุม และได้รวบรวมข้อเสนอแนะ
เพือ่ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้มปี ระสิทธิภาพ
โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อกิจการและผู้ถือหุ้นมากยิ่งขึ้น
ในการประเมินผลคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
2557 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้วย
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

1.6 สิทธิในการรับแจ้งข้อมูลและข่าวสารที่มีนัยส�ำคัญ
		 ของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา

ในรอบปี 2557 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด หลักเกณฑ์
เงือ่ นไข และวิธกี ารเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและการปฏิบตั กิ าร
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วน และไม่มี
กรณีถูกลงโทษจากการไม่น�ำส่งรายงานตามที่กฎหมายก�ำหนดล่าช้า
แต่อย่างใด

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่
แบ่งแยกว่าเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้ รายย่อยหรือผูถ้ อื หุน้ สถาบัน
เป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีการปฏิบัติที่เป็นสาระ
ส�ำคัญดังนี้

2.1 การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ก�ำหนดให้ใช้ช่องทางของ ตลท. เป็นช่องทางหลักและก�ำหนด
ให้ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ เป็นผูท้ ำ� หน้าทีเ่ ปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ นอกจากนีย้ งั จัด
ให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารเพิ่มเติม เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น อีกทั้งผู้ถือหุ้น
สามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้จากหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ เช่น ส�ำนักงาน
เลขานุการบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และส่วน
นักลงทุนสัมพันธ์

2.2 การจัดท�ำเอกสาร 2 ภาษา

บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำข้อมูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการ
เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทุกรายการ ทัง้ การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบ
การประชุม รายงานการประชุม การแจ้งข่าวแก่สื่อมวลชน และข้อมูล
บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ เข้าถึงข้อมูลของบริษทั ฯ ได้อย่าง
เท่าเทียมกันทั้งชาวไทยและต่างชาติ

2.3 การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
		 ในระเบียบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ และเสนอชือ่ บุคคล
		 เพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการ

นับตัง้ แต่การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี 2551 เป็นต้นมา บริษทั ฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอเรือ่ งเพือ่ คณะกรรมการฯ พิจารณา
บรรจุในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณุ สมบัติ
เหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตามข้อเสนอแนะ
ของ ตลท. มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2557 บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของ
บริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2557 โดยระบุรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธกี าร
กระบวนการในการพิ จ ารณาด� ำ เนิ น การช่ อ งทางการเสนอเรื่ อ ง
และให้เวลาผู้ถือหุ้นพิจารณาด�ำเนินการระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวมระยะเวลา 4 เดือน อย่างไรก็ตาม
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีข้อเสนอจากผู้ถือหุ้น

2.4 การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกหรือไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยตนเอง สามารถมอบอ�ำนาจให้บคุ คลอืน่
เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมแทนได้ บริษัทฯ ได้จัดท�ำหนังสือ
มอบฉันทะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็น 3 แบบ
ตามทีก่ ำ� หนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คือ แบบ ก.
ซึ่งเป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป แบบ ข. ซึ่งเป็นหนังสือมอบฉันทะ
ที่ ก� ำ หนดรายการต่ า งๆ ที่ จ ะมอบฉั น ทะที่ ล ะเอี ย ดชั ด เจนตายตั ว
และแบบ ค. ซึ่งเป็นหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็น
ผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือ
มอบฉันทะทัง้ 3 แบบ จากเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ได้อกี ทางหนึง่ ด้วย หรือผูถ้ อื หุน้
จะพิจารณาใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น หรือจัดท�ำขึ้นเองตามความ
สะดวกและเห็นสมควรก็ได้
		
บริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ 4 คน และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมข้อมูลของแต่ละคนระบุการมีหรือไม่มี
ส่วนได้เสียของแต่ละคนในเรื่องที่บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม
เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมและ
ออกเสียงแทนได้ ซึ่งในการประชุมคราวดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนจ�ำนวน 187 ราย
และมอบฉันทะให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เข้าประชุมแทนจ�ำนวน 12 ราย

2.5 การใช้บัตรลงคะแนนเสียง

		 บริษัทฯ ก�ำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ส�ำหรับผูเ้ ข้าประชุมทุกราย โดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ชว่ ยอ�ำนวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียง
และในการเลือกตั้งกรรมการได้แยกลงคะแนนเสียงเป็นรายคนและ
เก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้ตรวจสอบและอ้างอิง

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

2.6 บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระ
		 การประชุมจากที่แจ้งไว้แล้ว

		 คณะกรรมการฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็น
ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ โดยยึดถือหลักการ
ที่จะไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ ที่ไม่ได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม
ตามที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
เพิ่มเติม แต่หากผู้ถือหุ้นมีความจ�ำเป็นก็สามารถเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อ
พิจารณาได้โดยปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดในข้อบังคับของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ไม่มี
การเสนอเรือ่ งเพือ่ พิจารณาเพิม่ เติมในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
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2.7 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

การจัดท�ำรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร
ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการแจ้ง ก.ล.ต. และคณะกรรมการฯ ได้
ก�ำหนดให้จัดท�ำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ไว้ในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบเป็นประจ�ำ
ทุกเดือน

2.8 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการฯ ได้จดั ให้มมี าตรการป้องกันกรณีทกี่ รรมการ
และผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ในทางมิชอบ (Insider Trading) โดยได้ก�ำหนดแนวทางในการเก็บรักษา
ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
แสวงหาประโยชน์สว่ นตนเป็นค�ำสัง่ ทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรและถือปฏิบตั ิ
โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน นับตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ บริษทั ฯ รวมทัง้
ได้ประกาศให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ของตนเอง คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุ
นิติภาวะ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบภายใน 3 วันท�ำการ นับแต่
มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ด้วย ซึ่งมาตรการหลังนี้ได้มีการ
ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน
ตลอดปี 2557 ไม่มีกรณีร้องเรียนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างไม่เสมอภาค รวมทั้งไม่มีการกล่าวโทษกรรมการและ
ผู้บริหารกรณีไม่จัดท�ำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตาม
ข้อก�ำหนด หรือการใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ นื่
ในทางมิชอบ
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3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 นโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ยึดหลักการ “ส่งเสริมก�ำกับดูแลให้มั่นใจว่า สิทธิ
ตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ลูกค้า ลูกจ้าง คู่ค้า ผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ คู่แข่ง ผู้สอบบัญชีอิสระ ภาครัฐ และชุมชนที่บริษัทฯ
ตัง้ อยู่ ได้รบั การคุม้ ครองและปฏิบตั ดิ ว้ ยดี” ตามทีไ่ ด้ประกาศในนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีนับตั้งแต่ปี 2546 และต่อมาในปี 2550 ได้มี
ประกาศนโยบายเป็นการเฉพาะส�ำหรับผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ โดยได้
เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น นโยบายเกี่ยวกับ
พนักงาน นโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายการใช้ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และนโยบาย 5ส เป็นต้น (นโยบายเหล่านี้
ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ด้วย) ในรอบปี 2557 บริษทั ฯ มีการปฏิบตั ิ
ที่สอดคล้องกับหลักการและนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียดังนี้
• ผู้ถือหุ้น มีการติดตามก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น การ
ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน การให้ขอ้ มูลข่าวสารทีม่ คี ณุ ภาพแก่
ผูถ้ อื หุน้ การส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้มสี ว่ นร่วม
ในการตัดสินใจในเรือ่ งส�ำคัญ รับทราบการด�ำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ
ของบริษทั ฯ และติดตามการปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหาร
การจัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ของกรรมการและผูบ้ ริหาร และการไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิด
หรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ดังรายละเอียดทีไ่ ด้กล่าวแล้วในหัวข้อสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ท�ำให้ไม่มี
ข้อร้องเรียนใดๆ เกีย่ วกับการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้
รวมทั้งไม่มีการกระท�ำความผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับ
การใช้ข้อมูลภายใน
• พนักงาน (รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)
• ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม นโยบายเกี่ยวกับสังคม
และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและให้
ความส�ำคัญในการสือ่ สารเพือ่ การอยูร่ ว่ มกับชุมชนในลักษณะ “เพือ่ นบ้านทีด่ ”ี
การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
และยั่งยืน การอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลทาง
ธรรมชาติและชีวิต
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รายงานประจ�ำปี
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- การท�ำความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่ เป็นปัจจัย
ส�ำคัญปัจจัยหนึง่ ทีจ่ ะเกือ้ หนุนหรืออาจเป็นอุปสรรค
				
ต่อการด�ำเนินงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดถือหลักการ
“เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ตามแนวพระราชด�ำริ
				
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวคิด
				
ในการด�ำเนินการ มีการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์
				
ต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การให้ทุน
				
การศึ ก ษาแก่ โ รงเรี ย นและสถานศึ ก ษาในพื้ น ที่
				
ประกอบกิ จ การ และกิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
				
ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ มของชุ ม ชนโดยรอบพื้ น ที่
				
ที่ เ ป็ น ที่ ตั้ ง กิ จ การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสม�่ ำ เสมอ
				
ทั้ ง โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ริ เ ริ่ ม
ด�ำเนินการและเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยราชการ และ
องค์กรต่างๆ
- “โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” เป็นโครงการ
หลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ ยังคงสานต่อ
โครงการร่วมกับกรมป่าไม้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และ
เป็นปีที่สองของการด�ำเนินงานโครงการระยะที่ 2
(ปี 2556-2560) โดยได้จัดการประกวดป่าชุมชน
			 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
				
สยามบรมราชกุมารี การสัมมนาเครือข่ายผู้น�ำ
ป่าชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และต่อยอด
ประสบการณ์ชมุ ชนทีม่ คี วามเข้มแข็ง กิจกรรมค่าย
เยาวชนกล้ายิ้มเพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกการอนุรักษ์
ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติจากรุ่นสู่รุ่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อน พัฒนา และสร้าง
จิตส�ำนึกการอนุรักษ์ป่าไม้ให้แก่ชุมชนเพื่อให้เกิด
ระบบการจัดการที่ดีและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
ชุ ม ชน รวมทั้ ง ช่ ว ยตอบสนองความมุ ่ ง มั่ น ของ
บริษัทฯ ในการที่ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะ
ช่วยบรรเทาสภาวะโลกร้อนด้วย  
-  “โครงการปลูกป่าต้นน�ำ้ สร้างแหล่งกักเก็บคาร์บอน”
				 เป็นโครงการที่บริษัทฯ ด�ำเนินงานร่วมกับส�ำนัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) กรมอุทยาน
				
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ท�ำการปลูกต้นไม้
พื้ น ถิ่ น และไม้ โ ตเร็ ว ชนิ ด ต่ า งๆ จ� ำ นวนรวม

200,000 ต้น ในพื้นที่ป่ารกร้างขนาด 1,000 ไร่
บนดอยภูคา จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์หลักที่จะ
ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาเป็นป่าสมบูรณ์
และมีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึน้ โครงการ
มีระยะเวลาด�ำเนินการ 3 ปี (ปี 2557-2559)
ครอบคลุมการปลูก การดูแล และการติดตาม
ประเมินผล ซึง่ เมือ่ ต้นไม้โตเต็มทีจ่ ะเป็นแหล่งต้นน�ำ 
้
และช่วยกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ
2,000 ตันต่อปี (ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด
โครงการและกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของบริษทั ฯ ได้จากหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม)
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมโดยยึดมั่นตามนโยบาย
เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และไม่มีกรณีพิพาทใดๆ
เกี่ยวกับผลกระทบการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีต่อชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
		• ผู้มีส่วนได้เสียอื่น แม้ว่าจะยังไม่มีการประกาศนโยบาย
เป็นการเฉพาะส�ำหรับผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ อืน่ ๆ นอกเหนือจากทีก่ ล่าวแล้ว
ข้างต้น เช่น ลูกค้า คูค่ า้ ผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน เจ้าหนี้ คูแ่ ข่ง ผูส้ อบบัญชีอสิ ระ
และหน่วยงานภาครัฐ แต่บริษัทฯ ก็ตระหนักอยู่เสมอถึงความส�ำคัญ
ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย กลุ ่ ม อื่ น ๆ ซึ่ ง ได้ รั บ หรื อ อาจได้ รั บ ผลกระทบ
จากการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยได้ก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามข้อพึงปฏิบตั สิ ำ� หรับบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
แต่ละกลุม่ เหล่านี้ ทีก่ ำ� หนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจตัง้ แต่เริม่ ด�ำเนิน
กิจการ (รายละเอียดปรากฏในจรรยาบรรณทางธุรกิจทีเ่ ผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ www.ratch.co.th)

3.2 การใช้ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์

นับตัง้ แต่ปี 2553 บริษทั ฯ ได้กำ� หนดข้อปฏิบตั สิ ำ� หรับพนักงาน
และผู้ดูแลระบบ โดยได้ประกาศ “นโยบายการใช้งานระบบเครือข่าย
และคอมพิวเตอร์” เพื่อให้การใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
ของบริษทั ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สงู สุด และสอดคล้อง
กับข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำผิดทางคอมพิวเตอร์
รวมทั้งได้ด�ำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการ
ป้องกันภัยคุกคามระบบเครือข่ายมาโดยล�ำดับ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

3.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

		 การเคารพในสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเป็ น แนวปฏิ บั ติ ขั้ น พื้ น ฐาน
ที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ เนื่องจากความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
สามารถส่งผลกระทบต่อความเชือ่ มัน่ ของผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก ด้วยเหตุนี้
บริษัทฯ จึงยึดเป็นกรอบในการปฏิบัติตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชน
ทีร่ ะบุไว้ตามกฎหมายและทีเ่ ป็นมาตรฐานในระดับสากล โดยตัง้ แต่ปี 2556
เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้น�ำประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเข้ามาใช้ใน
กระบวนการท�ำงาน โดยยึดหลักการของกฎหมายแรงงาน ซึง่ สอดคล้อง
กั บ อนุ สั ญ ญาหรื อ ข้ อ ก� ำ หนดขององค์ ก รแรงงานระหว่ า งประเทศ
(International Labour Organization: ILO) เป็นพืน้ ฐานในการปฏิบตั ติ อ่
ผู้มีส่วนได้เสียสามกลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ชุมชน และคู่ค้า โดยบริษัทฯ
ได้ใช้แนวทางนี้ในการดูแลและคุ้มครองพนักงานรวมทั้งการจ้างงาน
ซึง่ ครอบคลุมถึงการจ้างงานในท้องถิน่ ด้วย ส�ำหรับชุมชน บริษทั ฯ เคารพ
สิทธิในการรับรู้ข่าวสารของชุมชนรวมทั้งดูแลความปลอดภัยแก่ชุมชน
อย่างต่อเนือ่ ง จึงมีการสือ่ สารระหว่างกันในรูปแบบต่างๆ อยูต่ ลอดเวลา
ทางด้านคูค่ า้ บริษทั ฯ มุง่ เน้นความเป็นธรรมในการปฏิบตั ดิ า้ นแรงงาน
ของคูค่ า้
		 ส� ำ หรั บปี 2557 บริษัทฯ ได้บรรจุประเด็นสิท ธิม นุษยชน
ไว้ในค่านิยมองค์กร “Happiness” โดยมีแผนงานเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพือ่ สร้างความตระหนักรู้
ถึงความส�ำคัญที่มีต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ

3.4 การบริหารความเสี่ยง

		 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยง
ที่จะต้องมีการพิจารณาและด�ำเนินการอย่างรอบคอบ รวมถึงจัดให้มี
มาตรการป้องกันหรือเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ โดยตั้งแต่ปี 2546 คณะกรรมการฯ ได้ประกาศ “นโยบาย
การบริหารความเสี่ยง” และแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”
เป็นผู้รับผิดชอบในการระบุปัจจัยเสี่ยง ก�ำหนดมาตรการในการจัดการ
และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจน
ให้มีการรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส และ
ให้ความส�ำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติตา่ งๆ
เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการ
ได้อย่างทันท่วงที (รายละเอียดเปิดเผยในรายงานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โครงสร้างการจัดการ และปัจจัยความเสี่ยง)
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3.5 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญการยึดมั่นในจริยธรรมและคุณธรรม
และการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี นการประกอบธุรกิจ โดยการจัดท�ำจรรยาบรรณ
ธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิ บั ติส�ำ หรั บ
คณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เช่น การไม่เรียก ไม่รับ
หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้ากับคูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนี้
ของบริษัทฯ  อีกทั้งยังก�ำหนดให้ “คุณธรรมและจริยธรรม” (Integrity)
เป็นหนึง่ ในสมรรถนะหลัก (Core Competency) พนักงานทีท่ ำ� งานเกีย่ วข้อง
กับข้อมูลส�ำคัญของบริษัทฯ จะต้องมีการลงนามสัญญารักษาความลับ
และในฐานะบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ มีข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล
ภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ให้มีการรายงานการถือครองและการ
เปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ ของกรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว ให้มกี ารรายงาน
การมีส่วนได้เสียตามข้อก�ำหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. รวมทั้งก�ำหนด
ระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องต่างๆ การมอบอ�ำนาจตามล�ำดับชั้นไว้ชัดเจน
ได้แก่ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การบัญชี งบประมาณ การเงิน และ
การบริหารงานบุคคล เป็นต้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างแท้จริง โดยคณะกรรมการฯ มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่สอบทานและติดตามประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอทุกปี
และบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
หากสงสัยหรือพบการกระท�ำผิด ตามรายละเอียดที่กล่าวถึงในหัวข้อ
การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส และในรายงานความยั่งยืน
		 นอกจากนี้ บริษทั ฯ  ได้สมัครเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 24
พฤศจิกายน 2557 และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตได้ร่วมลงนามรับทราบการเข้าร่วมประกาศ
เจตนารมณ์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองของคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และคาดว่ า
จะสามารถผ่านการรับรองภายในปี 2559
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รายงานประจ�ำปี

2557

		

3.6 การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

		 ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารและแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียนการกระท�ำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน
ที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องมายังกรรมการอิสระ
หรือกรรมการตรวจสอบ เพือ่ สัง่ การให้มกี ารตรวจสอบข้อมูลและรายงาน
ต่อคณะกรรมการฯ ได้โดยตรงหรือใช้ช่องทางที่บริษัทฯ จัดให้ ได้แก่
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถติดต่อเลขานุการบริษัท หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หน่วยงานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
หรืออาจใช้ช่องทางอื่นที่เห็นว่าเหมาะสม
ส�ำหรับภายในองค์กรนั้น บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทาง และ
กระบวนการร้องทุกข์ของพนักงานที่เห็นว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
รวมทั้งการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ไม่ให้ถูกเลิกจ้าง หรือถูกลงโทษกรณี
ให้ขอ้ มูล ข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐานเกีย่ วกับการร้องทุกข์ และ/หรือ
เป็นผู้พิจารณาค�ำร้องทุกข์ด้วยสุจริตใจ แม้จะเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบ
ต่อบริษทั ฯ ไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล หมวดการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ไว้ด้วย
		 นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังอยูร่ ะหว่างการปรับปรุงขัน้ ตอนการรับ
เรือ่ งร้องเรียนและเบาะแส รวมถึงมาตรการเยียวยาของบริษทั ฯ ให้เป็น
สากลมากขึน้ เพือ่ ให้ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของบริษทั ฯ ในการป้องกัน
และต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่

3.7 การรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร

คณะกรรมการฯ ได้ก�ำหนด “แบบรายงานการมีส่วนได้เสีย
ของกรรมการและผูบ้ ริหาร” และให้กรรมการและผูบ้ ริหารจัดท�ำรายงาน
การมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ส่งให้เลขานุการบริษัท
จัดเก็บและจัดส่งส�ำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจ�ำทุกปี และรายงานเพิ่มเติมทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
ให้ข้อมูลการมีส่วนได้เสียเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ส�ำหรับเป็นข้อมูลแก่
คณะกรรมการฯ ในการพิจารณาผูม้ สี ว่ นได้เสียซึง่ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในการ
ท�ำธุรกรรมของบริษทั ฯ ทีม่ หี รืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
ท�ำให้สามารถตัดสินเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม

3.8 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุม ชนในล�ำดับ ต้นๆ ตามที่ก�ำหนดในนโยบายเกี่ยวกับ สังคมและ
สิง่ แวดล้อม และได้มกี ารด�ำเนินการในทุกกระบวนการและช่วงเวลาของ
การพัฒนาและด�ำเนินโครงการของบริษัทฯ กล่าวคือ ในช่วงการพัฒนา
โครงการได้มกี ารศึกษารายละเอียดข้อมูลเบือ้ งต้นทางด้านเทคนิคควบคู่
ไปกับการศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมและ
วิถชี วี ติ ของชุมชน เพือ่ จัดท�ำแผนงานการมีสว่ นร่วมของชุมชนและข้อมูล
หลักในการสื่อสารของโครงการ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ
โครงการและการประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในเรื่องต่างๆ
ภายใต้ขอ้ ก�ำหนดของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานก�ำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
ในระหว่างงานก่อสร้างโครงการมีการสื่อสารท�ำความเข้าใจให้ความรู้
เกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น งาน และนโยบายการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ
กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนถึงช่วงที่โครงการมีการด�ำเนินงานแล้วก็ยัง
คงมีการติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดและสม�่ำเสมอกับชุมชน มีการรับฟัง
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด ได้จัดให้มี “คณะกรรมการ
ผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าราชบุรี” ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจาก
ชุมชน ผู้น�ำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด ท�ำหน้าที่
ในการติดตามตรวจสอบการด�ำเนินการของโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตาม
มาตรการการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า
ราชบุรี ตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
เป็นองค์กรกลางในการติดต่อประสานงานกับโรงไฟฟ้า รวมถึงเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริง ปัญหาหรือประเด็นทีอ่ าจเป็นปัญหา ข้อเสนอแนะ
จากชุมชน ซึ่งเป็นช่องทางส�ำคัญอีกทางหนึ่งในการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการติดตามตรวจสอบการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

3.9 การท�ำรายการทีม่ หี รืออาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์

เพือ่ ประโยชน์โดยรวมของบริษทั ฯ รวมทัง้ ให้มกี ารปฏิบตั แิ ละ
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตามข้ อ ก� ำ หนดที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
คณะกรรมการฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนด
มาตรการในการจัดการและป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์
รวมถึงการก�ำกับดูแลการด�ำเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความสมเหตุสมผล
คณะกรรมการฯ ได้ก�ำหนดแนวทางในการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสีย
อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ไว้ในระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วย
คณะกรรมการบริษัทฯ ว่า ในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการฯ
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรือ่ งนัน้ ซึง่ ได้ถอื ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดในการประชุมคณะกรรมการฯ
มาโดยตลอด

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการฯ โดยการพิจารณากลัน่ กรองและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำ� กับดูแลให้การเข้าท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลทั้งในด้านราคาและ
เงื่อนไขที่ปฏิบัติเช่นเดียวกันหากท�ำรายการกับธุรกิจทั่วไปอื่นๆ และให้
มีการเปิดเผยการเข้าท�ำรายการให้ถูกต้องและครบถ้วนตามข้อก�ำหนด
ทีเ่ กีย่ วข้องและเพือ่ ความคล่องตัวในการด�ำเนินงาน คณะกรรมการฯ ได้
อนุมตั ใิ ห้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่มอี ำ� นาจอนุมตั กิ ารท�ำรายการเกีย่ วโยงกัน
ทีเ่ ป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทมี่ เี งือ่ นไขและ
ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะโดยทัว่ ไป ในวงเงินไม่เกินครัง้ ละ 30 ล้านบาท
และให้รายงานสรุปการท�ำธุรกรรมดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการฯ
ทุกไตรมาส ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

3.10 มาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

มาตรฐานการด�ำเนินงานซึง่ เป็นทีย่ อมรับในระดับประเทศและ
ระดับสากล อาทิ มาตรฐานสิง่ แวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานการจัดการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย OHSAS 18001 รวมถึงมาตรฐานต่างๆ
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมให้น�ำเข้า
ใช้งานและมีการติดตามตรวจสอบระบบมาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
ในโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4.1 ประเภทของข้อมูลที่ท�ำการเปิดเผย

		 ข้อมูลที่เปิดเผย มีทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
เป็นข้อมูลรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Report) และข้อมูล
ที่เปิดเผยตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Report) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ครบถ้วนและเพียงพอส�ำหรับผู้รับสารที่จะสามารถใช้ในการ
พิจารณาตัดสินใจลงทุน
ในรอบปี 2557 สรุปกิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ
ของบริษัทฯ ดังนี้
(1) การเปิดเผยสารสนเทศประเภทที่ต้องรายงาน
ตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports)
เช่น งบการเงินรายไตรมาส รายงานประจ�ำปี
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี เป็นต้น
26 ครั้ง
(2) การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์
(Non-Periodic Reports) เช่น การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 มติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 การจ่ายเงินปันผล
การเข้าลงทุนและความก้าวหน้าในการลงทุน
โครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น
41 ครั้ง
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
4 ครั้ง
การพบนักลงทุนในประเทศ (Company Visit)
104 ครั้ง
การพบนักลงทุนในประเทศ (Roadshow)   
3 ครั้ง
การพบนักลงทุนต่างประเทศ (Roadshow)  
5 ครั้ง
การแถลงข่าวผลประกอบการ
4 ครั้ง
การแถลงข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CSR)
1 ครั้ง
(9) การส่งข่าวและภาพข่าวประชาสัมพันธ์ให้แก่สื่อมวลชน 28 ครั้ง
(10) การน�ำผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ
1 ครั้ง
(11) การจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับสื่อมวลชน
25 ครั้ง
(12) การมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในกิจกรรมบริษัทฯ  
7 ครั้ง
(13) การจัดนิทรรศการ  
2 ครั้ง
(14) การสัมภาษณ์ผู้บริหาร
7 ครั้ง
(15) สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(เฉลี่ยต่อเดือน)
9,046 ครั้ง
(วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
รวมทั้งสิ้น 108,553 ครั้ง)

4.2 คุณภาพของข้อมูล

คุณภาพของข้อมูล หมายถึงความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน
เพียงพอ เป็นปัจจุบัน ทันเวลา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ข้อมูล
และสารสนเทศที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ที่ท�ำการเปิดเผยมีทั้งข้อมูลที่เป็น
ตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน ลักษณะข้อมูลไม่ใช้ขอ้ มูลด้านเดียว แต่มที งั้ ข้อมูล
เชิงบวกและเชิงลบ การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ การเปิดเผยสารสนเทศทีส่ ำ� คัญให้ทราบ
โดยทันที การเผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนโดยทัว่ ถึง การชีแ้ จงกรณี
ที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ การด�ำเนินการเมื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
ผิดจากภาวะปกติ ไม่ท�ำการเปิดเผยในเชิงส่งเสริมโดยไม่มีเหตุอันควร
และการซื้อขายหลักทรัพย์ข องบริษัท ฯ โดยบุคคลภายใน เป็ น ต้ น
ในขณะเดียวกันการเปิดเผยข้อมูลต้องไม่สร้างภาระค่าใช้จา่ ยจนเกินไป
ให้แก่บริษัทฯ และไม่ท�ำให้บริษัทฯ สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยเช่นกัน
		 คุณภาพของข้อมูลทีเ่ ปิดเผย ประกอบด้วย ความถูกต้อง ครบถ้วน
ชัดเจน เพียงพอ และทันกาล และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ได้กล่าวแล้ว
ในหัวข้อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการฯ ได้จดั ท�ำรายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการฯ ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงาน
ของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�ำปี และคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพรายงานทางการเงิน ดังปรากฏในหัวข้อ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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		 นอกจากการเปิดเผยสารสนเทศทีม่ คี ณุ ภาพต่อบุคคลภายนอก
จะสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว
ยังเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะส่งเสริมความเชื่อมั่นและความมั่นใจของผูล้ งทุน
และผู้ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย คณะกรรมการฯ จึงได้มีการก�ำกับดูแลและ
ติ ด ตามให้ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ ก� ำ หนดไม่ เ พี ย งแต่ ท� ำ การเปิ ด เผย
สารสนเทศในระดับขัน้ ต�ำ่ ทีก่ ฎหมายหรือข้อบังคับก�ำหนดเท่านัน้ แต่ยงั
ให้เน้นความส�ำคัญกับความเสมอภาคของผูล้ งทุนในการรับรูส้ ารสนเทศ
อีกด้วย

4.3 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลในเรื่อง
ต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และใช้ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. เป็นช่องทางหลักในการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนัน้
ได้จดั ให้มเี ว็บไซต์ การแถลงข่าวผลประกอบการ การประชุมนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ การส่งข่าวแก่สื่อมวลชน การพบนักลงทุนในประเทศและ
ในต่างประเทศ และกิจกรรมอื่นๆ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อ
ประเภทของข้อมูลที่ท�ำการเปิดเผย
บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล และ
สารสนเทศที่ส�ำคัญ โดยคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารได้มีการ
ตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการและกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนด
และบังคับใช้อย่างเคร่งครัดโดยก�ำหนดหน่วยงานและผูร้ บั ผิดชอบ รวมทัง้
พัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลที่เปิดเผยมีคุณภาพ ดังนี้  
• ผูร้ บั ผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล บริษทั ฯ ได้กำ� หนดผูม้ หี น้าที่
เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษทั ฯ ได้แก่ ประธาน
		
กรรมการ กรรมการ กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ และ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยมีหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบ
การจัดท�ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้
- ส� ำ นั ก งานเลขานุ ก ารบริ ษั ท รั บ ผิ ด ชอบการจั ด ท� ำ
เอกสารการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของ ตลท. การจัดท�ำรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
รวมทั้งเป็นผู้ประสานงาน (Contact Person) กับ ตลท.
และ ก.ล.ต.
		 - ฝ่ายบัญชี รับผิดชอบการจัดท�ำเอกสารเปิดเผยข้อมูล
รายงานทางการเงิน และค�ำอธิบายและการวิเคราะห์
ผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร

		 - ฝ่ายองค์ ก รสั ม พั น ธ์ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด ท� ำ เอกสาร
เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารแก่ส่ือมวลชน และการจัดการ
แถลงข่าวของบริษัทฯ
- ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบการจัดท�ำแบบรายการ
		 ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และการจัดการประชุ ม
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
• ช่องทางการสือ่ สาร บริษทั ฯ ยึดหลักการเข้าถึงข้อมูลและ
สารสนเทศทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้
จึงใช้ระบบสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. เป็นช่องทางหลักในการเปิดเผย
ข้อมูล และเพื่อขยายโอกาสเพิ่มความสะดวกในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ในการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน
ผู้สนใจทั่วไป และสาธารณชน บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำเว็บไซต์ คือ
www.ratch.co.th เพือ่ เป็นอีกช่องทางหนึง่ ในการเผยแพร่ขอ้ มูลและสือ่ สาร
นอกจากนี้ยังมีการจัดการประชุม นักวิเคราะห์ห ลักทรัพย์ การพบ
นักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การแถลงข่าวผลประกอบการประจ�ำ
ไตรมาสและประจ�ำปี การจัดส่งข่าวและภาพข่าวกิจกรรมของบริษัทฯ
ให้แก่สอื่ มวลชน การสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร การจัดนิทรรศการ การน�ำผูถ้ อื หุน้
นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ห ลักทรัพย์เข้า เยี่ยมชมกิจการ
การจัดกิจกรรมสัมพันธ์กบั สือ่ มวลชน เป็นต้น ช่องทางการสือ่ สารดังกล่าว
เหล่านีม้ ลี กั ษณะครอบคลุมทัง้ การสือ่ สารทางเดียวและการสือ่ สารสองทาง
และข้อมูลที่ท�ำการเผยแพร่จัดท�ำเป็นสองภาษา คือ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ท�ำการเผยแพร่ออกไปพร้อมกัน

4.4 งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้จัดให้มี “ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์” เป็นหน่วยงาน
ประจ�ำที่มีห น้า ที่รับ ผิดชอบการติดต่อสื่อสารและให้บ ริการข้อมู ล
ข่าวสาร และจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบริษทั ฯ กับผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนทัว่ ไป นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ และภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมถึง
การจัดท�ำแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจ�ำปี ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัทฯ เข้าร่วมในการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ โดยที่กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูงทีเ่ กีย่ วข้องเป็นผูแ้ ถลงผลการด�ำเนินงาน
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและชี้แจงตอบข้อซักถามในการประชุมนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ รวมทั้งการพบนักลงทุนทั้งในประเทศและในต่างประเทศ
ส�ำหรับการติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์สามารถท�ำได้โดยส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2794 9841
ทางโทรสารหมายเลข 0 2794 9888 ต่อ 9841 เว็บไซต์ของบริษัทฯ
ที่ www.ratch.co.th และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ IR@ratch.co.th

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

4.5 การเปิดเผยนโยบาย
		 และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการฯ ได้เปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนส�ำหรับ
กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็น
รายบุคคลและแยกประเภทของค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารแยกประเภทค่าตอบแทน นอกจากนีใ้ นรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
ยังได้เพิ่มเติมการเปิดเผยค่ า ตอบแทนโดยรวมของพนั ก งานไว้ ด ้ ว ย
(รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

• องค์ประกอบและคุณสมบัติ
(รายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)
• ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ
			ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
และแม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ
กฟผ. ซึ่ ง ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 45 ของจ� ำ นวนหุ ้ น ทั้ ง หมดของบริ ษั ท ฯ
แต่คณะกรรมการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 8 คน
จากกรรมการทัง้ หมดจ�ำนวน 15 คน ซึง่ คิดเป็นจ�ำนวนมากกว่าหนึง่ ในสาม
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด จึงสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการได้มีการ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะตัวแทนผูถ้ อื หุน้ มีการถ่วงดุลและสอบทานทีเ่ หมาะสม
ประธานกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานอย่างเป็นอิสระ
ไม่ครอบง�ำหรือชี้น�ำความคิดในระหว่างการอภิปราย และส่งเสริมให้
กรรมการทุกคนได้มโี อกาสร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
โดยให้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้ได้มติที่ประชุมในการ
พิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ
• การแยกต�ำแหน่งประธานกรรมการ
			 และกรรมการผู้จัดการใหญ่
			ประธานกรรมการไม่ ใ ช่ บุ ค คลเดี ย วกั บ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยก
ต�ำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกัน
ก่อให้เกิดการถ่วงดุลอ�ำนาจที่เหมาะสม ไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ�ำนาจ
โดยไม่จำ� กัด และมีการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบแตกต่างกัน
อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการเป็นผู้น�ำและมีส่วนส�ำคัญในการ
ตั ด สิ น ใจเรื่ อ งนโยบายของบริ ษั ท ฯ อั น เป็ น ผลมาจากการประชุ ม
คณะกรรมการฯ ที่ได้พิจารณาและก�ำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับ
ฝ่ายบริหาร เป็นผู้น�ำประชุมคณะกรรมการฯ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยการสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
ประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ให้การสนับสนุนและค�ำแนะน�ำ
ในการด�ำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผ่านทางกรรมการผู้จัดการใหญ่
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อย่างสม�ำ่ เสมอ โดยไม่กา้ วก่ายในงานประจ�ำอันเป็นภาระความรับผิดชอบ
ของฝ่ า ยบริ ห าร ในขณะที่ ก รรมการผู ้ จั ด การใหญ่ เ ป็ น กรรมการ
ที่ เ ป็ น ผู้บริหารเพียงคนเดียวของบริษัทฯ เป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดของ
ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ มีอำ� นาจหน้าทีด่ งั รายละเอียดในหัวข้อโครงสร้าง
การจัดการ
• การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ไม่มกี รรมการรายใดของบริษทั ฯ ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งในบริษทั
จดทะเบียนเกินกว่า 3 บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ ตลท.
ในการพิจารณาประสิทธิภาพและการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ
ส�ำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการฯ ได้
ก�ำหนดเป็นระเบียบบริษัทฯ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการใน
รัฐวิสาหกิจและบริษัทจดทะเบียนรวมกันแล้วไม่เกิน 5 หน่วยงาน ทั้งนี้
ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ซึ่ง
บริษทั ฯ มีความจ�ำเป็นต้องเข้าไปก�ำกับดูแลการบริหารจัดการเพือ่ รักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษทั ฯ สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่าง
เต็มที่และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความสัมพันธ์ และ
เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการ
ประกอบกิจการของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตามนายพงษ์ดษิ ฐ พจนา กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษทั อืน่ ทีน่ อกเหนือจากบริษทั ย่อย
และบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ส่วนกรรมการและผู้บริหารรายอื่นของ
บริษัทฯ นั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเป็น
กรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ โดย
สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ ได้ก�ำหนดระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์
การก�ำกับดูแลบริษทั ย่อย บริษทั ในเครือและบริษทั ร่วมทุน ประกอบด้วย
หลักเกณฑ์การแต่งตัง้ และหน้าทีข่ องผูแ้ ทนของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ให้เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในกิจการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนไว้อย่าง
ชัดเจน เพื่อถ่ายทอดนโยบายของคณะกรรมการฯ และรายงานการ
ด�ำเนินงานของกิจการเหล่านัน้ (รายละเอียดผูแ้ ทนบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ให้เป็นกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ย่อย บริษทั ในเครือ และบริษทั ร่วมทุน
ปรากฏในข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร)
• การสรรหากรรมการ (รายละเอียดเปิดเผยไว้ในหัวข้อ
โครงสร้างการจัดการ)
• เลขานุ ก ารคณะกรรมการและเลขานุ ก ารบริ ษั ท
(รายละเอียดเปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)
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5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ
ตามความเหมาะสมและความจ�ำเป็น เพือ่ ช่วยแบ่งเบาภาระในการศึกษา
รายละเอียดและพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ เป็นการเฉพาะ ซึ่งช่วย
เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
กลัน่ กรองการลงทุน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการฯ ที่ผ่านมาได้ยึดถือ
ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
โดยรวมเป็นเป้าหมายสูงสุด กรรมการทุกคนจึงตระหนักในหน้าที่
ต่อผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นเจ้าของกิจการและเป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการโดยการปฏิบตั ิ
หน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ ของผูถ้ อื หุน้ (Fiduciary Duty) ครอบคลุมหน้าทีส่ ำ� คัญ
4 ประการ ได้แก่ การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวัง (Duty of Care)
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of
Obedience) และการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน
และโปร่งใส (Duty of Disclosure)
•
			

บทบาทในการก�ำหนดนโยบาย
และทิศทางในการด�ำเนินงาน
เพื่อเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการบริหารจัดการสู่การ
เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของบริษัทฯ คณะกรรมการฯ ได้
พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการจัดท�ำและประกาศนโยบายต่างๆ
ดังทีก่ ล่าวแล้วในหัวข้อจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
คณะกรรมการฯ มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนธุรกิจ
เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างองค์กร และ
โครงสร้างค่าตอบแทน รวมถึงได้ก�ำหนดให้มีการสื่อสารวิสัยทัศน์
เป้าหมายและผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานทราบและเข้าใจทัว่ ทัง้ องค์กร นอกจากนี้ ยังได้กำ� หนดให้มกี าร
ทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี หรือตามสถานการณ์ที่จ�ำเป็น

ในการพิจารณาก�ำหนดแผนกลยุทธ์ คณะกรรมการฯ
และฝ่ายบริหารได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดรอบด้าน
ได้แก่ ลักษณะและโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบาย เป้าหมาย แผนการลงทุน ผลการด�ำเนินงาน และการประเมิน
ผลการปฏิบัติเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนธุรกิจ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน เช่น โครงสร้างการบริหาร บุคลากร การเงิน   
การเลือกใช้กลยุทธ์ การสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า และข้อมูลลูกค้า
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น โครงสร้างกิจการไฟฟ้า
แผนพัฒนาก�ำลังการผลิตไฟฟ้า ปัจจัยภายนอกส�ำคัญที่มีผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เช่น การเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) นโยบายภาครัฐ อัตรา              
การเติบโตของความต้องการไฟฟ้า ราคาน�้ำมันดิบ ข้อจ�ำกัดเรื่อง
ทรัพยากรการผลิต (เชื้อเพลิงและเทคโนโลยี) ข้อจ�ำกัดทางเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม และสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมไฟฟ้า        
การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมในประเทศ ปัจจัยอุตสาหกรรมผลิต
ไฟฟ้ากับเศรษฐกิจมหภาคต่างประเทศ รวมถึงทางเลือกการก�ำหนด
เป้าหมายเพือ่ บรรลุวสิ ยั ทัศน์
•
			

บทบาทในการติดตาม
และก�ำกับดูแลการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ
องค์กร คณะกรรมการฯ ได้ติดตามตรวจสอบการด�ำเนินกิจการของ
ฝ่ายบริหารและของบริษัทฯ โดยให้มีการทบทวนนโยบาย ดูแลให้มีการ
สื่อสารอย่างทั่วถึงสู่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของ
บริษัทฯ ตลอดจนการแถลงผลการปฏิบตั แิ ละการก�ำกับดูแลกิจการทีใ่ ช้
ในบริษัทฯ ในรายงานประจ�ำปี
				
คณะกรรมการฯ ได้ก�ำหนดให้ฝ่ายบริหารน�ำเสนอ
รายงานต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการฯ เป็นประจ�ำ ได้แก่ รายงานรายเดือน
(เช่น รายงานการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานประจ�ำเดือน รายงาน
ความก้าวหน้าโครงการทีบ่ ริษทั ฯ เข้าลงทุน รายงานสรุปเงินลงทุนระยะสัน้
และระยะยาวของบริษทั ฯ งบกระแสเงินสดของบริษทั ฯ รายงานพลังงาน
ไฟฟ้าสูงสุด และพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. และของประเทศไทย
ราคาหุ้นหมวดพลังงาน) รายงานรายไตรมาส (เช่น รายงานงบการเงิน
ประจ�ำไตรมาส) รายงานรายปี (รายงานงบการเงินประจ�ำปี การประเมิน
ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีเปรียบเทียบกับเป้าหมาย) และรายงาน
การประชุ ม คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยที่ ค ณะกรรมการฯ แต่ ง ตั้ ง ขึ้ น
ในกรณีที่มีผลการด�ำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายส�ำหรับกรณีที่เกิด
จากปัจจัยที่สามารถควบคุมได้จะมีการวิเคราะห์สาเหตุที่ท�ำให้ไม่เป็น
ไปตามเป้าหมาย แล้วเร่งรัด ติดตาม แก้ไข ส่วนกรณีทเี่ กิดจากปัจจัย
ที่ไ ม่สามารถควบคุมได้ ให้มีการทบทวนปรับแผนงานและก�ำหนด
เป้าหมายใหม่ และ/หรือเป้าหมายทดแทน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

			 นอกเหนือจากการรายงานและการติดตามการด�ำเนินงาน
ในงานประจ�ำโดยฝ่ายบริหารแล้ว ช่องทางและกลไกส�ำคัญทีฝ่ า่ ยบริหาร
ใช้ในการติดตามการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การประชุม
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ และการประชุม
ผู้บริหารภายในบริษัทฯ ที่ก�ำหนดให้มีการประชุมประจ�ำทุกเดือน
ประกอบด้วยการประชุมผูบ้ ริหารระดับสูง และการประชุมผูบ้ ริหารระดับ
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย เพื่อติดตามผลการด�ำเนินงานรับทราบ ป้องกัน แก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้องในการด�ำเนินงาน นอกจากนี้ได้ก�ำหนดให้พนักงาน
ระดับผู้จัดการส่วนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้นเข้าร่วมในการประชุม
ผู้บริหารภายในบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุก 3 เดือนด้วย
•
			

บทบาทในการก�ำหนดเปลี่ยนแปลงที่จ�ำเป็น
และแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหา
คณะกรรมการฯ มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดหรือ
ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จ�ำเป็นส�ำหรับองค์กร เช่น การปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร แผนธุรกิจของบริษัทฯ การก�ำหนดเกณฑ์ประเมินผล
และตัวชีว้ ดั ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับสูง
โดยได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารอย่าง
รอบด้านก่อนการตัดสินใจ
			 คณะกรรมการฯ ได้กำ� หนดทิศทางให้เน้นการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับพลังงาน
สะอาด (Green Energy) และการติดตามข้อก�ำหนดและการด�ำเนินการ
เรื่อง Carbon Credit ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ส�ำคัญของกิจการพลังงาน
ในอนาคต
คณะกรรมการฯ มีบทบาทส�ำคัญในการให้ค�ำแนะน�ำ
เพื่อแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาของบริษัทฯ ซึ่งโดยทั่วไปฝ่ายบริหาร
น�ำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ และในเรื่องที่มีความซับซ้อนและ
อ่อนไหว คณะกรรมการฯ จะมอบหมายกรรมการเข้าพิจารณาและ
ด�ำเนินการร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างละเอียดรอบคอบ กรรมการทีม่ าจาก
ภาครัฐช่วยให้ความกระจ่างเกี่ยวกับนโยบาย กฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ท�ำให้บริษทั ฯ มีความเข้าใจเจตนารมณ์ของข้อก�ำหนดทีบ่ งั คับใช้
และท�ำให้บริษัทฯ ปฏิบัติได้ถูกต้องยิ่งขึ้น ในขณะที่กรรมการที่มาจาก
ภาคเอกชนช่วยให้แง่คิดในการด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กรรมการได้ให้คำ� แนะน�ำแก่บริษทั ฯ ตามความรูค้ วามช�ำนาญเฉพาะด้าน
เช่น วิศวกรรม บัญชี ภาษี กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น และ
กรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายไปเป็นผูแ้ ทนในคณะกรรมการของบริษทั ย่อย
และบริษทั ร่วมทุน ได้รบั นโยบายจากคณะกรรมการฯ เพือ่ ให้บริษทั ย่อย
และบริษัทร่วมทุนด�ำเนินงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

91

การประชุมคณะกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร คณะกรรมการฯ
ก�ำหนดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยปีละครั้ง
เพือ่ ให้กรรมการได้พจิ ารณาและทบทวนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการฯ
ฝ่ายบริหาร และบริษัทฯ รวมถึงการอภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับ
การจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย โดยแจ้ง
ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบผลการประชุมด้วย และได้น�ำผลการ
พิจารณามาปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานของคณะกรรมการฯ
			 นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน
ในระหว่างกรรมการด้วยกันและระหว่างกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการพบปะระหว่างกรรมการอย่างไม่เป็นทางการ
ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ เช่น กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมของบริษทั ฯ กิจกรรม
สันทนาการที่บริษัทฯ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสต่างๆ

5.4 การจัดการและป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์
		 (รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย)
5.5 การบริหารความเสี่ยง
		 (รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย)
5.6 การประชุมคณะกรรมการ

• หลักการและแนวทางของการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญอย่างมากกับความเป็นอิสระในการตัดสินใจของ
กรรมการเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ โดยตระหนักเสมอว่าเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ท�ำหน้าที่
ในการน�ำ  การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ให้ค�ำแนะน�ำ  ช่วยเหลือ และ
สนับสนุนการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด
• ก�ำหนดการประชุม การจัดท�ำระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการฯ ได้กำ� หนดการประชุม
คณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และ
แจ้งกรรมการแต่ละคนรับทราบก�ำหนดการดังกล่าว ส�ำหรับปี 2557
คณะกรรมการฯ ก�ำหนดให้มกี ารประชุมเวลา 16.00 น. ของทุกวันจันทร์
ที่สามของเดือน
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกัน
พิจารณาเรื่องที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้แน่ใจว่า
เรือ่ งส�ำคัญได้ถกู น�ำเข้าสูท่ ปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ และแจ้งให้กรรมการ
ทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในเวลาที่เหมาะสมตาม
ข้อก�ำหนด อย่างไรก็ตามกรรมการมีความเป็นอิสระทีจ่ ะเสนอเรือ่ งเข้าสู่
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รายงานประจ�ำปี

2557

		

ระเบียบวาระการประชุมได้โดยแจ้งล่วงหน้า 10 วันก่อนถึงวันประชุม
คณะกรรมการฯ และในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วนฉุกเฉินในเหตุการณ์
ที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม กรรมการมีอิสระ
ทีจ่ ะเสนอเรือ่ งพิจารณาหรือแจ้งเพือ่ ทราบในการพิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ ได้ใน
ระหว่างการประชุมคณะกรรมการฯ (วิธีการพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุไว้
ในระเบียบวาระการประชุมและวิธีการให้กรรมการสามารถเสนอเรื่อง
เข้าสูท่ ปี่ ระชุมได้ดงั กล่าวมีกำ� หนดไว้ในระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยคณะกรรมการ
บริษทั ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ratch.co.th)

ระเบียบวาระการประชุมก�ำหนดเป็นหมวดหมู่และ
ด�ำเนินการประชุมตามล�ำดับอย่างเหมาะสม ได้แก่ เรื่องที่ประธานแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน เรื่องเสนอ
เพือ่ พิจารณา เรือ่ งเสนอเพือ่ ทราบ และเรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี) รวมทัง้ ก�ำหนดเรือ่ ง
ทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการฯ เป็นการประจ�ำในแต่ละช่วงเวลา
เช่น ระเบียบวาระประจ�ำเดือน ประจ�ำไตรมาส และประจ�ำปี เป็นการ
ล่วงหน้าด้วย ซึ่งรวมถึงการก�ำหนดการรายงาน การวิเคราะห์ผลการ
ด�ำเนินงานประจ�ำเดือนและรายงานความก้าวหน้าของโครงการทีบ่ ริษทั ฯ
เข้าลงทุนที่ก�ำหนดเป็นรายงานเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบเป็น
ประจ�ำทุกเดือน
หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบจัดส่งให้กรรมการแต่ละคนล่วงหน้าก่อนการประชุม
เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพือ่ ให้มเี วลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
และกรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมจากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และส�ำนักงานเลขานุการบริษัทได้ และส�ำหรับคณะกรรมการชุดย่อย
สามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจเพิ่มเติมได้จากกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และผ่านทางเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
•
			

บทบาทของประธานกรรมการ กรรมการ ฝ่ายบริหาร
และบรรยากาศในการประชุม
- ประธานกรรมการ เป็นผู้น�ำประชุม จัดสรรเวลาให้
กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่าง
เพียงพอเหมาะสม เท่าเทียมและทัว่ ถึง ส่งเสริมและ
กระตุน้ ให้กรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในการอภิปราย
และแสดงความคิดเห็นอย่างรอบด้านและทั่วถึง
และสรุปมติที่ประชุม
- กรรมการ ร่วมแสดงความคิดเห็นจากการศึกษา
ข้อมูลที่ฝ่ายบริหารจัดท�ำเสนอ และข้อมูลเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้องและจ�ำเป็นอื่นๆ ร่วมอภิปรายอย่าง
สร้างสรรค์โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ ผลกระทบและ
ปัจจัยเสี่ยงต่อบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน
อย่างรอบคอบ เพือ่ ให้ได้มติจากทีป่ ระชุม อุทศิ เวลา
และความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ให้กับการ
ปฏิบตั งิ านตามบทบาทกรรมการบริษทั จดทะเบียน

- ฝ่ า ยบริ ห าร ให้ ข ้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและจ� ำ เป็ น
อย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ เพือ่
				
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และ
				
น�ำเสนอข้อมูลเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการ
				
มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลได้ล่วงหน้าอย่าง
เหมาะสม เสนอแนวทางเลือกต่อคณะกรรมการฯ
และให้ข้อมูลหรือชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นที่มีการ
ซักถามในที่ประชุม คณะกรรมการฯ ได้ก�ำหนด
ให้ผบู้ ริหารระดับสูงของทุกสายงานเข้าร่วมประชุม
รวมทั้งเชิญผู้บริหารอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เพื่อร่วมชี้แจงในรายละเอียดเฉพาะเรื่อง
- บรรยากาศในการประชุมและการแสดงความคิดเห็น
				 บริษทั ฯ จัดเตรียมอุปกรณ์และสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับการประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
บรรยากาศในการประชุมมีการส่งเสริมและเปิด
โอกาสให้กรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในการอภิปราย
และแสดงความเห็นเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และ
				
ค�ำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายอย่างรอบคอบ ระยะเวลาในการประชุม
				
มีความเหมาะสมเฉลีย่ ครัง้ ละประมาณ 1 ชัว่ โมงครึง่
ถึง 2 ชั่วโมง
- การด�ำเนินการประชุม โดยทั่วไปในการพิจารณา
				
เรือ่ งแต่ละวาระ ฝ่ายบริหารจะน�ำเสนอความเป็นมา
หลักการและเหตุผล ความจ�ำเป็น ค�ำชี้แจง ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจและข้อเสนอ
ของฝ่ายบริหาร หลังจากนั้นประธานกรรมการ
จะให้เวลาที่ประชุมอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้อง
จนครบถ้วนและทั่วถึง มีการกระตุ้นให้กรรมการ
ทุ ก คนได้ ร ่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น และซั ก ถาม
ประเด็นส�ำคัญ เพื่อให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติม
ก่อนท�ำการตัดสินใจเป็นมติที่ประชุม
- คณะกรรมการฯ มีหลักการที่จะให้มีการน�ำเสนอ
เรื่องเพื่อขอสัตยาบันให้น้อยที่สุด เว้นแต่กรณีเป็น
				
นโยบายที่เร่งด่วน และกรณีที่อาจท�ำให้บริษัทฯ
				
เสียประโยชน์ ซึ่งฝ่ายบริหารจะเข้าพบเพื่อชี้แจง
				
และหารื อ กั บ ประธานกรรมการและกรรมการ
				
อย่างไม่เป็นทางการ เพือ่ ตัดสินใจด�ำเนินการก่อนจะ
				
น�ำเสนอขอรับสัตยาบันจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการฯ
ในภายหลัง

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

- กรรมการซึ่ ง มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ในเรื่ อ งใด ไม่ มี สิ ท ธิ
				
ออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ (อ้างอิงการมีสว่ นได้เสีย
จากรายงานที่ ก รรมการและผู ้ บ ริ ห ารแจ้ ง การ
มีสว่ นได้เสียของตน และผูท้ เี่ กีย่ วข้องไว้ทเี่ ลขานุการ
บริษทั ) และได้มกี ารถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดในเรือ่ ง
ดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการฯ มาโดยตลอด
- การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการ
				 ที่ มี ห รื อ อาจมี ค วามขั ด แย้ ง ของผลประโยชน์
				
จะค�ำนึงถึงประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
เป็นส�ำคัญ มีการพิจารณาความจ�ำเป็นและความ
สมเหตุสมผลเปรียบเทียบได้กับการเข้าท�ำรายการ
ในลักษณะเดียวกันโดยทั่วไป และให้ความส�ำคัญ
กับขั้นตอนการด�ำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูล
อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามข้อก�ำหนด
- เลขานุการบริษัท ได้ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่ฝ่าย
บริหารและคณะกรรมการฯ เพื่อให้การปฏิบัติของ
คณะกรรมการฯ และบริ ษั ท ฯ สอดคล้ อ งกั บ
ข้อก�ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายบริษัท
มหาชนจ�ำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ การเปิดเผย
				
ข้อมูลการท�ำรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการที่
เกี่ยวโยงกัน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
•

การจัดท�ำและจัดเก็บรายงานการประชุม
- ส�ำนักงานเลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการฯ ให้รบั ผิดชอบการจดบันทึก จัดท�ำ
และเก็บรักษารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- รายงานการประชุม จัดท�ำเป็นลายลักษณ์อักษร
มีสาระส�ำคัญครบถ้วน ได้แก่ วันและเวลาเริ่ม
และเลิกประชุม สถานที่ประชุม ชื่อกรรมการและ
ผู้บริหารที่เข้าประชุม ชื่อกรรมการที่ไม่มาประชุม
สรุปสาระส�ำคัญของเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม สรุป
ประเด็นส�ำคัญที่มีการอภิปราย ความเห็นและ
ข้อสังเกตของกรรมการและมติที่ประชุม พร้อมทั้ง
มีการลงชื่อผู้บันทึกและประธานที่ประชุม การ
จัดท�ำร่างรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายในเวลา
ประมาณ 3 วันหลังวันประชุม และน�ำเสนอกรรมการ
ทุกคนเพือ่ พิจารณาแก้ไขปรับปรุง และหากไม่มกี าร
แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 7 วัน ให้ถือว่า
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รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้รบั การพิจารณา
รับรองจากคณะกรรมการฯ และน�ำเสนอประธาน
ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ลงนามรั บ รอง ก่ อ นจั ด ส่ ง ส� ำ เนา
				
ให้กรรมการทุกคนเพือ่ ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง นอกจากนี้
				
ยั ง ได้ น� ำ รายงานที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองแล้ ว บรรจุ
ไว้ เ ป็ น ระเบี ย บวาระเพื่ อ ทราบในการประชุ ม
คณะกรรมการฯ ในคราวต่อไปด้วย
- การถ่ายทอดมติที่ประชุม กรรมการผู้จัดการใหญ่
ได้แจ้งมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ เป็นลายลักษณ์
อักษรไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ และ
/หรือด�ำเนินการ และมีการติดตามการปฏิบัติ
ต่อคณะกรรมการฯ
•
			

การประชุมคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
ในปี 2557 (รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อโครงสร้าง
การจัดการ)

5.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

• การประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการ
			 และคณะกรรมการชุดย่อย
			 นับตัง้ แต่ปี 2545 คณะกรรมการฯ ได้ทำ� การประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านตนเอง (Self Assessment) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์             
เพื่อน�ำผลการประเมิน รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ ไป
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงการด�ำเนินงานของคณะกรรมการฯ ต่อไป  
ประกอบด้วยการประเมินภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ และการ
ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ปัจจัยในการประเมินครอบคลุมประเด็น
ส�ำคัญต่างๆ สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
จดทะเบียน ได้แก่ ความพร้อมของคณะกรรมการฯ การก�ำหนดกลยุทธ์
และวางแผนธุรกิจ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การติดตามรายงาน
ทางการเงินและการด�ำเนินงาน การประชุมคณะกรรมการฯ และการสรรหา
และการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
		
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการ
ชุดย่อยทุกคณะ เป็นการประเมินในภาพรวมทัง้ คณะในเรือ่ งความพร้อม
ของคณะกรรมการชุดย่อย ความครบถ้วนของการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ และการด�ำเนินการประชุมทั้งก่อน
การประชุม (การน�ำส่งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าเพือ่ ให้
มีเวลาศึกษาข้อมูลเพียงพอ) ระหว่างการประชุม (การน�ำเสนอข้อมูล
และประเด็นส�ำคัญ การอภิปรายและตอบข้อซักถาม และการลงมติของ
ทีป่ ระชุม) และหลังการประชุม (การจัดท�ำ  น�ำส่ง และจัดเก็บรายงาน
การประชุม)
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รายงานประจ�ำปี

2557

		

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ
ทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวข้างต้น ได้ก�ำหนดเกณฑ์
การประเมินผลเป็น 4 ระดับตามระดับคะแนนเฉลีย่ ทีไ่ ด้จากการประเมิน
โดยกรรมการแต่ละคน คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี และพอใช้ ปรากฏผลการ
ประเมินในปี 2557 เป็นดังนี้
- คณะกรรมการฯ ทัง้ คณะ ได้คะแนนเฉลีย่ 95.92 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม และการประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ได้คะแนนเฉลี่ย
93.62 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นผลการประเมิน
อยู่ในระดับ ดีมาก
			 - คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลีย่ 28.50 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลและก� ำ หนด
ค่าตอบแทน ได้คะแนนเฉลีย่ 41.45 คะแนน จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน
มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้คะแนนเฉลี่ย
25.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นผลการประเมิน
อยู่ในระดับ ดีมาก
- คณะกรรมการกลัน่ กรองการลงทุน ได้คะแนนเฉลีย่
26.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นผลการประเมิน
อยู่ในระดับ ดีมาก
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ได้คะแนนเฉลี่ย 28.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็น
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
•

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการฯ โดยการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้ทำ� การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงทุกปี โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานที่ได้ท�ำความตกลงร่วมกันไว้ตั้งแต่ต้นปี ในปี 2557
แบ่งเกณฑ์วัดผลเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ด้าน
การก�ำกับดูแลบริษทั ในเครือ ด้านบริหารการเงิน และด้านบริหารองค์กร
มีน�้ำหนักที่ก�ำหนดในแต่ละด้านแตกต่างกันออกไป และได้น�ำผลการ
ประเมินไปประกอบการพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูงด้วย
นอกจากนี้ ยังมีการประเมินด้านศักยภาพและการบริหาร ได้แก่
ความเป็นผูน้ ำ 
� การก�ำหนดและการปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ การวางแผนและ
ผลปฏิบตั ทิ างการเงิน การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ ความรูค้ วามเข้าใจ
ในธุ รกิ จ และคุ ณ ลั กษณะส่ว นตัว ส�ำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่
และผู้บริหารระดับสูง

•

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
(รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

5.8 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
		 และการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการฯ มีนโยบายในการเตรียมความพร้อมให้แก่
กรรมการที่เข้ารับต�ำแหน่งใหม่ โดยในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่
มีการบรรยายสรุปโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมเอกสารประกอบ
ทีค่ รอบคลุมลักษณะธุรกิจ คณะกรรมการชุดต่างๆ โครงสร้างการลงทุน
โครงสร้างองค์กร ผลการด�ำเนินงานทางการเงินและความก้าวหน้าของ
โครงการลงทุน หนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ หนังสือรับรอง
ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ของกรรมการบริษทั ฯ รายงานประจ�ำปี และรายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ รวมทั้งคู่มือกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน และข้อมูลการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนด
(Compliance Database)
คณะกรรมการฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนือ่ งโดยค่าใช้จา่ ยของบริษทั ฯ เพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจ
ในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และส่งเสริมทักษะในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ได้จัดให้เข้าร่วมในการสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสถาบันวิทยาการพลังงาน เป็นต้น (รายละเอียด
การเข้ารับการอบรมและสัมมนาในหลักสูตรทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับการส่งเสริม
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ
ปรากฏในข้อมูลคณะกรรมการบริษัทฯ)
ฝ่ายบริหารได้จัดท�ำสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับ
ข้อกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบประกาศ ข้อก�ำหนด ข้อบังคับ และ
หนังสือเวียนต่างๆ ทั้งที่ออกใหม่และที่ปรับปรุงแก้ไขโดย ก.ล.ต. และ
ตลท. อย่างสม�่ำเสมอ
		 คณะกรรมการฯ ยึดหลักการปฏิบัติที่ต้องสอดคล้องกั บ
ข้อกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ของหน่วยงานก�ำกับดูแลอย่างเคร่งครัด
มาโดยตลอด และฝ่ายบริหารได้จัดท�ำสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสนอ
คณะกรรมการฯ เพือ่ รับทราบประกาศ ข้อก�ำหนด ข้อบังคับ และหนังสือเวียน
ต่ า งๆ ทั้ ง ที่ อ อกใหม่ แ ละที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขโดย ก.ล.ต. และ ตลท.
อย่างสม�่ำเสมอ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้สง่ ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง
เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเลขานุการบริษัท หลักสูตรเกี่ยวกับการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและการ
บริหารความเสี่ยง รวมทั้งหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยหน่วยงาน
และสถาบันต่างๆ เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจการท�ำงานในหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบ
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการท�ำงานของคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยได้อย่างเต็มที่

5.9 แผนสืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการฯ ก�ำหนดให้คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และก�ำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการจัดให้มีแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
(Succession Plan) อย่างไรก็ตามการสืบทอดต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
นั้น เป็นไปตามนโยบายของผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กฟผ. ที่จะคัดเลือก
ผู้บริหารของ กฟผ. ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเหมาะสมและ
เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ เสนอคณะกรรมการฯ
ผ่านคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทนพิจารณา
แต่งตั้ง
		
แผนสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารในระดับอื่นๆ ได้มีการพัฒนา
ขึน้ อย่างเป็นระบบ โดยท�ำการวิเคราะห์สมรรถนะ (Competency) และ
คุณสมบัติที่คาดหวังส�ำหรับต�ำแหน่งต่างๆ เพื่อท�ำการพัฒนาบุคลากร
และสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติ เพื่อมีการพิจารณาเลื่อน ลด ปลด ย้าย และ
เตรียมบุคลากรให้พร้อมรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต (รายละเอียดการจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งได้กล่าวถึงแล้ว
ในหัวข้อบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย-พนักงาน)

5.10 การจัดสรรเงินส�ำรองส�ำหรับความสูญเสีย
จากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการและผูบ้ ริหารโดยสุจริต

		 กรรมการและเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั ฯ ปฏิบตั งิ านในหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย หรือเป็นหน้าที่โดยฐานะและต�ำแหน่งเพื่อประโยชน์
ของบริ ษั ทฯ รวมทั้งการไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นตามที่ไ ด้รับ
ค� ำ สั่ ง กรณี มี ก ารฟ้อ งร้อ งเรียกค่าเสียหายอันเนื่อ งจากการปฏิบัติ
หน้าทีด่ งั กล่าว ฝ่ายกฎหมายของบริษทั ฯ รับผิดชอบในการจัดการด�ำเนินการ
ต่อสู้ทางคดีจนคดีถึงที่สุด โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณปีละ
2 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินส�ำรองส�ำหรับความสูญเสียดังกล่าว ในกรณีที่
พบว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกระท�ำไปภายใต้อ�ำนาจหน้าที่โดยชอบ
ไม่ว่าการกระท�ำนั้นจะเกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันหรือในอดีต ยกเว้นการ
กระท�ำทีเ่ ป็นการฉ้อฉลหรือทุจริต บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบความสูญเสีย
ที่เกิดขึ้น และจะเรียกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการต่อสู้ทางคดีคืน
จากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารที่ฉ้อฉลหรือทุจริตนั้น
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6. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
6.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้กลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
มีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่น
ให้ เ กิ ด แก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ผู ้ ล งทุ น และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ย บริ ษั ท ฯ
จึงยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะด�ำเนินธุรกิจด้วยส�ำนึกความรับผิดชอบ
ต่อผลการด�ำเนินงาน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุ จ ริ ตและ
เสมอภาค ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานทีส่ ามารถตรวจสอบได้ การเปิดเผย
ข้อมูลอย่างมีคุณภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว การส่งเสริมพัฒนาการปฏิบัติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรมของ
ผู้บริหารและพนักงาน และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการฯ ได้น�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัท
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มาเป็นแนวทาง
หลักในการก�ำกับดูแลกิจการ และส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารจัดการและด�ำเนิน
ธุรกิจควบคูไ่ ปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเติบ โตอย่า งยั่งยืน และประกาศ “นโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องกลุม่ บริษทั ฯ” เป็นลายลักษณ์อกั ษรมาตัง้ แต่
ปี 2546 โดยมีการพิจารณาทบทวนนโยบายให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์เป็นประจ�ำทุกปี
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้ประกาศนโยบายอืน่ ๆ เพือ่ ให้มแี นวทาง
ปฏิบัติครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ความเสีย่ ง นโยบายเกีย่ วกับผูถ้ อื หุน้ นโยบายเกีย่ วกับพนักงาน นโยบาย
เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม และนโยบายการใช้งานระบบเครือข่าย
และคอมพิวเตอร์ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน และนโยบาย 5ส (นโยบายทุกฉบับเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ www.ratch.co.th) และยังให้มีการศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมที่จะรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ซึง่ จะต้อง
มี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎเกณฑ์ แ ละข้ อ ก� ำ หนดที่ จ ะใช้ ร ่ ว มกั น ของบริ ษั ท
จดทะเบียนในอาเซียนต่อไป

6.2 จรรยาบรรณทางธุรกิจ

		 เพื่อเป็นกรอบพฤติกรรมที่พึงประสงค์และข้อพึงปฏิบัติของ
บริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน ต่อเจ้าหนี้ คูค่ า้ คูแ่ ข่งทางการค้า ชุมชน
และสังคม ภาครัฐ สิง่ แวดล้อม คณะกรรมการฯ จึงได้จดั ท�ำจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยเอกสาร 3 ฉบับ ได้แก่
จรรยาบรรณบริษัท จรรยาบรรณผู้บริหาร และจรรยาบรรณพนักงาน
ซึง่ ได้ประกาศใช้มาอย่างต่อเนือ่ งนับตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ บริษทั ฯ เมือ่ ปี 2543
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รายงานประจ�ำปี

2557

		

(จรรยาบรรณทัง้ 3 ฉบับ เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.ratch.co.th)
และบริษัทฯ ได้ทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป สามารถตอบสนองวิสยั ทัศน์
พันธกิจ นโยบาย และเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน
ของบริษัทฯ

6.3 การสื่ อ สารและติ ด ตามการปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
		 นโยบายก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณทางธุรกิจ

		 เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตส�ำนึกและความผูกพันที่จะปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ ในการปฐมนิเทศเมื่อเริ่มเข้าท�ำงานและปฏิบัติหน้าที่
พนักงานและกรรมการใหม่ทกุ คนจะได้รบั เอกสารจรรยาบรรณ นอกเหนือ
จากเอกสารอื่นๆ ที่จะใช้เป็นคู่มือและเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติ
หน้าที่ และมีการลงชื่อรับทราบ มีการสื่อสารนโยบายการก�ำกับดูแล
กิ จ การที่ ดี โดยถ่ า ยทอดแนวนโยบายจากคณะกรรมการฯ และ
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง สู ่ พ นั ก งานทุ ก ระดั บ อย่ า งทั่ ว ถึ ง รั บ ทราบปั ญ หา
ข้อขัดข้องและข้อเสนอต่างๆ จากพนักงาน เพื่อพิจารณาด�ำเนินการ
รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีขององค์กร ผ่านช่องทางในการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบาย
และข่าวสารเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่องค์กร ได้แก่
ระบบอิ น ทราเน็ ต และระบบจดหมายอิเล็ก ทรอนิก ส์ ที่พ นัก งาน
สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและทั่วถึง และการสื่อสารในการประชุม
ภายในระดับต่างๆ ของบริษัทฯ
		 บริษัทฯ มอบหมายให้ “ฝ่ายตรวจสอบภายใน” มีหน้าที่
ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติภายใต้แผนการตรวจสอบประจ�ำปี
และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบรั บ ทราบผลการตรวจสอบ
พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและป้องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้
เป็นประจ�ำทุกไตรมาส นอกเหนือจากการหารือร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ
อย่างสม�่ำเสมอ

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. เช่น การเปิดเผย
ข้อมูลและสารสนเทศ การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น บริษัทฯ ได้จัดท�ำ “ข้อมูลการปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนด” (Compliance Database) จัดส่งให้กรรมการ
และจัดเก็บในระบบข้อมูลภายใน ซึง่ พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงและ
ใช้ข้อมูลได้ โดยมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามการเปลี่ยนแปลง
ข้อก�ำหนดอยู่ตลอดเวลา
		 คณะกรรมการฯ ได้กำ� หนด “แบบแจ้งรายงานการมีสว่ นได้เสีย
ของกรรมการและผู้บริหาร” และให้กรรมการและผู้บริหารจัดท�ำ
รายงานการมีสว่ นได้เสียของตนและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องส่งให้เลขานุการบริษทั
จั ด เก็ บ และส่ ง ส� ำ เนาให้ ป ระธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบตามข้ อ ก� ำ หนดของพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับการพิจารณาผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6.4 ค่านิยมองค์กร (Core Value)

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จ
อย่างยัง่ ยืนและสามารถธ�ำรงความเป็นบริษทั ชัน้ น�ำในธุรกิจนัน้ นอกเหนือ
จากความมุ่งมั่นเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ
การจัดให้มีระบบการบริหารจัดการและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว
สิ่งส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ การยึดมั่นในจริยธรรมและคุณธรรม
ในการประกอบธุรกิจ ดังจะเห็นได้จากการให้ความส�ำคัญในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ว่าจะเป็นการประพฤติที่ซ่ือตรง จริงใจ ไม่คดโกง
ไม่ห ลอกลวง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการรักษาความลั บ
ผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัทฯ ตลอดจนการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และไม่บิดเบือนจากความเป็นจริง และการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ
พัฒนาการเรื่องดังกล่าวเริ่มตั้งแต่การก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการฯ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน จากนัน้
จึงได้เสริมสร้าง “ค่านิยมร่วม” ซึ่งสอดรับกับทิศทางการเติบโตของ    
บริ ษั ท ฯ ตามแผนธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น ได้ แ ก่ Reliability,                
Accountability, Trust, Challenge และ Happiness
		 ตลอดปี 2557 ไม่พบเหตุการณ์หรือการปฏิบตั ใิ ดๆ ทีไ่ ม่สอดคล้อง
กั บ จรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ และนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจคู่สังคม
บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจตามวิถที างแห่งการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมาอย่าง
ต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มกิจการ โดยค�ำนึงถึงการรักษาความสมดุลระหว่าง

มิติหลักทั้งสามซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ด�ำเนินธุรกิจตามวิถีทางแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การเติบโตอย่างยั่งยืน
• ผลิตไฟฟ้าเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ
เพื่อพัฒนาเศษฐกิจและสังคม
• ผลิตไฟฟ้าตอบสนองอุตสาหกรรม ธุรกิจ ครัวเรือน
• ผลิตไฟฟ้าเพื่อสร้างผลตอบแทนส�ำหรับผู้ที่มีส่วนได้เสีย
• ดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
• การด�ำเนินธุรกิจด้วยหลักจริยธรรม
• มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
และสังคมในฐานะองค์กรธุรกิจที่รับผิดชอบ
• การสนับสนุนและสนองตอบนโยบายของภาครัฐ
• การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย

• ส่งเสริมศักยภาพ คุณภาพชีวติ ทีด่ ี และความ
เข้มแข็งของชุมชน

ความรับผิดชอบ
ด้านเศรษฐกิจ
ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม

• ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อก�ำหนด
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
• ปฏิบัติตามมาตรการแก้ไข ป้องกัน และ
ติดตามการจัดการผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของอีไอเออย่างจริงจัง
• ใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงในการก�ำจัด
และควบคุมมลสารในกระบวนการผลิต
• น�ำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากลมาใช้ เช่น  ISO 14000 : 2004,
OHSAS 18001 : 2007
• พัฒนาแนวทางลด CO2 เพือ่ บรรเทาปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย CSR
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social
Responsibility: CSR) เป็นประเด็นหลักทีบ่ ริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญ
และก�ำหนดให้เป็นพันธกิจหลักนอกเหนือจากการสร้างมูลค่าเพิ่ม
แก่ผู้ถือหุ้น และการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน ด้วยเหตุนี้ CSR จึงเชื่อมร้อยเป็น
ส่วนหนึ่งของการด�ำเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด  

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม” ขึ้น และคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนดกรอบแนวคิดการด�ำเนินงานด้าน CSR
ซึง่ เชือ่ มโยงและตอบสนองเป้าหมายหลักทางธุรกิจ พันธกิจ และวิสยั ทัศน์
ของบริษทั ฯ โดยก�ำหนดให้การยอมรับและความไว้วางใจจากชุมชนและ
สังคมในภาพรวมเป็นเป้าหมายหลักของงาน CSR และก�ำหนดกลยุทธ์
หลักด้าน CSR เป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และ
ด้านการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล ในแต่ละด้านมีเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์เฉพาะโดยสรุปตามภาพต่อไปนี้
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รายงานประจ�ำปี

2557

		

กรอบแนวคิดการด�ำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทพลังงานครบวงจรชั้นน�ำที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

พันธกิจ

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

เป้าหมาย

การยอมรับและความไว้วางใจจากชุมชน และสังคมในภาพรวม
การอนุรักษ์ป่าไม้ เพื่อสร้าง Carbon Sink
ด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย - ช่วยลด CO2 บรรเทาภาวะโลกร้อน

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลด CO2
โครงการลด CO2 จากกระบวนการผลิต
การสร้างองค์ความรูแ้ ละกระตุน้ ความตระหนักเกีย่ วกับ
การอนุรักษ์ป่าไม้และพลังงาน

กลยุทธ์ด้าน CSR

การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

ด้านสังคม

เป้าหมาย - ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในสังคม

การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

ด้านการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล

เป้าหมาย - แสดงความโปร่งใสและเสริมสร้าง
		
ชือ่ เสียงและความน่าเชือ่ ถือขององค์กร

การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
การสื่อสารภายในและเว็บไซต์
รายงานความยั่งยืน

เป้าหมายหลัก 3 ประการของงาน CSR
ด้านสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายหลักในการช่วยลด CO2 บรรเทา

ภาวะโลกร้อน ได้กำ� หนดเนือ้ หาและประเด็นการด�ำเนินงานควบคูก่ นั ไป
ทั้งในด้านการลดการปลดปล่อยจากแหล่งก�ำเนิด (Carbon Source)
ประกอบด้วย โครงการต่างๆ ของโรงไฟฟ้าราชบุรีในการลด CO2 จาก
กระบวนการผลิต โครงการส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานเพือ่ ลด CO2 เช่น
โครงการพลังงานชุมชน โครงการส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชน
เป็นต้น และด้านการเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอน (Carbon Sink) ซึ่งเป็น
ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำ� คัญคือป่าไม้ มีการ
ด� ำ เนิ น โครงการคนรั ก ษ์ ป ่ า ป่ า รั ก ชุ ม ชน โครงการปลู ก ป่ า ต้ น น�้ ำ
สร้างแหล่งกักเก็บคาร์บอน โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชป่าชุมชน เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีการด�ำเนินการเพื่อปลูกและปลุกจิตส�ำนึกในเรื่องภาวะ
โลกร้ อ นและการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศโลกด้ ว ยการสร้ า ง
องค์ความรูแ้ ละกระตุน้ ความตระหนักเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ปา่ ไม้และพลังงาน
ซึ่งประกอบด้วยโครงการศึกษาความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน

ป่าชุมชนและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการศูนย์เรียนรู้การ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชด�ำริ รวมถึงการจัดกิจกรรม
พนักงานจิตอาสา เป็นต้น
ด้านสังคม มีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในสังคม  

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดประเด็นในการจัดท�ำโครงการและกิจกรรม CSR
เกีย่ วกับการเพิม่ โอกาสทางการศึกษา ซึง่ ปัจจุบนั มีการให้ทนุ การศึกษาแก่
เด็กและเยาวชนในพืน้ ทีป่ ระกอบการ โครงการการศึกษาเสริมทักษะสร้าง
อาชีพใน สปป.ลาว นอกจากนีย้ งั ก�ำหนดประเด็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ซึ่ ง มี ก ารจั ด ท� ำ โครงการเสริ ม สร้ า งบทบาทสตรี กั บ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่ ส่งเสริมบทบาทของสตรีในการเป็นผูน้ ำ� ในชุมชน
รวมถึงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ซึง่ ได้แก่ การช่วยเหลือเมือ่ เกิดภัยพิบตั ิ
และการบริจาคเพื่อสาธารณกุศลต่างๆ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

ด้านการสือ่ สารและเปิดเผยข้อมูล มีเป้าหมายหลักเพือ่ แสดงความ

โปร่งใสและเสริมสร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือขององค์กร บริษัทฯ
จัดให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ส�ำหรับการสื่อสาร
ภายในนัน้ ใช้ชอ่ งทางสือ่ สารกับผูบ้ ริหารและพนักงานผ่านทางอินทราเน็ต
อีเมล บอร์ดประกาศ โปสเตอร์ การประชุมระดับต่างๆ และกิจกรรม
ที่ จั ด ขึ้ น ตามโอกาส ส่ว นการสื่อ สารภายนอกเป็นการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน โดยการแถลงข่าวผลการด�ำเนินงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าวเหตุการณ์ส�ำคัญ การสัมภาษณ์ผู้บริหาร
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กบั สือ่ มวลชนและเว็บไซต์ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ
ได้ จั ด ท� ำ รายงานความยั่ ง ยื น แยกต่ า งหากจากรายงานประจ� ำ ปี
โดยเป็นไปตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI) และ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ตลท. และ ก.ล.ต.
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โครงการและกิจกรรม CSR ส�ำคัญ
ที่ด�ำเนินการในปี 2557 ประกอบด้วย
โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน
นับตั้งแต่เริ่ม “โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” หรือ “โครงการ
กล้ายิ้ม” ในปี 2551 จนถึงปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงด�ำเนินงานโครงการ
อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันเป็นการด�ำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับกรมป่าไม้ ระยะที่ 2 (ปี 2556-2560) เพื่อสืบสาน
เจตนารมณ์ในการรักษาผืนป่าของประเทศที่ลดน้อยลงโดยสนับสนุน
ให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาป่าอย่างได้ผลเป็นรูปธรรมและยัง่ ยืน   
และการรักษาป่าให้เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพือ่ ช่วยลด
ปัญหาโลกร้อนและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ กิจกรรมหลักภายใต้
โครงการประกอบด้วยการประกวดป่าชุมชน การสร้างเครือข่ายป่าชุมชน
การส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การป่าชุ ม ชนเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ

กรอบการด�ำเนินงานโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน
• การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การประกวดป่าชุมชน
• การป้องกันการบุกรุกท�ำลายป่าไม้
  เชิ
ด
ชู
ช
ม
ุ
ชนที่มีการจัดการป่าโดยชุมชน
• การป้องกันและควบคุมไฟป่า
  และเพื่อชุมชนอย่างจริงจัง
• การป้องกันและบรรเทาพิบัติภัยธรรมชาติ

การส่งเสริมการดูแลรักษาป่า

  การสนับสนุนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ป่าไม้
  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ปี 2551 - 2557
• ป่าชุมชนที่ได้รับรางวัล 978 แห่ง
• ป่าชุมชนร่วมโครงการ 6,847 แห่ง

การสร้างเครือข่ายป่าชุมชน

  ปลูกจิตส�ำนึกและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  เพื่อขยายแนวคิดอนุรักษ์และสร้างเครือข่ายพิทักษ์ป่า

• การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่าชุมชน
• การศึกษาวิจัยคาร์บอนเครดิตจากป่าชุมชน
• การส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชน
• การปลูกต้นไม้เพิ่มในพื้นที่ป่าชุมชน
ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน
• เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
  ส่
ง
เสริ
มให้ป่าชุมชนเป็นห้องเรียนเรื่องป่าไม้
• ป่าในเมืองเพื่อการศึกษา
• ส่งเสริมการจัดท�ำเอกสารเผยแพร่
  เพือ่ สร้างความตระหนักคุณค่าและประโยชน์ของป่า
• ส่งเสริมการด�ำเนินการศูนย์การเรียนรู้
• การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชด�ำริ

การประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ยกย่องเชิดชูชมุ ชน
ทีม่ กี ารบริหารจัดการป่าอย่างเป็นระบบ ชุมชนมีสว่ นร่วม มีความเข้มแข็ง
สามารถอยูร่ ว่ มกับธรรมชาติได้ตามแนวคิด “ป่ายัง่ ยืน ชุมชนได้ประโยชน์”
มีการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด�ำเนินชีวิต
ตลอดจนมีการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า
โครงการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับ
ประเทศมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี ป่าชุมชนที่ได้รับรางวัล
จากโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ตั้งแต่ปี 2551 - 2557 มีจ�ำนวน
รวม 978 แห่ง พื้นที่รวมประมาณ 912,949 ไร่ คิดเป็นความสามารถ
ในการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 1,825,898 ตันต่อปี

• ค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม 15 รุ่น จ�ำนวน 1,236 คน
• สัมมนาเครือข่ายผู้น�ำป่าชุมชน 12 รุ่น 990 คน

ป่าชุมชนบ้านแม่กึ๊ดหลวง จังหวัดตาก
ได้รับรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ประจ�ำปี 2557

100

รายงานประจ�ำปี

2557

		

ป่าชุมชนบ้านดงป่ายูง จังหวัดนครพนม ได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่น
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการใช้ประโยชน์จากป่า ปี 2557

การสัมมนาเครือข่ายผู้น�ำป่าชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
การแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ แนวทางการพัฒนา ฟืน้ ฟู และบริหาร
จั ด การและแก้ ปั ญ หาของป่าชุมชน เป็นเวทีในการเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การบริหารจัดการป่าอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน ด้วยการประเมินความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลาย
ทางชีวภาพของป่า มีการให้ความรูเ้ กีย่ วกับคาร์บอนเครดิตชุมชนทีจ่ ะเป็น
ปัจจัยจูงใจที่ส�ำคัญอีกปัจจัยหนึ่งให้เกิดการรักษาป่า ความรู้เกี่ยวกับ
พลังงานและการอนุรกั ษ์พลังงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานชุมชน
และการดูงานป่าชุมชนทีไ่ ด้รบั รางวัลจากโครงการคนรักษ์ปา่ ป่ารักชุมชน
มีการสัมมนาเครือข่ายผู้น�ำป่าชุมชนตั้งแต่ปี 2551 - 2557 รวม 12 ครั้ง  
มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้น 990 คน
ค่ายเยาวชนกล้ายิม้ เน้นการปลูกฝังจิตส�ำนึกทีด่ แี ละถูกต้องเกีย่ วกับ
การอนุรักษ์ป่า เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
จากประสบการณ์จริง ได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากป่า วิถกี าร
อยูร่ ว่ มกันระหว่างชุมชนและป่า ผลกระทบจากการท�ำลายป่า และปลูกฝัง
พฤติกรรมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังให้เยาวชนเหล่านี้
เติบโตเป็นพลังสร้างสรรค์สงั คม ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และ
รักษาสิ่งแวดล้อมของชาติอย่างยั่งยืนสืบไป ตั้งแต่ปี 2551 - 2557 มีการ
จัดค่ายเยาวชนกล้ายิ้มรวม 15 ครั้ง มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น
1,236 คน
การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้มอย่างต่อเนื่องดังกล่าวท�ำให้
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับการเสนอชื่อ
โดยคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ส�ำนักงาน
ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ  
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ให้เข้ารับโล่เกียรติคณุ
ในฐานะองค์กรที่ท�ำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ�ำปี 2557

การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ โ ครงการคนรั ก ษ์ ป่า ป่ารั ก ชุ ม ชน                  
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท�ำการประเมินผลการด�ำเนิน
โครงการคนรักษ์ปา่ ป่ารักชุมชน ตัง้ แต่ปี 2553 ต่อเนือ่ งมาจนถึงปัจจุบนั
ผลการประเมินกล่าวได้ว่าโครงการประสบผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
เป็นอย่างดี โดยสรุปป่าชุมชนส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับการจัดการป่า
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ท�ำให้มั่นใจว่าป่าจะได้รับการ
รักษาอย่างจริงจังต่อไป ป่าชุมชนให้ความส�ำคัญกับการจัดท�ำแผนพัฒนา
ป่าชุมชนมากขึ้น เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องส�ำคัญและยังจะท�ำให้ป่าชุมชน
ได้รับรางวัล ซึ่งถือเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจสูงสุดของชุมชน
ชุมชนมีการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชน และการมีสว่ นร่วม
บริหารจัดการป่าท�ำให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอัตโนมัติ ชุมชนให้ความส�ำคัญกับการใช้ไม้ฟืน (ที่ได้จาก
การตัดบ�ำรุงป่า คือ ตัดไม้ที่สภาพไม่งาม คดงอ ตายซากออก ท�ำให้
ป่ามีสภาพที่ดีขึ้น) แทนการใช้พลังงานอื่น นอกจากนี้ยังพบว่าป่าชุมชน
มีความอุดมสมบูรณ์และมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ยังมีการด�ำเนินโครงการขยายผลอื่นๆ ได้แก่ โครงการ
60 ป่าชุมชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชด�ำริฯ เพื่อร่วม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา
2 เมษายน 2558 เป็นโครงการ 3 ปี (ปี 2556-2558) เพือ่ อนุรกั ษ์พนั ธุกรรม
พืชในพื้นที่ป่าชุมชน 60 แห่งทั่วประเทศ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
และขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานโดยชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โดยมุ่งหวังที่จะรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานทรัพยากร
ของประเทศ  โครงการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลาย
ทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างมีสว่ นร่วม เป็นโครงการ 5 ปี (ปี 2556 - 2560)
ในพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย 50 แห่งทั่วประเทศ ผลที่ได้จะเป็นประโยชน์
โดยตรงในการสร้างองค์ความรูส้ ำ� หรับการค�ำนวณหาปริมาณการกักเก็บ
คาร์บอนของป่าแต่ละชนิด และในทางอ้อมสามารถน�ำไปใช้เป็นแรงจูงใจ
ทีท่ ำ� ให้ชมุ ชนดูแลรักษาผืนป่า โครงการปลูกป่าต้นน�ำ้ สร้างแหล่งกักเก็บ
คาร์บอน บริษัทฯ ร่วมกับกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปลูกต้นไม้
200,000 ต้น ในพืน้ ที่ 1,000 ไร่ ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา อ�ำเภอปัว
จังหวัดน่าน ซึง่ จะสามารถกักเก็บคาร์บอนได้ถงึ 2,000 ตันต่อปี โครงการ
ศูนย์เรียนรูก้ ารอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชด�ำริ จัดท�ำขึน้ ที่
สถานีวนวัฒนวิจยั ประจวบคีรขี นั ธ์ ของกรมป่าไม้ ประกอบด้วยฐานการ
เรียนรู้ 6 ฐาน คือ ฐานการเรียนรูป้ ลูกป่าในใจคน ฐานการเรียนรูป้ ลูกป่า
โดยไม่ต้องปลูก ฐานการเรียนรู้อนุรักษ์ดินและน�้ำ ฐานการเรียนรู้
การปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ฐานการเรียนรู้การปลูกป่า
สร้างรายได้ และฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

ส�ำหรับกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานนัน้ บริษทั ฯ ร่วมกับ
ส�ำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี จัดท�ำ
โครงการพลังงานชุมชน ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2557 - 2559) ส่งเสริม
ให้ชุมชนเป้าหมายในพื้นที่ดังกล่าวตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน รู้จัก
น�ำทรัพยากรในท้องถิน่ มาใช้ประโยชน์ดา้ นพลังงานอย่างเหมาะสมและ
เกิดประโยชน์สงู สุด  นอกจากนีย้ งั มีโครงการส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์
ชุมชนที่บ้านหัวฮะ อ�ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยติดตั้งระบบ
โซล่าร์โฮม 25 ครัวเรือน และจัดตัง้ กองทุนพลังงานหมู่บา้ น และบริษทั ฯ
จ่ายเงินซือ้ คาร์บอนเครดิตชุมชนจากโครงการ และน�ำเข้ากองทุนเพือ่ ใช้
บ�ำรุงรักษาระบบให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ได้จัดท�ำโครงการเสริมสร้าง
บทบาทสตรี กั บ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ร่ ว มกั บ สถาบั น
สิ่งแวดล้อมไทย มีระยะเวลา 5 ปี (ปี 2557-2561) ด�ำเนินงานในพื้นที่
เป้าหมายทีอ่ ำ� เภอเชียงกลางและอ�ำเภอทุง่ ช้าง จังหวัดน่าน โดยจะมีการ
จัดท�ำฐานข้อมูลเรื่องบทบาทสตรีด้านการพัฒนาท้องถิ่นและทรัพยากร
พืน้ ถิน่ การส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีและเยาวชนหญิงให้มสี ว่ นร่วม
ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ การยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีไทยผู้เป็นแบบอย่างในเรื่อง
ดังกล่าวให้สังคมได้รับรู้ในวงกว้างและก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ส่งเสริมบทบาทสตรีในบริบทต่างๆ ต่อไป
บริษัทฯ ยังคงสานต่อโครงการการศึกษาเสริมทักษะสร้างอาชีพ
ซึง่ เป็นโครงการระยะเวลา 5 ปี (ปี 2554 - 2558) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
และกีฬา สปป.ลาว โดยการสนับสนุนงบประมาณปีละประมาณ 5 ล้านบาท
เป็นทุนฝึกอบรมเพือ่ ยกระดับความรูด้ า้ นวิชาการและทักษะฝีมอื แรงงาน
แก่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ครู อ าจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ในระดับอาชีวศึกษาของ สปป.ลาว ใน 3 สาขา คือ ช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน
และช่างเชื่อมโลหะ การสนับสนุนอุปกรณ์และชุดทดลองที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรให้สนองตอบตามความต้องการของตลาดแรงงาน
เพื่อตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาของ สปป.ลาว ในการส่งเสริม
ความแข็งแกร่งแก่การอาชีวศึกษา
เพื่ อ สร้ า งความส� ำ นึ ก รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
จากภายในสู่ภายนอกองค์กร บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้พนักงานทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่บริษัทฯ จัดขึ้นอย่างน้อย 3 วันต่อปีต่อคน
โดยเปิดกว้างให้พนักงานอาสาสมัครเหล่านีเ้ ลือกเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ที่หลากหลาย อาทิ การศึกษาและเยาวชน การท�ำนุบ�ำรุง
ศาสนา การช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาส และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ในปี 2557 บริษัทฯ
จัดกิจกรรมจิตอาสารวม 12 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 137 คน         
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คิดเป็นจ�ำนวน 437 คน-วัน และตั้งแต่เริ่ม จัดกิจกรรมจิ ตอาสา
เมือ่ ปี 2553 จนถึงปัจจุบนั บริษทั ฯ จัดกิจกรรมรวม 68 ครัง้ มีจำ� นวนผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรมรวม 192 คน คิดเป็นจ�ำนวน 1,900.5 คน-วัน โดยพบว่าพนักงาน
มีความสนใจและให้ความส�ำคัญต่อการท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น
ตามล�ำดับ
รายงานความยั่ ง ยื น บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ท� ำ รายงานความยั่ ง ยื น
แยกต่างหากจากรายงานประจ�ำปีตามแนวคิดและหลักการที่เป็น
มาตรฐานสากล คือ Global Report Initiative หรือ GRI และข้อก�ำหนด
ของ ตลท. และ ก.ล.ต. และในการประกวดรางวัลรายงานแห่งความ
ยั่งยืนปี 2557 ซึ่งจัดโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยการ
สนับสนุนของ ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ รายงานความยั่งยืนของ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “รายงาน
ความยั่งยืนดีเด่น” ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

บริษัทฯ เข้ารับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจ�ำปี 2557
(Sustainability Report Award 2014)

กิจกรรมจิตอาสาน�ำเด็กพิการทางสายตาและการได้ยิน
เรียนรู้ระบบนิเวศที่อุทยานนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี
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รายงานประจ�ำปี

2557

		

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ซึ่งแทรกเข้าไป
ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร และเป็นกระบวนการที่ต้องสร้างให้มีขึ้น
ในองค์กร โดยได้รบั ความสนับสนุนจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร
และผูป้ ฏิบตั งิ านทุกระดับ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ ให้กดิ ความมัน่ ใจ
อย่างสมเหตุสมผลในเรื่องการด�ำเนินงาน (Operation) การรายงาน
ทางการเงิน (Financial Reporting) และการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบ และนโยบาย (Compliance with Applicable Laws and
Regulations)
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการควบคุมภายในอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งเสมอมา โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ ม อบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในทีฝ่ า่ ยบริหารจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการ
ด�ำเนินงานของบริษทั ฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงิน
มีคุณภาพและมีความเชื่อถือ ตลอดจนบริษัทฯ มีการด�ำเนินธุรกิจ
สอดคล้องหรือเป็นไปตามบทบัญญัติ ข้อก�ำหนดของกฎหมาย หรือ
ระเบี ยบ นโยบายต่ า งๆ ของบริษัทฯ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน
ท�ำหน้าทีส่ อบทานการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุม่ บริษทั ฯ รวมถึงการ
ให้คำ� ปรึกษาและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน ตลอดจน
ท�ำการประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของระบบควบคุมภายในเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกปี

ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 6 ครั้ง โดย
เป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผูส้ อบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและขอบเขตหน้าทีท่ ค่ี ณะกรรมการ
บริษทั ฯ มอบหมาย ตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
พ.ศ. 2551 ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่เคยได้รบั รายงานจากผูส้ อบ
บัญชีเกี่ยวกับข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เป็น
สาระส�ำคัญ แต่อย่างใด
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 19
ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นต่อระบบการควบคุม
ภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปสาระส�ำคัญดังนี้
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
• บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยการจัด
ให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อระบบการควบคุมภายใน มีการก�ำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจน วัดผลได้
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและพนักงาน
• บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา รวมถึง
การก�ำหนดอ�ำนาจการอนุมัติ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจนตามล�ำดับชัน้ มีการก�ำหนดตัวชีว้ ดั (Key Performance Indicators
: KPI) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

• บริษัทฯ ก�ำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
• มีระเบียบ ค�ำสั่ง ส�ำหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในเรื่อง
ต่างๆ เช่น การบัญชี การเงิน การงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
บริหารงานบุคคล การบริหารเงินลงทุน เป็นต้น โดยมีการประกาศ
ให้พนักงานทุกคนได้รบั ทราบและปฏิบตั ติ าม รวมถึงการก�ำหนดบทลงโทษ
หากฝ่าฝืน
2. การประเมินความเสี่ยง
และการบริหารจัดการความเสีย่ ง
• บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
(Ongoing) โดยมีคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง (ประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดับสูงจากทุกสายงาน) และฝ่ายวางแผนเป็นผูร้ บั ผิดชอบและก�ำหนด
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง การจ�ำแนกปัจจัยเสี่ยง โอกาส
และผลกระทบ ตลอดจนมาตรการที่ใช้เพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับทีย่ อมรับได้ โดยจะประสานงานและประชุมร่วมกับสายงานต่างๆ
ทุกไตรมาสเพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบภายหลังจากที่ใช้
มาตรการด�ำเนินการแล้ว จะน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
รายละเอียดของการประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปี หัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”
3. กิจกรรมควบคุม
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า นโยบายและแนวทางทีค่ ณะกรรมการและฝ่ายบริหาร
ก�ำหนดไว้ ได้รบั การปฏิบตั ติ อบสนอง บริษทั ฯ จึงจัดให้มรี ะบบการควบคุม
ด้านการบัญชีการเงิน การด�ำเนินงาน และการก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน
ดังนี้
• มีการก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และระดับวงเงินอนุมัติ
รายการประเภทต่างๆ อ�ำนาจการสั่งจ่ายเช็คของผู้บริหารระดับต่างๆ
ไว้อย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษรในระเบียบและค�ำสั่งบริษัทฯ
• การท�ำธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไข เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน จะต้อง
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน และได้รับ
อนุมัติให้ด�ำเนินการจากผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ ซึ่งไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ
• มีก ารติ ด ตามดู แ ลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ในเครื อ อย่ า ง
สม�่ำเสมอ โดยมีสายงานรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์
รับผิดชอบในการติดตามผลการด�ำเนินงาน ส�ำหรับการก�ำหนดทิศทาง
ด� ำ เนิ น งานเป็ น ไปตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ล
บริษทั ย่อย บริษทั ในเครือ และบริษทั ร่วมทุน ทีก่ ำ� หนดให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายผ่านทางผู้แทนบริษัทฯ และให้ผู้แทนบริษัทฯ
จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นราย
ไตรมาส
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4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล ซึง่
ถือเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารจึง
ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้
• คณะกรรมการชุดต่างๆ จะได้รบั หนังสือเชิญประชุม และเอกสาร
ประกอบที่มีข้อมูลที่จ�ำเป็นและเพียงพอ ก่อนการประชุมล่วงหน้า
ในระยะเวลาที่เหมาะสม มีการบันทึกข้อซักถาม ค�ำชี้แจง ความเห็น
ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกรรมการแต่ละท่านในแต่ละเรื่อง
ทีพ่ จิ ารณา รวมทัง้ สรุปมติ ความเห็นของทีป่ ระชุมไว้ในรายงานการประชุม
เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงภายหลัง
• ก�ำหนดให้มกี ารประชุมระหว่างกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กบั ผูบ้ ริหาร
ของแต่ละสายงานแยกครั้ง และประชุมร่วมกับผู้บริหารตั้งแต่ระดับ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขึ้นไป เป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ของงาน การแก้ไขปัญหา และเพือ่ ให้ขอ้ มูลทีส่ ำ� คัญและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน และสื่อสารไปยังผู้บริหารทุกระดับ
• ผูบ้ ริหารสายงานการเงินและบัญชี ร่วมกับผูส้ อบบัญชี มีการน�ำเสนอ
ข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทบทวนการจัดท�ำบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงมาตรฐานการบัญชีสากลที่มี
การปรับเปลี่ยน
• บริษัทฯ จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูล เอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชี การจัดท�ำรายงานทางการเงิน และเอกสารส�ำคัญต่างๆ
ไว้ครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่า
มีข้อบกพร่องในเรื่องนี้
• บริษัทฯ จัดช่องทางการสื่อสารภายในผ่านระบบ Intranet และ
Lotus Note ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะสามารถได้รับข้อมูลสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ ค�ำสั่ง และประกาศต่างๆ ของบริษัทฯ
• บริษทั ฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบของ ตลท. และ
ผ่านทาง www.ratch.co.th เพื่อให้บุคคลภายนอก ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
หรือผู้ที่สนใจ สามารถรับข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา
5. ระบบการติดตาม
• บริษัทฯ มีการก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจตามแผน
กลยุทธ์และแผนธุรกิจ โดยจะก�ำหนดเป้าหมายและตัวชีว้ ดั ให้กบั ทุกสายงาน
และจะมี ก ารประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานเปรี ย บเที ย บกั บ เป้ า หมาย
รวมทัง้ มีการวิเคราะห์เพือ่ หาสาเหตุของความแตกต่าง (ถ้ามี) ผลกระทบ
ทีเ่ กิดขึน้ แผนงานรองรับ และวิธกี ารด�ำเนินการเพือ่ แก้ไขหรือลดผลกระทบ
ดังกล่าว เพือ่ น�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ รับทราบในทุกๆ ไตรมาส
• ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการสอบทานความเพียงพอ เหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายในผ่านทางแผนการตรวจสอบประจ�ำปี ทีไ่ ด้รบั
การอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม�่ำเสมอ
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รายงานประจ�ำปี

2557

		

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ต่อรายงานทางการเงิน

ด้วยพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั
ที่ออกหลักทรัพย์ ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการ
จัดท�ำงบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแส
เงินสดในรอบปีท่ีผ่านมา ที่เป็นจริงสมเหตุผลและโปร่งใส เพื่อให้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทประจ�ำปีส้ินสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถ
ตรวจสอบและแสดงความคิ ด เห็ น ได้ ต ามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี  
โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีเช่นกัน

(นายคุรุจิต นาครทรรพ)
ประธานกรรมการ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่ ท�ำหน้าทีส่ อบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน
สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดย
ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ ป รากฏในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้จัดให้มีและด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่าง
มีเหตุผลว่ารายงานทางการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
จากการประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายใน
รวม 5 องค์ประกอบ คือ โครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหาร
ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
และการติดตามการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินรวมและ
งบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท ประจ� ำ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557
มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง

(นายพงษ์ดิษฐ พจนา)
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(“กลุม่ บริษทั ”) และของเฉพาะบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน)
(“บริษัท”) ตามล�ำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ
ซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและเรื่องอื่นๆ
ความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ บ ริ ห ารต่ อ งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีซึ่งก�ำหนด
ให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณรวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐาน
การสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมถึง
การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุม

ภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้อง
ตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แ ต่ ไ ม่ ใ ช่ เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการแสดงความเห็ น ต่ อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึง
การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัท
และบริษัทตามล�ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด�ำเนินงานรวม
และผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
โดยมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 3 ซึ่งได้อธิบายถึงผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท
จากการน�ำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ติ งั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557
ตัวเลขเปรียบเทียบที่น�ำมาแสดงนี้น�ำมาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
ณ วันที่ และส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และหลังจากปรับปรุง
รายการตามทีไ่ ด้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

(วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 6333
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ 2558
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิ
น
งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สิ นทรัพย์

สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
ลูกหนี้อื่น
เงินปั นผลค้างรับ
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่นจากการขายเงินลงทุน
วัสดุสาํ รองคลัง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ 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
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

7
8
6, 9
9
6, 11
6
6

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2557
2556
(ปรับปรุ งใหม่)

10,623,059,474
3,642,741,461
10,369,985,176
124,669,329
312,993,991
76,475,290
-

3, 6
10

6
6, 11
6, 12
6, 12
8
6
13
14
14
3, 6
15
16

7,437,781,555
1,966,633,673
8,336,744,802
164,008,077
299,035,378
85,546,015
-

1 มกราคม
2556
(ปรับปรุ งใหม่)
(บาท)
8,260,581,184
5,671,598,422
3,822,870,739
390,058,347
175,263,035
65,436,380
100,278,090
62,500,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2557
2556

1,999,269,030
2,449,694,559
40,737,240
1,284,854,480
123,039,241
8,550,000,000
-

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

3,427,592,070
2,629,408,676
200,746,971
31,407,672,438

3,475,585,712
2,541,481,202
68,464,065
24,375,280,479

1,592,826,362
211,164,272
2,174,372,626
100,458,888
22,627,408,345

52,977,695
14,500,572,245

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

1,462,503
10,535,016,371
958,382,029
62,299,900
4,002,389,725
43,195,812
14,480,210,124
318,078,437
273,532,776
4,382,020,173
28,190,794,960
51,617,195
1,528,364,252
64,827,364,257

11,656,261,243
957,627,796
62,299,900
3,120,895,934
15,694,986,501
309,207,570
763,742,443
4,968,688,616
30,219,292,294
15,825,296
1,730,387,760
69,499,215,353

11,692,661,058
681,035,858
50,656,049
2,879,221,390
3,137,921,057
17,786,682,295
305,389,850
752,913,124
5,667,820,404
33,694,878,007
13,540,580
2,033,960,411
78,696,680,083

6,778,300
30,040,558,000
3,871,770,098
764,604,000
62,299,900
423,000,000
944,178,352
800,030,979
305,389,850
668,120,572
18,818,874
143,364,709
38,048,913,634

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

96,235,036,695

93,874,495,832

101,324,088,428

52,549,485,879

43,938,844,044

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิ
น
งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

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

หมายเหตุ

17
17
6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1 มกราคม
2556
(ปรับปรุ งใหม่)
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2557
2556

6, 18

2,300,000,000
2,500,000,000
49,317,797
8,810,953,888
1,105,286,343

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

721,333,696

4,960,006,969

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

17

1,609,509
349,949,126
211,518,148
16,049,968,507

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

46,648,927
278,952,485

49,458,373
254,180,832

6
17
6
17
17
15
19

1,095,464,557
1,705,096,128
7,903,089
13,972,087,390
2,028,554
1,765,326,301
106,271,261
331,495,816
18,985,673,096
35,035,641,603

1,186,296,942
1,154,384,059
5,384,766,582
3,554,063
3,326,588,423
92,276,061
649,135,223
11,797,001,353
34,748,026,795

1,358,280,353
12,546,593,214
10,972,910,967
943,151
3,438,532,549
84,716,620
692,072,366
29,094,049,220
44,332,097,407

1,200,000,000
88,651,765
1,288,651,765
1,567,604,250

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

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รายได้รับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หุน้ กู้
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2557
2556
(ปรับปรุ งใหม่)

232,303,558
-

204,722,459
-
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
นและบริษัทย่อย

บริษงบแสดงฐานะการเงิ
ัท ผลิตไฟฟ้าราชบุนรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ผลต่างที่เกิดจากรายการภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2557
2556
(ปรับปรุ งใหม่)

1 มกราคม
2556
(ปรับปรุ งใหม่)
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2557
2556

20

21

21

14,500,000,000

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
207,465,587

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

1,450,000,000
44,604,563,565
(1,304,667,007)
60,781,674,558
417,720,534
61,199,395,092
96,235,036,695

1,450,000,000
41,617,028,854
(810,217,854)
58,288,589,000
837,880,037
59,126,469,037
93,874,495,832

1,450,000,000
38,394,413,128
350,139,145
56,226,330,273
765,660,748
56,991,991,021
101,324,088,428

1,450,000,000
33,290,680,286
1,957,756
50,981,881,629
50,981,881,629
52,549,485,879

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

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

109

ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุน
รีโฮลดิ
(มหาชน)
งบก�ำบริไรขาดทุ
เบ็ง้ ดจํากัดเสร็
จและบริษทั ย่อย
เบ็ดเสร็
บริษัท ผลิตงบกํ
ไฟฟ้าาไรขาดทุ
ราชบุรนีโฮลดิ
้ง จจ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กําไรขั้นต้ น
รายได้ค่าบริ การการจัดการ
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากการต่อรองราคาซื้อ
ส่ วนที่เกินกว่าเงินทุนจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย
รายได้อื่น
กําไรจากการจําหน่ายลูกหนี้ระยะยาวอื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
และบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้) กลับรายการ
กําไรสํ าหรับปี

6
6
6
6
6, 8, 11, 12
6
5
6, 11
6, 23
8
6, 14, 24
6, 27
12

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556
(ปรับปรุ งใหม่)
(บาท)
49,402,014,205
43,570,732,512
5,567,738,377
5,448,867,934
(47,913,682,328) (41,059,815,328)
7,056,070,254
7,959,785,118
287,793,380
237,238,817
614,606,850
388,922,652
235,951,209
220,902,845
11,012,376,982
5,183,975,530
267,816,802
411,354,161
411,698,296
273,808,819
797,292,660
613,426,007
856,899,014
407,568,168
20,276,486
49,794,289
645,830,339
(2,206,644,679)
(1,738,977,453)
(978,482,589)
(1,144,183,265)
347,986,335
704,113,765
6,720,345
89,658,530
(1,518,453,072)
(1,633,389,718)
(48,921,370)
(48,780,000)
1,284,822,088
7,409,533,991
(1,269,377,123)
6,140,156,868

727,711,618
7,942,137,660
(1,433,240,280)
6,508,897,380

(1,246,426,567)
567,381,248
-

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

(359,822)
(679,405,141)
5,460,751,727

5,813,383
(1,097,980,555)
5,410,916,825

11,654,694,584

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

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

6,279,034,711
(138,877,843)
6,140,156,868

6,514,115,726
(5,218,346)
6,508,897,380

11,654,694,584
11,654,694,584

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

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

5,784,585,558
(323,833,831)
5,460,751,727

5,353,758,727
57,158,098
5,410,916,825

11,654,694,584
11,654,694,584

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

4.33

4.49

8.04

3.31

28

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของเงินลงทุนระยะยาว
(ภาษีเงินได้ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) กลับรายการ
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักการ
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)

30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6

11,651,701,007
2,993,577
11,654,694,584

-

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

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

14,500,000,000

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร

1,531,778,000

-

-

-

-

-

-

1,531,778,000

1,531,778,000
-

-

31

14,500,000,000

14,500,000,000
-

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้

เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมเงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินลงทุนเพิ่มส่ วนของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 (ปรับปรุงใหม่ )

3

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

1,450,000,000

-

-

-

-

-

1,450,000,000

1,450,000,000
-

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

41,617,028,854

6,514,115,726

6,514,115,726

(3,291,500,000)

(3,291,500,000)

-

38,394,413,128

35,134,072,841
3,260,340,287

ยังไม่ได้จดั สรร

กําไรสะสม

7

(1,604,086,832)

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

-

-

-

-

(167,563,822)

(167,563,822)
-

788,055,595

176,717,520
176,717,520

-

-

-

-

611,338,075

611,338,075
-

(บาท)

5,813,383

5,813,383
5,813,383

-

-

-

-

-

-

-

93,635,108
93,635,108

-

-

-

-

(93,635,108)

(93,635,108)
-

(810,217,854)

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

-

-

-

-

350,139,145

350,139,145
-

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
กําไรจากการ
ประมาณการตามหลักการ
ผลต่างจากการเปลี่ยน
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย ภาษีเงินได้ของ รวมองค์ประกอบ
ผลต่างจากการ แปลงในมูลค่ายุติธรรม
สําหรับโครงการ
กําไรขาดทุน
อื่นของ
แปลงค่างบการเงิน ของเงินลงทุนเผือ่ ขาย ผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ เบ็ดเสร็จอื่น ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

58,288,589,000

(1,160,356,999)
5,353,758,727

6,514,115,726

(3,291,500,000)

(3,291,500,000)

-

56,226,330,273

52,965,989,986
3,260,340,287

รวมส่ วนของ
เจ้าของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั

837,880,037

62,376,444
57,158,098

(5,218,346)

15,061,191

-

15,061,191

765,660,748

765,660,748
-

ส่ วนของ
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่
มีอาํ นาจควบคุม

59,126,469,037

(1,097,980,555)
5,410,916,825

6,508,897,380

(3,276,438,809)

(3,291,500,000)

15,061,191

56,991,991,021

53,731,650,734
3,260,340,287

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

		

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

หมายเหตุ

บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

110
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2557

31

3

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
ส่ วนของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยลดลง
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมเงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 (ปรับปรุงใหม่ )

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ตามที่รายงานในงวดก่ อน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

หมายเหตุ

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น

14,500,000,000

-

-

14,500,000,000
14,500,000,000

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

1,531,778,000

-

-

1,531,778,000
1,531,778,000

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้

1,450,000,000

-

-

1,450,000,000
1,450,000,000

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

44,604,563,565

6,279,034,711
6,279,034,711

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

38,029,422,776
3,587,606,078
41,617,028,854

ยังไม่ได้จดั สรร

กําไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

8

(2,665,557,411)

(1,061,470,579)
(1,061,470,579)

-

(1,604,086,832)
(1,604,086,832)

1,355,436,843

567,381,248
567,381,248

-

788,055,595
788,055,595

5,453,561

(359,822)
(359,822)

-

5,813,383
5,813,383

(1,304,667,007)

(494,449,153)
(494,449,153)

-

(810,217,854)
(810,217,854)

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
กําไร (ขาดทุน) จากการ
ประมาณการตามหลักการ
ผลต่างจากการเปลี่ยน
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย รวมองค์ประกอบ
ผลต่างจากการ แปลงในมูลค่ายุติธรรม
สําหรับโครงการ
อื่นของ
แปลงค่างบการเงิน ของเงินลงทุนเผือ่ ขาย ผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
(บาท)

60,781,674,558

6,279,034,711
(494,449,153)
5,784,585,558

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

54,700,982,922
3,587,606,078
58,288,589,000

รวมส่ วนของ
เจ้าของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั

417,720,534

(138,877,843)
(184,955,988)
(323,833,831)

(96,325,672)
(96,325,672)

837,880,037
837,880,037

ส่ วนของ
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่
มีอาํ นาจควบคุม

61,199,395,092

6,140,156,868
(679,405,141)
5,460,751,727

(96,325,672)
(3,291,500,000)
(3,387,825,672)

55,538,862,959
3,587,606,078
59,126,469,037

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
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31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

เงินปันผลให้ ผู้ถือหุ้นของบริษัท

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

14,500,000,000

-

-

14,500,000,000

1,531,778,000

-

-

1,531,778,000

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
หมายเหตุ และชําระแล้ว ส่ วนเกินมูลค่าหุน้

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น

9

1,450,000,000

-

-

1,450,000,000

24,927,485,702

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

(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

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
กําไรจากการ
ประมาณการตามหลักการ
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย รวมองค์ประกอบ
ทุนสํารอง
สําหรับโครงการ
อื่นของ
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
(บาท)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

42,411,221,458

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

(3,291,500,000)

40,905,204,546

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
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2557

		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

เงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
การเปลี่ยนแปลงการถือครองในเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมเงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู ือหุ้น

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น

12
31

14,500,000,000

-

-

14,500,000,000

1,531,778,000

-

-

1,531,778,000

10

207,465,587

-

207,465,587
207,465,587

-

ผลต่างที่เกิดจาก
ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
รายการภายใต้
หมายเหตุ และชําระแล้ว ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ การควบคุมเดียวกัน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

1,450,000,000

-

-

1,450,000,000

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

33,290,680,286

11,654,694,584
11,654,694,584

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

24,927,485,702

ยังไม่ได้จดั สรร
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

1,957,756

-

-

1,957,756

1,957,756

-

-

1,957,756

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
กําไรจากการ
ประมาณการตามหลักการ
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย รวมองค์ประกอบ
สําหรับโครงการ
อื่นของ
ผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

50,981,881,629

11,654,694,584
11,654,694,584

207,465,587
(3,291,500,000)
(3,084,034,413)

42,411,221,458

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด

บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

บริษัท ผลิงบกระแสเงิ
ตไฟฟ้าราชบุ
นสด รีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
(ปรับปรุ งใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรั บปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการลดมูลค่าวัสดุสาํ รองคลังล้าสมัย
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
เงินปั นผลรับ
กําไรจากการจําหน่ายลูกหนี้ระยะยาวอื่น
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจําหน่ายวัสดุสาํ รองคลัง
ผลประโยชน์พนักงาน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วม
กําไรจากการต่อรองราคาซื้ อ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้(กลับรายการ)
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กลับรายการประมาณการหนี้สินและอื่นๆ
ส่ วนที่เกินกว่าเงินทุนจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายต้นทุนพัฒนาโครงการและอื่นๆ
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
วัสดุสาํ รองคลัง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

13
14
13, 14
27
12

8

12
5
28
8
12
11
11

6,140,156,868

6,508,897,380

11,654,694,584

4,795,559,156

1,076,378,097
198,788,431
375,367,356
134,176,015
(267,816,802)
1,518,453,072
203,139,799
(546,087,507)
(235,951,209)
197,417
16,461,081
(1,284,822,088)
(797,292,660)
1,269,377,123
(2,113,492)
(10,942,000)
142,113,794
(302,661,862)
7,626,921,433

1,126,049,124
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
(727,711,618)
1,433,240,280
(1,133,061)
283,930,476
9,065,278,087

88,099,103
2,924,384
(411,698,296)
48,921,370
(5,882,032)
(11,012,376,982)
(1,374,502)
14,967,886
(2,993,577)
(1,441,461)
3,387,555
(613,426,007)
(236,197,975)

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)

(1,566,348,790)
27,497,492
9,109,958
8,658,443
3,815,897,701
(69,582,451)
(169,531,668)
6,940,845
1,788,630,769
(196,759,800)
(109,324,406)
11,172,109,526
(1,330,557,462)
9,841,552,064

(4,513,874,064)
194,092,155
(44,042,320)
(136,808,130)
1,592,826,362
(465,403,757)
(19,179,180)
(69,880,997)
(15,953,353)
71,512,346
204,038,235
5,862,605,384
(1,393,986,295)
4,468,619,089

20,494,196
812,154
(2,086,523)
34,418,563
(2,880,206)
(185,439,791)
(16,785,821)
(202,225,612)

(29,053,659)
14,114,959
27,925,533
7,104,624
2,369,080
(287,794,467)
(9,984,193)
(297,778,660)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
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งบกระแสเงิ
นสด
บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุ

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2556
(ปรับปรุ งใหม่)

2557

2556

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
รับเงินปั นผล
ซื้ อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ขายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินรับ (จ่าย) สุ ทธิ ในเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินจ่ายสุ ทธิ ในเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการขายลูกหนี้ระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากลูกหนี้อื่นจากการขายเงินลงทุน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการคืนทุนและการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการอื่น
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8
6
6
6
6

257,697,716
1,178,979,808
(807,926,126)
5,134,837
(47,972,031)
(1,722,994,296)
(250,000,000)
(41,299,037)
(703,435,335)
118,428,750
10,942,000
(417,275,485)
-

286,491,405
1,198,528,297
(445,845,998)
6,176,780
(27,874,079)
3,756,097,810
(23,000,000)
3,518,058,536
350,277,499
(214,646,035)
62,500,000
20,800,000
(133,520,000)
(64,771,661)
(11,643,851)

351,020,392
9,727,522,501
(25,975,515)
2,502,804
(1,372,000)
(2,012,991,194)
(250,000,000)
23,410,000,000
(28,600,000,000)
275,860,687
(41,299,037)
(2,932,845,735)
1,087,874,300
1,561,477,587
(167,925,485)
-

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)

(2,419,719,199)

8,277,628,703

2,383,849,305

5,706,317,026
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งบกระแสเงิ
นสด
บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

บริษงบกระแสเงิ
ัท ผลิตไฟฟ้
นสดาราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุ

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2556
(ปรับปรุ งใหม่)

2557

2556

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน

(1,448,329,712)
10,040,794
(3,290,403,975)
4,700,000,000
17,535,000,000
537,705,641
9,736,500,000
(3,750,000,000)
(23,433,996,684)
(1,406,481)
(4,961,400,000)

(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)

(48,921,370)
(3,290,403,975)
550,000,000
(550,000,000)
-

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

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(4,366,290,417)

(13,185,405,892)

(3,339,325,345)

(3,339,383,503)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ

3,055,542,448
7,437,781,555

(439,158,100)
8,260,581,184

(1,157,701,652)
3,156,970,682

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

112,369,728
(28,334,506)
45,700,249

(383,641,529)
-

10,623,059,474

7,437,781,555

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
จ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
เงินสดรับจากเจ้าหนี้ตว๋ั เงินจ่าย
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
ชําระคืนเจ้าหนี้ตวั๋ เงินจ่าย
ชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ไถ่ถอนหุน้ กู้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา
ต่างประเทศคงเหลือในระหว่างปี
เงินสดของบริ ษทั ย่อยที่ขายในระหว่างปี
เงินสดของบริ ษทั ย่อยที่ซ้ื อในระหว่างปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6

1,999,269,030

3,156,970,682

6
รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
7
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
8
เงินลงทุนอื่น
9
ลูกหนี้การค้า
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
10
วัสดุสาํ รองคลัง
11
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
12
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วม
13
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
14
ค่าความนิ
ม่มีตวั ตน และบริษัทย่ อย
บริษัท ผลิตไฟฟ
้ าราชบุยรมและสิ
ีโฮลดิง้ นจํทรัากัพดย์ไ(มหาชน)
15
ภาษีเงินได้รอการตั
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น ดบัญชี
16
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
17
้ สินญที่มีภาระดอกเบี้ย
หมายเหตุ หนี
สารบั
18
เจ้าหนี้อื่น
119
ข้ภาระผู
อมูลทักว่ พัไป
นผลประโยชน์พนักงาน
220
เกณฑ์
ารจัน้ ดทํางบการเงิน
ทุนเรื อกนหุ
321
การเปลี
ญชี
ส่ วนเกิน่ยทุนแปลงนโยบายการบั
นและสํารอง
422
นโยบายการบั
ชีที่สาํ คัญ
ส่ วนงานดําเนินญงาน
523
การได้
รายได้อมื่นาซึ่งบริ ษทั ย่อยและการซื้อธุรกิจ
6
บบุคคลหรืหอารกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
24
ค่รายการกั
าใช้จ่ายในการบริ
7
าเงินกสด
25
ค่เงิานใช้สดและรายการเที
จ่ายผลประโยชน์ยขบเท่
องพนั
งาน
826
เงิค่านใช้ลงทุ
นอื่น กษณะ
จ่ายตามลั
927
ลูต้กนหนี
ารค้า น
ทุน้ กทางการเงิ
10
วัภาษี
ส้ดุาราชบุ
ง ง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
28 ษัท ผลิตไฟฟ
เสงินาํ รองคลั
ได้รีโฮลดิ
บริ
11
เงิสิ ทนธิลงทุ
นในบริจษากการส่
ทั ย่อย งเสริ มการลงทุน
29
ประโยชน์
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
12
ลงทุอนหุในกิ
30
กํเงิานไรต่
น้ จการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วม
13
ทีเงิ่ดนินปันอาคารและอุ
ปกรณ์
31
ผล
หมายเหตุ สารบัญ
14
ค่เครืาความนิ
ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
32
่ องมือทางการเงิ
15
ภาษีเงินกได้
ดบัญ่ไชีม่เกี่ยวข้องกัน
33
ภาระผู
พันรกัอการตั
บกิจการที

16
สิ นทรั
พย์ไภม่ายหลั
หมุนงเวีรอบระยะเวลาที
ยนอื่น
34
เหตุ
การณ์
่รายงาน
17
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
35
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่ยงั ไม่ได้ใช้
18
เจ้าหนี้อื่น
19
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
20
ทุนเรื อนหุน้
21
ส่ วนเกินทุนและสํารอง
22
ส่ วนงานดําเนินงาน
23
รายได้อื่น
24
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
25
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
26
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
27
ต้นทุนทางการเงิน
28
ภาษีเงินได้
29
สิ ทธิประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุน
30
กําไรต่อหุน้
31
เงินปันผล
32
เครื่ องมือทางการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

จํากัด (มหาชน)
บริษบริ
ัท ษผลิัทตผลิ
ไฟฟ้ตาไฟฟ
ราชบุ้ าราชบุ
รีโฮลดิ้งรีโจ�ฮลดิ
ำกัด ง้ (มหาชน)
และบริษัทย่และบริ
อย ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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
การได้มาซึ่งบริ ษทั ย่อยและการซื้อธุรกิจ
รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนอื่น
ลูกหนี้การค้า
วัสดุสาํ รองคลัง
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้อื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
ส่ วนเกินทุนและสํารอง
ส่ วนงานดําเนินงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
สิ ทธิประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุน
กําไรต่อหุน้
เงินปันผล
เครื่ องมือทางการเงิน
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2557

		
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
1

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ้งจํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่
จดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 8/8 หมู่ที่  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 2557 และ 2556 มีดงั นี้
ชื่อกิจการ

บริษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด

บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด

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

ลักษณะธุรกิจ

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


ประเทศทีก่ จิ การ
จัดตั้ง

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2557

2556

ประเทศไทย

99.99

99.99

ประเทศไทย

99.99

99.99

ประเทศไทย

-

99.99

ประเทศไทย

-

99.99

สปป.ลาว

99.99

99.99

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ชื่อกิจการ

บริษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ราช โอแอนด์เอ็ม จํากัด
บริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด
(อยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี)
บริ ษทั ราชบุรี อัลลายแอนซ์ 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
(ชําระบัญชีปี 2557)
บริ ษทั อีสเทิร์น ไอพีพี จํากัด
(ชําระบัญชีปี 2557)

ลักษณะธุรกิจ

ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ
พลังงานไฟฟ้ า
บริ การเดินเครื่ องและ
บํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ
พลังงานไฟฟ้ า
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ
พลังงานไฟฟ้ า
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ
พลังงานไฟฟ้ าในต่างประเทศ
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ
พลังงานไฟฟ้ าในต่างประเทศ
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยว
กับพลังงานไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
พัฒนาและดําเนินการ
โรงไฟฟ้ าและลงทุนใน
ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า



ประเทศทีก่ จิ การ
จัดตั้ง

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2557

2556

ประเทศไทย

99.99

99.99

ประเทศไทย

99.99

99.99

ประเทศไทย

99.99

-

ประเทศไทย

99.99

-

ประเทศไทย

-

99.99

ประเทศมอริ เชียส

100



ประเทศสิ งคโปร์

100



ประเทศไทย

-

55.18

ประเทศไทย

-

55.18

ประเทศออสเตรเลีย

80

80

ประเทศไทย

-

99.99

ประเทศไทย

-

99.99
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
		

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

ชื่อกิจการ

บริษทั ย่ อยทางอ้ อม
บริ ษทั อีสเทิร์น เพาเวอร์
เจนเนอเรชัน่ จํากัด
(ชําระบัญชีปี 2557)
กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกันทางตรง
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  จํากัด
บริ ษทั เคเค เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด
กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกันทางอ้ อม
บริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า นวนคร จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีเวอลด์
โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศทีก่ จิ การ
จัดตั้ง

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2557

2556

ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า

ประเทศไทย

-

99.99

บริ การเดินเครื่ องและ
บํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ า
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยว
กับพลังงานไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่ายถ่านหิ น
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า

ประเทศไทย

50

50

ประเทศไทย

33.33

33.33

สปป.ลาว

40

40

สปป.ลาว
สปป.ลาว

37.50
25

37.50
25

ประเทศกัมพูชา

50

50

สปป.ลาว

25

25

ประเทศไทย

-

50

ประเทศไทย

25

25

ประเทศไทย

40

40

ประเทศไทย

40

40

ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ าและไอนํ้า
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ าและไอนํ้า
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกันทางอ้ อม
บริ ษทั โซลาร์ตา้ จํากัด

ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์
ผลิตและจําหน่าย
(โคราช ) จํากัด
พลังงานไฟฟ้ า
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์
ผลิตและจําหน่าย
(โคราช ) จํากัด
พลังงานไฟฟ้ า
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์
ผลิตและจําหน่าย
(โคราช ) จํากัด
พลังงานไฟฟ้ า
บริ ษทั สงขลา ไบโอแมส จํากัด
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
บริ ษทั สงขลา ไบโอฟูเอล จํากัด
จัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล
บริ ษทั สุ โขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
พัฒนาและดําเนินการ
ในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กับพลังงานไฟฟ้ า
บริ ษทั อยุธยา เพาเวอร์ จํากัด
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
บริ ษทั ราชบุรีโคเจนเนอเรชัน่ จํากัด
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ าและไอนํ้า
บริ ษทั โอเวอร์ซี กรี น เอนเนอร์ยี่ จํากัด บริ การด้านการบริ หาร
จัดการโรงไฟฟ้ า
บริ ษทั ไฟฟ้ า นํ้างึม 2 จํากัด
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
บริ ษทั อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชัน่ แนล ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ
อินเวสต์เมนต์ จํากัด
พลังงานไฟฟ้ าใน
ต่างประเทศ



ประเทศทีก่ จิ การ
จัดตั้ง

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2557

2556

ประเทศไทย

49

49

ประเทศไทย

40

40

ประเทศไทย

40

40

ประเทศไทย

40

40

ประเทศไทย

40



ประเทศไทย
ประเทศไทย

40
-

40
25

ประเทศไทย

45

45

ประเทศไทย

35

-

ประเทศไทย

60

-

สปป.ลาว

25

25

ประเทศสิ งคโปร์

60

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

ชื่อกิจการ

บริษทั ร่ วมทางตรง
บริ ษทั เฟิ ร์ส โคราช วินด์ จํากัด
บริ ษทั เค อาร์ ทู จํากัด
2

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า

ประเทศทีก่ จิ การ
จัดตั้ง

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2557

2556

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 ได้ออกและปรั บปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและประกาศสภาวิชาชี พหลายฉบับซึ่ ง
เกี่ ยวข้องกับการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั และมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2557 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 9 (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง )

เรื่อง

การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง ) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง ) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง ) ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2555)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

เรื่อง

การรวมธุรกิจ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่
ยกเลิก
ส่ วนงานดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะ
เงินเฟ้ อรุ นแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
สิ่ งจูงใจสัญญาเช่าดําเนินงาน
การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรู ปแบบของกฎหมาย
ตามสัญญาเช่า
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
ระกอบงบการเงิ
บริษหมายเหตุ
ัท ผลิตไฟฟ้ปาราชบุ
รีโฮลดิ้ง จ�ำกัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย

ในเบื้องต้นการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ออกและปรั บปรุ งใหม่ขา้ งต้นนั้น มีผลให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินได้
เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
นอกเหนื อจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรั บปรุ งใหม่ขา้ งต้น สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและ
ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่ งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่  มกราคม 8 เป็ นต้นไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สาํ หรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 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
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติ ฐานหลายประการ ซึ่ งมี ผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจํานวนเงิ นที่
เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สาํ คัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบ
สําคัญต่อการรับรู ้จาํ นวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เครื่ องมือทางการเงิน
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

3

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
การบัญชีสําหรั บข้ อตกลงทีม่ ีสัญญาเช่ าเป็ นส่ วนประกอบ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (TFRIC 4)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
TFRIC 4 กําหนดให้ประเมินข้อตกลงซึ่ งไม่ได้มีรูปแบบของสัญญาเช่าตามกฎหมายแต่มีการให้สิทธิ ในการใช้
สิ นทรัพย์ตามระยะเวลาที่กาํ หนดและมีการให้ผลตอบแทนในลักษณะของการจ่ายคืนครั้งเดียวหรื อหลายครั้ง โดย
TFRIC 4 ให้แนวทางในการพิจารณาว่าข้อตกลงเป็ นสัญญาเช่าหรื อมีสัญญาเช่าเป็ นส่ วนประกอบหรื อไม่ ซึ่ งหาก
เป็ นสัญญาเช่าก็ตอ้ งถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า หรื อหากข้อตกลงดังกล่าวมีสัญญา
เช่าเป็ นส่ วนประกอบ กรณี น้ ี TFRIC 4 กําหนดให้นาํ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบตั ิกบั
ส่ วนประกอบที่เป็ นสัญญาเช่าในการจัดประเภทรายการและการบันทึกบัญชี
ผูบ้ ริ หารได้ทบทวนข้อตกลงของกลุ่มบริ ษทั แล้ว และพิจารณาว่าการนํา TFRIC 4 มาถือปฏิบตั ิน้ นั มีผลกระทบต่อ
สิ นทรัพย์ หนี้สินและกําไรสะสมของกลุ่มบริ ษทั เนื่องจากบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด) และกิจการที่
ควบคุมร่ วมกัน(บริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด) มีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่
เข้าเงื่อนไขว่าเป็ นข้อตกลงที่ประกอบไปด้วยสัญญาเช่าการเงิน
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้จากสัญญาเช่าการเงินตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ขณะที่ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิน
แสดงมูลค่ายอดคงค้างสุ ทธิจากดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้หกั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดงั กล่าวได้ถือปฏิบตั ิโดยวิธีปรับย้อนหลังงบการเงิน โดยผลกระทบที่มีต่องบการเงิน
รวมของกลุ่มบริ ษทั สรุ ปได้ดงั นี้
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2556
(ปรับปรุ งใหม่)
(พันบาท)

1 มกราคม
2556
(ปรับปรุ งใหม่)

3,427,592
(279,173)
(217,473)
(28,057,831)
(175,303)

3,475,586
(2,447,743)
(26,150,692)
-

1,592,826
(2,216,980)
(28,441,054)
-

28,190,795
(189,913)
2,698,694
2,698,694

30,219,292
(125,200)
(1,383,637)
3,587,606
3,587,606

33,694,878
(116,342)
(1,252,988)
3,260,340
3,260,340

31 ธันวาคม
2557

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิม่ ขึ้น
วัสดุสาํ รองคลังลดลง
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันลดลง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ ลดลง
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุ ทธิลดลง
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
รวมผลกระทบในกําไรสะสม-สุ ทธิ
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้นเปลีย่ นแปลง-สุ ทธิ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้จากการขายและการให้บริ การลดลง
รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
ต้นทุนขายและการให้บริ การลดลง
กําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ลดลง
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารลดลง
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
และบริ ษทั ร่ วมลดลง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
กําไรสํ าหรับปี เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ (ลดลง) (บาท)

2557

งบการเงินรวม

(พันบาท)
(7,041,694)
(9,266,899)
5,567,738
5,448,868
2,855,862
2,267,436
(42,847)
22,926
22,926
(52,251)
26,559
(888,912)
(0.61)
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(230,763)
(139,507)
327,26
0.23
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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 ในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วม
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั บันทึกบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ ยกเว้นในกรณี ที่เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน
การควบคุม หมายถึงอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการเพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์
จากกิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุม กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ต้องนําสิ ทธิ ในการออกเสี ยง
ที่เกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา วันที่ซ้ื อกิจการคือวันที่อาํ นาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผูซ้ ้ื อ การกําหนด
วันที่ซ้ื อกิ จการและการระบุเกี่ ยวกับการโอนอํานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ่ งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่ งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามา
เกี่ยวข้อง
ค่าความนิ ยม ถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึ งรวมถึงการรับรู ้จาํ นวน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ หักด้วยมูลค่าสุ ทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและ
หนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือ
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่โอนไป หนี้ สินที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ก่อขึ้นเพื่อจ่าย
ชําระให้แก่เจ้าของเดิม และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้
ยัง รวมถึ งมู ล ค่า ยุติธ รรมของหนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และมู ล ค่า ของโครงการจ่ า ยโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์ที่ อ อกแทน
โครงการของผูถ้ ูกซื้ อเมื่อรวมธุ รกิจ หากการรวมธุ รกิจมีผลให้สิ้นสุ ดความสัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่ม
บริ ษทั /บริ ษทั และผูถ้ ูกซื้ อ ให้ใช้ราคาที่ต่าํ กว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญา และมูลค่า
องค์ประกอบนอกตลาด ไปหักจากสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ และรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายอื่น
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หนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้นของบริ ษทั ที่ถูกซื้ อที่รับมาจากการรวมธุ รกิ จ รับรู ้ เป็ นหนี้ สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผูถ้ ูกซื้อ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ที่เกิดขึ้นซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ รกิจ เช่น ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าที่ปรึ กษาอื่น ๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุรกิจของกิจการหรื อการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็ นวิธีการ
รวมส่ วนได้เสี ยและตามแนวปฏิบตั ิที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในระหว่างปี 2552
การรวมธุ รกิจซึ่ งเกิดจากการโอนส่ วนได้เสี ยในกิจการภายใต้การควบคุมของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งควบคุมกลุ่มบริ ษทั ถือเป็ น
การเข้าครอบครองเสมือนว่าได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ต้นงวดของปี เปรี ยบเทียบก่อนหน้าสุ ดหรื อ ณ วันที่มีการรวมธุ รกิจ
ภายใต้การควบคุมเดี ยวกันแล้วแต่วนั ใดจะหลังกว่า เพื่อปรับปรุ งงบการเงิ นเปรี ยบเทียบ สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่
ได้มาจะถูกรับรู ้ดว้ ยมูลค่าตามบัญชีก่อนการจัดทํางบการเงินรวมภายใต้การควบคุมของผูถ้ ือหุ น้ ที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วน
ควบคุม ส่ วนประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของที่ได้มาจากการรวมธุรกิจถือเป็ นส่ วนหนึ่งของทุนของกลุ่มบริ ษทั เว้น
แต่ส่วนที่ได้มานั้นได้รับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ เงินสดจ่ายในการรวมธุรกิจรับรู ้โดยตรงในส่ วนของ
เจ้าของ
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 นเพื่อให้เป็ นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริ ษ ทั
ผลขาดทุนในบริ ษทั ย่อยจะต้องถูกปั นส่ วนไปยังส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมแม้ว่าการปั นส่ วนดังกล่าวจะทํา
ให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
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กิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วม
กิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญโดยมีอาํ นาจเข้าไปมีส่วน
ร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว
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 นศูนย์และจะ
ไม่รับรู ้ส่วนแบ่งผลขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กรณี ที่กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อต้องจ่ายเงินเพื่อชําระ
ภาระผูกพันแทนในนามของผูถ้ ูกลงทุน
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่มบริ ษทั รวมถึงรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผล
มาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่มบริ ษทั ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ ง
เป็ นผลมาจากรายการกับกิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วน
ได้เสี ยในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
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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
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
ค่าความนิ ยมและรายการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้ อหน่ วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ/วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา
ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
เมื่อมีการชําระหนี้รายการที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นลูกหนี้หรื อเจ้าหนี้กบั หน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่ งรายการดังกล่าวมิได้
คาดหมายว่าจะมีแผนการชําระหนี้ หรื อไม่มีความเป็ นไปได้ว่าจะชําระเงินในอนาคตอันใกล้ กําไรและขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ ยนจากรายการทางการเงิ นดังกล่ าวจะถูกพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงิ นลงทุนสุ ทธิ ในหน่ วยงาน
ต่างประเทศ และรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
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(ค) เครื่องมือทางการเงินทีเ่ ป็ นตราสารอนุพนั ธ์
เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ได้ถูกนํามาใช้เพื่อจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ไม่ได้มีไว้
เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพนั ธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการกําหนดให้เป็ นเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงถือเป็ นรายการ
เพื่อค้า
บริ ษทั ใช้เครื่ องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เครื่ องมือ
ที่ใช้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่ งไม่ได้มีการรับรู ้ในงบการเงิน ณ วันที่ทาํ
สัญญา
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
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ ยวกับการชําระหนี้
ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้ จะถูกตัดจําหน่ ายบัญชี เมื่อทราบว่าเป็ นหนี้ สูญ
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(ฉ) วัสดุสํารองคลัง
วัสดุสาํ รองคลังแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
วัสดุสาํ รองคลังประกอบด้วย นํ้ามันเชื้อเพลิง และวัสดุสาํ รองซึ่งเป็ นวัสดุที่ใช้สาํ หรับอุปกรณ์เฉพาะในโรงไฟฟ้ า
ต้นทุนของวัสดุสาํ รองคลังคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยเคลื่อนที่ ต้นทุนวัสดุสาํ รองคลังประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ื อ หรื อ
ต้นทุนอื่นเพื่อให้วสั ดุสาํ รองคลังอยูใ่ นสถานที่และสภาพปัจจุบนั
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที่ จ ะขายได้จ ากการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หัก ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ ํา เป็ น
โดยประมาณในการขาย
การตั้งสํารองค่าเผื่อวัสดุสาํ รองคลังล้าสมัยคํานวณจากยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ของวัสดุสาํ รองคลังโดยวิธีเส้นตรง
เพื่อลดราคาตามบัญชีของวัสดุสาํ รองคลังตามอายุที่เหลือของโรงไฟฟ้ า
(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
เงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนดแสดงในราคาทุนตัดจําหน่ ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนที่ซ้ื อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้ จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดอายุของ
ตราสารหนี้ที่เหลือ
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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
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เผือ่ ขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน
การจําหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุ ทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรื อขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่ 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 นทรัพย์ที่กิจการ
สร้างเองรวมถึงต้นทุนของวัสดุแรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้
สิ นทรัพย์น้ นั อยูใ่ นสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะสถาน
ที่ต้ งั ของสิ นทรั พย์และต้นทุนการกูย้ ืม นอกจากนี้ ตน้ ทุนอาจรวมถึ งกําไรหรื อขาดทุนจากการป้ องกันความเสี่ ยง
กระแสเงินสดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งถูกโอนจากงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับเครื่ องมือที่ควบคุมโดยลิขสิ ทธ์ซอฟแวร์ ซ่ ึ งไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธ์ซอฟแวร์ น้ นั ลิขสิ ทธ์
ซอฟแวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์
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ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่ วนประกอบที่มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการ
จําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิ เป็ นรายได้อื่นหรื อค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อสิ นทรัพย์ที่ตีราคาถูกขาย จํานวนเงินที่บนั ทึกอยูใ่ นส่ วนเกินทุนจากการตีราคาของสิ นทรัพย์จะถูกโอนไปยังกําไร
สะสม
สิ นทรั พย์ ที่เช่ า
การเช่าซึ่งกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ
ให้จดั ประเภทเป็ นสัญญาเช่ าการเงิ น ส่ วนที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ที่ได้มาโดยทําสัญญาเช่ าการเงิ นบันทึกเป็ น
สิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่า
กว่า หักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุ นจากการด้อยค่า ค่าเช่ าที่ ชาํ ระจะแยกเป็ นส่ วนที่ เป็ นค่าใช้จ่ายทาง
การเงิน และส่ วนที่จะหักจากหนี้ ตามสัญญา เพื่อทําให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือ
ของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน 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
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โรงไฟฟ้ าและระบบส่ งพลังงานไฟฟ้ า
อุปกรณ์สาํ หรับโรงไฟฟ้ า
เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการผลิตและบํารุ งรักษาและอุปกรณ์โรงไฟฟ้ าพลังงานลม
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

8-45
4-30
5
20-40


5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

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 ตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
สิ นทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึงค่าความนิ ยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู ้
ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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ประกอบงบการเงิ
น
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยนําราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจํานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่ า ตัด จํา หน่ า ยรั บ รู ้ ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น โดยวิ ธี เ ส้ น ตรงซึ่ ง โดยส่ ว นใหญ่ จ ะสะท้อ นรู ป แบบที่ ค าดว่ า จะได้รั บ
ประโยชน์ในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ่ งไม่รวม
ค่าความนิยม โดยเริ่ มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
ได้รับประโยชน์สาํ หรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี้
3-10 ปี
8 ปี
20-25 ปี

ค่าลิขสิ ทธิซอฟท์แวร์
ค่าสิ ทธิ ในการเชื่อมโยงระบบจําหน่ายไฟฟ้ า
สิ ทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า

วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ 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 ชย์โดยตัดจําหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตลอด
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ของการพัฒนานั้น
(ฎ) การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรั พย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่า
หรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับค่าความนิยมและสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
สู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่ งได้บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และมีความ
ชัดเจนว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่ งเคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นจะถูกบันทึกในกําไรหรื อ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้ งปรับกับยอดสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บนั ทึกในงบกําไรขาดทุนดังกล่าวเป็ น
ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซ้ื อกับมูลค่ายุติธรรมในปั จจุบนั ของสิ นทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทาง
การเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู ้แล้วในกําไรหรื อขาดทุน
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 นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับสิ นทรัพย์ทาง
การเงิ นที่เป็ นตราสารทุนที่บนั ทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย การกลับรายการจะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ส่ วนสิ นทรัพย์ทางการเงินที่เป็ นตราสารทุนที่จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู ้โดยตรง
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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หมายเหตุ
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น
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ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุก
วัน ที่ ที่ อ อกรายงานว่ า มี ข อ้ บ่ ง ชี้ เ รื่ อ งการด้อ ยค่ า หรื อ ไม่ ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า จะถู ก กลับ รายการ หากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ
เพียงเท่าที่ มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ไม่เกิ นกว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่ าย
เสมือนหนึ่ งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการ
ปรับปรุ งกลับรายการ
(ฏ) หนี้สินทีม่ ีภาระดอกเบีย้
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่ มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้ สินภายหลังจากการบันทึก
หนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้ เริ่ มแรกและยอดหนี้ เมื่อ
ครบกําหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการกูย้ มื โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
(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
พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
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ผลประโยชน์ เมื่อออกจากงาน
ภาระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ที่เป็ นผลประโยชน์เมื่อออกจากงานซึ่ งเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการ
ทํางานของพนักงานในปัจจุบนั และงวดก่อน ซึ่งผลประโยชน์น้ ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั และ
สุ ทธิ จากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ที่เกี่ ยวข้อง อัตราคิดลดเป็ นอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรรัฐบาลซึ่ งมี
ระยะเวลาครบกําหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั โดยคํานวณตามวิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ กําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยรับรู ้ในงบในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
(ฒ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระหนี้ สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั หรื อที่ก่อตัว
ขึ้นอันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูก
จ่ายไปเพื่อชําระภาระหนี้ สินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคต
โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึ งภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั
ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ น
ต้นทุนทางการเงิน
(ณ) รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุ ทธิจากส่ วนลดการค้า
รายได้ จากสัญญาเช่ าการเงิน
บริ ษทั รับรู ้รายได้จากสัญญาเช่าการเงินตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
บริ ษทั หยุดรับรู ้รายได้จากสัญญาเช่าการเงินในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงินค้างชําระเกินกว่า
สามเดือน
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รายได้ ค่าขายไฟฟ้ า
รายได้จากการขายไฟฟ้ าจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนตามจํานวนหน่วยวัดที่ส่งด้วยอัตราที่กาํ 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
ดอกเบีย้ รั บ รายได้ อื่นและเงินปั 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
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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 ืมและประมาณการหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป
และสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อขาย เงินปั นผลของหุ น้
บุริมสิ ทธิ ซ่ ึ งถูกจัดประเภทเป็ นหนี้ สิน ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นที่ รับรู ้ 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
ค่ าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
ค่าธรรมเนี ยมการจัดหาเงิ นกูย้ ืมรั บรู ้ 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 ดค่าธรรมเนี ยมการ
จัดหาเงินกูย้ มื ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนเงินกูย้ มื โดยแสดงเป็ นรายการหักจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
ค่ าใช้ จ่ายอื่ น
ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
(ต) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อง
ในการรวมธุรกิจ หรื อรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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ภาษี เงิ นได้ข องงวดปั จจุ บนั ได้แ ก่ ภ าษี ที่คาดว่าจะจ่ ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุ น
ประจําปี ที่ ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่ คาดว่ามี ผลบังคับใช้ ณ วันที่ รายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินและจํานวนที่ ใช้เพื่อความมุ่ งหมายทางภาษี ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะไม่ถูกรั บรู ้ เมื่ อเกิ ดจากผล
แตกต่างชัว่ คราวต่อไปนี้ การรับรู ้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็ นรายการที่
ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้อง
กับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งสะท้อนถึ งผลกระทบทางภาษีที่จะเกิ ดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่ม
บริ ษทั /บริ ษทั คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชําระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ต้องคํานึ งถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชําระ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เชื่ อว่าได้ต้ งั ภาษีเงิ นได้คา้ งจ่ ายเพียงพอสําหรั บภาษีเงิ นได้ที่จะจ่ ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้
อยูบ่ นพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต
ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจ โดยขึ้นอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงิน
ได้น้ ี ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับ
หน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
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สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะบันทึ กต่ อเมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากําไรเพื่อเสี ยภาษีใน
อนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(ถ) กําไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ายระหว่างปี
(ท) ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนินงานของส่ วนงานที่รายงานต่อผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานจะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้น
จากส่ วนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่ วนอย่างสมเหตุสมผล
5

การได้ มาซึ่งบริษทั ย่ อยและการซื้อธุรกิจ
การซื ้อหุ้ นของบริ ษัท ไตร เอนเนอจี ้ จํากัด
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 7 บริ ษทั ราชบุรีแก๊ส จํากัด (“RGAS”) ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญ บริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด
(“TECO”) เพิ่มเติมร้อยละ 49.99 ในราคา 21.32 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่า . ล้านบาท ทําให้
สัดส่ วนการถือหุน้ เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 50 เป็ นร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชําระแล้วของ TECO
การซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มเติมใน TECO ดังกล่าวถื อเป็ นการรวมธุ รกิ จที่ดาํ เนิ นการสําเร็ จเป็ นขั้นๆ ตามที่กาํ หนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  เรื่ อง การรวมธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ถืออยูใ่ น TECO
(ร้ อยละ 50) ก่อนหน้าการซื้ อหุ ้นสามัญใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อและรับรู ้ผลต่างที่เกิ ดขึ้นดังกล่าวใน
งบกําไรขาดทุน ดังนี้
(พันบาท)
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือสําหรับส่ วนได้เสี ยที่ถืออยู่
ก่อนหน้าการซื้อหุน้ สามัญใหม่ของTECO (ร้อยละ 50)
หั ก มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่ถืออยูก่ ่อนหน้าการซื้อหุน้ สามัญใหม่ของ TECO
ผลต่ างจากการปรับมูลค่ ายุตธิ รรมของส่ วนได้ เสี ยทีถ่ อื อยู่


,
,63,162
(1,459,726)
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การซื้ อหุน้ สามัญของ TECO ทําให้เกิดการรับรู ้กาํ ไรจากการต่อรองราคาซื้ อ จํานวน 2,257.02 ล้านบาทตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ซึ่ งคํานวณได้ดงั นี้
มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันซื้อกิจการ
(ไม่ได้ตรวจสอบ)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
45,700
ลูกหนี้การค้า
466,892
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
2,407,038
ลูกหนี้อื่น
130,250
สิ นค้าคงเหลือ
272,850
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
25,360
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
248,457
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
9,566
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
1,129,308
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
13,158
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
(124,634)
เจ้าหนี้อื่น
(10,436)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(289,921)
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
(7,466)
รวมสิ นทรัพย์ สุทธิที่ระบุได้
4,316,122
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อสําหรับส่ วนได้เสี ยที่ถือ
อยูก่ ่อนหน้าการซื้ อหุน้ สามัญใหม่ (ร้อยละ 50)
มูลค่ายุติธรรมสําหรับการซื้ อหุน้ สามัญใหม่(ร้อยละ 49.99)
กําไรจากการต่ อรองราคาซื้อ

ปรับปรุ งมูลค่ า
ยุตธิ รรม
(พันบาท)
(784,370)
(30,920)
163,058
(652,232)
(703,436)
(703,435)

มูลค่ าที่รับรู้

45,700
466,892
1,622,668
130,250
272,850
25,360
217,537
9,566
1,292,366
13,158
(124,634)
(10,436)
(289,921)
(7,466)
3,663,890

(1,406,871)
2,257,019

ทั้งนี้กลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้ผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน TECO ก่อนการเปลี่ยนแปลง
สถานะจากกิจการที่ควบคุมร่ วมกันเป็ นบริ ษทั ย่อยและรับรู ้ผลต่างที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31ธันวาคม 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ผลต่างจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของส่ วนได้เสี ยที่ถืออยู่
กําไรจากการต่อรองราคาซื้อ
สุ ทธิ

(พันบาท)
(,9,726)
2,257,019
797,293

กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อจํานวน . ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับค่าที่ปรึ กษากฎหมายภายนอก
และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานะทางการเงินซึ่ งค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ถูกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมของกลุ่มบริ ษทั
การรั บโอนกิ จการจากบริ ษัทย่ อย
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติรับโอนกิจการทั้งหมดจาก
RGAS (“ผูข้ าย”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริ ษทั ได้ตกลงรับโอนเงินลงทุนทั้งหมดใน TECO โดยมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีเท่ากับ 2,512.65
ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ได้จ่ายผลตอบแทนให้กบั ผูข้ ายเท่ากับมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ของเงินลงทุนดังกล่าว เพื่อรับโอน
กิจการทั้งหมดจาก RGAS การโอนกิจการครั้งนี้ ถือปฏิบตั ิตามวิธีการบัญชีสาํ หรับการรวมกิจการภายใต้การควบคุม
เดี ยวกัน ซึ่ งเป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิ ทางการบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในปี  ตามที่กาํ หนดไว้ในแนว
ปฏิบตั ิ สิ นทรัพย์สุทธิของกิจการที่ถูกนํามารวม คือ มูลค่าตามบัญชีที่มีอยูข่ องกิจการที่ถูกนํามารวม
การโอนกิ จการระหว่ างบริ ษัทย่ อย
เมื่อวันที่  สิ งหาคม  บริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้โอนกิจการทั้งหมดให้กบั บริ ษทั
ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย โดยทําการโอนสิ นทรัพย์ หนี้ สินและสัญญาที่ทาํ กับบุคคลภายนอก
ในราคามูล ค่า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ ณ วัน ที่ 31 กรกฎาคม 2557 โดย บริ ษ ทั ผลิ ต ไฟฟ้ าราชบุ รี จํา กัด
ได้ดาํ เนิ นการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากจํานวน , ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญจํานวน 1,827.50
ล้ านหุ้น มีมลู ค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท) เป็ น , ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 2,190 ล้ านหุ้ น มีมูลค่ าหุ้ น
ที่ ตราไว้ ห้ ุ นละ 10 บาท) โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน .0 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ  บาท เพื่อใช้สําหรับ
การซื้อและรับโอนกิจการของ บริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2557 ผูถ้ ือหุ น้
ได้อนุมตั ิให้เลิกกิจการของบริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด และเมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2557 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ดาํ เนินการ
จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิ ชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด อยู่ระหว่าง
ดําเนินการชําระบัญชี
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อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการดังกล่าวเป็ นเพียงการปรับโครงสร้างการดําเนินงานภายในกลุ่มบริ ษทั ซึ่งไม่มีผลกระทบ
ต่องบการเงินรวม
6

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
บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีแก๊ส จํากัด
บริ ษทั ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จํากัด
บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ราช โอแอนด์เอ็ม จํากัด
บริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด
บริ ษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
(มอริ เชียส) คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
(สิ งคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จํากัด

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/
สั ญชาติ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สปป.ลาว
ไทย
ไทย
ไทย
มอริ เชียส
สิ งคโปร์

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และมีกรรมการร่ วมกัน
กับบริ ษทั
เป็ นบริ ษ ัท ย่ อ ย บริ ษ ัท 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 ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม บริ ษทั ย่อยถือหุน้
ร้อยละ
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ถือหุน้ ร้อยละ
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ชื่อกิจการ
บริ ษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จํากัด

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/
สั ญชาติ
ออสเตรเลีย

บริ ษทั ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั บ้านบึง เพาเวอร์ จํากัด

ไทย

บริ ษทั อีสเทิร์น ไอพีพี จํากัด

ไทย

บริ ษทั อีสเทิร์น เพาเวอร์
เจนเนอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จํากัด

ไทย
ไทย

บริ ษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริ คเซอร์วิส จํากัด

ไทย

บริ ษทั เซาท์อีสท์ เอเชียเอนเนอร์จี จํากัด

ไทย

ไทย

บริ ษทั ไฟฟ้ า หงสา จํากัด

สปป.ลาว

บริ ษทั พูไฟมายนิ่ง จํากัด

สปป.ลาว

บริ ษทั ไฟฟ้ านํ้างึม  จํากัด

สปป.ลาว

บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด

สปป.ลาว

บริ ษทั เคเค เพาเวอร์ จํากัด

กัมพูชา

บริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด

ไทย

บริ ษทั ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด

ไทย

บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า นวนคร จํากัด

ไทย



ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ถือหุน้ ร้อยละ 80
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม บริ ษทั ย่อยถือหุน้
ร้อยละ 55.18
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 นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุน้ ร้อยละ 99.99
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 50
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 33.33
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 40
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 37.50
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 50
เป็ นกิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกัน ของบริ ษ ัท ย่อ ย
บริ ษทั ย่อยถือหุน้ ร้อยละ 25
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยถือหุน้ ร้อยละ 40
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยถือหุน้ 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 โซลาร์ตา้ จํากัด

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/
สั ญชาติ
ไทย

บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จํากัด

ไทย

บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จํากัด

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 โอเวอร์ซี กรี น เอนเนอร์ยี่ จํากัด

ไทย

บริ ษทั ราชบุรีโคเจนเนอเรชัน่ จํากัด

ไทย

บริ ษทั อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชัน่ แนล
อินเวสต์เมนต์ จํากัด
Perth Power Partnership (Kwinana)

สิ งคโปร์

บริ ษทั ไฟฟ้ านํ้างึม  จํากัด

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

ออสเตรเลีย
สปป.ลาว

ไทย
ไทย
ออสเตรเลีย



ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยถือหุน้ ร้อยละ 4
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยถือหุน้ ร้อยละ 40
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยถือหุน้ ร้อยละ 40
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยถือหุน้ ร้อยละ 40
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยถือหุน้ ร้อยละ 40
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยถือหุน้ ร้อยละ 40
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยถือหุน้ ร้อยละ 25
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยถือหุน้ ร้อยละ 
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยถือหุน้ ร้อยละ 60
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยถือหุน้ ร้อยละ 35
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
ทางอ้อม บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุน้ ร้อยละ 60
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
ทางอ้อม บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุน้ ร้อยละ 30
เป็ นบริ ษทั ย่อยของกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
กิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั ถือหุน้
ร้อยละ 75
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 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ชื่อกิจการ
ผูบ้ ริ หารสําคัญ

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/
สั ญชาติ
ไทย

ลักษณะความสัมพันธ์
บุ ค คลที่ มี อ ํา นาจและความรั บ ผิ ด ชอบการ
วางแผน สั่ง การและควบคุ ม กิ จ กรรมต่ า ง ๆ
ของกิ จการไม่ ว่าทางตรงหรื อทางอ้อ ม ทั้ง นี้
รวมถึงกรรมการของกิจการ(ไม่ว่าจะทําหน้าที่
ในระดับบริ หารหรื อไม่)

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



นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อัตราตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อัตราตามสัญญา
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
		

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

รายการที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
รายได้จากการขายไฟฟ้ า
รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง
ซื้อไฟฟ้ า
ค่าปฏิบตั ิการและบํารุ งรักษา
ค่าบริ การจัดการเชื้อเพลิง
ค่าบริ การอื่น
รายได้ค่าบริ การการจัดการ
บริษทั ย่ อย
รายได้ค่าบริ การการจัดการ
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ส่ วนที่เกินกว่าเงินทุนจาก
การเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย
กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
รายได้ค่าบริ การเดินเครื่ องและ
บํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ า
รายได้ค่าบริ การการจัดการ
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รายได้ค่าเช่าพื้นที่

46,856,889
5,567,738
1,712,567
205,032
1,337,334
2,083
4,143
8,952

40,922,118
5,448,868
,9
,6
,,9
,0
,2

4,143
-

-

-

-

329,172
10,541,803
330,870

-

-

,426

-

,313
242,022
1,462
38,173
11,725

,2
,4
,3
,7
,5

240,646
234,474
1,462
-

226,707
100,504
10,373
-



156,353
5,083,472
155,186
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

บริษทั ร่ วม
รายได้ค่าบริ การการจัดการ
เงินปันผลรับ
กิจการอืน่
ดอกเบี้ยจ่าย
ผู้บริหารสํ าคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ

1,926
-

1,800
-

1,926
236,100

1,800
-

94,744

104,197

-

-

168,282
8,324
6,527
183,133

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

81,093
2,308
5,940
89,341

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

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
ลูกหนี้การค้ า-กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

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

10,348,904

8,304,933

-

-

21,081
10,369,985
10,369,985

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

-

-

-

-

-



-
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2557

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

		

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เงินปันผลค้ างรับ-กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2557
6

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด
รวม

-

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าและลูกหนี้อื่น
-กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2557

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีแก๊ส จํากัด
บริ ษทั ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จํากัด
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

(พันบาท)

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
6
1,284,854
1,284,854

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

2556
(พันบาท)

22,141

20,975

-

-

-

-

60,041
9,238
128

20,458
1,378
128
128

-

-

737

642

-

-

24,543

20,727

-

-

2,414

1,152
-

428
902
221
5,543

2,718
888
206
4,295

10,906
902
221
5,543



2,718
10,273
888
206
4,295
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
2557
2556

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าและลูกหนี้อื่น
-กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
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
บริ ษทั โอเวอร์ซี กรี น เอนเนอร์ยี่ จํากัด

3,725
911
17,910
18
1,395
12,619
8

1,756
1,801
822
1,332
40,159
-

3,725
911
18
1,395
12,619
-

1,756
1,801
1,332
40,159
-

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

88
88
76,475

161
161
85,547

88
88
123,039

161
161
98,090

เงินให้ ก้ ยู มื แก่ กจิ การ
ที่เกีย่ วข้ องกัน

อัตราดอกเบีย้
2557
2556
(ร้ อยละต่ อปี )

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด
4.50
บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด
4.50
หั กค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน-สุ ทธิ

4.50
-

งบการเงินรวม
2557
2556

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

7,800,000
750,000
8,550,000

3,360,000
3,360,000
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2557

		
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เงินให้ ก้ ยู มื แก่ กจิ การ
ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

อัตราดอกเบีย้
2557
2556
(ร้ อยละต่ อปี )

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาว
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด
กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด

3.65

3.7356

. และ
.
-

หั ก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

-

-

900,982

1,172,862

43,196
43,196
43,196

-

43,196
944,178
944,178

1,172,862
1,172,862

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
เงินให้ ก้ ยู มื แก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

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

-

100,278
214,646
(314,924)
-

3,360,000
28,600,000
(23,410,000)
8,550,000

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

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

41,299
1,897
43,196

62,500
(62,500)
-

1,172,862
41,299
(275,861)
5,878
944,178

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



บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้ป
าราชบุ
รีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่ าการเงิน
-กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
(ปรับปรุ งใหม่)
(พันบาท)
31,618,387

33,694,878

-

-

งบการเงินรวม
ส่ วนที่ครบกําหนดชําระ
ส่ วนที่ครบกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เกินกว่าหนึ่งปี
รวม
7
6
7
6
7
6
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)
(พันบาท)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
8,110,640
8,556,544
50,546,172
56,776,662
58,656,812
65,333,206
หั ก ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ (4,683,048) (5,080,958) (22,355,377) (26,557,370) (27,038,425) (31,638,328)
3,427,592
3,475,586
28,190,795
30,219,292
31,618,387
33,694,878
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าการเงิน
- สุ ทธิ
3,427,592
3,475,586
28,190,795
30,219,292
31,618,387
33,694,878
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บริษัท ผลิตไฟฟป
้ าราชบุ
รีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)นและบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงิ
บริษหมายเหตุ
ัท ผลิตไฟฟ้ป
าราชบุ
รีโฮลดิ้ง จ�ำกัด น(มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่  ธันวาคม 2557 และ 6 ผลรวมของลูกหนี้และผลตอบแทนตามสัญญาเช่าการเงินแสดงได้ดงั นี้
2557
ผลรวมของ
ลูกหนี้และ
ผลตอบแทน
ตามสัญญาเช่า
การเงิน

ภายในหนึ่งปี
เกินหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
เกินกว่าห้าปี
หั ก ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าการเงิน - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่นระยะยาว-กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

8,110,640
25,400,115
25,146,057
58,656,812
(27,038,425)
31,618,387

งบการเงินรวม

2556

ผลรวมของ
ลูกหนี้
ลูกหนี้และ
ตามสัญญาเช่า
ผลตอบแทน
การเงิน
ตามสัญญาเช่า
- สุ ทธิ
การเงิน
(ปรับปรุ งใหม่)
(พันบาท)
3,427,592
8,556,544
11,783,098
28,122,064
16,407,697
28,654,598
31,618,387
65,333,206
(31,638,328)
33,694,878

งบการเงินรวม
2557
2556

ลูกหนี้
ตามสัญญาเช่า
การเงิน
- สุ ทธิ
(ปรับปรุ งใหม่)
3,475,586
12,951,840
17,267,452
33,694,878

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด

-

-

5,316

-

กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด
รวม

1,462
1,462

-

1,462
6,778

-

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
2557
2556

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

-

บริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในกิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
และบริษทั ร่ วม

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ร่ วม

-

30,040,558

งบการเงินรวม
2557
2556
(ปรับปรุ งใหม่)
(พันบาท)
,656,261
10,535,016
957,628
958,382
11,493,398
12,613,889

เจ้ าหนี้การค้ า-กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2557
2556

27,582,161

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

3,871,770
764,604
4,636,374

4,918,989
764,604
5,683,593

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
เจ้ าหนี้อื่น – กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (“เจ้ าหนี้อื่น”)

49,318

42,377

-

งบการเงินรวม
2557
2556

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด
บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั อาร์ เอช อินเตอร์ เนชัน่ แนล(สิ งคโปร์ )
คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด



53,141

120,166

-

-

-

-

294
892

611
118

-

2,996

2,923
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เจ้ าหนี้อื่น – กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (“เจ้ าหนี้อื่น”)

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด
รวม

15,053
68,194

งบการเงินรวม
2557
6

รายได้ รับล่ วงหน้ าระยะยาว
-กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

13,587
17,769

13,081
16,733

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
6
(พันบาท)

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
เงินกู้ยมื ระยะยาวจาก
กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

14,546
134,712

7,903

อัตราดอกเบีย้
2557
2556
(ร้ อยละต่ อปี )
8.010
8.112

-

-

-

งบการเงินรวม
2557
2556

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

1,095,465

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)
1,186,297
-

1,095,465

1,186,297

-

-

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ ืมระยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
มีดงั นี้
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

ณ วันที่ 1 มกราคม
ลดลง
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2557
2556
1,186,297
(90,832)
1,095,465


(พันบาท)
,358,280
(58,170)
(113,813)
1,186,297

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
-

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

สัญญาสําคัญทีท่ าํ กับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
สัญญาเงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น
ณ วันที่ 1 ธันวาคม  บริ ษทั มีเงินให้กยู้ ืมคงเหลือแก่ บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เป็ น
จํานวน 7,800 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ . ต่อปี มีกาํ หนดชําระคืนภายในไตรมาส 1 ปี 8
ณ วันที่ 1 ธันวาคม  บริ ษทั มีเงินให้กูย้ ืมคงเหลือแก่ บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เป็ น
จํานวน 750 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ . ต่อปี มีกาํ หนดชําระคืนภายในไตรมาส 2 ปี 8
สัญญาเงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาว
บริ ษทั ได้ให้บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์ วิส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยกูย้ ืมเงินเป็ นจํานวนเงิน 36 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
โดยมีอตั ราดอกเบี้ย และมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ให้แก่บริ ษทั เป็ นจํานวนเงิน 8.47 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ดังนั้น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยดังกล่าวคงเหลือเป็ นจํานวนเงิน 27.53 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
หรื อเทียบเท่า 900.98 ล้านบาท โดยบริ ษทั ไม่มีความตั้งใจที่จะเรี ยกชําระคืนเงินให้กูย้ ืมดังกล่าวจากบริ ษทั ย่อย
ภายในระยะเวลาหนึ่ งปี ดังนั้น บริ ษทั จึงจัดประเภทเงินให้กยู้ ืมดังกล่าวเป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะยาว
บริ ษทั ได้ให้บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันกูย้ ืมเงินตามสัดส่ วนการลงทุน
ร้อยละ 25 เป็ นจํานวน 1.32 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่า 43.19 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยตามที่ระบุ
ไว้ในสัญญา สัญญาเงินกูย้ ืมดังกล่าวมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายใน 27 ปี หลังจากวันที่กิจการที่
ควบคุ มร่ ว มกันดังกล่ าวได้รับอนุ มตั ิ ให้เบิ กเงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ น (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557) และเมื่ อ
Lao Holding Enterprise ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันดังกล่าวได้จ่ายชําระค่าหุน้ เต็มจํานวน
สัญญาเงินกู้ยมื ระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 RATCH-Australia Corporation Limited ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม มีเงินกูย้ มื ระยะยาว
จากกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันในประเทศออสเตรเลียคงเหลือเป็ นจํานวน 40.74 ล้านเหรี ยญออสเตรเลียหรื อเทียบเท่า
1,095.46 ล้านบาท (ณ วันที่ 3 ธันวาคม 6: ,6. ล้ านบาท) โดยมีอตั ราดอกเบี้ยอ้างอิงจาก Bank Bill Swap
Bid Rate (BBSY) ซึ่ งเป็ นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเสนอซื้ อของออสเตรเลียที่ประกาศโดย Reuters บวกด้วยอัตราร้อย
ละคงที่ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถามหลังจากระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่ในสัญญากูย้ ืมเงิ น (วันที่
2 พฤษภาคม 2554)
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น
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สัญญาซื้อขายไฟฟ้ า
เมื่อวันที่  ตุลาคม  บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับ กฟผ. เป็น
ระยะเวลา  ปี ซึ่งบริ ษทั ย่อยจะส่ งไฟฟ้ าสุ ทธิที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนเครื่ องที่  และ  และที่ผลิตจาก
โรงไฟฟ้ าพลังความร้อนร่ วมชุดที่ ,  และ  ให้แก่ กฟผ. ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันภายใต้สญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ า บริ ษทั ย่อย
จะได้รับรายได้จาก กฟผ.ประกอบด้วยค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้ 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 22 พฤษภาคม 2540 บริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับ กฟผ. เป็ น
ระยะเวลา 20 ปี ซึ่ งบริ ษทั ย่อยจะส่ งไฟฟ้ าสุ ทธิ ที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนร่ วมให้แก่ กฟผ. ตามเงื่อนไข
ที่ตกลงกันภายใต้สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า บริ ษทั ย่อยจะได้รับรายได้จาก กฟผ. ประกอบด้วย ค่าความพร้อมจ่ายพลัง
ไฟฟ้ าและค่ า พลัง งานไฟฟ้ า ค่ า ความพร้ อ มจ่ า ยพลัง ไฟฟ้ าครอบคลุ ม การชํา ระคื น เงิ น ต้น และดอกเบี้ ย เงิ น กู้
ผลตอบแทนการลงทุนแก่ผูถ้ ือหุ ้น ค่าใช้จ่ายคงที่ในการเดินเครื่ องและบํารุ งรักษา และค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะมีการปรับเพื่อให้เป็ นไปตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค และ
อัตราแลกเปลี่ยน ค่าพลังงานไฟฟ้ าครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการผลิตซึ่ งประกอบด้วยค่าเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายผันแปรใน
การเดินเครื่ องและบํารุ งรักษาโดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถปรับได้ตามราคาเชื้ อเพลิง อัตราส่ วนค่าประสิ ทธิ ภาพ
และดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2557 บริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด ได้โอนกิจการทั้งหมดให้กบั
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด รวมทั้งได้โอนสิ ทธิ ในสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับ กฟผ. ให้กบั บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี
จํากัด ด้วย (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 5)
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 51 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  วัน ก่อนครบกําหนดอายุสัญญา
และให้สญ
ั ญานี้มีอายุต่อไปอีกคราวละ 5 ปี
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สัญญาปฏิบตั ิการเดินเครื่องและบํารุงรักษาและสัญญารับบริการอื่น
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 252 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาปฏิบตั ิการและบํารุ งรักษา
โรงไฟฟ้ ากับ กฟผ.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 กษาหลักตามรอบการใช้งานให้แ ก่ บ ริ ษ ทั ย่อ ย ค่า บริ ก ารเดิ น เครื่ อ งและบํา รุ ง รั ก ษาปกติ แ ละ
ค่าบํารุ งรักษาหลักตามรอบการใช้งาน มีมูลค่าเริ่ มต้นตลอดอายุสัญญารวมประมาณ 16,608.16 ล้านบาท ซึ่ งจะมีการ
ปรับเพิ่มตามอัตราค่าดัชนีราคาผูบ้ ริ โภครายปี
สัญญาบริการจัดการเชื้อเพลิง
เมื่อวันที่  กรกฎาคม  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. สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่  กรกฎาคม  จนถึงวันที่
 มิถุนายน  และจะขยายอายุของสัญญาอย่างต่อเนื่องครั้งละ 1 ปี โดยมีค่าบริ การตามที่ระบุไว้ในสัญญา
สัญญาให้ เช่ าทีด่ นิ และให้ บริการด้ านสาธารณูปโภค
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 7 และวันที่ 21 ตุลาคม 2548 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญา
ให้เช่ าที่ ดินจํานวนรวม 145 ไร่ แก่ บ ริ ษ ทั ราชบุ รี เ พาเวอร์ จํา กัด ในที่ ดิ น บริ เ วณเดี ย วกัน กับ โรงไฟฟ้ าราชบุ รี
เป็ นระยะเวลา 25 ปี 3 เดือน นับจากวันเริ่ มดําเนินการเชิงพาณิ ชย์ของบริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด
เมื่ อ วัน ที่  พฤศจิ ก ายน  บริ ษ ทั ผลิ ต ไฟฟ้ าราชบุ รี จํา กัด ซึ่ ง เป็ นบริ ษ ทั ย่อ ยได้ท าํ สั ญญาให้บ ริ ก ารด้า น
สาธารณู ป โภค แก่ บ ริ ษัท ราชบุ รี เพาเวอร์ จํา กัด โดยที่ บ ริ ษัท ย่ อ ยจะทํา การจัด หาสิ่ ง อํา นวยความสะดวก
สาธารณู ป โภค บริ ก ารและให้สิ ท ธิ ใ นการใช้แ ละการเข้า ถึ ง สาธารณู ปโภคต่า งๆ ที่เ กี่ ย วข้อ งกับ การก่ อ สร้ า ง
การดําเนิ นงาน แก่บริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด ตามข้อตกลงในสัญญา สัญญามีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ลงนาม
ในสัญญาจนถึงวันที่สิ้นสุ ดสัญญาเช่าที่ดินฉบับลงวันที่  มิถุนายน 
สัญญาให้ บริการงานบริหาร
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้บริ การการจัดการกับบริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั จะให้บริ การในการดําเนิ นงานด้านการบริ หารจัดการแก่บริ ษทั ย่อยดังกล่าว โดยมีค่าบริ การ
ตามที่ระบุไว้ในสัญญา


162

รายงานประจ�ำปี

2557

		
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

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  เดือน นับจากวันเริ่ มเดินเครื่ องเชิ งพาณิ ชย์ของโรงไฟฟ้ าหน่ วยที่  ของบริ ษทั ราชบุรี
เพาเวอร์ จํากัด คิดเป็ นจํานวนเงินรวมตามสัญญาทั้งสิ้ น .2 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
สัญญาซึ่งเกีย่ วข้ องกับเงินลงทุนในบริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์ วสิ จํากัด
เมื่อวันที่  กันยายน  บริ ษทั และบริ ษทั ชูบุ อี เลคทริ ค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้ลงนามในสัญญา
ระหว่างผูถ้ ือหุ ้นเพื่อจัดตั้งบริ ษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริ คเซอร์ วิส จํากัด และได้ชาํ ระค่าหุ ้นงวดแรกตามสัดส่ วนการ
ถือหุ น้ เป็ นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 10 ล้านบาท นอกจากนี้ตามสัญญาระหว่างผูถ้ ื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 อการคํ้าประกันใด ๆ ตามสัดส่ วน
การถือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าว ซึ่ งเท่ากับร้อยละ  ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวมิได้กาํ หนดวงเงินในการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินนี้ ณ วันที่  ธันวาคม 2557 บริ ษทั ยังมิได้ให้เงินกูผ้ ถู ้ ือหุน้ หรื อการคํ้าประกันใด ๆ ตามสัญญา
สัญญาซึ่งเกีย่ วข้ องกับโรงไฟฟ้ านํ้างึม 2
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาในการให้บริ การกับบริ ษทั ไฟฟ้ านํ้างึม  จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ของกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เพื่อให้การพัฒนาโครงการ การก่อสร้าง และการเดินเครื่ องและบํารุ งรักษา ให้เป็ นไป
ตามกําหนดเวลา โดยมีค่าบริ การปี ละ  ล้านบาท โดยสัญญาจะมีผลบังคับใช้เมื่อบริ ษทั ย่อยดังกล่าว เริ่ มเดินเครื่ อง
เชิงพาณิ ชย์ จนสิ้ นสุ ดสัญญาระยะเวลาสัมปทานโรงไฟฟ้ า หรื อตามที่ตกลงกัน
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 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
สัญญาระยะเวลาสัมปทานโรงไฟฟ้ า ทั้งนี้ ค่าบริ การเดิ นเครื่ องและบํารุ งรั กษาโรงไฟฟ้ ามีมูลค่าเริ่ มต้นตลอดอายุ
สัญญาประมาณ 3,200 ล้านบาท ซึ่ งจะมีการปรับเพิ่มตามที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์ วิส จํากัดจะ
ให้บริ การดูแลบํารุ งรักษาอาคารประกอบและสิ่ งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งงานบริ หารจัดการต่างๆ และเมื่อ
วันที่ 26 มิถุนายน 2552 บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์ วิส จํากัด ได้ทาํ สัญญาจ้างเหมาช่วงบริ การเดินเครื่ องและบํารุ งรักษา
โรงไฟฟ้ าพลังนํ้าดังกล่าวกับ กฟผ. โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2552 จนสิ้ นสุ ดระยะเวลาสัมปทานของ
โรงไฟฟ้ าดังกล่าว ซึ่ งค่าบริ การเดินเครื่ องและบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ ามีมูลค่าเริ่ มต้นตลอดอายุสัญญาประมาณ 2,000
ล้านบาท ซึ่งจะมีการปรับเพิ่มตามที่ระบุไว้ในสัญญา

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

163

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

เมื่อวันที่  กันยายน 255 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 แต่วนั ที่
 กันยายน 255 เป็ นระยะเวลา  ปี ทั้งนี้ ค่าบริ การงานบํารุ งรั กษาโรงไฟฟ้ ามีมูลค่าเริ่ มต้นตลอดอายุสัญญา
ประมาณ . ล้านบาท ซึ่ งจะมีการปรับเพิ่มตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยมีขอบข่ายงานหลัก ได้แก่ งานทดสอบ
เครื่ องผลิตไฟฟ้ าและส่ วนประกอบต่าง ๆ งานบํารุ งรักษา งานบริ การให้คาํ ปรึ กษา โดยบริ ษทั ราช-ลาว เซอร์ วิส
จํากัด จะให้บริ การงานบริ หารจัดการและสิ่ งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ และเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 บริ ษทั ราชลาว เซอร์ วิส จํากัด ได้ทาํ สัญญาจ้างเหมาช่วงงานบริ การบํารุ งรักษาเชิงป้ องกัน (Preventive Maintenance Services)
โรงไฟฟ้ าพลังนํ้าดังกล่าวกับ กฟผ. โดยค่าบริ การงานบํารุ งรักษามีมูลค่าเริ่ มต้นตลอดอายุสัญญาประมาณ 337.15
ล้านบาท ซึ่งจะมีการปรับเพิ่มตามที่ระบุไว้ในสัญญา
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
เมื่ อ วัน ที่ 28 พฤศจิ ก ายน 2556 บริ ษัท ได้ท ํา สั ญ ญาให้ บ ริ การควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า (Construction
Supervision Contractor Service Agreement) กับบริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุม
ร่ วมกัน เพื่อให้บริ การควบคุมและบริ หารงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํ้าเซเปี ยน-เซนํ้าน้อย ซึ่ งอยูใ่ นพื้นที่
แขวงจําปาสัก และแขวงอัตตะปื อ สปป. ลาว เป็ นระยะเวลา 64 เดือนนับแต่วนั เริ่ มงานโดยมีค่าบริ การตามสัญญา
เป็ นจํานวนเงิน 10.96 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่า 328 ล้านบาท
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2557
2556
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
รวม

454
1,954,746
535,634
8,132,225
10,623,059

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(พันบาท)
4
100
,,3
11,674
675,524
367,495
4,800,871
1,620,000
7,437,782
1,999,269

100
1,817
115,054
3,040,000
3,156,971

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2557
2556
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
สกุลเงินกีบ
สกุลเงินเหรี ยญออสเตรเลีย
สกุลเงินเหรี ยญสิ งคโปร์
รวม

5,466,779
2,860,363
21,581
1,680,355
593,981
10,623,059

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(พันบาท)
,421,111
1,696,509
171,208
302,760
75,338
1,594,142
1,175,983
7,437,782
1,999,269

3,117,038
39,933
3,156,971

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

8

เงินลงทุนอืน่
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
รวม

3,206,890
435,851
3,642,741

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

2,050,000
399,695
2,449,695

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

3,575,434
426,956
4,002,390
7,645,131

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

423,000
423,000
2,872,695

123,000
123,000
608,262

ยอดเงินลงทุนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2557
2556
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
สกุลเงินกีบ
รวม

3,035,851
992,846
3,616,434
7,645,131

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(พันบาท)
2,048,634
2,872,695
3,038,896
5,087,530
2,872,695

608,262
608,262
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

		

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ของตราสารทุนที่อยูใ่ นความต้องการของตลาดมีดงั นี้
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

หลักทรัพย์ เพือ่ ค้ า
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อระหว่างปี
ขายระหว่างปี
รายการปรับปรุ งจากการตีราคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

445,634
625,362
(637,258)
2,113
435,851

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

405,262
298,362
(305,370)
1,441
399,695

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

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

2,997,896
577,538
3,575,434

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

-

-

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผื่อขาย
ในระหว่างปี 2557 กลุ่มบริ ษทั ได้รับเงินปั นผลตามสัดส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเป็ นจํานวนเงิน 235.95 ล้าน
บาท (6: . ล้ านบาท)
กําไรจากการจําหน่ ายลูกหนี้ระยะยาว
ในระหว่างปี 2555 RATCH-Australia Corporation Limited (“RAC”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ได้ขายเงินลงทุนใน
บริ ษทั Great Energy Alliance Corporation Pty Ltd (“GEAC”) และบันทึกลูกหนี้ระยะยาวอื่นจากการขายเงินลงทุน
ดังกล่าว โดยเป็ นสัญญาการชําระเงินเป็ นงวด (Scheduled Payment Option Agreement) เป็ นระยะเวลา 15 ปี ทั้งนี้ใน
ระหว่างปี  RAC ได้ขายลูกหนี้ระยะยาวดังกล่าวพร้อมทั้งสัญญาดอกเบี้ยรับ (Scheduled Payment Deed Interest)
ตามมูลค่าต้นทุน . ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย ที่ราคาขาย . ล้านเหรี ยญออสเตรเลียหรื อเทียบเท่า ,518.06 ล้าน
บาท RAC รับรู ้กาํ ไรจากการขายลูกหนี้ระยะยาวดังกล่าวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 เป็ นจํานวนเงิน 22.21 ล้านเหรี ยญออสเตรเลียหรื อเทียบเท่า 645.83 ล้านบาท


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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

9

ลูกหนีก้ ารค้ า
งบการเงินรวม
2557
2556
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
กิจการอื่น
รวม
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

10,369,985
124,669
10,494,654
10,494,654

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญสําหรับปี

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(พันบาท)
8,336,745
164,008
8,500,753
8,500,753
-

-

-

-

-

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

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

10,367,544

8,301,970

-

หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

2,441
10,369,985
10,369,985

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

-

กิจการอืน่
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

124,669
124,669

164,008
164,008

-



-

-

-
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บริษัท ผลิตไฟฟป้ าราชบุ
รีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)นและบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงิ
บริษหมายเหตุ
ัท ผลิตไฟฟ้าปราชบุ
รีโฮลดิ้ง จ�ำกัด น
(มหาชน) และบริษัทย่อย

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาไม่เกิน  เดือน
ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2557
2556
สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
รวม
10

10,380,813
113,841
10,494,654

(พันบาท)
8,346,103
154,650
8,500,753

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
-

-

วัสดุสํารองคลัง
งบการเงินรวม
2557
2556
นํ้ามันเชื้อเพลิง
วัสดุสาํ รอง
วัสดุสาํ รองระหว่างทาง
รวม
หั ก ค่าเผือ่ วัสดุสาํ รองคลังล้าสมัย
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าวัสดุสาํ รองคลัง
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

1,119,965

(พันบาท)
1,039,130

-

-

2,435,616
14,183
3,569,764
(803,191)
(137,164)
2,629,409

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

-

-

ต้นทุนของวัสดุสํารองคลังที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชี ตน้ ทุนขายสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 มีจาํ นวน 2,050.42 ล้านบาท (256: ,6.6 ล้ านบาท)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

11

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย

หมายเหตุ
บริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 1 มกราคม
ลงทุนเพิ่ม
รับโอนเงินลงทุน
รับเงินคืนทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 ธันวาคม



งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)
27,582,161
6,137,646
420,200
(3,433,546)
(665,903)
30,040,558

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

ขาดทุนจากการด้อยค่า ได้ถูกบันทึกรวมอยูใ่ นบัญชีส่วนที่เกินกว่าเงินทุนจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อยมีดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)
ส่ วนที่เกินกว่าเงินทุนจากการเลิกกิจการ
- บริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด
- บริ ษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จํากัด
- บริ ษทั ราชบุรีแก๊ส จํากัด
ขาดทุนจากการด้อยค่า – เงินลงทุนในบริ ษทั ราชบุรีแก๊ส จํากัด
สุ ทธิ

1,227,354
361
51,614
(665,903)
613,426

-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

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
-

7,000,000
2,500
-

21,900,000
420,200
640,000
77,858
,00,000
2,500
-

18,275,000
500,000
420,900
640,000
77,858

ทุนชําระแล้ว
2557
2556

7,000,000
2,500
30,040,558

21,900,000
420,200
640,000
77,858

2557

2556

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

68

-

-

-

การด้อยค่า
2557
2556
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

วิธีราคาทุน

* ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 บริ ษทั ได้มาซึ่งบริ ษทั ย่อยดังกล่าวและได้ชาํ ระบัญชีในระหว่างปี 2557

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

สัดส่ วนความ
เป็ นเจ้าของ
2557
2556
(ร้ อยละ)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และเงินปันผลรับสําหรับแต่ละปี มีดงั นี้

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

7,000,000
2,500
30,040,558

21,900,000
420,200
640,000
77,858
7,000,000
2,500
27,582,161

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

วิธีราคาทุน-สุ ทธิ
2557
2556

5,080,000
10,541,803

4,202,803
1,259,000
-

5,083,472

4,748,472
335,000
-

เงินปั นผลรับ
2557
2556
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การจดทะเบียนเลิกกิจการของบริษทั ย่ อย
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยเมื่อวันที่  สิ งหาคม  ผูถ้ ือ
หุ ้น ได้มีม ติอ นุ ม ตั ิใ ห้เ ลิ ก กิ จ การของบริ ษ ทั ย่อ ยดัง กล่า ว ซึ่ ง บริ ษ ทั ย่อ ยได้ดาํ เนิ น การจดทะเบีย นเลิ ก บริ ษ ทั กับ
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่  สิ งหาคม  ทั้งนี้ บริ ษทั ได้บนั ทึกส่ วนเกินทุนจากการจ่าย
คืนทุนของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 1ธันวาคม 
เป็ นจํานวนเงิน 1,227.35 ล้านบาท ณ วันที่ 1ธันวาคม  บริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด อยูร่ ะหว่างดําเนิ นการ
ชําระบัญชี
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั บ้านบึง เพาเวอร์ จํากัด บริ ษทั อีสเทิร์น ไอพีพี จํากัด และ บริ ษทั อีสเทิร์น
เพาเวอร์ เจนเนอเรชัน่ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ผูถ้ ือหุ น้ ได้มีมติให้เลิกกิจการของ
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าว และเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 บริ ษทั ย่อยทางอ้อมได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และจดทะเบียนเสร็ จสิ้ นการชําระบัญชีเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ราชบุรีแก๊ส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ผูถ้ ือหุ ้น
ได้มีมติอนุมตั ิให้เลิกกิจการของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว และเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 บริ ษทั ย่อยได้ดาํ เนินการจดทะเบียน
เลิกกิจการต่อกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และจดทะเบียนเสร็ จการชําระบัญชี เมื่อวันที่  สิ งหาคม
2557 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้บนั ทึกผลขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน . ล้านบาท
(สุ ทธิจากส่ วนที่เกินกว่าเงินทุนจากการเลิกกิจการจํานวน 51.61 ล้านบาท) ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 1 ธันวาคม 
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่  พฤษภาคม 
ผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิให้เลิกกิจการของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวและโอนกิจการทั้งหมดให้กบั บริ ษทั ซึ่ งรวมเงินลงทุนใน
บริ ษทั ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จํากัด มูลค่าเท่ากับ 420.20 ล้านบาท โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียน
เลิกบริ ษทั กับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่  พฤษภาคม  และได้จดทะเบียนเสร็ จการ
ชําระบัญชีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้บนั ทึกส่ วนเกินทุนจากการจ่ายคืนทุนของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 1 ธันวาคม  เป็ นจํานวนเงิน 0.36 ล้านบาท
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

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

การจําหน่ ายเงินลงทุนในบริษทั ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
ในการประชุ ม ของคณะกรรมการบริ ษ ทั ราชบุ รี พ ลัง งาน จํา กัด ซึ่ ง เป็ นบริ ษทั ย่อ ย เมื่ อวัน ที่  กัน ยายน 
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิให้ขายเงินลงทุนใน บริ ษทั ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม ซึ่ งเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 บริ ษทั ย่อยได้จาํ หน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าว
ในส่ วนที่บริ ษทั ย่อยถือหุ ้นอยู่ท้ งั หมดให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหม่ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้บนั ทึกผลขาดทุนจากการจําหน่ ายเงิน
ลงทุนเป็ นจํานวนเงิน 142.11 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
เงินปันผลรับจากบริษทั ย่ อย
ที่ประชุมคณะกรรมการ/ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อยได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลและเงินปั นผลประจําปี
ดังต่อไปนี้

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด

บริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด

บริ ษทั ราชบุรี แก๊ส จํากัด

วันที่ประชุม
คณะกรรมการ/ผูถ้ ือหุ ้น

บาทต่อ
หุ ้น

12 พฤศจิกายน 2557
3 กันยายน 2557
18 มิถุนายน 2557
17 มีนาคม 2557

0.59
0.68
0.59
0.33

31 กรกฏาคม 2557
1 กรกฏาคม 2557

2.34
146.04

14 มีนาคม 2557

25.18

จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)
1,284.85
1,248.64
1,080.20
589.10

วันที่จ่าย
เงินปั นผล
5 มกราคม 2558
4 กันยายน 2557
2 กรกฎาคม 2557
20 มีนาคม 2557

80.00 31 กรกฎาคม 2557
5,000.00 31 กรกฎาคม 2557
1,259.00

31 มีนาคม 2557

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

12

เงินลงทุนในกิจการทีค่ วบคุมร่ วมกันและบริษทั ร่ วม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ 
(ปรับปรุ งใหม่)
(พันบาท)
5,287,117
ณ วันที่ 1 มกราคม
12,613,889
2,373,697
5,683,593
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
1,284,822
727,711
507,950
เงินลงทุนเพิ่มในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
556,143
526,050
306,793
เงินลงทุนเพิม่ ในบริ ษทั ร่ วม
64,772
64,772
(160,800)
ขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
(20,800) (1,354,012)
รายได้เงินปันผล
(943,029)
(977,625)
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
ก่อนเปลี่ยนสถานะ

(2,163,162)
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
(59,422)
(64,760)
ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการที่
ควบคุมร่ วมกัน
(15,156)
(15,446)
อื่น ๆ
204,157
5,683,593
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
11,493,398
12,613,889
4,636,374

71

25
40

กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกันทางอ้ อม
บริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด*
บริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ านวนคร จํากัด

* ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5

.33 .33
40
40
37.5 37.5
25
25
50
50
25
25

50
25
40

50

20,000

3,423,800
7,325,000 7,325,000
1,002,000 402,000

6,606,750 6,606,750
2,457,793 2,457,793
1,679
1,679
1,808
1,808
30,892 30,892
2,049,465 1,196,415

20,000

ทุนชําระแล้ว



1,831,250
400,800

2,202,250
983,116
630
452
15,446
675,322
3,887,216

10,000

72

1,809,211
1,831,250
160,800

2,202,250
983,116
630
452
15,446
393,309
3,605,203

10,000

วิธีราคาทุน



4,054,627
368,578

2,993,551
274
15,156
647,715
3,735,967

79,271

2,163,163
3,755,434
139,542

2,804,753
348
15,156
382,726
3,282,377

79,394

-

(15,156)
(15,156)

-

-

(15,156)
(15,156)

-

วิธีส่วนได้เสี ย
การด้อยค่า




(พันบาท)

4,054,627
368,578

2,993,551
274
647,715
3,720,811

79,271

2,163,163
3,755,434
139,542

2,804,753
348
382,726
3,267,221

79,394

ส่ วนได้เสี ย-สุ ทธิ



400,000
-

72,674
92,674

20,000

341,856
475,000
-

57,259
77,259

20,000

เงินปั นผลรับสําหรับปี



		

50

กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกันทางตรง
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  จํากัด
บริ ษทั เคเค เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน - เซนํ้าน้อย จํากัด

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
 
(ร้ อยละ)

งบการเงินรวม

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และเงินปันผลรับสําหรับแต่ละปี มีดงั นี้

บริบริ
ษัทษัทผลิผลิตตไฟฟ
ีโฮลดิ้งง้ จ�จํำกัากัดด(มหาชน)
(มหาชน)
และบริ
ไฟฟ้้ าราชบุ
าราชบุรรีโฮลดิ
และบริ
ษัทย่อษยัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

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

รวม

กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกันทางอ้ อม
บริ ษทั ราชบุรีเวอลด์
โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั โซลาร์ตา้ จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช ) จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช ) จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จํากัด
บริ ษทั สงขลา ไบโอแมส จํากัด
บริ ษทั สงขลา ไบโอฟูเอล จํากัด
Perth Power Partnership
(Kwinana)
บริ ษทั สุ โขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
บริ ษทั อยุธยา เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีโคเจนเนอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั โอเวอร์ซี กรี น เอนเนอร์ยี่ จํากัด




30
25
45
-

30
45
35
60




40
49
40
40
40
40
40

40
49
40
40
40
40
40

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
 
(ร้ อยละ)

1,996,020 1,996,020
1,827,000 1,827,000

2,311,167 2,311,167
80,000
40,100 40,100
25,750
1,000
-

1,250,000 1,250,000
1,100,000 1,100,000
188,750 178,250
194,878 185,178
185,502 175,002
206,000 168,750
1,000
1,000

ทุนชําระแล้ว



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

399,204
365,400
764,604

618,531
18,100
8,750
600
4,232,043
8,119,259

500,000
545,960
75,500
77,951
74,201
80,000
400

73

399,204
365,400
764,604

618,531
20,000
18,100
5,787,124
,392,327

500,000
545,960
71,300
74,071
70,001
67,500
400

วิธีราคาทุน



530,687
427,695
958,382

642,879
13,927
8,505
586
6,814,207
10,550,174

526,369
808,803
109,414
106,384
101,934
71,832
369

514,917
442,711
957,628

707,608
1,689
17,933
8,389,040
11,671,417

522,774
745,493
89,259
91,902
89,695
64,169
379

-

(15,156)

-

-

(15,156)

-

วิธีส่วนได้เสี ย
การด้อยค่า




(พันบาท)

งบการเงินรวม

530,687
427,695
958,382

642,879
13,927
8,505
586
6,814,207
10,535,018

526,369
808,803
109,414
106,384
101,934
71,832
369

514,917
442,711
957,628

707,608
1,689
17,933
8,389,040
11,656,261

522,774
745,493
89,259
91,902
89,695
64,169
379

ส่ วนได้เสี ย-สุ ทธิ



112,000
124,100
236,100

72,455
614,255
706,929

105,428
7,928
12,513
15,931
-

-

0,265
900,366
977,625

7,345
7,840
8,060
-

เงินปันผลรับสําหรับปี



บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน


.

37.50
25
50
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  จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีเวอลด์โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั โซลาร์ตา้ จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช ) จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช ) จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช ) จํากัด
บริ ษทั สงขลา ไบโอแมส จํากัด
บริ ษทั สงขลา ไบโอฟูเอล จํากัด
บริ ษทั เคเค เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด
รวม

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


.

37.50
25
40
49

40
40
40
40
50
25

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ


(ร้ อยละ)

1,996,020
1,827,000



1,996,020
1,827,000

20,000
6,606,750
2,457,793
1,679
1,808
1,250,000
1,,000
178,250
185,178
175,002
168,750
1,000
30,892
1,196,415

ทุนชําระแล้ว

20,000
6,606,750
2,457,793
1,679
1,808
30,892
2,049,465



บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท ผลิ
ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิน้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ปตระกอบงบการเงิ

74

399,204
365,400
764,604

10,000
2,202,250
983,116
630
452
15,446
675,322
3,887,216

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
15,446
393,309
4,934,435

-

(15,446)
(15,446)

-

(15,446)
(15,446)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
การด้อยค่า




(พันบาท)

399,204
365,400
764,604

10,000
2,202,250
983,116
630
452
675,322
3,871,770

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

วิธีราคาทุน-สุ ทธิ



112,000
124,100
236,100

20,000
72,674
105,428
7,928
12,513
15,930
234,473



-

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



เงินปันผลรับสําหรับปี
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ปี 2557
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  จํากัด
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ านวนคร จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีเวอลด์
โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั โซลาร์ตา้ จํากัด
11,953,690
471,397
2,763,725
973,163
1,550
75
329,636
728,022
291,972

50

33.33
40
37.5
25
40

40
49

สิ นทรัพย์
หมุนเวียน

25

สั ดส่ วน
ความเป็ น
เจ้ าของ
(ร้ อยละ)

8,564,706
3,944,027

27,017,398
83,152,583
560,371
1,077,812

2,064

15,730,743

สิ นทรัพย์ ไม่
หมุนเวียน

75

9,292,728
4,235,999

29,781,123
84,125,746
1,550
560,446
1,407,448

473,461

27,684,433

สิ นทรัพย์ รวม

1,062,390
352,452

1,683,736
4,019,418
892
693,689
44,336

313,422

6,475,214

หนีส้ ิ น
หมุนเวียน

6,916,636
2,247,159

16,169,308
80,738,213
441,717

7,205

6,780,022

หนีส้ ิ นไม่
หมุนเวียน
(พันบาท)

7,979,026
2,599,611

17,853,044
84,757,631
892
693,689
486,053

320,627

13,255,236

หนีส้ ิ นรวม

166,934
381,038

1,330,853
286,831
9,457

554,103

5,365,246

รายได้
รวม

(163,339)
(212,300)

(1,069,380)
(303,705)
(75)
(18)
(20,421)

(534,226)

(4,642,339)

ค่ าใช้ จ่าย
รวม

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ผลิาตราชบุ
ไฟฟร้ าราชบุ
จํากัด (มหาชน)
บริษัทบริ
ผลิษตัทไฟฟ้
ีโฮลดิ้ง รจ�ีโำฮลดิ
กัด ง้(มหาชน)
และบริษัทย่และบริ
อย ษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

3,595
168,738

261,473
(16,874)
(75)
(18)
(10,964)

19,877

722,907

กําไร
(ขาดทุน)
สุ ทธิ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

177

ปี 2557
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์
(โคราช ) จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์
(โคราช ) จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์
(โคราช 7) จํากัด
บริ ษทั สงขลา ไบโอแมส จํากัด
Perth Power Partnership (Kwinana)
บริ ษทั เคเค เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั สงขลา ไบโอฟูเอล จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด
บริ ษทั อยุธยา เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีโคเจนเนอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั โอเวอร์ซี กรี น เอนเนอร์ยี่ จํากัด
บริ ษทั เฟิ ร์ส โคราช วินด์ จํากัด
บริ ษทั เค อาร์ ทู จํากัด
รวม
63,693
43,535
42,122
47,561
520,569
6,898
943
724,875
30,981
,473
999
896,081
868,600
20,777,560

40

40
40
30
50
40
25
45


20
20

สิ นทรัพย์
หมุนเวียน

40

สั ดส่ วน
ความเป็ น
เจ้ าของ
(ร้ อยละ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

712,723
793,733
2,510,851
28,953
943
7,485,080
30,981
17,473
999
6,616,724
6,030,892
183,280,422

670,601
746,172
1,990,282
22,055
6,760,205
5,720,643
5,162,292
162,502,862

76

747,872

740,264

สิ นทรัพย์ รวม

704,337

676,571

สิ นทรัพย์ ไม่
หมุนเวียน

บริษัทบริ
ผลิษตัทไฟฟ้
ีโฮลดิ้งรจ�ีโฮลดิ
ำกัด ง้ (มหาชน)
และบริษัทและบริ
ย่อย ษัทย่ อย
ผลิาตราชบุ
ไฟฟ้ราราชบุ
จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

59,376
315,296
371,551
605,839
16
231
23
589,051
488,803
17,202,653

61,032

65,886

หนีส้ ิ น
หมุนเวียน

398,540
292,896
207,487
20
4,860,812
3,377,180
3,405,222
126,659,248

420,909

395,922

หนีส้ ิ นไม่
หมุนเวียน
(พันบาท)

457,916
608,192
579,038
20
5,466,651
16
231
23
3,966,231
3,894,025
143,861,901

481,941

461,808

หนีส้ ิ นรวม

48,631
1,080
744,408
567
67
25
272,117
243,172
9,502,047

48,128

49,390

รายได้
รวม

(24,662)
(5,917)
(677,259)
(9)
(17,591)
(4,073)
(270)
(14)
(144,346)
(134,088)
(8,004,554)

(25,014)

(25,508)

ค่ าใช้ จ่าย
รวม

23,969
(4,837)
67,149
(9)
(17,024)
(4,006)
(245)
(14)
127,771
109,084
1,497,493

23,114

23,882

กําไร
(ขาดทุน)
สุ ทธิ
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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  จํากัด
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ านวนคร จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีเวอลด์
โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั โซลาร์ตา้ จํากัด
3,482,477
17,175,740
1,980
28,256,552
60,614,790
557,831
209,825
6,427,138
3,956,706

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 ไม่
หมุนเวียน

2,277,100
9,432,531

สิ นทรัพย์
หมุนเวียน

50
25

สั ดส่ วน
ความเป็ น
เจ้ าของ
(ร้ อยละ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ผลิ
ฮลดิ้ง รจ�ีโำฮลดิ
กัด (มหาชน)
และบริษัทย่และบริ
อย ษัทย่ อย
บริตษไฟฟ้
ัท ผลิาราชบุ
ตไฟฟร้ ีโาราชบุ
ง้ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

77

6,560,517
4,425,660

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

471,308

5,759,577
26,608,271

สิ นทรัพย์ รวม

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

3,484,902
4,379,686

รายได้
รวม

(17,778)
(207,114)

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

(540,198)

(3,492,022)
(3,868,372)

ค่ าใช้ จ่าย
รวม

34,021
138,944

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

(15,690)

(7,120)
511,314

กําไร
(ขาดทุน)
สุ ทธิ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
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ปี 2556
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์
(โคราช) จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์
(โคราช) 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
649,064
157,344
2,102,783
22,055
110,964
3,736,715
5,972,976
5,434,582
140,243,510

48,680
54,810
67,418
676,615
6,898
969
71,497
238,920
39,873
1,200,145
1,230,177
21,237,206

40

40
40
30
50
40
25
25
45
20
20

672,666

สิ นทรัพย์ ไม่
หมุนเวียน

56,427

สิ นทรัพย์
หมุนเวียน

78

703,874
224,762
2,779,398
28,953
969
182,461
3,975,635
39,873
7,173,121
6,664,759
161,480,716

750,002

729,093

สิ นทรัพย์ รวม

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
11,503,228

41,430

43,036

รายได้
รวม

(22,790)
(1,789)
(682,708)
(10)
(146)
(9,321)
(167)
(127,344)
(110,902)
(10,975,445)

(24,085)

(23,535)

ค่ าใช้ จ่าย
รวม

19,250
(1,186)
63,897
(10)
(146)
(8,822)
(104)
122,387
89,434
527,783

17,345

19,501

กําไร
(ขาดทุน)
สุ ทธิ

		

40

สั ดส่ วน
ความเป็ น
เจ้ าของ
(ร้ อยละ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ษัท าผลิ
ตไฟฟ
้ าราชบุ
ง้ จํากัดและบริ
(มหาชน)
ษัทย่ อย
บริษัท ผลิบริตไฟฟ้
ราชบุ
รีโฮลดิ
้ง จ�ำรกัีโฮลดิ
ด (มหาชน)
ษัทย่อและบริ
ย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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การจําหน่ ายเงินลงทุนในบริษทั สุ โขทัย เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
ในการประชุ มของคณะกรรมการบริ ษทั ราชบุรี พลังงาน จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เมื่ อวันที่  มิ ถุนายน 2557
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้ขายเงินลงทุนใน บริ ษทั สุ โขทัย เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
เมื่อวันที่  กรกฎาคม  บริ ษทั ย่อยได้จาํ หน่ายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันดังกล่าวในส่ วนที่บริ ษทั ย่อย
ถือหุ ้นอยู่ท้ งั หมดให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม ทั้งนี้ กาํ ไรจากการจําหน่ ายเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 10.94 ล้านบาท ได้ถูก
บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
การจัดโครงสร้ างการลงทุนของกลุ่มบริษทั
ในการประชุ มของคณะกรรมการบริ ษทั เมื่ อวันที่  ตุ ลาคม 2556 คณะกรรมการบริ ษทั มี มติ อนุ มตั ิ ให้มีการจัด
โครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั และอนุมตั ิการซื้ อขายหุ น้ ระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยในระหว่างปี 2557
บริ ษทั ได้ขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันซึ่ งได้แก่ บริ ษทั สงขลา ไบโอแมส จํากัด บริ ษทั สงขลา ไบโอ
ฟูเอล จํากัด บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช ) จํากัด บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช ) จํากัด บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์
(โคราช ) จํากัด บริ ษทั โซลาร์ ตา้ จํากัด และบริ ษทั ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด ให้แก่ บริ ษทั ย่อย ทั้งนี้
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี กบั สิ่ งตอบแทนที่ได้รับจากบริ ษทั ย่อยจํานวน 207.47 ล้านบาท ได้ถูกบันทึกไว้ใน
“ผลต่างที่เกิดจากรายการภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
การจ่ ายชําระค่าหุ้นเพิม่ เติม
ในระหว่างปี 2557 กิจการที่ควบคุมร่ วมกันได้เรี ยกชําระค่าหุน้ เพิ่มเติมและสําหรับหุ น้ เพิ่มทุน โดยกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
ได้จ่ายชําระค่าหุน้ ดังกล่าวตามสัดส่ วนการลงทุนเดิม ดังนี้

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั สงขลา ไบโอแมส จํากัด
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ านวนคร จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช ) จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด *

รายละเอียด
ชําระค่าหุ ้นเพิ่มเติม
ชําระค่าหุ ้นเพิ่มเติมและเพิ่มทุน
ชําระค่าหุ ้นเพิ่มเติม
ชําระค่าหุ ้นเพิ่มเติม
ชําระค่าหุ ้นเพิ่มเติม
ชําระค่าหุ ้นเพิ่มเติม
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จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)
12.50
240.00
4.20
3.88
4.20
282.02
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* เงินลงทุนในบริ ษทั ไฟฟ้ าเซเปี ยน-เซนํา้ น้ อย จํากัด
ในระหว่างไตรมาสที่  ปี  บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน ได้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั จากเดิม  ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญจํานวน 500,000 หุ้ น โดยมีมูลค่ าหุ้ นที่
ตราไว้ ห้ ุ นละ  เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา ) เป็ น  ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญจํานวน .0 ล้ าน
หุ้ น โดยมีมูลค่ าหุ้ นที่ ตราไว้ ห้ ุ นละ  เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา) โดยบริ ษทั ได้โอนเงินจ่ายล่วงหน้าชําระค่าหุ น้ เป็ นเงิน
ลงทุนจํานวน . ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่า . ล้านบาท นอกจากนี้ในระหว่างปี บริ ษทั ได้จ่าย
ชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุนตามสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ  เป็ นจํานวนเงิน . ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่า
. ล้านบาท
การร่ วมทุนและจัดตั้งบริษทั
เงินลงทุนในบริ ษทั ราชบุรีโคเจนเนอเรชั่น จํากัด
เมื่ อวันที่  ตุลาคม  บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ อขายหุ ้น กับบริ ษทั
นํ้าตาลราชบุรี จํากัด เพื่อซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ราชบุรีโคเจนเนอเรชัน่ จํากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อร่ วมลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้ าผูผ้ ลิตไฟฟ้ ารายเล็ก ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี โดยมีทุนจดทะเบียน  ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ น
สามัญจํานวน 10 ล้ านหุ้ น ซึ่ งมี มูลค่ าที่ ตราไว้ ห้ ุ นละ 10 บาท) โดยบริ ษทั ย่อยได้ชาํ ระค่าหุ ้นสามัญดังกล่ าวตาม
สัดส่ วนการลงทุนร้อยละ  ในอัตราหุ ้นละ . บาท เป็ นจํานวนเงิน . ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่  มกราคม
 บริ ษทั ราชบุรีโคเจนเนอเรชัน่ จํากัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์ เป็ นบริ ษทั เบิกไพร
โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั โอเวอร์ ซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จํากัด
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั โอเวอร์ ซี กรี น
เอนเนอร์ยี่ จํากัด เพื่อให้บริ การด้านการบริ หารจัดการโครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น โดย
บริ ษทั ดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญ  แสนหุ้ น มีมูลค่ าที่ ตราไว้ ห้ ุ นละ  บาท) ทั้งนี้
บริ ษทั ย่อยได้จ่ายชําระค่าหุน้ ตามสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ  ในอัตราหุน้ ละ 10 บาท เป็ นจํานวนเงิน 0.60 ล้านบาท
เงินลงทุนในบริ ษทั อาร์ ไอซี ไอ อิ นเตอร์ เนชั่นแนลอิ นเวสต์ เมนต์ จํากัด
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 บริ ษทั อาร์ เอช อินเตอร์ เนชัน่ แนล (สิ งคโปร์ ) คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ทางอ้อม ได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริ ษทั อาร์ ไอซี ไอ อินเตอร์ เนชัน่ แนลอินเวสต์เมนต์ จํากัด ในประเทศสิ งคโปร์ โดยมี
วัต ถุ ประสงค์เ พื่อ ลงทุ น โครงการผลิ ต ไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ในประเทศญี่ ปุ่น โดยบริ ษ ทั ดัง กล่ า วมี ทุน จด
ทะเบียน 100 เหรี ยญดอลลาร์ สิงคโปร์ (แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญ  หุ้ น มีมูลค่ าที่ ตราไว้ ห้ ุ นละ  เหรี ยญดอลลาร์
สิ งคโปร์ ) ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ย่อยทางอ้อมมีภาระผูกพันที่จะต้องชําระค่าหุ ้นตามสัดส่ วนการ
ลงทุนร้อยละ 60 เป็ นจํานวนเงิน 60 เหรี ยญดอลลาร์สิงคโปร์
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เงินปันผลรับจากกิจการทีค่ วบคุมร่ วมกันและบริษทั ร่ วม
ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วม ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลและ
เงินปันผลประจําปี ดังต่อไปนี้

ชื่อบริ ษทั
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริ คเซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช ) จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั โซลาร์ตา้ จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั เฟิ ร์ส โคราช วินด์ จํากัด
บริ ษทั เค อาร์ ทู จํากัด

บาทต่อ
วันที่ประชุม
คณะกรรมการ/ ผูถ้ ือหุ ้น หุ ้น

จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)

วันที่จ่าย
เงินปั นผล

20 พฤศจิกายน 2557
21 ตุลาคม 2557
25 มิถุนายน 2557
18 เมษายน 2557
25 มิถุนายน 2557
18 เมษายน 2557
25 มิถุนายน 2557
18 เมษายน 2557
15 สิ งหาคม 2557
10 มีนาคม 2557
20 มีนาคม 2557

100.00
0.33
0.32
0.73
0.36
1.21
0.51
1.60
19.11
2.73
16.30

20.00 12 ธันวาคม 2557
72.67 4 พฤศจิกายน 2557
2.42 27 มิถุนายน 2557
5.51 25 เมษายน 2557
2.87 27 มิถุนายน 2557
9.63 25 เมษายน 2557
3.85 30 มิถุนายน 2557
12.08 25 เมษายน 2557
350.00 22 กันยายน 2557
50.00
19 มีนาคม 2557
105.43 31 กรกฏาคม 2557

30 ตุลาคม 2557
14 มีนาคม 2557
30 ตุลาคม 2557
14 มีนาคม 2557

0.40
2.40
1.41
1.98

16.00 28 พฤศจิกายน2557
96.00 11 เมษายน 2557
51.60 28 พฤศจิกายน2557
72.50 21 เมษายน 2557

ในระหว่างปี 2557 RATCH-Australia Corporation Limited ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ได้รับเงินปันผลตามสัดส่ วน
การถือหุน้ ในบริ ษทั Perth Power Partnership (Kwinana) เป็ นจํานวนเงินประมาณ 2.70 ล้านเหรี ยญออสเตรเลียหรื อ
เทียบเท่า 72.46 ล้านบาท

81

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

ณ วันที่  ธันวาคม 

ราคาทุน
ณ วันที่  มกราคม 5 - ปรับปรุ งใหม่
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่  ธันวาคม 
และ 1 มกราคม 255 - ปรับปรุงใหม่
เพิ่มขึ้น
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
โอน
จําหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

13

467,536

,
(,)
466,703
,411
(20,227)
452,887

(,)
,,
,420
(11,410)
1,415,122

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

1,338,467
,
(,)

ที่ดิน

บริ
ษัท ผลิตป
ไฟฟ้
าราชบุรีโฮลดิ้ง น
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุ
รีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริน
ษัทย่ อย

82

23,004,411

(1,814,350)

23,832,610
731,540
256,630
400
(2,419)

(,,)

25,642,715
,
(,)

โรงไฟฟ้ า ระบบ
ส่ งพลังงานไฟฟ้ า
และเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ในการ
ผลิตและบํารุ งรักษา

574,882

(223)

,
28,133
52,011
27,666
(48,7)

()

483,842
,
,
(,)

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง เครื่ องใช้
สํานักงานและ
อุปกรณ์
(พันบาท)

งบการเงินรวม

6,109

-

44,049

,
14,661
400
(28,066)
(5,657)

-

,
1,275
13,126
(13,5)

7,609
,
(,)
-

43,151

-

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

25,497,460

(1,846,210)

26,190,698
782,020
441,587
(,)

(,,)

27,983,320
,
(,)

รวม
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* ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14

ค่ าเสื่อมราคาสะสมและการด้ อยค่ า
ณ วันที่  มกราคม 5 - ปรับปรุ งใหม่
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่  ธันวาคม 
และ 1 มกราคม 255 - ปรับปรุงใหม่
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า *
จําหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่  ธันวาคม 
(,)
10,152,874
,
969,249
134,176
(1,578)
(818,310)
10,570,660

(,)
3,666
18,387
(3,026)
89,027

-

83

9,943,344
1,026,627
()

59,784
17,206
-

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

โรงไฟฟ้ า ระบบ
ส่ งพลังงานไฟฟ้ า
และเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ในการ
ผลิตและบํารุ งรักษา

-

ที่ดิน

ประกอบงบการเงิ
บริหมายเหตุ
ษัท ผลิตไฟฟ้
าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�นำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุ
รีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบรินษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ

(114)
318,788

,
48,958
82,279
(46,)

()

164,608
,
(,)

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง เครื่ องใช้
สํานักงานและ
อุปกรณ์
(พันบาท)

งบการเงินรวม

38,775

,
9,923
6,464
(12,65)

-

28,902
,
-

ยานพาหนะ

-

-

-

-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

(821,450)
11,017,250

10,495,712
193,130
1,076,379
134,176
(60,)

(,)

10,196,638
1,126,049
(,)

รวม

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

185

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 255
ณ วันที่  ธันวาคม 
และ 1 มกราคม 255
ณ วันที่  ธันวาคม 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

407,752
393,037
363,860

1,338,467

1,307,112
1,415,122

ที่ดิน

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

บริบริ
ษัทษผลิ
ตไฟฟ้
าราชบุ
รีโฮลดิรีโ้งฮลดิ
จ�ำกัง้ ด จํ(มหาชน)
และบริษัทและบริ
ย่อย ษัทย่ อย
ัท ผลิ
ตไฟฟ
้ าราชบุ
ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

84

13,679,736
12,433,751

15,699,371

โรงไฟฟ้ าระบบ
ส่ งพลังงานไฟฟ้ า
และเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ในการ
ผลิตและบํารุ งรักษา

282,183
256,094

319,234

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง เครื่ องใช้
สํานักงานและ
อุปกรณ์
(พันบาท)

งบการเงินรวม

8,147
5,274

14,249

ยานพาหนะ

24,771
6,109

7,609

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

15,694,986
14,480,210

17,786,682

รวม
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

187

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

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 255
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255
และ 1 มกราคม 255
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่  มกราคม 5
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่  ธันวาคม 
และ 1 มกราคม 255
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่  ธันวาคม 
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 255
ณ วันที่  ธันวาคม 
และ 1 มกราคม 255
ณ วันที่  ธันวาคม 

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

ที่ดิน

อาคารและ
ส่ วน
ปรับปรุ ง
อาคาร

295,993
-

301,486
8,150
-

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

26,807
-

4,381
41,043
(26,309)
-

1,025,637
44,385
(548)

295,993
295,993

309,636
309,636

417,923
,
27,666
(7,974)
446,939

26,807
960
(7,139)
20,628

19,115
8,551
(27,666)
-

1,069,474
18,835
(15,113)
1,073,196

-

659
12,085
-

100,091
67,178
(354)

14,029
5,362
-

-

114,779
84,625
(354)

-

12,744
12,385
25,129

166,915
71,118
(6,845)
231,188

19,391
4,596
(7,139)
16,848

-

199,050
88,099
(13,984)
273,165

295,993

300,827

296,879

12,778

4,381

910,858

295,993
295,993

296,892
284,507

251,008
215,751

7,416
3,780

19,115
-

870,424
800,031
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งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ราคาทรัพ ย์สิ น ของกลุ่ม บริ ษ ทั ก่อ นหัก ค่า เสื่ อ มราคาสะสมของอาคารและอุป กรณ์ ซึ่ ง ได้คิด ค่า เสื่ อ มราคาเต็ม
จํานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 1 ธันวาคม  มีจาํ นวน 4,224 ล้านบาท และ 29 ล้านเหรี ยญ
ออสเตรเลีย ( ณ วันที่ 3 ธันวาคม 255 : 3,66 ล้ านบาท และ  ล้ านเหรี ยญออสเตรเลีย)
14

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ ทธิในการ
เชื่อมโยงระบบ
จําหน่ายไฟฟ้ า
ราคาทุน
ณ วันที่  มกราคม 
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่  ธันวาคม 
และ  มกราคม 5
ได้มาจากการซื้อธุรกิจ
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่  ธันวาคม 
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสมและ
การด้ อยค่า
ณ วันที่  มกราคม 
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่  ธันวาคม 
และ  มกราคม 
ได้มาจากการซื้อธุรกิจ
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ลดลง
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่  ธันวาคม 

งบการเงินรวม
สิ ทธิในการ ค่าความนิยม
จากการ
พัฒนา
ซื้อธุรกิจ
โครงการ
(พันบาท)

ค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟท์แวร์

สิ ทธิในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้ า

รวม

29,697
-

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

665,512
-

752,913
10,829

6,602,463
(552,949)

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

29,697
29,697

59,257
,181
47,972
(2,629)
(26,407)
94,374

665,512
665,512

763,742
(117,086)
2,244
648,900

6,049,514
(463,200)
5,586,314

7,567,722
16,181
47,972
(119,715)
(487,363)
7,024,797

9,780
3,712
-

22,981
6,017
1,813

-

-

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

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

13,492
3,712
17,204

30,811
,615
16,547
(1,208)
(2,034)
50,731

-

375,367
375,367

1,790,988
295,267
(160,312)
1,925,943

1,835,291
6,615
315,526
375,367
(1,208)
(162,346)
2,369,245

86

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

189

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สิ ทธิในการ
เชื่อมโยงระบบ
จําหน่ายไฟฟ้ า
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่  มกราคม 
ณ วันที่  ธันวาคม 
และ  มกราคม 
วันที่  ธันวาคม 

งบการเงินรวม
สิ ทธิในการ ค่าความนิยม
พัฒนา
จากการ
โครงการ
ซื้อธุรกิจ
(พันบาท)

ค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟท์แวร์

สิ ทธิในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้ า

รวม

19,917

13,040

665,512

752,913

4,969,352

6,420,734

16,205
12,493

28,446
43,643

665,512
665,512

763,742
273,533

4,258,526
3,660,371

5,732,431
4,655,552

โรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทนของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งในต่างประเทศมีผลประกอบการไม่เป็ นไปตามประมาณการ
ดังนั้นในระหว่างปี 2557 กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินและรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมและขาดทุนจากการ
ด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็ นจํานวนเงิน 375.37 ล้านบาทและ 134.18 ล้านบาท ตามลําดับในงบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟท์แวร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 255
เพิม่ ขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255
และ 1 มกราคม 255
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 255
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255
และ 1 มกราคม 255
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255
87

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ ทธิในการ
พัฒนาโครงการ
(พันบาท)

รวม

17,396
2,337

665,512
-

682,908
2,337

19,733
,372
21,105

665,512
665,512

685,245
1,372
686,617

14,007
1,565

-

14,007
1,565

15,572
2,924
18,496

-

15,572
2,924
18,496
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บริษัท ผลิตไฟฟ้ป
าราชบุ
รีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริ
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
น ษัทย่อย
บริษหมายเหตุ
ัท ผลิตไฟฟ้ปาระกอบงบการเงิ
ราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัดน (มหาชน) และบริษัทย่อย

ค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟท์แวร์
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 255
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255
และ 1 มกราคม 255
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255
15

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ ทธิในการ
พัฒนาโครงการ
(พันบาท)

รวม

3,389

665,512

668,901

4,161
2,609

665,512
665,512

669,673
668,121

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

หนีส้ ิ น




(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)
(พันบาท)
6,410,661
(9,169,698)
(9,721,424)
7,455,989
(7,404,372)
(6,394,836)
7,404,372
6,394,836
51,617
15,825
(1,765,326)
(3,326,588)


รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

สิ นทรัพย์

งบการเงินรวม


รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

สิ นทรัพย์

18,819
18,819

88

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
15,825
15,825


-

หนีส้ ิ น


-

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

191

บริษัท ผลิตไฟฟ้ป
าราชบุ
รีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริ
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
น ษัทย่อย
บริหมายเหตุ
ษัท ผลิตไฟฟ้ปาระกอบงบการเงิ
ราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้

ณ วันที่ 1
มกราคม
255

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น
รายจ่าย/
รายได้ใน
ได้มาจากการ
ซื้อกิจการ

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ วัสดุสาํ รองคลังล้าสมัยและ
การลดมูลค่าวัสดุสาํ รองคลัง
122,072
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
5,230,138
ผลประโยชน์พนักงาน
18,920
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
33
ขาดทุนยกไป
1,039,498
รวม
6,410,661
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อื่น ๆ
รวม

กําไรหรื อ ผลต่างจากอัตรา
ขาดทุน
แลกเปลี่ยน
(พันบาท)

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
255

60,064
1,556,836
1,616,900

40,628
(657,348)
3,099
37
155,698
(457,886)

(113,686)
(113,686)

222,764
6,129,626
22,019
70
1,081,510
7,455,989

(2,814,938)

-

(17,269)

222,825

(2,609,382)

(6,738,975)
(167,511)
(9,721,424)

(324,534)
(324,534)

739,832
(88,105)
634,458

18,977
241,802

(6,323,677)
(236,639)
(9,169,698)

89
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
บริษัท ผลิ
ตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งนจ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 1
มกราคม
2556

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

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ วัสดุสาํ รองคลังล้าสมัย
112,738
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
5,688,211
ผลประโยชน์พนักงาน
17,221
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(76)
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
151,599
ขาดทุนยกไป
1,042,324
รวม
7,012,017

9,334
(458,073)
1,699
109
(142,512)
93,860
(495,583)

-

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
อื่นๆ
รวม

142,280
318,566
(112,143)
348,703

93,635
93,635

(93,635)
(3,214,955)
(7,057,541)
(70,877)
(10,437,008)

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2556

(9,087)
(96,686)
(105,773)

122,072
5,230,138
18,920
33
1,039,498
6,410,661

257,737
15,509
273,246

(2,814,938)
(6,738,975)
(167,511)
(9,721,424)

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

ณ วันที่
1 มกราคม
255
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม

กําไรหรื อ
ขาดทุน
(พันบาท)

15,825
15,825

ณ วันที่
1 มกราคม
255
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น
รายจ่าย/รายได้ใน

2,994
2,994
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น
รายจ่าย/รายได้ใน
กําไรหรื อ
ขาดทุน
(พันบาท)

,462
13,462

2,363
2,363

ณ วันที่
31 ธันวาคม
255
18,819
18,819

ณ วันที่
31 ธันวาคม
255
15,825
15,825

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยงั ไม่ได้รับรู ้เกิดจากรายการ ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม


ผลแตกต่างชัว่ คราว
ผลขาดทุนยกไป
รวม

3,924
408,302
412,226

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(พันบาท)
3,089
3,089
90,104
140,964
93,193
144,053

3,089
74,979
78,068
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

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

ผลขาดทุนสะสมยกไปที่ใช้หักภาษีที่ยงั ไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบนั นั้น บริ ษทั ยังมิได้รับรู ้
รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากยังไม่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริ ษทั จะมี
กําไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
16

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่
งบการเงินรวม


ค่าพัฒนาโครงการนํ้างึม 3
ค่าพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานทดแทน
ค่าใช้จ่ายภายใต้สญ
ั ญาจัดหาและซ่อมอะไหล่
โรงไฟฟ้ ารอตัดบัญชี
เงินจ่ายล่วงหน้าชําระค่าหุน้
อื่น ๆ
รวม

139,051
315,429
1,045,923
27,961
1,528,364

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(พันบาท)
139,051
139,051
446,591
964,574
138,868
41,304
1,730,388

4,313
143,364

139,051
138,868
4,289
282,208

โครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํ้า - นํ้างึม 
ในระหว่างปี  บริ ษทั ได้ลงนามสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ ้น (Shareholders Agreement) กับผูถ้ ือหุ ้นอีก 3 ราย
ได้แก่บริ ษทั จี เอ็ม เอส ลาว จํากัด บริ ษทั Marubeni Corporation และ Lao Holding State Enterprise เพื่อร่ วมพัฒนา
และบริ หารโครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํ้า - นํ้างึม 3 และดําเนินการจัดตั้งบริ ษทั ไฟฟ้ า นํ้างึม  จํากัด ภายใต้กฎหมาย
ของสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยบริ ษทั ถือหุน้ ในบริ ษทั ดังกล่าวในสัดส่ วนร้อยละ 
ในระหว่างปี 2556 โครงการดังกล่าวไม่สามารถได้รับการอนุมตั ิให้ต่อสัญญาสัมปทานจากกระทรวงวางแผนและ
การลงทุนของ สปป.ลาว เพื่อพัฒนาโครงการดังกล่าวซึ่ งได้หมดอายุไปเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 อันเป็ นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาพลังงานภายในประเทศของ สปป.ลาว ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่าง
เจรจากับรั ฐบาล สปป. ลาว เพื่อโอนและขายสิ นทรั พย์ของโครงการซึ่ งผลของการเจรจายังไม่อาจทราบได้ใน
ปั จจุบนั ดังนั้นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของสิ นทรัพย์โครงการดังกล่าวจึงถูกประมาณการขึ้น ขาดทุนจากการด้อย
ค่าของสิ นทรัพย์โครงการดังกล่าวจํานวน 315 ล้านบาท ได้ถูกรับรู ้ในค่าใช้จ่ายในการบริ หารสําหรับปี สิ้ นสุ ด 31
ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการเจรจาเรี ยกคืนค่าพัฒนาโครงการจาก สปป. ลาว
โครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานทดแทน
กลุ่ มบริ ษ ทั อยู่ในระหว่า งการพัฒนาโครงการผลิ ตและจํา หน่ ายกระแสไฟฟ้ าจากพลัง งานทดแทนในประเทศ
ออสเตรเลีย
92

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

17

หนีส้ ิ นทีม่ ีภาระดอกเบีย้
งบการเงินรวม



งบการเงินเฉพาะกิจการ


(พันบาท)

ส่ วนทีห่ มุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ตวั๋ เงินจ่าย
หุน้ กูส้ ่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูร้ อตัดบัญชี
- ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
รวมหนีส้ ิ นทีม่ ีดอกเบีย้ ส่ วนทีห่ มุนเวียน
ส่ วนทีไ่ ม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
สุ ทธิค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูร้ อตัดบัญชี
- ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
หุน้ กูส้ ุ ทธิค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูร้ อตัดบัญชี
- ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวมหนีส้ ิ นทีม่ ีดอกเบีย้ ส่ วนทีไ่ ม่ หมุนเวียน

93

2,300,000
2,500,000

8,224,215
1,550,000

-

-

721,334

4,960,007

-

-

,609
5,522,943

1,515
14,735,737

-

-

1,095,465

1,186,297

-

-

1,705,096

1,154,384

1,200,000

1,200,000

13,972,087
,028
16,774,676

5,384,767
3,554
7,729,002

1,200,000

1,200,000
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
		

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

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชําระ
ณ วันที่  ธันวาคม ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม


ครบกําหนดภายในหนึ่งปี
ครบกําหนดหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
ครบกําหนดเกินห้าปี
รวม

5,521,334
11,564,916
5,207,732
22,293,982

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(พันบาท)
14,734,222
1,200,000
1,875,718
5,849,730
22,459,670
1,200,000

1,200,000
1,200,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย มีเงินกูย้ ืมระยะสั้นคงเหลือจาก
สถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ นจํานวน 2,300 ล้านบาท ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 2.30 ถึงร้อยละ 2.40
ต่อปี มีกาํ หนดชําระคืนภายในไตรมาส 1 ปี 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย มีตวั๋ แลกเงินจํานวน 2,500 ล้านบาท
ที่ออกให้กบั สถาบันการเงินหลายแห่ ง ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ .44 ถึงร้อยละ 2.58 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระคืน
ภายใน 8 วัน ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยดัง กล่ าว สามารถออกตัว๋ แลกเงิ นระยะสั้นในวงเงิ น 5,000 ล้านบาท ชนิ ดไม่ มี
หลักประกันภายในระยะเวลาหนึ่งปี นับตั้งแต่วนั ที่ 22 สิ งหาคม 2557 ถึงวันที่ 21 สิ งหาคม 2558
เมื่อวันที่  มีนาคม  บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ออกและเสนอขายหุ น้ กูว้ งเงิน ,
ล้านบาท โดยเป็ นหุ ้นกูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผแู ้ ทน อายุไม่เกิน  ปี มีกาํ หนดชําระคืนเป็ นราย
ไตรมาสเริ่ มตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 และจะครบกําหนดในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 โดยมีอตั ราดอกเบี้ยตามที่
ระบุไว้ในแต่ละชุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีหุน้ กูท้ ี่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน จํานวน 721.40 ล้านบาท
เมื่อวันที่  เมษายน  บริ ษทั อาร์ เอช อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล (สิ งคโปร์ ) คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ทางอ้อมได้ดาํ เนินการออกและเสนอขายหุ น้ กูว้ งเงิน  ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่า ,11.99 ล้านบาท
หุ น้ กูด้ งั กล่าวมีอายุ  ปี ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2 โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ . ต่อปี ทั้งนี้บริ ษทั ได้ให้การ
คํ้าประกันการชําระหนี้ตามหุน้ กู้
เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2554 บริ ษทั อาร์ เอช อินเตอร์ เนชัน่ แนล (สิ งคโปร์ ) คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ทางอ้อมมีเงินกูย้ มื ระยะยาว จํานวน 15,000 ล้านเยน หรื อเทียบเท่า 4,433.52 ล้านบาท โดยเป็ นหุ น้ กูไ้ ม่มีหลักประกัน
และไม่ดอ้ ยสิ ทธิ อายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.72 ต่อปี มีกาํ หนดชําระคืนในปี 2569 โดยบริ ษทั เป็ นผูค้ ้ าํ
ประกันเงินกูด้ งั กล่าว
94
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 บริ ษทั RATCH-Australia Corporation Limited ได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินใหม่กบั กลุ่ม
สถาบันการเงินในประเทศออสเตรเลียวงเงินรวม 100 ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย โดยมีอตั ราดอกเบี้ยอ้างอิงจาก Bank
Bill Swap Bid Rate (BBSY) ซึ่ งเป็ นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเสนอซื้ อของออสเตรเลียที่ประกาศโดย Reuters บวกด้วย
อัตราร้อยละคงที่ต่อปี ณ วันที่  ธันวาคม 7 บริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวมียอดเงินกูย้ มื ระยะยาวจํานวน 20 ล้าน
เหรี ยญออสเตรเลีย หรื อเทียบเท่า 505.12 ล้านบาท
บริ ษทั /กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของสัญญาดังกล่าวและต้องดํารงไว้ซ่ ึ งอัตราส่ วนทางการ
เงินที่สาํ คัญ
18

เจ้ าหนีอ้ นื่
หมายเหตุ

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนทางการเงินค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
รวม
19

6

งบการเงินรวม


112,428
266,823
726,035
1,105,286

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(พันบาท)
149,262
17,769
222,864
12,429
415,960
788,086

202,105
232,303

16,733
12,429
175,560
204,722

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม



งบการเงินเฉพาะกิจการ


(พันบาท)

หมุนเวียน (รวมอยู่ในเจ้ าหนี้อื่น)
สํารองวันหยุดที่ยงั ไม่ได้ใช้

12,648

14,417

5,443

5,685

ไม่ หมุนเวียน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

106,271

92,276

88,652

73,442
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หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
น
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การเปลี่ยนแปลงในภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานสําหรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม ดังนี้
งบการเงินรวม


สํารองวันหยุดทีย่ งั ไม่ ได้ ใช้
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

14,417
346
(1,56)
(58)
,

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

งบการเงินรวม
2557
2556
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบี้ย
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
(กําไร) ขาดทุนตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่เกิดขึ้นและอื่น ๆ
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ


(พันบาท)
5,685
54
(296)
5,443

5,326
2,218
(1,859)
5,685

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

92,276
,466
17,530
(10,332)

84,716
18,439
(4,623)

73,442
15,210
-

61,987
14,448
(3,069)

(307)
(362)
106,271

(5,813)
(443)
92,276

88,652

76
73,442

ค่าใช้จ่ายซึ่งได้แสดงอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
สํารองวันหยุดที่ยงั ไม่ได้ใช้
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
รวม

346
,530
17,876
96

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)
3,374
54
2,218
18,439
15,210
14,448
21,813
15,264
16,666

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
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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



งบการเงินเฉพาะกิจการ


(ร้ อยละ)

อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

4.3
5 และ 8

4.3
5 และ 8

4.3
8

4.3
8

ข้อสมมุติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ อัตราดอกเบี้ยคิดลด
ใช้อตั ราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว
20

ทุนเรือนหุ้น
มูลค่าหุน้


จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
ต่อหุน้
จํานวนหุน้
(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 1 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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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั นําเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานโดยแสดงส่ วนงานดําเนิ นงานตามมุมมองผูบ้ ริ หารเป็ น
รู ปแบบหลักในการรายงานโดยพิจารณาจากการบริ หารการจัดการและโครงสร้ างการบริ หารและการรายงานทาง
การเงินภายในของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดส่ วนงาน
ในปี 2556 กลุ่มบริ ษทั นําเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้ า กลุ่มธุรกิจ
บริ การเดิ นเครื่ องและบํารุ งรั กษาโรงไฟฟ้ า และกลุ่มธุ รกิ จอื่ น ซึ่ งต่อมาในไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 ได้มีการจัด
โครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั ส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนแปลงการนําเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกเป็ น 
ส่ วนงาน ดังนี้
ส่ วนงาน 1
ส่ วนงาน 2
ส่ วนงาน 3
ส่ วนงาน 4

กลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้ าในประเทศ
กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน
กลุ่มการลงทุนในต่างประเทศ
กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ

รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กําไรขั้นต้ น
รายได้ค่าบริ การการจัดการ
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากการขายลูกหนี้ระยะยาว
กําไรจากการต่อรองราคาซื้อ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วม
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้) กลับรายการ
กําไร (ขาดทุน) สําหรั บปี

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน - ธุรกิจหลัก

63,318
(52,539)
10,779
5,134
264
(151,398)
3
470,023
334,805
334,805

40,903,791
5,448,868
(39,019,870)
7,332,789
62,253
61,653
(227,884)
(2,059)
(363,093)
500,622
7,364,281
(1,339,394)
6,024,887

687,571
7,002,251
(1,251,545)
5,750,706



403,889
404,508
(78)
404,430

55,919
(55,188)
731
12,156
201
(12,521)
52
-

กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน
2557
2556

46,839,660
5,567,738
(46,056,969)
6,350,429
104,785
355,871
(259,117)
(190)
(237,098)

กลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้ าในประเทศ
2557
2556

บริษษัท
ัท ผลิ
รีโฮลดิ
้ง จ�ง้ ำกัจํดากั(มหาชน)
และบริ
ษัทย่อษยัทย่ อย
บริ
ผลิตตไฟฟ้
ไฟฟา้ ราชบุ
าราชบุ
รีโฮลดิ
ด (มหาชน)
และบริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

107,351
(112,787)
(20,826)
(133,613)

(164,111)
887,981
(96,131)
791,850

กลุ่มการลงทุนในต่ างประเทศ
2557
2556
(พันบาท)
2,499,036
2,611,023
(1,804,174)
(1,984,758)
694,862
626,265
2,358
4,669
235,951
220,903
77,057
218,302
645,830
480,488
295,920
(820,390)
(355,509)
341,970
617,228
(1,232,434)
(1,221,516)
19,877
185,266
2,993
188,259

285,435
80,842
797,293
20,276
(975,739)
6,203
(48,921)
(12,689)
(714,632)
2,362
(712,270)

232,570
118,644
49,794
(1,143,063)
88,892
(48,780)

กลุ่มธุรกิจอืน่ ๆ
2557
2556

1,284,822
7,409,535
(1,269,378)
6,140,157

49,402,014
5,567,738
(47,913,682)
7,056,070
287,793
235,951
267,818
797,293
856,899
(2,206,644)
347,986
(1,518,453)

2557

รวม

727,711
7,942,138
(1,433,241)
6,508,897

43,570,733
5,448,868
(41,059,816)
7,959,785
237,239
220,903
411,355
645,830
407,568
(1,738,977)
704,113
(1,633,389)

2556

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

201

202

รายงานประจ�ำปี

2557

		

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุ
รีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) น
และบริษัทย่ อย
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สิ นทรัพย์รวมของแต่ละส่ วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้

1 ธันวาคม 7
 ธันวาคม 6

กลุ่มธุรกิจผลิต กลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มการลงทุนใน
ไฟฟ้าในประเทศ
ทดแทน
ต่ างประเทศ
(พันบาท)

54,917,774
54,975,287

2,337,089
2,806,680

31,864,202
29,915,118

กลุ่มธุรกิจอืน่ ๆ

รวม

96,235,036
93,874,495

7,115,971
6,177,410

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



ไทย
ออสเตรเลีย
ประเทศอื่น ๆ
รวม

รายได้ รวม

52,470,717
2,284,053
214,982
54,969,752

สิ นทรัพย์ รวม



(ปรับปรุ งใหม่)
(พันบาท)
46,408,578
64,579,126
2,406,641
18,719,047
204,382
12,936,863
49,019,601
96,235,036


(ปรับปรุ งใหม่)
67,349,438
20,358,80
6,166,257
93,874,49

ลูกค้ ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้ารายหนึ่ งจากส่ วนงานผลิตไฟฟ้ าของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเงินประมาณ 52,425 ล้านบาท (6: 46,3
ล้ านบาท) จากรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

203

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

23

รายได้ อนื่
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

กลับรายการประมาณการหนี้สิน และเรี ยกคืน
ค่าพัฒนาโครงการ
รายได้เงินชดเชยจากการประกันภัย
รายได้เงินชดเชยบทปรับตามสัญญาปฏิบตั ิ
การเดินเครื่ องและบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ า
รายได้จากการยกเลิกสัญญาซื้ อขายถ่านหิ น
รายได้เงินชดเชยจากการลดมลพิษ
อื่นๆ
รวม

440,236
188,875

41,399

-

-

116,516
111,272
856,899

38,016
101,113
128,218
98,822
407,568

20,276
20,276

49,794
49,794
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2557

		
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

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

24

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าใช้จ่ายบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
ค่าจ้างที่ปรึ กษา
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
ค่าบริ จาค
ขาดทุนจากการจําหน่ายวัสดุสาํ รองคลัง
และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนและต้นทุนพัฒนา
โครงการ
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
(ปรับปรุ งใหม่)
(พันบาท)
628,491
558,958
417,595
344,318
435,340
252,733
242,696
471,129
375,367
207,310
140,141
148,019
60,951
134,176
131,175
119,950
78,785
32,092
24,914

,144
86,718
29,375
27,404

91,023
55,358
807
12,075

86,190
63,668
49
15,696

3,256

27,741

872

170

2,206,645

330,156
,738,977

978,482

330,446
1,144,184

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

25

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

ผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
เงินเดือนและค่าแรง
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
อื่นๆ
พนักงานอืน่
เงินเดือนและค่าแรง
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
อื่นๆ
รวม

14,511
102,278
8,324
58,020
183,133

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

8,824
32,435
2,308
45,774
89,341

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

298,241
18,267
128,850
445,358
628,491

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

203,170
15,310
109,774
328,254
417,595

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

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
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

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

26

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิ ดเผยตามข้อกําหนดในมาตรฐานการ
บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้

ต้นทุนเชื้อเพลิง
ค่าปฏิบตั ิการและบํารุ งรักษา
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าซ่อมแซมและอะไหล่ในการบํารุ งรักษา
ต้นทุนอื่น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
ค่าเบี้ยประกันโรงไฟฟ้ า
ค่าจ้างที่ปรึ กษา
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนและ
ต้นทุนพัฒนาโครงการ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
(ปรับปรุ งใหม่)
(พันบาท)
42,313,431
,,
1,673,491
,,
1,595,044
1,479,833
91,023
86,190
1,467,625
,,
692,638
,
662,566
519,860
266,487
258,609
628,491
58,98
417,595
344,318
375,367
291,403
,
207,310
,
148,019
60,951
134,176
78,785

,

55,358

-

330,156

-



63,669
330,446

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

27

ต้ นทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม
2557
2556

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
- ดอกเบี้ยจ่าย
กิจการอื่น
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูย้ มื
ตัดจําหน่าย
- ตัดจําหน่ายมูลค่ายุติธรรม
รวม
28

6

-

94,744

,

-

1,373,411

,,

48,921

48,780

50,298
1,518,453

,
(,)
,,

48,921

48,780

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ทรี่ ับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
(ปรับปรุ งใหม่)
(พันบาท)

หมายเหตุ

ภาษีเงินได้ ปัจจุบนั
สําหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกสู งไป
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวมภาษีเงินได้



1,460,455
(14,506)
1,445,949

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

-

-

(176,572)
1,269,377

146,879
1,433,240

(2,994)
(2,994)

(2,363)
(2,363)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีทแี่ ท้ จริง
งบการเงินรวม
2557
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

กําไรก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบจากรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี-เงินปันผล
ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
ได้และรายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ต่างงวดกัน
ระหว่างบัญชีและภาษี
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกสู งไป
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ผลขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้ใช้
ผลกระทบทางภาษีในต่างประเทศเนื่องจาก
เกณฑ์การคํานวณภาษีที่แตกต่างกัน
รวม

20

17



(พันบาท)

7,409,534
1,481,907
(2,300,656)

2556
(ปรับปรุ งใหม่)
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
(พันบาท)

20

7,942,138
1,588,428
(1,131,829)

(49,186)
(14,506)

14,200
(4,561)

113,230
(68,252)

69,699
-

2,106,840
1,269,377

897,303
1,433,240

18
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะ
2557

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

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

-

2556
(พันบาท)
11,651,701
2,330,340
(2,202,475)

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

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

(137,381)

8,610

69,522
(63,000)
(2,994)

67,183
(2,363)

-

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 และร้ อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สําหรั บสองรอบระยะเวลาบัญชี ถดั มา (2556 และ
2557) ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลําดับ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการ
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ใช้อตั ราภาษีเงินได้ที่ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ตามคําชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชีที่ออกในปี 2555
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29

สิ ทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนอนุมตั ิให้บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัดซึ่ 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 27มิถุนายนพ.ศ. 2550 สําหรับ
บัตรส่ งเสริ มการลงทุนเลขที่ ()/ และวันที่  ธันวาคม พ.ศ.  สําหรับบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
เลขที่ ()/ และวันที่  มกราคม  สําหรับบัตรส่ งเสริ มการลงทุนเลขที่ ()/ โดยรวม
กันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน)
เนื่องจากเป็ นกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกําหนดตามที่ระบุไว้
ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน

30

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คํานวณจากกําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี
ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั และจํานวนหุ ้นสามัญที่ ออกจําหน่ ายแล้วระหว่างปี ในแต่ละปี โดยแสดงการ
คํานวณดังนี้

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

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
(ปรับปรุ งใหม่)
(พันบาท/พันหุ้ น)
6,279,035
1,450,000
4.33


,514,116
1,450,000
4.49

11,654,694
1,450,000
8.04

4,795,559
1,450,000
3.31
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31

เงินปันผล
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 18 สิ งหาคม 2557 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ น
เงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 1.10 บาท เป็ นเงินจํานวนทั้งสิ้ น 1,595 ล้านบาท เงินปั นผลระหว่างกาล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระหว่างเดือนกันยายน 2557
ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557 ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไร
สําหรับปี 2556 เป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ น้ ละ 2.2 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 3,2 ล้านบาท สุ ทธิ จากเงินปั นผล
ระหว่างกาลซึ่ งจัดสรรจากกําไรสําหรับงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่  มิถุนายน 6 ในอัตราหุ ้นละ 1.10 บาท เป็ น
จํานวนเงินทั้งสิ้ น 1, ล้านบาท ซึ่ งได้จ่ายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเมื่อเดือนกันยายน 6 โดยยอดสุ ทธิ ของเงินปั นผล
ดังกล่าวจํานวนเงิน 1, ล้านบาท ได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนเมษายน 2557
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 2 มีนาคม 255 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไร
สําหรับปี 255 เป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 2.2 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 3,2 ล้านบาท สุ ทธิ จากเงินปั นผล
ระหว่างกาลซึ่ งจัดสรรจากกําไรสําหรั บงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่  มิถุนายน  ในอัตราหุ ้นละ 1.10 บาท เป็ น
จํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 1, ล้านบาท ซึ่ งได้จ่ายให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเมื่อเดื อนกันยายน  โดยยอดสุ ทธิ ของเงิ นปั นผล
ดังกล่าวจํานวนเงิน 1, ล้านได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนเมษายน 255

32

เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกเครื่ องมือ
ทางการที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกําไรหรื อการค้า
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การจัดการความเสี่ ยงเป็ นส่ วนที่สาํ คัญของธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับ ความเสี่ ย งที่ย อมรับได้ โดยพิจ ารณาระหว่า งต้น ทุน ที่เ กิดจากความเสี่ ย งและต้นทุนของการจัด การ
ความเสี่ ยง ฝ่ ายบริ หารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มนั่ ใจ
ว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ 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 7) นั้นได้กาํ หนดไว้ในค่าความพร้อมจ่ายตาม
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ า (หมายเหตุ ) ดังนั้น บริ ษทั จึงไม่ได้ทาํ สัญญาเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของเงินให้กยู้ มื แก่และเงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
และระยะที่ครบกําหนดชําระหรื อกําหนดอัตราใหม่ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุ 
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และระยะเวลา
ที่ครบกําหนดชําระหรื อกําหนดอัตราใหม่ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุ 17
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ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็ น
สาระสําคัญดังนี้
งบการเงินรวม
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หุน้ กู้
เงินกีบ
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินเหรียญออสเตรเลีย
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินเหรียญสิงคโปร์
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเยน
หุน้ กู้
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินทีม่ ีความเสี่ยง

2557
43,196
9,859,821

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

(พันบาท)

-

2557

2556

944,178
-

1,172,862
-

41,000
3,575,434

41,000
2,997,896

-

-

1,095,465

,186,178

-

-

-

,724,215

-

-

4,639,038
15,588,327

944,178

1,172,862

4,112,267
18,727,183

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
ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื่อทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

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

การกําหนดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยของกลุ่มบริ ษทั กําหนดให้มีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงินและไม่ใช่ ทางการเงินมูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์
หรื อชําระหนี้สินกัน ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันและสามารถต่อรองราคากัน
ได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรื อการเปิ ดเผยมูลค่า
ยุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับสมมติฐานในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิ ดเผยใน
หมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับสิ 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
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สินทางการเงิ น พร้ อมทั้งมูลค่าตามบัญชี ตามที่ ปรากฏในงบดุ ล ณ วันที่ 31
ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี
(พันบาท)
ปี 255
สิ นทรัพย์
หมุนเวียน
หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารหนี้ถือไว้เพื่อค้า
ไม่ หมุนเวียน
หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารทุนถือไว้เผือ่ ขาย
รวม

435,851

435,851

399,695

399,695

3,575,434
4,011,285

3,575,434
4,011,285

399,695

399,695
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี
(พันบาท)
หนีส้ ิ น
หมุนเวียน
หุน้ กู้
ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
รวม

729,837

721,334

1,228,466
14,473,289
16,431,592

1,200,000
13,972,087
15,893,421

-

-

1,228,466
1,228,466

1,200,000
1,200,000

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี
(พันบาท)
ปี 2556
สิ นทรัพย์
หมุนเวียน
หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารหนี้ถือไว้เพื่อค้า
ไม่ หมุนเวียน
หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารทุนถือไว้เผือ่ ขาย
รวม
หนีส้ ิ น
หมุนเวียน
หุน้ กู้
ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
รวม

445,634

445,634

405,262

405,262

2,997,896
3,443,530

2,997,896
3,443,530

405,262

405,262

4,989,452

,,7

-

-

,204,542
5,572,568
11,766,562

,,4
,,7
,499,158

1,204,542
1,204,542

1,200,000
1,200,000
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
		

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

33

ภาระผูกพันกับกิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ า
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 54 บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าขนาด 3.6
เมกะวัตต์กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (“กฟภ.”) เป็ นระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่องครั้งละ  ปี โดยอัตโนมัติ จนกว่าจะมี
การแจ้งยุติสญ
ั ญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เมื่อวันที่  มิถุนายน 5 บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าขนาด .
เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ("กฟภ.") เป็ นระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่องครั้งละ  ปี โดยอัตโนมัติ จนกว่าจะมี
การแจ้งยุติสญ
ั ญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
สัญญาปฏิบตั ิการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้ า
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาปฏิบตั ิการเดินเครื่ อง
และบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ ากับผูใ้ ห้บริ การรายหนึ่ ง โดยมีค่าบริ การเดินเครื่ องตามสัญญาประมาณ 6.03 ล้านบาทต่อปี
โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2543 บริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาดําเนินการและบํารุ งรักษา
โรงไฟฟ้ ากับผูใ้ ห้บริ การรายหนึ่ง ตามเงื่อนไขของสัญญาผูใ้ ห้บริ การรายดังกล่าวจะต้องดําเนินการผลิตกระแสไฟฟ้ า
และบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ าให้กบั บริ ษทั ย่อย โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา  ปี เริ่ มตั้งแต่วนั แรกของการซื้ อขาย
ไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์ คือวันที่  กรกฎาคม  บริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่าตอบแทนในการบริ หารโครงการแก่คู่สัญญา
ตามอัตราที่กาํ หนดในสัญญา ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2557 บริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด ได้โอนกิจการทั้งหมด
ให้กบั บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด รวมทั้งได้โอนสิ ทธิ ในสัญญาดําเนิ นการและบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ าให้กบั
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัดด้วย (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 5)
สัญญาซื้อขายเชื้อเพลิง
เมื่อวันที่  ตุลาคม  บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ อขายก๊าซธรรมชาติกบั
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) (“ปตท.”) เป็ นระยะเวลา  ปี โดย ปตท. จะจําหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบั บริ ษทั ย่อย
ในปริ มาณและราคาที่ตกลงกัน
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
เมื่อวันที่  มิถุนายน  บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ อขายนํ้ามันดีเซลกับ ปตท.
เป็ นระยะเวลา  ปี และระยะเวลาตามสัญญาจะได้รับการขยายออกไปโดยอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องอีกคราวละ  ปี จนกว่า
ระยะเวลาตามสัญญาจะสิ้ นสุ ดลง เว้นแต่ จะมี การแจ้งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรว่ามี ความประสงค์จะยกเลิ กการขยาย
ระยะเวลาตามสัญญาโดยอัตโนมัติดงั กล่าวไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ก่อนที่ระยะเวลาตามสัญญาเดิมจะสิ้ นสุ ดลง โดยปตท.
จะจําหน่ายนํ้ามันดีเซลให้กบั บริ ษทั ย่อยในปริ มาณและราคาที่ตกลงกัน
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 จํากัด และ บริ ษทั ปตท.
สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) เพื่อใช้ในโครงการผลิตไฟฟ้ าขนาดกําลังการผลิต  เมกะวัตต์ (โครงการ
ประดู่เฒ่า) และ . เมกะวัตต์ (โครงการประดู่เฒ่าส่ วนขยาย) โดยมีการซื้ อขายก๊าซตามราคาฐานเริ่ มต้นที่ . บาท
ต่อ  ล้าน บี.ที.ยู. เป็ นเวลา  ปี นับแต่วนั เดินเครื่ องเชิ งพาณิ ชย์ เมื่อวันที่  มิถุนายน  และวันที่  ธันวาคม
 ตามลําดับ
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด ซึ่ งเป็นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ อขายก๊าซธรรมชาติ
(Gas Sales Agreement) ที่เป็ นผลพลอยได้จากการผลิตนํ้ามันดิบกับ บริ ษทั ปตท.สผ.สยาม จํากัด และบริ ษทั ปตท.
สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) เพื่อใช้ในโครงการผลิตไฟฟ้ าขนาดกําลังการผลิต . เมกะวัตต์
(โครงการเสาเถียร) โดยมีการซื้ อขายก๊าซตามราคาฐานเริ่ มต้นที่ . บาท ต่อ  ล้าน บี.ที.ยู. เป็ นเวลา  ปี นับแต่
วันเดินเครื่ องเชิงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่  มกราคม 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2540 บริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ อขายก๊าซกับบริ ษทั ปตท.
จํากัด (มหาชน) (“ปตท.”) สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา  ปี เริ่ มตั้งแต่วนั แรกของการซื้ อขายไฟฟ้ าเชิ งพาณิ ชย์ คือ
วันที่  กรกฎาคม พ.ศ. โดย ปตท. จะจําหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบั บริ ษทั ย่อยในปริ มาณและราคาที่ตกลงกัน
ทั้งนี้ เมื่อวันที่  สิ งหาคม  บริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด ได้โอนกิจการทั้งหมดให้กบั บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี
จํากัด รวมทั้งได้โอนสิ ทธิ ในสัญญาซื้ อขายก๊าซกับ ปตท. ให้กบั บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ด้วย (ตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุ 5)
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สัญญาจัดหาและซ่ อมอะไหล่ โรงไฟฟ้ า (Contractual Service Agreement)
เมื่อวันที่  ธันวาคม  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 8.60 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ซึ่งจะมีการปรับเพิ่มราคาตามเงื่อนไขในสัญญา ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2557 คู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ ายตกลงปรับลดราคาและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ กุมภาพันธ์  มีมูลค่าตาม
สัญญาเป็ นจํานวนเงินประมาณ . ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมี
ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญาเป็ นจํานวนเงินประมาณ 213.43 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (ณ วันที่ 3 ธั นวาคม
56: 3. ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา)
นอกจากนี้ สัญญาดังกล่าวระบุให้บริ ษทั ย่อยดังกล่าวเปิ ดเล็ตเตอร์ ออฟเครดิตจํานวน 6 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีเล็ตเตอร์ ออฟเครดิตที่ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวน 6 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
(ณ วันที่ 3 ธันวาคม 6 : 6 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยมีสัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ากับสาขาของธนาคารต่างประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ นจํานวนเงิ นประมาณ 10 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อ
เทียบเท่า 329.05 ล้านบาท(ณ วันที่ 3 ธันวาคม 256 :  ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่ า 44. ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล (สิ งคโปร์ ) คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
มี สัญญาขายเงิ นตราต่างประเทศล่ วงหน้ากับสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ ง เป็ นจํานวนเงิ นประมาณ 10 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่า 329 ล้านบาท (ณ วันที่ 3 ธันวาคม 256 :  ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา หรื อเที ยบเท่ า
4. ล้ านบาท)
หนังสือคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันในนามของ
บริ ษทั บริ ษทั ย่อย และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เพื่อใช้เป็ นหลักประกันในการปฎิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆในการดําเนิน
ธุรกิจปกติจาํ นวน 94.06 ล้านบาทและ 1.09 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา(ณ วันที่ 3 ธันวาคม 256: 3. ล้ านบาท
และ . ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารออก Standby Letter of Credit ใน
นามของบริ ษทั เพื่อใช้ค้ าํ ประกันเงินสํารองเพื่อการชําระหนี้ (Debt Service Reserve Guarantee) ของกิจการที่
ควบคุมร่ วมกันและคํ้าประกันการเพิ่มทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันจํานวน 105.43 ล้านบาท และ 204.74 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (ณ วันที่ 3 ธันวาคม 256 : 4. ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา)
รายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ ยวกับรายจ่ ายฝ่ ายทุนคงเหลื อเป็ นจํานวนเงิ น 3.59 ล้านบาท
(ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2556: 4.4 ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ไฟฟ้ าหงสา จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั มีภาระผูกพัน
เกี่ ย วกับ รายจ่ า ยฝ่ ายทุน คงเหลื อ ตามสัญ ญาที่สํา คัญ ตามสัด ส่ ว นการลงทุน ได้แ ก่ สัญ ญาก่ อ สร้ า งโครงการ
โรงไฟฟ้ า ก่ อสร้ างเขื่อนและท่อ ส่ งนํ้า และบริ การอื่ นๆ ที่ยงั ไม่ได้รับรู ้ในข้อมูลทางการเงินรวมเป็ นจํานวนเงิน
16,830.08 ล้านบาทและ 121.81 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (ณ วันที่ 3 ธันวาคม 6: ,34. ล้ านบาท และ
. ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
ย่อย มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนคงเหลือตามสัญญาที่สาํ คัญตามสัดส่ วนการลงทุน ได้แก่ สัญญางานบริ การ
ด้า นวิ ศวกรรมที่ ปรึ ก ษาและสั ญญาก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า เป็ นจํา นวนเงิ น 135.02 ล้า นบาทและ 6.53 ล้า นเหรี ย ญ
สหรัฐอเมริ กา (ณ วันที่ 3 ธันวาคม 6: 95.18 ล้ านบาท และ 6.3 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด ซึ่งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั มีภาระ
ผูกพันเกี่ ยวกับรายจ่ ายฝ่ ายทุนคงเหลื อตามสัญญาที่ สําคัญตามสัดส่ วนการลงทุน ได้แก่ สัญญางานบริ การด้าน
วิศวกรรมที่ปรึ กษาสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลังนํ้า และสัญญาบริ การอื่นๆ เป็ นจํานวนเงิน 142.81 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา (ณ วันที่ 3 ธันวาคม 6: . ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า นวนคร จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย มีภาระ
ผูกพันเกี่ ยวกับรายจ่ ายฝ่ ายทุนคงเหลื อตามสัญญาที่สาํ คัญตามสัดส่ วนการลงทุน ได้แก่ สัญญางานบริ การด้าน
วิศ วกรรมที่ป รึ ก ษาและสัญ ญาก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า เป็ นจํานวนเงิ น 411.58 ล้านบาทและ 29.76 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
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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 ) จํากัด บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จํากัด บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7)
จํากัด บริ ษทั ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด และบริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า
นวนคร จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน ไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันการกูเ้ งินให้แก่เจ้าหนี้ เงินกูข้ 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 ใบหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน และกิจการ
ที่ควบคุมร่ วมกันดังกล่าวได้นาํ ใบหุน้ บางส่ วน ของ บริ ษทั ไฟฟ้ านํ้างึม  จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยไปเป็ นหลักทรัพย์
คํ้าประกันการกูเ้ งินให้แก่เจ้าหนี้เงินกูข้ องบริ ษทั ไฟฟ้ านํ้างึม  จํากัด
คดีความสําคัญ
ในระหว่างปี 2557 บริ ษทั ได้ถูกฟ้ องร้อง โดยโจทก์กล่าวหาว่าบริ ษทั ผิดข้อตกลงในการร่ วมประกอบกิจการเพื่อ
เข้าร่ วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้ า และเรี ยกร้องให้บริ ษทั จ่ายค่าเสี ยหาย ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มัน่ ใจในการ
ดําเนิ นการของบริ ษทั ว่าไม่มีการกระทําใดตามข้อกล่าวหาดังที่โจทก์ฟ้องและมีความเชื่อมัน่ อย่างสู งในข้อต่อสู ้ที่ดี
ของบริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั จึงไม่ได้บนั ทึกหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีดงั กล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คดียงั อยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น
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เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลาทีร่ ายงาน
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุน้ เพิ่มทุนในบริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการ
ที่ควบคุมร่ วมกัน ตามสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 25 เป็ นจํานวนเงิน 0.26 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่า
8.46 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้จ่ายชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุนให้แก่บริ ษทั
โอเวอร์ ซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน สําหรับหุ ้นสามัญจํานวน 2 ล้านหุ ้น ซึ่ งมีมูลค่าหุ ้น
ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริ ษทั ดังกล่าวได้เรี ยกชําระค่าหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 7.50 บาท บริ ษทั ย่อยได้จ่ายชําระค่า
หุน้ ตามสัดส่ วนการลงทุนของบริ ษทั ร้อยละ 60 เป็ นจํานวนเงิน 9 ล้านบาท


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
น ษัทย่อย
บริษัท ผลิตไฟฟป
้ าราชบุ
รีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริ
บริษัทหมายเหตุ
ผลิตไฟฟ้ป
าราชบุ
รีโฮลดิ้ง จ�ำกัดน (มหาชน) และบริษัทย่อย
ระกอบงบการเงิ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
อนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2557 เป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 1.17 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 3,291.50
ล้านบาท สุ ทธิ จากเงินปั นผลระหว่างกาล ในอัตราหุ น้ ละ 1.10 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 1,595 ล้านบาท โดยยอด
สุ ทธิ ของเงินปั นผลดังกล่าวจํานวน 1,696.50 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั การอนุ มตั ิจากที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 10 เมษายน 2558
35

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีย่ งั ไม่ ได้ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้และ
ไม่ได้นาํ มาใช้ในการจัดทํางบการเงิน นี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุ งใหม่เหล่า นี้ อ าจ
เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั และถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม ในปี ดังต่อไปนี้ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่มีแผนที่จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เหล่านี้ มาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่3
(ปรับปรุ ง2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  (ปรับปรุ ง 7)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 7)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 7)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 9 (ปรับปรุ ง 7)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 7)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 7)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 7)

เรื่อง
การรวมธุรกิจ

ปี ทีม่ ีผล
บังคับใช้
2558

ส่ วนงานดําเนินงาน

2558

งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
การนําเสนองบการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายได้
ผลประโยชน์พนักงาน
การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558



2558
2558
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บริหมายเหตุ
ษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุ
รีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริ
ประกอบงบการเงิ
น ษัทย่อย
บริษัท ผลิตปไฟฟ้
าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำนกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 7)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 7)

เรื่อง
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนรื้ อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม

ปี ทีม่ ีผล
บังคับใช้
2558
2558

กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมหรื องบการเงินเฉพาะกิจการ/
งบการเงินของบริ ษทั จากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่เหล่านี้ ซึ่ ง
คาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
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คําอธิบายรายการและการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของฝา่ ยบริหาร
สําหรับงวดปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
และฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร
1. เหตุการณ์สาํ คัญในปี 2557

1.1 การซื้ อ หุ้นใน บริ ษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด และการโอนกิ จการให้ แก่บริ ษัท ผลิ ตไฟฟ้ า
ราชบุรี จํากัด
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 บริษทั ราชบุรแี ก๊ส จํากัด ("RGAS") ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ
ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ได้ดําเนินการซือ้ หุน้ ในบริษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด ("TECO") จํานวน 17.119 ล้าน
หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดของ TECO จากผูถ้ อื หุน้ เดิม เป็ นเงินทัง้ สิน้
21.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่า 703.43 ล้านบาท) ส่งผลให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของ TECO ผ่าน
RGAS เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 99.99 และเมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษทั ฯ ได้ดําเนินการรับโอนกิจการ
ทัง้ หมดของ RGAS โดยวิธ ี Entire Business Transfer ("EBT") ซึง่ ส่งผลให้บริษทั ฯ ถือหุน้ โดยตรงใน
TECO โดย RGAS ได้เสร็จสิน้ การชําระบัญชีเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วเมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม 2557
ต่อมาวันที่ 1 สิงหาคม 2557 บริษทั ฯ ได้โอนกิจการทัง้ หมดของ TECO โดยวิธ ี EBT ให้แก่
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุร ี จํากัด ("RG") ซึง่ ทัง้ 2 บริษทั เป็ นบริษทั ย่อ ยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ทัง้ จํานวน โดย
RG ได้ดําเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจํานวน 3,625 ล้านบาท เพื่อใช้สําหรับการซื้อและรับโอนกิจการ
ดังกล่าว โดยการออกหุ้นสามัญใหม่อกี จํานวน 362.50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ส่งผลให้ทุนจด
ทะเบียนของ RG เพิม่ ขึน้ เป็ น 21,900 ล้านบาท ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการการลงทุน และ
สอดคล้องกับการจัดโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษทั ฯ ซึง่ ส่งผลให้ RG มีโรงไฟฟ้าในการควบคุมดูแล
2 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าราชบุร ี ขนาดกําลังการผลิต 3,645 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ ขนาด
กําลังการผลิต 700 เมกะวัตต์
1.2 การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชันแนล
่
(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ ได้ดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จํานวน 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ อายุหุ้นกู้ 5 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2562 และมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 3.50 ต่อปี หุ้นกู้
ดังกล่าวเป็ นหุ้นกู้ชุดแรกที่ออกและเสนอขายตามโครงการหุน้ กู้จํานวน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่ง
ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือจาก Moody's และ Standard and Poor's ทีร่ ะดับ Baa2 และ BBB
ตามลําดับ
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บายรายการและการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของฝา่ ยบริหาร
ค�ำอธิบายและการวิสํคําาหรัอธิเคราะห์
ผลการด�ำเนินงาน
บงวดปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร

1.3 การลงนามสัญญาทางการเงิ นโครงการโรงไฟฟ้ าผู้ผลิ ตไฟฟ้ ารายเล็ก บริ ษัท ผลิ ตไฟฟ้ า
นวนคร จํากัด
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จํากัด ผู้ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้า
ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็กได้ประสบความสําเร็จในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ โดยได้ลงนาม
สัญญาทางการเงิน ซึ่งกําหนดข้อตกลงเบือ้ งต้นในการกู้เงินมูลค่าประมาณ 4,770 ล้านบาท กับสถาบัน
การเงินไทย 3 แห่ง ระยะเวลา 20.5 ปี
1.4 การขายหุ้นในบริ ษทั สุโขทัยเอ็นเนอร์ย่ี จํากัด
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 บริษทั ราชบุรพี ลังงาน จํากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อย ได้ดําเนินการ
ขายหุน้ ทีถ่ อื อยู่ทงั ้ จํานวน ในบริษทั สุโขทัยเอ็นเนอร์ย่ี จํากัด คิดเป็ นจํานวน 200,000 หุน้ สัดส่วนร้อย
ละ 25 ในราคาหุน้ ละ 54.71 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 10.94 ล้านบาท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
1.5 การลงทุนในโครงการผลิ ตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ในประเทศญี่ปนุ่
1) การลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริ ษทั อาร์เอช อิ นเตอร์เนชันแนล
่
(สิ งคโปร์)
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชันแนล
่
(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่
จํากัด ("RHIS") ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยในประเทศสิงคโปร์ ได้ลงนามสัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ กับบริษทั เชาว์
อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด ("CHOW") เพื่อร่วมดําเนินการจัดตัง้ บริษทั RICI International Investment
Pte. Ltd. ("RICI") ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ญีป่ นุ่ ขนาดกําลังการผลิตรวมประมาณ 33 เมกะวัตต์ (ระยะแรก)
เมือ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 บริษทั RICI ได้จดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลในประเทศสิงคโปร์
โดยมีทุนจดทะเบียนเบือ้ งต้น 100 ดอลลาร์สงิ คโปร์ แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 100 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ
1 ดอลลาร์สงิ คโปร์ โดย RHIS ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 60 และ CHOW ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 40 และ
ได้ดําเนินการชําระค่าหุ้นครบทัง้ จํานวนแล้ว อย่างไรก็ตาม RICI จะมีการเพิม่ ทุนในภายหลังเพื่อให้
สอดคล้องกับเงือ่ นไขการลงทุนและข้อตกลงทางการเงินต่อไป
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2) การลงนามสัญญาระหว่างผูถ้ อื หุ้นของบริษทั ราชบุรพี ลังงาน จํากัด
เมือ่ วันที่ 12 กันยายน 2557 บริษทั ราชบุรพี ลังงาน จํากัด ("RE") ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย ได้
ลงนามสัญญาระหว่างผู้ถอื หุ้นกับบริษัท พรีเมียร์ โซลูชนั ่ จํากัด ("PSCL") เพื่อร่วมดําเนินการจัดตัง้
บริษทั โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ย่ี จํากัด ("OGE") เพื่อให้บริการด้านการบริหารจัดการโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่
เมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม 2557 OGE ได้จดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10
บาท โดย RE ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 60 และ PSCL ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 40 และได้ดําเนินการ
ชําระค่าหุน้ ครบทัง้ จํานวนแล้ว
1.6 การขายหุ้นในบริษทั ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
เมือ่ วันที่ 29 กันยายน 2557 บริษทั ราชบุรพี ลังงาน จํากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย ได้ดําเนินการขาย
หุ้นที่ถอื อยู่ทงั ้ จํานวน ในบริษทั ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด ซึ่งเป็ นผู้พฒ
ั นาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานลม จังหวัดเพชรบูรณ์ คิดเป็ นจํานวน 24.28 ล้านหุน้ สัดส่วนร้อยละ 55.18 รวมเป็ น
เงินทัง้ สิน้ 118.43 ล้านบาท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายใหม่
1.7 การเข้าซื้อหุ้นในบริษทั ราชบุรโี คเจนเนอเรชัน่ จํากัด
เมื่อวันที่ 30 ตุ ลาคม 2557 บริษัท ผลิต ไฟฟ้าราชบุร ี จํากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อ ย ได้เข้าซื้อหุ้น
บริษัท ราชบุรโี คเจนเนอเรชัน่ จํากัด (เปลี่ยนชื่อเป็ นบริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ จํากัด) จํานวน
3,500,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 35 ของจํานวนหุ้นทัง้ หมดจากบริษทั นํ้ าตาลราชบุร ี จํากัด รวม
เป็ นเงินทัง้ สิ้น 8.75 ล้านบาท เพื่อร่วมทุนในโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ขนาดกําลังการ
ผลิตไฟฟ้าประมาณ 100 เมกะวัตต์ และกําลังการผลิตไอนํ้าประมาณ 15 ตันต่อชัวโมง
่
ตัง้ อยูท่ ต่ี ําบลเบิก
ไพร อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุร ี โดยมีสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าประเภท Firm ระบบ Cogeneration กับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็ นระยะเวลา 25 ปี โดยคาดว่าโครงการจะเริม่ เดิ นเครื่อ งเชิ ง
พาณิชย์ได้ในปี 2562
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
และฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร
2. การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น

ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทํางบ
การเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยบริษทั ฯ รวมถึงบริษทั ย่อย ได้แก่ บริษทั
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด และกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน ได้แก่ บริษทั ราชบุรเี พาเวอร์ จํากัด ได้ถอื ปฏิบตั ิ
ตามการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (TFRIC 4) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่ และกําหนดให้นํามาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 17 เรือ่ ง สัญญาเช่า มาถือปฏิบตั ติ งั ้ แต่วนั ที่ 1
มกราคม 2557 เป็ นต้นไป ซึ่งบริษทั ย่อยและกิจการทีค่ วบคุมร่วมกันดังกล่าวมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ากับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทีเ่ ข้าเงื่อนไขว่าเป็ นข้อตกลงที่ประกอบไปด้วยสัญญาเช่าการเงิน
และมีผลทําให้รปู แบบของรายการในงบการเงินของบริษทั ฯ เปลีย่ นแปลงไป ดังนี้
2.1 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เปลี่ยนแปลงการบันทึกรายได้ค่าขายไฟในส่วนของการกู้เงินและผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ เป็ น
รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยในปี 2557 บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ตาม
สัญญาเช่าการเงินเป็ นจํานวน 5,567.74 ล้านบาท
ทัง้ นี้ ร ายได้ค่ า ขายไฟในส่ ว นที่ไ ด้ร ับ เพื่อ ชดเชยค่ า ใช้จ่ า ยในการบํ า รุ ง รัก ษาโรงไฟฟ้ าและ
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ รวมทัง้ ค่าพลังงานไฟฟ้า ยังคงบันทึกบัญชีดว้ ยวิธกี ารเดิม
2.2 งบแสดงฐานะการเงิน
เปลี่ยนแปลงการบันทึกรายการวัสดุสํารองคลัง ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน เป็ นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินซึง่ แสดงมูลค่ายอดคงค้างสุทธิจากดอกเบีย้ ทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้
หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ บันทึกลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เป็ นจํานวน 31,618.39 ล้านบาท รวมทัง้ ปรับปรุงรับรูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและเงินลงทุนใน
กิจการทีค่ วบคุมร่วมกันและบริษทั ร่วมลดลงจํานวน 189.91 ล้านบาทและ 217.47 ล้านบาท ตามลําดับ
ทัง้ นี้รายการปรับปรุงผลกระทบของปี ก่อนในรายการกําไรสะสมเพิม่ ขึน้ ทัง้ สิน้ จํานวน 2,698.69 ล้านบาท
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ค�ำอธิบายและการวิ
ผลการด�
ำเนิ
งาน นของฝา่ ยบริหาร
คําอธิเบคราะห์
ายรายการและการวิ
เคราะห์ผลการดํ
าเนินน
งานและฐานะการเงิ
สําหรับงวดปี
น้ิ สุดวันทีห
่ 31าร
ธันวาคม 2557
และฐานะการเงินของฝ่
าสยบริ
ผลกระทบต่องบการเงิ นรวม

(ล้านบาท)
รายการ

TFRIC 4

เดิ ม

ผลต่าง

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2557
รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ต้นทุนขาย
รายได้อ่นื
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกิจการทีค่ วบคุมร่วมกันและบริษทั ร่วม
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปีส่วนของบริษทั
งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
วัสดุสาํ รองคลัง ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ และ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินลงทุนในกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
สินทรัพย์รวม / หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม

49,402.01
5,567.74
47,913.68
856.90
1,697.10
1,284.82
1,269.38
6,279.03

58,668.91
50,769.54
899.75
1,720.03
1,337.07
1,295.94
7,167.94

31,618.39
21,491.64
10,535.02
51.62
44,604.56
96,235.04

50,003.95
10,752.49
241.53
41,905.87
93,536.35

(1) ผลต่างรายได้ในส่วนนี้ได้ถูกรับรูเ้ ป็นรายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน
(2) ผลต่างเกิดจากค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า ซึง่ ตามงบแสดงฐานะการเงิน อาคารและอุปกรณ์โรงไฟฟ้าดังกล่าว
ได้เปลีย่ นแปลงการบันทึกเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

(9,266.90) (1)
5,567.74
(2,855.86) (2)
(42.85)
(22.93)
(52.25)
(26.56)
(888.91)
31,618.39
(28,512.31)
(217.47)
(189.91)
2,698.69
2,698.69
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ค�ำอธิบายและการวิ
ผลการด�
ำเนิ
งาน นของฝา่ ยบริหาร
คําอธิเคราะห์
บายรายการและการวิ
เคราะห์ผลการดํ
าเนินน
งานและฐานะการเงิ
สําหรับงวดปี
น้ิ สุดวันทีห
่ 31าร
ธันวาคม 2557
และฐานะการเงินของฝ่
าสยบริ
3. รายงานวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงานตามงบการเงิ นรวม
(ล้านบาท)
ปี 2556
(ปรับปรุงใหม่)

ปี 2557

เพิม่ (ลด)

%

รายได้

57,903.03

51,024.37

6,878.66

13.5

หัก ค่าเชือ้ เพลิง

42,622.74

36,026.82

6,595.92

18.3

รายได้ (ไม่รวมค่าเชือ้ เพลิง)

15,280.29

14,997.55

282.74

1.9

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเชือ้ เพลิง)

10,285.42

9,838.59

446.83

4.5

4,994.87

5,158.96

(164.09)

(3.2)

347.99

704.11

(356.12)

(50.6)

5,342.86

5,863.07

(520.21)

(8.9)

138.88

5.22

133.66

2,560.5

5,481.74

5,868.29

(386.55)

(6.6)

กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
กําไรสําหรับปี
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี าํ นาจควบคุม
กําไรทีเ่ ป็ นของส่วนของเจ้าของของบริษทั ก่อนรายการพิเศษ
รายการพิเศษ
- กําไรจากการต่อรองราคาซือ้ TECO
- กําไรจากการจําหน่ายลูกหนี้ระยะยาวอื่น
กําไรที่เป็ นของส่วนของเจ้าของของบริษทั

กําไรต่อหุน้ (บาท)

797.29

-

797.29

-

-

645.83

(645.83)

(100.0)

6,279.03

6,514.12

(235.09)

(3.6)

4.33

4.49

(0.16)

(3.6)

ผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตามงบการเงินรวมสําหรับปี 2557 มีกําไรจํานวน
6,279.03 ล้านบาท (คิดเป็ นกําไรต่อหุน้ เท่ากับ 4.33 บาท) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 (ปรับปรุงใหม่)
ซึง่ มีกําไรจํานวน 6,514.12 ล้านบาท (คิดเป็ นกําไรต่อหุน้ เท่ากับ 4.49 บาท) ปรากฏว่ากําไรลดลง
จํานวน 235.09 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3.6 โดยมีรายการแตกต่างทีเ่ ป็ นสาระสําคัญดังนี้
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3.1 กําไรจากการต่อรองราคาซือ้ หุน้ บริษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 บริษทั ราชบุรแี ก๊ส จํากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยได้ซอ้ื หุน้ สามัญ
บริษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด ("TECO") เพิม่ เติมร้อยละ 49.99 ในราคา 21.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ
เทียบเท่า 703.43 ล้านบาท ทําให้สดั ส่วนการถือหุน้ เพิม่ ขึน้ จากเดิมร้อยละ 50 เป็ นร้อยละ 99.99 ของ
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว โดยบริษทั ฯ รับรูก้ ําไรจากรายการดังกล่าวเป็ นจํานวน 797.29 ล้านบาท ซึง่ เกิด
จากกําไรจากการต่อรองราคาซื้อจํานวน 2,257.02 ล้านบาท หักด้วยผลต่ างจากการปรับปรุงมูลค่า
ยุตธิ รรมของส่วนได้เสียทีถ่ อื อยู่ก่อนหน้าการซื้อหุน้ ดังกล่าวจํานวน 1,459.73 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 1
สิงหาคม 2557 TECO ได้โอนกิจการทัง้ หมดโดยวิธี Entire Business Transfer ให้แก่บริษทั ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี จํากัด ("RG") ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย ส่งผลให้ปจั จุบนั RG มีโรงไฟฟ้าทีอ่ ยูใ่ นการควบคุมดูแล 2 แห่ง
ได้แก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี ขนาดกําลังการผลิต 3,645 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ ขนาดกําลัง
การผลิต 700 เมกะวัตต์
3.2 รายได้จากการขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชือ้ เพลิง)
รายได้จากการขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชือ้ เพลิง จํานวน 42,622.74 ล้านบาท) ปี
2557 จํานวน 6,779.27 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 (7,543.91 ล้านบาท) เป็ นจํานวน 764.64 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 10.1 สาเหตุหลักเนื่องจากรายได้คา่ ขายไฟของโรงไฟฟ้าราชบุรลี ดลงจํานวน 993.35 ล้าน
บาท เนื่องจากโรงไฟฟ้ามีการบํารุงรักษาตามแผนน้ อยกว่าปี ก่อนส่งผลให้อตั ราค่าความพร้อมจ่ายปี
2557 ตํ่ากว่าปี 2556 ซึง่ เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดไว้ในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
3.3 ต้นทุนขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชือ้ เพลิง)
ต้นทุนขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิงจํานวน 42,622.74 ล้านบาท) ปี 2557
จํานวน 5,290.94 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 (5,032.99 ล้านบาท) เป็ นจํานวน 257.95 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 5.1 สาเหตุหลักเนื่องจากในปี 2557 บริษทั ฯ รวมต้นทุนขายและการให้บริการของโรงไฟฟ้า
ไตรเอนเนอจี้ ไว้จํานวน 531.35 ล้านบาท ขณะทีต่ น้ ทุนขายและการให้บริการของโรงไฟฟ้าในประเทศ
ออสเตรเลียและโรงไฟฟ้าราชบุรลี ดลงจํานวน 184.82 ล้านบาท และ 111.18 ล้านบาทตามลําดับ สาเหตุ
หลักเนื่องจากในปี 2557 โรงไฟฟ้ามีการบํารุงรักษาตามแผนน้อยกว่าปีก่อน
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3.4 ดอกเบีย้ รับและกําไรจากการจําหน่ายลูกหนี้ระยะยาวอื่น

ดอกเบี้ยรับปี 2557 จํานวน 267.82 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 (411.35 ล้านบาท) เป็ น
จํานวน 143.53 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 34.9 สาเหตุหลักเนื่องจากเมื่อปี 2556 บริษทั ราช-ออสเตรเลีย
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยในประเทศออสเตรเลีย รับรูด้ อกเบีย้ รับจากสัญญาการชําระเงิน
เป็ นงวด (Scheduled Payment Option Agreement) จากการขายเงินลงทุนในโรงไฟฟ้า Loy Yang A
เป็ นจํานวน 163.36 ล้านบาท และได้ขายสัญญาการชําระเงินดังกล่าวเมื่อเดือนมิถุนายน 2556 โดยรับรู้
กําไรจากการขายเป็ นจํานวน 645.83 ล้านบาท
3.5 รายได้อ่นื
รายได้อ่นื ปี 2557 จํานวน 856.90 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 (407.57 ล้านบาท) เป็ น
จํานวน 449.33 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 110.3 สาเหตุหลักเนื่องจาก บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์
ปอเรชัน่ จํากัด กลับรายการประมาณการหนี้สนิ และเรียกคืนค่าพัฒนาโครงการทีเ่ คยบันทึกไว้เป็ นรายได้
จํานวน 440.24 ล้านบาท เนื่องจากคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ตามเงือ่ นไขทีก่ าํ หนด
3.6 ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2557 จํานวน 2,206.64 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 (1,738.98
ล้านบาท) เป็ นจํานวน 467.66 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 26.9 โดยมีสาเหตุมาจากรายการทีส่ าํ คัญ ดังนี้
3.6.1 ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้ประเมินและรับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าของโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทนในประเทศออสเตรเลีย เป็ นจํานวนเงินรวม 509.55 ล้านบาท เนื่องจากผลประกอบการไม่เป็ นไป
ตามทีค่ าดการณ์ไว้
3.6.2 ในปี 2557 บริษทั ฯ รับรูข้ าดทุนจากการขายหุน้ ทีถ่ อื อยู่รอ้ ยละ 55.18 ทัง้ จํานวนใน
บริษทั ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทางอ้อมและเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานลม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็ นจํานวน 142.11 ล้านบาท
3.6.3 ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้ทําการตัดจําหน่ ายเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังนํ้ า - นํ้ างึม 3 จํานวน 315 ล้านบาท จากการที่รฐั บาล สปป.ลาวไม่ต่ออายุสญ
ั ญาพัฒนาโครงการ
รวมทัง้ ตัดจําหน่ายเงินลงทุนในโครงการเกาะกงอีกเป็ นจํานวน 29.14 ล้านบาท
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3.7 กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น

ปี 2557 บริษทั ฯ รับรูก้ าํ ไรจากอัตราแลกเปลีย่ นจํานวน 347.99 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556
(704.11 ล้านบาท) เป็ นจํานวน 356.12 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 50.6 สาเหตุหลักเนื่องจากกําไรจาก
อัตราแลกเปลีย่ นของหุน้ กูส้ กุลเยนลดลงจํานวน 390.56 ล้านบาท จากการทีเ่ งินสกุลเยนอ่อนค่าลงกว่าปี
ก่อน
3.8 ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินปี 2557 จํานวน 1,518.45 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 (1,633.39 ล้าน
บาท) เป็ นจํานวน 114.94 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.0 สาเหตุหลักเนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายของบริษทั
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ลดลงจํานวน 124.40 ล้านบาท จากการจ่ายชําระคืนเงินต้นในระหว่างปี
3.9 ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกิจการทีค่ วบคุมร่วมกันและบริษทั ร่วม
ส่ว นแบ่ ง กํ า ไรจากเงิน ลงทุ น ในกิจ การที่ค วบคุ ม ร่ว มกัน และบริษัท ร่ว มปี 2557 จํา นวน
1,284.82 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 (727.71 ล้านบาท) เป็ นจํานวน 557.11 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
76.6 โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้
3.9.1 ในปี 2557 ผลกระทบของอัตราแลกเปลีย่ นทําให้บริษทั ฯ รับรูผ้ ลการดําเนินงานของ
กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน 3 แห่ง ได้แก่ บริษทั ไฟฟ้าหงสา จํากัด บริษทั ราชบุรเี พาเวอร์ จํากัด และ
บริษทั เซาท์อสี ท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากัด เพิม่ ขึน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ เป็ นจํานวน 293.33 ล้านบาท
106.66 ล้านบาท และ 88.05 ล้านบาท ตามลําดับ
3.9.2 รับ รู้ผ ลการดํ า เนิ น งานของบริษัท ราชบุ รีเ พาเวอร์ จํา กัด ในสัด ส่ ว นร้อ ยละ 25
เพิม่ ขึน้ จํานวน 105.03 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากรายได้ค่าความพร้อมจ่ายเพิม่ ขึน้ จากอัตราค่า
ความพร้อมจ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามสัดส่วนร้อยละ 25 เป็ นจํานวน 109.98 ล้านบาท ซึง่ เป็ นไปตามทีก่ ําหนด
ไว้ในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
3.10 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ปี 2557 จํานวน 1,269.38 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 (1,433.24 ล้านบาท)
เป็ นจํานวน 163.86 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 11.4 สาเหตุหลักเนื่องจากภาษีเงินได้ของบริษทั ผลิตไฟฟ้า
ราชบุร ี จํากัด ลดลงจํานวน 215.31 ล้านบาท เนื่องจากกําไรก่อนภาษีต่าํ กว่าปีก่อน
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4. รายงานวิ เคราะห์ฐานะการเงิ น
4.1 การวิ เคราะห์สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิ้น จํานวน 96,235.04 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (93,874.50 ล้านบาท) เป็ นจํานวน 2,360.54 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 2.5 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค.56
(ปรับปรุงใหม่)
31,407.68
24,375.28

ณ 31 ธ.ค.57
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

เพิม่ (ลด)

%

7,032.40

28.9

64,827.36

69,499.22

(4,671.86)

(6.7)

96,235.04

93,874.50

2,360.54

2.5

4.1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 31,407.68 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (24,375.28 ล้านบาท) เป็ นจํานวน 7,032.40 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ
หลัก ดังนี้
(1) บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชันแนล
่
(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จํากัด ซึง่ เป็ นบริษทั
ย่อยในประเทศสิงคโปร์ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินลงทุ นชัวคราวเพิ
่
ม่ ขึ้นรวม
จํานวน 3,127.33 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการออกจําหน่ายหุน้ กูจ้ าํ นวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เพื่อชําระเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จํานวน 260 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (เทียบเท่า 206.05 ล้านเหรียญสหรัฐ) ใน
เดือนเมษายน 2557
(2) ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิม่ ขึน้ จํานวน 2,033.25 ล้านบาท สาเหตุ
หลักเนื่องจากลูกหนี้ค่าขายไฟของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ("RG") เพิม่ ขึน้ จํานวน 2,047.55
ล้านบาท ซึง่ เป็ นผลมาจากการควบรวมกิจการกับบริษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด ("TECO") ประกอบกับ
รายได้ค่าขายไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2557 สูงกว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม
2556
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4.1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 64,827.36 ล้านบาท
ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (69,499.22 ล้านบาท) เป็ นจํานวน 4,671.86 ล้านบาท สาเหตุ
หลักเนื่องจากการเข้าซือ้ หุน้ บริษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด ("TECO") เมือ่ วันที่ 28 มกราคม 2557 ทําให้
เปลี่ยนวิธกี ารบันทึกบัญชีเป็ นการ Consolidation ส่งผลให้เงินลงทุนใน TECO ลดลงเป็ นจํานวน
2,163.16 ล้านบาท ประกอบกับการตัดบัญชีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินกิจการที่เกี่ยวข้องกันใน
ระหว่างปีอกี จํานวน 2,028.50 ล้านบาท
4.2 การวิ เคราะห์หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ เป็ นจํานวนทัง้ สิน้ 96,235.04
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (93,874.50 ล้านบาท) เป็ นจํานวน 2,360.54 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 2.5 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ล้านบาท)

หนี้สิน

ณ 31 ธ.ค.56
(ปรับปรุงใหม่)
35,035.64
34,748.03

ส่วนของผู้ถือหุ้น

61,199.40

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

96,235.04

ณ 31 ธ.ค.57

เพิ่ม(ลด)

%

287.61

0.8

59,126.47

2,072.93

3.5

93,874.50

2,360.54

2.5

4.2.1 หนี้สนิ จํานวน 35,035.64 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน (34,748.03 ล้านบาท) เป็ น
จํานวน 287.61 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้
(1) หุ้ น กู้ แ ละเงิน กู้ ย ืม สถาบัน การเงิน ของ บริษัท อาร์เ อช อิน เตอร์เ นชัน่ แนล
(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จํากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยในประเทศสิงคโปร์ เพิม่ ขึน้ จํานวน 2,996.08 ล้านบาท
จากการออกจําหน่ ายหุ้นกู้จาํ นวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อชําระเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จํานวน 260 ล้าน
เหรียญสิงคโปร์ ในเดือนเมษายน 2557
(2) เจ้าหนี้การค้าของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุร ี จํากัด เพิม่ ขึน้ จํานวน 1,776.49 ล้าน
บาท สาเหตุห ลักเนื่องจากการควบรวมกิจการกับบริษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากั ด ประกอบกั บในเดือ น
พฤศจิกายนและธันวาคม 2557 โรงไฟฟ้าเดินเครื่องมากกว่าในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2556
ส่งผลให้ปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงมากขึน้
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ค�ำอธิบายและการวิคําอธิเคราะห์
ผลการด�
ำเนิาเนินนงานและฐานะการเงิ
งาน นของฝา่ ยบริหาร
บายรายการและการวิ
เคราะห์ผลการดํ
สําหรับงวดปี
สน้ิ สุดวันห
ที่ 31าร
ธันวาคม 2557
และฐานะการเงินของฝ่
ายบริ
(3) บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ป อเรชัน่ จํ า กัด ซึ่ง เป็ น บริษัท ย่อ ยในประเทศ
ออสเตรเลีย เบิก เงิน กู้ย ืม ระยะยาวจากสถาบัน การเงิน ในระหว่ า งปี 2557 จํา นวน 20 ล้า นเหรีย ญ
ออสเตรเลีย (เทียบเท่า 537.71 ล้านบาท)
(4) บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุร ี จํากัด จ่ายชําระคืนหุน้ กูใ้ นระหว่างปี จํานวน 4,961.40
ล้านบาท
4.2.2 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จํานวน 2,072.93 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจาก
(1) กําไรสําหรับปี 2557 จํานวน 6,279.03 ล้านบาท
(2) บริษทั ฯ จ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระหว่างปี 2557 จํานวน 2.27 บาทต่อ
หุน้ เป็ นผลให้กาํ ไรสะสมลดลงจํานวน 3,291.50 ล้านบาท
(3) องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุน้ ลดลงจํานวน 494.45 ล้านบาท สาเหตุ
หลักเนื่องจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทําให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ ลดลงจํานวน 1,061.47 ล้านบาท
ขณะทีม่ กี าํ ไรจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ EDL-GEN จํานวน 567.38 ล้านบาท
(4) ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี าํ นาจควบคุมลดลงจํานวน 420.15 ล้านบาท
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5. รายงานวิ เคราะห์กระแสเงิ นสด

(ล้านบาท)
ปี 2557

ปี 2556
(ปรับปรุงใหม่)

เพิม่ (ลด)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

9,841.55
(2,419.72)

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(4,366.29)

(13,185.41)

8,819.12

3,055.54

(439.16)

3,494.70

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

112.37
7,437.78

(383.64)
8,260.58

496.01
(822.80)

เงินสดของบริษทั ย่อยทีซ่ ้อื /ขายในระหว่างงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ งวด

17.37
10,623.06

7,437.78

17.37
3,185.28

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นของเงินตราต่างประเทศ
คงเหลือสิน้ งวด

4,468.62 5,372.93
8,277.63 (10,697.35)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 เป็ นจํานวน 10,623.06 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (7,437.78 ล้านบาท)
เป็ นจํานวน 3,185.28 ล้านบาท สรุปสาเหตุได้ดงั นี้
5.1 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานเพิม่ ขึ้น ทําให้เงินสดเพิม่ ขึ้นจํานวน 5,372.93
ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากในปี 2557 บริษทั ฯ รับรายได้ค่าขายไฟมากกว่าปี ก่อนเป็ นจํานวน
2,947.52 ล้านบาท รวมทัง้ จ่ายค่าเชือ้ เพลิงน้อยกว่าปี ก่อนจํานวน 1,804.58 ล้านบาท
5.2 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเพิม่ ขึน้ ทําให้เงินสดลดลงจํานวน 10,697.35 ล้านบาท
สาเหตุหลักเนื่องจาก
5.2.1 ในระหว่างปี 2557 บริษทั ฯ ลงทุนในเงินลงทุนชัวคราวสุ
่
ทธิเป็ นจํานวน 1,722.99
ล้านบาท ขณะที่ในปี 2556 บริษทั ฯมีเงินสดรับจากเงินลงทุนชัวคราวสุ
่
ทธิเป็ นจํานวน 3,756.10 ล้าน
บาท
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
คําอธิบายรายการและการวิ
เคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของฝา่ ยบริหาร
และฐานะการเงินของฝ่
ายบริหาร
สําหรับงวดปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

5.2.2 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 บริษัท ฯ ซื้อหุ้นเพิ่มเติมใน บริษัท ไตร เอนเนอจี้
จํากัด จํานวน 21.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 703.43 ล้านบาท ตามรายละเอียดทีไ่ ด้ชแ้ี จงไว้
ในข้อ 3.1
5.2.3 ในปี 2556 บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จํากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยใน
ประเทศออสเตรเลีย ได้รบั เงินจากการขายสัญญาการชําระเงินเป็ นงวด (Scheduled Payment Option
Agreement) เป็ นจํานวน 3,518.06 ล้านบาท
5.3 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินลดลง ทําให้เงินสดเพิม่ ขึน้ จํานวน 8,819.12 ล้านบาท
สาเหตุหลักเนื่องจาก
5.3.1 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชันแนล
่
(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จํากัด ซึ่งเป็ นบริษทั
ย่อยในประเทศสิงคโปร์ ออกจําหน่ายหุน้ กูจ้ าํ นวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อมาชําระเงินกูย้ มื ระยะสัน้
จํานวน 260 ล้านเหรียญสิงคโปร์ในเดือนเมษายน 2557 ส่งผลให้เงินสดเพิม่ ขึน้ จํานวน 3,037.50 ล้าน
บาท
5.3.2 ในระหว่างปี 2557 บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จํากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย
ในประเทศออสเตรเลีย เบิกเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินในระหว่างปี 2557 จํานวน 20 ล้าน
เหรียญออสเตรเลีย (เทียบเท่า 537.71 ล้านบาท)
5.3.3 ในระหว่างปี 2557 บริษทั ฯ จ่ายต้นทุนทางการเงินน้อยกว่าปี 2556 เป็ นจํานวน
419.42 ล้านบาท
5.3.4 การชําระหนี้เงินกูข้ อง บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จํากัด ซึง่ เป็ นบริษทั
ย่อยในประเทศออสเตรเลียในระหว่างปี 2556 ส่งผลให้กระแสเงินสดลดลงจํานวน 4,307.84 ล้านบาท
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
และฐานะการเงินของฝ่
ายบริหาร
คําอธิบายรายการและการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของฝา่ ยบริหาร
สําหรับงวดปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

6. อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาํ คัญ

อัตราส่วน
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

อัตราส่วนสภาพคล่อง
กําไรสุทธิต่อรายได้รวม (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
กําไรสุทธิก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย (EBITDA)
EBITDA ต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถในการชําระคืน
เงินต้นและดอกเบี้ย (DSCR)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
กําไรสุทธิต่อหุ้น

ปี 2557

ปี 2556
(ปรับปรุงใหม่)

(เท่า)
(%)
(%)
(%)

1.96
38.19
10.55
6.46

1.06
41.61
11.38
6.67

(ล้านบาท)
(%)
(เท่า)

10,523
11.07
0.57

11,055
11.33
0.59

(เท่า)
(บาท)
(บาท)

0.66
41.92
4.33

0.93
40.20
4.49
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รายการระหว่างกัน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
			

รายการระหว่างกัน		

1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง

มูลค่า
(ล้านบาท)		

1.1 ข้อตกลงการให้บริการและจัดการ			
1.1.1 ให้ บ ริ ก ารงานตรวจสอบภายใน งานกฎหมาย บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 47.19
		 งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ษั ท งานด้ า น
(สัญญาลงนาม
		 เทคโนโลยี ส ารสนเทศและงานด้ า นบริ ห ารการเงิ น
วันที่ 2 ธ.ค. 54
• ปี 2557 มีรายได้ค่าบริการ จ�ำนวน 47.19 ล้านบาท
และ
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีลกู หนีอ้ นื่ -ค่าบริการค้างรับ จ�ำนวน แก้ไขข้อตกลง ณ
4.88 ล้านบาท
วันที่ 8 ก.ย. 57)

1.1.2
		
		
		
		
		
		

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มีบุคลากร
ท�ำงานในด้านนี้ประกอบกับบริษัทฯ
มีบุคลากรที่มีความช�ำนาญและความ
พร้ อ มดั ง กล่ า วโดยคิ ด ค่ า บริ ก าร
เป็นรายเดือนบวกค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ตามที่
เกิดขึน้ จริงในอัตราค่าบริการทีเ่ ทียบเคียง
ได้กับราคาตลาด

ให้ บ ริ ก ารในการควบรวมกิ จ การทั้ ง หมดของ บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
บริ ษั ท ไตร เอนเนอจี้ จ� ำ กั ด และโอนกิ จ การของ
(สัญญาลงนาม
บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ำกัด และบริษทั ราชบุรเี วอลด์ วันที่ 8 ก.ย. 57)
โคเจนเนอเรชัน่ จ�ำกัด โดยคิดค่าบริการตามความส�ำเร็จ
ของงาน (Success Fee) ในอัตราร้อยละ 2 ของยอด
สินทรัพย์ที่โอน
• ปี 2557 มีรายได้คา่ บริการ จ�ำนวน 192.60 ล้านบาท

192.60

บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มีบุคลากร
ท�ำงานในด้านนี้ประกอบกับบริษัทฯ
มีบคุ ลากรทีม่ คี วามช�ำนาญและความ
พร้ อ มดั ง กล่ า วโดยคิ ด ค่ า บริ ก าร
ตามผลส�ำเร็จของงานบวกค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ
ตามที่เกิดขึ้นจริงในอัตราค่าบริการ
ทีเ่ ทียบเคียงได้กับราคาตลาด

1.1.3 ให้ บ ริ ก ารงานบริ ห ารและจั ด การส� ำ หรั บ โรงไฟฟ้ า บจ.ราชบุรีพลังงาน
ประดู่เฒ่าและส่วนขยาย
(สัญญาลงนาม
• ปี 2557 มีรายได้ค่าบริการ จ�ำนวน 17.30 ล้านบาท วันที่ 28 พ.ย. 54)
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีลกู หนีอ้ นื่ -ค่าบริการค้างรับ จ�ำนวน
1.48 ล้านบาท

17.30

บจ.ราชบุ รี พ ลั ง งานไม่ มี บุ ค ลากร
ท�ำงานในด้านนี้ประกอบกับบริษัทฯ
มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามช� ำ นาญและ
ความพร้อมในงานดังกล่าว โดยคิด
ค่าบริการเป็นรายเดือน บวกค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ
ตามที่เกิดขึ้นจริงในอัตราค่าบริการ
ที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด

1.1.4 ใ ห ้ บ ริ ก า ร พื้ น ที่ ส� ำ นั ก ง า น แ ล ะ บ ริ ก า ร อื่ น ๆ บจ.ราชบุรีพลังงาน
แก่ บจ.ราชบุ รีพ ลังงาน
(สัญญาลงนาม
• ปี 2557 มีรายได้ค่าบริการ จ�ำนวน 0.87 ล้านบาท วันที่ 1 เม.ย. 57)
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีรายได้ค้างรับ-ค่าบริการค้างรับ
จ�ำนวน 0.03 ล้านบาท

0.87

บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารพื้ น ที่ ข นาด
130 ตารางเมตร รวมถึงบริการด้านอืน่ ๆ
ในพื้นที่ ได้แก่ บริการระบบเครือข่าย
และคอมพิ ว เตอร์ ระบบโทรศั พ ท์
โดยมีอายุสัญญา 36 เดือน (ตั้งแต่
วันที่ 1 เม.ย. 57-31 มี.ค. 60)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

			

รายการระหว่างกัน		

1.1.5 ให้บริการงานด้านกฎหมาย เลขานุการคณะกรรมการบริษทั
		 งานบัญ ชีแ ละงบประมาณ งานบริก ารด้านการเงิน
และงานด้านภาษี
• ปี 2557 มีรายได้ค่าบริการ จ�ำนวน 0.03 ล้านบาท
			เมือ่ วันที่ 31 มี.ค. 57 บริษทั ฯ ได้ยกเลิกข้อตกลงดังกล่าว
			เนือ่ งจาก บจ.ราชบุรแี ก๊สได้ขายและโอนกิจการทัง้ หมด
			ให้บริษทั ฯ โดยวิธี EBT และจดทะเบียนเลิกกิจการแล้ว

บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง

บจ.ราชบุรีแก๊ส
(สัญญาลงนาม
วันที่ 28 ม.ค. 56)

มูลค่า
(ล้านบาท)		
0.03
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บจ.ราชบุ รี แ ก๊ ส มี ค วามต้ อ งการให้
บริษทั ฯ เป็นผูด้ ำ� เนินการให้ ประกอบกับ
บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถ
ในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการ
ทีเ่ ทียบเคียงได้กบั ราคาตลาด

1.1.6 ให้ บ ริ ก ารงานตรวจสอบภายใน กฎหมาย ภาษี บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส
		 งานเลขานุการคณะกรรมการบริษัท งานเทคโนโลยี (สัญญาลงนาม
		 สารสนเทศ งานบริหารการเงินและงานทรัพยากรบุคคล วันที่ 1 ธ.ค. 52)
• ปี 2557 มีรายได้ค่าบริการ จ�ำนวน 4.08 ล้านบาท

4.08    บจ.ราช-ลาว เซอร์วสิ มีความต้องการ
ให้ บ ริ ษั ท ฯ เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การให้
ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มี
ความสามารถในงานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
โดยคิดค่าบริการที่เทียบเคียงได้กับ
ราคาตลาด

1.1.7 ให้บริการงานด้านกฎหมาย เลขานุการคณะกรรมการบริษทั
		 งานบัญ ชีแ ละงบประมาณ งานบริก ารด้า นการเงิน
และงานด้านภาษี
• ปี 2557 มีรายได้ค่าบริการ จ�ำนวน 0.12 ล้านบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีลกู หนีอ้ นื่ -ค่าบริการค้างรับ จ�ำนวน
0.13 ล้านบาท

บจ.ราชบุรี
อัลลายแอนซ์
(สัญญาลงนาม
วันที่ 28 ม.ค. 56)

0.12

บจ.ราชบุรี อัลลายแอนซ์ มีความ
ต้องการให้บริษทั ฯ เป็นผูด้ ำ� เนินการให้
ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มี
ความสามารถในงานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
โดยคิดค่าบริการที่เทียบเคียงได้กับ
ราคาตลาด

1.1.8
		
		
		

ให้ บ ริ ก ารงานด้ า นกฎหมาย งานเลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริษทั งานบริการด้านบัญชีและงบประมาณ
และงานบริการด้านการเงิน งานด้านภาษี
• ปี 2557 มีรายได้ค่าบริการ จ�ำนวน 0.60 ล้านบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีลกู หนีอ้ นื่ -ค่าบริการค้างรับ จ�ำนวน
0.74 ล้านบาท

บจ.อาร์เอช
อินเตอร์เนชั่นแนล
คอร์ปอเรชั่น
(สัญญาลงนาม
วันที่ 26 ม.ค. 55)

0.60

บจ.อาร์ เ อช อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล
คอร์ปอเรชัน่ มีความต้องการให้บริษทั ฯ
เป็นผูด้ ำ� เนินการให้ ประกอบกับบริษัทฯ
มีบุคลากรที่มีความสามารถในงาน
ทีใ่ ห้บริการ โดยคิดค่าบริการทีเ่ ทียบเคียง
ได้กับราคาตลาด

1.1.9 ให้บริการงานด้านการจัดหาเงินกู้ และค�้ำประกันเงินกู้
• ปี 2557 มีรายได้ค่าบริการ จ�ำนวน 35.52 ล้านบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้
			- ลูกหนีอ้ นื่ -ค่าบริการค้างรับ จ�ำนวน 24.54 ล้านบาท
- รายได้รับล่วงหน้า จ�ำนวน 3.00 ล้านบาท

บจ.อาร์เอช
อินเตอร์เนชั่นแนล
(สิงคโปร์)
คอร์ปอเรชั่น
(สัญญาลงนาม
วันที่ 30 พ.ย. 54)

35.52

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
ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มี
ความสามารถในการจัดหาเงินกู้และ
ค�้ำประกันเงินกู้ โดยคิดค่าบริการ
ที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด
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ที่เกี่ยวข้อง

มูลค่า
(ล้านบาท)		

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

1.1.10 ให้บริการงานด้านเทคนิค ด้านการเงิน ด้านบัญชี บจ.ซัสเทนเอเบิล
		 และด้านกฎหมาย
เอนเนอยี คอร์ปอเรชั่น
		 • ปี 2557 มีรายได้ค่าบริการ จ�ำนวน 4.39 ล้านบาท (สัญญาลงนาม
วันที่ 1 มี.ค. 55)

4.39

บจ.ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์ปอเรชัน่
มี ค วามต้ อ งการให้ บ ริ ษั ท ฯ เป็ น
ผู้ด�ำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทฯ
มีบุคลากรที่มีความสามารถในงาน
ทีใ่ ห้บริการ งานด้านเทคนิค ด้านการเงิน
ด้ า นบั ญ ชี โดยคิ ด ค่ า บริ ก ารเป็ น
รายเดือน บวกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตาม
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในอั ต ราค่ า บริ ก าร
ที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด

1.1.11 ให้ บ ริ ก ารพื้ น ที่ ส� ำ นั ก งานและบริ ก ารอื่ น ๆ ในพื้ น ที่    บจ.ซัสเทนเอเบิล
		 • ปี 2557 มีรายได้ค่าบริการ จ�ำนวน 0.67 ล้านบาท เอนเนอยี คอร์ปอเรชั่น
(สัญญาลงนาม
วันที่ 5 มี.ค. 56)
		

0.67

บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารพื้ น ที่ ข นาด
110 ตารางเมตร รวมถึงบริการด้านอืน่ ๆ
ในพื้นที่ ได้แก่ บริการระบบเครือข่าย
และคอมพิ ว เตอร์ ระบบโทรศั พ ท์
โดยมีอายุสัญญา 32 เดือน 15 วัน  
(ตัง้ แต่วันที่ 16 เม.ย. 56-31 ธ.ค. 58)

1.1.12
		
		
		

10.41

บจ.ราช-ออสเตรเลีย มีความต้องการ
ให้บริษัทฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ ซึ่งบริษัทฯ มีบุคลากร
ที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ
โดยคิ ด ค่ า บริ ก ารรวมถึ ง ค่ า ใช้ จ ่ า ย
ส่วนอื่นที่เกิดขึ้นตามจริง

1.1.13 ให้ บริ การโดยจัดส่งผู้ปฏิบัติงานจากบริษัทฯ 3 คน บจ.ไตร เอนเนอจี้
17.93
		 ไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (สัญญาลงนาม
		 และการเงิน และผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ และบริหาร วันที่ 14 พ.ย. 46)
สัญญาที่ บจ.ไตร เอนเนอจี้
		 • ปี 2557 มีรายได้ค่าบริการ จ�ำนวน 17.93 ล้านบาท		

บจ.ไตร เอนเนอจี้ มีความต้องการ
ให้บริษทั ฯ เป็นผูด้ ำ� เนินการให้ ประกอบ
กั บ บริ ษั ท ฯ มี บุ ค ลากรที่ มี ค วาม
สามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่า
บริการที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด

1.1.14 ให้บริการโดยจัดส่งผู้ปฏิบัติงานจากบริษัทฯ ไปด�ำรง บจ.ราชบุรีเพาเวอร์
ต�ำแหน่งผู้บริหารด้านการเงินที่ บจ.ราชบุรีเพาเวอร์
(สัญญาลงนาม
		 • ปี 2557 มีรายได้ค่าบริการ จ�ำนวน 4.80 ล้านบาท วันที่ 1 มี.ค. 50)
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีลูกหนี้-ค่าบริการค้างรับ จ�ำนวน
0.43 ล้านบาท

บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ มีความต้องการ
ให้ บ ริ ษั ท ฯ เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การให้
ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มี
ความสามารถในงานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
โดยคิดค่าบริการที่เทียบเคียงได้กับ
ราคาตลาด

จัดส่งผู้บริหารเพื่อให้บริการงานในการให้ค�ำแนะน�ำ
เป็นทีป่ รึกษา ควบคุมดูแลด้านพัฒนาธุรกิจการวางแผน
กลยุทธ์ด้านวิศวกรรมและด้านการเงิน
• ปี 2557 มีรายได้ค่าบริการ จ�ำนวน 10.41 ล้านบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีลูกหนี้อื่น
- ค่าบริการค้างรับจ�ำนวน 2.41 ล้านบาท

บจ.ราชออสเตรเลีย
คอร์ปอเรชั่น
(สัญญาลงนาม
วันที่ 1 ต.ค. 55)

4.80

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

		

รายการระหว่างกัน		

1.1.15 สัญญา Management Agreement กับ บจ.ราชบุรเี พาเวอร์
• ปี 2557 มีรายได้ค่าบริการ จ�ำนวน 80.35 ล้านบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มี ร ายได้ รั บ ล่ ว งหน้ า จ� ำ นวน
13.59 ล้านบาท

บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง

บจ.ราชบุรีเพาเวอร์
(สัญญาลงนาม
วันที่ 27 ก.พ. 47)

มูลค่า
(ล้านบาท)		
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80.35

บริษทั ฯ ได้ให้บริการด้านมวลชนสัมพันธ์
และให้ค�ำแนะน�ำด้านเทคนิคในการ
ก่อสร้าง เดินเครื่องและบ�ำรุงรักษา
โรงไฟฟ้า โดยได้รับค่าบริการนับแต่
วันเดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า
ราชบุรเี พาเวอร์ชดุ แรก (วันที่ 1 มี.ค. 51)
อายุสัญญา 25 ปี 3 เดือน

ให้บริการด้านการบริหารจัดการโดยมอบหมายให้
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านจากบริ ษั ท ฯ 2 คนไปด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
กรรมการผู ้ จั ด การและผู ้ จั ด การฝ่ า ยบริ ห ารและ
การเงินที่ บจ.ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส
• ปี 2557 มีรายได้ค่าบริการ จ�ำนวน 10.18 ล้านบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีลกู หนีอ้ นื่ -ค่าบริการค้างรับ จ�ำนวน
0.90 ล้านบาท

บจ.ชูบุราชบุรี
อีเลคทริคเซอร์วิส
(สัญญาลงนาม
วันที่ 1 ม.ค. 49)

10.18

บจ.ชูบุฯ มีความต้องการให้บริษัทฯ
เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การให้ ประกอบกั บ
บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถ
ในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการ
ที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด

1.1.17 ให้ บ ริ ก ารโดยจั ด ส่ ง ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านจากบริ ษั ท ฯ
		 ไปปฏิบัติงานในส่วนการเงินที่ บจ.เซาท์อีสท์ เอเชีย
เอนเนอร์จี
		 • ปี 2557 มีรายได้ค่าบริการจ�ำนวน 2.47 ล้านบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีลกู หนีอ้ นื่ -ค่าบริการค้างรับ จ�ำนวน
0.22 ล้านบาท

บจ.เซาท์อีสท์
เอเชีย เอนเนอร์จี
(สัญญาลงนาม
วันที่ 10 เม.ย. 49)

2.47

บจ.เซาท์อสี ท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด
มี ค วามต้ อ งการให้ บ ริ ษั ท ฯ เป็ น             
ผู้ด�ำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทฯ   
มีบุคลากรที่มีความสามารถในงาน
ทีใ่ ห้บริการ โดยคิดค่าบริการทีเ่ ทียบเคียง
ได้กับราคาตลาด

1.1.18 สัญญา Service Agreement กับ บจ.ไฟฟ้าน�้ำงึม 2
• ปี 2557 มีรายได้ค่าบริการ จ�ำนวน 25.00 ล้านบาท

บจ.ไฟฟ้าน�้ำงึม 2
(สัญญาลงนาม
วันที่ 26 พ.ค. 55)

25.00

บจ.ไฟฟ้าน�ำ้ งึม 2 ได้ทำ� สัญญา Service
Agreement กับบริษัทฯ โดยได้รับ
ค่าบริการเป็นรายไตรมาส

1.1.19 ให้บริการงานด้านเทคนิค ด้านการเงิน ด้านบัญชี
		 และด้านกฎหมาย
• ปี 2557 มีรายได้ค่าบริการจ�ำนวน 18.24 ล้านบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มี ร ายการระหว่ า งกั น ดั ง นี้
			- ลูกหนีอ้ นื่ -ค่าบริการค้างรับ จ�ำนวน 4.34 ล้านบาท
			- รายได้คา้ งรับ-ค่าบริการค้างรับ จ�ำนวน 1.20 ล้านบาท

บจ.ไฟฟ้า หงสา
(สัญญาลงนาม
วันที่ 20 ม.ค. 54)

18.24

บจ.ไฟฟ้า หงสา มีความต้องการให้
บริษทั ฯ เป็นผูด้ ำ� เนินการให้ ประกอบกับ
บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถ
ในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการ
ที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด

1.1.20 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการโดยมอบหมาย
		 ให้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านจากบริ ษั ท ฯ ไปด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
		 รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารและ
การเงิน ผู้จัดการส่วนและพนักงาน
		 • ปี 2557 มีรายได้ค่าบริการจ�ำนวน 7.04 ล้านบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีลกู หนีอ้ นื่ -ค่าบริการค้างรับ จ�ำนวน
3.72 ล้านบาท

บจ.ราชบุรีเวอลด์
โคเจนเนอเรชั่น

7.04

บจ.ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น
มี ค วามต้ อ งการให้ บ ริ ษั ท ฯ เป็ น
ผู้ด�ำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทฯ
มีบุคลากรที่มีความสามารถในงาน
ทีใ่ ห้บริการ โดยคิดค่าบริการทีเ่ ทียบเคียง
ได้กบั ราคาตลาด รวมถึงค่าบริการอืน่ ๆ
ตามที่เกิดขึ้นจริง

1.1.16
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รายการระหว่างกัน		

บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง

มูลค่า
(ล้านบาท)		
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1.1.21 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการโดยมอบหมาย
		 ให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัทฯ 3 คน ไปด�ำรงต�ำแหน่ง
		 กรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ และผูจ้ ดั การ
ที่ บจ.ผลิตไฟฟ้า นวนคร
		 • ปี 2557 มีรายได้ค่าบริการจ�ำนวน 9.78 ล้านบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีลกู หนีอ้ นื่ -ค่าบริการค้างรับ จ�ำนวน
0.87 ล้านบาท

บจ.ผลิตไฟฟ้า
นวนคร
(สัญญาลงนาม
วันที่ 1 ก.ค. 55)

9.78

บจ.ผลิตไฟฟ้า นวนคร มีความต้องการ
ให้ บ ริ ษั ท ฯ เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การให้
ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มี
ความสามารถในงานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
โดยคิดค่าบริการที่เทียบเคียงได้กับ
ราคาตลาด

1.1.22 ให้ บริ ก ารพื้ น ที่ส�ำนัก งานและบริก ารอื่นๆ ในพื้นที่
		 • ปี 2557 มีรายได้ค่าบริการจ�ำนวน 1.43 ล้านบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีรายการระหว่างกันดังนี้
			- รายได้คา้ งรับ-ค่าบริการค้างรับ จ�ำนวน 0.04 ล้านบาท
- เจ้าหนี้เงินค�้ำประกัน จ�ำนวน 0.21 ล้านบาท
			

บจ.ผลิตไฟฟ้า
นวนคร
(สัญญาลงนาม
วันที่ 1 พ.ย. 55)

1.43

บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารพื้ น ที่ ข นาด
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)

1.1.23 จัดส่งผู้บริหารเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
		 และรองกรรมการผู ้ จั ด การแก่ บจ.โซลาร์ ต ้ า
• ปี 2557 มีรายได้ค่าบริการ จ�ำนวน 7.70 ล้านบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีลกู หนีอ้ นื่ -ค่าบริการค้างรับ จ�ำนวน
1.37 ล้านบาท

บจ.โซลาร์ต้า
(สัญญาลงนาม
วันที่ 2 ก.ค. 56)

7.70

บจ.โซลาร์ ต ้ า มี ค วามต้ อ งการให้
บริษทั ฯ เป็นผูด้ ำ� เนินการให้ ประกอบกับ
บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถ
ในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการ
และค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเ่ ทียบเคียงได้กบั
ราคาตลาด

1.1.24 ให้ บริ ก ารพื้ น ที่ส�ำนัก งานและบริก ารอื่นๆ ในพื้นที่
• ปี 2557 มีรายได้ค่าบริการ จ�ำนวน 0.71 ล้านบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีรายการระหว่างกันดังนี้
			- รายได้คา้ งรับ-ค่าบริการค้างรับ จ�ำนวน 0.02 ล้านบาท
- เจ้าหนี้เงินค�้ำประกัน จ�ำนวน 0.12 ล้านบาท

บจ.โซลาร์ต้า
(สัญญาลงนาม
วันที่ 3 ธ.ค. 55)

0.71

บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารพื้ น ที่ ข นาด
72 ตารางเมตร รวมถึงบริการด้านอืน่ ๆ
ในพื้นที่ ได้แก่ บริการระบบเครือข่าย
และคอมพิ ว เตอร์ ระบบโทรศั พ ท์
โดยมีอายุสัญญา 36 เดือน (ตั้งแต่
วันที่ 1 ม.ค. 56-31 ธ.ค. 58)

1.1.25 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการโดยมอบหมาย
		 ให้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านจากบริ ษั ท ฯ ไปด� ำ รงต� ำ แหน่ง
		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ผู้จัดการ
และพนักงาน
• ปี 2557 มีรายได้ค่าบริการ จ�ำนวน 70.37 ล้านบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้
			- ลูกหนีอ้ นื่ -ค่าบริการค้างรับ จ�ำนวน 7.24 ล้านบาท
- รายได้คา้ งรับ-ค่าบริการค้างรับ จ�ำนวน 5.38 ล้านบาท

บจ.ไฟฟ้า
เซเปียน-เซน�้ำน้อย
(สัญญาลงนาม
วันที่ 1 เม.ย. 55)

70.37

บจ.ไฟฟ้า เซเปียน-เซน�ำ้ น้อย มีความ
ต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้ด�ำเนินการ
ให้ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มี
ความสามารถในงานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
โดยคิดค่าบริการที่เทียบเคียงได้กับ
ราคาตลาด

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

		

รายการระหว่างกัน		

บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง

1.1.26 ให้ บ ริ ก ารงานบริ ห ารส� ำ หรั บ โรงไฟฟ้ า พลั ง งานลม บจ.เฟิร์ส โคราช วินด์
ห้วยบง 3
(สัญญาลงนาม
• ปี 2557 มีรายได้ค่าบริการ จ�ำนวน 0.96 ล้านบาท วันที่ 23 ม.ค. 56)
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีลกู หนีอ้ นื่ -ค่าบริการค้างรับ จ�ำนวน
0.09 ล้านบาท

มูลค่า
(ล้านบาท)		
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0.96

บจ.เฟิรส์ โคราช วินด์ มีความต้องการ
ให้ บ ริ ษั ท ฯ เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การให้
ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มี
ความสามารถในงานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
โดยคิดค่าบริการที่เทียบเคียงได้กับ
ราคาตลาด

1.1.27 ให้ บ ริ ก ารงานบริ ห ารส� ำ หรั บ โรงไฟฟ้ า พลั ง งานลม
ห้วยบง 2
• ปี 2557 มีรายได้ค่าบริการ จ�ำนวน 0.96 ล้านบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีลกู หนีอ้ นื่ -ค่าบริการค้างรับ จ�ำนวน
0.09 ล้านบาท

บจ.เค. อาร์. ทู
(สัญญาลงนาม
วันที่ 23 ม.ค. 56)

0.96

บจ.เค. อาร์. ทู มีความต้องการให้บริษทั ฯ
เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การให้ ประกอบกั บ
บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถ
ในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการ
ที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด

1.1.28 บริษัทฯ จ้าง กฟผ. เพื่อให้บริการงานที่ปรึกษาภายใต้
สัญญา Technical Advisor Services
• ปี 2557 มีค่าใช้จ่าย จ�ำนวน 4.14 ล้านบาท

กฟผ.
(สัญญาลงนาม
วันที่ 18 มี.ค. 57)

4.14

เนือ่ งจากบริษทั ฯ ไม่มเี ครือ่ งมืออุปกรณ์
และบุคลากรทีท่ ำ� งานในด้านนี้ ประกอบ
กับ กฟผ. มีเครือ่ งมืออุปกรณ์เฉพาะทาง
และมีบุคลากรที่มีความช�ำนาญพิเศษ
โดยคิดอัตราค่าบริการซึ่งเป็นไปตาม
ธุรกิจปกติ

1.2 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย/กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
1.2.1 บริ ษั ท ฯ ให้ เ งิ น กู ้ ยื ม แก่ บจ.ผลิ ต ไฟฟ้ า ราชบุ รี บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
		 ในรู ป ของตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น โดยมี ย อดเงิ น กู ้ (มติคณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57 ดังนี้
บริษัทฯ
ล้านบาท
ครั้งที่ 11/2548
31 ธ.ค. 56 เงินกู้ยกมา
3,360
ครั้งที่ 6/2549
กู้เพิ่ม
21,840
ครั้งที่ 1/2555
รับโอนมาจาก TECO
4,500
และครั้งที่ 3
ช�ำระคืน
(21,900)
11/2556)
31 ธ.ค. 57 เงินกู้คงเหลือ
7,800
• ปี 2557 มีดอกเบี้ยรับจ�ำนวน 275.80 ล้า นบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มี ลู ก หนี้ อื่ น -ดอกเบี้ ย ค้ า งรั บ
			จ�ำนวน 55.16 ล้านบาท

275.80 เพื่ อ จ่ า ยให้ บจ.ผลิ ต ไฟฟ้ า ราชบุ รี
ใช้ ส� ำ หรั บ หมุ น เวี ย นภายในกิ จ การ
โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.50 ต่อปี
ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม
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รายการระหว่างกัน		

บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง

มูลค่า
(ล้านบาท)		

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

1.2.2 บริษทั ฯ ให้เงินกูย้ มื แก่ บจ.ราช-ลาว เซอร์วสิ ในรูปของ บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส
		 สัญญาเงินกู้ (Loan Agreement) โดยมียอดเงินกู้
(สัญญาลงนาม
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57 ดังนี้
วันที่ 17 ธ.ค. 53
ล้านเหรียญสหรัฐฯ วันที่ 16 ก.พ. 55 และ
31 ธ.ค. 56 เงินกู้ยกมา
36.00 วันที่ 3 พ.ย. 57)
ช�ำระคืน
(8.47)
31 ธ.ค. 57 เงินกู้คงเหลือ
27.53
• ปี 2557 มี ด อกเบี้ ย รั บ จ� ำ นวน 29.01 ล้ า นบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีลูกหนี้อื่น-ดอกเบี้ยค้างรับ จ�ำนวน
5.32 ล้านบาท

29.01

เพื่ อ ใช้ ล งทุ น ซื้ อ หุ ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น       
ของบริษัท EDL Generation Public
Company  (EDLGen) ในตลาดหลักทรัพย์
สปป.ลาว โดยคิ ด อั ต ราดอกเบี้ ย
ร้อยละ 3.65 ต่อปี

1.2.3 บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ไฟฟ้า เซเปียน-เซน�้ำน้อย
บจ.ไฟฟ้า
		 ในรูปของ Shareholders’ Loan Agreement โดยมี เซเปียน-เซน�้ำน้อย
		 ยอดเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57 จ�ำนวน 1.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (สัญญาลงนาม
• ปี 2557 มี ด อกเบี้ ย รั บ จ� ำ นวน 1.46 ล้ า นบาท วันที่ 27 ม.ค. 57)
• ณ 31 ธ.ค. 57 มี ลู ก หนี้ อื่ น -ดอกเบี้ ย ค้ า งรั บ
			จ�ำนวน 1.46 ล้านบาท

1.46

เพื่อสนับสนุน Lao Holding State
Enterprise ในการรับประกันส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ของ LHSE โดยกูเ้ งินจากผูถ้ อื หุน้
เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 4 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ โดยมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้น
และดอกเบี้ยภายใน 27 ปี
อัตราดอกเบี้ย
  - 2 ปีแรก LIBOR + 3.5%
  - ปีที่ 3 เป็นต้นไป LIBOR + 4%

1.2.4 บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ราชบุรีพลังงาน ในรูปของ บจ.ราชบุรีพลังงาน
		 ตัว๋ สัญญาใช้เงิน โดยมียอดเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57 ดังนี้ (มติคณะกรรมการ
ล้านบาท บริษัทฯ ครั้งที่
14 พ.ค. 57 กู้เงิน
700
2/2557)
กู้เพิ่ม
160
ช�ำระคืน
(110)
31 ธ.ค. 57 รวมเงินกู้
750
• ปี 2557 มีดอกเบี้ยรับจ�ำนวน 20.14 ล้านบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีลูกหนี้อื่น-ดอกเบี้ยค้างรับ จ�ำนวน
7.73 ล้านบาท
			
1.2.5 บริ ษั ทฯ ให้ เ งิ นกู้ยืมแก่ บจ.ราชบุรีแ ก๊ส ในรูปของ บจ.ราชบุรีแก๊ส
		 ตั๋วสัญญาใช้เงินจ�ำนวน 700 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 (มติคณะกรรมการ
		 ม.ค. 57 ซึง่ ได้ชำ� ระคืนทัง้ จ�ำนวนแล้วเมือ่ วันที่ 31 มี.ค. 57 บริษัทฯ ครั้งที่
• ปี 2557 มีดอกเบี้ยรับจ�ำนวน 5.35 ล้านบาท
1/2557)

20.14

เพื่อเข้าซื้อหุ้น บจ.โซลาร์ต้า บจ.โซล่า
เพาเวอร์ (โคราช 3) บจ.โซล่า เพาเวอร์
(โคราช 4) และบจ.โซล่า เพาเวอร์
(โคราช 7) โดยคิ ด อั ต ราดอกเบี้ ย
ร้ อ ยละ 4.50 ต่ อ ปี ซึ่ ง เป็ น อั ต รา
ที่เหมาะสม

5.35

เพื่อเข้าซื้อหุ้น บจ.ไตร เอนเนอจี้
โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.50 ต่อปี
ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท
มูลค่า
รายการระหว่างกัน		
ที่เกี่ยวข้อง
(ล้านบาท)		
2. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
		

2.1 สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า-โรงไฟฟ้าราชบุรแี ละโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอร์จี้
		2.1.1 สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า-โรงไฟฟ้าราชบุรี บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
			 ได้ทำ� ในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. อายุสญั ญา 25 ปี
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กฟผ.
(สัญญาลงนาม
วันที่ 9 ต.ค. 43)

44,943.95

บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จะต้องส่งไฟฟ้า
ที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าให้แก่ กฟผ.
และจะได้รบั รายได้จาก กฟผ. ตามเงือ่ นไข
ในสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า (Power
Purchase Agreement) ซึง่ เป็นไปตาม
ธุรกิจปกติ

กฟผ.
(สัญญาลงนาม
วันที่ 22 พ.ค. 40)

3,878.36

โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอร์จี้ จะต้องส่ง
ไฟฟ้ า ที่ ผ ลิ ต ได้ จ ากโรงไฟฟ้ า ให้ แ ก่
กฟผ. และจะได้รับรายได้จาก กฟผ.
ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
(Power Purchase Agreement)
ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ

2.1.3 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ้าง กฟผ. เป็นผูจ้ ดั หาน�ำ้ มันเตา
• ปี 2557 มี ค ่ า เชื้ อ เพลิ ง -น�้ ำ มั น เตา จ� ำ นวน
1,712.57 ล้านบาท
		 • ณ 31 ธ.ค. 57 มีเจ้าหนีก้ ารค้า จ�ำนวน 38.96 ล้านบาท

กฟผ.
(สัญญาลงนาม
วันที่ 9 ต.ค. 43)

1,712.57

กฟผ. เป็นผูจ้ ดั หาน�ำ้ มันเตา ตามสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า โดยคิด ค่ า น�้ ำ มั น เตา
ตามราคาตลาดทั่วไป

2.2 สัญญาซื้อไฟฟ้าส�ำรอง และไฟฟ้าระบบจัดส่งน�้ำ
• ปี 2557 มีค่าใช้จ่าย จ�ำนวน 204.90 ล้านบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้
- เจ้าหนี้-เดือน พ.ย. 57 จ�ำนวน 17.96 ล้านบาท
		- ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย-เดือน ธ.ค. 57 จ�ำนวน 13.54 ล้านบาท

กฟผ.
(สัญญาลงนาม
วันที่ 24 ก.ค. 44)

204.90

เนื่ อ งจาก บจ.ผลิ ต ไฟฟ้ า ราชบุ รี
มีความจ�ำเป็นต้องซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ.
เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานของโรงไฟฟ้า
และระบบจัดส่งน�ำ้ โดยมีอตั ราค่าไฟฟ้า
เช่นเดียวกับผู้ขอซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ.
รายอื่น

		2.1.2 สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า -โรงไฟฟ้ า ไตรเอนเนอร์ จี้
			 บจ.ไตร เอนเนอร์จี้ ได้ท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ
กฟผ. อายุสัญญา 20 ปี
		
ปี 2557 มีรายได้ ดังนี้
		- รายได้ ค ่ า ขายไฟฟ้ า จ� ำ นวน 43,504.25 ล้ า นบาท
- รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินจ�ำนวน 5,318.06 ล้านบาท
ณ 31 ธ.ค. 57 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้
		- ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าทางการเงิน จ�ำนวน 31,618.39 ล้านบาท
		- ลูกหนี้การค้า จ�ำนวน 10,348.23 ล้านบาท
- รายได้ค้างรับ จ�ำนวน 17.47 ล้านบาท
*เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 บจ.ไตร เอนเนอร์จี้ ได้โอนกิจการทั้งหมด
ให้กับ บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี รวมทั้งโอนสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ
กฟผ. ให้กับ บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
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รายการระหว่างกัน		

2.3 สัญญาปฏิบัติการเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ้าง กฟผ. เดินเครื่องและบ�ำรุงรักษา
โรงไฟฟ้ า ราชบุ รี ร วมถึงการบ�ำรุงรัก ษาทั่ว ไปและการซ่อ ม
บ�ำรุงรักษาหลัก
• ปี 2557 มีคา่ ใช้จา่ ย จ�ำนวน 1,197.14 ล้านบาท ประกอบด้วย
- ค่าบริการรายเดือน จ�ำนวน 1,049.60 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จ�ำนวน 147.44 ล้านบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้
- เจ้าหนี้ จ�ำนวน 11.13 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จ�ำนวน 8.83 ล้านบาท
2.4 สัญญาให้บริการจัดการ
2.4.1 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ให้ บจ.ราชบุรเี พาเวอร์ เช่าทีด่ นิ
		 จ�ำนวน 143 ไร่
• ปี 2557 มีรายได้จ�ำนวน 11.56 ล้านบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีรายได้รบั ล่วงหน้า จ�ำนวน 1.45 ล้านบาท
			

2.4.2 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ให้ บจ.ราชบุรเี พาเวอร์ เช่าทีด่ นิ
จ�ำนวน 2 ไร่ เพื่อก่อสร้างสถานีรับก๊าซธรรมชาติ
• ปี 2557 มีรายได้จ�ำนวน 0.16 ล้านบาท
		 • ณ 31 ธ.ค. 57 มีรายได้รบั ล่วงหน้า จ�ำนวน 0.02 ล้านบาท
			

บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง
กฟผ.
(สัญญาลงนาม
วันที่ 7 ม.ค. 52)

มูลค่า
(ล้านบาท)		

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

1,197.14 เนื่องจาก กฟผ. เป็นผู้มีประสบการณ์
และเชี่ยวชาญในการเดินเครื่องและ
บ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยคิดค่าบริการ
และมีปรับเพิ่มค่าบริการตามอัตรา
ค่าดัชนีราคาผูบ้ ริโภคประเทศไทยรายปี
ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ

บจ.ราชบุรีเพาเวอร์
(สัญญาลงนาม
วันที่ 7 มิ.ย. 47)

11.56

เนื่องจากพื้นที่ของโรงไฟฟ้าราชบุรี
มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและระบบ
สาธารณู ป โภคที่ เ หมาะสมในการ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต ไฟฟ้ า โดย
บจ.ผลิ ต ไฟฟ้ า ราชบุ รี คิ ด ค่ า เช่ า
และปรับเพิ่มตามอัตราค่าดัชนีราคา
ผูบ้ ริโภคประเทศไทยทุก 5 ปี ซึง่ เป็นไป
ตามธุรกิจปกติ

บจ.ราชบุรีเพาเวอร์
(สัญญาลงนาม
วันที่ 21 ต.ค. 48)

0.16

เนื่องจากพื้นที่ของโรงไฟฟ้าราชบุรี
มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและระบบ
สาธารณู ป โภคที่ เ หมาะสมในการ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต ไฟฟ้ า โดย
บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี คิดอัตราค่าเช่า
และปรับเพิม่ ตามอัตราค่าดัชนีราคา
ผูบ้ ริโภคประเทศไทยทุก 5 ปี ซึง่ เป็นไป
ตามธุรกิจปกติ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

		

รายการระหว่างกัน		

2.4.3 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ให้บริการแก่ บจ.ราชบุรเี พาเวอร์
เพื่อใช้สิ่งอ�ำนวยความสะดวกของโรงไฟฟ้า
		 • ปี 2557 มีรายได้จำ� นวน 38.17 ล้านบาท ประกอบด้วย
			- ค่าบริการด้านสิง่ แวดล้อม จ�ำนวน 3.19 ล้านบาท
			- ค่าเช่าถังน�้ำมันดีเซล จ�ำนวน 2.12 ล้านบาท
			- ค่าบริการสาธารณูปโภค จ�ำนวน 32.86 ล้านบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีรายการระหว่างกันดังนี้
- ลูกหนี้อื่น จ�ำนวน 10.47 ล้านบาท

บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง

ความจ�ำเป็นและ
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38.17

เนื่ อ งจาก บจ.ผลิ ต ไฟฟ้ า ราชบุ รี
มี สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกและระบบ
สาธารณู ป โภคที่ เ หมาะสมในการ
ด�ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า ดังนี้
- ค่าบริการสิ่งแวดล้อม
- ค่ า เช่ า ถั ง น�้ ำ มั น ดี เ ซล ปรั บ เพิ่ ม
ตามอั ต ราค่ า ดั ช นี ร าคาผู ้ บ ริ โ ภค
ประเทศไทยทุก 5 ปี ซึ่งเป็นไปตาม
ธุรกิจปกติ
- ค่าบริการสาธารณูปโภค เรียกเก็บ
ตามอั ต ราที่ ต กลงตามสั ญ ญา
ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ

กฟผ.
(สัญญาลงนาม
วันที่ 4 ก.พ. 56)

4.71

เนื่องจาก บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มี
บุคลากรทีท่ ำ� งานในด้านนี้ ประกอบกับ
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

2.5.2 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ้าง กฟผ. เพือ่ ติดตามตรวจสอบ
		 คุณภาพสิ่งแวดล้อม ระบบรับส่งน�้ำมันเตา ปี 2557
• ปี 2557 มีค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 0.94 ล้านบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า จ�ำนวน
0.14 ล้านบาท
			

กฟผ.
(สัญญาลงนาม
วันที่ 4 ก.พ. 56)

0.94

เนื่องจาก บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มี
บุคลากรทีท่ ำ� งานในด้านนี้ ประกอบกับ
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.ผลิ ต ไฟฟ้ า ราชบุ รี จ้ า ง กฟผ. เพื่ อ ให้ บ ริ ก าร
		 ดูแลระบบตรวจวัดคุณภาพน�ำ้ ทิง้ โรงไฟฟ้าราชบุรี ปี 2557
• ปี 2557 มีค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 0.25 ล้านบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า จ�ำนวน
0.03 ล้านบาท

กฟผ.
(สัญญาลงนาม
วันที่ 4 ก.พ. 56)

0.25

เนื่องจาก บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มี
บุคลากรทีท่ ำ� งานในด้านนี้ ประกอบกับ
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. เป็นผูป้ ระสานการจัดหา
เชื้อเพลิงและการจัดส่งเชื้อเพลิง (น�้ำมันเตา)
• ปี 2557 มีค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 2.08 ล้านบาท

กฟผ.
(สัญญาลงนาม
วันที่ 1 ก.ค. 55)

2.08

เนือ่ งจาก กฟผ. เป็นลูกค้ารายใหญ่ของ
ปตท. ท�ำให้มีอ�ำนาจต่อรองราคาและ
ปริมาณ รวมทั้งความรวดเร็วในการ
ขนส่งได้เป็นอย่างดี และคิดค่าบริการ
ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ

2.5 สัญญาจ้าง กฟผ.
2.5.1 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ้าง กฟผ. เพือ่ ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าราชบุรีปี 2557
• ปี 2557 มีค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 4.71 ล้านบาท
		 • ณ 31 ธ.ค. 57 มีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า จ�ำนวน
0.63 ล้านบาท

บจ.ราชบุรี
เพาเวอร์
(สัญญาลงนาม
วันที่ 25 พ.ย. 48)

มูลค่า
(ล้านบาท)		
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3. บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด

3.1 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 		
บจ.ราชบุรพี ลังงาน ได้ลงนามในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ.
เพื่ อ ซื้ อ ขายไฟฟ้ า จากโรงไฟฟ้ า ประดู ่ เ ฒ่ า จ.สุ โ ขทั ย
ขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง 1.75 เมกะวัตต์
• ปี 2557 มีรายได้จ�ำนวน 17.23 ล้านบาท ประกอบด้วย
- ค่าขายไฟฟ้าจ�ำนวน 17.18 ล้านบาท
- ค่าเงินสมทบกองทุนฯ จ�ำนวน 0.05 ล้านบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีลูกหนี้การค้า จ�ำนวน 0.68 ล้านบาท
- ลูกหนี้ค่าพลังงานไฟฟ้า จ�ำนวน 0.67 ล้านบาท
- ลูกหนี้ค่ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า จ�ำนวน 0.01 ล้านบาท

3.2 ค่าใช้จ่ายด�ำเนินการสอบเทียบมาตรวัดไฟฟ้า
บจ.ราชบุรีพลังงาน ได้จ้าง กฟผ. เพื่อด�ำเนินการทดสอบ
มาตรวัดไฟฟ้า โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า
• ปี 2557 มีค่าใช้จ่าย จ�ำนวน 0.05 ล้านบาท

บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง
กฟผ.
(สัญญาลงนาม
วันที่ 3 ธ.ค. 51)

มูลค่า
(ล้านบาท)		
17.23

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

บจ.ราชบุรีพลังงานจะต้องส่งไฟฟ้า
ทีผ่ ลิตได้จากโครงการเพิม่ ค่าทรัพยากร
แหล่งประดูเ่ ฒ่า ซึง่ เป็นการผลิตไฟฟ้า
จากก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้
จากการผลิตน�ำ้ มันดิบ (แหล่งประดูเ่ ฒ่า
-เอ) จ.สุโขทัย ให้แก่ กฟผ. และจะได้
รับรายได้จาก กฟผ. ตามเงื่อนไขใน
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตาม
ธุรกิจปกติ
บจ.ราชบุ รี พ ลั ง งานจะต้ อ งท� ำ การ
ด�ำเนินการสอบเทียบมาตรวัดไฟฟ้า
ส�ำหรับโรงไฟฟ้าประดูเ่ ฒ่า ซึง่ เป็นไปตาม
เงื่ อ นไขในสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า
เรื่องมาตรวัดไฟฟ้า

กฟผ.

0.05

บจ.ไฟฟ้าน�้ำงึม 2
(สัญญาลงนาม
วันที่ 25 มิ.ย. 52)

125.66

บจ.ราช-ลาว เซอร์ วิ ส ให้ บ ริ ก าร
เดินเครื่องและบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
และเขือ่ น รวมทัง้ ให้บริการดูแลบ�ำรุงรักษา
อาคารและงานบริหารจัดการต่างๆ
ระยะเวลาประมาณ 27 ปี โดยคิด
ค่าบริการ Operational Phase ตั้งแต่
วันที่ 1 พ.ย. 53 ถึงวันสิ้นสุดระยะเวลา
สัมปทาน และมีการปรับเพิม่ ค่าบริการ
ร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจ
ปกติ

กฟผ.
(สัญญาลงนาม
วันที่ 26 มิ.ย. 52)

77.58

เนื่องจาก บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ไม่มี
บุคลากรทีท่ ำ� งานในด้านนี้ ประกอบกับ
กฟผ. มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามช� ำ นาญ
เป็นพิเศษ บจ.ราช-ลาว เซอร์วสิ จึงท�ำ
สัญญารับเหมาช่วงกับ กฟผ. โดยคิด
ค่าบริการ Operational Phase ตั้งแต่
วันที่ 1 พ.ย. 53 ถึงวันสิ้นสุดระยะเวลา
สัมปทาน และมีการปรับเพิม่ ค่าบริการ
ร้อยละ 3 ต่อปี ซึง่ เป็นไปตามธุรกิจปกติ

4. บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด

4.1 สัญญาให้บริการเดินเครือ่ งและบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ -น�ำ้ งึม 2
(O&M Agreement) 		
บจ.ราช-ลาว เซอร์วสิ ได้ลงนามในสัญญาให้บริการเดินเครือ่ ง
และบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ -น�ำ้ งึม 2 เพือ่ ให้บริการเดินเครือ่ ง
และบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและเขือ่ น รวมทัง้ ให้บริการดูแลบ�ำรุง
รักษาอาคารและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกอืน่ ๆ รวมทัง้ งานบริหาร
จัดการต่างๆ
• ปี 2557 มีรายได้ค่าบริการ จ�ำนวน 125.66 ล้านบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มี ลู ก หนี้ ก ารค้ า กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น
จ�ำนวน 10.47 ล้านบาท

4.2 สัญญารับเหมาช่วงบริการเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
พลังน�้ำ-น�้ำงึม 2 (O&M Agreement)
บจ.ราช-ลาว เซอร์วสิ ได้ลงนามในสัญญารับเหมาช่วงบริการ
เดินเครือ่ งและบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน�้ำ-น�้ำงึม 2 กับ กฟผ.
โดย กฟผ. ให้บริการ เดินเครื่องและบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
และเขื่อน
• ปี 2557 มีค่าบริการ จ�ำนวน 77.58 ล้านบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีเจ้าหนีก้ ารค้ากิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน จ�ำนวน
6.47 ล้านบาท

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

		

รายการระหว่างกัน		

4.3 งานให้บริการอื่นๆ เพื่อโครงการเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษา
โรงไฟฟ้าพลังน�้ำ-น�้ำงึม 2		
4.3.1 งานให้บริการรับเหมา ซ่อมแซม บ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
• ปี 2557 มีรายได้ค่าบริการ จ�ำนวน 17.00 ล้านบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีรายได้คา้ งรับ จ�ำนวน 17.48 ล้านบาท

บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง

มูลค่า
(ล้านบาท)		
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บจ.ไฟฟ้าน�้ำงึม 2
(สัญญาลงนาม
วันที่ 25 มิ.ย. 52)

17.00

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)

4.3.2 งานให้บริการรับเหมา ซ่อมแซม บ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
• ปี 2557 มีค่าบริการอื่น จ�ำนวน 15.88 ล้านบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ�ำนวน 1.40 ล้านบาท

กฟผ.
(สัญญาลงนาม
วันที่ 26 มิ.ย. 52)

15.88

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.

4.4 งานให้บริการจัดหาน�้ำมันเชื้อเพลิง และงานบริการอื่นๆ
4.4.1 งานให้บริการจัดหาน�้ำมันเชื้อเพลิง
• ปี 2557 มีรายได้คา่ บริการอืน่ จ�ำนวน 1.38 ล้านบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้
- ลูกหนี้อื่น จ�ำนวน 0.13 ล้านบาท
- รายได้ค้างรับ จ�ำนวน 0.30 ล้านบาท

บจ.ไฟฟ้าน�้ำงึม 2
(สัญญาลงนาม
วันที่ 25 มิ.ย. 52)

1.38

บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ให้บริการงาน
จัดหาน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับบริการ
รถยนต์ในเขื่อนน�้ำงึม 2 และให้บริการ
อืน่ ๆ งานทัว่ ไปทีไ่ ม่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ตามสัญญาเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษา
โรงไฟฟ้า

กฟผ.
(สัญญาลงนาม
วันที่ 26 มิ.ย. 52)

0.98

บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ให้บริการงาน
จัดหาน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับบริการ
รถยนต์ในเขือ่ นน�ำ้ งึม 2 และให้บริการอืน่ ๆ
งานทั่วไป ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ
ตามสัญญารับเหมาช่วงบริการเดินเครือ่ ง
และบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

บจ.ไฟฟ้าน�้ำงึม 2
(สัญญาลงนาม
วันที่ 3 ก.ย. 55)

63.65

บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ให้บริการบ�ำรุง
รักษาโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ -น�ำ้ งึม 2  (MMA)
ระยะเวลา 7 ปี โดยคิดค่าบริการ
ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ

4.4.2 งานให้บริการจัดหาน�้ำมันเชื้อเพลิง
• ปี 2557 มีรายได้คา่ บริการอืน่ จ�ำนวน 0.98 ล้านบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้
- ลูกหนี้อื่น จ�ำนวน 0.08 ล้านบาท
- รายได้ค้างรับ จ�ำนวน 0.08 ล้านบาท
4.5 สัญญาให้บริการ Agreement on Major Maintenance
Service (MMA)
บจ.ราช-ลาว เซอร์ วิ ส ได้ ล งนามในสั ญ ญารั บ เหมาช่ ว ง
บริ 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 2557 มีรายได้ค่าบริการ จ�ำนวน 63.65 ล้านบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีลกู หนีก้ ารค้ากิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน จ�ำนวน
10.61 ล้านบาท
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รายการระหว่างกัน		

4.6 สัญญารับเหมาช่วง Subcontract Agreement on Major
Maintenance Service (MMA)
บจ.ราช-ลาว เซอร์ วิ ส ได้ล งนามในสัญ ญารับเหมาช่ว ง
บ�ำรุงรักษาใหญ่โรงไฟฟ้าพลังน�้ำ-น�้ำงึม 2 กับ กฟผ.
• ปี 2557 มีค่าบริการ จ�ำนวน 46.68 ล้านบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีเจ้าหนีก้ ารค้ากิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน จ�ำนวน
3.89 ล้านบาท
4.7 งานให้บริการจัดหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงานเดินเครื่องและ
บ�ำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาใน สปป.ลาว
กฟผ. ได้จ้าง บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส เพื่อจัดหาบุคลากร
ในการเดิ น เครื่ อ งและบ� ำ รุ ง รั ก ษาของโครงการโรงไฟฟ้ า
พลังความร้อนหงสา
• ปี 2557 มีรายได้ค่าบริการ จ�ำนวน 7.97 ล้านบาท
• ณ 31 ธ.ค. 57 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้
		- ลูกหนีก้ ารค้ากิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน จ�ำนวน 2.40 ล้านบาท
		- รายได้รบั ล่วงหน้าอืน่ ๆ ระยะยาวจากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
จ�ำนวน 7.90 ล้านบาท

5. บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด

5.1 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า-บจ.ไตร เอนเนอจี้ *
บจ.ไตร เอนเนอจี้ ได้ท�ำสัญ ญาซื้อ ขายไฟฟ้า กับ กฟผ.
อายุสัญญา 20 ปี
• ตัง้ แต่วนั ที่ 29 มกราคม-31 กรกฎาคม 2557 มีรายได้ดงั นี้
- รายได้ค่าขายไฟฟ้า จ�ำนวน 3,335.41 ล้านบาท
- รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินจ�ำนวน 249.68 ล้านบาท
5.2 ค่าไฟฟ้าส�ำรอง
• ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม-31 กรกฎาคม 2557 มีค่าใช้จ่าย
จ�ำนวน 0.13 ล้านบาท

บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง

มูลค่า
(ล้านบาท)		

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

กฟผ.
(สัญญาลงนาม
วันที่ 4 ก.ย. 55)

46.68

บจ. ราช-ลาว เซอร์วสิ ท�ำสัญญาจ้างเหมา
ช่วงให้บ ริการซ่อมบ�ำรุงรักษาใหญ่
โรงไฟฟ้าพลังงน�้ำ-น�้ำงึม 2 (MMA)
ระยะเวลา 7 ปี โดยคิดค่าบริการ
ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ

กฟผ.
(สัญญาลงนาม
วันที่ 10 ก.ย. 56)

7.97

เนือ่ งจาก กฟผ. ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า
บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส เป็นนิติบุคคล
สัญชาติลาว จึงมีความคุ้นเคยและ
สะดวกคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน
ใน สปป.ลาว เป็นอย่างดี จึงจ้าง
บจ.ราช-ลาว เซอร์วสิ ให้บริการจัดหา
บุคลากรด้านเดินเครือ่ งและบ�ำรุงรักษา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา
โดย บจ.ราช-ลาว เซอร์วสิ จะด�ำเนินการ
สรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค ลากรตาม
จ� ำ นวนและคุณสมบัติที่ทาง กฟผ.
ก�ำหนดในสัญญาเพื่อเข้าปฏิบัติงาน
โดยมีระยะเวลาให้บริการ 40 เดือน
ตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2557-เดือนมิถนุ ายน
2560

กฟผ.
(สัญญาลงนาม
วันที่ 22 พ.ค. 40)

3,585.09

บจ.ไตร เอนเนอจี้ จะต้องส่งไฟฟ้า
ที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าให้แก่ กฟผ.
และจะได้ รั บ รายได้ จ าก กฟผ.
ตามเงื่อนไขในสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า
(Power Purchase Agreement)

กฟผ.

0.13

เนื่ อ งจาก บจ.ไตร เอนเนอจี้ มี
ความจ�ำเป็นต้องซือ้ ไฟฟ้าบางส่วนจาก
กฟผ. เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานของ
โรงไฟฟ้าโดยมีอตั ราค่าไฟฟ้าเช่นเดียวกับ
ผู้ขอซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. รายอื่น

* หมายเหตุ: เนื่องจากเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 บจ.ไตร เอนเนอจี้ ได้โอนกิจการทั้งหมดให้กับ บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี รวมทั้งได้โอนสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.
ให้กับ บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีด้วย

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีลักษณะความสัมพันธ์ ดังนี้

1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจ�ำกัด (มหาชน)
1.1 บริษทั ฯ กับ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
ร้อยละ 99.99
- ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ บางท่ า น เป็ น กรรมการบริ ษั ท
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
1.2 บริษัทฯ กับ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริ ษั ท ฯ เป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น บริ ษั ท ราชบุ รี พ ลั ง งาน จ� ำ กั ด
ร้อยละ 99.99
- ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ราชบุรี
พลังงาน จ�ำกัด
1.3 บริษัทฯ กับ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด มีความสัมพันธ์
โดย
- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด
ร้อยละ 99.99
- ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ราช-ลาว
เซอร์วิส จ�ำกัด
1.4 บริษัทฯ กับ บริษัท ราชบุรีแก๊ส จ�ำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ บริษทั ราชบุรแี ก๊ส จ�ำกัด ร้อยละ 99.99
- ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ราชบุรแี ก๊ส
จ�ำกัด
1.5 บริษัทฯ กับ บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด  มีความสัมพันธ์โดย
		 - บริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ บริษทั ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด ร้อยละ 99.99
- ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ บางท่ า น เป็ น กรรมการบริ ษั ท
ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด
1.6 บริษทั ฯ กับ บริษทั ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด
ร้อยละ 99.99
- ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ราชบุรี
อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด
1.7 บริษัทฯ กับ บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ร้อยละ 99.99
- ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษัท อาร์เอช
อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
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1.8 บริษัทฯ กับ บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์)
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล
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 เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล
(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ร้อยละ 100
- ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษัท อาร์เอช
อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
1.9 บริษทั ฯ กับ บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด มีความ
สัมพันธ์โดย
- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ร้อยละ 99.99
- บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์เอช
อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล (มอริ เ ชี ย ส) คอร์ ป อเรชั่ น จ� ำ กั ด
ร้อยละ 100
- บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล
(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ร้อยละ 100
- บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น
			จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น
			จ�ำกัด ร้อยละ 80.00
- ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ บางท่าน เป็นผูบ้ ริหารและเป็นกรรมการ
บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
1.10 บริษัทฯ กับ บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด ร้อยละ 55.18
- ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ซัสเทน
เอเบิล เอนเนอยี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
1.11 บริษัทฯ กับ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริ ษั ท ฯ เป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น บริ ษั ท ราชบุ รี เ พาเวอร์ จ� ำ กั ด
ร้อยละ 25.00
- ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษัท ราชบุรี
เพาเวอร์ จ�ำกัด
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1.12 บริษัทฯ กับ บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จ�ำกัด
มีความสัมพันธ์โดย
- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส
จ�ำกัด ร้อยละ 50.00
- ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ชูบรุ าชบุรี
อีเลคทริคเซอร์วิส จ�ำกัด
1.13 บริษัทฯ กับ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด
มีความสัมพันธ์โดย
- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี
จ�ำกัด ร้อยละ 33.33
- ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั เซาท์อสี ท์
			เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด
1.14 บริษัทฯ กับ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จ�ำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริ ษั ท ฯ เป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น บริ ษั ท ไฟฟ้ า หงสา จ� ำ กั ด
ร้อยละ 40.00
- ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ บางท่ า น เป็ น กรรมการบริ ษั ท
ไฟฟ้า หงสา จ�ำกัด
1.15 บริษัทฯ กับ บริษัท ไฟฟ้าน�้ำงึม 2 จ�ำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัท
			ทีค่ วบคุมร่วมกันของบริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ บริษทั ไฟฟ้าน�ำ้ งึม 2
จ�ำกัด ร้อยละ 75.00
- ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ไฟฟ้า
น�้ำงึม 2 จ�ำกัด
1.16 บริษัทฯ กับ บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน�้ำน้อย จ�ำกัด มีความ
สัมพันธ์โดย
- บริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซน�ำ้ น้อย จ�ำกัด
ร้อยละ 25.00
- ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ไฟฟ้า
เซเปียน-เซน�้ำน้อย จ�ำกัด
1.17 บริษัทฯ กับ บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จ�ำกัด มีความสัมพันธ์
โดย
		 - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จ�ำกัด
ร้อยละ 20.00
- ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท เฟิร์ส
โคราช วินด์ จ�ำกัด
1.18 บริษัทฯ กับ บริษัท เค. อาร์. ทู จ�ำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เค. อาร์. ทู จ�ำกัด ร้อยละ 20.00
- ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั เค. อาร์. ทู
จ�ำกัด

1.19 บริษทั ฯ กับ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
ร้อยละ 99.99
- บริษัท ผลิตไฟฟ้า ราชบุรี จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษั ท
ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ำกัด ร้อยละ 40.00
1.20 บริษัทฯ กับ บริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริ ษั ท ฯ เป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น บริ ษั ท ราชบุ รี พ ลั ง งาน จ� ำ กั ด
ร้อยละ 99.99
- บริษัท ราชบุรีพลังงาน  จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท โซลาร์ต้า
จ�ำกัด ร้อยละ 49.00
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
- ผู ้ บ ริ ห ารของ กฟผ. บางท่ า น เป็ น กรรมการ บริ ษั ท
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
2.2 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด กับ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์
จ�ำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
ร้อยละ 99.99
- บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ำกัด
ร้อยละ 25.00
- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ำกัด
2.3 บริษทั ฯ กับ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
ร้อยละ 99.9
- บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด เป็นผูถ้ อื หุน้ บริษทั ผลิตไฟฟ้า
นวนคร จ�ำกัด ร้อยละ 40.00
- ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ บางท่ า น เป็ น กรรมการ บริ ษั ท
ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ำกัด
2.4 บริษัทฯ กับ บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด
มีความสัมพันธ์โดย
		 - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
ร้อยละ 99.9
- บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ราชบุรี
เวอลด์ โคเจนเนอเรชั่นจ�ำกัด ร้อยละ 40.00
- ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ราชบุรี
เวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

3. บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
3.1 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด กับ บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด มีความ
สัมพันธ์โดย
- บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด ร้อยละ 80.00
- ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ บางท่าน เป็นผูบ้ ริหารและเป็นกรรมการ
บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
4. บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด
4.1 บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด กับ กฟผ. มีความสัมพันธ์โดย
- กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 45.00
- บริ ษั ท ฯ เป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น บริ ษั ท ราชบุ รี พ ลั ง งาน จ� ำ กั ด
ร้อยละ 99.99
4.2 บริษัทฯ กับ บริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด มีความสัมพันธ์โดย
		 - บริ ษั ท ฯ เป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น บริ ษั ท ราชบุ รี พ ลั ง งาน จ� ำ กั ด
ร้อยละ 99.99
- บริษทั ราชบุรพี ลังงาน จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท โซลาร์ต้า
จ�ำกัด ร้อยละ 49.00
- ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั โซลาร์ตา้
จ�ำกัด
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5. บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด
5.1 บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด กับ บริษัท ไฟฟ้าน�้ำงึม 2
จ�ำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด
ร้อยละ 99.99
- บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด ซึ่งเป็นกิจการ
ที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ไฟฟ้า
น�้ำงึม 2 จ�ำกัด ร้อยละ 75.00
5.2 บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ   จ�ำกัด กับ กฟผ. มีความสัมพันธ์โดย
- กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 45.00
- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด
ร้อยละ 99.99
6. บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด
6.1 บริษัท  ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด กับ กฟผ. มีความสัมพันธ์โดย
- บริ ษั ท ฯ เป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น บริ ษั ท ไตร เอนเนอจี้ จ� ำ กั ด
ร้อยละ 99.99
- กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 45.00
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ค่าตอบแทนของสำ�นักงานสอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด บริษัท
ราชบุรพี ลังงาน จ�ำกัด บริษทั ราชบุรแี ก๊ส จ�ำกัด บริษทั ราชบุรี อัลลายแอนซ์
จ�ำกัด บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด และบริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จ�ำกัด
ได้บันทึกค่าสอบบัญชีให้แก่ส�ำนักงานสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
เป็นจ�ำนวนเงินรวม 2,115,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket
จ�ำนวน 60,000 บาท) ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จ�ำนวน
810,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่แต่ละบริษัทย่อย
รับภาระเอง จ�ำนวน 1,305,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จา่ ย Out-of-pocket
จ�ำนวน 60,000 บาท) ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่
ผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงาน
ที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา

ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee)

ในรอบปี ที่ ผ ่ า นมาบริ ษั ท ผลิ ต ไฟฟ้ า ราชบุ รี จ� ำ กั ด ได้ บั น ทึ ก
ค่าตอบแทนให้แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกับส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชี
สังกัด ส�ำหรับการเป็นที่ปรึกษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเป็นจ�ำนวน
1,126,897 บาท
ทั้งนี้ การจ้างกิจการที่เกี่ยวข้องกับส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัดในการให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีนั้น ฝ่ายบริหาร
ได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดการขัดกัน
ในด้านผลประโยชน์ (Conflict of interest) และไม่มีการตรวจสอบ
งานของตัวเองซึ่งจะไม่ท�ำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระ และขาด
ความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

บริบริ
ษัทษัทผลิผลิ
ตไฟฟ้
ตไฟฟ้
าราชบุ
าราชบุ
รีโรฮลดิ
ีโฮลดิ
้ง ้งจ�ำจ�กัำดกัด(มหาชน)
(มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท

นายคุรุจ�ต นาครทรรพ
ประธานกรรมการ
(กรรมการผูแทน กฟผ.)
ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

เร�ออากาศเอก ศิร�เดช จ�ลเปมะ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายทรงภพ พลจันทร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล
และกำหนดคาตอบแทน
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คณะกรรมการบริษัท

พลต�ำรวจโท
ถาวร
จันยทร์
พลตำรวจโท
ถาวร
จันทร
ิ้ม ยิ้ม
กรรมการอิ
กรรมการอิ
สระสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
บร�บริ
หารความเสี
่ยง่ยง
หารความเสี

นายสาธ�นายสาธิ
ต รังคสิตร� รังคสิริ

นายชวลินายชวลิ
ต พิชาลัตย พิชาลัย

กรรมการอิ
กรรมการอิ
กรรมการอิ
สระ สระ
กรรมการอิ
สระ สระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิ
บาล บาล
กรรมการธรรมาภิ
และความรั
บผิดชอบต
งคม อสังคม
และความรั
บผิอดสัชอบต่

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

นางสาวปิ
ยะธิยะธ�
ดาดประดิ
ษฐบาทุ
นางสาวป
า ประดิ
ษฐบาทุกกาา
กรรมการอิ
สระสระ
กรรมการอิ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

นายพู
นายพูนนสุสุขขโตชนาการ
โตชนาการ
กรรมการอิ
กรรมการ สระ
(กรรมการผู
(กรรมการผู้แทน
แทนกฟผ.)
กฟผ.)
กรรมการทรั
พ
ยากรบุ
กรรมการทรัพยากรบุคคล
คคล
และก�
ำ
หนดค่
า
ตอบแทน
และกำหนดคาตอบแทน
กรรมการธรรมาภิ
กรรมการธรรมาภิบาล
บาล
และความรั
บ
ผิ
ด
ชอบต่
และความรับผิดชอบตออสังสัคม
งคม
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นางสาวรั
นางสาวรัตตนา
นา ตรี
ตร�พพิพ
ิพัฒ
ัฒนน์กกุลุล
กรรมการอิ
สระสระ
กรรมการอิ
กรรมการทรั
พยากรบุ
คคล
กรรมการทรั
พยากรบุ
คคล
และก�
ำหนดค่าตอบแทน
และกำหนดค
าตอบแทน
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คณะกรรมการบริษัท

นายสุ
คงแสงภั
นายสุ
ว�ทวิทคงแสงภั
กดิก์ ดิ์
กรรมการอิสระ
กรรมการอิ
สระหารความเสี่ยง
กรรมการบริ
กรรมการบร�
หารความเสี่ยง

นายรั
นายรัมมย์ย เหราบั
เหราบัตตย์ย
กรรมการ
กรรมการ ้แทน กฟผ.)
(กรรมการผู
(กรรมการผูแทน กฟผ.)
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบร�่นหกรองการลงทุ
ารความเสี่ยง น
กรรมการกลั
กรรมการกลั่นกรองการลงทุน

นายสุทัศทนัศน์ปทปัมสิ
ทมสิร�วรัฒ
ิวัฒนน์
นายสุ
กรรมการ
กรรมการ
(กรรมการผู้แทน กฟผ.)
(กรรมการผูแทน กฟผ.)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

นายชวน
นายชวนศิศิรริน�นันันท์ทพพรร

กรรมการ
กรรมการ ้แทน กฟผ.)
(กรรมการผู
(กรรมการผูแทน กฟผ.)

นายวิ
ฑูรฑย์ูรกุยลกุเจริ
ญวิญรัตว�รน์ัตน
นายว�
ลเจร�
กรรมการ
กรรมการ้แทน กฟผ.)
(กรรมการผู
(กรรมการผูแทน กฟผ.)
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นายพงษ์
นายพงษดดิษิษฐฐพจนา
พจนา
กรรมการ
กรรมการ
(กรรมการผู
(กรรมการผู้แแทน
ทนกฟผ.
กฟผ.
และกรรมการที
และกรรมการที่เป็่เปนนผูผู้บบริร�หหาร)
าร)
กรรมการผู้จจัดัดการใหญ่
การใหญ
กรรมการผู
เลขานุ
ก
ารคณะกรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการ

262

รายงานประจ�ำปี

2557

		

ผู้บริหาร

นายพงษดิษฐ พจนา
• กรรมการผูจัดการใหญ

นายสมนึก จินดาทรัพย
• รองกรรมการผูจัดการใหญ
บริหารสินทรัพย

นายวุฒิชัย ตันกุรานันท
• รองกรรมการผูจัดการใหญการเงิน

นายสมหมาย ภูษณชาคร
• ผูอำนวยการฝายอาวุโส
ฝายกำกับและวิเคราะหบัญชี

นางนิสาลักษณ มุงพาลชล
• ผูอำนวยการฝายประมวลบัญชี

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

นายพ�ระวัฒน พ�มทอง
• รองกรรมการผูจัดการใหญ
พัฒนาธุรกิจ 1

นายเกร�ยงฤทธิ์ เจียจันทรพงษ
• รองกรรมการผูจัดการใหญ
พัฒนาธุรกิจ 2

นายประยุทธ ธงสุวรรณ
• ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
บริหารองคกร

นางสุนี รัชตมุทธา
• ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญการเงิน

นางสาวเรวดี ศร�คงยศ
• ผูอำนวยการฝายอาวุโส
ฝายวางแผนและบริหารการเงิน

นางสุพัตรา ทองกาญจน
• ผูอำนวยการฝายบริหารภาษี
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คณะกรรมการบริษัท
1) นายคุรุจิต นาครทรรพ

ประธานกรรมการ
(กรรมการผู้แทน กฟผ.)
ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 2
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 19 ธันวาคม 2554
อายุ 59 ปี
การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
• ปริ ญ ญาเอก 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
• วุฒิบัตร หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
รุ่นที่ 2 (พ.ศ. 2556) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
(วพน.) รุ่นที่ 1 (พ.ศ. 2555) สถาบันวิทยาการพลังงาน
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 (พ.ศ. 2554)  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครอง
ระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2 (พ.ศ. 2554)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of Compensation Committee
    (RCC 12/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย.
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าการพาณิชย์
และอุตสาหกรรม (TEPCoT) รุ่นที่ 3 (พ.ศ. 2553)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program
(ACP 32/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51
    (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP 64/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Senior Executive Program (SEP 60), London Business School
สหราชอาณาจักร
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 46  
(ผูน้ ำ� ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์) ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

ประสบการณ์การท�ำงาน
• 2557
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
• 2557
กรรมการ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
• 2554 - 2557 กรรมการ กฟผ.
• 2553 - 2557 รองปลัดกระทรวงพลังงาน
• 2550 - 2557 กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน)
• 2551 - 2553 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด
(มหาชน) (4)
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงพลังงาน
ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ กฟผ.(1)
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระท�ำความผิด :
ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
ไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหาร ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :
การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับ กฟผ. ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ตามทีเ่ ปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกัน ซึง่ กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสีย
ไม่ได้ร่วมในการพิจารณาออกเสียงในการท�ำรายการดังกล่าว
หมายเหตุ (1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (2) บริษัทย่อย
		 (3) บริษัทร่วมค้า (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

2) เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 2
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 13 กุมภาพันธ์ 2555
อายุ 64 ปี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• International Aviation Management Training Institute for
Aviation Manager at Montreal, Canada
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า
โรงเรียนนายเรืออากาศ
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรการก�ำกับดูแลส�ำหรับกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ สถาบันพัฒนากรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program
Update (DCPU 2/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Anti-Corruption for Executive
Program (ACEP 13/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Successful Formulation & Execution
of Strategy (SFE 19/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program
(DCP 156/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advance Audit Committee Program
(ACP 40/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
(MFM 8/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Monitoring the Internal Audit
Function (MIA 13/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial
Reporting (MFR 16/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Monitoring the System of Internal
Control and Risk Management (MIR 13/2012) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
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ประสบการณ์การท�ำงาน
• ทีป่ รึกษารองนายกรัฐมนตรี
• ประธานอนุกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการ
• กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
• กรรมการเร่งรัด ก�ำกับ ติดตามการกูว้ กิ ฤติอทุ กภัย จังหวัดนนทบุรี
• กรรมการบริหารความเสีย่ ง กฟน.
• กรรมการพิจารณาแผนงานวิสาหกิจ กฟน.
• กรรมการพิจารณาแผนงานและประเมินผลงานผูว้ า่ การ กฟน.
• กรรมการกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผูจ้ ดั การกองฝึกนักบิน บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษทั จดทะเบียนอืน่
ไม่มี
• กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระท�ำความผิด :
ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
ไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหาร ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
หมายเหตุ (1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (2) บริษัทย่อย
(3)
บริษัทร่วมค้า (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน
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3) นายทรงภพ พลจันทร์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และก�ำหนดค่าตอบแทน
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 1
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 29 มีนาคม 2556
อายุ 60 ปี
การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
• ปริญญาเอก Ph.D. สาขาธรณีวทิ ยา มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (น.บ.ส.) (พ.ศ. 2547)
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
(วพน.) รุ่นที่ 2 (พ.ศ. 2556) สถาบันวิทยาการพลังงาน
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารการยุตธิ รรมทางปกครองระดับสูง
(บยป.) รุ่นที่ 3 (พ.ศ. 2555)
• ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 50
(พ.ศ. 2550) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP 23/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP 52/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial for Non-Finance Directors
Program (FND 9/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร ASEAN Executive Program, New York
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advance Executive Program, Kellogg
School of Management, Northwestern University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การท�ำงาน
• 2557
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน
• 2553 - 2557   อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
• 2549 - 2553 รองอธิบดีกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
• 2548 - 2556 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษทั จดทะเบียนอืน่
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)(4)

• กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังงาน
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระท�ำความผิด :
ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
ไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหาร ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
หมายเหตุ (1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (2) บริษัทย่อย
(3)
บริษัทร่วมค้า (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน

4) พลต�ำรวจโท ถาวร จันทร์ยิ้ม
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 1
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 27 มีนาคม 2555
อายุ 64 ปี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
• วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program
(DCP 107/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 41
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารงานต�ำรวจชั้นสูง
สถาบันพัฒนาข้าราชการต�ำรวจ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การท�ำงาน
• 2554 - 2556 กรรมการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต  
กระทรวงการคลัง
• 2552 - 2553 ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
• 2551 - 2552 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระท�ำความผิด :
ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
ไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหาร ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
หมายเหตุ (1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (2) บริษัทย่อย
(3)
บริษัทร่วมค้า (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน

5) นายสาธิต รังคสิริ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 2
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 30 มีนาคม 2553
อายุ 55 ปี
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การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
• ปริ ญ ญาเอก ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ (เศรษฐศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
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 (ก.พ.)
• 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
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program
(DCP 74/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program
(DAP 2/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การท�ำงาน
• 2554 - 2557   กรรมการ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
• 2553 - 2556 อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
• 2552 - 2554   กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
• 2552 - 2553   กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2552 - 2553   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดการ
กองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
• 2552 - 2553
กรรมการ กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)
• 2552 - 2553   กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
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รายงานประจ�ำปี

2557

		

• 2552 - 2553   กรรมการ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ส�ำนักงาน
		
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• 2552 - 2553 ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
• 2552  
รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
• 2552  
กรรมการ ธนาคารสินเอเชีย จ�ำกัด (มหาชน)
• 2552  
กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารออมสิน
2556 - ปัจจุบัน หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระท�ำความผิด :
ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
ไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหาร ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
หมายเหตุ 1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (2) บริษัทย่อย
(3)
บริษัทร่วมค้า (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน

6) นายชวลิต พิชาลัย

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 1
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 29 มีนาคม 2557
อายุ 59 ปี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
• Master of Arts Public Administration, Carleton University
ประเทศแคนาดา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (การเงิน, เศรษฐมิติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program
(DCP 192/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• วุฒิบัตร หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 24            
(พ.ศ.2555) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
• The Columbia Senior Executive Program (CSEP 131),
Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2554)
• ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปรอ.) (พ.ศ. 2551) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 39
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ประสบการณ์การท�ำงาน
• 2556 - 2557
กรรมการจัดท�ำพจนานุกรมศัพท์พลังงาน
(นิวเคลียร์) ราชบัณฑิตยสถาน
• 2555 - 2557
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน
• 2554 - 2555
รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กระทรวงพลังงาน
• 2549 - 2554   รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
2557 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง
			
บริษทั ปตท.สำ� รวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)(4)
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ สภาวิจัยแห่งชาติ และกรรมการสาขา
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
			
มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
			

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระท�ำความผิด :
ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
ไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหาร ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
หมายเหตุ

(1)
(3)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทร่วมค้า

(2)
(4)

บริษัทย่อย
กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน

7) นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 2
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 27 มีนาคม 2555
อายุ 44 ปี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
• ปริญญาเอก Doctor of Business Administration,
University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญาโท Master of Business Administration
(International Business), University of Birmingham สหราชอาณาจักร
• อนุปริญญาโท Postgraduate Diploma in Business Administration
(International Business), University of Birmingham
สหราชอาณาจักร
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 16
สถาบันพระปกเกล้า
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
(วพน.) รุ่นที่ 3 (พ.ศ. 2556) สถาบันวิทยาการพลังงาน
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• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program
(DCP 173/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.)
รุ่นที่ 9 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
• 2551 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
		
สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยการศึกษาทางไกล
อินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• 2550 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยการศึกษาทางไกล
อินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยการศึกษาทางไกล
อินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• 2550 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระท�ำความผิด :
ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
ไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหาร ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
หมายเหตุ (1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(3)
		
บริษัทร่วมค้า

(2)
(4)

บริษัทย่อย
กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน
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รายงานประจ�ำปี

2557

		

8) นายพูนสุข โตชนาการ

กรรมการ
(กรรมการผู้แทน กฟผ.)
กรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 1
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 1 ตุลาคม 2556
อายุ 60 ปี
การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนี ย บั ต รหลั ก สู ต ร Director Certification Program
(DCP 163/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารการคลัง
สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
• วุฒบิ ตั ร การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และส�ำนักคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
• 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)
ประสบการณ์การท�ำงาน
• 2555 - 2557 รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน
ท�ำหน้าที่ผู้บริหารใหญ่ด้านการเงิน กฟผ.
• 2554 - 2555 ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชี กฟผ.
• 2553 - 2554 ผู้ช่วยผู้ว่าการส�ำนักตรวจสอบภายใน กฟผ.
• 2550 - 2553 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
สายงานพัฒนา กฟผ.
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กฟผ.

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระท�ำความผิด :
ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
ไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหาร ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :
การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับ กฟผ. ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ตามทีเ่ ปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกัน ซึง่ กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสีย
ไม่ได้ร่วมในการพิจารณาออกเสียงในการท�ำรายการดังกล่าว
หมายเหตุ (1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(3)
บริษัทร่วมค้า

(2)
(4)

บริษัทย่อย
กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน

9) นางสาวรัตนา ตรีพิพัฒน์กุล

กรรมการอิสระ
กรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 1
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 29 มีนาคม 2556
อายุ 64 ปี
การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee Program
(AACP 15/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนี ย บั ต ร หลั ก สู ต ร Audit Committee Program
(ACP 45/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP 58/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมัน่ คงชัน้ สูง
รุ่นที่ 4 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

• ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุนรุ่นที่ 19
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาลัยพลังงานรุ่นที่ 4
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรมหานครรุ่นที่ 3
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษทั พี.โอ.ซี.ฟีนกิ ซ์กอล์ฟ แอนด์
คันทรีคลับ พัทยาจ�ำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ฟีนิกซ์ แลนด์
ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั พีโอเวอร์ซสี ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
กรุ๊ป จ�ำกัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.โอ.ซี. คอนกรีต จ�ำกัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั พีโอเวอร์ซสี ์ สตีล จ�ำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท พีโอเวอร์ซีส์ สตีล จ�ำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
บริษทั พีโอเวอร์ซสี ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล กรุป๊ จ�ำกัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท พี.โอ.ซี. คอนกรีต จ�ำกัด
2549 - 2557
กรรมการ บริษัท พี บลู ลากูน เจมส์ จ�ำกัด
2549 - 2557
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั พี บลู ลากูน เจมส์ จ�ำกัด
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระท�ำความผิด :
ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
ไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหาร ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
หมายเหตุ

(1)
(3)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทร่วมค้า

(2)
(4)

บริษัทย่อย
กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน
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10) นายสุวิท คงแสงภักดิ์

กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 1
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 29 มีนาคม 2556
อายุ 54 ปี
การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
• ปริ ญ ญาโท นิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขากฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั พรปิยะฌานทรานสปอร์ต จ�ำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสแอลซี ลอว์ จ�ำกัด
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระท�ำความผิด :
ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
ไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหาร ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
หมายเหตุ

(1)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(3)
บริษัทร่วมค้า

(2)
(4)

บริษัทย่อย
กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน
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รายงานประจ�ำปี
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11) นายรัมย์ เหราบัตย์

กรรมการ
(กรรมการผู้แทน กฟผ.)
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 1
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 1 ตุลาคม 2556
อายุ 58 ปี
การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนี ย บั ต รหลั กสู ต ร Director Certification Program
(DCP 191/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• 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)
ประสบการณ์การท�ำงาน
• 2556 - 2557 รองผูว้ า่ การเชือ้ เพลิง กฟผ.
• 2555 - 2556 กรรมการ บริษทั อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วสิ จ�ำกัด
• 2554 - 2556 ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การธุรกิจบ�ำรุงรักษา กฟผ.
• 2553 - 2554 ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบ�ำรุงรักษาโยธา กฟผ.
• 2550 - 2553 ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบ�ำรุงรักษาเครือ่ งกล กฟผ.
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษทั จดทะเบียนอืน่
ไม่มี
• กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
2557 - ปัจจุบนั รองผูว้ า่ การผลิตไฟฟ้า กฟผ.(1)
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระท�ำความผิด :
ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
7,446 หุน้ (0.000514%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
ไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหาร ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :
การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับ กฟผ. ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ตามทีเ่ ปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกัน ซึง่ กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสีย
ไม่ได้รว่ มในการพิจารณาออกเสียงในการท�ำรายการดังกล่าว
หมายเหตุ

(1)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(3)
บริษัทร่วมค้า

(2)
(4)

บริษัทย่อย
กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน

12) นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์
กรรมการ
(กรรมการผู้แทน กฟผ.)
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 1
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 20 ตุลาคม 2557
อายุ 61 ปี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Management Program,
Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Statements for Directors
(FSD 14/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร The Role of Chairman (RCP 24/2010)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program
(DCP 83/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Senior Executive Development
Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Creating Value Through Product
Management and Customer Profitability
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร ASEAN Executive Development
Program, Thammasat Business School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การท�ำงาน
• 2554 - 2556 ประธานกรรมการ
บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
• 2553 - 2557 ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด และ
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ำกัด
• 2553 - 2556 กรรมการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
• 2553 - 2554 ประธานกรรมการ
บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
• 2552 - 2556 กรรมการ กฟผ.
• 2552 - 2556 ผู้ว่าการ กฟผ.
• 2552 - 2553 กรรมการ
บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
• 2551 - 2552 รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ.
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/
การกระท�ำความผิด :
ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
ไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหาร ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :
การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับ กฟผ. ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ตามทีเ่ ปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกัน ซึง่ กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสีย
ไม่ได้ร่วมในการพิจารณาออกเสียงในการท�ำรายการดังกล่าว
หมายเหตุ
		

(1)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(3)
บริษัทร่วมค้า

(2)
(4)

บริษัทย่อย
กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน
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13) นายชวน ศิรินันท์พร

กรรมการ
(กรรมการผู้แทน กฟผ.)
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 1
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 19 ธันวาคม 2557
อายุ 61 ปี
การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 112/2014)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลั ก สู ต ร Thai Senior Executive Development Program,
National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)
ประเทศญี่ปุ่น
• หลักสูตรผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง สถาบันด�ำรงราชานุภาพ
กระทรวงมหาดไทย
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง
ประสบการณ์การท�ำงาน
• 2555 - 2556 อธิบดีกรมการปกครอง
• 2554 - 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
• 2553 - 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
• 2550 - 2553 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ กฟผ.(1)
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระท�ำความผิด :
ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
ไม่มี
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รายงานประจ�ำปี

2557

		

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
ไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหาร ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :
การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับ กฟผ. ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ตามทีเ่ ปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกัน ซึง่ กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสีย
ไม่ได้ร่วมในการพิจารณาออกเสียงในการท�ำรายการดังกล่าว
หมายเหตุ

(1)
(3)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทร่วมค้า

(2)
(4)

บริษัทย่อย
กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน

14) นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์
กรรมการ
(กรรมการผู้แทน กฟผ.)
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 1
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 20 ตุลาคม 2557
อายุ 56 ปี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมขนส่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญ ญาตรี วิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ประกาศนียบัตร การป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 52 วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (พ.ศ. 2552)
• ประกาศนี ย บั ต ร นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง หลั ก สู ต รที่ 1 รุ ่ น ที่ 43
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (พ.ศ. 2548)
ประสบการณ์การท�ำงาน
• 2555 - 2556 ทีป่ รึกษาประจ�ำคณะกรรมาธิการการป้องกันและ
			
บรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย
สภาผู้แทนราษฎร

• 2546 - 2557
			
		
			

กรรมการผูช้ ำ� นาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการพัฒนา
ปิโตรเลียม และระบบขนส่งทางท่อและโครงการ
ด้านโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน คณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการคณะกรรมการวัตถุอนั ตราย
กระทรวงอุตสาหกรรม

• 2546 - 2556

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระท�ำความผิด :
ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
ไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหาร ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :
การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับ กฟผ. ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ตามทีเ่ ปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกัน ซึง่ กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสีย
ไม่ได้ร่วมในการพิจารณาออกเสียงในการท�ำรายการดังกล่าว
หมายเหตุ

(1)
(3)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (2) บริษัทย่อย
บริษัทร่วมค้า (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

15) นายพงษ์ดิษฐ พจนา

กรรมการ
(กรรมการผู้แทน กฟผ. และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
เลขานุการคณะกรรมการ
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นวาระที่ 1
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 1 กรกฎาคม 2556
อายุ 59 ปี
การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
The Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริ ญ ญาตรี วิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
(วพน.) รุ่นที่ 3 (พ.ศ. 2556) สถาบันวิทยาการพลังงาน
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP 106/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
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
• 2556
กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
• 2555 - 2556 รองผู้ว่าการกิจการสังคม ท�ำหน้าที่โฆษก กฟผ.
• 2555
ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ.
• 2553 - 2555 ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การกิจการสังคมและสิง่ แวดล้อม กฟผ.
• 2551 - 2553 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด(2)
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด(2)
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2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ไฟฟ้า หงสา จ�ำกัด(3)
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท พูไฟมายนิ่ง จ�ำกัด(3)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ำกัด(3)
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระท�ำความผิด :
ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
ไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหาร ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :
การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับ กฟผ. ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ตามทีเ่ ปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกัน ซึง่ กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสีย
ไม่ได้ร่วมในการพิจารณาออกเสียงในการท�ำรายการดังกล่าว
หมายเหตุ

(1)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(3)
บริษัทร่วมค้า

(2)
(4)

บริษัทย่อย
กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน
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2557

		

ผู้บริหาร

1) นายพงษ์ดิษฐ พจนา
กรรมการผู้จัดการใหญ่
(โปรดดูข้อมูลในหน้า 275)

2) นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มีนาคม 2557
อายุ 56 ปี
การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Monash University ประเทศออสเตรเลีย
Certificate of Merit (คะแนนสูงสุด) สาขา International Business
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Asian Institute of Technology (AIT)
(ทุนรัฐบาลเยอรมนี)
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
• ประกาศนียบัตรชัน้ สูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 สถาบันพระปกเกล้า
• ประกาศนียบัตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
• ประกาศนี ย บั ต ร หลั ก สู ต ร Director Certification Program
(DCP 138/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนี ย บั ต ร 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
• ประกาศนี ย บั ต ร 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
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
• 2553-2557
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่วางแผนและพัฒนาธุรกิจ
• 2549-2553
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-พัฒนาธุรกิจ
บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
• 2554-2557
กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
• 2555-2556
กรรมการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ำกัด
• 2556
กรรมการ
บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด
• 2553-2556
ประธานกรรมการ
บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด
• 2549-2556
ประธานกรรมการ
บริษัท ยันฮี โซล่า เพาเวอร์ จ�ำกัด
• 2553
ประธานกรรมการ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
• อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานทดแทน
คณะกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
และบริษัทร่วม แสดงไว้ในหน้า 74-75
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารบริษัทฯ :
ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
ไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

3) นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 2
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มีนาคม 2557
อายุ 59 ปี

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
• ปริ ญ ญาตรี วิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า
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) สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Leadership Assessment & Development
Program (พ.ศ.2556)
• ประกาศนี ย บัต รหลัก สูต ร Leading with the Speed of Trust
(พ.ศ.2556)
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
• 2556-2557
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ก�ำกับดูแล
บริษัทในเครือ  
• 2555
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
• 2555-2556
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท บ้านบึง เพาเวอร์ จ�ำกัด
• 2556-2557
กรรมการ
บริษัท อีสเทิร์น ไอพีพี จ�ำกัด
• 2556-2557
กรรมการ
บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จ�ำกัด
• 2556-2557   กรรมการ
บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด
• 2556-2557
กรรมการ
บริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด
• 2556-2557   ประธานกรรมการ
บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี่ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
• 2556-2557   ประธานกรรมการ
บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จ�ำกัด
• 2556-2557
ประธานกรรมการ
บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด
• 2556-2557   ประธานกรรมการ
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บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด
• 2556-2557   กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
บริษัท ไฟฟ้าน�้ำงึม 2 จ�ำกัด
• 2556-2557   กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด
• 2556-2557
ประธานกรรมการ
บริษัท ราชบุรีแก๊ส จ�ำกัด
• 2555-2557   ประธานกรรมการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
• 2554-2555
ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจเดินเครื่องและ
บ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
• 2550-2553   ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบ�ำรุงรักษา
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
และบริษัทร่วม แสดงไว้ในหน้า 74-75
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารบริษัทฯ :
ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
7,500 หุ้น (ร้อยละ 0. 000517)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
ไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

4) นายสมนึก จินดาทรัพย์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์
ท�ำหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มีนาคม 2557
อายุ 56
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2557

		

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญ ญาตรี วิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า
(เกียรตินยิ มอันดับ 2) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
• ประกาศนียบัตร ASEAN Executive Program, General Electric
International Operation Company, Inc. (พ.ศ.2548) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตร Senior Executive Program (พ.ศ.2546) สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร Advance Senior Executive Program (พ.ศ. 2553)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนี ย บั ต รชั้ นสู งทางการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน (พ.ศ.2549-2550) สถาบันพระปกเกล้า
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (พ.ศ.2551) สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย
• ประกาศนี ย บั ต รหลั กสู ต ร Director Certification Program
(DCP 152/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Leadership Assessment & Development
Program (พ.ศ.2556)
• ประกาศนี ย บั ต รหลั กสู ต ร Leading with the Speed of Trust
(พ.ศ.2556)
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
• 2556-2557
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ท�ำหน้าทีก่ รรมการ
ผูจ้ ดั การ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
• 2556  
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ท�ำหน้าทีก่ รรมการ
ผูจ้ ดั การ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
• 2554-2556    ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ท�ำหน้าทีก่ รรมการ
ผูจ้ ดั การ บริษทั ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด
• 2549-2554   ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ท�ำหน้าที่
			
รองกรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
บริษทั ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี่ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
• 2557  
ประธานกรรมการ
บริษทั ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด
• 2554-2556   กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วสิ จ�ำกัด
• 2552-2556   กรรมการ
บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จ�ำกัด
• 2552-2555
กรรมการ

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
และบริษัทร่วม แสดงไว้ในหน้า 74-75
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารบริษัทฯ :
ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
ไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

5) นายวุฒิชัย ตันกุรานันท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มกราคม 2555
อายุ 48 ปี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
• ปริญญาโท บริห ารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Michigan
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
• ปริ ญ ญาตรี วิ ศ วกรรมศาสตร์ สาขาวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ก� ำ ลั ง
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Leadership Assessment & Development
Program (พ.ศ. 2556)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Leading with the Speed of Trust
(พ.ศ. 2556)
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซน�ำ้ น้อย จ�ำกัด
• 2557
กรรมการ
บริษทั ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด
• 2556-2557
กรรมการ
บริษทั บ้านบึง เพาเวอร์ จ�ำกัด
• 2556-2557
กรรมการ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

บริษทั อีสเทิรน์ ไอพีพี จ�ำกัด
• 2556-2557
กรรมการ
บริษทั อีสเทิรน์ เพาเวอร์ เจนเนอเรชัน่ จ�ำกัด
• 2556-2557
กรรมการ
บริษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จ�ำกัด
• 2555-2556
ประธานกรรมการ
บริษทั ทรูมฟู จ�ำกัด
• 2544-2555
Deputy Chief Financial Officer
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
และบริษัทร่วม แสดงไว้ในหน้า 74-75
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารบริษัทฯ :
ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
ไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

6) นายประยุทธ ธงสุวรรณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 กันยายน 2557
อายุ 56 ปี
การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
• ปริญญาโท Master of Public and Private Management สถาบัน
บั ณฑิ ต พั ฒ นบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตร ASEAN Executive Program, General Electric
International Operation Company, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา
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• ประกาศนียบัตร Senior Executive Program
สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
• 2553-2555
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
• 2549-2553
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บริหารองค์กร
บริษทั โซลาร์ตา้ จ�ำกัด
• 2555-2557
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
• 25557
กรรมการ
บริษทั เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จ�ำกัด
• 2557
กรรมการ
บริษทั ราชบุรพี ลังงาน จ�ำกัด
• 2553-2555
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
และบริษัทร่วม แสดงไว้ในหน้า 74-75
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารบริษัทฯ :
ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
ไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

280

รายงานประจ�ำปี

2557

		

7) นางสุนี รัชตมุทธา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มิถุนายน 2554
อายุ 56 ปี
การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program                  
(DCP 179/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนี ย บั ต ร หลั ก สู ต ร Senior Executive Program
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร Chief Financial Officer สภาวิชาชีพบัญชี
• ประกาศนียบัตร Modern Management Program
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Leadership Assessment & Development
Program (พ.ศ. 2556)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Leading with the Speed of Trust
(พ.ศ. 2556)
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
• 2553-2554
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
• 2552-2553
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ท�ำหน้าที่ Chief Financial
Officerบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ำกัด
• 2550-2552
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน
บริษัท ราชบุรีแก๊ส จ�ำกัด
• 2555-2557
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จ�ำกัด
• 2555-2556
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
และบริษัทร่วม แสดงไว้ในหน้า 74-75
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารบริษัทฯ :
ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
ไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

8) นายสมหมาย ภูษณชาคร
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายก�ำกับและวิเคราะห์บัญชี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 กรกฎาคม 2557
อายุ 50 ปี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
• ปริญญาโท Master of Public and Private Management
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตร Chief Financial Officer สภาวิชาชีพบัญชี
• ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Leadership Assessment & Development
Program (พ.ศ. 2556)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Leading with the Speed of Trust
(พ.ศ. 2556)
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
• 2557
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับและวิเคราะห์บัญชี
• 2555-2557
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี
• 2554-2555
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบัญชี และท�ำหน้าทีร่ องกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด
• 2550-2554
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี
บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
• 2552-2555
กรรมการ
บริษัท RH International (Mauritius) Corporation Limited
• 2553-2555    กรรมการ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท RH International (Singapore) Corporation Limited
• 2553-2555   กรรมการ
บริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด
• 2554-2555
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายบริหารบัญชี และการเงิน
บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จ�ำกัด
• 2550-2554   กรรมการ
บริษัท ราชบุรีอัลลายแอนซ์ จ�ำกัด
• 2550-2554   กรรมการ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
และบริษัทร่วม แสดงไว้ในหน้า 74-75
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารบริษัทฯ :
ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
ไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
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• ประกาศนียบัตร Senior Executive Program
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร Fixed Income Primer Program (Lehman Brothers)
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
• 2553-2556
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน
• 2551-2553
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารส�ำนักงาน
บริษัท ราชบุรีแก๊ส จ�ำกัด
• 2554-2557
กรรมการ
บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จ�ำกัด
• 2555-2556
กรรมการ  
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ำกัด
• 2556-2557
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่รองกรรมการ
ผู้จัดการด้านการเงิน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
และบริษัทร่วม แสดงไว้ในหน้า 74-75
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารบริษัทฯ :
ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
ไม่มี

9) นางสาวเรวดี ศรีคงยศ

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มกราคม 2557
อายุ 56 ปี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
• ปริญญาโท Master of Public and Private Management
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
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10) นางนิสาลักษณ์ มุ่งพาลชล

11) นางสุพัตรา ทองกาญจน์

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• โครงการประกาศนี ย บั ต ร CFO รุ่นที่ 13
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นพระบรมราชูปถัมภ์
• Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตร นักบริหารภาษีชนั้ สูงระหว่างประเทศ โรงเรียนภาษี

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประมวลบัญชี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มีนาคม 2557
อายุ 46 ปี

ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
• 2557
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายและรักษาการผู้จัดการ
ส่วนประมวลบัญชีบริษัทในเครือ
• 2554
ผู้จัดการส่วนอาวุโส ส่วนประมวลบัญชี
บริษัทในเครือ
• 2554
ผู้จัดการส่วนอาวุโส ส่วนวางแผนการเงิน
บริษัท ไตรเอนเนอจี้ จ�ำกัด
• 2552
ผู้จัดการส่วนอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่
Director-Finance & Accounting
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
และบริษัทร่วม แสดงไว้ในหน้า 74-75

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารภาษี
และท�ำหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารบัญชี
และการเงิน บริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 พฤษภาคม 2556
อายุ 54 ปี

ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
• 2557
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารภาษี
• 2556-2557
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน
• 2555-2556
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ท�ำหน้าที่ Chief Financial
Officer บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน�้ำน้อย จ�ำกัด
• 2554-2555
ผู้จัดการส่วนอาวุโส ส่วนบริหารภาษี
• 2553-2554   ผู้จัดการส่วนวิเคราะห์บัญชีและงบประมาณ
• 2549-2553
ผู้จัดการส่วนประมวลบัญชีบริษัทในเครือ
และบริหารภาษี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
และบริษัทร่วม แสดงไว้ในหน้า 74-75
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารบริษัทฯ :
ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นเป็นผู้บริหารบริษัทฯ :
ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ :
4,000 หุ้น (0.000276%)

การถือหุ้นในบริษัทฯ :
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ชื่อบริษัท		
ชื่อหลักทรัพย์
ส�ำนักงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมล
ทะเบียนเลขที่
ประเภทธุรกิจ
ก่อตั้งบริษัทฯ
จดทะเบียนหลักทรัพย์
เริ่มซื้อขายหลักทรัพย์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว
สถานะ

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
RATCH
เลขที่ 8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ต�ำบลบางเขน อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
0 2794 9999   
0 2794 9998
www.ratch.co.th
contactinfo@ratch.co.th
0107543000031
ลงทุน พัฒนา และด�ำเนินงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
7 มีนาคม 2543
13 ตุลาคม 2543
2 พฤศจิกายน 2543
14,500 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,450 ล้านหุ้น)
10 บาท
14,500 ล้านบาท (ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2543)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. บริษทั ฯ มีกำ� ลังการผลิตติดตัง้ ตามสัดส่วนการลงทุนรวม  6,578.12  เมกะวัตต์ ประกอบด้วย
1.1 โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และเงินลงทุนอื่นๆ จ�ำนวน 15 แห่ง
รวม 5,565.75 เมกะวัตต์  
1.2 โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้างและพัฒนา จ�ำนวน 7 แห่ง รวม 1,012.37 เมกะวัตต์
2. บริษัทฯ ประกอบด้วย
2.1 บริษัทย่อยจ�ำนวน 12 บริษัท
2.2 กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม จ�ำนวน 22 บริษัท
2.3 เงินลงทุนอื่นๆ จ�ำนวน 1 บริษัท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (เงินลงทุนอื่นๆ)
1. ลงทุนใน EDL - Generation Public Company
		ผ่านตลาดหลักทรัพย์ลาว
รวม		
รวมทั้งสิ้น

รวม		

153.75
509.52

กลุ่มโครงการในต่างประเทศ
1. โรงไฟฟ้าพลังน�้ำ-น�้ำงึม 2
2. โรงไฟฟ้าราช-ออสเตรเลีย

89.05
5,565.75

89.05

รวม		
รวมทั้งสิ้น

-

1. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา
2. โรงไฟฟ้าพลังน�้ำ เซเปียน-เซน�้ำน้อย
3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาร์ไอซีไอ
663.27		 รวม		

16.78 1. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสงขลาไบโอแมส
2.40
2.40
2.40
20.70
20.70
65.38		 รวม		

กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ
1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ต้า
2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเพาเวอร์ โคราช 3
3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเพาเวอร์ โคราช 4
4. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเพาเวอร์ โคราช 7
5. โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2
6. โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3
รวม		

1,012.37

751.20
102.50
20.11
873.81

3.96

3.96

134.60

46.80
52.80
35.00

ก�ำลังการผลิตติดตั้ง
ตามสัดส่วนการลงทุน
(เมกะวัตต์)

3,645.00 1. โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวอลด์ จ�ำนวน 1 ชุด
700.00 2. โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร
350.00 3. โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
2.65
3.60
46.80
4,748.05		 รวม		

ก�ำลังการผลิตติดตั้ง 		
ตามสัดส่วนการลงทุน
โครงการ
(เมกะวัตต์) 		

1.2 โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา จ�ำนวน 7 แห่ง

		
โรงไฟฟ้า
		
กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ
1. โรงไฟฟ้าราชบุรี
2. โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้
3. โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์
4. โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่าและส่วนขยาย
5. โรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ
6. โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวอลด์ จ�ำนวน 1 ชุด
รวม		

1.1 โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว จ�ำนวน 15 แห่ง
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สัดส่วน
การถือหุ้น

ประเภท ทุนจดทะเบียน
ธุรกิจ
หุ้นสามัญ

มูลค่าที่ตราไว้ ทุนที่ช�ำระแล้ว
ต่อหุ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม

1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
99.99
ผลิตและ
21,900
2,190
10
21,900 • ควบคุมดูแลการด�ำเนินงาน
128 หมู่ที่ 6 ต�ำบลพิกุลทอง
จ�ำหน่าย
ล้านบาท
ล้านหุ้น
บาท
ล้านบาท
- โรงไฟฟ้าราชบุรี ซึ่งประกอบด้วย
อ�ำเภอเมืองราชบุรี
พลังงาน
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 2 เครื่อง
จังหวัดราชบุรี 70000
ไฟฟ้า
ก�ำลังการผลิตติดตั้งเครื่องละ 735 เมกะวัตต์
ทะเบียนเลขที่ : 0125543002288
และลงทุน
และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 3 ชุด
โทรศัพท์ :
0 2978 5111-9
ในธุรกิจ
ชุดละ 725 เมกะวัตต์ โดยมีสัญญาซื้อขาย
   
0 3236 5740 ต่อ 3210
เกี่ยวกับ
ไฟฟ้าระยะยาวกับ กฟผ. 25 ปี
โทรสาร :
0 2978 5110
พลังงาน
- โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ เป็นโรงไฟฟ้า
      
0 3236 5740 ต่อ 3204
ไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วม 1 ชุด ก�ำลังการผลิต
		 สถานที่ตั้งสาขาที่ 2								 ติดตั้ง 700 เมกะวัตต์
39 หมู่ที่ 5 ถนนราชบุรี-ห้วยไผ่
ต�ำบลหินกอง อ�ำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ :
0 3271 9000
โทรสาร :
0 3271 9090
2. บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด
99.99
ลงทุน
420.20
42.02
10
420.20 • ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25
8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน
ในธุรกิจ
ล้านบาท
ล้านหุ้น
บาท
ล้านบาท ในบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็น
ต�ำบลบางเขน อ�ำเภอเมืองนนทบุรี  
เกี่ยวกับ
ผู้ควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของโรงไฟฟ้า
จังหวัดนนทบุรี 11000
พลังงาน
ราชบุรีเพาเวอร์ ก�ำลังการผลิตติดตั้ง
ทะเบียนเลขที่ : 0105547004145
ไฟฟ้า
รวม 1,400 เมกะวัตต์
โทรศัพท์ :
0 2794 9999
โทรสาร :
0 2794 9998
3. บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด
- • อยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี
(ส�ำนักงานของผู้ช�ำระบัญชี)
8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน
ต�ำบลบางเขน อ�ำเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี 11000
ทะเบียนเลขที่ : 0105538029882
โทรศัพท์ :
0 2794 9999
โทรสาร :
0 2794 9998

		 กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ

ชื่อบริษัท - ที่ตั้ง

2.1 บริษัทย่อย จ�ำนวน 12 บริษัท

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
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ชื่อบริษัท - ที่ตั้ง

ประเภท ทุนจดทะเบียน
ธุรกิจ
หุ้นสามัญ

มูลค่าที่ตราไว้ ทุนที่ช�ำระแล้ว
ต่อหุ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม

5. บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล
99.99
		 คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด		
		 8/8 หมูท่ ี่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ต�ำบลบางเขน
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ทะเบียนเลขที่ : 0105552116711
โทรศัพท์ :
0 2794 9999
โทรสาร :  
0 2794 9998

		 กลุ่มโครงการในต่างประเทศ
ลงทุน
ในธุรกิจ
เกี่ยวกับ
ไฟฟ้า

7,000
ล้านบาท

700
ล้านหุ้น

10
บาท

7,000 • ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์เอช
ล้านบาท อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

4. บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด
99.99 พัฒนาและ
640
64
10
640 • ควบคุมดูแลการด�ำเนินงาน
8/8 หมูท่ ี่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ต�ำบลบางเขน
ด�ำเนินการ
ล้านบาท
ล้านหุ้น
บาท
ล้านบาท
- โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า และส่วนขยาย รวมก�ำลัง
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โรงไฟฟ้า
การผลิตติดตั้ง  2.65 เมกะวัตต์ ซึ่งผลิตไฟฟ้าจาก
ทะเบียนเลขที่ : 0105544085845
และลงทุน
ก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิต
โทรศัพท์ :
0 2794 9999
ในธุรกิจ
น�้ำมันดิบจากฐานขุดเจาะน�้ำมันประดู่เฒ่า-เอ
โทรสาร :
0 2794 9998
เกี่ยวกับ
ตั้งอยู่ที่ บ้านถ�้ำไม้ไกล ต�ำบลกง อ�ำเภอกงไกรลาศ
		 สถานที่ตั้งสาขาที่ 1-2		
พลังงาน						 จังหวัดสุโขทัย
32-32/1 หมู่บ้านบ้านถ�้ำไม้ไกล หมู่ที่ 11  
ไฟฟ้า
- โรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ ก�ำลังการผลิตติดตั้ง
ต�ำบลกง อ�ำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
3.60 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าจาก
โทรศัพท์ :
0 5560 1104
ก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิต
โทรสาร :
0 5560 1104
น�้ำมันดิบจากฐานขุดเจาะน�้ำมันเสาเถียร-เอ
		 สถานที่ตั้งสาขาที่ 3								 และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
143 หมู่บ้านบ้านหนองเสาเถียรใต้ หมู่ที่ 11  
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555
ต�ำบลไกรใน อ�ำเภอกงไกรลาศ                                                  
จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์ :
0 5561 5309
โทรสาร :
0 5561 5308

สัดส่วน
การถือหุ้น
		 กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ

บริษทั ย่อย
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สัดส่วน
การถือหุ้น

9. บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล
		 อินเวสต์เมนต์ จ�ำกัด
ประเทศสิงคโปร์

223.83
ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ
หรือเทียบเท่า

ลงทุนในธุรกิจ
เกี่ยวกับ
พลังงานไฟฟ้า
ในต่างประเทศ

พัฒนาและ
ด�ำเนินการ             
โรงไฟฟ้าและ
ลงทุนในธุรกิจ
เกี่ยวกับพลังงาน
ไฟฟ้า

224.13
ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ

100
หุ้น

1
ดอลลาร์
สิงคโปร์

223.83
1
ล้านหุ้น เหรียญสหรัฐฯ

224.13
1
ล้านหุ้น เหรียญสหรัฐฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

• มีสินทรัพย์เป็นโรงไฟฟ้าจ�ำนวน  6 แห่ง ตั้งกระจาย
อยู่ในมลรัฐต่างๆ ทั่วประเทศออสเตรเลียใช้ทรัพยากร
เชื้อเพลิงที่มีความหลากหลาย อาทิ ก๊าซธรรมชาติ
และพลังงานลม
• กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย
- TRANSFIELD SERVICES LIMITED ร้อยละ 20 และ
- บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์)
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
100 • จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
ดอลลาร์ แสงอาทิตย์ ในประเทศญี่ปุ่น จ�ำนวน 2 โครงการ
สิงคโปร์ ได้แก่ โครงการ Ueda 10.83 เมกะวัตต์ และ
โครงการ Iwaki-Fukushima 22.68 เมกะวัตต์
รวมก�ำลังการผลิต 33.51 เมกะวัตต์
• กลุ่มผู้ถือหุ้นประกอบด้วย
- บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด  
ร้อยละ 40 และ
- บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์)
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ร้อยละ 60

223.83 • ลงทุนร้อยละ 80 ในบริษัท ราช-ออสเตรเลีย
ล้าน คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
เหรียญสหรัฐฯ • ถือหุน้ ร้อยละ 4.307 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด
หรือเทียบเท่า ใน EDL-Generation Public Company

224.13 • ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน บริษัท อาร์เอช
ล้าน อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
เหรียญสหรัฐฯ

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้ ทุนที่ช�ำระแล้ว
ต่อหุ้น

ลงทุนในธุรกิจ
เกี่ยวกับ
พลังงานไฟฟ้า
ในต่างประเทศ

ประเภท
ธุรกิจ

60 ลงทุนในธุรกิจ
100
(ถือหุ้นโดยบริษัท เกีย่ วกับ ดอลลาร์สิงคโปร์
อาร์เอช อินเตอร์ พลังงาน
เนชั่นแนล
ไฟฟ้า
(สิงคโปร์)
คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด)

		 กลุ่มโครงการในต่างประเทศ
6. บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล
100
		 (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(ถือหุน้ โดยบริษทั
4th Floor, Ebene Skies, Rue de L’Institut, อาร์เอชอินเตอร์
Ebene ประเทศมอริเชียส
เนชั่นแนล
     
คอร์ปอเรชัน่
จ�ำกัด)
7. บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล (สิงคโปร์)
100
		 คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(ถือหุ้นโดยบริษัท
8 Marina Boulevard #05-01 Marina Bay อาร์เอช อินเตอร์
Financial Centre Tower 1
เนชั่นแนล
ประเทศสิงคโปร์ 018981
(มอริเชียส)
                     
คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด)
8. บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
80
Level 13, 111 Pacific Highway,    
(ถือหุ้นโดยบริษัท
North Sydney, NSW 2060
อาร์เอช อินเตอร์
ประเทศออสเตรเลีย
เนชั่นแนล
โทรศัพท์ :
+61 2 8913 9400
(สิงคโปร์)
โทรสาร :
+61 2 8913 9423
คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด)

ชื่อบริษัท - ที่ตั้ง

บริษทั ย่อย

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
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ประเภท
ธุรกิจ

		

10
ล้านบาท

1
ล้านบาท

0.1
ล้านหุ้น

2.5 • ให้บริการงานเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
ล้านบาท ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

2.5 • ให้บริการควบคุม เดินเครื่อง และบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
ล้าน พลังน�้ำ-น�้ำงึม 2 โดยมี กฟผ. เป็นผู้รับเหมาช่วง
เหรียญสหรัฐฯ การด�ำเนินงานตลอดระยะเวลาตามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากับ กฟผ.
• ให้บริการจัดหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงานเดินเครื่อง
และบ�ำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา
ใน สปป.ลาว โดย กฟผ. ได้จ้าง บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส
จัดหาบุคลากรในการเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษาของ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา
• ให้บริการจัดหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน โครงการ
เซเปียน-เซน�้ำน้อย ภายใต้สัญญาบริการก่อสร้าง
บริษัทฯ ได้จ้าง บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิสเพื่อจัดหา
บุคลากรให้กบั โครงการเซเปียน-เซน�ำ้ น้อย ภายใต้สญั ญา
บริการก่อสร้าง (Construction Service Contract)
• ถือหุ้นร้อยละ 5.801 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด
ใน EDL-Generation Public Company
10
1 • จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า
บาท
ล้านบาท พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
• กลุ่มผู้ถือหุ้นประกอบด้วย
- บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จ�ำกัด ร้อยละ 40 และ
- บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด

10
บาท

2.5
1
ล้านหุ้น เหรียญสหรัฐฯ

1
ล้านหุ้น

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้ ทุนที่ช�ำระแล้ว
ต่อหุ้น

99.99 บริการเดินเครื่อง
2.5
และบ�ำรุงรักษา
ล้าน
โรงไฟฟ้า
เหรียญสหรัฐฯ

99.99 บริการเดินเครื่อง
และบ�ำรุงรักษา
โรงไฟฟ้า

สัดส่วน
การถือหุ้น

12. บริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด
60 บริการด้านการ
8/8 หมูท่ ี่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ต�ำบลบางเขน (ถือหุ้นโดยบริษัท บริหารจัดการ
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ราชบุรีพลังงาน โรงไฟฟ้า
ทะเบียนเลขที่ : 0125557023622
จ�ำกัด)

		 กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
10. บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จ�ำกัด
		 8/8 หมูท่ ี่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ต�ำบลบางเขน
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ทะเบียนเลขที่ : 0105555038525
โทรศัพท์ :
0 2794 9999
โทรสาร :  
0 2794 9998
11. บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด
187 ยูนิต 12 บ้านโพนสะอาด
เมืองไซเศรษฐา แขวงนครหลวงเวียงจันทน์
สปป.ลาว
โทรศัพท์ :
+856 21 454 074  
โทรสาร :
+856 21 454 075

ชื่อบริษัท - ที่ตั้ง

บริษทั ย่อย
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25
(ถือหุ้นโดยบริษัท
ราชบุรี
อัลลายแอนซ์
จ�ำกัด)

สัดส่วน
การถือหุ้น
ผลิตและ
จ�ำหน่าย    
พลังงาน
ไฟฟ้า

ประเภท
ธุรกิจ

2. บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด
40 ผลิตและ
155/115 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี
(ถือหุ้นโดยบริษัท จ�ำหน่าย
หมู่ที่ 4 ต�ำบลเจ็ดเสมียน              ผลิตไฟฟ้าราชบุรี พลังงาน
อ�ำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
จ�ำกัด) ไฟฟ้าและ
ทะเบียนเลขที่:  0105552116967
ไอน�้ำ
โทรศัพท์ :
0 3237 5869
โทรสาร :
0 3237 5870
3. บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ำกัด
40 ผลิตและ
		 ส�ำนักงานใหญ่ 999 หมูท่ ี่ 13 ถนนพหลโยธิน (ถือหุ้นโดยบริษัท จ�ำหน่าย
ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี    พลังงาน   
จังหวัดปทุมธานี
จ�ำกัด) ไฟฟ้าและ
ส�ำนักงานสาขา 8/8 หมู่ที่ 2 ต�ำบลบางเขน
ไอน�้ำ
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ทะเบียนเลขที่ : 0135553000881
โทรศัพท์ :
0 2978 5283
โทรสาร :
0 2978 5080

		 กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ
1. บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ำกัด
1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก      
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
ทะเบียนเลขที่ : 0105539081349
โทรศัพท์ :
0 2311 5111
โทรสาร :
0 2332 3882
  

ชื่อบริษัท - ที่ตั้ง

2.2 กิจการทีค่ วบคุมร่วมกันและบริษทั ร่วม จ�ำนวน 22 บริษทั

250
ล้านหุ้น

100.20
ล้านหุ้น

2,500
ล้านบาท

1,002
ล้านบาท

7,325
73.25
ล้านบาท    ล้านหุ้น

10
บาท

10
บาท

100
บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

7,325 • ควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของโรงไฟฟ้าราชบุรี
ล้านบาท เพาเวอร์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าราชบุรี
จังหวัดราชบุรี มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ
กฟผ. 25 ปี ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
2 ชุด ก�ำลังการผลิตติดตั้งชุดละ 700 เมกะวัตต์
รวม 1,400 เมกะวัตต์
• กลุ่มผู้ถือหุ้นประกอบด้วย
- บริษัท พี เอ ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล เพาเวอร์
(เมาริเชียส) แอลทีดี ร้อยละ 25
- บริษัท ชูบุ อีเลคทริค เพาเวอร์ คอมปะนี
อินเตอร์เนชั่นแนล บี.วี. ร้อยละ 15
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ำกัด
ร้อยละ 15
- บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ำกัด (มหาชน) ร้อยละ 10
- บริษัท โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด  
ร้อยละ 10 และ
- บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด
1,250 • จัดตั้งขึ้นเพื่อด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้า
ล้านบาท รายเล็ก ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จ�ำนวน
2 ชุด ก�ำลังการผลิตติดตั้ง รวม 234 เมกะวัตต์
• กลุ่มผู้ถือหุ้นประกอบด้วย
- บริษัท ไทยเวอลด์ เพาเวอร์ จ�ำกัด ร้อยละ 60 และ
- บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
1,002 • จัดตั้งขึ้นเพื่อด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก
ล้านบาท ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration ตั้งอยู่ที่
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร จังหวัดปทุมธานี
จ�ำนวน 1 โครงการ ก�ำลังการผลิตติดตัง้ 132 เมกะวัตต์
• กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย
- บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ำกัด ร้อยละ 30
- บริษัท นวนคร จ�ำกัด (มหาชน) ร้อยละ 30 และ
- บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้ ทุนที่ช�ำระแล้ว
ต่อหุ้น

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
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สัดส่วน
การถือหุ้น

ประเภท
ธุรกิจ

ผลิตและ
จ�ำหน่าย
พลังงาน
ไฟฟ้า

1,320
ล้านบาท

100
ล้านบาท

80
ล้านบาท

13.20
ล้านหุ้น

10
ล้านหุ้น

0.80
ล้านหุ้น

100
บาท

10
บาท

100
บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

40.10 • ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและประกอบ
ล้านบาท กิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าทุกประเภท
• กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย
- เอสเคอีซี ไทย แก๊ส เพาเวอร์ ไพรเวท ลิมิเต็ด
ร้อยละ 40
- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด ร้อยละ 15 และ
- บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
25.75 • ด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
ล้านบาท ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration ตั้งอยู่ที่
ต�ำบลเบิกไพร อ�ำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ก�ำลังการผลิตติดตั้งรวม 100 เมกะวัตต์ โดยมี
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. 25 ปี
• กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย
- บริษัท น�้ำตาลราชบุรี จ�ำกัด ร้อยละ 65 และ
- บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่ต่าอทีหุ่ต้นราไว้ ทุนที่ช�ำระแล้ว

1,100 • โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทผู้ผลิต
ล้านบาท ไฟฟ้ารายเล็กมาก สัญญา Non-Firm จ�ำนวน 8 โครงการ
ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และ
นครปฐม ก�ำลังการผลิตติดตั้งรวม 34.25 เมกะวัตต์  
• กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย
- บริษัท ยันฮีโซล่า เพาเวอร์ จ�ำกัด ร้อยละ 51 และ
- บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด
7. บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จ�ำกัด
20 ผลิตและ
1,996.02 199.602
10
1,996.02 • ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3
87 อาคารเอ็ม.ไทย. ทาวเวอร์      
จ�ำหน่าย
ล้านบาท ล้านหุ้น
บาท
ล้านบาท ซึง่ มีกำ� ลังการผลิตติดตัง้ 103.5 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ที่
ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 27 ถนนวิทยุ                        พลังงาน
จังหวัดนครราชสีมา มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ไฟฟ้า
Non-Firm ส�ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กกับ กฟผ.
ทะเบียนเลขที่: 0105552056166
และได้รบั เงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
โทรศัพท์ :
0 2654 1155-8       
สกพ. จ�ำนวน 3.50 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา
โทรสาร :
0 2654 1159
10 ปี เริม่ เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
• กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย
- Aeolus Power Co., Ltd. ร้อยละ 60
- บริษัท Chubu Electric Power Korat, BV
ร้อยละ 20 และ
- บริษัทฯ
*จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากเดิม บริษัท ราชบุรีโคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด เป็น บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558

		 กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ
6. บริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด
49
8/8 หมู่ที่ 2 ต�ำบลบางเขน
(ถือหุ้นโดยบริษัท
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ราชบุรีพลังงาน
ทะเบียนเลขที่ : 0105553085861
จ�ำกัด)
โทรศัพท์ :
0 2978 5200           
โทรสาร :
0 2978 5080 ต่อ 5200

5. บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด*
35 ผลิตและ
302 อาคารเอสแอนด์เอ ชั้น 2 ถนนสีลม (ถือหุ้นโดยบริษัท จ�ำหน่าย
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ผลิตไฟฟ้าราชบุรี พลังงาน
ทะเบียนเลขที่ : 0105553098636
จ�ำกัด) ไฟฟ้าและไอน�้ำ

		 กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ
4. บริษทั อยุธยา เพาเวอร์ จ�ำกัด
45 ผลิตและ
8/8 หมู่ที่ 2 ต�ำบลบางเขน
(ถือหุ้นโดยบริษัท จ�ำหน่าย
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ผลิตไฟฟ้าราชบุรี พลังงานไฟฟ้า
ทะเบียนเลขที่ : 0125556001315
จ�ำกัด)
โทรศัพท์ :   0 2794 9999
โทรสาร :  
0 2794 9998

ชื่อบริษัท - ที่ตั้ง

กิจการทีค่ วบคุมร่วมกันและบริษทั ร่วม
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รายงานประจ�ำปี

2557

		

สัดส่วน
การถือหุ้น
182.70
ล้านหุ้น

10
บาท

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่ต่าอทีหุ่ต้นราไว้ ทุนที่ช�ำระแล้ว

ผลิตและ
1,827
จ�ำหน่าย             ล้านบาท
พลังงาน      
ไฟฟ้า

ประเภท
ธุรกิจ
รายละเอียดเพิ่มเติม

1,827 • ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2
ล้านบาท ก�ำลังการผลิตติดตั้ง 103.5 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท
Non-Firm ส�ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กกับ กฟผ.
และได้รบั เงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
สกพ. จ�ำนวน 3.50 บาทต่อหน่วย
ระยะเวลา 10 ปี เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่
8 กุมภาพันธ์ 2556
• กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย
- Aeolus Power Co., Ltd. ร้อยละ 60
		
- Chubu Electric Power Korat, BV ร้อยละ 20 และ		
- บริษัทฯ  
9. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ�ำกัด
40 ผลิตและ
188.75
18.875
10
188.75 • ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
333/22 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท
(ถือหุ้นโดยบริษัท จ�ำหน่าย
ล้านบาท ล้านหุ้น
บาท
ล้านบาท ก�ำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
ราชบุรีพลังงาน พลังงาน
จังหวัดนครราชสีมา มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท
กรุงเทพฯ 10110
จ�ำกัด)
ไฟฟ้า
Non-Firm ส�ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก กับ กฟภ.
ทะเบียนเลขที่ :   0105553043106
และได้รับเงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนา
โทรศัพท์ :
0 2712 7374-6              
              
ไฟฟ้า สกพ. จ�ำนวน 8 บาทต่อหน่วย
             
0 2185 2342-3
ระยะเวลา 10 ปี เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่
โทรสาร :
0 2712 7378              
9 มีนาคม 2555
    
0 2185 2344
• กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย
												- บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จ�ำกัด ร้อยละ 60 และ
- บริษทั ราชบุรพี ลังงาน จ�ำกัด
10. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จ�ำกัด
40 ผลิตและ
199.25
19.925
10
194.877 • ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
333/22 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท        (ถือหุ้นโดยบริษัท จ�ำหน่าย    
ล้านบาท    ล้านหุ้น   
บาท
ล้านบาท   ก�ำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
ราชบุรีพลังงาน พลังงาน
จังหวัดนครราชสีมา มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท
กรุงเทพฯ 10110
จ�ำกัด)
ไฟฟ้า
Non-Firm ส�ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก กับ กฟภ.
ทะเบียนเลขที่ : 0105553043599
และได้รับเงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
โทรศัพท์ :
0 2712 7374-6              
               
ส�ำนักงาน กกพ. จ�ำนวน 8 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 10 ปี
      
0 2185 2342-3
เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
โทรสาร :
0 2712 7378              
• กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย
      
0 2185 2344
- บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จ�ำกัด ร้อยละ 60 และ
												- บริษทั ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด

		 กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ
8. บริษทั เค. อาร์. ทู จ�ำกัด
20
87 อาคารเอ็ม.ไทย. ทาวเวอร์                     
ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 27 ถนนวิทยุ                           
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ทะเบียนเลขที่ : 0105552072412
โทรศัพท์ :
0 2654 1155-8       
โทรสาร :
0 2654 1159

ชื่อบริษัท - ที่ตั้ง

กิจการทีค่ วบคุมร่วมกันและบริษทั ร่วม
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สัดส่วน
การถือหุ้น

ประเภท
ธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่ต่าอทีหุ่ต้นราไว้ ทุนที่ช�ำระแล้ว
รายละเอียดเพิ่มเติม

		 กลุ่มโครงการในต่างประเทศ
13. บริษทั ไฟฟ้าน�้ำงึม 2 จ�ำกัด
215 ถนนลานช้าง เมืองจันทบุรี
ก�ำแพงนครเวียงจันทน์ สปป.ลาว
โทรศัพท์ :
+856 21 223 215
โทรสาร :
+856 21 215 500

25
(ถือหุ้นโดยบริษัท
เซาท์อีสท์ เอเชีย
เอนเนอร์จี จ�ำกัด)

ผลิตและ
จ�ำหน่าย
พลังงาน
ไฟฟ้า

8,809
ล้านบาท

880.90
ล้านหุ้น

10
บาท

8,809 • ควบคุมดูแลโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้ำ-น�้ำงึม 2
ล้านบาท ใน สปป.ลาว ก�ำลังการผลิตติดตั้ง 615 เมกะวัตต์
• กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย
- รัฐบาล สปป.ลาว ร้อยละ 25 และ
- บริษัท เซาท์อสี ท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด
ร้อยละ 75

		 กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ
11. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ�ำกัด
40 ผลิตและ
188.75
18.875
10
185.502 • ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
333/22 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท
(ถือหุ้นโดยบริษัท    จ�ำหน่าย          ล้านบาท ล้านหุ้น
บาท
ล้านบาท ก�ำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
ราชบุรีพลังงาน พลังงาน
จังหวัดนครราชสีมา มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท
กรุงเทพฯ 10110
จ�ำกัด)
ไฟฟ้า
Non-Firm ส�ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกับ กฟภ.
ทะเบียนเลขที่ : 0105553043599
และได้รับเงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
โทรศัพท์ :   0 2712 7374-6              
               
ส�ำนักงาน กกพ. จ�ำนวน 8 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา
     
0 2185 2342-3
10 ปี เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่
โทรสาร :
0 2712 7378              
30 พฤษภาคม 2555
      
0 2185 2344
• กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย
												- บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จ�ำกัด ร้อยละ 60 และ
- บริษทั ราชบุรพี ลังงาน จ�ำกัด
12. บริษัท สงขลาไบโอ แมส จ�ำกัด
40 ผลิตและ
210
2.10
100
206 • ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล
1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง (ถือหุ้นโดยบริษัท จ�ำหน่าย
ล้านบาท ล้านหุ้น
บาท
ล้านบาท จากปีกไม้และรากไม้ยางพารา ก�ำลังการผลิตติดตั้ง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ราชบุรีพลังงาน พลังงาน
9.9 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอจะนะ
ทะเบียนเลขที่ :   0105552090909
จ�ำกัด)
ไฟฟ้า
จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ :
0 2910 9700           
• กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย
โทรสาร :
0 2910 9713
- บริษัท พรีไซซ เพาเวอร์ โปรดิวเซอร์ จ�ำกัด
		 ส�ำนักงานสาขา 56 หมูท่ ี่ 3 ต�ำบลขุนตัดหวาย
ร้อยละ 40
อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
- สหกรณ์ออมทรัพย์อศั ศิดดีก จ�ำกัด ร้อยละ 20 และ
- บริษัทฯ

ชื่อบริษัท - ที่ตั้ง
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50

ผลิตและ
จ�ำหน่าย
พลังงาน
ไฟฟ้า

ผลิตและ
จ�ำหน่าย
พลังงาน
ไฟฟ้า

ผลิตและ
จ�ำหน่าย
พลังงาน
ไฟฟ้า

17. บริษัท เคเค เพาเวอร์ จ�ำกัด
ประเทศกัมพูชา

25

40

ประเภท
ธุรกิจ

ผลิตและ
จ�ำหน่าย
พลังงาน
ไฟฟ้า

สัดส่วน
การถือหุ้น

16. บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน - เซน�้ำน้อย จ�ำกัด
25
ชั้น 6 ตึกแคปปิตอลทาวเวอร์ เลขที่ 23                       
ถนนสิงหา บ้านหนองบอน เมืองไซเสดถา  
แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
โทรศัพท์ :
+856 21 455 025          
โทรสาร :
+856 21 455 025       

15. 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         

		 กลุ่มโครงการในต่างประเทศ
14. บริษทั ไฟฟ้า หงสา จ�ำกัด
เมืองสีโคดตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์
สปป.ลาว
โทรศัพท์ :
+856 21 223 911
โทรสาร :
+856 21 222 089

ชื่อบริษัท - ที่ตั้ง

กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม

1
ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ

50
ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ

0.30
ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ

76
ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ

0.001
1,000
ล้านหุ้น เหรียญสหรัฐฯ

0.50
100
ล้านหุ้น เหรียญสหรัฐฯ

0.003
100
ล้านหุ้น เหรียญสหรัฐฯ

7.60
10
ล้านหุ้น เหรียญสหรัฐฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

76 • จัดตั้งใน สปป.ลาว เพื่อรับสัมปทานการผลิตไฟฟ้า
ล้าน ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ซึ่งตั้งอยู่
เหรียญสหรัฐฯ ที่แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว ขนาดก�ำลังการผลิต
1,878  เมกะวัตต์ ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงหลัก
• กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย
- บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 40
- Lao Holding State Enterprise ร้อยละ 20 และ
- บริษัทฯ
0.060 • จัดตั้งใน สปป.ลาว เพื่อด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้า
ล้าน พลังน�้ำ - น�้ำงึม 3 ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้หมด
เหรียญสหรัฐฯ สัญญาพัฒนาโครงการ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการพัฒนาพลังงานภายในประเทศของ
สปป.ลาว และบริษัทฯ ได้ตัดจ�ำหน่ายค่าใช้จ่าย
พัฒนาโครงการแล้วตั้งแต่ปี 2556
• กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย
- บริษัท จี เอ็ม เอส ลาว จ�ำกัด ร้อยละ 27
- บริษัท มารูเบนี คอร์ปอเรชั่น ร้อยละ 25
- Lao Holding State Enterprise ร้อยละ 23 และ
- บริษัทฯ
0.10 • จัดตั้งใน สปป.ลาว เพื่อด�ำเนินโครงการ
ล้าน โรงไฟฟ้าพลังน�้ำเซเปียน - เซน�้ำน้อย ก�ำลังการผลิต
เหรียญสหรัฐฯ ติดตั้ง 410 เมกะวัตต์
• กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย
- SK Engineering & Construction
Company Limited ร้อยละ 26
- Korea Western Power Company Limited
ร้อยละ 25
- Lao Holding State Enterprise ร้อยละ 24 และ
- บริษัทฯ  
1 • เพื่อพัฒนาและด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้า
ล้าน ในประเทศกัมพูชา
เหรียญสหรัฐฯ

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่ต่าอทีหุ่ต้นราไว้ ทุนที่ช�ำระแล้ว

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

293

ประเภท
ธุรกิจ

50

บริการ
เดินเครื่องและ
บ�ำรุงรักษา
โรงไฟฟ้า

33.33 ลงทุนในธุรกิจ
เกี่ยวกับ
พลังงาน
ไฟฟ้า

สัดส่วน
การถือหุ้น

20
ล้านบาท

6,606.75
ล้านบาท

0.40
ล้านหุ้น

660.675
ล้านหุ้น

50
บาท

10
บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

6,606.75 • ถือหุ้นในบริษัท ไฟฟ้าน�้ำงึม 2 จ�ำกัด ร้อยละ 75
ล้านบาท ร่วมกับรัฐบาล สปป.ลาว (ร้อยละ 25) ซึ่งควบคุมดูแล
โรงไฟฟ้าพลังน�้ำ-น�้ำงึม 2 ใน สปป. ลาว
ก�ำลังการผลิตติดตั้ง 615 เมกะวัตต์
• กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย
- บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จ�ำกัด ร้อยละ 56.001
- ผู้ถือหุ้นอื่นๆ ร้อยละ 10.67 และ
- บริษัทฯ

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่ต่าอทีหุ่ต้นราไว้ ทุนที่ช�ำระแล้ว

20 • ให้บริการงานเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษาแก่โรงไฟฟ้า
ล้านบาท ราชบุรีเพาเวอร์ โดยมีสัญญาให้บริการระยะเวลา
14 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มเดินเครื่องจ�ำหน่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์และบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้าราชบุรี
เพาเวอร์ในเดือนมิถุนายน 2551
• กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย
- บริษัท ชูบุ อีเลคทริค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ร้อยละ 50 และ
- บริษัทฯ
20. บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จ�ำกัด
40 จัดหาเชื้อเพลิง
1
0.01
100
1 • ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล
1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง (ถือหุ้นโดยบริษัท ชีวมวล
ล้านบาท ล้านหุ้น
บาท
ล้านบาท จากปีกไม้และรากไม้ยางพารา ก�ำลังการผลิตติดตั้ง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ราชบุรีพลังงาน
9.9 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ทะเบียนเลขที่ : 0105555032454
จ�ำกัด)
• กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย
โทรศัพท์ :
0 2910 9700           
- บริษัท พรีไซซ เพาเวอร์ โปรดิวเซอร์ จ�ำกัด
โทรสาร :
0 2910 9713
ร้อยละ 40
											 - สหกรณ์ออมทรัพย์อศั ศิดดีก จ�ำกัด ร้อยละ 20 และ
- บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด

		 กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
19. บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จ�ำกัด
128 หมู่ที่ 6 ต�ำบลพิกุลทอง
อ�ำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
ทะเบียนเลขที่ : 0705548000938
โทรศัพท์ :
0 2978 5180
     
0 3236 5740 ต่อ 3210
โทรสาร :
0 2978 5126
  
0 3236 5740 ต่อ 3204

		 กลุ่มโครงการในต่างประเทศ
18. บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด
587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 20
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ทะเบียนเลขที่ : 0105547063036  
โทรศัพท์ :   0 2275 4873
โทรสาร :
0 2691 8307

ชื่อบริษัท - ที่ตั้ง
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สัดส่วน
การถือหุ้น

ประเภท
ธุรกิจ

สัดส่วน
การถือหุ้น

37.50

		 กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
1. EDL-Generation Public Company
10.108
Lao-Thai Friendship Road,
(ถือหุ้นโดยบริษัท
Thongkang Village, P.O.Box 2392
ราช-ลาว เซอร์วิส
Vientiane Capital Lao PDR   
จ�ำกัด และบริษัท
โทรศัพท์ :
+856 21 316 142
อาร์เอชอินเตอร์
โทรสาร :
+856 21 316 141
เนชั่นแนล
เว็บไซต์ :
www.edlgen.com.la
(สิงคโปร์)
คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด)

ชื่อบริษัท - ที่ตั้ง

2.3 เงินลงทุนอื่นๆ จ�ำนวน 1 บริษัท

22. บริษัท พูไฟมายนิ่ง จ�ำกัด
เมืองสีโคดตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์
สปป.ลาว
โทรศัพท์ :
+856 21 223 911
โทรสาร :
+856 21 222 089

ผลิตและ
จ�ำหน่าย
พลังงาน
ไฟฟ้า

ประเภท
ธุรกิจ

ผลิตและ
จ�ำหน่าย
ถ่านหิน

		 กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
21. บริษทั อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
10 ให้บริการงาน
56/25 หมู่ที่ 20 ต�ำบลคลองหนึ่ง                              ซ่อมอุปกรณ์   
อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เครื่องกังหัน
ทะเบียนเลขที่ : 0125552017292
ก๊าซของระบบ
โทรศัพท์ :
0 2529 0808              
ผลิตไฟฟ้า
โทรสาร :
0 2529 0900
  

ชื่อบริษัท - ที่ตั้ง

กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม

100
บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

4,904,867.06 1,226.217
ล้านกีบ ล้านหุ้น

4,000 4,904,867.06 • ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าใน สปป.ลาว ถือหุ้นโดย
กีบ
ล้านกีบ รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าลาว ในสัดส่วนร้อยละ 75
โดยหลักทรัพย์ของ EDL-Gen เป็นหลักทรัพย์แรก
ทีเ่ ข้าซือ้ ขาย ในตลาดหลักทรัพย์ข อง สปป.ลาว  EDL-Gen
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของกําไรสุทธิ

รายละเอียดเพิ่มเติม

623 • ด�ำเนินงานโรงซ่อมอุปกรณ์เครื่องกังหันก๊าซของระบบ
ล้านบาท ผลิตไฟฟ้า โดยมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมประเทศ
ในทวีปเอเชีย ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
และเริ่มด�ำเนินกิจการในปี 2554
• กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย
- กฟผ. ร้อยละ 45
- บริษัท Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
ร้อยละ 30
- บริษัท Mitsubishi Corporation ร้อยละ 15 และ
- บริษัทฯ
0.005
10
0.050 • จัดตั้งใน สปป.ลาว เพื่อรับสัมปทานการท�ำเหมือง
ล้านหุ้น เหรียญสหรัฐฯ
ล้าน หินปูนและถ่านหินลิกไนต์ส�ำหรับเป็นเชื้อเพลิงให้แก่
เหรียญสหรัฐฯ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา
• กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย
- บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จ�ำกัด ร้อยละ 37.50
- Lao Holding State Enterprise ร้อยละ 25 และ
- บริษัทฯ

6.23
ล้านหุ้น

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่ต่าอทีหุ่ต้นราไว้ ทุนที่ช�ำระแล้ว

0.050
ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ

623
ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่ต่าอทีหุ่ต้นราไว้ ทุนที่ช�ำระแล้ว
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รายงานประจ�ำปี
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คำ�นิยาม
1. ชื่อโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้
โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า
โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร
โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น
โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวอลด์
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสงขลาไบโอแมส
โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2
โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเพาเวอร์ โคราช 3
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเพาเวอร์ โคราช 4
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเพาเวอร์ โคราช 7
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ต้า
โรงไฟฟ้าพลังน�้ำ เซเปียน-เซน�้ำน้อย
โรงไฟฟ้าพลังน�้ำ-น�้ำงึม 2
โรงไฟฟ้าราชบุรี
โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์
โรงไฟฟ้าราช-ออสเตรเลีย
โรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ
2. หน่วยงานต่างๆ

ก.ล.ต.
กฟน.
กฟผ.
กฟภ.
ตลท.
สกพ.
TSD

3. ศัพท์เทคนิค

พีดีพี
วีเอสพีพี
เอสพีพี
ไอพีพี

โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่าและส่วนขยาย บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด
โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ำกัด
โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด
โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา บริษัท ไฟฟ้า หงสา จ�ำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัท สงขลาไบโอ แมส จ�ำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 บริษัท เค. อาร์. ทู จ�ำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3 บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จ�ำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ�ำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จ�ำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ�ำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด
โรงไฟฟ้าพลังน�้ำ เซเปียน-เซน�้ำน้อย บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน�้ำน้อย จ�ำกัด
โรงไฟฟ้าพลังน�้ำ-น�้ำงึม 2 บริษัท ไฟฟ้าน�้ำงึม 2 จ�ำกัด
โรงไฟฟ้าราชบุรี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ำกัด
โรงไฟฟ้าของบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
โรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
แผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้า
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

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 ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 20
ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2305 8000
โทรสาร 0 2305 8010

เลขานุการบริษัท

: นายนวพล ดิษเสถียร
อีเมล CS@ratch.co.th
โทรศัพท์ 0 2794 9530
โทรสาร 0 2794 9888 ต่อ 9530

ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

: นางจารุสุดา บุญเกิด
อีเมล PR@ratch.co.th
โทรศัพท์ 0 2794 9940
โทรสาร 0 2794 9888 ต่อ 9940

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

: นายพรชัย จ�ำนงค์เดช
อีเมล internalaudit@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
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