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จํานวนเสนอขาย 7,000,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท  
ราคาเสนอขายหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคารวม 7,000 ลานบาท  

ใหแก ผูลงทนุทั่วไปและผูลงทนุสถาบัน 

“หุนกูมีประกัน ทยอยชําระคืนเงินตน ของ 
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จาํกัด ครั้งท่ี 1/2548 
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เปนหุนกูชนิดระบชุื่อผูถือประเภทไมดอยสิทธิมีประกนั  
และมีผูแทนผูถือหุนกู มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ รอยละ 3.67 ตอป  

ตั้งแตวันออกหุนกู ถึงวันท่ี 29 มิถนุายน พ.ศ. 2550  
และมีอัตราดอกเบีย้ลอยตัว เทากับ MLR ลบดวยรอยละ 2 ตอป  

ตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 จนหมดอายหุุนกู  
จํานวนเสนอขาย  3,000,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท  
ราคาเสนอขายหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคารวม 3,000 ลานบาท 

ใหแกผูลงทนุทั่วไปและผูลงทนุสถาบัน 
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ผูแทนผูถือหุนกู นายทะเบียนหุนกู และตัวแทนชําระเงิน 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษัทหลักทรพัยไทยพาณิชย จํากัด 

ระยะเวลาจองซื้อ ระหวางวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2548  ถึง วันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 

วันที่ย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวน คือ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548 
วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนมีผลบังคับใช คือ วันที่ 18 กรกฎาคม  พ.ศ. 2548 

คําเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน 
กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับบริษัทผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด  (“บริษัทฯ”) และขอกําหนดและเงื่อนไขของหุนกู รวมทั้ง
ความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงท่ีเก่ียวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนนี้ มิไดเปนการ
แสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในหุนกูท่ีเสนอขาย หรือ                 
มิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหุนกูท่ีเสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือช้ีชวนนี้
แตอยางใด ท้ังน้ี การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนนี้เปนความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
 
หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือช้ีชวนมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือหุนกูมีสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดงรายการ   
ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนมีผลใชบังคับ 
  
ท้ังน้ี การเสนอขายหลักทรัพยจะกระทําไดตอเมื่อแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนท่ีไดย่ืนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยมีผลใชบังคับแลว และจะกระทําโดยการสงหรือแจกจายหนังสือช้ีชวนใหแกผูลงทุน 
 
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือช้ีชวนไดท่ีศูนยสารนิเทศ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ      หลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย ช้ัน 15 อาคารดีทแฮลม ทาวเวอรส บี เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทําการของสํานักงาน ระหวางเวลา 
9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th 



 
หนังสือช้ีชวนจัดทําข้ึนเพื่อใหกลุมผูลงทุนซึ่งสนใจจะลงทุนในหุนกูที่ออกโดย บริษัทฯไดใชเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการพิจารณาลงทุนในหุนกู         
ดังกลาวเทานั้น โดยการออกและการเสนอขายหุนกูในครั้งนี้ เปนการออกและเสนอขายหุนกูใหแก ผูลงทุนทั่วไปและผูลงทุนสถาบันไมมีการอนุญาต
ใหใชขอมูลในหนังสือช้ีชวนนี้เพื่อวัตถุประสงคอ่ืนหรือจัดทําขอมูลดังกลาวข้ึนใหม ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  
 
การลงทุนในหุนกูเปนการลงทุนที่มีความเสี่ยง นักลงทุนควรใชวิจารณญาณอยางรอบคอบในการพิจารณาความเสี่ยงในการเขาลงทุน และผูลงทุนควร
ทําการศึกษาและทําความเขาใจในความเสี่ยงของการลงทุนในหุนกูดังกลาวเปนอยางดี 
 
ผูที่ไดรับหนังสือช้ีชวนฉบับนี้จะตองไมถือวาขอมูลที่ระบุในหนังสือช้ีชวนนี้เปนการใหคําปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ หรือภาษี ผูที่ไดรับหนังสือ                
ช้ีชวนฉบับนี้ควรปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษี เก่ียวกับขอมูลเก่ียวกับการลงทุนในหุนกูนี้ดวยตนเอง 
 

กอนการออกและเสนอขายหุนกูในครั้งนี้  เงินกูของบริษัทฯ ประกอบดวย เงินกูระยะยาว จํานวน 24,262 ลานบาทและเงินกูช่ัวคราว จํานวน                    
10,000 ลานบาท บริษัทฯ จะนําเงินท่ีไดรับจากการออกหุนกูในครั้งนี้จํานวน 2 ชุด ประกอบดวย ชุดท่ี 1 อายุประมาณ 2 ป 11 เดือน จํานวน 7,000   
ลานบาท และ ชุดท่ี 2 อายุประมาณ 4 ป 11 เดือน จํานวน 3,000 ลานบาท ไปชําระคืนเจาหนี้เงินกูช่ัวคราวของบริษัทฯ ซึ่งมีธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) ทําหนาที่เปนผูแทนผูถือหุนกูเปนเจาหนี้เงินกูช่ัวคราวดังกลาว จํานวน 5,833 ลานบาท  ท้ังนี้ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุนกูใน        
ครั้งนี้  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จะเปนเจาหนี้เงินกูระยะยาวของบริษัทฯ จํานวน 1,000 ลานบาทซึ่งคิดเปนรอยละ 2.92 ของยอดหนี้เงินกู
ระยะยาวและหุนกูของบริษัทฯ 
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สวนที่ 1 หนาที่ 1 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด  

สวนท่ี 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

 
 บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด (“บริษัทฯ”) ไดจดทะเบียนกอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2543 มีทุนจดทะเบียน
ชําระแลว 18,275 ลานบาท ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟา โดยรับโอนทรัพยสินของโครงการโรงไฟฟาราชบุรี จาก การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งปจจุบัน คือ บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) (“กฟผ.”) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2543 ไดแกโรงไฟฟาพลัง
ความรอน จํานวน 2 เครื่อง กําลังการผลิตเครื่องละ 735 เมกะวัตต และในระหวางป 2545 ไดรับโอนโรงไฟฟาพลังความ
รอนรวมจาก กฟผ. จํานวน 3 ชุด กําลังการผลิตชุดละ 725 เมกะวัตต โดยชุดที่ 1 และ 2 รับโอนเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2545 
และชุดที่ 3 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 ทําใหมีกําลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 3,645 เมกะวัตต จึงเปนบริษัทเอกชนที่มี
กําลังการผลิตไฟฟาสูงสุดในประเทศไทย 
 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2547 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีกําไรสุทธิ 6,259.63 ลานบาท              
คิดเปนกําไรตอหุน 3.43 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานงวดเดียวกันของป 2546  ซึ่งมีกําไรสุทธิ 5,504.64 ลาน
บาท ปรากฏวากําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 754.99 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 13.72 เนื่องจากคาซอมบํารุงรักษาโรงไฟฟาลดลงจาก
ปกอน ขณะที่ภาระดอกเบี้ยจายก็ไดลดลงตามจํานวนเงินตน และอัตราดอกเบี้ยเงินกูมีการปรับลด สําหรับผลการดําเนินงาน
งวด 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 2,075.76 ลานบาท คิดเปนกําไรตอหุน 1.14 บาท           
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานงวดเดียวกันของป 2547 ซึ่งมีกําไรสุทธิ 1,492.46 ลานบาท ปรากฏวากําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 
583.30 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 39.08 

 
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติใหออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทฯ ในวงเงนิ                

ไมเกิน 34,262 ลานบาทใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ นักลงทุนสถาบัน ประเภทของหุนกูจะเปนหุนกูระบุช่ือผูถือ ไม
ดอยสิทธิ มีหลักประกันและมีผูแทนผูถือหุนกู เพื่อชําระคืนเงินกูเดิม โดยบริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุนกูทดแทน
หุนกูเดิมที่ไถถอนหรือซื้อคืนในรูปแบบตางๆ กันครั้งเดียวหรือเปนคราวๆ ทั้งนี้ ยอดคงคางหุนกูที่ออกจําหนายแลวในขณะ
ใดขณะหนึ่งจะตองไมเกินวงเงินดังกลาว และเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548 บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาใหสินเชื่อกับกลุม        
เจาหนี้ธนาคาร เพื่อชําระคืนหนี้เดิมทั้งหมด (Total Refinance) จํานวน 34,262 ลานบาท วงเงินสินเชื่อดังกลาวประกอบดวย
เงินกูระยะยาวจํานวน 24,262 ลานบาท เงินกูช่ัวคราวจํานวน 10,000 ลานบาท 

 
บริษัทฯ มีความประสงคที่จะนําเงินที่ไดจากการออกและเสนอขายหุนกูในครั้งนี้จํานวน 10,000 ลานบาท ไปชํา 

ระหนี้เงินกูช่ัวคราวของบริษัทฯ โดยหุนกูที่จะออกแบงเปน 2 ชุด ไดแก 1) หุนกูมีประกันชนิดทยอยชําระคืนเงินตนของ 
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2551 จํานวน 7,000 ลานบาท อายุประมาณ 
2 ป 11 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ รอยละ 3.67 ตอป และ 2) หุนกูมีประกันชนิดทยอยชําระคืนเงินตนของ บริษัท ผลิตไฟฟา
ราชบุรี จํากัด ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2553 จํานวน 3,000 ลานบาท อายุประมาณ 4 ป 11 เดือน มี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ รอยละ 3.67 ตอป ต้ังแตวันออกหุนกู ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2550 และมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เทากับ MLR ลบ
ดวย รอยละ 2 ตอป สําหรับวันที่ 30 มิ.ย. 2550 จนหมดอายุหุนกู ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2553 โดยหุนกูนี้ไดรับการจัด
อันดับความนาเชื่อถือที่ระดับ AA จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด  
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บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด 

สวนท่ี 2 
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

 
ช่ือบริษัท: บริษัทผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด (บริษัทฯ) หรือใชช่ือภาษาอังกฤษวา Ratchaburi Electricity 

Generating Company Limited (RATCHGEN) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ผลิตและจําหนายไฟฟา  
เลขที่จดทะเบียน:  บอจ.นบ.8656  
ทุนจดทะเบียน:  18,275,000,000 บาท 
ทุนเรียกชําระแลว:  18,275,000,000 บาท 
ที่ต้ังสํานักงานใหญ: เลขที่ 128 หมู 6 ตําบลพิกุลทอง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000  
โทรศัพท:  0-2978-5111, 0-3271-9111 
โทรสาร:   0-2978-5110, 0-3271-9110 
 
วัตถุประสงคการใชเงิน จํานวนเงิน 

บริษัทฯ จะนําเงินที่ไดรับจากการออกหุนกูในครั้งนี้จํานวน 2 ชุด ประกอบดวย ชุดที่ 1 อายุประมาณ 
2 ป 11 เดือน จํานวน 7,000 ลานบาท และ ชุดที่ 2 อายุประมาณ 4 ป 11 เดือน จํานวน 3,000 ลานบาท 
ไปชําระคืนเจาหนี้เงินกูช่ัวคราวของบริษัทฯ  

10,000 ลานบาท 

หมายเหตุ  รายละเอียดหุนกูและการชําระคืนเงินตนในสวนท่ี 3 (ขอมูลเก่ียวกับเสนอขายหุนกู) 
 

กอนการออกและเสนอขายหุนกูในครั้งนี้  เงินกูของบริษัทฯ ประกอบดวย เงินกูระยะยาว จํานวน 24,262 ลานบาทและเงินกู
ช่ัวคราว จํานวน 10,000 ลานบาท บริษัทฯ จะนําเงินที่ไดรับจากการออกหุนกูในครั้งนี้จํานวน 2 ชุด ประกอบดวย ชุดที่ 1 
อายุประมาณ  2 ป 11 เดือน จํานวน 7,000   ลานบาท  และ ชุดที่ 2 อายุประมาณ  4 ป 11 เดือน จํานวน 3,000 ลานบาท                     
ไปชําระคืนเจาหนี้เงินกูช่ัวคราวของบริษัทฯ ซึ่งมีธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ทําหนาที่เปนผูแทนผูถือหุนกูเปนเจา
หนี้เงินกูช่ัวคราวดังกลาว จํานวน 5,833 ลานบาท  ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุนกูในครั้งนี้  ธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) จะเปนเจาหนี้เงินกูระยะยาวของบริษัทฯ จํานวน 1,000 ลานบาทซึ่งคิดเปนรอยละ 2.92 ของยอดหนี้
เงินกูระยะยาวและหุนกูของบริษัทฯ 
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1.  ปจจัยความเสี่ยง 

กอนตัดสินใจลงทุนในหุนกูของบริษัทฯ นักลงทุนควรใชวิจารณญาณอยางรอบคอบในการพิจารณาปจจัย              
ความเสี่ยง รวมทั้งขอมูลอื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ นอกจากนี้ ปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในขอนี้ เปนปจจัยความเสี่ยง
ที่มีนัยสําคัญบางประการอันอาจมีผลในทางลบตอบริษัทฯ และความสามารถในการชําระคืนหนี้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ปจจัย
ความเสี่ยงดังกลาวไมไดเปนปจจัยความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยูซึ่งอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระคืนหนี้ของ
บริษัทฯ ดังนั้น ปจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทฯ ยังไมทราบในขณะนี้ หรือที่บริษัทฯ คาดวาจะเปนปจจัยความเสี่ยงที่ไมมี
สาระสําคัญในปจจุบันอาจเปนปจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอธุรกิจ รายได การดําเนินงาน   ผลกําไร สินทรัพย              
สภาพคลอง ความสามารถในการชําระคืนหนี้ของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี้ ขอความในลักษณะการคาดการณใน
อนาคต (Forward-Looking Statement) ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เชนการใชถอยคําวา “เช่ือวา” “คาดการณวา” “คาดหมาย
วา” “มีแผนจะ” “ต้ังใจ” หรือ “ประมาณ” เปนตน หรือ การคาดการณเกี่ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการของธุรกิจ       
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายของรัฐและอื่นๆ ซึ่งเปนการคาดการณ
ถึงเหตุการณในอนาคต และผลที่จะเกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากการคาดการณหรือการคาดคะเนได 

ความเสี่ยงของบริษัทฯ จัดกลุมไดเปน 4 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงจากการเดินเครื่องโรงไฟฟาและสัญญาซื้อขาย      
ไฟฟา ความเสี่ยงจาก กฟผ.  ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก และความเสี่ยงดานการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ความเสี่ยงจากการเดินเครื่องโรงไฟฟาและสัญญาซื้อขายไฟฟา  

บริษัทฯ มีรายไดหลักมาจากการขายไฟฟาตามสัญญาซื้อขายไฟฟาซึ่งไดลงนามกับ กฟผ. จํานวน 2 สัญญา คือ 
สัญญาซื้อขายไฟฟาสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอน และสัญญาซื้อขายไฟฟาสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนรวม สัญญาทั้ง                   
2 ฉบับมีอายุ 25 ป  บริษัทฯ จะตองมีความพรอมในการผลิตไฟฟาตามคําสั่งเดินเครื่องของ กฟผ.  ซึ่งบริษัทฯ ตอง                          
รับผิดชอบในการดํารงคาคุณสมบัติทางเทคนิคหลายประการที่ระบุไวในสัญญาดังกลาวเพื่อใหบริษัทฯ มีรายไดเพียงพอ           
ที่จะครอบคลุมคาใชจายคงที่ในการดําเนินงานและบํารุงรักษา คาเชื้อเพลิง คาใชจายผันแปรอื่นๆ คาใชจายในการขายและ
บริหาร คาใชจายทางการเงิน ภาษีเงินไดและผลตอบแทนตอผูถือหุน และบริษัทฯ เปนผูรับความเสี่ยงในเรื่องคาปรับจาก
ความพรอมจายที่ ลดลงหากไมสามารถรักษาระดับคาคุณสมบัติทางเทคนิคตามที่ตกลงกันไว และยังตองรับภาระความเสี่ยง
ในกรณีเครื่องจักรไมสามารถคงคาคุณสมบัติทางเทคนิค อันเนื่องมาจากเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพลงอยางรวดเร็วเกินกวา           
ที่กําหนด  ดังนั้น การที่บริษัทฯ มีคาปรับจากความพรอมจายที่ลดลงและไมสามารถคงคาคุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่อง
จักรไวได  อาจมีผลกระทบตอรายไดและความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทฯ  โดยความเสี่ยงจากการเดินเครื่อง        
โรงไฟฟาและสัญญาซื้อขายไฟฟามีดังนี้ 

1.1.1 ดานคากําลังการผลิตตามสัญญา และคาคุณลักษณะของหนวยผลิตไฟฟาตามสัญญา  
 บริษัทฯ  จะเปนผูรับผิดชอบในการดํารงคาคุณสมบัติทางเทคนิค เชน  คากําลังการผลิต และคา                    
คุณลักษณะของหนวยผลิตไฟฟา ตามที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา และจะเปนผูรับความเสี่ยงในเรื่องคาปรับจาก                
ความพรอมจายที่ลดลงหากไมสามารถรักษาระดับคาคุณสมบัติทางเทคนิคตามที่ตกลงกันไว และยังตองรับภาระความเสี่ยง
ในกรณีเครื่องจักรไมสามารถคงคาคุณสมบัติทางเทคนิค อันเนื่องมาจากเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพลงอยางรวดเร็วเกินกวาที่
กําหนด  อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากการลดลงของรายไดเนื่องจากคาปรับที่หักลดจากคาความพรอมจาย
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พลังไฟฟา สัญญาซื้อขายไฟฟากําหนดใหมีขอจํากัดของบทปรับ โดยกําหนดวาถาคาปรับจากบทปรับบางประเภทต่ํากวา      
คากําหนดขั้นต่ํา (รอยละ 0.5 ของคาความพรอมจายรายป) การปรับจะไมเกิดขึ้น และจะปรับไมเกินกวาคากําหนดสูงสุด 
(รอยละ 2 ของคาความพรอมจายรายป)  

1.1.2 ดานระดับคาอัตราความรอน (Heat Rate) ของเครื่องจักร 
บริษัทฯ จะไดรับคาเชื้อเพลิง (Fuel Payment) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของคาพลังงานไฟฟา (Energy Payment) 

ตามระดับคาอัตราความรอนของเครื่องจักร (อัตราการใชความรอนจากเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟา 1 หนวย) ที่ระบุ
ไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา โดยบริษัทฯ จะนําคาพลังงานไฟฟาดังกลาวมาจายเปนคาเชื้อเพลิงที่ใชในการเดินเครื่องโรงไฟฟา 
ซึ่งแมวาการกําหนดระดับคาอัตราความรอนที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาวไดมีการบวกสวนเพิ่ม (Margin) ลงใน
ระดับคาอัตราความรอนดวยเพื่อเปนการชดเชยการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว บริษัทฯ จะยังคงมี
ความเสี่ยงหากระดับคาอัตราความรอนที่เกิดจริงสูงกวาคาที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา หากบริษัทฯ ไมสามารถรักษา
ระดับคาอัตราความรอนในระดับที่ตกลงได บริษัทฯ จะตองรับผิดชอบคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเอง 

1.1.3 ดานคาใชจายในการปฏิบัติการ 
คาความพรอมจายพลังไฟฟาที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา สําหรับคาใชจายที่เปนเงินสกุลบาทจะ

มีการปรับตามดัชนีราคาผูบริโภคไทย (Thai CPI) และสําหรับคาใชจายที่เปนเงินสกุลเหรียญสหรัฐ เชน คาอะไหลอุปกรณ
ตาง ๆ ที่จะตองมีการนําเขาจะปรับตามดัชนีราคาผูผลิต (MUV Index) และปรับตามความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน             
โดย กฟผ.จะเปนผูรับภาระความเสี่ยงดานคาใชจายที่เพิ่มขึ้นตามที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา บริษัทฯ จะรับภาระ
ความเสี่ยงหากคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงมีการปรับเพิ่มสูงกวาดัชนีราคาผูบริโภคหรือดัชนีราคาผูผลิตหรือคาใชจายที่ประมาณ
การไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา ทั้งนี้ เฉพาะในสวนของคาอะไหลอุปกรณบางประเภทที่นําเขาจะตางประเทศ หากมีการปรับ
ราคาเพิ่มสูงขึ้นกวาดัชนีราคาผูผลิต  กฟผ. จะชวยรับภาระเพิ่มขึ้นตามสูตรที่กําหนด 

1.1.4 การปฏิบัติการและบํารุงรักษาโรงไฟฟา 
ตามสัญญาปฏิบัติการและบํารุงรักษาโรงไฟฟาซึ่งบริษัทฯ จาง กฟผ. นั้นไดมีการกําหนดเงื่อนไขการให

รางวัลและการปรับเพื่อควบคุมผลการดําเนินงานของผูปฏิบัติการ คือ กฟผ. โดยปจจัยที่ใชเปนตัวควบคุมเพื่อพิจารณา             
คือ คาความพรอมจายไฟฟา และคาประสิทธิภาพในการผลิต  

หาก กฟผ. ดําเนินการทําใหโรงไฟฟามีความพรอมจายไฟฟา หรือมีคาประสิทธิภาพในการผลิตลดลง 
บริษัทฯ จะไดรับคาปรับตามที่กําหนดในสัญญาปฏิบัติการและบํารุงรักษาโรงไฟฟา ซึ่งอาจจะไมครอบคลุมถึงรายไดที่          
สูญเสียไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟา นอกจากนี้ สําหรับความรับผิดสูงสุดในกรณีที่ผูปฏิบัติการไดกระทําใหบริษัทฯ ไดรับ
ความเสียหายไมวาจะตอทรัพยสิน หรือตอชีวิต ซึ่งรวมถึงการจายเงินคาปรับงานบริการทุกประเภท ผูปฏิบัติการจะจาย          
คาปรับใหเปนจํานวนเงินสูงสุดไมเกินมูลคางานบริการแตละประเภทในแตละปของสัญญา (Contract Year) ซึ่งไมรวมถึง
ความเสียหายอันเกิดจากการจงใจ  หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง  และความเสียหายจากการกระทําผิดทางดาน                 
สิ่งแวดลอม อันเกิดจากการกระทําผิดของผูปฏิบัติการ โดยผูปฏิบัติการจะเปนผูรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
ทั้งนี้ ความเสียหายที่ผูปฏิบัติการรับผิดชอบนั้น จะไมรวมถึงคาเสียหายตอเนื่องหรือคาเสียหายทางออมจากการเกิด                 
เหตุการณดังกลาว 
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1.1.5 การบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟา  
บริษัทฯ  หรือ กฟผ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาในกรณีดังตอไปนี้  

-      เกิดเหตุผิดสัญญา (Event of Default) ตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่กําหนดไว โดยฝายที่เปนผูบอก
เลิกสัญญามีสิทธิดําเนินการและไดรับคาชดเชยความเสียหายตามกฎหมาย ตามที่สัญญาระบุ 

-      เกิ ด เหตุสุ ด วิสั ย  (Force Majeure) และเหตุสุ ด วิสั ย เนื่ องมาจากการกระทํ าของรัฐบาล  
(Government Force Majeure) ตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่กําหนดในสัญญา 

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ บอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาว ตามระเบียบและกฎหมายในปจจุบัน บริษัทฯ 
ไมสามารถขายไฟฟาใหแกบุคคลอื่นได (นอกจาก กฟผ.) และตองกลับไปเจรจาขายไฟฟาใหแก กฟผ. อีกครั้งหนึ่ง 

1.1.6 ดานราคาเชื้อเพลิง 
การเปลี่ยนแปลงในราคากาซธรรมชาติจะไมมีผลกระทบตอบริษัทฯ เนื่องจากในสูตรการคํานวณ                      

คาพลังงานไฟฟาในสัญญาซื้อขายไฟฟานั้นจะใชราคาจริงของกาซธรรมชาติในแตละเดือนเปนสวนประกอบในการคํานวณ 
กฟผ.ในฐานะผูซื้อไฟฟาจึงเปนผูรับความเสี่ยงเนื่องจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง โดยที่บริษัทฯ จะตองรักษาระดับ 
คาอัตราความรอน (Heat Rate) ที่เกิดขึ้นจริงใหนอยกวาหรือเทากับที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา 

1.1.7 ดานปริมาณและการจัดหาเชื้อเพลิง 
ตามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติที่บริษัทฯ ลงนามกับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“บมจ. ปตท.”) ระบุ

ถึงปริมาณซื้อขายกาซธรรมชาติตอวัน โดยหากปริมาณซื้อขายตอวันตามสัญญาต่ํากวาปริมาณกาซธรรมชาติที่โรงไฟฟา
ตองการในกรณีที่ตองจายไฟเต็มกําลังการผลิต บริษัทฯ ยังคงไดคาความพรอมจายพลังไฟฟา และในกรณีที่ กฟผ. ตองการ
ใหโรงไฟฟาราชบุรีจายไฟฟาที่เต็มกําลังการผลิตนั้น โรงไฟฟาพลังความรอนสามารถใชน้ํามันเตารวมกับกาซธรรมชาติเพื่อ
จายกําลังการผลิตใหมากขึ้นได ในกรณีที่ บมจ. ปตท. ไมสามารถจัดหากาซธรรมชาติในปริมาณที่เพียงพอกับความตองการ
ของบริษัทฯ ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา กฟผ. จะตองจายคาความพรอมจายพลังไฟฟาใหแกบริษัทฯ โดยไมคํานึงถึงความ
เพียงพอของกาซธรรมชาติ ตราบใดที่บริษัทฯ ยังคงดํารงเงื่อนไขภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาและสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ 

อยางไรก็ดี ในอนาคตสัญญาซื้อขายไฟฟาระบุวา ในกรณีที่ กฟผ. พิสูจนใหเห็นวามีผูคากาซธรรมชาติ            
อยางนอย 3 รายในประเทศไทยที่สามารถจัดสงกาซธรรมชาติที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดใหบริษัทฯ ได คูสัญญาจะเจรจา 
แกไขสัญญาในสวนที่เกี่ยวกับภาระหนาที่ของบริษัทฯ ในการจัดหาเชื้อเพลิง และหนาที่ของ กฟผ.  ในการจายคาความ
พรอมจายพลังไฟฟาและคาพลังงานไฟฟาใหมเพื่อใหสอดคลองกับการมีผูคากาซธรรมชาติหลายราย 

1.1.8 ดานปริมาณการซื้อขายกาซธรรมชาติขั้นต่ํา 
สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติระหวางบริษัทฯ กับ บมจ. ปตท. จะไมระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับปริมาณการซื้อ

ขายกาซธรรมชาติขั้นต่ําสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนและโรงไฟฟาพลังความรอนรวมที่บริษัทฯ ตองรับ แตจะระบุไวใน
สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติหลักระหวาง กฟผ. กับ บมจ. ปตท. ซึ่งกําหนดให กฟผ. เปนผูรับผิดชอบคากาซธรรมชาติ               
ตามปริมาณการซื้อขายกาซธรรมชาติขั้นต่ํา เนื่องจาก กฟผ. เปนผูสั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟาแตเพียงผูเดียว บริษัทฯ ใน
ฐานะเจาของโรงไฟฟาจึงไมสามารถควบคุมปริมาณการใชกาซธรรมชาติได 
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หากมีการจัดทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติฉบับตอไป หรือ สัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงฉบับอื่น บริษัทฯ จะ
ตองเปนผูรับผิดชอบคากาซธรรมชาติตามปริมาณการซื้อขายกาซธรรมชาติขั้นต่ํา และหากบริษัทฯ มีความพรอมจายไฟฟา
ใหแก กฟผ. ตามความพรอมจายที่ไดกําหนดไว แต กฟผ. สั่งจายไฟฟาต่ํากวาที่กําหนด กฟผ. จะตองรวมรับผิดชอบ                      
คาใชจายที่เกิดขึ้น 

1.1.9 ความเสี่ยงดานปญหาสิ่งแวดลอม 
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาของบริษัทฯ  มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของหนวยงานที่

เกี่ยวของ โรงไฟฟาของบริษัทฯ ไดถูกออกแบบทางดานวิศวกรรม (Engineering Design) เพื่อปองกันการเกิดมลภาวะไวต้ัง
แตเริ่มแรก พรอมทั้งปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมที่
กําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเมื่อ
วันที่ 2 กุมภาพันธ 2539 โดยมีการจัดทํา“รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม” เสนอตอสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทุก 6 เดือน  อีกทั้งยังตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับดาน                  
สิ่งแวดลอมของทางราชการอยางเครงครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 
14001 ซึ่งเปนมาตรฐานสากลที่วงการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอมทั้งในประเทศและตางประเทศเชื่อถือและยอมรับวาเปน
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบ ควบคุมและติดตามการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาไดเปน       
อยางดี ซึ่งการดําเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001 โรงไฟฟาจะถูกตรวจประเมินเพื่อการรักษาระบบ (Surveillance Audit)         
ทุก 6 เดือน จากการดําเนินงานที่ผานมาของบริษัทฯ ยังไมปรากฏปญหาที่จะเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนิน     
กิจการ  ผูถือหุน หรือผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ แตอยางใด 

บริษัทฯ และ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จะเกิด
ขึ้นจากการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมเพิ่มจํานวน 3 ชุด กําลังการผลิตรวม 2,100 เมกะวัตต  จากรายงาน           
ดังกลาวเมื่อโรงไฟฟาใหมทั้ง 3 โรงเริ่มดําเนินการผลิตไฟฟา ทั้งโรงไฟฟาในปจจุบันของบริษัทฯ และโรงไฟฟาใหม
สามารถดําเนินการผลิตไฟฟาโดยยังสามารถปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขอบังคับดานสิ่งแวดลอมของทางราชการ 

และในอนาคต หากกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมมีความเขมงวดมากขึ้น บริษัทฯ 
อาจมีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบดังกลาว 

1.2 ความเสี่ยงจาก กฟผ.  

 1.2.1  การพึ่งพา กฟผ. ในการดําเนินธุรกิจ 
จากแผนการระดมทุนจากภาคเอกชนในโครงการโรงไฟฟาราชบุรีในป 2543 กฟผ. มีสถานะเปน                      

ผุถือหุนรายใหญของบริษัทใหญของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟาและสัญญาอื่นที่เกี่ยวของ ไดแก 
สัญญาซื้อขายทรัพยสิน 2 ฉบับ และสัญญาปฏิบัติการและบํารุงรักษากับ กฟผ. และจากการที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเปน               
ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. บริษัทฯ จึงมีลูกคาเพียงรายเดียวคือ กฟผ.  และไมสามารถ
ขายไฟฟาใหกับผูอื่นไดทําใหบริษัทฯ ตองพึ่งพา กฟผ. ในการดําเนินธุรกิจเปนอยางมาก 
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          1.2.2   การเปลี่ยนสถานะของ กฟผ. จากการแปรรูป 
สถานะของ กฟผ.  ที่เปนรัฐวิสาหกิจซึ่งตองอยูภายใตการควบคุมของรัฐบาลเปนสิ่งสําคัญเนื่องจาก          

ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาไดระบุถึงสถานะของ กฟผ. และความสามารถของ กฟผ. ในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟา
ในฐานะหนวยงานที่อยูภายใตการควบคุมของรัฐบาล  ในอนาคตหาก กฟผ. ไดดําเนินการแปรรูป ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา 
คูสัญญาตกลงที่จะยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับคําจํากัดความของเหตุสุดวิสัยอันเนื่องมาจากการกระทําของรัฐบาล 
(Governmental Force Majeure)  และใชความพยายามตามสมควรในการขอความยินยอมจากผูใหกูในการตัดขอกําหนด      
ดังกลาว ในขณะเดียวกัน หากการแปรรูป กฟผ. สงผลให กฟผ. ไมอยูในความควบคุมของรัฐบาลไทย ทําใหไมมีความ
สามารถในการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญา จะสงผลใหเกิดเหตุผิดสัญญา (Event of Default) และบริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ตามที่กําหนดไวไดภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา โดยบริษัทฯ มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายตามกฎหมาย อยางไรก็ดี ตามมติ       
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547  กําหนดใหรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังถือหุนไมตํ่ากวารอยละ 75  ในบริษัทที่เกิด
จากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทําให กฟผ. ภายหลังการแปรรูปจะยังคงมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ
ตอไป  

 1.2.3 สถานะทางการเงินของ กฟผ.  
ความมั่นคงของรายไดของ บริษัทฯ ขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินของ กฟผ.  บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยง                

ในกรณีที่ กฟผ. มีเงินไมเพียงพอที่จะชําระเงินตามสัญญาซื้อขายไฟฟา  หลังจากที่ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยได
แปลงสภาพเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) แลว ต้ังแตวันที่ 24 มิถุนายน 2548 โดยผลของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2543 มีผลใหพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ถูกยกเลิก รัฐบาลจะไมเขาเปนผูรับผิดชอบในกรณีที่ 
กฟผ. ขาดสภาพคลองทางการเงิน ดังนั้น สถานะทางการเงินของ กฟผ. จะขึ้นอยูกับโครงสรางอัตราคาไฟฟาใหม 

1.2.4 ความเสี่ยงจาก กฟผ. ในฐานะผูปฏิบัติการและบํารุงรักษาโรงไฟฟา 
ตราบใดที่ กฟผ. หรือบริษัทในเครือของ กฟผ. ที่มี กฟผ.  เปนผูถือหุนอยางนอยรอยละ 50 ยังเปน               

คูสัญญาในการปฏิบัติการและบํารุงรักษาโรงไฟฟาของบริษัทฯ  การนัดหยุดงานจะไมถือเปนเหตุสุดวิสัยภายใตสัญญา                  
ซื้อขายไฟฟา หากเกิดกรณีดังกลาวบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเขาสวมสิทธิ (Step-in) ในการปฏิบัติการโรงไฟฟาไดทันที หรือ                
วาจางบุคคลภายนอก ตราบใดที่ กฟผ. ไมสามารถทําตามหนาที่ที่รับผิดชอบได เพื่อเปนการลดความเสียหายของบริษัทฯ 
และหากการนัดหยุดงานยืดเยื้อเปนเวลานาน 12 เดือนตอเนื่องกันขึ้นไป บริษัทฯ มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาปฏิบัติการและ
บํารุงรักษาโรงไฟฟาได อยางไรก็ดีจากผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 30 ปที่ผานมาของ กฟผ. ปญหาดานแรงงานไมมี
ผลกระทบตอการจายไฟฟาของ กฟผ. 

 
1.3 ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก  

1.3.1 ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เชน การกอการราย การเกิด

ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย อุบัติเหตุรายแรงจากการดําเนินงานหรือความผิดพลาดทางเทคนิค การขาดแคลนวัตถุดิบ ขอพิพาท
ดานแรงงาน เปนตน ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณดังกลาวอาจไมไดรับการคุมครองหรือไมไดรับการคุมครอง
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อยางเพียงพอจากกรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ และอาจสงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผล
ประกอบการของบริษัทฯ 

 
1.3.2 ความเสี่ยงจากการปรับโครงสรางกิจการไฟฟาในอนาคต 

ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 ธันวาคม 2546 เห็นชอบในหลักการการปรับโครงสรางกิจการไฟฟาให
เปนโครงสรางรูปแบบ Enhanced Single Buyer (ESB) เพื่อใหระบบไฟฟาของประเทศมีความมั่นคงมากขึ้น โดยกําหนดให 
กฟผ. มีบทบาทหลักในการผลิตและสงไฟฟา การไฟฟานครหลวง (“กฟน.”) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (“กฟภ.”) มี             
บทบาทในการจําหนายและการคาปลีกไฟฟา องคกรกํากับดูแลกิจการไฟฟามีอํานาจหนาที่ในการพยากรณความตองการใช
ไฟฟาและความตองการโรงไฟฟาใหม รวมทั้งกําหนด      กฎเกณฑการรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาใหม กํากับอัตราคาไฟฟา 
และรักษาระดับคุณภาพการใหบริการจากโรงไฟฟา  

การปรับโครงสรางกิจการไฟฟาดังกลาว อาจมีผลกระทบโดยตรงตอทิศทางธุรกิจและสภาพการแขงขัน
ในอนาคต ทั้งนี้จะตองรอความชัดเจนจากคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟาที่จะประกาศระเบียบรับซื้อไฟฟาจากเอก
ชน ในป 2548 แตสําหรับบริษัทฯ ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาวกับ กฟผ. เปนระยะเวลา 25 ป ตามโครงสรางรูปแบบ 
ESB กฟผ. ยังเปนผูรับซื้อไฟฟาโดยตรง โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายไฟฟา จึงทําใหไมมีผลกระทบตอรายไดราย
ปของบริษัทฯ ที่จะไดรับตามสัญญา 

1.3.3 ความเสี่ยงจากการกอสรางโรงไฟฟาใหมในบริเวณใกลเดียงกับโรงไฟฟาของบริษัทฯ 
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด จะเริ่มกอสรางโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม 2 ชุด ในพื้นที่บริเวณ                

โครงการโรงไฟฟาราชบุรีโดยหางจากโรงไฟฟาพลังงานความรอนของบริษัทฯ ประมาณ  200 เมตร บริษัทฯ เช่ือวา                    
การกอสรางดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของโรงไฟฟาพลังงานความรอนของบริษัทฯ  
เนื่องจากบริษัทฯ ไดรับแจงจากวิศวกรอิสระของบริษัทประกันภัยของบริษัทฯ วา ระยะหาง 200 เมตร นั้น แรงสั่นสะเทือน
จากการกอสรางจะไมสงผลกระทบตอโรงไฟฟาของบริษัทฯ 

1.3.4 ความเสี่ยงทางการเมือง 
1)  การถูกครอบครองโดยหนวยงานของรัฐ 

 กรณีถูกเขาครอบครองโดยหนวยงานของรัฐไมวาจะเปนการครอบครองโรงไฟฟา  การครอบ
ครองโดยการเขาถือหุน เหตุการณดังกลาวจะถือเปนเหตุสุดวิสัยอันเนื่องมาจากการกระทําของรัฐบาลภายใตสัญญาซื้อขาย
ไฟฟา โดยบริษัทฯ ยังคงไดรับคาความพรอมจายพลังไฟฟา และหากเหตุการณดังกลาวยืดเยื้อเปนเวลาเกินกวา 1 ป กฟผ.         
มีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาได โดย กฟผ. จะตองจายคายกเลิกสัญญาเปนเงินเทากับสวนของภาระหนี้สินคงเหลือ                  
ทั้งหมด บวกกับกําไรสะสม เงินสํารองตางๆ รวมทั้งผลตอบแทนตอผูถือหุน 

 2)   การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายซึ่งมีผลกระทบตอ เงินทุน รายได หรือคาใชจายของบริษัทฯ 

และหากเหตุกระทบดังกลาวเกินกวาจํานวนที่กําหนดไวตามสัญญาซื้อขายไฟฟา กฟผ. และบริษัทฯ จะหารือรวมกันในการ
ปรับคาความพรอมจายพลังไฟฟาและคาพลังงานไฟฟา  และหากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายมีผลกระทบตอความสามารถ
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ของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา เหตุดังกลาวอาจถือวาเปนเหตุสุดวิสัยอันเนื่องมาจากการกระทํา
ของรัฐบาลซึ่งบริษัทฯ ยังคงมีสิทธิไดรับคาความพรอมจายพลังไฟฟา 

1.4  ความเสี่ยงดานการเงิน 

1.4.1 อัตราดอกเบี้ย 
 เนื่องจากเงินกูระยะยาวของบริษัทฯ มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราดอกเบี้ย MLR ซึ่งตามสัญญา                

ซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. โครงสรางรายไดของบริษัทฯ จะไดรับชดเชยตามความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย MLR ดวย ทําให
บริษัทฯ ไมมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย  

การที่บริษัทฯ  จะออกหุนกูที่อัตราดอกเบี้ยคงที่  (Fixed Rate) บริษัทฯ  มีความเสี่ยงจากความไม                    
สอดคลองของอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากโครงสรางรายไดของบริษัทฯ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. บริษัทฯ จะไดรับ               
ชดเชยตามความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย MLR  อยางไรก็ตาม บริษัทฯ คาดวาอัตราดอกเบี้ยของหุนกูดังกลาวจะต่ํากวา
อัตราดอกเบี้ย MLR  

1.4.2 อัตราแลกเปลี่ยน 
แมวาบริษัทฯ จะมีรายรับและเงินกูทั้งหมด รวมถึงคาใชจายสวนใหญ เปนเงินสกุลบาท บริษัทฯ ยังมี               

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนบางสวน เนื่องจากบริษัทฯ ตองสั่งซื้ออุปกรณ และอะไหลเครื่องจักรจาก                
ตางประเทศ อยางไรก็ดี กฟผ. จะชดเชยความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับการจัดซื้ออะไหลเครื่องจักรจาก                   
ตางประเทศดังกลาว ไวในสวนของรายไดตามสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ.  

1.4.3 อัตราเงินเฟอ 
คาใชจายในการดําเนินงานสวนที่เปนเงินสกุลบาทตามสัญญาซื้อขายไฟฟาไดชดเชยความผันผวนของ

ดัชนีราคาผูบริโภคของไทย (Thai CPI) ไวแลว อยางไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมีความเสี่ยงหากอัตราการเพิ่มของคาใชจายในการ            
ดําเนินงานในสวนที่ไดรับการชดเชยตามความผันผวนของดัชนีราคาผูบริโภคของไทยเพิ่มสูงกวาอัตราเงินเฟอ    

คาใชจายในการดําเนินงานสวนที่เปนเงินตราตางประเทศ ไดแก คาอะไหลอุปกรณที่ตองนําเขาจาก                     
ตางประเทศบางชนิด หากมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นกวาดัชนีราคาผูผลิต ที่ประกาศโดยธนาคารโลก (Manufacturing Unit 
Value: MUV) บริษัทฯ จะไดรับชดเชยบางสวนของราคาที่เพิ่มขึ้น ตามที่ตกลงกันในสัญญาซื้อขายไฟฟา  

1.4.4 การเกิดเหตุผิดนัดบนหุนกูจากการเรียกใหชําระหนี้กอนกําหนดของเจาหนี้อื่น 
ผูถือหุนกูมีความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุผิดนัดบนหุนกูจากการเรียกใหชําระหนี้กอนกําหนดของเจาหนี้อื่น

ตามที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิขอ 12.1 (ค)    กลาวคือ กรณีที่หนี้ของผูออกหุนกู ซึ่งเปนมูลหนี้ตามสัญญาใหสินเชื่อ หุนกู 
ตราสารหนี้หรือที่เกิดจากการดําเนินการทางการเงินอื่นใด (เพื่อปองกันขอสงสัย ไมใหรวมถึงธุรกรรมอนุพันธใด ๆ ไมวา
จะเกี่ยวของกับมูลหนี้ทางการเงินหรือไมก็ตาม) (ไมวาจะเปนมูลหนี้ในปจจุบันหรืออนาคต เปนมูลหนี้ที่มีเงื่อนไข หรือโดย
ประการอื่น) ที่ผูออกหุนกูเปนคูสัญญา หรือเปนลูกหนี้ ถึงกําหนดชําระกอนกําหนดชําระตามสัญญาหรือตราสารที่เกี่ยวของ
เปนจํานวนเงินตามมูลหนี้เดียวหรือหลายมูลหนี้รวมกันเกินกวา 1,000 ลานบาท หลังจากไดคํานึงถึงขอกําหนดเรื่องการบอก
กลาวที่ระบุไวในสัญญาหรือตราสารแลวหรือพนระยะเวลาที่ไดรับการผอนผันแลว จะเปนผลใหเกิดเหตุผิดนัดตามขอ
กําหนดสิทธิดวย 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1  ความเปนมา 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  2542 อนุมัติแผนการระดมทุนจากภาคเอกชนในโครงการ                     
โรงไฟฟาราชบุรี โดยการจัดตั้งบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2543 กฟผ. ถือหุนรอยละ 100                               
ตอมาในวันที่ 18 สิงหาคม 2543 บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด ไดจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเมื่อวันที่                  
11 ตุลาคม 2543 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“กลต.”) อนุญาตใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนครั้ง
แรกของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ใหแกประชาชนทั่วไป และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพยฯ”) รับหลักทรัพยของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) เปนหลักทรัพยจดทะเบียนเมื่อ    
วันที่ 13 ตุลาคม 2543 และเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ เปนวันแรกในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2543  

 บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) จัดต้ังบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่                    
20 มีนาคม 2543 โดยมีบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 ดวยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม           
10 ลานบาท เปนหุนสามัญจํานวน 1 ลานหุน มูลคาหุนที่ตราไว หุนละ 10 บาท  เพื่อรับโอนโรงไฟฟาพลังความรอน         
เครื่องที่ 1 และ 2 โรงไฟฟาพลังความรอนรวมชุดที่ 1, 2 และ 3  ทรัพยสินที่ใชรวมกัน ที่ดิน และทรัพยสินอื่นๆ ของ                        
โครงการโรงไฟฟาราชบุรีจาก กฟผ. ปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชําระแลวเพิ่มขึ้นเปน 18,275 ลานบาท เปนหุนสามัญ
จํานวน 1,827.5 ลานหุน มูลคาหุนที่ตราไว หุนละ 10 บาท 

 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในสวนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน มีดังนี้ 

20 มีนาคม 2543 จดทะเบียนกอต้ังเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2543 ดวยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 10 ลานบาท  
มิถุนายน 2543 เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 90 ลานบาท รวมเปน 100 ลานบาท  
สิงหาคม 2543  เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 15,900 ลานบาท รวมเปน 16,000 ลานบาท 
9 ตุลาคม 2543  -  ลงนามกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งปจจุบัน คือ บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)              

(“ กฟผ.”) ในสัญญาซื้อขายโรงไฟฟาพลังความรอน และสัญญาซื้อขายโรงไฟฟาพลังความรอน
รวม (Asset Purchase Agreements หรือ APA) 

  -  ลงนามกับ กฟผ. ในสัญญาซื้อขายไฟฟาสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอน และสัญญาซื้อขาย             
ไฟฟาสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนรวม สัญญาทั้ง 2 ฉบับมีอายุ 25 ป  (Power Purchase 
Agreements หรือ PPA) 

  -  ลงนามกับธนาคารและสถาบันการเงินหลายแหง ในวงเงินจํานวน 44,000 ลานบาท ซึ่งประกอบ
ดวยวงเงิน Tranche A เปนจํานวน 42,500 ลานบาท และวงเงิน Tranche B เปนจํานวน 1,500 
ลานบาท ซึ่งไดขอยกเลิกวงเงิน Tranche C ดังกลาวไปเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 

26 ตุลาคม 2543  ลงนามกับ กฟผ. ในสัญญาปฏิบัติการและบํารุงรักษา (Operation and Maintenance Agreement 
หรือ OMA) 
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27 ตุลาคม 2543  ลงนามกับการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ซึ่งปจจุบัน คือ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“บมจ. 
ปตท.”) ในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement หรือ GSA)s 

31 ตุลาคม 2543  รับโอนโรงไฟฟาพลังความรอนเครื่องที่ 1 และ 2 ทรัพยสินที่ใชรวมกัน ที่ดิน และทรัพยสินอื่นๆ 
โดยเบิกเงินกู Tranche A1 จํานวน 18,475 ลานบาท เพื่อชําระเปนคาซื้อโรงไฟฟาพลังความรอน
เครื่องที่ 1 และ 2 

22 พฤศจิกายน 2543  ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเปนจํานวน 2 บัตร 
โดยจะไดสิทธิและประโยชนจากการไดรับยกเวนภาษีอากรตางๆ หลายประการ รวมทั้งการไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมมี
กําหนดระยะเวลา 8 ป สําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนเริ่มตั้งแตวันที่ 31 ตุลาคม 2543  และสําหรับ
โรงไฟฟาพลังความรอนรวมเริ่มตั้งแตวันที่ 18 เมษายน 2545 

26 กันยายน 2544  ทําสัญญาจัดหา และ/หรือ ซอมอะไหลสําหรับโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม กับคูสัญญารวมคา
ร ะห ว า ง   General Electric International Operations Co., Inc.  แล ะ  GE Energy Parts Inc. เป น             
ระยะเวลา 12 ป  

18 เมษายน 2545  รับโอนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมชุดที่ 1 และ 2  โดยเบิกเงินกู Tranche A2 จํานวน 18,716               
ลานบาท สําหรับชําระเปนคาซื้อโรงไฟฟาพลังความรอนรวมชุดที่ 1 และ 2 

20 มิถุนายน 2545  ทําสัญญาแกไขสัญญาเงินกูครั้งที่ 1 กับธนาคารและสถาบันการเงินหลายแหง ในสวนของวงเงิน 
กูยืมระยะยาวจํานวน 42,500 ลานบาท เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย 

1 สิงหาคม 2545  ทําสัญญาการบริหารจัดการอะไหลสําหรับ Gas Turbine Model MS9001FA กับ กฟผ. เปนระยะ
 เวลา 12 ป  

11 กันยายน 2545  เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 2,275 ลานบาท รวมเปนทุนจดทะเบียนปจจุบัน 18,275 ลานบาท 

1 พฤศจิกายน 2545  รับโอนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมชุดที่ 3 โดยเบิกเงินกู Tranche A3 จํานวน 5,246.5 ลานบาท 
และใชเงินไดจากการดําเนินงานของบริษัทจํานวน 62.5 ลานบาท (ทดแทนเงินกู Tranche A3 ที่เบิก
ไมครบวงเงินกู) สําหรับชําระเปนคาซื้อโรงไฟฟาพลังความรอนรวมชุดที่ 3  

26 มิถุนายน 2546  ไดรับการจัดอันดับเครดิตองคกร จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัดที่ระดับ “AA-” 

27 มิถุนายน 2546  ทําสัญญาแกไขสัญญาเงินกูครั้งที่ 2 กับธนาคารและสถาบันการเงินหลายแหง ในสวนของวงเงิน 
กูยืมระยะยาวจํานวน 42,500 ลานบาท เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย 

31 กรกฎาคม 2546  ไดรับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 เปนเวลา 3 ป 

7 มิถุนายน 2547  ลงนามในสัญญาเชาที่ดินกับ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด เพื่อใหเชาที่ดินประมาณ 143 ไร เปน
ระยะเวลาประมาณ 28 ป เพื่อใชเปนที่ต้ังของโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม 2 ชุด ซึ่งมีกําลังการ
ผลิต 1,400 เมกะวัตต 
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3 พฤษภาคม 2548  คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติใหออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทฯ ในวงเงินไมเกิน 34,262 
ลานบาทใหแกประชาชนทั่วไป  และ/หรือ นักลงทุนสถาบัน  ประเภทของหุนกูจะเปนหุนกูระบุช่ือ 
ผูถือ ไมดอยสิทธิ  มีหลักประกันและมีผูแทนผูถือหุนกู เพื่อชําระคืนเงินกูเดิม โดยบริษัทฯ สามารถ
ออกและเสนอขายหุนกูทดแทนหุนกุเดิมที่ไถถอนหรือซื้อคืนในรูปแบบตางๆ กันครั้งเดียวหรือเปน
คราวๆ  ทั้งนี้ยอดคงคางหุนกูที่ออกจําหนายแลวในขณะใดขณะหนึ่งจะตองไมเกินวงเงินดังกลาว 

15 มิถุนายน 2548  ไดรับการจัดอันดับเครดิตองคกร จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เปนระดับ “AA”   

23 มิถุนายน 2548  ไดลงนามในสัญญาใหสินเชื่อกับกลุมเจาหนี้ธนาคารและสถาบันการเงิน เพื่อชําระคืนหนี้เดิมทั้ง
หมด (Total Refinance) จํานวน 34,262 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยเงินกูระยะยาวจํานวน 24,262 
ลานบาท และเงินกูช่ัวคราวจํานวน 10,000 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาจะสามารถเบิกเงินกูทั้ง
หมดดังกลาวไดในวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 

 30 มิถุนายน 2548  ไดรับการจัดอันดับเครดิตหุนกูมีประกัน 2 ชุด ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จากบริษัท ทริสเรท
ต้ิง จํากัด ที่ระดับ “AA” 

 

2.2   การประกอบธุรกิจ  

บริษัทฯ มีลักษณะการประกอบธุรกิจเชนเดียวกับผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) รายอื่นๆ รายไดหลักจะมาจาก
การขายไฟฟาตามสัญญาซื้อขายไฟฟาซึ่งไดลงนามกับ กฟผ. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2543 จํานวน 2 สัญญา คือ สัญญาซื้อขาย 
ไฟฟาสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอน และสัญญาซื้อขายไฟฟาสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนรวม สัญญาทั้ง 2 ฉบับมีอายุ 
25 ป 
 โรงไฟฟาราชบุรี มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 2,158 ไร (ไมรวมลานไกไฟฟาซึ่งยังคงเปนทรัพยสินของ กฟผ.) ต้ังอยู
ในเขตพื้นที่อําเภอดําเนินสะดวก อําเภอโพธาราม และอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งอยูหางจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวัน
ตกเฉียงใตประมาณ 100 กิโลเมตร หางจากตัวเมืองจังหวัดราชบุรีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 7 กิโลเมตร และ
หางจากแมน้ําแมกลองไปทางทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร เสนทางคมนาคมหลักของโครงการ คือ ถนนเพชรเกษม-บาน
ชาวไรเหนือ ซึ่งอยูหางจากแยกถนนเพชรเกษมประมาณ 8 กิโลเมตร 

 บริษัทฯ  เปนบริษัทเอกชนที่มีกําลังการผลิตไฟฟาสูงสุดในประเทศไทย  โดย มีกําลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 
3,645 เมกะวัตต  ซึ่งประกอบดวย โรงไฟฟาพลังความรอน ซึ่งบริษัทฯ ไดรับโอนโรงไฟฟาพลังความรอนมาจาก กฟผ. 
จํานวน 2 เครื่อง  ในวันที่ 31 ตุลาคม 2543 โดยมีกําลังผลิตเครื่องละ 735 เมกะวัตต รวมกําลังผลิต 1,470 เมกะวัตต และ        
โรงไฟฟาพลังความรอนรวม ซึ่งบริษัทฯ ไดรับโอนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมมาจาก กฟผ. จํานวน 3 ชุด โดยไดรับโอน
ชุดที่ 1 และ 2 ในวันที่18 เมษายน 2545 และไดรับโอนชุดที่ 3 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 มีกําลังผลิตชุดละ 725 เมกะวัตต 
รวมกําลังผลิต 2,175 เมกะวัตต 
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ในการดําเนินธุรกิจนั้น บริษัทฯ ไดมีการทําสัญญากับองคกรตางๆ โดยมีสัญญาหลักดังตอไปนี้ 
 

สัญญาซื้อขายไฟฟา หรือ Power Purchase Agreement (PPA) 
 บริษัทฯ ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. เปนระยะเวลา 25 ป เมื่อ วันที่ 9 ตุลาคม 2543 แบงเปน สัญญาซื้อขาย
ไฟฟาของโรงไฟฟาพลังความรอน กับสัญญาซื้อขายไฟฟาของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โดยสัญญาแตละฉบับได
กําหนดเงื่อนไขในการที่บริษัทฯ จะสงไฟฟาสุทธิที่ผลิตไดจากโรงไฟฟาพลังความรอน และโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 
ใหแก กฟผ. รวมท้ังกําหนดโครงสรางคาตอบแทนที่บริษัทฯ จะไดรับจาก กฟผ. ซึ่งประกอบดวย คาความพรอมจายพลัง          
ไฟฟา (Available Payment “AP”) และ คาพลังงานไฟฟา (Evailable Payment “EP”) โดยคาความพรอมจายพลังไฟฟาและ
คาพลังงานไฟฟาจะแปรผันตามปจจัยตางๆ เชน อัตราเงินเฟอ หรือ อัตราแลกเปลี่ยน ตามที่ไดระบุในขอ 2.4 
 
 สัญญาซื้อขายเชื้อเพลิง หรือ Gas Sales Agreement (GSA) 
 บริษัทฯ ไดทําสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงกับ บมจ. ปตท. เปนระยะเวลา 25 ป เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2543 โดยสัญญา
กําหนดให บมจ. ปตท. จัดจําหนายกาซธรรมชาติใหกับบริษัทฯ ในปริมาณและราคาที่ไดระบุไว จากแหลงยาดานาและ                 
เยตากุน ในประเทศสหภาพพมา  
  
 สัญญารับบริการเดินเครื่องและบํารุงรักษา หรือ Operation and Maintenance Agreement (OMA) 
 บริษัทฯ ไดทําสัญญารับบริการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟา กับ กฟผ. เปนเวลาประมาณ 9 ป เมื่อวันที่             
26 ตุลาคม 2543 โดยสัญญากําหนดให กฟผ. เปนผูปฏิบัติการเดินเครื่องและทําการบํารุงรักษาทั่วไปใหแกบริษัทฯ โดยคา
บริการเดินเครื่องและบํารุงรักษาทั่วจะมีการปรับเพิ่มราคาตามอัตราคาดัชนีผูบริโภครายป รวมถึงคาบริการเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่ง
คิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  
 
 อนึ่ง สัญญาฉบับนี้จะหมดอายุในป 2552 ซึ่งเปนเวลาหนึ่งปหลังจากกําหนดการซอมบํารุงใหญครั้งแรกของโรง
ไฟฟาพลังความรอนรวมที่บริษัทฯ ไดรับโอนมาเปนโรงสุดทาย การตออายุของสัญญานั้นจะกระทําโดยความเห็นชอบโดย
พองกันของบริษัทฯ และ กฟผ. 
 
 สัญญาบริการและซื้อวัสดุสํารองคลัง  
 บริษัทฯ ไดทําสัญญาจัดหา และ/หรือ ซอมอะไหลสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนรวมกับคูสัญญารวมคาระหวาง 
General Electric International Operations Co., Inc. และ GE Energy Parts, Inc. เปนระยะเวลา 12 ป เมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2544 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดทําสัญญาการบริหารจัดการอะไหลสําหรับ Gas Turbine Model MS9001FA กับ กฟผ. เปน
ระยะเวลา 12 ป เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2545  
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50.00 % 99.99 % 

99.99 % 99.99 % 99.99 % 99.99 % 

25 % 

15.00 % 50.00 % 99.99 % 

99.99 % 99.99 % 99.99 % 99.99 % 

25 % 

15.00 % 

บมจ. ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง 

 บ. ผลิตไฟฟาราชบุรี    บ. ราชบุรีพลังงาน       บ. ราชอุดม เพาเวอร       บ. ราชบุรีแกส 

 บ. สยาม เอทานอล บ. ราชบุรี อัลลายแอนซ      บ. ไตร เอนเอนจี้ 
 เอ็กซปอรท 

บ. ราชบุรีเพาเวอร 

2.3   โครงสรางการถือหุน 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยมีสัดสวนการถือหุนคิดเปนรอยละ 99.99                   
ทั้งนี้ โครงสรางกลุมบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) มีดังนี้ 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4   โครงสรางรายได   

คาไฟฟาที่ กฟผ. จายใหกับบริษัทฯ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาจะตองเพียงพอกับรายจายในการดําเนินการและการ
ชําระหนี้  นอกจากนี้ยังตองเพียงพอที่จะจายผลตอบแทนใหกับผูถือหุนอีกดวย เชนเดียวกับสัญญาซื้อขายไฟฟาของ ผูผลิต 
ไฟฟาเอกชน โครงสรางรายไดพ้ืนฐานของบริษัทฯ ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา แบงออกเปน 2  สวนหลัก ๆ คือ 

2.3.1 คาความพรอมจายพลังไฟฟา (Availability Payment “AP”) 

 คาความพรอมจายพลังไฟฟา กําหนดขึ้นเพื่อใหครอบคลุมคาใชจายคงที่ทั้งหมด  ซึ่งไดแก คาใชจายคงที่
ในการดําเนินการและบํารุงรักษา  คาใชจายบํารุงรักษาหลัก  คาใชจายในการขายและบริหาร  การชําระคืนเงินตนและ             
ดอกเบี้ยเงินกู และผลตอบแทนการลงทุนตอผูถือหุน ซึ่งในกรณีของบริษัทฯ กฟผ. จะตองจายคาความพรอมจายพลังไฟฟา
ตามที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา ซึ่งสะทอนถึงตนทุนคงที่ของบริษัทฯ ดังกลาว ตราบใดที่โรงไฟฟาอยูในสภาพที่มี
ความพรอมจายตามที่กําหนด โดยไมคํานึงวา กฟผ. จะสั่งจายไฟฟาหรือไมก็ตาม 

คาความพรอมจายพลังไฟฟาเต็ม (Full Availability Payment) สําหรับโรงไฟฟาแตละโรงถูกกําหนดจาก
ประมาณการตนทุนคงที่ที่บริษัทฯ จะตองมีขึ้น เนื่องจากการจัดการหาเงินทุนและเงินกูเพื่อใชตามสัญญาจะซื้อจะขาย               
ทรัพยสิน และเพื่อปฏิบัติการและบํารุงรักษาโรงไฟฟาทุกโรงใหไดกําลังผลิตตามสัญญา ซึ่งสวนประกอบบางสวนของ                 
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คาใชจายคงที่ดังกลาวจะมีการปรับตามดัชนีที่ระบุไวเพื่อครอบคลุมคาใชจายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเงินเฟอการผันผวนของ                  
คาเงินบาทไทยตอเงินดอลลารสหรัฐ และการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย Minimum Lending Rate (MLR) ตนทุนคงที่จะ
ประกอบดวย 

1) คาใชจายเกี่ยวกับการชําระหนี้ รวมถึงการชําระคืนเงินตน ดอกเบี้ย และคาธรรมเนียมเงินกูตางๆ          
ทุกงวด โดยคาใชจายสวนดอกเบี้ยจายจะอางอิงกับอัตราดอกเบี้ย MLR 

2) อัตราผลตอบแทนการลงทุนในบริษัทฯ  
3) ช้ินสวนอุปกรณและการใหบริการบํารุงรักษาหลัก เมื่อมีช้ินสวนอุปกรณที่นําเขาจากตางประเทศ

จะมีการปรับราคาตามดัชนีมูลคาหนวยการผลิต (MUV) ที่ประกาศเปนรายปโดยธนาคารโลกและตามอัตราแลกเปลี่ยน
ระหวางเงินบาทและเงินเหรียญสหรัฐ สําหรับช้ินสวนอุปกรณที่จัดหาไดภายในประเทศและคาบริการจะมีการปรับราคาตาม
ดัชนีราคาผูบริโภคไทย 

4) คาปฏิบัติการ คาบํารุงรักษา และคาบริการคงที่ จะมีการปรับราคาตามดัชนีราคาผูบริโภคไทย 
5) คาประกันภัยตามที่กําหนด 
6) ภาษีเงินได 

การคํานวณคาความพรอมจายพลังไฟฟาเต็ม (Full Availability Payment)   

 การคํานวณคาความพรอมจายพลังไฟฟาเต็มจะแบงการคิดรายไดออกเปนรายชั่วโมงเนื่องจาก                   
ความตองการใชไฟฟาในแตละชวงเวลาในแตละวันมีความแตกตางกัน การคํานวณจึงตองมีคาน้ําหนักซึ่งมีคาแตกตางกัน
ตามชวงเวลา ดังนั้น รายไดคาความพรอมจายพลังไฟฟาในแตละเดือนจึงเปนผลรวมของการคิดคาความพรอมจายพลังไฟฟา
รายช่ัวโมง 
 
  FAPix = BACinm * DCCifx * OCFif * Wx 

 โดยที่  

 FAPix  = คาความพรอมจายพลังไฟฟาเต็ม (Full Availability Payment) ของโรงไฟฟาชุดที่ i ใน
ชวงกําหนด Settlement x (หนวยเปนบาท)  

 BACinm = อัตราคาความพรอมจายพื้นฐาน (Base Availability Credit) ของโรงไฟฟาชุดที่ i ในชวง
กําหนดชําระเงิน m ของปสัญญา n (หนวยเปนบาท/เมกะวัตตช่ัวโมง) 

 DCCifx = กําลังการผลิตพึ่งได (Dependable Contracted Capacity) สําหรับโรงไฟฟาชุดที่ i เดิน
เครื่องโดยใชเช้ือเพลิง f ในชวงกําหนด Settlement x (หนวยเปนเมกะวัตต) 

 OCFif = คาดรรชนีการปรับผลผลิต (Output Correction Factor) เดินเครื่องโดยใชเช้ือเพลิง f  

 Wx = คาน้ําหนัก (Weight) ในชวงกําหนด Settlement x โดยคาน้ําหนักจะแตกตางกันออกไป
ตามชวงเวลา  
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การคํานวณคาความพรอมจายพื้นฐาน (Base Availability Credit) 

คาความพรอมจายพื้นฐานเสมือนกับเปนรายไดคาความพรอมจายตอเมกะวัตตช่ัวโมงตอโรงไฟฟาแตละ
ชุดที่บริษัทฯ จะไดรับ 

 

 BACinm =      (APRinm * 1000) 

      CAHin 

 BACinm =  อัตราคาความพรอมจายพื้นฐาน (Base Availability Credit) สําหรับโรงไฟฟาชุดที่ i 
สําหรับชวงการชําระเงิน m ในปสัญญา n (บาท/เมกะวัตตช่ัวโมง) 

 CAHin  =  จํานวนชั่วโมงความพรอมจายตามสัญญา (Contracted Available Hours) สําหรับ              
โรงไฟฟาชุดที่ i ในปสัญญา n (ช่ัวโมง) 

 APRinm  = ผลรวมของ FAPRinm และ IAPRinm  
 FAPRinm  =   สวนคงที่ของอัตราคาความพรอมจายสําหรับโรงไฟฟาชุดที่ i สําหรับชวงการชําระ            

เงิน m ในปสัญญา n (บาท/กิโลวัตต) 

 IAPRinm  =   สวนที่ปรับไดของอัตราคาความพรอมจายสําหรับโรงไฟฟาชุดที่ i สําหรับชวงการชําระ
เงิน m ในปสัญญา n (บาท/กิโลวัตต) 

 

การคํานวณสวนคงที่และสวนที่ปรับไดของอัตราคาความพรอมจาย 

สวนคงที่ของอัตราคาความพรอมจาย (Fixed Portion of the Availability Payment Rate) และสวนที่ 
ปรับไดของอัตราคาความพรอมจาย (Indexable Portion of the Availability Payment Rate) สําหรับโรงไฟฟาชุดที่ i สําหรับ
ชวงการชําระเงิน m ในปสัญญา n คํานวณจากประมาณการตนทุนเพื่อครอบคลุมคาใชจายดานการระดมทุนทั้งในสวนของ
การกูเงินและผลตอบแทนตอผูถือหุน และคาใชจายในการปฏิบัติการและบํารุงรักษาโรงไฟฟาและคาใชจายอื่นๆ 

  
 FAPRinm = {DFCin

Fixed + DFCin
 Indexable * ( INTRnm /INTRB ) + EFCin}/(CCi*1000) 

 IAPRinm = { IRCin + SBCin + (MMPCin*FXnm/ 38*Yn/100) *(MUVn-2/MUVB)  

   + [MMPCin*(1-Yn/100) + MMSCin+OMCin + GACin]*(TCPIn-1/TCPIB)}/(CCi*1000) 

 โดยที่ 

 DFCin
Fixed = สวนคงที่ของคาใชจายในการกูยืมเงิน (Fixed Portion of Debt Financing Charge)          

(ลานบาท) สําหรับโรงไฟฟาชุดที่ i ในปสัญญา n 

 DFCin
Indexable = สวนปรับไดของคาใชจายในการกูยืมเงิน (Indexable Portion of Debt Financing 

Charge) (ลานบาท) สําหรับโรงไฟฟาชุดที่ i ในปสัญญา n  
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 EFCin = ผลตอบแทนตอผูถือหุน (Equity Financing Charge) (ลานบาท) สําหรับโรงไฟฟา               
ชุดที่ i ในปสัญญา n  

 IRCin = คาเบี้ยประกันภัย (Insurance Reimbursement Charge) (ลานบาท) สําหรับโรงไฟฟา             
ชุดที่ i ในปสัญญา n  

 SBCin = คาใชจายสําหรับ Standby Service (Standby Charge) (ลานบาท) สําหรับโรงไฟฟา                
ชุดที่  i ในปสัญญา n  

 MMPCin = คาอะไหลที่ใชในการบํารุงรักษาหลัก (ลานบาท) สําหรับโรงไฟฟาชุดที่ i ในปสัญญา n 

 MMSCin = คาแรงงานในการบํารุงรักษาหลัก (ลานบาท) สําหรับโรงไฟฟาชุดที่ i ในปสัญญา n  

 OMCin = คาใชจายในการปฏิบัติการและบํารุงรักษายอย (ลานบาท) สําหรับโรงไฟฟาชุดที่ i               
ในปสัญญา n 

 GACin = คาใชจายในการบริหารทั่วไป (ลานบาท) สําหรับโรงไฟฟาชุดที่ i ในปสัญญา n 

 INTRnm = อัตราดอกเบี้ย Minimum Lending Rate (MLR) ซึ่งนิยามจะตรงกับอัตราดอกเบี้ย MLR 
ในสัญญาเงินกู 

 INTRB = อัตราดอกเบี้ยฐาน 

ปสัญญา   อัตราดอกเบี้ย 
1 
2 
3 
4 

5-15 

0.0900 
0.1050 
0.1175 
0.1250 
0.1260 

 MUVn-2 = ดัชนีราคาผูผลิต (Manufacturing Unit Value) สําหรับปสัญญาที่ n โดยใชคาที่ประกาศ
จากทาง Price Index Division ของ World Bank กอนปสัญญานั้น 2 ป 

 MUVB = ดัชนีราคาผูผลิตฐาน โดยใชคา Manufacturing Unit Value ที่ World Bank ประกาศ 2 ป
กอนที่จะมีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา 

 TCPIn-1 = ดัชนีราคาผูบริโภคสําหรับปสัญญาที่ n โดยใชคาที่ประกาศจากกระทรวงพาณิชย
สําหรับเดือนตุลาคมกอนปสัญญานั้น 1 ป (คา TCPI ที่ใชสําหรับป 2000 จะเทากับ 
TCPIB)  

 TCPIB = ดัชนีราคาผูบริโภคฐาน โดยใชดัชนีราคาผูบริโภคที่กระทรวงพาณิชยประกาศ 1 ปกอน
ที่จะมีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา 
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 FXnm = อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาท และเงินเหรียญสหรัฐของวันทําการวันสุดทายสําหรับ
ชวงการชําระเงิน m ในปสัญญา n ซึ่งเปนคาเฉลี่ยของอัตราซื้อและอัตราขายเงินบาท
และเงินเหรียญสหรัฐของธนาคารพาณิชยประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย  

 Yn = อัตราสวนของคาอะไหลที่ใชในการบํารุงรักษาหลักที่เปนเงินตราตางประเทศในป
สัญญา n ซึ่งมีคาเทากับรอยละ 100 ตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟา 

 CCi = คากําลังการผลิตตามสัญญา (เมกะวัตต) สําหรับโรงไฟฟาชุดที่ i  

 
คาความพรอมจายพลังไฟฟาที่โรงไฟฟาไดรับ 

โรงไฟฟาที่ทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. นอกจากจะขายความพรอมจายและพลังงานไฟฟาใหกับ 
กฟผ. สัญญาซื้อขายไฟฟากําหนดใหโรงไฟฟาตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎเกณฑที่ กฟผ. วางไวเพื่อใหระบบการจาย            
ไฟฟาของ กฟผ. มีความนาเชื่อถือ (Reliability) สัญญาซื้อขายไฟฟาไดกําหนดคาคุณลักษณะของหนวยผลิตไฟฟา                 
ตามสัญญา (Contracted Operating Characteristic) ไว ในกรณีที่โรงไฟฟาไมสามารถปฏิบัติตามได คาความพรอมจายเต็มจะ
ถูกปรับลดลงไดจากคาปรับดังนี้ 
  

1) คาปรับจากคาความพรอมจายที่ลดลง (Deduction for Reduced Availability “DRA”) จากการที่               
โรงไฟฟาไมสามารถปฏิบัติการใหเปนไปตามคาคุณลักษณะของหนวยผลิตไฟฟาตามสัญญา (Contracted Operating 
Characteristics “COC”)  ประกอบดวย 

 การลดลงของ active power MW  
  การเพิ่มขึ้นของ Minimum Generation   
  การลดลงของ reactive power capability  
  การลดลงของ loading rate 
  การลดลงของ deloading rate 
  การลดลงของ response rate 

2) คาปรับจากการลดความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟา โดยแจงลวงหนานอยกวาระยะเวลาที่
กําหนด (Deduction for Short Notice “DSN”)   

3)  คาปรับจากความลมเหลวในการจายกระแสไฟฟา (Deduction for Dispatch Failure “DDF”) จาก
การที่โรงไฟฟาไมสามารถตอบสนองการสั่งจายไฟฟาของ กฟผ.  

 
 ในกรณีที่ กฟผ. ขอใหโรงไฟฟาเดินเครื่องเกินกวากําลังการผลิตพึ่งไดหรือเกินกวาจํานวนชั่วโมงตาม
ความพรอมจายตามสัญญา กฟผ. จะจายคาความพรอมจายพลังไฟฟาเพิ่มเติมใหกับโรงไฟฟา (Additional Availability 
Payment “AAP”) 
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ดังนั้นคาความพรอมจายพลังไฟฟาที่โรงไฟฟาจะไดรับสําหรับแตละชวงกําหนด Settlement x มีคาเทา 
 

APix   =   FAPix - ∑kDRAikgu - Max (DSNiku , DDFiku) + AAPiw 

โดยที่ 

DRAikgu ≥ 0   
DSNiku ≥ 0   
DDFiku ≥ 0   
AAPiw ≥ 0   

 และ 

 u = x  สําหรับชวงที่ไมสามารถคงคาคุณลักษณะของหนวยผลิตไฟฟาตามสัญญาไวได  

 w = x  สําหรับชวงกําหนด settlement ที่โรงไฟฟาเดินเครื่องเกินกวากําลังการผลิตพึ่งไดหรือ
เกินกวาจํานวนชั่วโมงตามความพรอมจายตามสัญญา  

k =        คาคุณลักษณะของหนวยผลิตไฟฟาตามสัญญา 

i =        โรงไฟฟาชุดที่ i 

 

ขอกําหนดบทปรับ 

เพื่อเปนการลดความเสี่ยงดานการเงินของ บริษัทผลิตไฟฟาราชบุรี อันเปนผลจากการปฏิบัติงาน  สัญญา       
ซื้อขายไฟฟาไดกําหนดถึงขอจํากัดจํานวนเงินที่จะปรับลดตามสัญญาไว 

จํานวนที่จะปรับลดสูงสุดของ DRA สําหรับโรงไฟฟาแตละหนวยในชวง Settlement Period สําหรับ                  
คาคุณลักษณะของหนวยผลิตไฟฟาตามสัญญาทั้งหมด นอกเหนือจากการปรับลดตาม DRA ที่เกี่ยวของกับกําลังการผลิต           
ไฟฟา (Active Power Capability) จะถูกจํากัดไมใหเกินกวารอยละ 10 ของคาความพรอมจายพลังไฟฟาสูงสุดของโรงไฟฟา
นั้น ยกเวนสําหรับการปรับลดตาม DRA ที่เกี่ยวของกับกําลังการผลิตไฟฟา การปรับลดสําหรับโรงไฟฟาแตละหนวยจะมี
ขึ้นก็ตอเมื่อจํานวนที่ปรับลดสะสมทั้งหมดของโรงไฟฟานั้นๆ เกินกวารอยละ 0.5 ของคาความพรอมรายปที่คาดไวของ          
โรงไฟฟาหนวยนั้น และยกเวนสําหรับการปรับลดตาม DRA ที่เกี่ยวของกับการใหพลังงานไฟฟา (Provision of Active 
Power) จํานวนรวมของการปรับลดตาม DRA, DSN และ DDF ของโรงไฟฟาแตละหนวย จะตองไมเกินรอยละ 2 ของ             
คาความพรอมจายพลังไฟฟารายปที่คาดไวสําหรับปสัญญานั้น 

2.3.2 คาพลังงานไฟฟา (Energy Payment “EP”) 

คาพลังงานไฟฟาถูกกําหนดขึ้นเพื่อเปนการชดเชยใหกับบริษัทฯ สําหรับพลังงานไฟฟาสุทธิที่ผลิตได
และนําสงให กฟผ. ในแตละเดือน คาพลังงานไฟฟามีสวนประกอบหลัก 2 สวนคือ คาเชื้อเพลิง (Fuel Payment) และ                  
คาใชจายผันแปรในการปฏิบัติการและบํารุงรักษา (Variable Operating and Maintenance Payment) 
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คาเช้ือเพลิง 

 คาเชื้อเพลิง  (หนวยเปนบาท) จายใหผูผลิตไฟฟาในแตละชวงกําหนด Settlement x ในเดือน m พิจารณา
จากจํานวนเชื้อเพลิงที่ใชกรณีเดินเครื่องโดยใชเช้ือเพลิง โดยมีสูตรในการคํานวณคาเชื้อเพลิง ดังนี้ 
 
 FChargeipx = FRatepm * [(FAllowMWhSentipx * MwhSentOutipx) +  
   (FAllowHrSynchipx  HrSynchipx)] * TempFactorm  

 โดยที่   

 FChargeipx = คาเชื้อเพลิง (หนวยเปนบาท) สําหรับโรงไฟฟาชุดที่ i ในชวงกําหนด 
Settlement x 

 FRatepm = อัตราคาเชื้อเพลิง (หนวยเปนบาท/บีทียู  x 106 บนพื้นฐานของ HHV) ในชวง
กําหนด Settlement x ในเดือน m  

 FAllowMWhSentipx = ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใชไปตอหนวยพลังงานไฟฟาที่ผลิตได สําหรับโรงไฟฟา
ชุดที่ i (หนวยเปนบีทียู  x 106 / เมกะวัตตช่ัวโมง บนพื้นฐานของ HHV) ใน
ชวงกําหนด Settlement x  

 MwhSentOutipx = เช้ือเพลิงที่ใช (หนวยเปนเมกะวัตตช่ัวโมง) สําหรับโรงไฟฟาชุดที่ i ในชวง
กําหนด Settlement x จะตองเทากับ คาที่วัดไดจากมิเตอรและ 1.02 คูณ 
ระดับพลังงานที่ กฟผ. สั่งจายไฟฟา แลวแตคาใดจะนอยกวา  

 FAllowHrSynchipx = ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใชไป  (หนวยเปนบีทียู  x 106 / เมกะวัตต ช่ัวโมง บน             
พ้ืนฐานของ HHV) สําหรับโรงไฟฟาชุดที่ i ในแตละช่ัวโมง สําหรับการเดิน
เครื่องขณะที่เช่ือมตอกับระบบของ กฟผ. 

 HrSynchipx = จํานวนชั่วโมง และ/หรือ สวนของช่ัวโมง (หนวยเปนช่ัวโมง) สําหรับโรง
ไฟฟาชุดที่ i สําหรับการเดินเครื่องขณะที่เช่ือมตอกับระบบของ กฟผ. 
ระหวางชวงกําหนด Settlement x 

 TempFactorm = คาดรรชนีการปรับอุณหภูมิรายเดือน 
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คาใชจายแปรผันในการปฏิบัติการและบํารุงรักษา (Variable Operating and Maintenance)  

คาใชจายแปรผันในการปฏิบัติการและบํารุงรักษา (หนวยเปนบาท) จายใหผูผลิตไฟฟาในแตละชวงกําหนด 
Settlement x ในเดือน m พิจารณาจากจํานวนเชื้อเพลิงที่ใชกรณีเดินเครื่องโดยใชเช้ือเพลิง  

  
 Vchargeipx = (VAllowMWhSentipx * MwhSentOutipx) + 
   (VAllowHrSynchipx * HrSynchipx)  

 โดยที่ 

 VAllowMWhSentipx = คาใชจายแปรผันในการปฏิบัติการและบํารุงรักษา (หนวยเปนบาทตอเมกะ
วัตตช่ัวโมง) สําหรับโรงไฟฟาชุดที่ i ในชวงกําหนด Settlement x 

 MwhSentOutipx = คาใชจายแปรผันในการปฏิบัติการและบํารุงรักษา (หนวยเปนเมกะวัตต             
ช่ัวโมง) สําหรับโรงไฟฟาชุดที่ i ในชวงกําหนด Settlement x จะตองเทากับ 
คาที่วัดไดจากมิเตอรและ 1.02 คูณ ระดับพลังงานที่ กฟผ. สั่งจายไฟฟา แลว
แตคาใดจะนอยกวา  

 VAllowHrSynchipx = คาใชจายแปรผันในการปฏิบัติการและบํารุงรักษา (หนวยเปนบาท/ช่ัวโมง) 
สําหรับโรงไฟฟาชุดที่ i ในแตละช่ัวโมงหรือสวนของช่ัวโมง สําหรับการ
เดินเครื่องขณะที่เช่ือมตอกับระบบของ กฟผ. 

 HrSynchipx = จํานวนชั่วโมง และ/หรือ สวนของชั่วโมง (หนวยเปนช่ัวโมง) สําหรับโรง
ไฟฟาชุดที่ i สําหรับการเดินเครื่องขณะที่เช่ือมตอกับระบบของ กฟผ. 
ระหวางชวงกําหนด Settlement x  
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โครงสรางรายไดของบริษัทฯ ป 2545-2548 ไตรมาสที่ 1 
 

สําหรับงวด 3 เดือน  
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม สําหรับงวด 1 ป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2548 2547 2546 2545 
ประเภทของรายได 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
รายไดคาขายไฟฟา 

  -    คาความพรอมจายพลังไฟฟา 
   -    คาพลังงานไฟฟา 

 
3,349.23 
7,310.43 

 
31.00 
67.66 

 
11,418.17 
28,295.86 

 
28.59 
70.84 

 
11,897.43 
23,630.88 

 
33.34 
66.22 

 
9,360.02 

18,133.20 

 
33.27 
64.46 

ดอกเบี้ยรับ 36.58 0.34 120.21 0.30 129.95 0.37 148.48 0.53 
อื่น ๆ 107.66 1.00 108.95 0.27 24.96 0.07 486.94 1.74 

รวมรายได 10,803.90 100.00 39,943.19 100.00 35,683.22 100.00 28,128.63 100.00 



 

 
สวนที่ 2 หนาที่ 22 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด  

2.5   จุดเดนในการดําเนินธุรกิจ 

 บริษัทฯ เช่ือวาบริษัทฯ มีจุดเดนในการดําเนินธุรกิจ ดังตอไปนี้ 

 2.5.1    บริษัทฯ มีรายไดที่มั่นคงจากสัญญาซื้อขายไฟฟา  

  บริษัทฯ เช่ือวาจุดเดนหลักของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ มีรายไดมั่นคงจากสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาวกับ 
กฟผ.  โดย กฟผ. จะตองจายคาความพรอมจายพลังไฟฟาตามที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา ซึ่งสะทอนถึง ตนทุนคงที่
ของบริษัทฯ โดยรวมถึงคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการชําระคืนเงินตน ดอกเบี้ยเงินกู และอัตราผลตอบแทนตอผูลงทุน 
ตราบใดที่โรงไฟฟาอยูในสภาพที่มีความพรอมจายตามที่กําหนด โดยไมคํานึงวา กฟผ. จะสั่งจายไฟฟาหรือไมก็ตาม นอก
จากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับการชดเชยหากมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย MLR อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราเงินเฟอ ตามที่
ระบุไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา 

 2.5.2    บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟา ซึ่งมีเงื่อนไขที่ชวยลดความเสี่ยงดานเชื้อเพลิง 

  บริษัทฯ เช่ือวาเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟาและสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติฉบับปจจุบัน  ชวยลด
ความเสี่ยงดานเชื้อเพลิง ซึ่งเปนคาใชจายหลักในการผลิตไฟฟา ทั้งในดานราคา ปริมาณ และคุณภาพ ในดานราคาเชื้อเพลิง 
กฟผ. ในฐานะผูซื้อไฟฟา จะเปนผูรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง เนื่องจากราคาเชื้อเพลิง ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของสูตรที่ใชในการคํานวณรายไดคาพลังงานไฟฟา (Energy Payment) ที่ กฟผ. จายใหบริษัทฯ นั้น เปนราคาเดียวกับที่ 
บมจ. ปตท. เรียกเก็บเงินกับบริษัทฯ  ในดานปริมาณเชื้อเพลิง บริษัทฯ จะไมมีภาระผูกพันในการซื้อกาซธรรมชาติกับ บมจ. 
ปตท. เนื่องจาก กฟผ. ในฐานะผูสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟา จะเปนผูรับภาระเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขายกาซธรรมชาติขั้นต่ําภาย
ใตสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติหลักระหวาง กฟผ. กับ บมจ. ปตท. และในกรณีที่ บมจ. ปตท. ไมสามารถจัดหากาซธรรม
ชาติในปริมาณที่เพียงพอกับความตองการของบริษัทฯ ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา กฟผ. จะตองจายคาความพรอมจายพลัง
ไฟฟาใหแกบริษัทฯ โดยไมคํานึงถึงความเพียงพอของกาซธรรมชาติ ตราบใดที่บริษัทฯ ยังคงดํารงเงื่อนไขภายใตสัญญาซื้อ
ขายไฟฟาและสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ ในดานคุณภาพเชื้อเพลิง หากคุณภาพของกาซธรรมชาติที่ บมจ. ปตท. จัดสงให
บริษัทฯ มีคุณภาพต่ํากวาที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะปฏิเสธการรับเชื้อเพลิงดังกลาว 
บริษัทฯ ยังคงไดรับคาความพรอมจายพลังไฟฟาตอไป  

 2.5.3    บริษัทฯ มี กฟผ. เปนผูปฏิบัติการและบํารุงรักษาโรงไฟฟา 

  บริษัทฯ เช่ือวา กฟผ. ในฐานะผูปฏิบัติการและบํารุงรักษาโรงไฟฟาของบริษัทฯ เปนผูที่มีประสบการณ
ในการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟาชนิดตางๆ เปนระยะเวลากวา 30 ป ประกอบกับบุคคลกรที่มีคุณภาพและจํานวน
เพียงพอ จะทําใหบริษัทฯ สามารถรักษาคุณสมบัติตางๆ ทางเทคนิคที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟาได 

 2.5.4    บริษัทฯ มีโรงไฟฟาที่มีเทคโนโลยีเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง 

  บริษัทฯ เช่ือวา โรงไฟฟาของบริษัทฯ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เปนยอมรับกันอยาง
กวางขวางและผูใชกันอยางแพรหลาย มีประวัติการเดินเครื่องที่มีเสถียรสูง โดยพิจารณาจากประวัติการเดินเครื่องโรงไฟฟา
ของบริษัทฯ ในระยะ 4 ปที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงไฟฟาพลังความรอนรวมของบริษัทฯ มีเสถียรสูง จนติดอยูในกลุม
ที่เปน Top Performer ของโรงไฟฟาแบบเดียวกัน  
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 2.5.5    บริษัทฯ มีขอไดเปรียบจากคาคุณสมบัติทางเทคนิคที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟา 

  บริษัทฯ เช่ือวา บริษัทฯ มีขอไดเปรียบจากคาคุณสมบัติทางเทคนิคที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟา เนื่อง
จากคาคุณสมบัติทางเทคนิคดังกลาวกําหนดขึ้นหลังการทดสอบประสิทธิภาพเครื่อง (Performance Test) กฟผ. จะจายคา
ความพรอมจายพลังไฟฟาตามคาคุณสมบัติทางเทคนิคที่ไดรับจากการทดสอบ ทําใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงต่ํากวาผูผลิตไฟฟา
เอกชนรายใหญอื่นๆ ที่ตองกําหนดคาคุณสมบัติทางเทคนิคตั้งแตยื่นซองประมูลใหแก กฟผ. เพื่อคัดเลือกรับซื้อไฟฟาจาก          
ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ 

 2.5.6   บริษัทฯ มีการดําเนินงานเพื่อลดตนทุนทางการเงิน 

  บริษัทฯ เช่ือวา การออกและเสนอขายหุนกูในครั้งนี้ รวมถึงการเจรจากับเจาหนี้เงินกู จะชวยลดตนทุน
ทางการเงินของบริษัทฯ และชวยใหบริษัทฯ มีความคลองตัวในการบริหารการเงินมากยิ่งขึ้น 
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3.   การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  

3.1   ลักษณะผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ คือ ไฟฟา โดยขายใหแก กฟผ. แตเพียงผูเดียวตามสัญญาซื้อขายไฟฟา  

3.2   คุณลักษณะและกระบวนการผลิตของโรงไฟฟา   

3.2.1   โรงไฟฟาพลังความรอน   

กฟผ. ไดทําสัญญาวาจางผูรับเหมากอสรางในลักษณะวาจางแบบเหมารวมเบ็ดเสร็จ (Lumpsum Turnkey 
Contract) กับบริษัท Mitsubishi Heavy Industry ซึ่งครอบคลุมถึงการออกแบบและกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอน ในขณะ
เดียวกันเครื่องจักรและอุปกรณสวนใหญก็เปนของบริษัท  Mitsubishi Heavy Industry โดยมีบริษัท  Stone & Webster 
(Thailand) Limited ทําหนาที่เปนวิศวกรที่ปรึกษาโครงการของ กฟผ. 

โรงไฟฟาพลังความรอนราชบุรี เครื่องที่ 1 และ 2 ถูกออกแบบใหสามารถใชไดทั้งกาซธรรมชาติ และ           
น้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิง โดยเชื้อเพลิงจะถูกพนเขาไปในเตาเพื่อใหเกิดการเผาไหม ความรอนที่เกิดขึ้นจะถายเทไปยังน้ําใน
หมอน้ํา ทําใหน้ําระเหยกลายเปนไอน้ําไหลไปตามทอดวยแรงดันและอุณหภูมิสูง พุงไปดันเพลาของกังหันใหหมุนเพลา
ของกังหันนี้ตออยูกับเพลาของเครื่องกําเนิดไฟฟา จึงทําใหเพลาของเครื่องกําเนิดไฟฟาหมุนตามไปดวย เมื่อสนามแมเหล็ก
ที่ติดอยูกับเพลาของเครื่องกําเนิดไฟฟาหมุน ขดลวดซึ่งติดอยูที่สนามแมเหล็กก็จะเกิดการเหนี่ยวนําทําใหเกิดแรงดัน               
ไฟฟาขึ้น 

 โรงไฟฟาพลังความรอนไดติดตั้งระบบกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) (Flue Gas Desulfurization 
“FGD”) ในกรณีที่ใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิง เปนอุปกรณที่ใชแยกกาซซัลเฟอรไดออกไซดออกจากกาซเสียที่เกิดจากการ          
เผาไหมน้ํามันเตาซึ่งมีกํามะถันปนอยู สําหรับระบบกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซดที่ใชสําหรับโรงไฟฟาราชบุรีเปนชนิด
เปยก ซึ่งมีประสิทธิภาพในการจับกาซซัลเฟอรไดออกไซดไดถึงรอยละ 97.5 โดยใชหินปูนเปนตัวดูดซับ และไดยิปซัมเปน
ผลพลอยได   

เคร่ืองกําจัดกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซด

FGD พัดลมดูด

พัดลมเปา หมอกําเนิดไอนํ้า
เครื่องทํา
อากาศรอน

อุปกรณแลกเปลี่ยน
ความรอน

เคร่ืองกําเนิดไฟฟา

เครื่องกังหันไอนํ้า

สายสงไฟฟา

หอหลอเย็น

แหลงนํ้าโรงกรองนํ้า
และปรับปรุงคุณภาพน้ํา

Dearator

เครื่องควบแนน

หมอแปลงไฟฟา

เช้ือเพลิงกาซเขา

ปลอง

เคร่ืองกําจัดกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซด

FGD พัดลมดูด

พัดลมเปา หมอกําเนิดไอนํ้า
เครื่องทํา
อากาศรอน

อุปกรณแลกเปลี่ยน
ความรอน

เคร่ืองกําเนิดไฟฟา

เครื่องกังหันไอนํ้า

สายสงไฟฟา

หอหลอเย็น

แหลงนํ้าโรงกรองนํ้า
และปรับปรุงคุณภาพน้ํา

Dearator

เครื่องควบแนน

หมอแปลงไฟฟา

เช้ือเพลิงกาซเขา

ปลอง
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3.2.2   โรงไฟฟาพลังความรอนรวม 

 กฟผ. ไดดําเนินการวาจางบริษัท Raytheon Engineers Oversea Limited เปนผูออกแบบ โดยมี กฟผ. เปน
ผูดําเนินการกอสรางและบริษัท Stone & Webster (Thailand) Limited ทําหนาที่เปนวิศวกรที่ปรึกษาโครงการของ กฟผ. 
เครื่องจักรและอุปกรณสวนใหญเปนของบริษัท Mitsui & Company และบริษัท General Electric International Company 
Incorporated 

 โรงไฟฟาพลังความรอนรวมเปนโรงไฟฟาที่มีหนวยผลิตไฟฟา 2 ชนิดทํางานรวมกัน คือ หนวยผลิต  
ไฟฟากังหันแกส (รุน 9FA+e) 2 เครื่อง เดินเครื่องรวมกับหนวยผลิตไฟฟากังหันไอน้ํา 1 เครื่อง โดยมีกาซธรรมชาติเปนเชื้อ
เพลิงหลักและน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงสํารอง 

 กังหันแกสของหนวยผลิตไฟฟากังหันแกสทําหนาที่คลายกับเครื่องยนตของเครื่องบินไอพน โดยอากาศ
จะถูกดูดเขาไปสูคอมเพรสเซอรของเครื่องกังหันแกส คอมเพรสเซอรจะอัดอากาศกอนจะสงไปยังหองเผาไหม ที่หอง              
เผาไหมจะมีการฉีดพนเชื้อเพลิงเขาไปเผาไหมทําใหไดแกสรอนที่มีความดันสูง แกสรอนนี้จะไปขับสวนของกังหันแกส
และหมุนเพลาของเครื่องกําเนิดไฟฟา แกสรอนที่ออกจากหนวยผลิต ไฟฟากังหันแกส จะนําไปตมน้ําเพื่อใหเกิดไอน้ําซึ่งจะ
นําไปใชในหนวยผลิตไฟฟากังหันไอน้ําที่อยูตอกัน โดยไอน้ําจะนําไปหมุนเพลาของเครื่องกําเนิดไฟฟา 

 

เครื่องกําเนิดไฟฟา

หอหลอเย็น

เคร่ืองกําเนิดไฟฟา

เครื่องกังหันแกส

เคร่ือง
ควบแนน

ปลองไอเสีย

เครื่องกําเนิดไฟฟา

เครื่องกังหันแกส

ปลองไอเสีย

ปมน้ํา
สงเขาหมอน้ํา

เครื่องกังหันไอน้ํา

หมอกําเนิด
ไอน้ํา

หมอแปลงไฟฟา

สายสงไฟฟา

สายสงไฟฟา

หมอแปลงไฟฟา

หมอแปลงไฟฟา

Dearatorเช้ือเพลิงกาซเขา

เช้ือเพลิงกาซเขา

โรงกรองน้ํา
และปรับปรุงคุณภาพนํ้า แหลงน้ํา

หมอกําเนิด
ไอน้ํา

สายสงไฟฟาเครื่องกําเนิดไฟฟา

หอหลอเย็น

เคร่ืองกําเนิดไฟฟา

เครื่องกังหันแกส

เคร่ือง
ควบแนน

ปลองไอเสีย

เครื่องกําเนิดไฟฟา

เครื่องกังหันแกส

ปลองไอเสีย

ปมน้ํา
สงเขาหมอน้ํา

เครื่องกังหันไอน้ํา

หมอกําเนิด
ไอน้ํา

หมอแปลงไฟฟา

สายสงไฟฟา

สายสงไฟฟา

หมอแปลงไฟฟา

หมอแปลงไฟฟา

Dearatorเช้ือเพลิงกาซเขา

เช้ือเพลิงกาซเขา

โรงกรองน้ํา
และปรับปรุงคุณภาพนํ้า แหลงน้ํา

หมอกําเนิด
ไอน้ํา

สายสงไฟฟา
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3.2.3   ขอมูลเทคนิคดานการผลิต 

 ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลทางเทคนิคดานการผลิตของโรงไฟฟาทั้ง 5 โรงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวย Dispatch Factor, Equivalent Availability Factor ที่เกิดจริงและ
เปาหมาย, ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟา (Net Generation) และปริมาณการใชเชื้อเพลิง (Fuel Consumption) สําหรับป 2545 - 2547 และไตรมาสที่ 1 ป 2548  

 

Dispatch Factor (รอยละ) Equivalent Availability Factor ที่เกิดจริง (รอยละ) / Equivalent Availability Factor เปาหมาย (รอย
ละ) โรงไฟฟา 

2548 
ไตรมาส 1 

2547 2546 2545 2548 
ไตรมาส 1 

2547 2546 2545 

พลังความรอน 1 74.93 62.71 61.66 67.98 99.69/95.47 93.53/95.47 86.67/85.00 80.34/95.47 
พลังความรอน 2 75.00 63.17 63.40 68.97 99.02/95.47 98.90/95.47 86.76/85.01 94.90/95.47 
พลังความรอนรวม 1 82.63 80.05 75.38 79.59 75.79/72.38 91.10/87.82 86.40/84.01 77.48/81.85 
พลังความรอนรวม 2 84.95 79.92 77.59 78.07 97.14/92.86 91.00/87.82 88.68/84.21 71.99/83.39 
พลังความรอนรวม 3 87.05 82.15 72.17 69.52 98.91/91.20 93.11/85.56 81.89/85.17 84.64/92.74 

 

ปริมาณผลิตพลังงานไฟฟา 
(กิกกะวัตตชั่วโมง) 

ปริมาณการใชเชื้อเพลิง 
กาซธรรมชาติ (Trillion BTU) / น้ํามันเตา (ลานลิตร) / น้ํามันดีเซล (ลานลิตร) โรงไฟฟา 

2548 
ไตรมาส 1 

2547 2546 2545 2548 
ไตรมาส 1 

2547 2546 2545 

พลังความรอน 1 1,165.24 3,747.71 3,370.54 3,476.78 11.09/1.437/0.059 28.282/220.814/0.478 28.219/131.806/0.377 29.268/121.582/0.348 
พลังความรอน 2 1,158.30 3,921.49 3,141.87 4,050.02 10.565/13.512/0.076 31.166/199.946/0.553 29.290/46.350/0.244 38.388/24.555/0.254 
พลังความรอนรวม 1 828.64 4,632.60 4,162.31 2,885.31 6.101/ - / - 33.251/ - /4.814 30.011/ - /0.631 20.961/ - /0.457 
พลังความรอนรวม 2 1,280.69 4,522.15 4,000.11 2,681.60 9.050/ - / - 31.954/ - /7.580 28.800/ - /0.280 19.463/ - /0.0310 
พลังความรอนรวม 3 1,335.05 4,834.32 3,878.50 722.09 9.467/ - / - 33.850/ - /20.022 28.244/ - /13.349 5.129/ - / - 
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3.3   วัตถุดิบหลักท่ีใชในการผลิต 
 วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตไฟฟาคือ เช้ือเพลิง โรงไฟฟาพลังความรอนจะใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลักและ

จะใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิงสํารอง โรงไฟฟาพลังความรอนรวมจะใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลักและใชน้ํามันดีเซล
เปนเชื้อเพลิงสํารอง นอกจากนี้ยังมี น้ํา และสารเคมีอื่นๆ ที่ใชในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา ซึ่งมีสวนสําคัญใน
กระบวนการผลิตดวยเชนกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.3.1   เช้ือเพลิง 
1)    กาซธรรมชาติ 

โรงไฟฟาพลังความรอนและโรงไฟฟาพลังความรอนรวมใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก โดย
บริษัทฯ  ไดทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับ  บมจ . ปตท . โดยตรง ตามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ  (Gas Sales 
Agreement) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2543 มีอายุสัญญา 25 ป ภายใตสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ บมจ. ปตท. จะเปนผูจัดหาและ
สงกาซธรรมชาติใหกับโรงไฟฟาราชบุรีจากแหลงยาดานาและเยตากุน ในประเทศสหภาพพมา ใหเพียงพอตอความตองการ
ของบริษัทฯ โดยกําหนดปริมาณการซื้อขายกาซธรรมชาติจํานวน 431,000 ลานบีทียู/วัน ในสวนของการขนสงกาซ         
ธรรมชาติจะถูกสงผานทอ ซึ่งมีความยาวประมาณ 416 ไมล จากแหลงยาดานา เขามาทางชายแดนดานอําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี ตอมาจนถึงโรงไฟฟาราชบุรีโดยการดําเนินงานของ บมจ. ปตท. 

ทั้งนี้ กฟผ. ไดทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติหลัก (Master Gas Sales Agreement หรือ MGSA) กับ 
บมจ. ปตท. เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2543 ซึ่งจะมีการระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับปริมาณขั้นต่ําที่ กฟผ. จะตองรับ (Minimum Take 
Liability) กรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถรับกาซที่ บมจ. ปตท. สงใหครบตามปริมาณที่กําหนดในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ
หลัก 

 เนื่องจากสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติไดระบุคุณภาพเชื้อเพลิงไวชัดเจน หากเกิดกรณีที่ บมจ. ปตท. 
จัดสงกาซธรรมชาติที่มีคุณภาพต่ํากวาที่ระบุในสัญญา บริษัทฯ มีสิทธิที่จะปฏิเสธการรับเชื้อเพลิง และถือวา บมจ. ปตท.  
ไมสามารถจัดสงเชื้อเพลิงได สัญญาซื้อขายไฟฟาระบุไวชัดเจนวา บริษัทฯ ยังคงไดรับคาความพรอมจายพลังไฟฟาตอไป 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมมีความเสี่ยงจากการที่ บมจ. ปตท. ไมสามารถจัดสงกาซธรรมชาติหรือจากการที่บริษัทฯ ปฏิเสธ            
รับการจัดสงกาซธรรมชาติที่ไมไดคุณภาพ เนื่องจากไมสงผลกระทบตอคาความพรอมจายพลังไฟฟาของบริษัทฯ หรือลด
ความสามารถของบริษัทฯ ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2545 และวันที่ 30 กันยายน 2545 บริษัทฯ ไดลงนามกับ กฟผ. และ บมจ. 
ปตท. เพื่อปรับปรุงระบบเผาไหมโรงไฟฟาราชบุรีใหสามารถรับกาซธรรมชาติที่มีคาความรอนสูงขึ้น โดยคาความรอนเดิม
ตามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติมีคาประมาณ 730 – 800 บีทียูตอลูกบาศกฟุต โดยบริษัทฯ ไดรับคาชดเชยสําหรับคาสึก
หรอ   คาเสียหายของอุปกรณ คาเชื่อเพลิงและอื่นๆ รวมเปนเงิน 238.10 ลานบาท โดยไดรับเงินชดเชยงวดแรกในป 2545 
จํานวน 132.10 ลานบาท สําหรับการปรับปรุงระบบเผาไหมของโรงไฟฟาราชบุรีเพื่อใหสามารถรับกาซธรรมชาติที่มีคา
ความรอน 803-810 บีทียูตอลูกบาศกฟุต และไดรับเงินชดเชยดังกลาวงวดที่สองในป 2548 จํานวน 106.00 ลานบาท สําหรับ
การปรับปรุงระบบเผาไหมของโรงไฟฟาราชบุรี โดยบริษัทฯ ไมมีผลกระทบอันเกิดจากการปรับคาความรอนของกาซธรรม
ชาติดังกลาว 
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2)    น้ํามันเตา 
โรงไฟฟาพลังความรอนจะใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิงสํารอง ตามสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. 

บริษัทฯ จะตองสํารองน้ํามันเตาใหเพียงพอสําหรับการเดินเครื่องเต็มกําลังการผลิตเปนเวลา 5 วัน งานกอสรางระบบขนสง
น้ํามันเตาเพชรเกษมหางจากโรงไฟฟาราชบุรีประมาณ 6.5 กิโลเมตร  ดําเนินการกอสราง ติดตั้ง และทดสอบโดย กฟผ.   
ตามสัญญาซื้อขายทรัพยสินโรงไฟฟาพลังความรอน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2543  ปจจุบันระบบขนสงน้ํามันเตาเพชรเกษมได          
กอสราง ติดต้ัง และทดสอบแลวเสร็จ และบริษัทฯ ไดเขาไปดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548           
ขณะนี้อยูระหวางการจัดเตรียมเอกสารเพื่อโอนทรัพยสินดังกลาวพรอมที่ดินมูลคารวม 400 ลานบาทใหกับบริษัทฯ 

3)    น้ํามันดีเซล 
โรงไฟฟาพลังความรอนรวมจะใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงสํารอง ในกรณีที่ปริมาณกาซธรรมชาติ   

มี ไมเพียงพอ โดยบริษัทฯ จะตองสํารองน้ํามันดีเซลไวใหเพียงพอสําหรับใชในการดําเนินงาน โดยการเดินเครื่องเต็มกําลัง
การผลิตเปนเวลา 3 วัน น้ํามันดีเซลจะถูกขนสงโดยรถบรรทุกน้ํามัน สงตอไปยังโรงไฟฟาราชบุรี นอกจากนี้ โรงไฟฟา   
พลังความรอนยังใชน้ํามันดีเซลในการ Start-up อีกดวย 

3.3.2   น้ํา 

แหลงน้ําและปริมาณความตองการใชน้ํา 

โครงการโรงไฟฟาราชบุรี  ใชแมน้ําแมกลองเปนแหลงน้ํา  โดยมีสถานีสูบน้ําตั้งอยูที่ตําบลทาราบ อําเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี  ปริมาณน้ําในแมน้ําแมกลองถูกกําหนดโดยปริมาณน้ําที่ปลอยจากเขื่อนแมกลอง ซึ่งในขณะเดียวกัน 
น้ําในเขื่อนแมกลองก็ไดรับน้ําจากเขื่อนที่เหนือขึ้นไปอีก 3 แหง คือเขื่อนศรีนครินทร เขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนทาทุงนา 
ซึ่งทั้ง 3 เขื่อนอยูในความดูแลของ กฟผ. โดยตรงในขณะที่เขื่อนแมกลองอยูในความดูแลของกรมชลประทาน 

จากการศึกษาดานการจัดการทรัพยากรน้ําและการใชน้ํา เชนการศึกษาสมดุลของน้ํา (Water Balance)          
ในลุมน้ําแมกลองทั้งระบบ โดยวิธีการของ Reservoir Simulation ซึ่งจัดทําโดยมหาวิทยาลัยมหิดล พบวา แหลงน้ําของ      
ลุมน้ําแมกลองจะไมเกิดปญหาขาดแคลนน้ํา และน้ําในอางเก็บน้ําของเขื่อนศรีนครินทรและเขื่อนเขาแหลม ยังมีปริมาณ
เหลือพอที่จะดึงไปใชเพื่อเปดพื้นที่เกษตรกรรมหรือกิจการอื่นๆ ไดอีกประมาณปละ 430 และ 220 ลานลูกบาศกเมตร       
ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ในกรณีเกิดขาดแคลนน้ําอยางฉุกเฉิน กฟผ. จะประสานงานกับกรมชลประทานพิจารณาปลอยน้ํา
เพิ่มเติม แตทั้งนี้ตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอการใชน้ําในสวนอื่น นอกจากนี้ ผลการศึกษาที่จัดทําเมื่อป 2543 โดยบริษัท 
ซารเจนท แอนด ลันดี จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางเทคนิคอิสระ ระบุวาโรงไฟฟาราชบุรีใชน้ําเปนสัดสวนนอยมากหรือ
ประมาณรอยละ 0.5 ของความตองการน้ําทั้งหมด ซึ่งมีประมาณ 11,200 ลานลูกบาศกเมตร 

น้ําจากแมน้ํ าแมกลองจะถูกสูบไปยังอางเก็บน้ํ าภายในบริเวณโรงไฟฟาผานทอเหล็กขนาดเสน                      
ผาศูนยกลาง 1.5 เมตร โดยขุดดินฝงทอไวที่ระดับความลึกจากผิวดินอยางนอย 1.5 เมตร แลวกลบดินไวตามเดิม เปนระยะ
ทาง 10.7 กิโลเมตรจากสถานีสูบน้ําไปยังโรงไฟฟา ชวงที่ผานถนนใชวิธีดันทอลอดผานชั้นถนน ชวงที่ผานคลองใชวิธี           
ขุดฝงใตแนวทองคลอง อางเก็บน้ําดังกลาวมีความจุในการเก็บกักน้ําไดสูงถึง 1.68 ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งเพียงพอสําหรับใช
ในโครงการเปนเวลานานถึง 8.5 วัน ในกรณีที่ไมมีน้ําไหลเขามาในอางเก็บน้ํา 
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ในสวนของแนวทอสงน้ํา ใชพ้ืนที่ในแนวเขตสายสงไฟฟาแรงสูง 115 กิโลโวลต ที่มีอยูในปจจุบันและ
แนวเขตสายสงไฟฟาแรงสูง 500 กิโลโวลต ที่สรางขึ้นเชื่อมตอกับโรงไฟฟา โดยมีการจายคารอนสิทธิ์ในแนวเขตสายสง           
ไฟฟาและคาตอบแทนการยินยอมใหจดภาระจํายอมเพื่อใชที่ดินในการวางทอสงน้ําเพื่อไมใหเกิดขอขัดแยงจากการใชที่ดิน 

3.3.3   สารเคมี 

 สารเคมีที่ใชในการปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อใหไดน้ําสะอาดและน้ําปราศจากแรธาตุ โดยสวนใหญสามารถ
จัดหาไดจากผูผลิตภายในประเทศ 

3.4   การจําหนายและสภาพการแขงขัน 

3.4.1 ระบบสง 

การจําหนายไฟฟาของบริษัทฯ จะจําหนายใหแก กฟผ. แตเพียงผูเดียวตามสัญญาซื้อขายไฟฟา ผานระบบ
สงไฟฟาของ กฟผ. โดยไฟฟาที่ผลิตไดจากเครื่องกําเนิดไฟฟาจะถูกยกระดับแรงดันไฟฟาโดยหมอแปลงไฟฟา และผานไป
ยังลานไกไฟฟา (Swithchyard) และสถานีไฟฟาแรงสูง 500 กิโลโวลต และ 230 กิโลโวลต ของ กฟผ. ซึ่งอยูภายในพื้นที่ของ
โรงไฟฟาราชบุรี จากนั้นจะสงเขาสูระบบสายสงไฟฟาแรงสูง 500 กิโลโวลต และ 230 กิโลโวลต ตอไป โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 ไฟฟาที่ผลิตไดจากโรงไฟฟาพลังความรอนเครื่องที่ 1 และ 2 จํานวนรวม 1,470 เมกะวัตต จะสงเขา             
สูระบบของ กฟผ. โดยผานทางสถานีไฟฟาแรงสูง 500 กิโลโวลต ลานไกไฟฟาดาน High Voltage 
Side ของหมอแปลงไฟฟา 

 ไฟฟาที่ผลิตไดจากโรงไฟฟาพลังความรอนรวม ชุดที่ 1 และ  2 จํานวนรวม 1,450 เมกะวัตต จะสงเขา
สูระบบของ กฟผ. ผานทางสถานีไฟฟาแรงสูง 230 กิโลโวลต ลานไกไฟฟาดาน High Voltage Side 
ของหมอแปลงไฟฟา 

 ไฟฟาที่ผลิตไดจากโรงไฟฟาพลังความรอนรวม ชุดที่ 3 จํานวน 725 เมกะวัตต จะสงเขาสูระบบของ 
กฟผ. ผานทางสถานีไฟฟาแรงสูง 500 กิโลโวลต ลานไกไฟฟาดาน  High Voltage Side   ของหมอ
แปลงไฟฟา 

ทั้งนี้ ไฟฟาดังกลาวจะถูกสงจากระบบของ กฟผ. ไปสูระบบของ การไฟฟานครหลวง (กฟน.) และ              
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อกระจายไปสูผูบริโภคซึ่งเปนผูใชไฟฟาตอไป 

3.4.2   สภาพการแขงขัน 

 กฟผ. ในฐานะที่เปนผูซื้อไฟฟารายใหญของประเทศ ไดมีการทําสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาวกับผูผลิต
ไฟฟาเอกชนรายใหญทุกราย  ซึ่งภายใตสัญญาดังกลาวไดกําหนดรายไดที่แนนอนของผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญแตละราย 
จึงไมมีการแขงขันระหวางบริษัทฯ  กับผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญรายอื่นเกิดขึ้นภายใตโครงสรางกิจการไฟฟาในปจจุบัน 
หากบริษัทฯ สามารถรักษาระดับความพรอมจายตามสัญญาและผลิตไฟฟาใหไดตามคุณภาพที่กําหนด 
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ระบบผลิตไฟฟา

ระบบสงไฟฟาของ กฟผ.

กฟภ.กฟภ. กฟน.กฟน.

ผูใชไฟฟาผูใชไฟฟา

ผูใชไฟฟาตรง

ระบบสงไฟฟา

ระบบจําหนายไฟฟา

กฟผ.

สนพ.

กระทรวงพลังงาน

ผูซื้อไฟฟา
ตางประเทศ
ผูซ้ือไฟฟา
ตางประเทศ

ผูผลิตไฟฟาเอก
ชนรายใหญ

ผูผลิตไฟฟาเอก
ชนรายใหญ

ผูผลิตไฟฟาเอก
ชนรายใหญ

ผูผลิตไฟฟาเอก
ชนรายใหญระบบผลิตไฟฟา

ระบบสงไฟฟาของ กฟผ.

กฟภ.กฟภ. กฟน.กฟน.

ผูใชไฟฟาผูใชไฟฟา

ผูใชไฟฟาตรง

ระบบสงไฟฟา

ระบบจําหนายไฟฟา

กฟผ.

สนพ.

กระทรวงพลังงาน

ผูซื้อไฟฟา
ตางประเทศ
ผูซ้ือไฟฟา
ตางประเทศ

ผูผลิตไฟฟาเอก
ชนรายใหญ

ผูผลิตไฟฟาเอก
ชนรายใหญ

ผูผลิตไฟฟาเอก
ชนรายใหญ

ผูผลิตไฟฟาเอก
ชนรายใหญ

ระบบผลิตไฟฟา

ระบบสงไฟฟาของ กฟผ.

กฟภ.กฟภ. กฟน.กฟน.

ผูใชไฟฟาผูใชไฟฟา

ผูใชไฟฟาตรง

ระบบสงไฟฟา

ระบบจําหนายไฟฟา

กฟผ.

กระทรวงพลังงาน

ผูซื้อไฟฟา
ตางประเทศ
ผูซ้ือไฟฟา
ตางประเทศ

ผูผลิตไฟฟาเอก
ชนรายใหญ

ผูผลิตไฟฟาเอก
ชนรายใหญ

ผูผลิตไฟฟาเอก
ชนรายใหญ

ผูผลิตไฟฟาเอก
ชนรายใหญ

หนวยงานกํากับดูแล

ศูนยควบคุมระบบไฟฟา

ระบบผลิตไฟฟา

ระบบสงไฟฟาของ กฟผ.

กฟภ.กฟภ. กฟน.กฟน.

ผูใชไฟฟาผูใชไฟฟา

ผูใชไฟฟาตรง

ระบบสงไฟฟา

ระบบจําหนายไฟฟา

กฟผ.

กระทรวงพลังงาน

ผูซื้อไฟฟา
ตางประเทศ
ผูซ้ือไฟฟา
ตางประเทศ

ผูผลิตไฟฟาเอก
ชนรายใหญ

ผูผลิตไฟฟาเอก
ชนรายใหญ

ผูผลิตไฟฟาเอก
ชนรายใหญ

ผูผลิตไฟฟาเอก
ชนรายใหญ

หนวยงานกํากับดูแล

ศูนยควบคุมระบบไฟฟา

3.4.3   สภาพการแขงขันในอนาคต 

 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  9 ธันวาคม 2546 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการการปรับโครงสรางกิจ
การไฟฟาเปนโครงสรางรูปแบบ Enhanced Single Buyer (ESB) และแนวทางการจัดตั้งหนวยงานกํากับดูแลกิจการไฟฟา
ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (“กพช.”) เพื่อใหระบบไฟฟาของประเทศมีความมั่นคงมากขึ้น และเพื่อ
รองรับนโยบายการแปรรูปกิจการไฟฟาทั้ง 3 แหง เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อกระจายหุนบางสวนใหประชา
ชนมีสิทธิเปนเจาของกิจการไฟฟาแทนการผูกขาด โดยจะนํา กฟผ. เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เปนหนวยงานแรก 
และหากไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะนํา กฟน. และ กฟภ. เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ตอไป 

โครงสรางกิจการไฟฟาในปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางกิจการไฟฟารูปแบบ Enhanced Single Buyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา:  สํานักงานนโยบายพลังงานแหงชาติ (“สพช.”) 
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 ทั้งนี้ รูปแบบโครงสรางกิจการไฟฟาของไทยจะเปลี่ยนเปนโครงสรางรูปแบบ ESB ตามมติคณะ                  
รัฐมนตรีขางตน โดย กฟผ. ยังคงเปนผูผลิต ดูแลระบบไฟฟา  และเปนผูซื้อไฟฟารายเดียวเชนเดิม แตมีการแบงแยกระบบ
บัญชี ระหวางกิจการผลิตไฟฟาและกิจการสายสงไฟฟาเพื่อใหเกิดความชัดเจน ที่สําคัญจะมีการจัดตั้งองคกรกํากับดูแล 
(Regulator) คอยกํากับดูแลใหเกิดความโปรงใสในการสั่งจายกระแสไฟฟา และมีการตรวจสอบการทํางานของศูนยควบคุม
ระบบไฟฟา (System Operator) ที่จะทําหนาที่ สั่งเดินเครื่องโรงไฟฟา และดูแลใหมีกระบวนการแขงขันสรางโรงไฟฟาใหม 
โดย กฟผ. และผูผลิตไฟฟาเอกชนที่สนใจสามารถรวมประมูลราคาแขงขันในการสรางโรงไฟฟาใหมได ซึ่งการจัดตั้ง                   
องคกรกํากับดูแลนี้จะทําใหระบบมีความมั่นคง สามารถรักษาระดับราคาและคุณภาพของบริการใหมีความเหมาะสมเพื่อ 
คุมครองผูบริโภค 

 สําหรับการดําเนินงานของ กฟน.และ กฟภ.ยังคงเปนผูดําเนินการระบบจําหนายและการคาปลีกไฟฟา 
ภายในพื้นที่รับผิดชอบของตน แตจะมีการแบงแยกทางบัญชีระหวางธุรกิจระบบจําหนายและจัดหาไฟฟาออกจากกัน เพื่อ
สงเสริมประสิทธิภาพใหการดําเนินการของทั้ง 2 หนวยงานใหชัดเจน วารายไดแตละสายงานมีที่มาที่ไปและจํานวนเทาใด 

 ทั้งนี้ การกํากับดูแลกิจการไฟฟา จะมีการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟาที่เปน
หนวยงานภายในกระทรวงพลังงาน มีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา (Board of Commission) ประกอบดวย ประธาน
กรรมการ 1 คน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นอีก 3-5 คน มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

 1)  กํากับดูแลอัตราคาบริการของผูประกอบกิจการไฟฟาตามแนวทาง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด  

 2)  กําหนดมาตรการเพื่อสงเสริมการแขงขันและปองกันการใชอํานาจการผูกขาดในทางมิชอบ                  
ตรวจสอบการดําเนินการของศูนยควบคุมระบบโครงขายไฟฟา รวมทั้งกําหนดวิธีการ และกํากับการแขงขัน การสรางโรง
ไฟฟาใหม 

 3)  กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูประกอบกิจการไฟฟา โดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล  การสงเสริม 
และการเพิ่มประสิทธิภาพในกิจการไฟฟา 

 4)  กําหนดและกํากับดูแลมาตรฐานทางวิชาการและความปลอดภัยของการประกอบกิจการไฟฟา            
มาตรฐานและคุณภาพในการใหบริการ รวมท้ังมาตรการในการคุมครองผูใชไฟฟาและผูไดรับความเดือดรอนเสียหาย           
อันเนื่องจากการประกอบกิจการไฟฟา รวมถึงพิจารณาการรองเรียน การอุทธรณของผูใชไฟฟา ผูประกอบกิจการไฟฟา และ
ผูไดรับความเดือดรอนเสียหายอันเนื่องจากกิจการไฟฟา 

 5)  ใหคําแนะนําและเสนอแนะเกี่ยวกับการเชื่อมโยง การใชบริการ การปฏิบัติการ การควบคุมระบบ
โครงขายไฟฟา และการซื้อขายไฟฟา   

 6)  จัดทําและเสนอแนะการพยากรณความตองการใชไฟฟา แผนการจัดหาไฟฟา และทางเลือกการใช 
เช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาทั้งในและตางประเทศ และแผนการขยายระบบโครงขายไฟฟา 

 7)  วิเคราะห ตรวจสอบ และประสานแผนการลงทุนในกิจการไฟฟา 
 8)  ออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟา และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการประเมินและ                 

คัดเลือกขอเสนอการรับซื้อไฟฟา รวมทั้งดําเนินการคัดเลือกผูผลิตไฟฟาตามหลักเกณฑวิธีการที่กําหนด  
 9)  ปฏิบัติการอื่นใดที่จําเปนเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการไฟฟาหรือตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือ

กฎหมายอื่นที่ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ  
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การปรับโครงสรางกิจการไฟฟาในอนาคต อาจมีผลกระทบโดยตรงตอทิศทางธุรกิจและสภาพการแขงขันใน
อนาคต ตอบริษัทที่ดําเนินธุรกิจดานการผลิตไฟฟา  แตสําหรับบริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาวกับ กฟผ. เปนระยะ
เวลา 25 ป ตามโครงสรางรูปแบบ ESB กฟผ. ยังเปนผูรับซื้อไฟฟาโดยตรง จึงทําใหไมมีผลกระทบตอรายไดรายปของ
บริษัทฯ ที่จะไดรับตามสัญญาแตอยางใด 

3.4.3   ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

รัฐบาลไดสงเสริมใหภาคเอกชนไดเขามามีบทบาทมากขึ้นในฐานะของผูผลิตไฟฟาเอกชนในรูปของ             
ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายยอย (Small Power Producers หรือ SPPs) และผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (Independent Power 
Producers หรือ IPPs) รวมทั้งการจัดตั้งบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) และบริษัทผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งถือหุนของบริษัทฯ รอยละ 99.99 

ผูผลิตไฟฟาเพื่อขายในประเทศประกอบดวย กฟผ. ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ ผูผลิตไฟฟาเอกชนราย
ยอย บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จํากัด บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด บริษัทฯ และผูผลิตไฟฟาตางประเทศ โดยทั้งหมดมี 
กฟผ. เปนผูรับซื้อไฟฟาที่ผลิตขึ้นไดเกือบทั้งหมด ผานทางสัญญาซื้อไฟฟาระยะยาวที่ทํากับ กฟผ. และมีผูใชไฟฟาขอซื้อไฟ
ฟาโดยตรงจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายยอยอีกจํานวนเล็กนอย 

กฟผ. จะเปนผูกําหนดปริมาณการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาแตละโรง ใหตรงกับความตองการใชไฟฟาใน
แตละชวง แตทั้งนี้ โรงไฟฟาที่มิไดจายไฟ (เนื่องจากคําสั่งของ กฟผ. เอง) ก็จะยังคงไดรับคาตอบแทนตามสัญญาและ            
เงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในสัญญาซื้อไฟฟาของผูผลิตแตละราย 

ในปจจุบัน  กฟผ. คือผูผลิตไฟฟารายใหญที่สุดในประเทศไทยโดยมีกําลังการผลิตติดตั้ง ณ  วันที่                    
30 มีนาคม 2548 รวม 15,808.56 เมกะวัตตคิดเปนรอยละ 59.78 ที่เหลือเปนการผลิตโดยภาคเอกชน และเปนการนําเขา            
ไฟฟาจากตางประเทศ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1)    โรงไฟฟาภายใตการดําเนินงานของ กฟผ. 

โรงไฟฟาภายใตการดําเนินงานของ กฟผ. สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ โรงไฟฟาที่ใช
เช้ือเพลิงในการผลิต (Fossil Fuel Power Plants) และโรงไฟฟาพลังน้ํา (Hydro Power Plants)  

1.1)  โรงไฟฟาที่ใชเช้ือเพลิงในการผลิต 
โรงไฟฟาที่ใชเช้ือเพลิงในการผลิตประกอบดวย โรงไฟฟาพลังความรอน  โรงไฟฟา               

พลังความรอนรวม และโรงไฟฟากังหันกาซ ปจจุบัน  กฟผ. มี โรงไฟฟาพลังความรอน กําลังการผลิตรวม 6,370 เมกะวัตต 
โรงไฟฟาพลังความรอนรวม กําลังการผลิตรวม 5,146.95 เมกะวัตต และโรงไฟฟากังหันแกสและดีเซล กําลังการผลิตรวม 
866.4 เมกะวัตต  

1.2)    โรงไฟฟาพลังน้ํา 
โรงไฟฟาพลังน้ําของ กฟผ. มีกําลังการผลิตรวม 3,424.18 เมกะวัตต ซึ่งปกติแลวโรงไฟฟา

พลังน้ําจะถูกใชในการผลิตไฟฟาในชวงที่มีความตองการไฟฟาสูง กฟผ. มีโครงการที่จะเพิ่มกําลังผลิตอีก 500 เมกะวัตต 
โดยจะมาจากโรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคองแบบสูบกลับ  
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2)    โรงไฟฟาที่มิไดอยูภายใตการดําเนินงานของ กฟผ.  

2.1)    ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPPs) 
กฟผ. ดําเนินการแปรรูปบางสวนโดยการจัดตั้งบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ในป 2535  

และบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)  ในป 2543  เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ นอกจากนี้ รัฐบาลให 
กฟผ. รับซื้อไฟฟาจากเอกชนในรูปของผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญอีก 7 ราย รวมกําลังการผลิตติดตั้งทั้งสิ้น 8,164                  
เมกะวัตต  

2.2)    ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายยอย (SPPs) 
ปจจุบัน กฟผ. มีการซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายยอย ในปริมาณ 1,914  เมกะวัตต 

โดยมีการทําสัญญาซื้อขายไฟฟา 2 ประเภท คือ สัญญาประเภท Firm และ สัญญาประเภท Non-Firm โดยที่ สัญญาประเภท 
Firm หมายถึง การทําสัญญาซื้อขายไฟฟาอายุ ต้ังแต 5 ปขึ้นไป และมีการจายคาพลังไฟฟา (Capacity Payment) และคาพลัง
งานไฟฟา (Energy Payment)   สําหรับ Non-Firm  หมายถึง การทําสัญญาซื้อขายไฟฟาปตอป และจะไดรับคาไฟฟาตาม
พลังงานไฟฟาที่ผลิตได 

2.3)   ผูผลิตไฟฟาตางประเทศ   
 ขณะนี้ กฟผ. มีการทําสัญญาซื้อไฟฟาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจํานวน

หลายสัญญา เชน  สัญญาซื้อไฟฟาจากเขื่อนน้ําเทิน-หินบุน  จํานวน 214 เมกะวัตต สัญญาซื้อไฟฟาจากเขื่อนหวยเฮาะ  
จํานวน 126 เมกะวัตต  และสัญญาซื้อไฟฟาจากเขื่อนน้ําเทิน 2  จํานวน 920 เมกะวัตต เปนตน 

 

 



 

 
สวนที่ 2 หนาที่ 34 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด  

สรุปรายชื่อผูผลิตไฟฟาใหแกผูใชไฟฟาในประเทศไทย (Electricity Supply) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2548 

ท่ีมา:  กฟผ. 
*  เปนกําลังการผลิตติดต้ังรวมซึ่งแตกตางจากกําลังการผลิตท่ีระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟา (Contracted Capacity) ท่ีบริษัทฯ ลงนามกับ กฟผ. จํานวน 3,645 
   เมกะวัตต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชื่อผูผลิต ประเภทโรงไฟฟา กําลังผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต) รอยละ 
1)   กฟผ. พลังน้ํา 3,424.18 12.97 
 พลังความรอน 6,370.00 24.10 

 พลังความรอนรวม 5,146.95 19.47 
 กังหันแกส 847.00 3.20 
 ดีเซล 5.40 0.02 

พลังงานทดแทน 1.03 -  รวม 15, 794.56 59.76 
2)   บริษัทผลิตไฟฟา บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด                  3,481.00*  13.17 
 เอกชนอื่นๆ บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 2,056.00 7.78 

 เทิน-หินบุน (ลาว) 214.00 0.81 
 หวยเฮาะ (ลาว) 126.00 0.48 
 บริษัท ผูผลิตไฟฟาอิสระ จํากัด 700.00 2.65 
 บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด 700.00 2.65 
 บริษัท โกลว ไอพีพี จํากัด 713.00 2.70 
 บริษัท อีสเทิรน เพาเวอร จํากัด 350.00 1.32 

ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายยอย 1,994.00 7.54 
สายสงเชื่อมโยงไทย-มาเลเซีย ระยะที่ 2 300.00 1.14 

รวม 10,634.00 40.24   

 รวมทั้งสิ้น 26,428.56 100.00 
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3.4.4   ความตองการใชไฟฟาสูงสุด 

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2548 ในระบบ กฟผ.มีกําลังผลิตติดตั้งรวม 26,442.56 เมกะวัตต และความตองการ
ใชไฟฟาสูงสุด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548 เทากับ 20,221.50 เมกะวัตต เพิ่มขึ้นจากความตองการใชไฟฟาสูงสุดในปที่ผานมา 
895.7 เมกะวัตต หรือรอยละ 4.63 

การผลิตและการซื้อพลังงานไฟฟาของ กฟผ. ป 2547 รวมทั้งสิ้น 125,325.62 ลานหนวย เพิ่มขึ้นจาก        
ป 2546 จํานวน 8,582.17 ลานหนวย หรือรอยละ 7.35 ซึ่งสอดคลองกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 

ความตองการใชไฟฟาสูงสุดในแตละเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: กฟผ 
. 

ปริมาณการผลิตไฟฟาในแตละเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: กฟผ. 
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3.4.5  การพยากรณความตองการไฟฟา 

       คณะอนุกรรมการพยากรณความตองการใชไฟฟาไดปรับปรุงเสนอรายงานความตองการใชไฟฟาใหม
เดือนมกราคม 2548 ดังนี้ 

รายงานความตองการใชไฟฟาใหมเดือนมกราคม 2548 

พยากรณความตองการพลังไฟฟา กรณีเศรษฐกิจฟนตวัปานกลาง 
เพิ่มขึ้น ป พ.ศ. 

เมกะวัตต 
เมกะวัตต รอยละ 

2548 21,143 1,543 7.9 
2549 22,738 1,595 7.5 
2550 24,344 1,606 7.1 
2551 26,048 1,704 7.0 
2552 27,852 1,804 6.9 
2553 29,808 1,956 7.0 
2554 31,844 2,036 6.8 
2555 33,945 2,101 6.6 
2556 36,173 2,228 6.6 
2557 38,515 2,342 6.5 
2558 40,978 2,463 6.4 

เพิ่มข้ึนเฉลี่ย    
2547-2551 - 1,585 7.5 
2552-2556 - 2,025 6.8 
2557-2558 - 2,403 6.4 

 ท่ีมา: กฟผ. 
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3.4.6    แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟ ฟา “PDP 2004” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 
รายละเอียดแผนพัฒนาการผลิต มีดังนี้ 

แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP 2004) 

ป โรงไฟฟา กําลังผลิต 
(เมกะวัตต) 

ความตองการ 
พลังไฟฟาสูงสุด 

(เมกะวัตต) 

กําลังผลิตไฟฟา 
สํารองต่าํสุด 

(รอยละ) 
  กําลังผลิตติดตั้งถงึธันวาคม 2547 26,352.2      

2548 ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก 20.2 21,143 19.9 
2549   - 22,238 13.7 
2550 บริษัท BLCP เพาเวอร จาํกัด ชดุที ่1-2 2 x 673.25 23,844 15.3 

  ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายยอย 163.7     
  บริษัท กัลฟเพาเวอร เจนเนอเรชั่น จํากัด (เพิ่มเติม) 700     

2551 พลังความรอนรวมสงขลา ชุดที ่1 700 25,548 15.5 
  บริษัท กัลฟเพาเวอร เจนเนอเรชั่น จํากัด ชุดที ่1 700     
  บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากดั ชุดที ่1-2 2 x 700     

2552 พลังความรอนรวมพระนครใต ชุดที ่3 700 27,352 15.9 
  พลังความรอนรวมพระนครเหนือ ชุดที่ 1 700     

2553 ซ้ือจากโครงการใน สปป. ลาว (น้ําเทิน 2) 920 29,308 14.3 
  พลังความรอนรวมบางปะกง ชุดที่ 5 700     
  โรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน 175     

2554 โรงไฟฟาใหม  และ RPS* 2,940 31,344 14.4 
  ปลดพลังความรอนขนอม ชุดที ่1 - 75     

2555 โรงไฟฟาใหม  และ RPS 2,205 33,445 15.3 
2556 โรงไฟฟาใหม  และ RPS 2,205 35,673 14.3 
2557 โรงไฟฟาใหม  และ RPS 2,940 38,015 14.6 
2558 ปลดพลังความรอนพระนครใต ชุดที1่-2 2 x - 200 40,478 14.2 

  โรงไฟฟาใหม  และ RPS 2,940     
 กําลังผลิตติดตั้งถงึธันวาคม 2547  26,352.20 เมกะวัตต 
 รวมกําลังผลิตที่เพิ่มขึ้น  21,455.40 เมกะวัตต 
 โรงไฟฟาที่ปลดออกจากระบบ     - 475.00 เมกะวัตต 
 รวมกําลังผลิตทั้งส้ินถึงป 2558   47,332.60 เมกะวัตต 
ท่ีมา : กฟผ. 
หมายเหต ุ Renewable Portfolio Standard (RPS) หมายถึง สัดสวนการผลิตหรือจัดหาไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน  
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3.4.7 นโยบายดานกิจการไฟฟาที่สําคัญ 

เนื่องจากรัฐบาลยังไมไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา ทําใหยังขาดความชัดเจนใน
หลายๆ ประเด็น เชน กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ การแขงขันระหวาง กฟผ. กับภาคเอกชนในการสรางโรงไฟฟาใหม        
รวมถึงขั้นตอนการเปดประมูล นโยบายเกี่ยวกับการผลิตหรือจัดหาไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะราคาและ               
สัดสวนในการรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนดังกลาว การจัดทําแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย              
ฉบับใหม ซึ่งเดิม กฟผ. เปนผูจัดทํา และนโยบายการใชเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา เปนตน แมวาความไมแนนอนใน
ประเด็นดังกลาวอาจมีผลกระทบโดยตรงตอทิศทางธุรกิจแลสภาพการแขงขันในอนาคต แตสําหรับบริษัทฯ ซึ่งมีสัญญาซื้อ
ขายไฟฟาระยะยาวกับ กฟผ. เปนระยะเวลา 25 ป โดย กฟผ. ยังเปนผูรับซื้อไฟฟาโดยตรงตามโครงสรางรูปแบบ ESB จึงทํา
ใหไมมีผลกระทบตอรายไดของบริษัทฯ ที่จะไดรับตามสัญญาแตอยางใด  

3.5    ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ 

3.5.1  กําลังการผลิตและนโยบายการผลิต 

ปจจุบัน โรงไฟฟาราชบุรีมีกําลังการผลิตรวม 3,645 เมกะวัตต  การวางแผนการผลิตกระแสไฟฟาเพื่อ 
จัดสงให กฟผ. จะดําเนินการตามการสั่งการของศูนยควบคุมกําลังไฟฟาของ กฟผ. ตามสัญญาการซื้อขายไฟฟาระยะยาว
เชนเดียวกับสัญญาที่ กฟผ. ลงนามกับผูผลิตไฟฟาเอกชนรายอื่นๆ  ซึ่งจํานวนชั่วโมงการสั่งเดินเครื่องในแตละปรวมถึงแผน
การบํารุงรักษาไดระบุไวแลวในสัญญา  ทั้งนี้ นโยบายการผลิตจะตองผลิตใหไดตามสัญญาที่ไดทําไวกับ กฟผ. เพื่อรักษา
เสถียรภาพความพรอมจายไฟฟา 

3.5.2  การจัดหาวัตถุดิบ 

วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตกระแสไฟฟาคือเช้ือเพลิงและอะไหลเครื่องจักร เช้ือเพลิงหลักของโรงไฟฟา
ราชบุรีคือ กาซธรรมชาติ ซึ่งคิดเปนรอยละ 99.94 ของตนทุนเชื้อเพลิงทั้งหมดของโรงไฟฟาจะกระทําภายใตสัญญาซื้อขาย
กาซระยะยาวกับ บมจ. ปตท. สําหรับอะไหลเครื่องจักรไดดําเนินการจัดซื้อจากตัวแทนจําหนายในประเทศและตางประเทศ 

3.6    ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ดวยความมุงมั่นที่จะดําเนินการผลิตพลังงานไฟฟา ควบคูไปพรอมกับการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อ               
คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน บริษัทฯ จึงไดดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอม โดยใชระบบที่เปนมาตรฐานสากล (ISO 14001) เพื่อ
ใหเกิดมีระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานในดานการดูแลสิ่งแวดลอมที่มีความเหมาะสม เปนไปตามกฎหมาย และสามารถตรวจ
สอบได พรอมทั้งกําหนดแนวนโยบายดานสิ่งแวดลอมเพิ่มเติมขึ้นใหม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547 โดยเนนเจตนารมณ ดังนี้ 

1. สรางความสัมพันธที่ดีและใหความสําคัญตอชุมชน โดยคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

2. สงเสริมการสรางจิตสํานึกใหผูปฏิบัติงานไดเกิดความรู และความเขาใจถึงบทบาทอันสําคัญที่มีตอ
การดูแลสิ่งแวดลอม 
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3. ใหปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  ดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทย  ตลอดจนขอบังคับของ
ทองถิ่นที่เกี่ยวของ 

4. ใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิต และกิจกรรมอื่น ๆ ที่อาจ  กอให
เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ  และปรับปรุงผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง รวมทั้ง
มาตรการปองกันและระงับเหตุฉุกเฉิน 

5. ใหมีการใชทรัพยากรอยางเกิดประโยชนสูงสุด  พรอมทั้งอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดปฏิบัติตามพันธะที่มีตอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) อยางเครงครัด 
โดยมีการดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม พรอมทั้ง
รายงานผลการดําเนินการดังกลาวแกหนวยงานที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง  

สําหรับการดําเนินงานดานมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม จะดําเนินการตามที่ไดกําหนดไวในรายงาน EIA 
ไดแก ดานทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณภาพชีวิต โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ไดรับตั้งแตในชวงระยะกอสราง จนกระทั่งถึงระยะดําเนินการในปจจุบัน และยังคงพัฒนาใหมีมาตรการลดผลกระทบที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเนนนโยบายในดานการปองกันการเกิดมลพิษ (Pollution Prevention)  

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาราชบุรีไดกระทําอยางตอเนื่องโดยมีการตรวจวัดดวย
เครื่องมือที่ทันสมัย ไดแก คุณภาพอากาศจากปลองจะมีการตรวจวัดและบันทึกคามลสารที่ปลอยออกจากปลองทุก 15 นาที  
คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ทําการตรวจวัดโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตลอด 24 ช่ัวโมง คุณภาพน้ําที่ระบาย
จากโรงไฟฟาทําการตรวจวัดดวยระบบอัตโนมัติอยางตอเนื่องตลอด 24 ช่ัวโมง และตรวจวัดทุกพารามิเตอรอีกทุก 1 เดือน 
คุณภาพน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติทําการตรวจวัดทุก 4 เดือน และระดับเสียงทําการตรวจวัดทุก 3 เดือน ซึ่งผลจากการตรวจ
วัดคุณภาพสิ่งแวดลอมจะถูกจัดทําเปนรายงานเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทุก 
6 เดือน ตามเงื่อนไขของรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ยังจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจวัดคุณ
ภาพสิ่งแวดลอมประจําเดือน สงใหกับสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 8 (ราชบุรี) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอมจังหวัดราชบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และองคการบริหารสวนตําบลอีก 8 
แหงโดยรอบโรงไฟฟาเปนประจําทุกเดือน และในทุก 6 เดือนจะจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวด
ลอมใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดอีก 101 หนวยงาน 

ในป 2547 โรงไฟฟาราชบุรีไดทําการตรวจประเมินเพื่อคงไวซึ่งระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน 
ISO14001 ในทุก  6 เดือน  ซึ่ งดําเนินการโดย  บริษัท  Det Norske Veritas (Thailand) จํากัด  เพื่ อใหระบบการจัดการ                     
สิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาเปนไปตามมาตรฐานและเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

1)  การดําเนินการเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
จากการดําเนินการผลิตไฟฟาในเชิงพาณิชย ต้ังแตเดือนตุลาคม ป 2543 เปนตนมานั้น ยังไมปรากฏวาเกิด

ความเสียหายตอสิ่งแวดลอมหรือเกิดการรองเรียนจากชุมชน ในป2547 ไดมีการจัดทําแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพ        
สิ่งแวดลอมเพื่อศึกษาถึงผลกระทบที่อาจเกิดตอสิ่งแวดลอม ดังนี้ 
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หมายเหตุ  √ หมายถึง กิจกรรมที่ดําเนินการในรอบป 
CEMS :  Continuous Emission Monitoring System  
AQMS :  Ambient Air Quality Monitoring System 

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. 
ขอมูลกายภาพ                         
ขอมูลอตุุนิยมวิทยา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
คุณภาพอากาศทั่วไป √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
ความถูกตองของ CEMS   √           √         
ความถูกตองของ AQMS  √      √     
Stack Emission √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
ระดับเสียงโดยทั่วไป  √   √   √   √  
คุณภาพน้าํผิวดิน  √    √    √   
คุณภาพน้าํใตดิน/บอน้ําตืน้  √        √   
ปริมาณและคุณภาพน้ําทิ้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
ความเปนกรดและดางของน้าํฝน     √ √ √ √     
คุณภาพน้าํในบอทิ้งยิปซ่ัมและ             
บอสังเกตการณ  √        √   
คุณภาพดนิ  √           
ขอมูลชีวภาพ             
แพลงกตอน+สัตวหนาดนิ √      √      
ชนิดและปริมาณสัตวปา        √    √ 
การใชประโยชนของมนุษย             
การคมนาคมขนสง   √          
การจัดการน้ําและการใชน้ํา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
การควบคุมน้ําทวมและการระบายน้ํา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
คุณภาพชีวิต             
การกําจัดของเสีย √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
สาธารณสุข/สถิติโรค √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
การตรวจสุขภาพ   √          
อาชีวอนามัย                         
  :  ฝุนละออง   √      √    
  :  ระดับเสียง   √      √    
  :  ความรอน   √      √    
  :  ความเขมแสง   √      √    
สถิติการเกิดอบุัติเหตุ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
คุณภาพชวีิต/ทัศนคต ิ             
ความคิดเห็นของราษฎร   √          
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สรุปรายการคาใชจายเพื่อปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในชวงป 2543 – ป 2547 
รายการ คาใชจาย (ลานบาท) 
1.  งานกําจัดกากของเสีย (โรงเก็บขยะ)  0.96 
2.   จัดทําพื้นที่สีเขียวและงบบํารุงรักษา 18.80 
3.   คาใชจายในการกาํจัดกากของเสีย  1.11  
4.   งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 11.10 
5.   คาทุนดักน้ํามัน 0.03 
6.   งานจัดการดานสิง่แวดลอมเพือ่เตรียมการขอใบรับรองมาตรฐานดานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 5.04 
7.   งานจัดการดานสงิแวดลอมตามขอเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอม 0.13 
8.   งานศึกษาการกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมกบัความเปนกรดของน้ําฝน 0.12 
9.   งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณบอยิปซ่ัม 0.33 
10.   Hydro Test ทอบรรจุกาซทนความดัน 2.02 
11.   งานตรวจวิเคราะหน้ําและสิ่งมีชีวิตที่ผิดปกติในโรงไฟฟา 0.03 
12.   งานตรวจวิเคราะหน้ําดื่มจากตูทําน้าํเย็น 0.01 
13.   งานปรับสภาพแวดลอมบริเวณจดุเก็บตัวอยางน้ํา /รอบๆ AAQM 0.01 
14.   แนวกนัเสียง 0.15 
15.   ปลูกตนไม บอยิปซ่ัมบอ  0.14 
16.   คากําจัดตะกอนเหลวและตะกอน 0.54 
17.   คากําจัดยิมซ่ัม 0.60 
18.   คากําจัดฉนวนความรอน 0.15 
19.   คากําจัดกากน้ํามนั 0.15 
20.   สารเคมีที่ใชแลว 0.06 
21.   ปรับปรุงระบบ Drain น้ําทิ้งจาก HRSG ลงใน Blow down sump 0.20 
22.   ปรับปรุงลานกองยิปซ่ัม 0.60 
23.   ติดตั้งอปุกรณตรวจวัดอุตุนิยมวทิยา  ที่สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ 1.20 
24.   ตรวจวัดมวลสารที่ออกจากปลอง TP   0.05 
25.   ตรวจหาจุลินทรียในระบบปรับอากาศ 0.32 
26   กอสรางอาคารเกบ็กากน้ํามัน 1.80 

รวมเปนเงิน             45.65 
 

 นอกจากนี้ในป 2548 ยังไดต้ังงบประมาณเพื่อปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดังนี้ 
รายการ คาใชจาย (ลานบาท) 
1.   งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยฝายส่ิงแวดลอม กฟผ. 5.00 
2.   งานติดตั้งเครื่องมือตรวจวดัคุณภาพน้ํา 7.50 
3.   จัดทําพื้นที่สีเขียวและงบบํารุงรักษา 7.30 
4.   โครงการศึกษา Air Model รวมกับ บมจ. ปตท. 0.30 
5.   คารักษาระบบการจัดการสิ่งแวดลอม  (ISO 14001) 0.40 
6.   โครงการศึกษาการกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม 0.05 
7.   งานตรวจวิเคราะหน้ําและสิ่งมีชีวิตที่ผิดปกติในโรงไฟฟา 0.03 
8.   งานตรวจวิเคราะหน้ําดื่มจากตูทําน้าํเย็น 0.01 
9.   คากําจัดตะกอนเหลวและตะกอน 0.54 
10.  คากําจัดยิมซ่ัม 0.60 
11.  คากําจัดฉนวนความรอน 0.15 
12.  คากําจัดกากน้ํามนั 0.15 
13.  สารเคมีที่ใชแลว 0.06 
14.   ตรวจพิสูจนคุณภาพอากาศเฉพาะกจิ 0.20 
15.   ตรวจหาจุลินทรียในระบบปรับอากาศ 0.05 

รวมเปนเงิน             22.34 
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3)     ผลการปฏิบัติจริงเมื่อเทียบกับขอกําหนดตามกฎหมาย 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อยืนยันถึงผลการดําเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบ                  

สิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาราชบุรีวาเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ทั้งในดานอากาศ น้ํา และเสียง ซึ่งผลการตรวจวัดคาตาง ๆ อยูในเกณฑที่ดีตามที่กฎหมายได
กําหนดไว 

4)    ขอพิพาทหรือการถูกฟองรองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และแนวทางแกไข 
โรงไฟฟาราชบุรีมีที่ต้ังติดกับบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบ แตไมมีขอพิพาทจากกรณีถูกฟองรองเกี่ยวกับ

ปญหาดานสิ่งแวดลอมจากชุมชนรอบ ๆ โรงไฟฟา เนื่องจากใชวิธีการสื่อสารขอมูลสูชุมชน และผูนําทองถิ่นอยางตอเนื่อง 
ทําใหขาวสารการดําเนินงานของโรงไฟฟากระจายเขาสูชุมชน ทําใหชุมชนไดรับขอมูลที่ถูกตองและใหการยอมรับ ในกรณี
หากเกิดขอพิพาทกับชุมชนและสังคม โรงไฟฟาราชบุรีไดสรางระบบการรับเรื่องรองเรียน ตลอดจนแผนเตรียมการรับเหตุ
ฉุกเฉินกรณีเกิดการชุมนุมประทวง ซึ่งไดจัดเตรียมไวอยางเปนระบบแลว 

3.7   งานดานสังคม   

การดําเนินงานดานสังคมเปนสวนหนึ่งของการแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมที่บริษัทฯ พึงกระทําในฐานะ 
พลเมืองดีของสังคม ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดรวมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดทํา “โครงการโรงไฟฟาราชบุรี
พัฒนา” โดยมุงหวังที่จะสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟาราชบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืน                         
ซึ่งการดําเนินงานไดเริ่มจากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานถึงสภาพปญหาและความตองการของประชาชนบริเวณพื้นที่รอบ              
โรงไฟฟาราชบุรี จํานวน 72 หมูบาน 8 ตําบล ในเขตพื้นที่ อําเภอเมือง อําเภอโพธาราม และ อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี ซึ่งไดใชกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนดวยการใหชุมชนคัดเลือกตัวแทนของตนเองเขามาชวยกันระดม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา ความตองการ และแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง จากนั้นก็มารวมกันจัดทําแผน
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมูบาน และแผนระดับหมูบานของทุกหมูบานก็จะถูกพัฒนาขึ้นมาเปนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับตําบล และนําเสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ไดรับทราบถึงความตองการของประชาชน เพื่อใหการสนับสนุน
กิจกรรมที่ประชาชนตองการตามความสามารถของหนวยงานนั้น ๆ   

ผลการศึกษาและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบลที่นําเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของไปแลวจะถูกนํามาจัดทํา
เปนแผนงาน “โครงการโรงไฟฟาราชบุรีพัฒนา” โดยบริษัทฯ เปนผูสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ และ
ลักษณะของการทําโครงการนี้ประชาชนจะมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของตนในรูปแบบชุมชนชวยชุมชนดวยการ
ประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อรวมกันพัฒนาทองถิ่นและคุณภาพชีวิต
ประชาชนไปในทิศทางที่ประชาชนตองการ นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมใหองคกรประชาชนมีความเขมเข็งและมีศักยภาพที่
จะพัฒนาชุมชนของตนเองใหยั่งยืนดวย ขณะเดียวกันประชาชนก็จะมีความเขาใจในเรื่องการผลิตไฟฟา และมองเห็นถึง
ความตั้งใจของโรงไฟฟาราชบุรีในฐานะที่เปนองคกรภาคธุรกิจในชุมชนที่เขามามีสวนรวมในการชวยเหลือสังคม  

โครงการโรงไฟฟาราชบุรีพัฒนา มีระยะดําเนินงาน 5 ป (2547-2551) และตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
บริเวณรอบโรงไฟฟาราชบุรีทั้ง 72 หมูบานจะมีทั้งหมด 8 หมวดกิจกรรม ไดแก สวนสาธารณะราชบุรีรมย จัดสรางเพื่อให
เปนศูนยรวมของชุมชนสําหรับใชจัดกิจกรรมตาง ๆ ธนาคารหมูบานและกองทุนหมุนเวียนเพื่อการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาชุมชน ซึ่งจะเนนการสงเสริมสรางโอกาสและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพที่เหมาะสมใหกับประชาชนในพื้นที่
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โครงการ การอนุรักษคลองบางปา การพัฒนาสุขภาพและสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในหมูบาน การเสริมสรางความเขมแข็งใน
การดําเนินกิจกรรม เปนการสรางองคความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชาวบานและกลุมกิจกรรมตางๆ ในชุมชน  
การพัฒนาสังคมและการเมือง ที่เนนการเสริมสรางความรักความสามัคคีในชุมชนและใหความรูและสรางจิตสํานึกที่ดี     
ดานการเมือง สุดทายเปนกิจกรรมการประชาสัมพันธโครงการ  

3.8   สิทธิหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 

3.8.1   การสงเสริมการลงทุน 

ตามที่ บริษัทฯ ไดยื่นคําขอรับการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดย
ขอรับสิทธิประโยชนเชนเดียวกับที่ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญไดรับนั้น คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดพิจารณาเมื่อ
วันที่ 22 กันยายน 2543 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนตามที่รองขอ เปนจํานวน 2 ฉบับ คือ สิทธิประโยชน
สําหรับโรงไฟฟาพลังความรอน 1 ฉบับ และสิทธิประโยชนสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 1 ฉบับ ซึ่งทั้งสองฉบับจะ
มีสิทธิประโยชนเชนเดียวกันดังนี้ 

1. การอนุญาตใหนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือผูชํานาญการกับคูสมรสและบุคคลซึ่งอยูในอุปการะ
ของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักรเทาที่               
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

2. การอนุญาตใหคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือผูชํานาญการที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรตาม
ขอ 1 ไดรับอนุญาตทํางานเฉพาะตําแหนงหนาที่การทํางานที่คณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได
รับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร 

3. การอนุญาตใหไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
4. การอนุญาตใหไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการ

ที่ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลา 8  ปนับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบการ  (โรงไฟฟาพลังความรอนเริ่มมีรายได 
ต้ังแตวันที่ 31 ตุลาคม 2543 ดังนั้น  สิทธิประโยชนจะเริ่มนับตั้งแตวันที่ 31 ตุลาคม 2543 ไปอีก 8 ป สําหรับโรงไฟฟา          
พลังความรอนรวมจะเริ่มมีรายไดต้ังแตวันที่ 18 เมษายน 2545 ดังนั้น สิทธิประโยชนจะเริ่มนับตั้งแตวันที่ 18 เมษายน 2545 
ไปอีก 8 ป) 

5. การอนุญาตใหไดรับการยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนซึ่งได
รับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามขอ 4)    ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลนั้น 

6. การอนุญาตใหนําหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได 

3.8.2   ขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
 เนื่องจากบริษัทฯ  ไดจัดตั้งขึ้นเปนรูปบริษัทซึ่งสามารถประกอบกิจการใดๆ ภายใตกฎหมายไทยโดยไม
มีขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ  เวนแตการขายกระแสไฟฟาตามสัญญาซื้อขายไฟฟา ซึ่งระบุใหผูผลิตไฟฟาเอกชนราย
ใหญ จะตองดําเนินการขายไฟฟาใหแก กฟผ. แตเพียงผูเดียว ไมสามารถดําเนินการขายไฟฟาใหแกผูใชไฟฟาโดยตรงได 
ตราบใดที่สัญญาซื้อขายไฟฟายังมีผลบังคับใชแกบริษัทฯ  
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4.   การวิจัยและพัฒนา  

การวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ จะเนนไปที่การพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาและเสถียรภาพและความ 
นาเชื่อถือ (Reliability)  การลดหยุดซอมฉุกเฉิน (Force Outage) ของโรงไฟฟาทั้ง 5 โรง  ตลอดจนการลดคาใชจายและ            
การเพ่ิมอายุการใชงานของชิ้นสวนอะไหล โดยบริษัทฯ จะทําการศึกษาอยูเสมอวามีเทคโนโลยี และ/หรือ อุปกรณใหมๆ               
ที่บริษัทสามารถนํามาใชและมีผลตอบแทนที่คุมคากับการลงทุน ดังเชน 

1. การจัดหา Spare Rotor พรอม Compressor Blade สําหรับ Gas Turbine 1 ชุด เพื่อลดความเสี่ยง จากการ
หยุดเดินเครื่องเปนเวลานาน เพื่อตรวจสอบ Rotor ทุก 140,000 ช่ัวโมง และสามารถปรับปรุง Rotor เปนชนิด Robust Back 
End (RBE) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศ และเสถียรภาพของ Rotor โดยไมตองหยุดเดินเครื่องเปนระยะเวลา
นาน  

2. บริษัทฯ อยูในระหวางดําเนินการติดตั้ง Hydraulic Nut เพื่อลดระยะเวลาการหยุดเดินเครื่อง เพื่อตรวจ
สอบในวาระ Minor และ Major Overhaul ได 2 วัน หรือสามารถลดความเสี่ยงการสูญเสียรายไดคาความพรอมจาย  
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5.  ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
5.1 สินทรัพยถาวรหลักของบริษัทฯ    
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 สินทรัพยถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีมูลคาสุทธิตามบัญชีเทากับ 
48,920.07 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

รายการสินทรัพย อายุการใชงาน 
(ป) 

อายุการใชงาน 
คงเหลือเฉล่ีย (ป) 

มูลคาคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 47 (ลานบาท) 

1. ท่ีดิน      
     1.1   ที่ดิน โรงไฟฟาราชบุรี  
  เนื้อที่รวม 2,158 ไร 1 งาน 28.6 ตารางวา 

  661.11 

     1.2   ที่ดิน สถานีสูบน้ํา  
            เนื้อที่รวม 2 ไร 2 งาน 50 ตารางวา 

  3.74 

     1.3   ที่ดิน ทาเทียบเรือ  
            เนื้อที่รวม 6 ไร 1 งาน 63 ตารางวา 

  8.27 

     1.4   ที่ดินวางเปลา (จังหวัดเพชรบุรี) 
             เนื้อที่รวม 52 ไร  89.8 ตารางวา 

  29.94 

     1.5  ที่ดินทาง  หนองน้ํา ลํารางสาธารณะ 
           เนื้อที่รวม 19 ไร  2 งาน 81.6 ตารางวา 

  17.91 

2.  โรงไฟฟา     
      2.1  โรงไฟฟาพลังความรอน 
      2.2 โรงไฟฟาพลังความรอนรวม 

25 
25 

20.8 
22.6 

20,589.15 
18,203.59 

      2.3  สิ่งอํานวยความสะดวกโรงไฟฟาใชรวมกัน 
      2.4   อุปกรณสื่อสารในโรงไฟฟา 

25 
5 

20.8 
1.1 

3,550.98 
6.39 

      2.5   อุปกรณสําหรับโรงไฟฟากังหันแกส 5 - 25 22.6 5,416.08 
3.  อาคารและสิ่งปลูกสรางอื่นๆ    
     3.1   อาคารและสิ่งปลูกสราง 
     3.2 การปรับปรุงอาคารฯ 
     3.3  สิ่งอํานวยความสะดวกรอบโรงไฟฟา 

20 
5 
20 

15.9 
3.9 
15.8 

355.29 
11.03 
18.31 

4.  ยานพาหนะ 5 2.3 13.32 
5.  ครุภัณฑ 
     5.1   เครื่องจักรและเครื่องมือประจําโรงไฟฟา 

 
5 

 
3.6 

 
4.87 

     5.2   เครื่องตกแตงและติดตั้ง 
     5.3   อุปกรณสํานักงาน 

5 
5 

2.5 
3.7 

2.24 
22.11 

     5.4   อุปกรณระบบติดตอสื่อสาร 
     5.5 คอมพิวเตอรและ Network 

5 
5 

2.8 
2.0 

0.58 
4.00 

6.  เคร่ืองจักรระหวางติดตั้ง   1.16 
รวม 48,920.07 
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 จากรายงานการประเมินคาทรัพยสินของบริษัทฯ โดยบริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งทําการ
ประเมินเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2548 แสดงความเห็นวามูลคาตลาดยุติธรรม (ภายใตเงื่อนไขการใชประโยชนตอเนื่อง) ของ
ทรัพยสินของบริษัทฯ มีมูลคาประมาณ 50,003.20 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

รายการทรัพยสิน มูลคาตลาดยุติธรรม (ลานบาท) 
ที่ดิน พ้ืนที่รวม 2,254 ไร 98.6 ตารางวา 897.30 
อาคาร 225.80 
ทรัพยสินสวนควบบนที่ดิน 333.10 
เครื่องจักรและอุปกรณ (ต้ังอยูที่ทรัพยสินสวนที่ 1-4) 48,547.00 
         รวมทั้งหมด 50,003.20 

 
 ทั้งนี้ ที่ต้ังของทรัพยสินหลักดังกลาวแบงออกเปน 5 สวน ไดแก 1) โรงไฟฟาราชบุรี 2) สถานีสูบน้ํา 3) สถานีขน
ถายอุปกรณหนัก และทาเทียบเรือ 4) สถานีรับน้ํามันเตาเพชรเกษม และ 5) โครงการคลังเก็บเชื้อเพลิง (ทรัพยสินสวนที่ 1-4 
ต้ังอยูที่จังหวัดราชบุรี ทรัพยสินสวนที่ 5 ต้ังอยูที่จังหวัดเพชรบุรี)  
 
 บริษัทฯ จะทําการจดจํานองที่ดินและสิ่งปลูกสราง ซึ่งรวมถึงโรงไฟฟาและเครื่องจักรอุปกรณของโรงไฟฟา           
เพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกันกับเจาหนี้ 2 กลุม คือ เจาหนี้เงินกูระยะยาว และผูถือหุนกู ซึ่งภายใตสัญญาเฉลี่ยหลักประกัน 
(Security Sharing Agreement) ผูแทนผูถือหุนกูจะเขามาเปนคูสัญญาที่มีหลักประกันโดยการลงนามในหนังสือแจงการเขา
รวม (Deed of Accession) ทั้งนี้ เจาหนี้ทั้ง 2 กลุมดังกลาวในฐานะคูสัญญาที่มีหลักประกันจะไดรับการเฉลี่ยหลักประกันใน
สัดสวนที่เทาเทียมกันตามยอดหนี้ และคูสัญญาที่มีหลักประกันตกลงและใหความยินยอมวาที่ดินในบริเวณโรงไฟฟา
จํานวนประมาณ 52 ไร  จะไมเปนหลักประกันแกคูสัญญาที่มีหลักประกัน  
 
5.2 เงินลงทุนในบริษัทยอย  
 ไมมี  เนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีบริษัทยอยและบริษัทรวม  
 
5.3 นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 ไมมี  เนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีบริษัทยอยและบริษัทรวม  
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6.    โครงการในอนาคต  

การที่รัฐบาลไดปรับรูปแบบโครงสรางกิจการไฟฟาใหม โดย กฟผ.ยังเปนผูผลิต ผูซื้อไฟฟารายเดียว และดูแล
ระบบไฟฟาที่สําคัญจะมีการจัดตั้งองคกรกํากับดูแลกิจการไฟฟา ใหมีกระบวนการแขงขันสรางโรงไฟฟาใหม โดย กฟผ. 
และผูผลิตไฟฟาเอกชนที่สนใจ สามารถรวมประมูลราคาแขงขันในการสรางโรงไฟฟาใหมไดนั้น ทําใหบริษัท ผลิตไฟฟา
ราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุนของบริษัทฯ รอยละ 99.99 มีโอกาสขยายธุรกิจดานผลิตไฟฟาตามความตองการใช
ไฟฟาของประเทศที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) อาจเลือกที่จะขยายธุรกิจ             
ดังกลาวเอง หรือผานบริษัทฯ หรือบริษัทยอยอื่นๆ หรือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม ขึ้นอยูกับนโยบายและความเหมาะสม   

บริษัทฯ ยังคงมีพ้ืนที่ที่จะสามารถสรางโรงไฟฟาเพิ่มเติมไดสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนรวมอีก 3 ชุด โดยมี
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานในสวนของ กฟผ. คือ ระบบสายสง รวมถึงที่ดินและทรัพยสินสวนกลางของบริษัทฯ เชน ระบบน้ํา 
ทอกาซ เปนตน เตรียมพรอมไวรองรับกําลังการผลิตเพิ่มเติมดังกลาวแลว โดยปจจุบันบริษัทฯ ไดลงนามกับ บริษัท ราชบุรี
เพาเวอร จํากัด ในสัญญาเชาที่ดินระยะยาว เพื่อใหบริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด ดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอน
รวมจํานวน 2 ชุด ทําใหบริษัทฯ มีพ้ืนที่ที่จะสรางโรงไฟฟาพลังความรอนรวมอีก 1 ชุด ซึ่งบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง 
จํากัด (มหาชน) อาจเลือกที่จะกอสรางเอง หรือผานบริษัทฯ หรือบริษัทยอยอื่นๆ หรือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม  

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะรวมกับบริษัท Chubu Electric Power (Thailand) Company Limited ใหบริการเดินเครื่อง
และบํารุงรักษาโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมของ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด ตลอดอายุสัญญาขายไฟฟาระยะยาว 25 ป 
โดยจะรวมกันจัดตั้งบริษัท Chubu Ratchaburi Electric Service Company Limited (“CRESCO”) โดยบริษัทฯ จะเขาถือหุน
รอยละ 50 และ CRESCO จะลงนามในสัญญาเดินเครื่องและบํารุงรักษากับ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด ตอไป นอกจากนี้ 
บริษัทฯ จะลงนามในสัญญา Common Facilities Agreement กับบริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด เพื่อขาย Clear Water และ 
Service Water และรับน้ําทิ้งจากบริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด รวมถึงใหใช Common Facilities เชน ถังเก็บน้ํามันดีเซลและ
ทาเรือ 
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7.  ขอพิพาททางกฎหมาย 

 7.1    คดีท่ีอาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพย  

บริษัทฯ ไมมีคดีซึ่งอาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทฯ ที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของ          
ผูถือหุน ณ วันสิ้นปบัญชีลาสุด หรือคดีที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 10 ของสินทรัพยหมุนเวียน ณ วันสิ้นปบัญชีลาสุด  

7.2    คดีท่ีกระทบตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ (ไมสามารถประเมินเปนตัวเลขได) 

บริษัทฯ ไมมีคดีที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ แตไมสามารถประเมินผลกระทบเปน
ตัวเลขได หรือคดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 

7.3  คดีท่ีมิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท  

 ไมมี  
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8.    โครงสรางเงินทุน 
8.1   หลักทรัพยของบริษัทฯ 

ปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 18,275 ลานบาท ซึ่งเปนหุนสามัญที่ชําระแลวจํานวน 1,827.50 ลานหุน  
มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

8.2   ผูถือหุน 
 บริษัทฯ มี บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญ โดยถือหุนอยู รอยละ 99.99 
 
 

  
 ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2548 บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) มีผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ดังนี้ 
 
 

สัดสวนการถือหุน 
รายช่ือผูถือหุน 

จํานวนหุน (หุน) รอยละ 
1.  บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
2.  นายสมชัย ฤชุพันธุ 
3.  นายณอคุณ สิทธิพงศ  
4.  นายบุญชู ดิเรกสถาพร 
5.  นายวิทยา คชรักษ 
6.  นายสุพร หอทิมาวรกุล  
7.  นายอุดม ธุววงศ 
8.  นายอารีพงศ ภูชอุม  

1,827,499,993 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

99.99 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

สัดสวนการถือหุน 
รายช่ือผูถือหุนใหญ 

จํานวนหุน (หุน) รอยละ 
1.  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
2.  กลุมบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
3.  สํานักงานประกันสังคม 
4.  ธนาคารออมสิน 
5.  กลุม American International Assurance Company Limited  
6.  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน กฟผ. 
7.  กลุม Chase Nominees Limited 
8.  กลุม HSBC  
9.   Investors Bank and Trust Company 
10.  กลุม State Street Bank and Trust Company 
 

652,500,000 
217,400,000 

42,646,600 
38,000,000 
20,798,600 
18,286,800 
17,323,390 
16,055,600 
14,533,799 
11,376,500 

45.00 
14.99 

2.94 
2.62 
1.43 
1.26 
1.19 
1.11 
1.00 
0.78 
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8.3   นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 100 ของกําไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และ
เงินทุนสํารองอื่น ๆ  ภายหลังจากไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ในสัญญาเงินกูแลว  
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9.  การจัดการ 
9.1   โครงสรางการจัดการ 
 9.1.1  โครงสรางการบริหาร (Organization Chart) 
 

กรรมการผูจัดการ 

 

ฝายสื่อสารองคกร 

 

สวนองคกรสัมพันธ 

 

สวนสื่อสารภายนอก 

 

ฝายบัญชีและการเงิน 

 

สวนการเงิน 

 

สวนบัญชี 

สวนวิเคราะหบัญชี         
และงบประมาณ 

 

สวนพัสดุ 
 

สวนบริหารสัญญา 

 

ฝายควบคุมการผลิต 

สวนวางแผนการผลิต       
และบํารุงรักษา 

สวนวิศวกรรมการผลิต      
และประสิทธิภาพ 

 

ฝายบริหารงานทั่วไป 

 

สวนบริหารสํานักงาน 

 

สวนจัดหา 

รองกรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

สวนความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และบริหารความเสี่ยง 
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โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัทฯ  ประกอบดวย  คณะกรรมการบริษัทฯ  และฝายบริหาร  และ                            
มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนคณะกรรมการชุดยอย นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกําหนดคาตอบแทนของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ
ครอบคลุมทั้งกลุมบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (กลุมบริษัท) 

9.1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 9 ทาน  ดังนี้ 

1. นายสมชัย ฤชุพันธุ ประธานกรรมการ 
2. นายไกรสีห กรรณสูต กรรมการ 
3. นางสิริพร ไศละสูต กรรมการ 
4. นายบุญชู ดิเรกสถาพร กรรมการ 
5. นายพิชัย จุลพงศธร กรรมการ 
6. นายสันทัด จิรายุวัฒน กรรมการ 
7. นายอารีพงศ ภูชอุม กรรมการ 
8. นายทรงภพ พลจันทร กรรมการ 
9. นายประจวบ อุชชิน กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

 โดยมีนายประจวบ อุชชิน กรรมการผูจัดการ ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ 
บริษัทฯ ไดกําหนดใหกรรมการบริษัทฯ เปนผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายสมชัย ฤชุพันธุ  

ประธานกรรมการ หรือ นายประจวบ อุชชิน กรรมการผูจัดการ  คนใดคนหนึ่งลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของ
บริษัทฯ  หรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ  

 ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 ในฐานะตัวแทนของผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่รับผิดชอบการจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวง

ของบริษัทฯ กําหนดนโยบาย และทบทวนใหความเห็นชอบนโยบายและแผนการดําเนินงาน ขณะเดียวกันยังทําหนาที่
กํากับดูแลการทํางานของฝายบริหารใหปฏิบัติตามนโยบายที่ไดวางไวอยางเครงครัด เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
สุดภายใตกรอบของกฎหมาย ขอบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผูถือหุน กฎเกณฑที่เกี่ยวของ รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจ 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทฯ  
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9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีหนาที่ความรับ             

ผิดชอบครอบคลุมทั้งกลุมบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี 
โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ดังนี้  

1. นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวิโรจน คลังบุญครอง กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวีระวัฒน ชลายน กรรมการตรวจสอบ 
4. นายอารีพงศ ภูชอุม กรรมการตรวจสอบ 

 โดยมีนายเทอดพันธุ อินทรมหา ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน ของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง 
จํากัด (มหาชน) ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดโดยระเบียบบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด 

(มหาชน) ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ในการสอบทานรายงาน
ทางการเงินของกลุมบริษัท อยางถูกตองและเพียงพอ สอบทานใหกลุมบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่ เหมาะสมและมีประสิทธิผล  รวมถึงสอบทานใหกลุมบริษัทปฏิบั ติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ                 
ตลาดหลักทรัพย กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของกลุมบริษัท โดยในการปฏิบัติ   
หนาที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญกรรมการ พนักงาน หรือ ลูกจางของกลุมบริษัททุกตําแหนง มารวมประชุม
หารือ ช้ีแจง หรือตอบขอซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งการ
ปรึกษาหารือผูเช่ียวชาญ หรือที่ปรึกษาของแตละบริษัท (ถามี) หรือจางที่ปรึกษา หรือผูเช่ียวชาญซึ่งเปนบุคคลภายนอก       
เปนครั้งคราวในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของแตละบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบยังทําหนาที่คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของกลุม
บริษัท เพื่อใหคณะกรรมการของแตละบริษัทใหความเห็นชอบ และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของแตละบริษัทพิจารณา
อนุมัติ สําหรับป 2547 บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทเปนปแรก            
โดย มีคาธรรมเนียมการสอบบัญชีและคาใชจายอื่นประจําป 2547 เปนเงินรวม 1,300,000 บาท เปนคาสอบบัญชีเฉพาะ
สําหรับบริษัทฯ เปนเงิน 680,000 บาท ประกอบดวยคาธรรมเนียมการสอบบัญชี 630,000 บาท และคาใชจายอื่น 50,000 
บาท และสําหรับป 2548 บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทตอเนื่อง              
เปนปที่สอง โดยมีคาธรรมเนียมการสอบบัญชีและคาใชจายอื่นประจําป 2548 เปนเงินรวม 1,570,000 บาท เปนคาสอบบัญชี
เฉพาะสําหรับบริษัทฯ เปนเงิน 780,000 บาท ประกอบดวยคาธรรมเนียมการสอบบัญชี 660,000 บาท และคาใชจายอื่น 
120,000 บาท ทั้งนี้ ทางกลุมบริษัทไมไดวาจาง บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ในการใหบริการอื่นใด
นอกเหนือจากการสอบบัญชี 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทําหนาที่พิจารณาการเปดเผยขอมูลของกลุมบริษัท ในกรณีที่เกิด
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน  รวมทั้งรับผิดชอบ
การจัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบที่ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผย
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ไวในหัวขอ 10 การควบคุมภายใน และมีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบดูแลการดําเนินงานของฝายตรวจสอบภายในใน
เรื่องตางๆ รวมถึงพิจารณาใหความเห็นชอบขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจําป และงบประมาณ ตลอดจน
บุคลากรโดยจะพิจารณาใหเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ขณะเดียวกันยังพิจารณาการแตงตั้ง โยกยาย หรือเลิกจาง ผูจัดการ
ฝายตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน และความเปนอิสระของฝายตรวจสอบ ภายในดวย   

 ในป 2547 และในเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2548 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ผลิตไฟฟา
ราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) มีการประชุมรวม 4 ครั้ง และ 2 ครั้ง ตามลําดับ โดยกรรมการทุกทานเขารวมในการประชุม
ทุกครั้ง   

9.1.4   คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดคาตอบแทน 
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดคาตอบแทนของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด 

(มหาชน) ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบครอบคลุมทั้งกลุมบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน แตงตั้งจากกรรมการ
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ดังนี้ 

1. นายเชิดพงษ สิริวิชช ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดคาตอบแทน 
2. นายคําผุย จีราระรื่นศักดิ์ กรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดคาตอบแทน 
3. นายอารีพงศ ภูชอุม กรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดคาตอบแทน 

โดยมีนางสาววัจนา อังศุโกมุทกุล รองกรรมการผูจัดการบัญชีและการเงิน ของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี
โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)  ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดคาตอบแทน 

 ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดคาตอบแทน 
 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดคาตอบแทน เปนไปตามระเบียบบริษัท   

ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด 
(มหาชน) ในการบริหารทรัพยากรบุคคลและคาตอบแทน สําหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และผูบริหาร
ระดับสูง ของกลุมบริษัท  ซึ่งรวมถึงการกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธทางดานทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาผูบริหาร            
ของกลุมบริษัท  การดูแลใหคณะกรรมการของกลุมบริษัท  มีขนาดและองคประกอบที่เหมาะสมกับองคกร รวมถึงใหมี  
การปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป การกําหนดนโยบาย  หลักเกณฑ วิธีการ และกระบวนการ
ที่ชัดเจน โปรงใส เหมาะสม และเปนประโยชนตอองคกร ในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจาง กรรมการและผูบริหาร
ระดับสูงของกลุมบริษัท เพื่อใหกลุมบริษัทมีคณะผูบริหารที่มีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ และประสบการณที่         
เหมาะสมในการดําเนินกิจการของกลุมบริษัท  ใหมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ รวมทั้งการคัดเลือก และเสนอชื่อ
บุคคลที่มี คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูงของกลุมบริษัท  

 

นอกจากนี้ยังรับผิดชอบการกําหนดนโยบายและกลยุทธการจายคาตอบแทน  ซึ่งไดแก เงินเดือน                
เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ใหแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงของกลุม
บริษัท  เพื่อเสนอตอคณะกรรมการของแตละบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจน โปรงใส และเหมาะสมกับ
หนาที่และความรับผิดชอบ และอิงกับผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถชักนํา รักษาไว และจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
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และคุณสมบัติตามที่ตองการ  รวมถึงการกําหนดแนวทาง หลักเกณฑ วิธีการ และกระบวนการที่มีประสิทธิผล ในการประเมินผลงาน
ของคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของกลุมบริษัท โดยเปรียบเทียบกับเปาหมายประจําปที่เกี่ยวโยงกับแผนธุรกิจที่
รวมกันกําหนดไวลวงหนาในแตละป เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจําป ซึ่งจะคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบและความ
เสี่ยงที่เกี่ยวของ รวมถึงใหความสําคัญกับการเพิ่มมูลคาของสวนของผูถือหุนในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผล
ดวย 

ในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดคาตอบแทนมีอํานาจปรึกษาหารือ                
ผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน หรือที่ปรึกษาของแตละบริษัท (ถามี) หรือจางที่ปรึกษา หรือผูเช่ียวชาญเฉพาะดานซึ่งเปนบุคคล             
ภายนอกเปนครั้งคราวในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของแตละบริษัท   

ในป 2547 และในเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2548 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดคาตอบ
แทนมีการประชุมรวม 3 ครั้ง และ 2 ครั้ง ตามลําดับ โดยกรรมการทุกทานเขารวมในการประชุมทุกครั้ง 

9.1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 5 ทาน แตงตั้งจากกรรมการ

และฝายบริหาร ดังนี้ 
1. นางสิริพร ไศละสูต ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นายสันทัด จิรายุวัฒน กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นายบุญชู ดิเรกสถาพร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. 
5. 

นายประจวบ อุชชิน 
นายสมนึก จินดาทรัพย 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

โดยมีนายภูวนารถ อยูเวียงไชย ผูจัดการสวนความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และบริหารความเสี่ยง ทําหนา
ที่เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดโดยระเบียบบริษัทฯ ซึ่งไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ                 
ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทตางๆ ที่สําคัญ ไดแก ดานการปฏิบัติการ ดานการเงิน ดานการลงทุน ดานความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอม และความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอช่ือเสียงของกิจการ ดานสภาพแวดลอมภายใน และดานสภาพแวดลอม 
ภายนอก เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ใหความเห็นชอบ รวมถึงการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหาร          
ความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง  

ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอํานาจเชิญกรรมการ และหรือผูปฏิบัติงานมารวม
ประชุมหารือ ช้ีแจง หรือตอบขอซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
รวมทั้งการปรึกษาหารือผูเช่ียวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถามี) หรือจางที่ปรึกษา หรือผูเช่ียวชาญ ซึ่งเปนบุคคล                  
ภายนอกเปนครั้งคราวในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ 
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ในป 2547 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวม 1 ครั้ง โดยกรรมการทุกทานเขารวมใน
การประชุมทุกครั้ง  

9.1.6 ผูบริหาร 
ผูบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 5 ทาน ดังนี้  

1. นายประจวบ อุชชิน กรรมการผูจัดการ 
2. นายสมนึก จินดาทรัพย รองกรรมการผูจัดการและ 

รักษาการผูจัดการฝายควบคุมการผลิต 
3. 
4. 

นางเพ็ญศิริ มิตระวิจารณ  
นายสุชาติ อาวุโสสกุล 

ผูจัดการฝายบริหารงานทั่วไป 
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

5. นายพงษศักดิ์ สวัสดิ์ชัยพงษ   ผูจัดการฝายสื่อสารองคกร 

 ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ 

 กรรมการผูจัดการ มีหนาที่บริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับ          
ตลอดจนระเบียบและมติที่ออก และใหมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของบริษัทฯ โดยในการบริหารกิจการ
กรรมการผูจัดการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการผูจัดการยังมีหนาที่ ในการจาง บรรจุ แตงตั้ง และ
ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจาง และใหพนักงานและลูกจางพนสภาพ รวมตลอดทั้งการเลื่อน หรือปรับ คาจางของ
พนักงานและ ลูกจาง แตไมรวมถึงพนักงาน หรือลูกจางซึ่งคณะกรรมการ หรือระเบียบขอบังคับกําหนดใหคณะกรรมการ
เปนผู จาง บรรจุ แตงตั้ง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจาง รวมถึงการกําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจาง  
ออกคําสั่งหรือประกาศ กําหนดวิธีการบริหารงานและการดําเนินกิจการของบริษัทฯ โดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบของ
บริษัทฯ และมติคณะกรรมการ และดําเนินกิจการใดๆ ตามระเบียบและมติคณะกรรมการ รวมทั้งกําหนดหนาที่ใหพนักงาน
และลูกจางของบริษัทระดับตางๆ ปฏิบัติ  

ในสวนของกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหกรรมการผูจัดการมีอํานาจกระทําแทนและผูกพัน
บริษัทฯ ในรายการที่กรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือ มีความขัดแยงทางผลประโยชน
กับบริษัทฯ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเทานั้น เพื่อการนี้ กรรมการผูจัดการจะมอบ
อํานาจใหบุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอยางแทนก็ได เวนแตกิจการอันจะเปนพันธะผูกพันบริษัทฯ ในฐานะผูกู ผูซื้อ หรือ 
ผูวาจางทําของซึ่งอาจดําเนินงานเปนมูลคาเกินกวา 30 ลานบาท 

9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง 

เพื่อใหกลุมบริษัทมีคณะผูบริหารที่มีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถและประสบการณที่เหมาะสมในการดําเนิน
กิจการ  บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดภารกิจของ “คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด
คาตอบแทน” ที่ไดจัดตั้งขึ้น ใหครอบคลุมการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และกระบวนการ ที่ชัดเจนและโปรงใสในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลและคาตอบแทน สําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูงของกลุมบริษัท โดยใหทําหนาที่ในการ 
สรรหาบุคลากรเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูงของกลุมบริษัท พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมในดาน
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วุฒิการศึกษา ความรูความสามารถ ทักษะ และประสบการณในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย         
ตามตําแหนงนั้นๆ รวมถึงการเอื้อประโยชนตอ การประกอบกิจการของกลุมบริษัทดวย   

นอกจากนี้ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาจากทักษะและคุณสมบัติที่
จําเปนของกรรมการเมื่อรวมเปนกรรมการทั้งคณะ โดยคํานึงถึงประเด็นความหลากหลายของอายุ ทักษะ ความสามารถ
เฉพาะดานที่เปนประโยชนกับกลุมบริษัท การเต็มใจที่จะอุทิศเวลาและความพยายามใหกับการปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
กรรมการ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสรางใหมีคณะกรรมการที่เขมแข็งตามความตองการ ณ เวลานั้นๆ 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดคาตอบแทนจะนําเสนอความเห็นตอคณะกรรมการของแตละบริษัท
เพื่อพิจารณาแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูงของแตละบริษัทตอไป 

องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ 

ตามขอบังคับของบริษัทฯ ไดกําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ  คุณสมบัติ และการแตงตั้งกรรมการบริษัทฯ 
ไว ดังนี้  

1. ใหที่ประชุมใหญผูถือหุนเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ขึ้นจํานวนไมเกิน 11 คนเปนผูดําเนินกิจการของ
บริษัทฯ โดยกรรมการจะเปนผูถือหุนหรือไมก็ได และใหกรรมการเลือกกันเองขึ้นเปนประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ และกรรมการบริหาร คณะกรรมการจะกําหนดเวลาที่ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ หรือกรรมการบริหาร จะดํารงตําแหนงไวดวยก็ได            
คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการพรอมทั้งกําหนดคาตอบ
แทน ก็ได 

2. กรรมการของบริษัทฯ ตองเปนบุคคลที่มีสัญชาติไทย 
3. ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดเงินเดือน ผลตอบแทน หรือผลประโยชนอยางอื่นสําหรับกรรมการผูจัดการ 

ในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ 
4. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออก

ใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3  
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นใหจับสลากกันวา
ผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับเลือกตั้งเขามาดํารงตําแหนงใหมได 
ถาตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุผลอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกผูอื่นขึ้น
แทนก็ได แตใหมีตําแหนงไดเพียงกําหนดเวลาที่กรรมการผูที่ออกไปนั้นชอบที่จะอยูได 
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9.3 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
ในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 คาตอบแทนกรรมการรวมเทากับ 8,235,863.01 บาท โดยเปน คา

ตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมและโบนัส (คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวนทั้งสิ้น 9 คน ในระหวางปมีกรรมการพนจาก
ตําแหนงและแตงตั้งเขารับตําแหนงใหมในชวงเวลาตางๆ กัน) โดยมีรายละเอียดดังนี้   

1. นายสมชัย ฤชุพันธุ 1,384,109.54 บาท (ดํารงตําแหนง ม.ค.- ธ.ค.) 
2. นายทวี บุตรสุนทร 1,166,054.79 บาท (ดํารงตําแหนง ม.ค.- ธ.ค.) 
3. นายสันทัด สมชีวิตา 1,400,000.00 บาท (ดํารงตําแหนง ม.ค.- ธ.ค.) 
4. นายไกรสีห กรรณสูต 239,225.81 บาท (ดํารงตําแหนง มี.ค.- ต.ค.) 
5. นางสิริพร ไศละสูต 1,157,041.10 บาท (ดํารงตําแหนง ม.ค.- ธ.ค.) 
6. นายวิทยา คชรักษ 788,061.86 บาท (ดํารงตําแหนง ม.ค.- ก.พ.) 
7. นายณรงค วงศไพบูลย  788,061.86 บาท (ดํารงตําแหนง ม.ค.- ก.พ.) 
8. นายพิชัย จุลพงศธร 64,000.00 บาท (ดํารงตําแหนง พ.ย.- ธ.ค.) 
9. นายบุญชู ดิเรกสถาพร 0.00 บาท (ดํารงตําแหนง ม.ค.- ธ.ค.)* 
10. นายสันทัด จิรายุวัฒน 319,225.81 บาท (ดํารงตําแหนง มี.ค.- ธ.ค.) 
11. นายอารีพงศ ภูชอุม 352,000.00 บาท (ดํารงตําแหนง ม.ค.- ธ.ค.) 
12. นายประจวบ อุชชิน 367,123.29 บาท (ดํารงตําแหนง ม.ค.- ธ.ค.) 
*เนื่องจากเปนผูบริหารของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) จึงไมไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ 

 
ในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 คาตอบแทนผูบริหารรวม 5 ราย เทากับ 16,704,000 บาท โดย 

เปนคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

9.4 การกํากับดูแลกิจการ 

กลุมบริษัทตระหนักถึงความสําคัญและมีเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจโดยมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันเปน
ปจจัยหลักในการเสริมสรางใหองคกรมีโครงสราง ระบบ  และกระบวนการในการบริหารงานและดําเนินงานที่มี            
ประสิทธิภาพ เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน เพิ่มคุณคาใหแก ผูถือหุนในระยะยาว เปนพื้นฐานของการเติบโตทาง
ธุรกิจอยางยั่งยืน รวมทั้งมีความชัดเจน โปรงใส และสามารถดําเนินงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดเสียของ          
กลุมบริษัท คณะกรรมการและฝายบริหารของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) จึงไดกําหนดใหมีการบริหาร
งานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีไวในวิสัยทัศน (Vision) ของกลุมบริษัท รวมทั้งไดกําหนดใหเปนภารกิจหลัก 
(Mission) ขอหนึ่งของกลุมบริษัทดวย   

9.4.1 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ไดมีประกาศนโยบายการกํากับดูแล             

กิจการของกลุมบริษัท เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2546 โดยสอดคลองกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัท                    
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพยฯ) ดังนี้ 
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1. จัดใหมีการบริหารงานและดําเนินงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance) ขจัดปญหาความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางมีเหตุมีผล และเปน
อิสระ ภายในกรอบจริยธรรมที่ดี 

2. จัดใหมีระบบควบคุม ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน                  
การตรวจสอบภายใน การควบคุมและการจัดการความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

3. สงเสริม กํากับดูแล เพื่อใหมั่นใจวามีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญของกลุมบริษัท              
อยางถูกตอง ทันเวลา และโปรงใส 

4. สงเสริมและสนับสนุนใหปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันตามหลักการของบริษัท
มหาชนจํากัด 

5. สงเสริม กํากับดูแลใหมั่นใจวา สิทธิตามกฎหมายของผูมีสวนไดเสีย อาทิ ลูกคา ลูกจาง คูคา             
ผูถือหุน ผูลงทุน เจาหนี้ คูแขง ผูสอบบัญชีอิสระ ภาครัฐ และชุมชนที่บริษัทฯ ต้ังอยู ไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยดี  

นอกจากนี้ เพื่อการมีสวนรวมในการบริหารงานและเปนกลไกใหสามารถติดตาม กํากับดูแล ปรับปรุง 
และประเมินผลการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศน ภารกิจ และนโยบายดังกลาวขางตน บริษัท ผลิตไฟฟา
ราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ยังไดจัดตั้งคณะทํางานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของกลุมบริษัท ประกอบดวย  ผูบริหารจาก
ทุกหนวยงานในกลุมบริษัท มีหนาที่ในการศึกษาและพิจารณาหลักเกณฑที่เกี่ยวของ นําเสนอผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งการนําแนวทางปฏิบัติที่ไดรับความเห็นชอบแลวมาปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม   

ความมุงมั่นในการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใชในการบริหารงานและดําเนินงานของกลุม
บริษัท อยางตอเนื่องและจริงจังเปนผลใหในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ไดรับ
การประเมินผลการกํากับดูแลกิจการอยูในกลุม “ดีเดน” (Top Quartile Companies) ประจําป 2546 และนับตอเนื่องเปนปที่ 3          
ที่ไดรับการประเมินผลอยูในกลุม  “ดี เดน” ตามโครงการ  Baselining Corporate Governance Practices on Thai Listed 
Companies จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพยฯ และ             
สํานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ ในการเขารวมโครงการจัดอันดับการกํากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพยฯ โดยเริ่มตั้งแต
เดือนธันวาคม 2546 เปนตนมา บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด (TRIS) ไดประกาศผลการจัดอันดับ 
การกํากับดูแลกิจการของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด  (มหาชน) เมื่อเดือนกันยายน 2547 ที่ระดับ 8.02 คะแนน  
อยูในระดับ “ดีมาก” ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติอยางจริงจัง ตลอดจนมีความตั้งใจ
ในการพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป ซึ่งผลการจัดอันดับดังกลาชวยเสริมสรางความนาเชื่อถือและภาพลักษณที่ดีของกลุมบริษัท        
ที่มีตอผูลงทุนและสาธารณชนทั่วไป  

9.4.2   สิทธิของผูถือหุน  

กลุมบริษัทไดดําเนินการที่จะรักษาสิทธิของผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน อันไดแก  

 มีแนวทางการดําเนินงานที่โปรงใส เพื่อใหผูถือหุนเชื่อถือไดวาจะไดรับผลตอบแทนที่ครบถวน 
เปนธรรม ตอผูถือหุนทุกราย โดยโครงสรางการถือหุนไมมีลักษณะไขวกัน และในการลงมติอนุมัติการทํารายการที่              
เกี่ยวโยงกันและ/หรือรายการสําคัญอื่นๆ จะมีขอจํากัดหามมิใหผูมีสวนไดเสียลงมติดวยทุกครั้ง 
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 ดําเนินการใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิออกเสียงไดอยางแทจริง โดยนําเสนอเรื่องที่สําคัญ พรอม
รายละเอียดประกอบการตัดสินใจโดยสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม  เพื่อใหผูถือหุนสามารถทําความเขาใจกับ
เรื่องสําคัญ อันไดแก รายการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สําคัญของบริษัทฯ การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ  
การแกไขขอบังคับบริษัทฯ เปนตน 

 ไดนําสงหนังสือนัดประชุม รวมทั้งขอมูลตางๆ ไดแก ระเบียบวาระการประชุมขอมูลที่เกี่ยวของ  
และหนังสือมอบฉันทะเพื่อใหผูถือหุนสามารถมอบอํานาจแตงตั้งบุคคลอื่นใหเขาประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกลาว
แทนได โดยมีความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ  โดยไดนําสงหนังสือนัดประชุมใหผูถือหุนพิจารณาลวงหนากอน
การประชุมไมนอยกวา 7 วัน ในระหวางการประชุม ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสให  ผูถือหุนไดซักถาม เพื่อทราบ         
ขอมูลเพิ่มเติม และสามารถแสดงความคิดเห็นตางๆ อยางเทาเทียมกัน  ไดดําเนินการใหผูถือหุนไดรับสิทธิพ้ืนฐานและ          
ไดรับการปฏิบัติในการรักษาสิทธิของผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  อันไดแกสิทธิในการรับใบหุนและการโอนหุน  สิทธิที่จะ
ไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองชัดเจน  สิทธิในการเขารวมประชุมและลงมติอนุมัติการเขาทํารายการที่สําคัญ สิทธิในการ
เลือกตั้งกรรมการที่จะเขามาบริหารบริษัท รวมท้ังสิทธิในการไดรับสวนแบงกําไรของบริษัท ในรูปเงินปนผล และ/หรือ 
สิทธิอื่นๆ  

9.4.3   สิทธิของผูมีสวนไดเสีย   

กลุมบริษัทไดกําหนดใหมีจรรยาบรรณของกลุมบริษัท จรรยาบรรณผูบริหาร  และจรรยาบรรณ
พนักงาน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางชัดเจนและเปนธรรม ซึ่งคณะกรรมการ ผูบริหารและ
พนักงานของกลุมบริษัททุกคนรับทราบและไดถือปฏิบัติอยางเครงครัดมาโดยตลอด  โดยจรรยาบรรณดังกลาวไดครอบ
คลุมหลักปฏิบัติ ที่สําคัญ ซึ่งไดยึดมั่นในความรับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงสิทธิ
ของผูมีสวนไดเสียตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมและเปนธรรม  โดย
การดําเนินงานที่ผานมาบริษัทฯ ไดมีการปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียม เปนธรรม และใหผลตอบแทนอยางเหมาะสม  
ดําเนินกิจการโดยมุงมั่นที่จะสรางความเจริญเติบโตเพื่อสงผลใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนอยางคุมคา มีการปฏิบัติตอคูคา 
คูสัญญา อยางเทาเทียมและรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอกัน  และดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสภาพ
แวดลอมของสังคมและสวนรวมเปนสําคัญ 

9.4.4   การประชุมผูถือหุน 

บริษัทฯ ไดดําเนินการจัดการประชุมผูถือหุนโดยการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และดําเนิน    
การประชุมตามขั้นตอนที่ถูกตองตามกฎหมาย  การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2547 ของบริษัทฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่                
22 มีนาคม 2548 เวลา 9.30 น. ณ หองประชุมบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เลขที่ 19 อาคารไทยพาณิชย 
ปารคพลาซา อาคาร 3 อีสต ช้ัน 20 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอม 
งบการเงิน และหนังสือมอบฉันทะใหกับผูถือหุนทุกรายที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน  และรวมทั้งไดจัดทําขอ
เท็จจริง ขอมูลสําคัญ เหตุผลความจําเปนและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแตละวาระเพื่อเปนขอมูลสําหรับการ
พิจารณาของผูถือหุนที่จะเขารวมในการประชุม   
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กรรมการบริษัทฯ เขารวมการประชุม จํานวน 6 คน ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการ 
นอกจากนี้ยังมีผูบริหารของกลุมบริษัทฯ เขารวมในการประชุมเพื่อตอบขอซักถามและใหขอมูลเพิ่มเติม การประชุมเปนไป
ตามลําดับวาระที่กําหนดไวลวงหนา  มีการเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็นและสามารถถามคําถาม
ในแตละวาระการประชุม รวมทั้งใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเพิ่มเติม และใหเวลาอภิปรายจนครบตามที่แจงขอ แลวจึงช้ีแจง
และสรุปดวยการลงมติ รวมระยะเวลาที่ใชในการประชุมประมาณ 1 ช่ัวโมงครึ่ง  

รายงานการประชุมมีสาระสําคัญครบถวน เชน คําช้ีแจงที่เปนสาระสําคัญ และขอคิดเห็นโดยสรุป มีการ
จัดทํารายงานการประชุมเสร็จสมบูรณภายในเวลา 3 วันทําการหลังจากวันประชุม บริษัทฯ มีระบบการจัดเก็บรายงานการ
ประชุมที่ดี ที่สามารถตรวจสอบและอางอิงได 

9.4.5 ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 

คณะกรรมการบริษัทฯในฐานะผูนํา มีบทบาทสําคัญในการนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ โดยเปนผูวาง 
กลยุทธและนโยบายที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ซึ่งหมายถึง ความเจริญเติบโตขององคกร การเพิ่ม
มูลคาในระยะยาวใหแกผูถือหุน และความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจหนาที่ในการ
ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรม 
และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการของฝายบริหารเปนไปตาม เปาหมายและ
แนวทางที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน  

คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีความเปนอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือ
หุนโดยรวม และมีบทบาทสําคัญในการกําหนด ใหความเห็นชอบ  ทบทวน วิสัยทัศน ภารกิจ นโยบายสําคัญ เปาหมายทาง
การเงินและงบประมาณ แผนกลยุทธ ของบริษัทฯ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารเพื่อทราบความกาวหนาการ
ดําเนินงานตามเปาหมายหรือแผนอยางสม่ําเสมอ ดูแลใหมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ และติดตามอยางสม่ําเสมอ และ
ใหนโยบายในการจัดใหมีมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารและจัดการความเสี่ยง ซึ่งเปนนโยบายสําคัญและเรงดวนที่
บริษัทฯ จะนําไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมตอไป  คณะกรรมการบริษัทฯ จะใหความเห็นชอบในการกําหนด
ตัวช้ีวัดและเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานประจําปไวต้ังแตตนป และกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ เปนรายไตรมาส เพื่อการติดตาม ทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงาน และในชวงสิ้นปจะนํามาใชในการประเมิน
ผลงานของฝายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเช่ือมโยงกับการพิจารณากําหนดคาตอบแทน   นอกจากนี้               
คณะกรรมการชุดยอย ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เพื่อกํากับดูแลการ
บริหารงานและดําเนินงานของกลุมบริษัท อันไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กําหนดคาตอบแทน รวมทั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งขึ้น ยังมีบทบาทสําคัญใน
การชวยกํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานของฝายบริหารอยางใกลชิดมากขึ้นดวย  

บริษัทฯ ไดจัดทําเอกสารสรุปลักษณะธุรกิจและการดําเนินงานของกลุมบริษัท ระเบียบและนโยบาย ที่
สําคัญ รวมท้ังขอพึงปฏิบัติของกรรมการตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ใหแกกรรมการที่             
เขารับตําแหนงใหม   



 

 
สวนที่ 2 หนาที่ 62 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด  

9.4.6   ความขัดแยงของผลประโยชน 

ตลอดการดําเนินงานที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทฯและฝายบริหาร ไดพิจารณาปองกันปญหาความ              
ขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความซื่อสัตยสุจริต อยางมีเหตุมีผลและเปนอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี 
เพื่อผลประโยชนของกลุมบริษัทโดยรวมเปนสําคัญ  

เพื่อใหเกิดความโปรงใสและปองกันการแสวงหาผลประโยชนสวนตน  คณะกรรมการบริษัทฯ ได
กําหนดคําสั่งเพื่อถือปฏิบัติในการหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง  รวมท้ังคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุ          
นิติภาวะของบุคคลดังกลาว  ใชขอมูลภายในของกลุมบริษัท ที่มีสาระสําคัญ และยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อ
ประโยชนของตนเองหรือผูอื่น คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบรายการระหวางกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ  และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด
ในการรายงานและเปดเผยขอมูลดังกลาวทุกไตรมาสอยางเครงครัด  

9.4.7    จริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเปนความรับผิดชอบในการจัดใหมีระบบที่ใหความมั่นใจวากิจกรรมตาง ๆ 
ของบริษัทฯ ไดดําเนินไปในลักษณะที่ถูกตองตามกฎหมายและจริยธรรมที่ดี  โดยบริษัทฯ ไดจัดทําจรรยาบรรณและสงให             
กับ กรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน  เพื่อเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เชน แนวทางในการประกอบ
ธุรกิจ ความรับผิดชอบตอผูถือหุน ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม จรรยาบรรณตอลูกคา จรรยาบรรณตอคูคา 
จรรยาบรรณตอบริษัทฯ จรรยาบรรณตอตนเอง ผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา จรรยาบรรณตอสังคมและ
การเมือง เปนตน 

อนึ่ง จรรยาบรรณที่บริษัทฯ จัดทําขึ้น ไดแก  จรรยาบรรณบริษัทฯ จรรยาบรรณผูบริหาร และจรรยา
บรรณพนักงาน  ไดพัฒนาขึ้นดวยความเชื่อมั่นวา การประกอบธุรกิจใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน และสามารถธํารง
ความเปนบริษัทช้ันนําในธุรกิจนั้น   นอกเหนือจากความมุงมั่นเอาใจใสในการปฏิบัติงาน  พัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ และมี
ระบบการบริหารการจัดการและการกํากับดูแลที่ดีแลว  ยังตองยึดมั่นในจริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ  
ดําเนินธุรกิจอยางโปรงใสมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย คํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดลอมอยางจริงจังดวย 

9.4.8    การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 9 ทาน สวนใหญประกอบดวยกรรมการและผูบริหารจากบริษัท              
ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และ กฟผ. ในฐานะผูถือหุน โดยมีกรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัทฯ 1 ทาน 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอย 1 ชุด คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และยังมีคณะกรรมการชุดยอย
อีก 2 ชุด คือ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดคาตอบแทนของบริษัท ผลิตไฟ
ฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กรรมการบริษัทฯ ทุกทาน ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของ
บริษัทฯ โดยตระหนักเสมอวาเปนตัวแทนของผูถือหุน ทําหนาที่ในการนําและเฝาสังเกตการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
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9.4.9    การรวมหรือแยกตําแหนง 

ประธานกรรมการ ไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ และไมมีความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหาร  

9.4.10  คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

คาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ อยูในลักษณะที่เหมาะสม เปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูใน             
อุตสาหกรรมเดียวกัน และประโยชนที่คาดวาจะไดจากกรรมการบริษัทฯ แตละทาน กรรมการบริษัทฯ ที่ไดรับมอบหมาย
หนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เชน เปนกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมดวย 

คาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ มีการนําเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนทุกป ในสวนของ
กรรมการบริษัทฯ ที่เปนผูบริหารจะไดรับคาตอบแทนที่เช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการ คาตอบแทนผูบริหารระดับสูงเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด ซึ่งเชื่อมโยง
กับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน โดยไดผานการพิจารณาและกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดคาตอบแทน  ตามเกณฑประเมินผลที่ไดตกลงกันไวลวงหนา และคณะกรรมการ
บริษัทฯ อนุมัติคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงเปนขั้นสุดทาย 

9.4.11   การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ไดกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไวลวงหนาเดือนละครั้งตลอดป โดยกําหนด
ประชุมทุกวันจันทรที่ 2 ของเดือน และมีการแจงยืนยันกําหนดประชุมครั้งตอไปในการประชุมทุกครั้ง เพื่อใหคณะ
กรรมการบริษัทฯ และผูบริหารไดรับทราบและจัดเวลาเพื่อการประชุมไดอยางมีประสิทธิผล  นอกจากนี้ อาจมีการประชุม
วาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม   

ระเบียบวาระการประชุมมีการกําหนดลวงหนาอยางชัดเจน โดยประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการซึ่ง
ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ รวมกันพิจารณา เพื่อใหแนใจวาเรื่องสําคัญไดนําเขารวมไวแลว ซึ่งรวมถึง
วาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจําดวย  อยางไรก็ตาม กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมสูที่ประชุมไดใน
วาระอื่นๆ 

บริษัทฯ จะสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม             
ใหกรรมการแตละทานลวงหนากอนการประชุม เปนเวลาประมาณ 7 วัน เพื่อใหกรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษากอน
การประชุม ในระหวางการประชุม ประธานกรรมการไดสงเสริมและกระตุนใหกรรมการแตละคนแสดงความคิดเห็นอยาง
เต็มที่ มีการใชดุลพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอที่ฝายบริหารจะเสนอเรื่องและขอมูลประกอบและมากพอ
ที่กรรมการจะอภิปรายปญหาสําคัญกันโดยทั่วกัน  กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นไดโดยเปดเผยและเสรี  กรรมการ 
ทุกคนถือเปนหนาที่ที่ตองเขาประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทุกครั้งยกเวนมีเหตุจําเปน  และในการประชุมไดเชิญผูบริหาร
ระดับสูงและผูบริหารอื่นที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อช้ีแจงขอมูลหรือใหขอมูลเพิ่มเติมในฐานะผูเกี่ยวของกับปญหาโดย
ตรง เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯและเพื่อรับทราบการทํางานของคณะกรรมการบริษัทฯ  

การประชุมแตละครั้งใชเวลาประมาณ 1-2 ช่ัวโมง  โดยสวนงานเลขานุการคณะกรรมการทําหนาที่ดูแล
อํานวยความสะดวกในการประชุม ประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งจดบันทึกและจัดทํารายงาน              
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การประชุมเปนลายลักษณอักษร มีสาระสําคัญครบถวน  ทําเสร็จสมบูรณในเวลาที่เหมาะสมหลังวันประชุมประมาณ              
2-3 วัน และภายหลังการประชุมมีการแจงมติคณะกรรมการใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบและหรือนําไปปฏิบัติ และ               
มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีซึ่งสามารถตรวจสอบและอางอิงไดตลอดเวลา 

ในป 2547 และในเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2548 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมตามวาระปกติ 
จํานวน 12 ครั้ง และ 5 ครั้ง ตามลําดับ โดยมีรายละเอียด การเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน ดังนี้ 

เดือน ม.ค. – พ.ค. 2548 เดือน ม.ค. – ธ.ค. 2547 
คณะกรรมการบริษัทฯ การเขารวมประชุม 

(ครั้ง) 
ชวงเวลา 

การดํารงตําแหนง 
การเขารวมประชุม 

(ครั้ง) 
ชวงเวลา 

การดํารงตําแหนง 
1. นายสมชัย ฤชุพันธุ 5/5  ม.ค. – พ.ค. 12/12 ม.ค. – ธ.ค. 
2. นายทวี บุตรสุนทร 2/2 ม.ค. – ก.พ. 12/12 ม.ค. – ธ.ค. 
3. นายสันทัด สมชีวิตา 2/2 ม.ค. – ก.พ. 11/12 ม.ค. – ธ.ค. 
4. นายไกรสีห กรรณสูต 3/3 มี.ค. – พ.ค. 6/8 มี.ค. – ต.ค. 
5. นางสิริพร ไศละสูต 5/5 ม.ค. – พ.ค. 10/12 ม.ค. – ธ.ค. 
6. นายวิทยา คชรักษ - - 2/2 ม.ค. – ก.พ. 
7. นายณรงค วงศไพบูลย  - - 2/2 ม.ค. – ก.พ. 
8. นายพิชัย จุลพงศธร 5/5 ม.ค. – พ.ค. 2/2 พ.ย. – ธ.ค. 
9. นายบุญชู ดิเรกสถาพร 4/5 ม.ค. – พ.ค. 11/12 ม.ค. – ธ.ค. 
10. นายสันทัด จิรายุวัฒน 4/5 ม.ค. – พ.ค. 10/10 มี.ค. – ธ.ค. 
11. นายอารีพงศ ภูชอุม 5/5 ม.ค. – พ.ค. 8/12 ม.ค. – ธ.ค. 
12. นายทรงภพ พลจันทร 3/3 มี.ค. – พ.ค. - - 
13. นายประจวบ อุชชิน 5/5 ม.ค. – พ.ค. 10/12 ม.ค. – ธ.ค. 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ไดจัดตั้งสวนงานเลขานุการคณะกรรมการขึ้นเพื่อใหมี
หนาที่รับผิดชอบงานเลขานุการคณะกรรมการ (Corporate Secretary) ของกลุมบริษัท ไดแก งานประชุมและการจัดทํา
เอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
บริษัทฯ และบริษัทยอยอื่นๆ การจดบันทึก จัดทํา และเก็บรักษารายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุม      
ผูถือหุนดังกลาว และรวมทั้งการใหขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา งานสนับสนุน อํานวยความสะดวก และงานธุรการ
ตางๆ ของคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) บริษัทฯ และบริษัทยอยอื่นๆ 

9.4.12  คณะกรรมการชุดยอย 

ปจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอย 1 ชุด คือ คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) อีก 2 ชุด คือ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ และ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดคาตอบแทน ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบครอบคลุมทั้งกลุม
บริษัท เพื่อแบงเบาภาระหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณากลั่นกรองกิจการที่ไดรับมอบหมายใหมีความถูก
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ตอง ชัดเจน และสมบูรณเบื้องตน กอนนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาอนุมัติ เห็นชอบ หรือรับรองแลวแต
กรณี 

 ทั้งนี้  หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยดังกลาวไดระบุไวแลวขางตน และคณะกรรมการ
ชุดยอยแตละชุดไดรายงานการปฏิบัติงานในแตละรอบระยะเวลาตอคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด 
(มหาชน) และ/หรือ บริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ แลวแตกรณี 

9.4.13   ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน จึงได
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ และอํานาจในการดําเนินการของผูบริหารและผูปฏิบัติงานไวเปนลายลักษณอักษรอยาง           
ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชน มีการแบงแยกหนาที่การปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติ
งานในระดับตางๆ ไวอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกัน จัดใหมีระบบรายงานทางการเงินที่ 
ถูกตองทันการณเพื่อเสนอผูบริหารและเปดเผยตอสาธารณะ 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)  มีหนวยงานตรวจสอบภายในเพื่อทําหนาที่ในการ             
ตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของกลุมบริษัท เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทเปนไปโดย
สอดคลองกับนโยบายและวิธีการที่ฝายบริหารไดกําหนดไว บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตองการ รวมถึงตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของทางราชการที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท และเพื่อใหหนวยงาน
ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีอิสระ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)  จึงไดกําหนดให
หนวยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  

9.4.14  รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตาม            
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และ
ใชดุลพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจ
ไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อ
ใหทราบจุดออนเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ โดยคณะกรรมการ               
ตรวจสอบของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการ
เงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งแสดงไวในหัวขอ 10 การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) มีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของ
บริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547  
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9.4.15   ความสัมพันธกับผูลงทุน  

คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ตระหนักดีวาขอมูลของกลุมบริษัท ทั้งที่
เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใชการเงิน ลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของกลุมบริษัท จึงให
ความสําคัญตอการเปดเผยสารสนเทศที่มีความถูกตอง ครบถวน เพียงพอ เช่ือถือได และทันเวลา โดยบริษัท ผลิตไฟฟา
ราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดใหมี “หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ” ทําหนาที่ติดตอสื่อสาร ใหขอมูล และขาวสาร
กับนักลงทุนสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะห ภาครัฐที่เกี่ยวของและประชาชนทั่วไป 

9.4.16   การดูแลทรัพยากรบุคคล 

บริษัทฯ มุงเนนความสําคัญของทรัพยากรบุคคล  ซึ่งเปนปจจัยหลักที่เกื้อกูลใหการดําเนินงานดานตางๆ 
ของบริษัทฯ ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย และดวยความมุงมั่นในการบริหารพัฒนาและธํารงรักษาทรัพยากรบุคคล เพื่อ
ใหรวมสรางสรรคผลงานและความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนใหกับองคการ   บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายและดําเนินงานดาน
ทรัพยากรบุคคลอยางตอเนื่อง  อาทิ 

บริษัทฯ จัดโครงสรางใหมีหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานดานทรัพยากรบุคคลโดยตรงและใหความ
สําคัญกับการสรรหาคัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเขามารวมเปนสวนหนึ่งของทีมงาน   

บริษัทฯ สงเสริมการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถและสรางสรรคผลงานอยางตอเนื่อง 
รวมถึงเตรียมบุคลากรใหมีความพรอมรองรับการแขงขันและการปรับตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งนอกเหนือจากการฝก         
อบรมในงาน การหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาความสามารถและการปฏิบัติงานของแตละบุคคลแลว  บริษัทฯ ไดจัดการฝก       
อบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ   การสัมมนาภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อสรางสรรคผลงานตามความรับผิด
ชอบไดอยางมีประสิทธิภาพดวยความซื่อสัตยและตั้งมั่นในคุณธรรม  และจัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธระหวางกลุมบริษัท 
เชน กีฬาสี การสัมมนาประจําป ซึ่งเอื้ออํานวยประโยชนตอประสานงานของพนักงานในกลุมบริษัท รวมถึงบริษัทฯ 
สนับสนุนใหพนักงานเติบโตในหนาที่การงานตามความสามารถ โดยจะจัดเตรียมระบบความกาวหนาในเสนทางอาชีพและ
ระบบ ผูสืบทอดตําแหนงงานตอไป  

บริษัทฯ สรางเสริมและปลูกฝงวัฒนธรรมองคการใหผูบริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติเสมือนเปนวิถี
การดําเนินชีวิตการทํางานโดยมีลักษณะเฉพาะของกลุ มบริษัท ซึ่งมาจากอักษรยอภาษาอังกฤษของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี
โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)  คําวา RATCH ดังนี้ 

Respect   คือ ความเชื่อมั่นในคุณคาของผูปฏิบัติงานทุกคน ยอมรับความแตกตางและสงเสริมการ
ทํางานโดยเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม 

Awareness  คือ การตระหนักรูในสิ่งที่เกี่ยวของ มุงแสวงหาความรูเพื่อเปนแนวทางพัฒนาตนเอง 
Teamwork  คือ การทํางานเปนทีม มีความสามัคคี รวมกันแกไขปญหาใหเกิดผลในทางสรางสรรค

เพื่อพัฒนาทีมใหประสบความสําเร็จ 
Creativity คือ มีความคิดสรางสรรคอันเปนประโยชนและพัฒนาการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น 
Honesty  คือ การปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย มีวินัยและตั้งมั่นในคุณธรรม 
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บริษัทฯ ตระหนักถึงระบบการสื่อสารภายในองคการเพื่อใหพนักงานเกิดความเขาใจ สนับสนุนบุคลากร
ไดเรียนรูรวมกันและเปดโอกาสใหมีสวนรวมในรูปแบบตางๆ ไดแก การใชระบบอินทราเน็ต การประชุมคณะกรรมการ 
สวัสดิการ ซึ่งเปนตัวแทนของพนักงาน และการจัดประชุมผูบริหารและพนักงาน  นอกจากนี้ บริษัทฯ ใหความสําคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี และมีการปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ  ใหสอดคลองธุรกิจของ
บริษัทฯ และตลาดแรงงาน    

บริษัทฯ ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการประเมินผลโดยใหพนักงานและผูบังคับบัญชารวมกันกําหนด                 
เปาหมายการปฏิบัติงานลวงหนาที่ชัดเจนใหสอดคลองกับแผนงานของหนวยงานและกลยุทธของบริษัทฯ โดยนํามาใชใน
การประเมินผลงานและพิจารณาผลตอบแทนใหกับพนักงาน และไดเขารวมการสํารวจคาจางและผลตอบแทนกับบริษัท          
ช้ันนํา เพื่อเปนแนวทางการกําหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมและจูงใจตอการธํารงรักษาบุคลากรคุณภาพใหสอดคลองกับผล 
การดําเนินงานของบริษัทฯ  

9.5   การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

เพื่อปองกันการแสวงหาผลประโยชนจากการใชขอมูลภายในของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน และสงผลกระทบตอการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ผลิตไฟฟา
ราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ไดออกคําสั่งหามมิให
กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว ใชขอมูลภายใน
ซึ่งยังมิไดเปดเผย เพื่อทําการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) กอน
ที่ขอมูลนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน 

 ทั้งนี้ การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) กรรมการและ
ผูบริหารของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) จะตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานัก
งาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทําการ หลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หากไมดําเนินการดังกลาวจะมีโทษตามมาตรา 275 
แหง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ตองระวางโทษปรับไมเกิน 500,000 บาท และปรับอีกไม
เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง และกรรมการและผูบริหารจะตองสงสําเนารายงานดังกลาว 
จํานวน 1 ชุดใหแกบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานดวย 

นอกจากนี้   เพื่อความโปรงใสและเปนไปตามประกาศนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของกลุมบริษัท                               
บริษัท  ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ไดมีประกาศเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2546 หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร 
พนักงาน ลูกจาง รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาวใชขอมูลภายในของกลุมบริษัท ที่ยังไมได
เปดเผยตอสาธารณชนมาแสวงหาประโยชนนั้น เพื่อความโปรงในและเปนไปตามนโยบายและคําสั่งดังกลาว ในกรณีที่
พนักงานหรือลูกจางหรือคูสมรสและบุตรของพนักงาน หรือลูกจางที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงการถือ
หุนสามัญอันเนื่องจากการไดมาหรือจําหนายหุนสามัญของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ใหแจง
กรรมการผูจัดการของแตละบริษัท ทราบภายใน 3 วันทําการนับแตมีการเปลี่ยนแปลงหุนทุกครั้ง 
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9.6 บุคลากร  

9.6.1   จํานวนพนักงาน  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ มีพนักงานและลูกจางทั้งสิ้น 60 คน แบงเปนพนักงานระดับบังคับ
บัญชา 17 คน พนักงานระดับผูปฎิบัติการ 33  คน และลูกจาง 10 คน  

  การจัดแบงโครงสรางการบริหารงาน แบงออกเปนกลุมงานตางๆ ไดดังนี้ 

จํานวนพนักงาน (คน) 
กลุมงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 
บัญชี/การเงิน 11 11 
บริหาร 21 24 
เทคนิค/วิศวกรรม 18 15 
ลูกจาง 10 10 
 รวม 60 60 

 
9.6.2   คาตอบแทนรวมของพนักงาน 

ในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2547 คาตอบแทนพนักงานรวม  60 ราย เทากับ 50.768                 
ลานบาท และในรอบไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 คาตอบแทนพนักงานรวม 60 ราย เทากับ 13.18 ลานบาท 
โดยเพื่อใหพนักงานไดรับผลตอบแทนจากการทํางานอยางเปนธรรมและเพียงพอตอการดํารงชีพในภาวะปกติ  บริษัทฯ            
ไดกําหนดผลตอบแทนพนักงานเปน 3 ลักษณะ คือ 

1. จายเปนเงินเดือนประจําตามหนาที่ความรับผิดชอบของแตละคนโดยพิจารณาเปรียบเทียบจาก
ตลาดแรงงาน ประสบการณ และคุณวุฒิ เปนสําคัญ 

2. จายเปนสวัสดิการชวยเหลือเฉพาะพนักงานหรือชวยเหลือพนักงานและครอบครัว เชน การ
ประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจําป  คาทันตกรรม เงินชวยเหลือคาคลอดบุตร  ชวยเหลือกรณีประสบสาธารณภัย เงิน
ชวยเหลือเพื่อที่อยูอาศัย เงินชวยเหลือกรณีจําเปน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และการทําประกันสังคม 

3. สิทธิตางๆ เชน สิทธิการลาพักผอนประจําป สิทธิการลาประเภทตางๆ   คาใชจายเดินทางไป
ปฏิบัติงาน การขึ้นเงินเดือน/คาจาง และโบนัส เปนตน 

 

9.6.3   นโยบายการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับพนักงานเปนอันดับแรก โดยถือวาพนักงานคือทรัพยากรที่มีคาสูงสุดของ

บริษัทฯ  ดังนั้นจึงใหการสนับสนุนกิจกรรมและการดําเนินการเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมของบริษัทฯ  โดยจัดสรรเงิน
งบประมาณพัฒนาบุคลากรไว อยางเพียงพอทุกป  และเพื่อใหการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เปนไปอยางทั่วถึง  หนวยงาน
ดานบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป  เพื่อใหเปนแนวทางดําเนินการที่ชัดเจนและ               
เปนระบบ 
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10.  การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุม       
ภายใน จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ เพื่อชวยแบงเบาภาระของคณะกรรมการ
บริษัทในการกํากับดูแล สอบทานความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน สอบทานวิธีการดูแล
รักษาทรัพยสินเพื่อมิใหมีการนําทรัพยสินของกลุมบริษัท ไปใชในทางมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ สอบทานรายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน สอบทานความถูกตองและความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามหลักการ
กํากับ        ดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจ
สอบยังมีหนาที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย  

ในการปฏิบัติหนาที่ของการกํากับดูแล คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายในดําเนินการ
ตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของกลุมบริษัท เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทเปนไปโดย
สอดคลองกับระเบียบ คําสั่ง นโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยฝายตรวจสอบภายในจะเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
พรอมขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง(ถามี) ตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัทตอไป 

ในรอบป 2547 ที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมประชุมกัน 4 ครั้ง โดยฝายบริหารของกลุมบริษัทเขารวม
ประชุมดวยทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการดําเนินงานของกลุมบริษัทเปนไปภายใตหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมดูแล รักษาทรัพยสินที่เหมาะสมสามารถปองกันมิให       
ผูบริหารนําทรัพยสินของกลุมบริษัทไปใชในทางมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจรายงานทางการเงินของกลุมบริษัท จัดทําขึ้น
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกตอง เช่ือถือได การดําเนินธุรกิจของ
กลุมบริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ผูสอบบัญชีไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญที่จะเสนอแนะใหกลุมบริษัท
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแตอยางใด 

จากการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาการดําเนินงาน
ของกลุมบริษัทเปนไปภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่โปรงใส มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
สามารถปองกันทรัพยสินของกลุมบริษัทจากการที่ผูบริหารนําไปใชในทางมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ 

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2548 ซึ่งมีฝายบริหารที่เกี่ยวของเขา
รวมประชุม คณะกรรมการบริษัทไดประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงซักถามขอมูลจาก
ฝายบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแลวใน
สภาพปจจุบันและตามลักษณะธุรกิจ ดังจะเห็นจากมาตรการควบคุม  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งมีอํานาจหนาที่ครอบคลุม 
กลุมบริษัท ซึ่งรวมถึงบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน โดยมีนายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช เปนประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายวีระวัฒน  ชลายน  นายวิโรจน  คลังบุญครอง และนายอารีพงศ  ภูชอุม เปนกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายเทอดพันธุ  อินทรม
หา ผูจัดการฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระตามที่กําหนดไวในระเบียบของบริษัทฯ วาดวยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2546 ไดแก  ไมไดเปนตัวแทนของผูถือหุนราย
ใหญ  จึงสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ ผูบริหาร และผูเกี่ยวของ ไมไดเปนพนักงานหรือที่ปรึกษา
ของบริษัทฯ และไมมีกรรมการทานใดถือหุนเกินกวารอยละ 0.5 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ตามที่กําหนดไวในระเบียบของบริษัทฯ วาดวย คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2543 

ในป 2547 คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมประชุมกัน 4 ครั้ง โดยฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย และผูสอบบัญชี
ไดเขารวมประชุมดวย เพื่อรวมเสนอขอมูล รับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการบริหารงานของกลุม
บริษัทฯ ผลจากการประชุมแตละครั้งไดนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทยอย เพื่อทราบทุกครั้ง  โดยมีกิจกรรมที่
สําคัญสรุปไดดังนี้ 

 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมกับผูสอบบัญชี กอนนํา
เสนอคณะกรรมการของแตละบริษัท ซึ่งพบวา งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดจัดทําขึ้นตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ 

 สอบทานความสมเหตุสมผลของรายการ  การเปดเผยรายการที่มีความเกี่ยวโยงกัน ซึ่งพบวา สวนใหญเปนสัญญา
ระยะยาวที่ทํากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ทั้งนี้ฝายบริหารไดรายงานความเคลื่อนไหวของราย
การตางๆ ตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบทุกไตรมาส 

 สอบทานใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

 สอบทานผลการปฏิบัติงานและขอเสนอแนะของฝายตรวจสอบภายใน ซึ่งปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ได
รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว สรุปไดวา บริษัทฯ และบริษัทยอย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ  
เหมาะสม มีการกํากับดูแลกิจการที่มีความโปรงใส  โดยไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ 

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาใหความเห็นชอบการจางบริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด และ
แตงตั้งนางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044) หรือนาง  อโนทัย   ลีกิจวัฒนะ (ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3442) หรือนายประสัณห   เช้ือพานิช (ผูสอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3051) เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท
ยอยประจําป 2548 ติดตอกันเปนปที่ 2 โดยมีคาธรรมเนียมในการสอบบัญชีเปนเงินรวม  1,570,000 บาท ซึ่งเปนคาสอบบัญชีเฉพาะ
สวนของบริษัทฯ เปนเงิน 420,000 บาท 

  
 

 (นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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11.  รายการระหวางกัน 

11.1 ลักษณะรายการระหวางกัน 
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ระหวางป 2547 และไตรมาสที่ 1 ของป 2548 ดังตอไปนี้   

11.1.1 บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัทฯ โดยมีกรรมการรวม
กัน คือ นายไกรสีห กรรณสูต นายอารีพงศ ภูชอุม และนายบุญชู ดิเรกสถาพร  
 

มูลคาของรายการ/ยอดคงคาง (ลานบาท) ลักษณะรายการที่สาํคัญ ประเภทของรายการ 
ป 2547 ไตรมาสที่ 1 ป 2548 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

1.  ขอตกลงการใหบริการและจัดการ 
เพื่อรับการบริการงานตรวจสอบภายใน งานกฎหมาย 
งานเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ งานบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบริการดานการเงิน 

 รายจายคาบริการ 
 ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน  

 

1.24  
0.12 

0.34 
0.12 

ตามที่ กลุมบริษัทมีนโยบายที่จะไมใหมีหนวยงานสนับสนุนบาง
ประเภทซ้ําซอนกันระหวาง บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี    โฮลดิ้ง 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุม โดยบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี
โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) จะเปนผูใหบริการในงานขางตนกับบริษัท
ในกลุม ภายใตขอตกลงการใหบริการและจัดการ  
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11.1.2 กฟผ. 

กฟผ. เปนผูถือหุนรอยละ 45.00 ของบริษทั ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ โดยมีผูบริหารและกรรมการบางทานรวม
กันกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. กรรมการรวมกัน คือ นายไกรสีห กรรณสูต  
2. ผูบริหารของ กฟผ. คือ นายไกรสีห กรรณสูต  นายบุญชู ดิเรกสถาพร นายพิชัย จุลพงศธร และนายสันทัด จิรายุวัฒน เปนกรรมการของบริษัทฯ 

 

มูลคาของรายการ/ยอดคงคาง (ลานบาท)ลักษณะรายการที่สาํคัญ ประเภทของรายการ 
ป 2547 ไตรมาสที่ 1 ป 2548 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

1.  สัญญาซื้อขายไฟฟา–โรงไฟฟาพลังงานความรอน
 และโรงไฟฟาพลงังานความรอนรวม 
 บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา กับ กฟผ.  อายุ

สัญญา 25 ป  
 

 รายไดคาขายไฟฟา 
 ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน  
 ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน  
 ลูกหนี้การคาระยะยาวกิจการที่เกี่ยว
ของกัน 
 คาใชจายคางจายกิจการที่เกี่ยวของ
กัน   

39,714.03  
6,645.08 

34.66 
123.03 

10,659.66 
3,907.66 

34.66 
110.86 

เปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายโรงไฟฟาพลังความ
รอนราชบุรีเครื่องที่ 1 และ 2 ระหวางบริษัทฯ และ กฟผ. ที่เกิดขึ้น
จากการซื้อขายโรงไฟฟาราชบุรีตามแผนระดมทุนจากภาคเอกชน
ในโรงไฟฟาราชบุรีเมื่อป 2543 
 

2.  การซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 
 ในระหวางที่ระบบขนสงน้ํามันเตาเพชรเกษมยัง               

กอสรางไมแลวเสร็จ กฟผ. จะเปนผูจัดหาน้ํามันเตาให
บริษัทฯ  

 คาน้ํามันเตา 
 เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน  

 
   

3,081.60  
216.41 

 

132.89 
103.13 

 

เปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายโรงไฟฟาพลังความ
รอนราชบุรีเครื่องที่ 1 และ 2 ระหวางบริษัทฯ และ กฟผ. ที่เกิดขึ้น
จากการซื้อขายโรงไฟฟาราชบุรีตามแผนระดมทุนจากภาคเอกชน
ในโรงไฟฟาราชบุรีเมื่อป 2543 

3.  สัญญาปฏิบัติการและบํารุงรักษาโรงไฟฟา 
บริษัทฯ จาง กฟผ. เดินเครื่องและบํารุงรักษา          โรง
ไฟฟาราชบุรีรวมถึงการบํารุงรักษาทั่วไปและการซอม
บํารุงรักษาหลักเปนเวลาประมาณ 9 ป 

  

 คาใชจาย  
 เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน  
 คาใชจายคางจายกิจการที่เกี่ยวของ
กัน    
 เงินจายลวงหนากิจการที่เกี่ยวของ
กัน  
   

761.23 
20.01 
23.21 
8.87    

 

212.01 
9.13 
45.02 
9.15 

เปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาปฏิบัติการและบํารุงรักษา 
ระหวางบริษัทฯ และ กฟผ. ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายโรงไฟฟา
ราชบุรี ตามแผนการระดมทุนจากภาคเอกชนในโรงไฟฟาราชบุรี
เมื่อป 2543 
 



 

 
สวนที่ 2 หนาที่ 73 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด  

มูลคาของรายการ/ยอดคงคาง (ลานบาท)ลักษณะรายการที่สาํคัญ ประเภทของรายการ 
ป 2547 ไตรมาสที่ 1 ป 2548 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

4. สัญญาซื้อขายโรงไฟฟาพลังความรอนราชบุรี          
เครื่องที่ 1 และ 2  
บริษัทฯ ไดจายเงินลวงหนาแก กฟผ. สําหรับระบบขน
สงน้ํามันเตาจํานวน  400 ลานบาท  (เปนสวนหนึ่งของ
ราคาทรัพยสินทั้งสิ้นจํานวนเงินรวม 30,472 ลานบาท  
ซึ่งไดมีการโอนโรงไฟฟาตามสัญญาซื้อขายโรงไฟฟา
พลังความรอนราชบุรี  เครื่องที่ 1 และ 2 แลวเมื่อวันที่ 
31 ตุลาคม 2543) โดย กฟผ.ไดจางบริษัท Best Tech & 
Engineering Ltd. และบริษัท Thai Rotary Engineering 
Ltd. เปนผูรับเหมากอสรางระบบขนสงน้ํามันเตา ขณะ
นี้งานกอสรางดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวอยูระหวาง
การจัดเตรียมเอกสารตางๆ เพื่อดําเนินการโอนเปน
ทรัพยสินของบริษัทฯ ตอไป 

 เงินลวงหนา 
   

400.00 
 

- ไมมี - 
(เนื่องจากในทางบัญชีได
โอนรายการเงินมัดจํา
เปนสินทรัพยของ

บริษัทฯ แลว เนื่องจาก
บริษัทไดเขาไป ดูแลการ
ปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 1 

มกราคม 2548) 

เปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายโรงไฟฟาพลังความ
รอนราชบุรีเครื่องที่ 1 และ 2 ระหวางบริษัทฯ และ กฟผ. ที่เกิดขึ้น
จากการซื้อขายโรงไฟฟาราชบุรีตามแผนระดมทุนจากภาคเอกชน
ในโรงไฟฟาราชบุรีเมื่อป 2543 
 

5. สัญญาซื้อไฟฟาสํารอง ไฟฟาระบบปรับสภาพน้ําไฟฟา 
ระบบจัดสงน้ํา ไฟฟาบริเวณโรงไฟฟา  
บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟาสํารอง ไฟฟา
ระบบปรับสภาพน้ํา ไฟฟาระบบจัดสงน้ํา และไฟฟา
บริเวณโรงไฟฟา กับ กฟผ. 

 คาใชจาย  
 เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน  
 คาใชจายคางจายกิจการที่เกี่ยวของ
กัน    
 
   

132.88  
11.67  
12.37 

   
 

31.43 
- 

10.56 
 

บริษัทฯ จําเปนตองใชไฟฟาสํารอง ระบบปรับสภาพน้ํา     ไฟฟา 
ระบบจัดสงน้ํา และไฟฟาบริเวณโรงไฟฟา จากบริเวณที่ตั้งของ
โรงไฟฟาของบริษัทฯ มีเฉพาะสายสงของ กฟผ. ที่สามารถจัดสง
ไฟฟาที่แรงดันที่บริษัทฯ ตองการ  นอกจากนี้ ราคาไฟฟาที่ซื้อขาย
เปนไปตามราคาตลาด 
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มูลคาของรายการ/ยอดคงคาง (ลานบาท)ลักษณะรายการที่สาํคัญ ประเภทของรายการ 
ป 2547 ไตรมาสที่ 1 ป 2548 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

6. สัญญาซื้อขายโรงไฟฟาพลังความรอนรวมราชบุรี ชุดที่ 1
ถึง  3 
บริษัทฯ จะไดรับเงินชดเชย   คาใชจายที่เกิดขึ้นในชวง
ของการรับประกันผลงาน (Warranty Claim) จาก กฟผ. 
สําหรับอุปกรณที่เสียหาย ซึ่งบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี 
จํากัด ไดจายคาใชจายลวงหนาไปกอนแลว  

 ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน  81.75 87.47 เปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายโรงไฟฟาพลังความ
รอนรวมราชบุรีชุดที่ 1 ถึง 3 ระหวางบริษัทฯ และ กฟผ. ที่เกิดขึ้น
จากการซื้อขายโรงไฟฟาราชบุรีตามแผนระดมทุนจากภาคเอกชน
ในโรงไฟฟาราชบุรีเมื่อป 2543 
 

7. สัญญาการบริหารจดัการ Parts of Gas Turbine  
บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาจาง กฟผ. เพื่อบริหารจัด
การ Parts of Gas Turbine Model MS9001FA   คา
บริการตามสัญญานี้แบงออกเปน 2 สวน คือ            คา
บริการรายเดือนในอัตราเดือนละ 1.03 ลานบาท (ไม
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และคาดําเนินการเพื่อการจัดหาและ
ซอมซึ่งจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจรงิ 

 คาใชจาย  
 เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน                 
 คาใชจายคางจายกิจการที่เกี่ยวของ
กัน  
 

12.32 
1.10 
1.10 

3.19 
0.13 
1.14 

เปนงานสวนเพิ่มเตมิที่ตองดําเนินการโดย กฟผ. เนื่องจาก กฟผ. 
ทําหนาที่เปนคูสัญญาของสัญญาปฏิบัติการและบํารุงรักษา 

8. สัญญาใหบริการจัดทําและตรวจติดตามภายในระบบ
การจัดการสิง่แวดลอม (ISO 14001) 
บริษัทฯ ไดจาง กฟผ.  เพื่อใหบริการจัดทําและตรวจติด
ตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) 

 คาใชจาย  
 คาใชจายคางจายกิจการที่เกี่ยวของ
กัน  
 เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน    

3.64 
1.56 

- 

0.20 
1.56 
0.23 

เปนงานสวนเพิ่มเตมิที่ตองดําเนินการโดย กฟผ. เนื่องจาก กฟผ. 
ทําหนาที่เปนคูสัญญาของสัญญาปฏิบัติการและบํารุงรักษา 

9. รายไดคาน้ํามันดีเซล 
บริษัทฯ มีรายไดคาน้ํามันดีเซลในการทํา Load 
Rejection Test  ของโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม
จาก กฟผ. 

 รายไดอื่น - คาน้ํามันดีเซล 
  

2.06 
 

- 
 

เปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายโรงไฟฟาพลังความ
รอนรวมราชบุรีชุดที่ 1 ถึง 3 ระหวางบริษัทฯ และ กฟผ. ที่เกิดขึ้น
จากการซื้อขายโรงไฟฟาราชบุรีตามแผนระดมทุนจากภาคเอกชน
ในโรงไฟฟาราชบุรีเมื่อป 2543 
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11.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

กรรมการตรวจสอบของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีอํานาจหนาที่ครอบคลุมกลุมบริษัท ซึ่ง
รวมถึงบริษัทฯ ไดพิจารณารายการระหวางกันและมีความเห็นวารายการซื้อขายสินคาและบริการ รวมถึงรายการซื้อขายสิน
ทรัพยระหวางกันขางตน เปนรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเปนไปอยางสมเหตุสมผลและจําเปนตอการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ของรายการการเปดเผยรายการที่มีความเกี่ยวโยงกัน ซึ่งพบวาสวนใหญเปนสัญญาระยะยาวที่ทํากับ กฟผ. นอกจาก
นี้ ฝายบริหารของบริษัทฯ ยังไดรายงานความเคลื่อนไหวของรายการตางๆ ตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบทุกไตรมาส 
 
11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน  

รายการระหวางกันของบริษัทฯ จะเปนรายการที่จําเปนและเกิดประโยชนกับบริษัทฯ  ขั้นตอนการอนุมัติจะเปนไปตาม
ระเบียบของบริษัทฯ และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ เรื่องการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

กรณีที่มีรายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) จะเปนผู
ใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนในการเขาทํารายการและความเหมาะสมทางดานราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไข
ตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคา
ตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดใหผูเช่ียว
ชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสิน
ใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูถือหุนตามแตกรณี โดยกรรมการผูมีสวนไดสวนเสียจะไมมีสิทธิออกเสียง
ในรายการดังกลาว อีกทั้งจะมีการเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู
สอบบัญชีของบริษัทฯ 
 
11.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

ในอนาคต  รายการระหวางกันตามที่ไดเปดเผยขางตนสวนใหญจะยังมีอยูตอไปในอนาคต  เนื่องจากเปนรายการที่
เกิดขึ้นเปนปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งการขายไฟฟาใหกับ กฟผ. และการวาจาง กฟผ. เดินเครื่องและบํารุงรักษา
เนื่องจากเปนการปฏิบัติตามสัญญาระยะยาวที่เกิดขึ้นจากแผนการระดมทุนจากภาคเอกชนในโครงการโรงไฟฟาราชบุรี 

อยางไรก็ตาม หากมีการเขาทํารายการระหวางกัน บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ผลิตไฟฟา
ราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกลาว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม
มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดใหมีบุคคลที่มีความรู ความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบ
บัญชีหรือผูประเมินราคาทรัพยสินที่มีความเปนอิสระเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกัน โดยความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรูความชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใชประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัทหรือผู
ถือหุน แลวแตกรณี เพื่อใหมีความมั่นใจวาการเขาทํารายการดังกลาวจะไมเปนการโยกยาย หรือถายเทผลประโยชนระหวาง
บริษัทฯ หรือผูถือหุนของบริษัทฯ แตเปนการทํารายการที่บริษัทฯ ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุน ซึ่งรายการระหวาง
กันประเภทอื่นๆ จะเปนรายการที่จําเปนและเปนประโยชนกับบริษัทฯ และราคาเปนราคาตลาดหรือเปนราคาที่สมเหตุผล ซึ่ง
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บริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑ และแนวทางในการปฏิบัติใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยทั่วไป โดยอางอิงกับราคาและเงื่อน
ไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได และนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ผลิตไฟ
ฟาราชบุรี จํากัด (มหาชน) เปนผูพิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ และแนวทางในการปฏิบัติดังกลาว  
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

12.1 งบการเงิน 

12.1.1  สรุปรายงานผูสอบบัญชี 

 งบการเงินป 2546 
ผูสอบบัญชี:  นายวินิจ ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378  

 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
สรุปรายงานผูสอบบัญชี: ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และใหความเห็นอยางไม

มีเงื่อนไขวา งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดย             
ถูกตองในสาระสําคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

งบการเงินป 2547 
ผูสอบบัญชี:  นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3044 

 บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
สรุปรายงานผูสอบบัญชี: ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และใหความเห็นอยางไม

มีเงื่อนไขวา งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดย             
ถูกตองในสาระสําคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

งบการเงินระหวางกาล ไตรมาสที่ 1 ป 2548 
ผูสอบบัญชี:  นางสาว แนงนอย เจริญทวีทรัพย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3044 

 บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
สรุปรายงานผูสอบบัญชี: ผูสอบบัญชีไดสอบทานงบการเงินของบริษัทฯตามมาตรฐานการบัญชีที่

เกี่ยวกับการสอบทาน เนื่องจากการสอบทานมีขอบเขตจํากัด โดยสวน
ใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบ
ขอมูลทางการเงิน  จึงใหความเช่ือมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ดังนั้นผูสอบบัญชีไมอาจแสดงความเห็นตอ
งบการเงินที่สอบทานได อยางไรก็ดี ผูสอบบัญชีไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเช่ือ
ไดวา งบการเงินระหวางกาลไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ ตามหลัก
การบัญชีที่รับรองทั่วไป  

 
12.1.2 สรุปรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ  มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  โดยรวมอยูในระดับที่             
นาพอใจและสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลไดวา งบการเงินของบริษัทฯ  ประจําปสิ้นสุดวันที่                     
31 ธันวาคม 2547  มีความเชื่อถือได  โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกตองตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
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12.1.3 ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทฯ  
 

 
  

งบดุล
สําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2548 และ 2547 และ

สําหรับงวด 1 ป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 และ 2545 
หนวย: บาท

2548 2547 2547 2546 2545
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 2,404,000           2,712,000           233,006              2,980,087              456,173              
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปนหลักประกัน 81,655,000         71,265,000         20,125,936         1,869,914,085       85,601,167         
เงินลงทุนระยะสั้นที่ใชเปนหลักประกัน
    - ต๋ัวสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงิน สุทธิ 6,242,065,000    5,622,249,000    3,756,624,246    4,818,911,823       3,210,175,183    
เงินลงทุนระยะยาวที่ใชเปนหลักประกันที่ครบกําหนด
    รับชําระภายในหนึ่งป 
    - ต๋ัวสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงิน สุทธิ 765,839,000       381,555,000       1,119,510,416    9,777,569              46,903,002         
    - หลักทรัพยในความตองการของตลาดที่ถือจนครบกําหนด 61,095,000         30,846,000         61,169,791         30,895,520            21,695,566         
ลูกหน้ีการคากิจการที่เกี่ยวของกัน สุทธิ 3,907,657,000    3,971,429,000    6,645,083,792    2,653,887,347       6,409,957,349    
เงินจายลวงหนาและลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน 96,621,000         12,222,000         96,621,265         9,503,753              20,352,304         
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน -                      800,436,000       -                      -                        -                      
วัสดุสํารองคลัง สุทธิ 1,621,297,000    1,536,513,000    1,606,726,712    1,557,271,239       1,370,961,565    
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 213,582,000       183,280,000       28,339,068         115,586,407          127,432,689       

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 12,992,215,000  12,612,507,000  13,334,434,232  11,068,727,830     11,293,534,998  

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินจายลวงหนาแกกิจการที่เก่ียวของกัน -                    400,000,000     400,000,000     400,000,000          400,000,000     
ลูกหน้ีการคาระยะยาวกิจการที่เกี่ยวของกัน 34,656,000       39,607,000       34,655,815       39,606,646            41,642,502       
เงินลงทุนระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน
    - ต๋ัวสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงิน สุทธิ 329,289,000     942,642,000     259,548,312     1,304,623,559       1,157,395,119  
    - หลักทรัพยในความตองการของตลาดที่ถือจนครบกําหนด สุทธิ 247,355,000     309,665,000     259,958,503     312,259,500          322,150,089     
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ 48,691,961,000 50,380,902,000 48,920,067,806 51,005,806,874     53,211,651,973
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 399,000            399,000            399,207            399,207                 391,881            

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 49,303,660,000 52,073,215,000 49,874,629,643 53,062,695,786     55,133,231,564
รวมสินทรัพย 62,295,875,000 64,685,722,000 63,209,063,875 64,131,423,616     66,426,766,562

งวด 3 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม สําหรับงวด 1 ป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
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งบดุล
สําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 และ 2547 และ

สําหรับงวด 1 ป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 และ 2545 
หนวย: บาท

2548 2547 2547 2546 2545
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
เจาหน้ีการคา 2,574,858,000    2,256,297,000    4,644,404,729    3,208,498,622    3,981,739,535    
เจาหน้ีการคากิจการท่ีเกี่ยวของกัน 103,127,000       1,324,194,000    216,407,284       460,182,349       -                     
สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป สุทธิ 3,167,704,000    2,864,064,000    3,123,950,880    2,834,081,181    2,241,905,697    
เจาหน้ีกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 9,643,000           43,116,000         32,882,860         18,023,612         45,731,430         
เจาหน้ีอ่ืน 157,920,000       29,623,000         301,600,004       19,255,107         30,282,771         
คาใชจายคางจายกิจการที่เกี่ยวของกัน 169,141,000       -                     161,270,280       115,425,531       -                     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
    - ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 61,512,000         26,626,000         18,542,610         17,940,848         61,222,824         
    - ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 209,310,000       79,155,000         175,468,054       151,642,253       128,085,196       
    - รายไดรับลวงหนา -                     -                     106,000,000       -                     
    - เงินปนผลคางจาย 3,004,041,000    2,853,594,000    -                     -                     -                     
    - อ่ืนๆ 171,400,000       270,429,000       66,284,807         283,616,952       30,713,420         

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 9,628,656,000    9,747,098,000    8,846,811,508    7,108,666,455    6,519,680,873    

หน้ีสินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว สุทธิ 31,351,693,000  34,519,398,000  32,118,445,030  35,242,395,910  38,016,060,034  

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 31,351,693,000  34,519,398,000  32,118,445,030  35,242,395,910  38,016,060,034  
รวมหน้ีสิน 40,980,349,000  44,266,496,000  40,965,256,538  42,351,062,365  44,535,740,907  

สวนของผูถือหุน 
ทุนจดทะเบียน 18,275,000,000 18,275,000,000 18,275,000,000 18,275,000,000  18,275,000,000
ทุนท่ีออกและชําระแลว 18,275,000,000 18,275,000,000 18,275,000,000 18,275,000,000  18,275,000,000
กําไรสะสม
    จัดสรรแลว
    - สํารองตามกฎหมาย 964,766,000     651,766,000     806,666,437     508,466,437       235,466,437     
    ยังไมไดจัดสรร 2,075,760,000  1,492,460,000  3,162,140,900  2,996,894,814    3,380,559,218  

รวมสวนของผูถือหุน 21,315,526,000 20,419,226,000 22,243,807,337 21,780,361,251  21,891,025,655
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 62,295,875,000 64,685,722,000 63,209,063,875 64,131,423,616  66,426,766,562

งวด 3 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม สําหรับงวด 1 ป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
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งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 และ 2547 และ

สําหรับงวด 1 ป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 และ 2545 
หนวย: บาท

2548 2547 2547 2546 2545
รายไดจากการขาย 10,659,659,000  9,578,933,000   39,714,032,943 35,528,313,660   27,493,217,258   
ตนทุนขาย (8,334,462,000)  (7,725,065,000) (32,173,197,383) (28,204,463,763) (20,833,210,897) 
กําไรข้ันตน 2,325,197,000    1,853,868,000   7,540,835,560   7,323,849,897     6,660,006,361     
คาใชจายในการบริหาร (63,485,000)       (70,357,000)      (239,474,457)    (220,877,537)      (466,891,117)     
คาตอบแทนกรรมการ (688,000)            (680,000)           (10,016,000)      (8,289,863)          (4,705,693)         
กําไรจากการขาย 2,261,024,000    1,782,831,000   7,291,345,103   7,094,682,497     6,188,409,551     
รายไดอื่น
    - ดอกเบี้ยรับ 36,582,000        28,768,000       120,209,355     129,945,846       148,480,334      
    - เงินชดเชยจากการสงมอบโรงไฟฟาลาชา -                     -                    -                    -                      322,302,000      
    - เงินชดเชยจากการปรับปรุงระบบเผาไหมโรงไฟฟา -                     -                    -                    -                      132,109,851      
    - อื่นๆ 107,663,000      2,668,000         108,946,565     24,955,839         32,525,099        
กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 2,405,269,000    1,814,267,000   7,520,501,023   7,249,584,182     6,823,826,835     
ดอกเบี้ยจาย (286,540,000)     (313,122,000)    (1,224,567,323) (1,702,376,492)   (1,966,579,882)   
ภาษีเงินได (42,969,000)       (8,685,000)        (36,302,887)      (42,562,876)        (182,687,735)     

กําไรสุทธิ 2,075,760,000    1,492,460,000   6,259,630,813   5,504,644,814     4,674,559,218     

กําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 1.14                   0.82                  3.43                  3.01                    2.80                   

งวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม สําหรับงวด 1 ป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
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งบกระแสเงินสด
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2548 และ 2547 และ

สําหรับงวด 1 ป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 และ 2545 
หนวย: บาท

2548 2547 2547 2546 2545
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 2,075,760,000   1,492,460,000   6,259,630,813   5,504,644,814     4,674,559,218     
รายการปรับปรุงกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
    - คาเสื่อมราคา 638,025,000      634,953,000      2,558,797,251   2,492,315,923     1,802,040,231     
    - คาเผื่อวัสดุสํารองคลังลาสมัย 13,114,000        -                    47,971,101        -                      -                     
    - คาตัดจําหนายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู 13,274,000        13,274,000        53,096,703        53,742,857          53,742,857         
    - คาบริการตัดบัญชี -                    -                    -                    -                      194,398,296       
    - (กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น 2,970,000          8,623,000          (17,365,554)      (1,564,674)          (5,400,299)         
    - ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร -                    -                    -                    731,487               -                     
    - อื่นๆ 639,000             (8,899,000)        2,679,988          (15,745,433)        (25,219,771)       
กระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 2,743,782,000   2,140,411,000   8,904,810,302   8,034,124,974     6,694,120,532     
    - ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 2,737,427,000   (1,317,542,000) (3,986,245,614) 3,758,105,858     (3,634,595,198)   
    - เงินจายลวงหนาและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน -                    (2,718,000)        (87,117,512)      10,848,551          165,257,811       
    - วัสดุสํารองคลัง (27,684,000)      20,758,000        (97,426,574)      (186,309,674)      (577,099,987)     
    - ลูกหนี้อื่น -                    -                    -                    90,000,000          (90,000,000)       
    -  สินทรัพยหมุนเวียนอื่นและสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (48,078,000)      (68,252,000)      (5,381,954)        (80,187,945)        23,998,683         
    - เจาหนี้การคาบริษัทอื่นและเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน (2,182,827,000) (88,190,000)      1,192,131,042   (313,058,564)      2,197,522,298     
    - เจาหนี้อื่นและเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (167,808,000)    (86,928,000)      31,727,794        (10,561,393)        47,649,191         
    - คาใชจายคางจายกิจการที่เกี่ยวของกัน 7,871,000          -                    45,844,749        90,838,346          -                     
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น (32,899,000)      (77,986,000)      (86,577,437)      240,183,284        (154,985,126)     

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 3,029,784,000   519,553,000      5,911,764,796   11,633,983,437   4,671,868,204     

งวด 3 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม สําหรับงวด 1 ป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
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งบกระแสเงินสด

สําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2548 และ 2547 และ
สําหรับงวด 1 ป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 และ 2545 

หนวย: บาท

2548 2547 2547 2546 2545
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ (จาย) สุทธิในเงินฝากสถาบันการเงินและ (2,543,469,000) 1,001,542,000   2,913,973,149   (3,387,307,792)   2,763,268,068   
    เงินลงทุนระยะสั้นที่ใชเปนหลักประกัน
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน (96,317,000)      (17,059,000)      (73,329,353)      (174,157,288)      (1,421,618,730) 
เงินสดรับจากการไถถอนเงินลงทุนระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน 358,364,000      12,142,000        39,219,761        74,748,583          10,516,040        
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทใหญ -                    (800,000,000)    (800,000,000)    -                      -                    
เงินสดรับคืนจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทใหญ -                    -                    800,000,000      -                      -                    
เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (9,918,000)        (10,048,000)      (110,687,023)    (287,202,311)      (27,044,551,739)

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (2,291,340,000) 186,577,000      2,769,176,534   (3,773,918,808)   (25,692,386,361)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว -                      -                      -                      -                      23,962,506,176   
เงินสดจายเพื่อชําระเจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน -                      (108,000)             (325,800)             (325,800)             (434,400)             
เงินสดจายเพื่อชําระเงินกูยืมระยะยาว (736,273,000)      (706,290,000)      (2,887,177,884)   (2,241,905,697)   (1,331,446,602)   
เงินปนผลจาย -                      -                      (5,796,184,727)   (5,615,309,218)   (3,887,862,289)   
เงินรับคาหุน -                      -                      -                      -                      2,275,000,000     

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (736,273,000)      (706,398,000)      (8,683,688,411)   (7,857,540,715)   21,017,762,885   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 2,171,000            (268,000)             (2,747,081)          2,523,914            (2,755,272)          
ยอดคงเหลือตนงวด 233,000               2,980,000            2,980,087            456,173               3,211,445            
ยอดคงเหลือปลายงวด 2,404,000            2,712,000            233,006               2,980,087            456,173               

ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับงบกระแสเงินสด
ดอกเบี้ยจาย 286,540,000        313,122,000        1,224,567,323     1,702,376,492     1,966,579,882     
ภาษีเงินไดจาย 205,000               162,000               35,701,124          85,844,852          216,909,734        

งวด 3 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม สําหรับงวด 1 ป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
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อัตราสวนทางการเงินของงบการเงิน 

      ป 2548 Q1 ป 2547 ป 2546 ป 2545 
 อัตราสวนแสดงสภาพคลอง (Liquidity Ratio)        

1 อัตราสวนสภาพคลอง  (เทา) 1.35 1.51 1.55 1.73 
2 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว  (เทา) 1.16 1.32 1.31 1.5 
3 อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด  (เทา) 0.33 0.74 1.70 0.99 
4 อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา  (เทา) 2.02 8.54 7.77 5.96 
5 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  (วัน) 45 43 47 61 
6 อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้  (เทา) 2.21 7.54 7.37 7.23 
7 ระยะเวลาชําระหนี้  (วัน) 41 48 49 50 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)     
8 อัตรากําไรขั้นตน  (%) 21.81% 18.99% 20.61% 24.22% 
9 อัตรากําไรสุทธิ  (%) 19.21% 15.67% 15.43% 16.62% 

10 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  (%) 9.53%  28.44% 25.21% 22.96% 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)     
11 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวมเฉลี่ย  (%) 3.31%  9.83% 8.35% 8.79% 
12 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรสุทธิเฉลี่ย  (%) 5.56%  17.65% 15.35% 15.96% 
13 อัตราการหมุนของสินทรัพย  (เทา) 0.17  0.63 0.54 0.53 
14 
  

กําไรสุทธิกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจาย (EBITDA)  

(ลานบาท) 3,069.68 10,180.37 9,795.64 8,874.00 

15 อัตราผลตอบแทน EBITDA ตอสินทรัพยรวมเฉลี่ย  (%) 4.89%  15.99% 14.87% 16.69% 
16 อัตราผลตอบแทน EBITDA ตอสินทรัพยถาวรเฉลี่ย  (%) 6.29%  20.38% 18.80% 21.86% 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)     
17 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  (เทา) 1.92 1.84 1.97 2.06 
18 อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย  (เทา) 2.96 2.47 2.47 2.64 
19 Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*  (เทา) 2.99 2.45 2.41 2.47 
20 อัตราสวน  Interest Bearing Debt  ตอ EBITDA (เทา) 11.41** 3.51 3.95 4.61 

ขอมูลตอหุน (Per Share Data)      
21 มูลคาตามบัญชีตอหุน  (บาท) 11.66 12.17 11.92 13.68 
22 กําไรสุทธิตอหุน  (บาท) 1.14  3.43 3.01 2.92 

*  DSCR คํานวณมาจาก (EBITDA - คาใชจายลงทุน) / (การชําระคืนเงินตน + ดอกเบี้ยจาย) 
**  เปนการคํานวณโดยใช EBITDA เฉพาะไตรมาสที่ 1 ป 2548 ถาคํานวณโดยใช EBITDA จากไตรมาสที่ 2 ป 2547 ถึง ไตรมาสที่ 1 ป 2548 อัตราสวนท่ี
คํานวณใหม (Annualized) จะเทากับ 3.25 
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12.2 รายงานวิเคราะหผลการดําเนินงานไตรมาสแรก ป 2548 เทียบกับ ไตรมาสแรก ป 2547 
12.2.1 ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานในไตรมาสแรกของป 2548 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 2,075.76 ลานบาท คิดเปนกําไร
ตอหุนเทากับ 1.14 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในไตรมาสเดียวกันของป 2547 นั้น ที่มีกําไรสุทธิจํานวน 
1,492.46 ลานบาท ปรากฏวากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 583.30 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 39.08 โดยมีรายไดรวมทั้งสิ้น 
10,803.90 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนเปนจํานวน 1,193.54 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.42 ในขณะที่
ตนทุนขายและคาใชจายในไตรมาสดังกลาวของป 2548 มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 8,728.14 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
ของปกอนเปนจํานวน 610.24 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.52 

การวิเคราะหรายได 

ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 1 ของป 2548 บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้น 10,803.90 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสเดียวกันของป 2547 (9,610.36 ลานบาท) เปนจํานวน 1,193.54 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.42 โดยมีสาเหตุ
หลักดังนี้  

1)  รายไดคาขายไฟฟาของบริษัทฯ ในไตรมาสแรก ป 2548 จํานวน 10,659.66 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสเดียวกันของป 2547 (9,578.93 ลานบาท) เปนจํานวน 1,080.73 ลานบาท หรือคิดเปนรอย
ละ 11.28 สาเหตุหลัก เนื่องจาก 

 รายไดค าความพรอมจาย  (Availability Payment: AP) ในไตรมาสที่  1 ป  2548 จํานวน 
3,349.23 ลานบาท สูงกวาไตรมาสที่ 1 ป 2547 (2,810.60 ลานบาท) เปนจํานวน 538.63 ลาน
บาท หรือ คิดเปนรอยละ 19.16 เนื่องจากอัตราคาความพรอมจายของโรงไฟฟาในไตรมาสที่ 
1 ของ ป 2548 มีอัตราสูงกวาไตรมาสเดียวกันของ ป 2547 ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวใน
สัญญาซื้อขายไฟฟา  

 รายไดคาพลังงานไฟฟา (Energy Payment: EP) ในไตรมาสแรกป 2548 จํานวน 7,310.43 
ลานบาท สูงกวาไตรมาสเดียวกันของป 2547 (6,768.33 ลานบาท) เปนจํานวน 542.10 ลาน
บาท หรือคิดเปนรอยละ 8.01 เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ของ ป 2548 มีปริมาณการผลิตไฟฟา
เพิ่มขึ้น เปนผลใหการใชเช้ือเพลิงกาซธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งราคากาซธรรมชาติที่ 
เพิ่มสูงขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของ ป 2547  

2)  รายไดอื่นๆ ในไตรมาสที่ 1 ป 2548 จํานวน 107.66 ลานบาท สูงกวาไตรมาสที่ 1 ป 2547 (2.67 
ลานบาท) เปนจํานวน 104.99 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจาก บริษัทฯ ไดรับเงินชดเชยจากการปรับ
ปรุงระบบเผาไหมโรงไฟฟา เปนเงินจํานวน 106.00 ลานบาท เพื่อใหโรงไฟฟาของบริษัทฯ 
สามารถรับกาซธรรมชาติที่มีคาความรอนสูงกวาที่กําหนดในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติได  
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การวิเคราะหตนทุนขายและคาใชจาย 

ตนทุนขายและคาใชจายในไตรมาสแรกป 2548 จํานวนรวมทั้งสิ้น 8,728.14 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ไตร
มาสแรกป 2547 (8,117.91 ลานบาท) เปนจํานวน 610.23 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.52 โดยมีสาเหตุ
หลักดังนี้ 

1)  ตนทุนขายของบริษัทฯ ในไตรมาสแรกป 2548 จํานวน 8,334.46 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของป 2547 (7,725.06 ลานบาท) เปนจํานวน 609.40 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.89 
สาเหตุหลักเนื่องจาก 

 คาเชื้อเพลิงในไตรมาสแรก ป 2548 สูงกวาในไตรมาสเดียวกันของป 2547 เปนจํานวน
594.77   ลานบาท เนื่องจากมีปริมาณการผลิตไฟฟาเพิ่มขึ้น เปนผลใหมีการใชเช้ือเพลิงกาซ
ธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งราคากาซธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้นจากจากไตรมาสเดียวกันของ ป 
2547 

 คาซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักรในไตรมาสที่ 1 ป 2548 จํานวน 43.36 ลานบาท ตํ่ากวาไตร
มาสที่ 1 ป 2547 (80.76 ลานบาท)  เปนจํานวน 37.40 ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ 46.31 
เนื่องจาก  ไตรมาสที่ 1 ของป 2547 มีการรับรูคาซอมของ Hot Gas Part จากงาน Combustion 
Inspection ของ โรงไฟฟาความรอนรวมชุดที่ 1 ขณะที่ ไตรมาสที่ 1 ของป 2548 มีการทํา 
Combustion Inspection แตไมมีการรับรูคาใชจาย โดยจะรับรูตอเมื่อซอมเสร็จ โดยคาซอม
ในไตรมาสที่ 1 ของ ป 2548 เปนการรับรูคาซอมของงาน Combustion Inspection ของโรง
ไฟฟาความรอนรวมชุดที่ 3 ที่ซอมในเดือนมิถุนายน 2547 ทั้งนี้  การหยุดเดินเครื่องเพื่อทํา 
Combustion Inspection ของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม ชุดที่ 1 ในชวงไตรมาสที่  1 ป 
2548 นั้น  คาดวาจะมีคาใชจายสําหรับการซอมอุปกรณโรงไฟฟาเปนเงินประมาณ 136.78 
ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ยังไมไดบันทึกเปนคาใชจาย โดยคาซอมอุปกรณดังกลาวจะบันทึกเปน
คาใชจายเมื่อดําเนินการซอมแลวเสร็จ  

 คาบริการในการบํารุงรักษาในไตรมาสแรก ป 2548 จํานวน 38.32 ลานบาท สูงกวาในไตร
มาสเดียวกันของป 2547 (19.42 ลานบาท) เปนจํานวน 18.90 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
97.32 เนื่ องจาก  ไตรมาสที่  1 ของป  2548 นั้น  โรงไฟฟาความรอนรวมชุดที่  1 มีงาน 
Combustion Inspection และ Minor Inspection ในขณะที่ ไตรมาสที่ 1 ของ ป 2547 มีเฉพาะ
งาน Combustion Inspection  

 คาเบี้ยประกันภัยโรงไฟฟาในไตรมาสแรก ป 2548 จํานวน 44.48 ลานบาท ตํ่ากวาในไตร
มาสเดียวกัน ป 2547 (55.98 ลานบาท) เปนจํานวน 11.50 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20.54
เนื่องจาก ไดรับสวนลดคาเบี้ยประกันภัย ในป 2548 เนื่องจากไมมีการเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนในป 2547 

 

 



 

 
สวนที่ 2 หนาที่ 86 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด  

 

 คาเผื่อวัสดุสํารองคลังลาสมัยในไตรมาสแรก ป 2548 จํานวน 13.11 ลานบาท  เนื่องจาก 
บริษัทฯไดกําหนดนโยบายทางการบัญชีเกี่ยวกับการกําหนดมูลคาของวัสดุสํารองคลัง
ประเภทอะไหลโรงไฟฟา โดยการรับรูคาเผื่อวัสดุสํารองคลังลาสมัยเปนคาใชจายในแตละป 
เฉลี่ยตามอายุของโรงไฟฟาที่คงเหลืออยู ซึ่งเริ่มตอน ปลายป 2547 

2)  ดอกเบี้ยจายในไตรมาสที่ 1 ป 2548 จํานวน 286.54 ลานบาท ตํ่ากวาไตรมาสที่ 1 ป 2547  (313.12 
ลานบาท) เปนจํานวน 26.58 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.49 เนื่องจากมีการชําระคืนเงินตนทุก              
ไตรมาส     

12.2.2 รายงานวิเคราะหฐานะการเงิน 

การวิเคราะหสินทรัพย 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น จํานวน 62,295.88 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่             
31 ธันวาคม ป 2547 เปนจํานวน 913.19 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.44 จําแนกเปน 

1)  สินทรัพยหมุนเวียน จํานวน 12,992.22 ลานบาท ลดลงจาก ณ  วันที่ 31 ธันวาคม ป 2547 จํานวน 
342.22 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจาก 

 ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน จํานวน 3,907.66 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 
2547 เปนจํานวน 2,737.43 ลานบาท เนื่องจาก ไตรมาสที่ 1 ของป 2548 มีลูกหนี้การคาคาง
ชําระ 1 เดือน ขณะที่ ไตรมาสที่ 1 ป 2547 มีลูกหนี้การคาคางชําระ 2 เดือน  

 เงินลงทุนระยะสั้นที่ใชเปนหลักประกันตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู จํานวน 6,242.07 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2547 เปนจํานวน 2,485.44 ลาน เนื่องจาก นําเงินรายไดคา
ขายไฟฟา ไปลงทุนระยะสั้น เพื่อรอชําระคากาซธรรมชาติ  

2) สินทรัพยไมหมุนเวียน จํานวน 49,303.66 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2547 จํานวน 
570.97 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจาก   

 ไมมีเงินจายลวงหนาแกกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2547 เปน
จํานวน 400.00 ลานบาท  

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ มูลคา 48,691.96 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 
2547 เปนจํานวน 228.11 ลานบาท เนื่องจากการตัดคาเสื่อมระหวางงวด 

อนึ่ง อัตราสวนสภาพคลอง ณ  วันที่ 31 มีนาคม ป 2548 เทากับ 1.35 เทา ตํ่ากวา ณ  วันที่ 31 ธันวาคม                    
ป 2547 ซึ่งเทากับ 1.51 เทา สาเหตุเนื่องจากสินทรัพยหมุนเวียนลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2547 เปน
จํานวน 342.22 ลานบาท ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2547 จํานวน 
781.85 ลานบาท 
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การวิเคราะหหนี้สิน  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 40,980.35 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
ป 2547 เปนจํานวน 15.09 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.04 โดยมีสาเหตุดังนี้  

1) หนี้สินหมุนเวียน จํานวน 9,628.66 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2547 จํานวน 781.85 
ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากเจาหนี้การคา ลดลงจํานวน 2,069.55 ลานบาท  แตมีเงินปนผลคาง
จายเพิ่มขึ้น 3,004.04 ลานบาทโดยเงินปนผลดังกลาว จะจายใหผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2548 ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2548 

2) เงินกูยืมระยะยาว จํานวน 31,351.69 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2547 จํานวน 766.75 
ลานบาท เนื่องจาก บริษัทฯ ไดชําระคืนเงินกูระยะยาวระหวางงวด  

การวิเคราะหสวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวมทั้งสิ้น จํานวน 21,315.53 ลานบาท ลดลงจาก ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม ป 2547 เปนจํานวน 928.28 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.17 เนื่องจาก  

1) กําไรสุทธิจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสแรก ป 2548 จํานวน 2,075.76 ลานบาท  

2) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2548 อนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานสําหรับป 2547 ในอัตรา 1.64 บาทตอหุน สําหรับหุนจํานวน 1,827.50 ลานหุน เปนจํานวน
เงิน 3,004.04 ลานบาท ซึ่งไดบันทึกเปนเงินปนผลคางจายในงบการเงินไตรมาสนี้ โดยเงินปนผลดัง
กลาว จะจายใหผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2548 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนซึ่งเปนหุนที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 
จํานวน 18,275.00 ลานบาท สํารองตามกฎหมาย จํานวน 964.77 ลานบาท กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร 
จํานวน 2,075.76 ลานบาท  

 

12.2.3 รายงานวิเคราะหกระแสเงินสด 

บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในไตรมาสแรกของป 2548 เพิ่มขึ้นสุทธิ 2.17 ลานบาท จากป 
2547 สรุปสาเหตุไดดังนี้ 

1) เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 3,029.78 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากลูกหนี้ 
การคากิจการที่เกี่ยวของกันลดลง จํานวน 2,737.43 ลานบาท  ในขณะที่เจาหนี้การคาและเจาหนี้การ
คากิจการที่เกี่ยวของกันลดลง จํานวน 2,182.83 ลานบาท และกระแสเงินสดที่ไดจากการดําเนินงาน
จํานวน 2,743.78 ลานบาท  

2) เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 2,291.34 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทฯ มีเงิน
สดจายสุทธิในเงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนระยะสั้น จํานวน 2,543.47 ลานบาท  

3) เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 736.27 ลานบาท จากการชําระเงินกูยืมระยะยาว 
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12.3  รายงานวิเคราะหผลการดําเนินป 2547 เทียบกับ ป 2546 

 12.3.1  ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานในป 2547 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ จํานวน 6,259.63 ลานบาท คิดเปนกําไรตอหุนเทากับ 

3.43 บาทตอ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของป 2546 ที่มีกําไรสุทธิ จํานวน 5,504.64 ลานบาท ปรากฏวากําไร
สุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 754.99 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13.72 โดยมีรายไดรวมทั้งสิ้น 39,943.19 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก          
ปกอนเปนจํานวน 4,259.97 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11.94 ในขณะที่ตนทุนขายและคาใชจายในป 2547 มีจํานวนรวม
ทั้งสิ้น 33,683.56 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนเปนจํานวน 3,504.99 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11.61 

   การวิเคราะหรายได 

 ผลการดําเนินงานในป 2547 ของบริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้น 39,943.19 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2546 
(35,683.22 ลานบาท) เปนจํานวน 4,259.97 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11.94 โดยมีสาเหตุหลักดังนี้ 

1)   รายไดคาขายไฟฟาของบริษัทฯ ป 2547  จํานวน 39,714.03 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากป 2546  เปน
จํานวน 4,185.72  ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ 11.78  สาเหตุหลักเนื่องจาก  

 รายได ค าค วามพ รอม จ าย  (Availability Payment: AP) ในป  2547 จํ าน วน  11,418.17                  
ลานบาท ตํ่ากวาป 2546 (11,897.43 ลานบาท) เปนจํานวน 479.26 ลานบาท  หรือคิดเปน             
รอยละ 4.03  สาเหตุหลักเนื่องจาก อัตราคาความพรอมจายของโรงไฟฟาพลังความรอนในป 
2547 ตํ่ากวาป 2546 ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา 

 รายไดคาพลังงานไฟฟา (Energy Payment: EP) ในป  2547 จํานวน  28,295.86 ลานบาท              
สูงกวาป 2546 (23,630.88 ลานบาท) เปนจํานวน 4,664.98 ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ 
19.74 เนื่องจากในป 2547 มีปริมาณการผลิตไฟฟาเพิ่มขึ้น  เปนผลใหมีการใชเช้ือเพลิง          
กาซธรรมชาติและน้ํามันเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งราคากาซธรรมชาติและราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น
จากปกอน 

2)   รายไดอื่นๆ ในป  2547 จํานวน   108.95 ลานบาท  สูงกวาป 2546 (24.96 ลานบาท) เปนจํานวน              
84 ลานบาท หรือคิดเปน 4.36 เทา เนื่องจากไดรับเงินชดเชยจาก กฟผ. สําหรับคาซอมแซมอุปกรณ
โรงไฟฟาพลังความรอนรวมในชวงที่อยูในระยะรับประกัน จํานวน 81.75 ลานบาท  โดยบริษัทฯ
ไดบันทึกคาซอมแซมดังกลาวเปนคาใชจายไวแลวในปกอน 

  การวิเคราะหตนทุนขายและคาใชจาย 

ตนทุนขายและคาใชจายในป  2547 จํานวนรวมทั้ งสิ้น  33,683.56 ลานบาท  เพิ่ มขึ้นจากป  2546 
(30,178.57 ลานบาท) เปนจํานวน 3,504.99 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11.61 โดยมีสาเหตุหลักดังนี้ 

1)   ตนทุนขายของโรงไฟฟาราชบุรี ในป  2547 จํานวน  32,173.20 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากป  2546 
(28,204.56 ลานบาท ) เปนจํานวน  3,968.64 ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ  14.07 สาเหตุหลัก              
เนื่องจาก 
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 คาเชื้อเพลิงสูงกวาป 2546 เปนจํานวน 4,582.86 ลานบาท เนื่องจากมีปริมาณการผลิตไฟฟา
เพิ่มขึ้น เปนผลใหมีการใชเช้ือเพลิงกาซธรรมชาติและน้ํามันเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งราคากาซ
ธรรมชาติและราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นจากปกอน  

 คาซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักรในป 2547 จํานวน 82.57 ลานบาท ตํ่ากวาป 2546 (479.40 
ลานบาท) เปนจํานวน 396.83 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 82.78  สาเหตุหลักเนื่องจาก            
ในเดือนพฤศจิกายน  - ธันวาคม  2547  มีการหยุดเดิน เครื่องเพื่ อทํ า Minor Inspection                 
โรงไฟฟาพลังความรอนรวม ชุดที่ 2 โดยอุปกรณโรงไฟฟาสวนใหญอยูในขั้นตอนการจัดสง
ใหคูสัญญาเพื่อดําเนินการซอม และคาซอมจะรับรูเมื่อซอมเสร็จ  ดังนั้นคาใชจายสําหรับการ
ซอมอุปกรณดังกลาวจึงยังไมมีการบันทึกบัญชีในป 2547  

 คาบริการในการบํารุงรักษาในป  2547 จํานวน  65.50 ลานบาท  ตํ่ากวาป  2546 (316.92              
ลานบาท) เปนจํานวน 251.42 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 79.33 เนื่องจากในป 2547 มีการ
หยุดซอมบํารุงรักษาโรงไฟฟานอยกวาป 2546 

 คาเบี้ยประกันภัยโรงไฟฟาในป  2547 จํานวน  225.14 ลานบาท  ตํ่ากวาป  2546 (330.70          
ลานบาท) เปนจํานวน 105.56 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 31.92  เนื่องจาก ไมมีการเรียก
รองคาสินไหมทดแทนในป 2546 เปนผลใหไดรับสวนลดคาเบี้ยประกันภัยโรงไฟฟาใน           
ป 2547   

 คาเผื่อวัสดุสํารองคลังลาสมัยในป 2547 จํานวน 47.87 ลานบาท    เนื่องจากบริษัทฯ ได
กําหนดนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการกําหนดมูลคาของวัสดุสํารองคลังประเภทอะไหล              
โรงไฟฟา  โดยการรับรูคาเผื่อวัสดุสํารองคลังลาสมัยเปนคาใชจายในแตละป เฉลี่ยตามอายุ
ของโรงไฟฟาที่คงเหลืออยู ซึ่งเริ่มตั้งแตป 2547 เปนตนไป  

2)   ดอกเบี้ยจาย ป 2547 จํานวน 1,224.57 ลานบาท ตํ่ากวาป 2546 (1,702.38 ลานบาท) เปนจํานวน 
477.81 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 28.07  เนื่องจาก อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยในป 2547 เทากับ 
5.75% ซึ่งต่ํากวาป 2546 ที่มีอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยเทากับ 6.24% และจากการแกไขสัญญาเงินกู
ครั้งที่ 2 เมื่อป 2546 ไดปรับลดอัตราดอกเบี้ยจายจาก MLR-1.50% เปน MLR-2.50% ต้ังแตวันที่           
1 กรกฎาคม 2546 ถึง 30 มิถุนายน 2548 นอกจากนี้ไดมีการชําระคืนเงินตนทุกไตรมาสดวย 

12.3.2 รายงานวิเคราะหฐานะการเงิน 

การวิเคราะหสินทรัพย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น จํานวน 63,209.06 ลานบาท เปรียบเทียบกับ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม ป 2546 (64,131.42 ลานบาท) ลดลงเปนจํานวน 922.36 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
1.44 จําแนกเปน 

1) สินทรัพยหมุนเวียน จํานวน 13,334.43 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 2,265.70 ลานบาท สาเหตุหลัก        
เนื่องจาก  
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 เงินลงทุนระยะยาวที่ใชเปนหลักประกันตามเงื่อนไขสัญญาเงินกูที่ครบกําหนดรับชําระ            
ภายในหนึ่งป จํานวน 1,180.68 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2546 เปนจํานวน 
1,140.00 ลานบาท 

 ลูกหนี้การคากิจการที่ เกี่ยวของกัน  จํานวน  6,645.08 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจาก  ณ  วันที่  31 
ธันวาคม ป 2546 เปนจํานวน 3,991.19 ลานบาท เนื่องจากลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2547 เปนลูกหนี้คาขายไฟฟาของเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 2547 แตลูกหนี้การคา 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 เปนลูกหนี้คาขายไฟฟาของเดือนธันวาคม 2546 เทานั้น    

 บริษัทฯ มีเกณฑในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  ดังนี้ 

 - ในอัตรารอยละ 100 ของลูกหนี้รายตัว  ซึ่งคาดวาจะเรียกชําระไมไดทั้งหมด 

 - ในอัตรารอยละที่ตางกันออกไปโดยประเมินจากคุณภาพของลูกหนี้สงสัยจะสูญ  ทั้งนี้
  ตองคาดคะเนจากประสบการณในการเก็บหนี้และพิจารณาฐานะปจจุบันของลูกหนี้
  ประกอบกัน 

ลูกหนี้การคาแสดงดวยมูลคาตามใบแจงหนี้ หักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจาก
การสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป มูลคาของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคือผลตางระหวาง
ราคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา 
หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหวางปตัดเปนคาใชจายเมื่อสามารถระบุได 

 บริษัทฯ ไดมีการลดมูลคาของวัสดุสํารองคลังประเภทอะไหลโรงไฟฟา  เนื่องจากบริษัทฯ 
ไดกําหนดนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการกําหนดมูลคาของวัสดุสํารองคลังประเภทอะไหลโรง
ไฟฟา  โดยการรับรูคาเผื่อวัสดุสํารองคลังลาสมัยเปนคาใชจายในแตละป เฉลี่ยตามอายุของ
โรงไฟฟาที่ คงเหลืออยู ซึ่งเริ่มตั้งแตป 2547 เปนตนไป 

2)  สินทรัพยไมหมุนเวียน จํานวน 49,874.63 ลานบาท ลดลง จํานวน 3,188.07 ลานบาท สาเหตุหลัก
เนื่องจาก เงินลงทุนระยะยาวที่ใชเปนหลักประกัน จํานวน 519.51 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่              
31 ธันวาคม ป 2546 เปนจํานวน 1,097.37 ลานบาท และ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ จํานวน 
48,920.07 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2546 เปนจํานวน 2,085.74 ลานบาท สาเหตุ
หลักเนื่องจากการตัดคาเสื่อมราคาระหวางป 

อนึ่ ง  อัตราส วนสภาพคลองของ  ณ  วันที่  31 ธันวาคม  ป  2547 เท ากับ  1.51 เท า  ตํ่ ากว า  ณ  วันที่                     
31 ธันวาคม ป 2546 ซึ่งเทากับ 1.55 เทา สาเหตุเนื่องจากใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2547 สินทรัพย หมุน
เวียนเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2546 เปนจํานวน 2,265.70 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.47 ในขณะ
ที่หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 1,738.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.45 

 

การวิเคราะหหนี้สิน  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 40,965.26 ลานบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม ป 2546 (42,351.06 ลานบาท) ลดลงเปนจํานวน 1,385.80 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.27 โดยมี
สาเหตุดังนี้  



 

 
สวนที่ 2 หนาที่ 91 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด  

 

1)  หนี้สินหมุนเวียน  จํานวน  8,846.81 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจาก  ณ  วันที่  31 ธันวาคม  ป  2546 จํานวน 
1,738.14 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากเจาหนี้การคา เพิ่มขึ้นจํานวน 1,435.90 ลานบาท เนื่องจากมี
การซื้อเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นดวย 

2)   เงินกูยืมระยะยาว  จํานวน  32,118.45 ลานบาท  ลดลงจาก  ณ  วันที่  31 ธันวาคม  ป  2546 จํานวน 
3,123.95 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ ไดชําระคืนเงินกูระยะยาวระหวางป จํานวน 2,887.18 ลานบาท 
ทั้งนี้เงินกูยืมระยะยาวดังกลาว ค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดิน อาคาร และโรงไฟฟา และจดจํานํา
อุปกรณของโรงไฟฟาของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ตองกันเงินสํารองเพื่อการชําระคืนเงินตนและดอก
เบี้ยจายที่จะครบกําหนดชําระคืนภายในงวดถัดไปโดยเงินสํารองดังกลาวกันจากเงินสดรับจากรายได
คาไฟฟา โดยหลักทรัพยที่ใชค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวไดแก 

 ที่ดิน โรงไฟฟา อาคารและสิ่งปลูกสรางทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2547 เปนจํานวน  48,920.07  ลานบาท   

 เงินฝากสถาบันการเงิน จํานวนเงินรวม 20.13 ลานบาท 
 เงินลงทุนระยะสั้นในตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินจํานวนเงินรวม 3,756.62 ลานบาท 
 เงินลงทุนระยะยาวในตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินจํานวนเงินรวม 1,379.06 ลานบาท 

(รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547  ขอ 3 และ 5) 

อนึ่ง อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2547 เทากับ 1.84 เทา ตํ่ากวา ณ วันที่ 31 
ธันวาคม ป 2546 ซึ่งเทากับ 1.97 เทา เนื่องจากบริษัทฯ มีการชําระคืนเงินกูระหวางป 2547 ทําใหยอดหนี้
สินลดลง และยอดสวนของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้นซึ่งเปนผลมาจากกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราสวนหนี้
สินตอสวนของผูถือหุนของกิจการไฟฟาอื่น เชน บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) เทากับ 0.89 เทา นอก
จากนี้อัตราสวนความสามารถในการชําระคืนดอกเบี้ยในป 2547 เทากับ 2.47 เทา ซึ่งเทากันกับป 2546  
 
การวิเคราะหสวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวมทั้งสิ้น จํานวน 22,243.81 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
กอน (21,780.36 ลานบาท) เปนจํานวน 463.45 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.13 เนื่องจาก  

1) กําไรสุทธิจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2547 จํานวน 6,259.63 ลานบาท  
2) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2547 อนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล

จากผลการดําเนินงานสําหรับป 2547 ในอัตรา 1.61 บาทตอหุน สําหรับหุนจํานวน 1,827.50 ลานหุน 
เปนจํานวนเงิน 2,942.59 ลานบาท และไดจายเงินปนผลดังกลาวในเดือนตุลาคม 2547   

3) ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547 อนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานสําหรับป 2546 ในอัตรา 1.56 บาทตอหุนสําหรับหุนจํานวน 1,827.50 ลานหุน เปนจํานวน
เงิน 2,853.59 ลานบาท บริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวในเดือนพฤษภาคม 2547 
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ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนซึ่งเปนหุนที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 
จํานวน 18,275.00 ลานบาท สํารองตามกฎหมาย จํานวน 806.67 ลานบาท กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร 
จํานวน 3,162.14 ลานบาท  
 

อนึ่ง มูลคาตามบัญชีตอหุน ในป 2547 เทากับ 12.17 บาท สูงกวาป 2546 ซึ่งเทากับ 11.92 บาท เนื่องจากใน
ป 2547 สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากป 2546 เปนจํานวน 463.45 ลานบาท นอกจากนี้กําไรสุทธิตอหุนในป 
2547 เทากับ 3.43 บาท สูงกวาป 2546 ซึ่งเทากับ 3.01 บาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรสุทธิในป 2547 สูงกวา
ป 2546 เปนจํานวน 754.99 ลานบาท   

 
12.3.3 รายงานวิเคราะหกระแสเงินสด 

บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในป 2547 ลดลงสุทธิ 2.75 ลานบาท สรุปสาเหตุไดดังนี้ 
1) เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 5,911.76 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากลูกหนี้ 

การคากิจการที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้น จํานวน 3,986.25 ลานบาท ในขณะที่เจาหนี้การคาและเจาหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น จํานวน 1,192.13 ลานบาท และเงินสดสุทธิที่ไดจากการดําเนินงาน
จํานวน 8,904.81 ลานบาท 

2) เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมลงทุน จํานวน 2,769.18 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทฯ มีเงิน
สดรับสุทธิในเงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนระยะสั้น จํานวน  2,913.97 ลานบาท  

3) เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 8,683.69ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจาก บริษัทฯ มี
การชําระคืนเงินกูระยะยาว จํานวน 2,887.18 ลานบาท  และเงินปนผลจายใหแกผูถือหุนจํานวน 
5,796.18 ลานบาท  

12.3.4  ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

  ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 ธันวาคม 2546 เห็นชอบในหลักการการปรับโครงสรางกิจการไฟฟาให
เปนโครงสรางรูปแบบ ESB เพื่อใหระบบไฟฟาของประเทศมีความมั่นคงมากขึ้น โดยกําหนดให กฟผ. มีบทบาทหลักใน
การผลิตและสงไฟฟา กฟน. และ กฟภ. มีบทบาทในการจําหนายและการคาปลีกไฟฟา องคกรกํากับดูแลกิจการไฟฟามี
อํานาจหนาที่ในการพยากรณความตองการใชไฟฟาและความตองการโรงไฟฟาใหม รวมท้ังกําหนดกฎเกณฑการรับซื้อ     
ไฟฟาจากโรงไฟฟาใหม กํากับอัตราคาไฟฟา และรักษาระดับคุณภาพการใหบริการจากโรงไฟฟา  

 
การปรับโครงสรางกิจการไฟฟาดังกลาว อาจมีผลกระทบโดยตรงตอทิศทางธุรกิจและสภาพการแขงขัน

ในอนาคต ทั้งนี้จะตองรอความชัดเจนจากคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟาที่จะประกาศระเบียบรับซื้อไฟฟาจาก           
เอกชน ในป 2548 แตสําหรับบริษัทฯ ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาวกับ กฟผ. เปนระยะเวลา 25 ป ตามโครงสราง              
รูปแบบ ESB กฟผ. ยังเปนผูรับซื้อไฟฟาโดยตรง โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายไฟฟา จึงทําใหไมมีผลกระทบตอ
รายไดรายปของบริษัทฯ ที่จะไดรับตามสัญญา 
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บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด  

 

เนื่องจากบริษัทฯ มีรายไดหลักจะมาจากการขายไฟฟาตามสัญญาซื้อขายไฟฟา  บริษัทฯ จะตองมี              
ความพรอมในการผลิตไฟฟาตามคําสั่งเดินเครื่องของ กฟผ.  ซึ่งบริษัทฯ ตองรับผิดชอบในการดํารงคาคุณสมบัติทางเทคนิค
หลายประการที่ระบุไวในสัญญาดังกลาวเพื่อใหบริษัทมีรายไดเพียงพอ ที่จะครอบคลุมคาใชจายคงที่ในการดําเนินงานและ
บํารุงรักษา คาเชื้อเพลิง คาใชจายผันแปรอื่นๆ คาใชจายในการขายและบริหาร คาใชจายทางการเงิน ภาษีเงินไดและ           
ผลตอบแทนตอผูถือหุน   และบริษัทฯ เปนผูรับความเสี่ยงในเรื่องคาปรับจากความพรอมจายที่ลดลงหากไมสามารถรักษา
ระดับคาคุณสมบัติทางเทคนิคตามที่ตกลงกันไวและยังตองรับภาระความเสี่ยงในกรณีเครื่องจักรไมสามารถคงคาคุณสมบัติ
ทางเทคนิคอันเนื่องมาจากเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพลงอยางรวดเร็วเกินกวาที่กําหนดซึ่งจะมีผลกระทบตอรายไดของบริษัทฯ
อยางมีสาระสําคัญ 

อนึ่ง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548 บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาทางการเงินกับกลุมเจาหนี้ธนาคาร 
จํานวน 5 สัญญา ประกอบดวย 1) สัญญาเพื่อการชําระหนี้เดิม (Refinancing Agreement) 2) สัญญาใหสินเชื่อวงเงิน A หรือ
วงเงินกูระยะยาว (Tranche A Credit Agreement) 2) สัญญาใหสินเชื่อวงเงิน C หรือวงเงินกู ช่ัวคราว (Tranche C Credit 
Agreement)  4) Common Term Agreement และ 5) สัญญาเฉลี่ยหลักประกัน  (Security Sharing Agreement) (ซึ่งมีสรุป
สาระสําคัญของสัญญาทางการเงินในเอกสารแนบ 6 โดยมีวัตถุประสงคของการจัดหาเงินกูใหมเพื่อปรับโครงสรางทางการ
เงิน รวมถึงการดําเนินการเจรจาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู  การผอนปรนเงื่อนไขในสัญญาเงินกู และการออกและเสนอขาย
หุนกูในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ จะนําเงินที่ไดจากการจัดหาเงินกูใหมทั้งหมดดังกลาวไปชําระคืนเงินกูเดิมทั้งหมด (Total 
Refinance) จํานวน 34,262 ลานบาท  

เงินกูใหม ประกอบดวย เงินกูระยะยาวจํานวน 24,262 ลานบาท และเงินกูช่ัวคราวจํานวน 10,000 ลาน
บาท ในอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของธนาคารอางอิง ลบดวยสวนตาง (Margin) 2.5% ตอป สําหรับชวงระยะเวลาตั้งแตวัน
เบิกกูจนถึงวันกอนวันครบรอบปที่ 2 สวนตาง 2.0% สําหรับชวงระยะเวลาตั้งแตวันครบรอบปที่ 2 จนถึงวันกอนวันครบ
รอบปที่ 4 และสวนตาง 1.5% สําหรับชวงระยะเวลาหลังจากนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกําหนดการที่จะเบิกเงินกูใหมและชําระคืน
เงินกูเดิมในวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 และบริษัทฯ มีแผนที่นําเงินที่ไดจากการออกและเสนอหุนกูในครั้งนี้จํานวน 10,000 
ลานบาท ไปชําระคืนเงินกูช่ัวคราวดังกลาวในวันที่ 29 กรกฎาคม 2548  การดําเนินการดังกลาวจะทําใหบริษัทฯ มี ผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยใหมจะต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จะตองจายถาไมมีการแกไขสัญญาเงินกูและ
มีความคลองตัวทางการเงินมากขึ้น อยางไรก็ดี ในงบการเงินไตรมาสที่ 3 ป 2548 ของบริษัทฯ จะมีคาใชจายที่เกิดขึ้นจาก
การปรับโครงสรางทางการเงิน ซึ่งประกอบดวย 1) คาใชจายที่เปนเงินสดที่เกิดจากการชําระคืนเงินกูเดิมทั้งหมด และ 2) คา
ใชจายที่ไมใชเงินสดที่มาจากการตัดจายคาธรรมเนียมทางการเงินของเงินกูเดิมบางสวน ในสวนของการดํารงอัตราสวนทาง
การเงินนั้น ภายใตสัญญาเงินกูใหมไดกําหนดใหบริษัทฯ รักษาอัตราสวน DSCR ใหไมตํ่ากวา 1.1 เทา และบริษัทฯ ไม
สามารถกอหนี้เพิ่มไดถาอัตราสวน Debt/EBITDA สูงกวา 6:1 เทา  

ภายใตสัญญาเฉลี่ยหลักประกัน เจาหนี้เงินกูระยะยาวและผูถือหุนกู ในฐานะคูสัญญาที่มีหลักประกันจะ
ไดรับการเฉลี่ยหลักประกันในสัดสวนที่เทาเทียมกันตามยอดหนี้ โดยผูแทนผูถือหุนกูจะเขามาเปนคูสัญญาที่มีหลักประกัน
โดยการลงนามในหนังสือแจงการเขารวม (Deed of Accession)  
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คาตอบแทนของผูสอบบัญชี  

ในรอบปบัญชีป 2547 บริษัทฯ ไดมีการจายคาตอบแทนใหกับสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด เปน             
คาสอบบัญชีจํานวน 630,000 บาท และคาใชจายอื่นจํานวน 50,000 บาท และสําหรับรอบปบัญชีป 2548 เปนคาสอบบัญชี
จํานวน 660,000 และคาใชจายอื่นจํานวน 120,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มิไดใชบริการอื่นนอกจากการสอบบัญชี 
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สวนท่ี 3  

ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย  

บริษัท  ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด มีช่ือภาษาอังกฤษวา  Ratchaburi Electricity Generating Company Limitedโดยมี
ที ่ตั ้งสํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 128 หมู 6 ตําบลพิกุลทอง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000  โทรศัพท 0-2978-5111, 
0-3271-9111โทรสาร 0-2978-5110, 0-3271-9110 เลขทะเบียนเลขที่ บอจ.นบ.8656 มีความประสงคที่จะเสนอขายหุนกู
จํานวนทั้งหมด 2 ชุด โดยมีมูลคารวมไมเกิน 10,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นลานบาท) ทั้งนี้ มูลคาการออกของหุนกูในแต
ละชุดจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหนกู และสภาวะตลาด โดยมีราย
ละเอียดดังตอไปนี้  

1. รายละเอียดของหุนกูท่ีเสนอขายในครั้งนี้  

1.1 ลักษณะสําคัญของหุนกูท่ีเสนอขาย 

 หุนกูชุดที่ 1 

ผูออกหุนกู บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด 
ช่ือเฉพาะของหุนกู หุนกูมีประกันชนิดทยอยชําระคืนเงินตนของ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด 

ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2551 

ประเภทของหุนกู หุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ  มีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู 

จํานวนหุนกูที่เสนอขาย ไมเกิน 7,000,000 หนวย (เจ็ดลานหนวย) 

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย ไมเกิน 7,000,000,000 บาท (เจ็ดพันลานบาท) 

มูลคาที่ตราไวตอหนวย 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) 

ราคาเสนอขายตอหนวย 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) 

อายุหุนกู ประมาณ 2 ป 11 เดือน นับจากวันที่ออกหุนกู 

วันออกหุนกู วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 

วันครบกําหนดไถถอนหุนกู วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.67 (สามจุดหกเจ็ด) ตอปตลอดอายุหุนกู  โดยการ
ชําระดอกเบี้ยเปนไปตามขอ 1.2 
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การชําระคืนเงินตน ทยอยชําระคืนเงินตน ตามวันและจํานวนในตารางดังตอไปนี้ 

วันทยอยชําระคืนเงินตน จํานวนเงินตนที่ตองชําระคืน 
ตอหุนกู 1 หนวย (บาท) 

30 กันยายน 2548 83.33 
31 ธันวาคม 2548 83.33 
31 มีนาคม 2549 83.33 

30 มิถุนายน 2549 83.33 
30 กันยายน 2549 83.33 
31 ธันวาคม 2549 83.33 
31 มีนาคม 2550 83.33 

30 มิถุนายน 2550 83.33 
30 กันยายน 2550 83.33 
31 ธันวาคม 2550 83.33 
31 มีนาคม 2551 83.33 

30 มิถุนายน 2551 83.37  

หลักประกัน เปนไปตามรายละเอียดสรุปสาระสําคัญของสัญญาหลักประกันที่ระบุไวใน
เอกสารหมายเลข 3 แนบทายขอกําหนดสิทธิ 

 หุนกูชุดที่ 2 

ผูออกหุนกู บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด 

ช่ือเฉพาะของหุนกู หุนกูมีประกันชนิดทยอยชําระคืนเงินตนของ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด  
ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2553 

ประเภทของหุนกู หุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ  มีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู 

จํานวนหุนกูที่เสนอขาย ไมเกิน 3,000,000 หนวย (สามลานหนวย) 

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย ไมเกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันลานบาท) 

มูลคาที่ตราไวตอหนวย 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) 

ราคาเสนอขายตอหนวย 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) 

อายุหุนกู ประมาณ 4 ป 11 เดือน นับจากวันที่ออกหุนกู 
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วันออกหุนกู วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 

วันครบกําหนดไถถอนหุนกู วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.67 (สามจุดหกเจ็ด) ตอป ต้ังแตวันออกหุนกูถึงวัน
ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เทากับ อัตรา MLR ลบ
ดวย รอยละ  2  (สอง) ตอป ต้ังแตวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 จนหมดอายุหุน
กู โดยกําหนดชําระทุกๆ 3 เดือน โดยการชําระดอกเบี้ยเปนไปตามขอ 1.2 

ทั้งนี้ “อัตรา MLR” หมายถึง อัตราเฉลี่ย (เศษทศนิยม 4 หลักโดยไมมีการปด
เศษ) ของอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศโดยธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) บมจ. ธนาคารกรุงไทย และธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ําสําหรับเงินกูสกุล
บาทที่ธนาคารคิดจากลูกคาช้ันดี (“MLR”) ภายใตประกาศธนาคารแหง
ประเทศไทย ซึ่งประกาศ ณ 2 วันทําการกอนวันกําหนดชําระดอกเบี้ยหุนกู
ชุดที่ 2 โดยหากในวันดังกลาว ปรากฏวาไมมีการประกาศอัตรา MLR ใหใช
อัตราที่ใชแทนอัตรา MLR ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ําสําหรับเงินกูสกุลบาท
ที่ธนาคารคิดจากลูกคาช้ันดีในวันที่เกี่ยวของดังกลาวตามธรรมเนียมปฏิบัติ
ของธนาคารในประเทศไทย 

การชําระคืนเงินตน ทยอยชําระคืนเงินตน ตามวันและจํานวนในตารางดังตอไปนี้ 
 

วันทยอยชําระคืนเงินตน จํานวนเงินตนที่ตองชําระคืน       
ตอหุนกู 1 หนวย (บาท) 

30 กันยายน 2551 125.00 
31 ธันวาคม 2551 125.00 
31 มีนาคม 2552 125.00 

30 มิถุนายน 2552 125.00 
30 กันยายน 2552 125.00 
31 ธันวาคม 2552 125.00 
31 มีนาคม 2553 125.00 

30 มิถุนายน 2553 125.00  

หลักประกัน เปนไปตามรายละเอียดสรปุสาระสําคัญของสญัญาหลักประกันที่ระบุไวใน
เอกสารหมายเลข 3 แนบทายขอกําหนดสิทธ ิ

 หมายเหตุ   คําวา “หุนกู” ตามที่ระบุไวในสวนนี้ใหหมายถึง “หุนกูชุดที่ 1” และ “หุนกูชุดที่ 2” 
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1.2 วิธีการ เวลา และสถานที่ในการชําระหนี้หุนกู 

การชําระดอกเบี้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัทฯ จะชําระดอกเบี้ยของหุนกูทุก ๆ 3 เดือน ในวันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 30 
กันยายน และ 31 ธันวาคมของทุกปตลอดอายุของหุนกู โดยวันกําหนดชําระดอกเบี้ย
งวดแรกตรงกับวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 และวันกําหนดชําระดอกเบี้ยงวดสุด
ทายตรงกับวันครบกําหนดไถถอนหุนกู หากวันกําหนดชําระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุด
ทําการของธนาคารพาณิชย จะเลื่อนวันชําระดอกเบี้ยเปนวันทําการถัดไป  โดยไมมี
การคํานวณดอกเบี้ยเพิ่มสําหรับระยะเวลาที่เลื่อนออกไป 

ทั้งนี้ หากวันกําหนดชําระดอกเบี้ยงวดสุดทาย ตรงกับวันหยุดทําการของธนาคาร
พาณิชย จะเลื่อนวันชําระดอกเบี้ยเปนวันทําการถัดไป โดยคํานวณดอกเบี้ยเพิ่มตาม
ระยะเวลาที่เลื่อนออกไปเปนรายวันจนถึง (แตไมรวม) วันที่ทําการชําระดอกเบี้ยงวด
สุดทายดังกลาว 

การคํานวณดอกเบี้ย การคํานวณดอกเบี้ยในแตละงวด  ดอกเบี้ยหุนกูจะคํานวณจากมูลคาที่ตราไวของ 
หุนกู โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ 

เงินตนคงคางของหุนกูคูณกับจํานวนวันที่ผานไปจริงในแตละงวดดอกเบี้ยหุนกูที่
เกี่ยวของ คูณกับอัตราดอกเบี้ยดังกลาว หารดวย 365 วัน 

การชําระคืนเงินตน สําหรับหุนกูชุดที่ 1 บริษัทฯ จะชําระคืนเงินตนของหุนกูทุก ๆ 3 เดือน ในวันที่ 31 
มีนาคม 30 มิถุนายน 30 กันยายน และ 31 ธันวาคมของทุกปตลอดอายุของหุนกู โดย
วันกําหนดชําระคืนเงินตนงวดแรกตรงกับวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 และวัน
กําหนดชําระคืนเงินตนงวดสุดทายตรงกับวันครบกําหนดไถถอนหุนกู  

สําหรับหุนกูชุดที่ 2  บริษัทฯ จะชําระคืนเงินตนของหุนกูทุก ๆ 3 เดือน ในวันที่ 31 
มีนาคม 30 มิถุนายน 30 กันยายน และ 31 ธันวาคมของทุกป โดยวันกําหนดชําระคืน
เงินตนงวดแรกตรงกับวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และวันกําหนดชําระคืนเงินตน
งวดสุดทายตรงกับวันครบกําหนดไถถอนหุนกู  

ทั้งนี้ รายละเอียดการทยอยชําระคืนเงินตนเปนไปตามที่ระบุไวในเอกสารหมายเลข 
4 แนบทายขอกําหนดสิทธิ 

สถานที่สําหรับการชําระ
เงินตนและดอกเบี้ยของ 
หุนกู 

เปนไปตามที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิขอ 10 

การไถถอนหุนกู การไถถอนหุนกู จะกระทําในวันครบกําหนดไถถอนหุนกูโดยการชําระเงินตนงวด
สุดทายพรอมทั้งดอกเบี้ยหุนกูงวดสุดทายที่จะตองชําระในขณะนั้นทั้งหมดใหแกผู
ถือหุนกู 

การซื้อคืนหุนกู บริษัทฯ มีสิทธิซื้อคืนหุนกูจากตลาดรองหรือแหลงอื่นๆ ไดไมวาในเวลาใดๆ เมื่อ
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บริษัทฯ ไดซื้อคืนหุนกูแลว ใหถือวาหนี้ตามหุนกูดังกลาวระงับลง และใหบริษัทฯ 
ดําเนินการแจงใหนายทะเบียนหุนกูทราบเพื่อยกเลิกหุนกูที่ซื้อมาดังกลาวทันที 

สถานะของหุนกู หุนกูเปนหนี้ของผูออกหุนกูซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเทาเทียมกันทุกหนวย และผูถือ
หุนกูจะมีสิทธิไดรับชําระหนี้ไมดอยกวาสิทธิไดรับชําระหนี้ของเจาหนี้สามัญทั้งใน
ปจจุบันและในอนาคตของผูออกหุนกู เวนแตบรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุมครองใหได
รับชําระหนี้กอน 

นอกจากนี้ โดยผลของสัญญาหลักประกัน ผูถือหุนกูจะมีสิทธิไดรับชําระหนี้ในสัด
สวนที่เทาเทียมกันตามยอดหนี้กับคูสัญญาที่มีหลักประกันรายอื่น ทั้งนี้ เปนไปตาม
รายละเอียดสรุปสาระสําคัญของสัญญาเฉลี่ยหลักประกันที่ระบุไวในเอกสารหมาย
เลข 5 แนบทายขอกําหนดสิทธ ิ

ผูแทนผูถือหุนกู ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) หรือผูที่ไดรับแตงตั้งโดยชอบใหทําหนาที่เปนผู
แทนผูถือหุนกูแทน 

นายทะเบียนหุนกูและตัว
แทนชําระเงิน 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) หรือผูที่ไดรับแตงตั้งโดยชอบใหทําหนาที่เปน
นายทะเบียนหุนกูและตัวแทนชําระเงินแทน 

ตลาดรอง บริษัทฯ จะดําเนินการใหมีตลาดรองของหุนกูโดยการนําหุนกูไปขอจดทะเบียน 
ซื้อขายในศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และ/หรือ ตลาดรองของหุนกูอื่นใด 

การจัดอันดับ 
ความนาเชื่อถือ 

บริษัทฯ จะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือหุนกูโดย สถาบันจัดอันดับความ 
นาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยตลอดอายุของหุนกู ซึ่งบริษัทฯ ไดแตงตั้งใหบริษัท  ทริสเรทติ้ง 
จํากัด เปนผูทําการจัดอันดับความนาเชื่อถือหุนกู โดยผลการจัดอันดับที่บริษัท ทริส 
เรทติ้ง จํากัด เผยแพรเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 หุนกูไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถืออยูในเกณฑ AAซึ่งอันดับความนาเชื่อถือนี้มิไดจัดขึ้นเพื่อเปนขอแนะนําให
ผูลงทุนทําการซื้อ ขาย หรือถือหุนกูที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยน
แปลงโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ไดตอไป  ความหมายของผลการจัดอันดับ
ปรากฏตามรายละเอียดขางทายนี้ 

สัญลักษณที่กําหนดในการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะยาว   (ที่มา: บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด) 

 บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด หรือทริสใชสัญลักษณตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตามระดับความสามารถของ
ผูออกตราสารหนี้ในการชําระดอกเบี้ย และคืนเงินตนของตราสารหนี้ระยะยาวจํานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเปน
อันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเปนอันดับต่ําสุด แตละสัญลักษณมีความหมายดังนี้ 

AAA อันดับเครดิตสูงสุดมีความเสี่ยงต่ําที่สุด มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด 
ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะสงผลกระทบนอยมาก 
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AA มีความเสี่ยงต่ํามาก มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับผล
กระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกวาอันดับเครดิตที่สูงกวา 

A มีความเสี่ยงในระดับต่ํา มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับผล
กระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกวาอันดับเครดิตที่สูงกวา 

BBB มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑปานกลาง ความผันผวนที่เกิด
ขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลใหความสามารถในการชําระหนี้ลดลงเมื่อเทียบ
กับอันดับเครดิตที่สูงกวา 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่ากวาระดับปาน
กลาง และจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจคอนขางชัดเจน มีปจจัยที่คุม
ครองเจาหนี้ตํ่ากวาอันดับเครดิตที่สูงกวา 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่า และอาจจะ
หมดความสามารถในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงกวาอันดับเครดิตในระดับที่สูงกวา เพราะความสามารถในการชําระ 
ดอกเบี้ยและคืนเงินตนตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอยางมาก 
การเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขตางๆ จะสงผลกระทบอยางมาก 

D เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนได
ตามกําหนด 

หมายเหตุ อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) ตอทาย เพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน สัญลักษณอันดับเครดิตที่ทริสใชจะเหมือนกับสัญลักษณอันดับเครดิตทั่วไป แตอันดับเครดิต
จากทริสจะสะทอนความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท โดยไมรวมความเสี่ยงในการเปลี่ยน
แปลงการชําระหนี้จากสกุลเงินบาทเปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนั้น อันดับเครดิตจากทริสจึงมิไดจํากัดโดยเพดานอันดับ
เครดิตของประเทศไทยที่จัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับเครดิตตางประเทศ เชน แสตนดารดแอนดพัวรจัดอันดับเครดิต
ประเทศไทยที่ระดับ BBB- (Foreign) และ A- (Local) และมูดี้ส จัดระดับที่ Baa3 (Foreign) และ Baa1 (Local) ในขณะนี้ ซึ่ง
สะทอนความสามารถในการชําระหนี้ของประเทศ 

1.3  สรุปสาระสําคัญของขอกําหนดสิทธิ 

ขอกําหนดสิทธิ ขอกําหนดวาดวยสิทธแิละหนาทีข่องผูออกหุนกูและผูถือหุนกู 

คํารับรองของผูออกหุนกู ผูออกหุนกูรับรองตอผูแทนผูถือหุนกูและผูถือหุนกูวาการออกและเสนอขาย
หุนกูหรือการดําเนินการหรือการกระทําใด ๆ ของผูออกหุนกูที่เกี่ยวกับการ
ออกหุนกูเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย และเปนไปตามวัตถุประสงค ขอ
บังคับ และมติที่ประชุมคณะกรรมการของผูออกหุนกู รวมทั้งกฎ ระเบียบของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทุกประการ 
และไมเปนการกระทําที่ฝาฝนหรือหลีกเลี่ยง ขอผูกพัน ขอรับรอง หรือขอ
สัญญาใด ๆ ที่ผูออกหุนกูใหไวหรือมีอยูกับบุคคลอื่น เวนแตเปนกรณีที่ได
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แจงใหผูแทนผูถือหุนกูทราบแลวหรือเปนกรณีที่ไมมีผลกระทบอยางรายแรง
ตอผูถือหุนกู 

หนาที่ของผูออกหุนกู 1 หากมีเหตุผิดนัดใด ๆ (ตามที่กําหนดในขอกําหนดสิทธิ) หรือเหตุ
การณที่อาจกลายเปนเหตุผิดนัด (หมายถึง เหตุการณที่จะกลายเปน
เหตุผิดนัด หากผูออกหุนกูไมสามารถแกไขเหตุการณที่เกิดขึ้นไดภาย
ในระยะเวลาที่กําหนดไว) หรือผูออกหุนกูถูกฟองเปนจําเลยในศาล 
หรือถูกกลาวหาวาจะตองเปนฝายรับผิดตามสัญญาใดๆ ในกรณี
พิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะตองวินิจฉัย ผูออกหุนกูจะตองแจงใหผู
แทนผูถือหุนกูทราบทันทีนับแตวันที่ผูออกหุนกูไดทราบถึงเหตุ
การณดังกลาว รวมทั้งแจงถึงการกระทําใด ๆ ที่ผูออกหุนกูไดดําเนิน
การหรือเสนอที่จะดําเนินการเพื่อแกไขเหตุการณดังกลาวดวย  

2 เมื่อผูแทนผูถือหุนกูรองขอไมวาเมื่อใดผูออกหุนกูจะตองสงมอบ
เอกสารซึ่งลงนามโดยกรรมการผูมีอํานาจของผูออกหุนกู (หรือ
บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากกรรมการผูมีอํานาจ) ใหแกผูแทนผูถือ
หุนกูวา จากขอมูลที่ผูออกหุนกูไดรับทราบในขณะนั้น ผูออกหุนกู
รับรองวาไมมีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณที่อาจกลายเปนเหตุผิดนัดเกิด
ขึ้น และไมมีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผูออกหุนกูเปน
จําเลยหรือผูถูกกลาวหา (ยกเวนกรณีที่ไดแจงใหผูแทนผูถือหุนกู
ทราบแลว (ถามี)) 

3 หากมีกรณีจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุนกู ผูออกหุนกู
จะดําเนินการจัดหาบุคคล เพื่อแตงตั้งใหเปนนายทะเบียนหุนกูโดย
เร็วที่สุดเทาที่จะสามารถกระทําไดและจะดําเนินการใหนายทะเบียน
หุนกูเดิม แจงตอผูถือหุนกูทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว พรอม
ทั้งช่ือและที่อยูของนายทะเบียนหุนกูรายใหมภายใน 30 วัน นับแต
วันที่นายทะเบียนหุนกูรายใหมไดรับการแตงตั้ง 

4 หากมีกรณีจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงผูแทนผูถือหุนกู ผูออกหุนกู
จะดําเนินการจัดหาบุคคล เพื่อแตงตั้งใหเปนผูแทนผูถือหุนกูรายใหม
โดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถกระทําได ซึ่งการแตงตั้งดังกลาว จะตอง
ดําเนินการตามเงื่อนไขในขอกําหนดสิทธิขอ 15.3 (ก) หรือ 15.3 (ข) 
แลวแตกรณี และผูแทนผูถือหุนกูรายใหมจะตองเปนบุคคลที่มีคุณ
สมบัติเปนผูแทนผูถือหุนกูตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือประกาศของสํานักงาน 
ก.ล.ต. ที่เกี่ยวของ 

5 ขอปฏิบัติของผูออกหุนกู 

(ก) การจัดทําเอกสาร 
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เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในขอกําหนดสิทธินี้        
ผูออกหุนกูจะจัดทําและจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานดัง
ตอไปนี้ไวที่สํานักงานใหญของผูออกหุนกู และที่สํานัก
งานใหญของผูแทนผูถือหุนกู รวมถึงสํานักงานใหญของ
นายทะเบียนตลอดอายุหุนกู เพื่ออํานวยความสะดวกใหผู
ถือหุนกูสามารถตรวจสอบ และจัดทําสําเนาเอกสารตาง ๆ 
ดังกลาวไดตามสมควร โดยผูถือหุนกูเปนผูออกคาใชจาย
เอง ทั้งนี้ ในระหวางเวลาทําการของผูถือหุนกู ผูแทนผูถือ
หุนกูหรือนายทะเบียนแลวแตกรณี  โดยจะตองไมเปน
อุปสรรคตอการดําเนินงานของผูออกหุนกู ผูแทนผูถือหุนกู 
หรือนายทะเบียนแลวแตกรณี ดังนี้ 

(1) ภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส 
สําหรับสามไตรมาสแรก สําเนางบการเงินรายไตร
มาสซึ่งผานการสอบทาน และภายในระยะเวลา 90 
วัน นับจากวันสิ้นป สําเนางบการเงินรายปซึ่งผาน
การตรวจสอบ โดยแสดงถึงรายได และกระแสเงิน
สดของผูออกหุนกูในชวงเวลาดังกลาว และ 

(2) งบดุล ณ  วันสิ้นสุดไตรมาส  ซึ่งไดจัดเตรียมตาม
มาตรฐานทางการบัญชีของไทย (Thai GAAP)  

 (ข) การปฏิบัติตามกฎหมาย 

ผูออกหุนกูจะปฏิบัติตามกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และ 
ผูออกหุนกูจะปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ ที่จําเปนในการมี
ผลบังคับใบอนุญาตตาง ๆ ซึ่งผูออกหุนกูจําเปนตองไดรับ
ในการประกอบธุรกิจของผูออกหุนกู ทั้งในปจจุบันและใน
อนาคตภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(ค) การดําเนินงานและการบํารุงรักษา 

ผูออกหุนกูจะดําเนินงานและบํารุงรักษาโรงงาน และทรัพย
สิ น อื่ น ทั้ ง ห ม ด ซึ่ ง เป น ส าร ะ สํ าคั ญ  แ ล ะ จํ า เป น 
ในการประกอบกิจการ ใหอยูในสถานที่เหมาะสมกับการ
ดําเนินงาน เวนแตการชํารุดทรุดโทรมตามสภาพ และเปน
ไปตามหลักปฏิบัติที่เหมาะสม 

6 ขอละเวนการปฏิบัติ 

 (ก) การควบรวมกิจการและการไดมาซึ่งกิจการ 
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ผูออกหุนกูจะไมควบรวมกิจการกับบุคคลใด เวนแตเปน
การควบรวมกิจการที่ไมกอใหเกิดผลกระทบอยางรายแรง
ตอความสามารถในการชําระหนี้ตามหุนกูของผูออกหุนกู 

 (ข) การขายทรัพยสิน 
ผูออกหุนกูจะไมขาย โอน หรือดําเนินการอื่นใดในทาง
จําหนายทรัพยสินใด ๆ ของผูออกหุนกูซึ่งเปนหลักประกัน
ตามสัญญาหลักประกัน ผูออกหุนกูอาจทําการใหเชา หรือ
อนุญาตใหบุคคลอื่นใชทรัพยสินของผูออกหุนกู ซึ่งเปน
หลักประกันตามสัญญาหลักประกันได แตทั้งนี้ (i) การ 
ใหเชา หรือการกระทําการดังกลาว เปนไปตามการดําเนิน
ธุรกิจปกติของผูออกหุนกู และ (ii) การใหเชา หรือการ
กระทําดังกลาวไดทําขึ้นโดยไมคํานึงถึงความสัมพันธกัน
ในทางการถือหุน  หรือทางธุรกิจ (Arm’s Length Basis) 
นอกจากนี้ ผูออกหุนกูจะมีสิทธิเขาทําสัญญาใหบริการ
ระยะยาว ซึ่งผูออกหุนกูจะใหบริการ บํารุงรักษา ดําเนิน
งาน หรือใหบริการอื่นใด ซึ่งเกี่ยวกับธุรกิจผลิตกระแสไฟ
ฟาแกบุคคลอื่น ทั้งนี้สัญญาดังกลาวจะ ตองทําขึ้นโดยไม
คํานึงถึงตามความสัมพันธกันในทางการถือหุนหรือทาง
ธุรกิจ (Arm’s Length Basis) 

 (ค) การลดทุน 
ผูออกหุนกู จะไมดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของผูออก
หุนกู เวนแตการกระทําดังกลาว (1) ไมกอใหเกิดผลกระทบ
อยางรายแรงตอความสามารถในการที่ชําระหนี้ตามหุนกู
ของผูออกหุนกู และ (2) ไดดําเนินการในระหวางที่ผูออก
หุนกูไมมีเหตุผิดนัดใด ๆ ตามขอกําหนดสิทธิ 

(ง) การจายเงินปนผล 
ผูออกหุนกู จะไมจายเงินปนผลในรูปเงินสดใหแกผูถือหุน
ของผูออกหุนกู ในกรณีที่ผูออกหุนกูผิดนัดไมชําระดอก
เบี้ย หรือผิดนัดไมชําระเงินตนใด ๆ ที่เกี่ยวกับหุนกู 

(จ) การเลิกสัญญา 
ผูออกหุนกูจะไมเลิกสัญญาใด ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงาน
ของผูออกหุนกู ซึ่งมีผลกระทบรายแรงตอความสามารถใน
การชําระหนี้ตามหุนกูของผูออกหุนกู 

(ฉ) การเลิกดําเนินงาน 
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ผูออกหุนกูจะไมเลิกประกอบธุรกิจหรือเปลี่ยนแปลงธุรกิจ
หลักของผูออกหุนกู 

เหตุผิดนัดตามขอกําหนดสิทธิ กรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ถือเปนการผิดนัดตามขอกําหนดสิทธิ 

1 หากผูออกหุนกูผิดนัดไมชําระเงินไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ยหรือใน
วันถึงกําหนดชําระตามเงื่อนไขในขอกําหนดสิทธิ (เวนแตการผิดนัด
ดังกลาวมีสาเหตุจากความลาชาในระบบการโอนเงิน และเหตุดัง
กลาวไดรับการเยียวยาแกไขภายในระยะเวลา 2 วันทําการนับจากวัน
ที่ครบกําหนดชําระหนี้นั้น ๆ) 

2 ผูออกหุนกูไมปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิในขออื่น ๆ นอกจากการผิด
นัดไมชําระเงิน และเหตุผิดเงื่อนไขเชนนั้นยังคงมีอยูเปนระยะเวลา 
30 วัน นับจากวันที่ไดมีการสงหนังสือแจงใหผูออกหุนกูแกไขการ
ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวไปยังสํานักงานใหญของผูออกหุนกู
แลวโดยผูแทนผูถือหุนกู 

3 หนี้ของผูออกหุนกู  ซึ่ งเปนมูลหนี้ตามสัญญาใหสิน เชื่อ  หุนกู 
ตราสารหนี้หรือที่เกิดจากการดําเนินการทางการเงินอื่นใด (เพื่อปอง
กันขอสงสัย ไมใหรวมถึงธุรกรรมอนุพันธใด ๆ ไมวาจะเกี่ยวของกับ
มูลหนี้ทางการเงินหรือไมก็ตาม) (ไมวาจะเปนมูลหนี้ในปจจุบันหรือ
อนาคต เปนมูลหนี้ที่มีเงื่อนไข หรือโดยประการอื่น) ที่ผูออกหุนกู
เปนคูสัญญา หรือเปนลูกหนี้ ถึงกําหนดชําระกอนกําหนดชําระตาม
สัญญาหรือตราสารที่เกี่ยวของเปนจํานวนเงินตามมูลหนี้เดียวหรือ
หลายมูลหนี้รวมกันเกินกวา 1,000 ลานบาท (หนึ่งพันลานบาท) หลัง
จากไดคํานึงถึงขอกําหนดเรื่องการบอกกลาวที่ระบุไวในสัญญาหรือ
ตราสารแลวหรือพนระยะเวลาที่ไดรับการผอนผันแลว 

4 หากผูออกหุนกูตองคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาด  หรือคําช้ีขาดของ
อนุญาโตตุลาการ ใหชําระเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้ง เวนแตการ
ชําระเงินดังกลาวไมมีผลกระทบตอความสามารถของผูออกหุนกูที่
จะชําระหนี้ตามหุนกูนี้ 

5 มีการเริ่มดําเนินการเพื่อขอฟนฟูกิจการของผูออกหุนกูหรือเพื่อขอให
ผูออกหุนกูลมละลายภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไดมีคําสั่งหรือ
มติใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายใหเลิกกิจการของผูออกหุนกู หรือผู
ออกหุนกูตกเปนผูมีหนี้สินลนพนตัวตามที่กฎหมายกําหนดหรือมี
การยึด/อายัดทรัพยสินของผูออกหุนกูตามคําพิพากษาหรือคําสั่งโดย
ชอบดวยกฎหมาย 

6 ความสูญเสียทั้งหมด 
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 เกิดเหตุการณซึ่งทําใหเกิดความสูญเสียทั้งหมดบนทรัพยสินหลักที่
ใชในการประกอบธุรกิจของผูออกหุนกูเกิดขึ้น 

เมื่อเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งขางตน หาก 

1  เปนกรณีตามขอ 1 และผูแทนผูถือหุนกูเห็นสมควรและไดแจงแกผู
ออกหุนกูทราบถึงการไมชําระหนี้เปนลายลักษณอักษรแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 7 วันนับจากวันที่ครบกําหนดชําระหนี้นั้น ๆ  หรือ 

2 เมื่อผูแทนผูถือหุนกูไดรับการรองขอเปนหนังสือจากผูถือหุนกูที่ถือ
หุนกูหรือถือหุนกูรวมกันไมนอยกวารอยละ 50 ของหุนกูที่ยังมิได 
ไถถอนทั้งหมด หรือ  

3  หากผูแทนผูถือหุนกูไดรับมติของที่ประชุมผูถือหุนกู หรือ  

4  เปนกรณีตามขอ 5 

ผลของการผิดนัด ผูแทนผูถือหุนกูจะตองมีหนังสือแจงไปยังผูออกหุนกูใหทําการชําระเงิน
ตนพรอมดวยดอกเบี้ยตามหุนกูที่คํานวณจนถึงขณะนั้นซึ่งถือเปนอันถึง
กําหนดชําระโดยพลันใหแกผูถือหุนกูทันที โดยใหระบุกรณีที่เกิดขึ้นนั้น
ดวย  
 

เมื่อผูแทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือแจงไปยังผูออกหุนกูแลว (ก) ผูแทนผูถือ
หุนกูจะตองดําเนินการใหผูออกหุนกูชําระหนี้ที่คางชําระอยูตามหุนกูทั้ง
หมด โดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถกระทําได ซึ่งรวมถึงการฟองรองบังคับ
คดีเอากับผูออกหุนกูดวยหากสามารถกระทําไดโดยถูกตองตามกฎหมาย (ข) 
ผูถือหุนกูแตละรายจะมีสิทธิฟองรองบังคับชําระหนี้ตามหุนกูที่คางชําระแก
ตนเองจากผูออกหุนกูไดดวยตนเองก็ตอเมื่อหลังจาก 14 วันนับจากวันที่ผู
แทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือแจงไปยังผูออกหุนกูแลว ยังไมมีการชําระหนี้ที่
คางชําระแกตน และขณะที่ผูถือหุนกูฟองคดีนั้น ผูแทนผูถือหุนกูยังมิได
ดําเนินการฟองรองผูออกหุนกูใหชําระหนี้ที่คางชําระ 

อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของผูแทนผูถือหุนกู 

1 ผูแทนผูถือหุนกูไมตองรับผิดตอผูถือหุนกูในความเสียหายใด ๆ ที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตบรรดาความเสียหาย
ซึ่งเกิดขึ้นแกผูถือหุนกูจากการที่ผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาที่ หรือ
ละเวนการปฏิบั ติหนาที่ดวยความจงใจหรือโดยมิไดใชความ
ระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายไดจากบุคคลที่ประกอบการเปนผู
แทนผูถือหุนกู 

2 นอกเหนือจากบรรดาอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่
กฎหมายกําหนดไว ผูแทนผูถือหุนกูจะมีอํานาจ หนาที่ และความรับ
ผิดชอบดังตอไปนี้ 
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 (ก) ดําเนินการตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ และ
สัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู ซึ่งในกรณีที่ 

ผูแทนผูถือหุนกูมีสิทธิใชดุลยพินิจของตนตามขอกําหนด
สิทธิ ผูแทนผูถือหุนกูสามารถใชดุลยพินิจไดโดยอิสระโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนกูเปนหลัก 

(ข) ทําความตกลงกับผูออกหุนกูในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้โดย
ไมตองไดรับความยินยอมจากที่ประชุมผูถือหุนกู 

 (1) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือ
สัญญาที่เกี่ยวของกับหุนกูในประเด็น ซึ่งผูแทนผูถือ
หุนกูเห็นวาจะเปนประโยชนตอผูถือหุนกูหรือไมทํา
ใหสิทธิประโยชนของผูถือหุนกูดอยลง และ 

(2) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือ
สัญญาที่เกี่ยวของกับหุนกูในประเด็นที่ผูแทนผูถือ
หุนกูเห็นวาเปนการแกไขขอผิดพลาดที่เห็นไดโดย
ชัดแจง 

(3) ผอนผันหรือยกเวนไมถือวากรณีที่เกิดขึ้นตามเหตุผิด
นัด ในขณะใดขณะหนึ่งเปนกรณีผิดนัดที่จะตอง
ดําเนินการตามผลของการผิดนัด หากผูแทนผูถือหุน
กูเห็นวาการผอนผันหรือยกเวนดังกลาวเปนเรื่องที่
เหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนกู
เปนหลัก 

(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพยสินรวมทั้งหลักประกัน 
(ถามี) ซึ่งผูแทนผูถือหุนกูจะตองรับไวแทนผูถือหุนกูตาม
ขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวของกับหุนกู 

(ง) เขารวมในการประชุมผูถือหุนกูทุกครั้งและเสนอความเห็น
ตอที่ประชุมผูถือหุนกูวาควรจะดําเนินการอยางไรในกรณี
ที่ผูออกหุนกูไมปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น 
ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุน
อยางมีนัยสําคัญ 

(จ) จัดทํารายงานสงใหแกผูถือหุนกูเกี่ยวกับเรื่องสําคัญซึ่งรวม
ถึงกรณีตามขอ 2 (ข) (1) หรือ (2) ที่ไดดําเนินการไปตาม
อํานาจหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกูโดยไมชักชา 

(ฉ) ในกรณีที่ผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติและไมสามารถ
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ดําเนินการแกไขคุณสมบัติของตนใหถูกตองภายใน  60  
วัน นับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผูแทนผูถือหุนกูจะตอง
แจงใหผูออกหุนกูทราบเปนหนังสือทันทีที่พนระยะเวลา
ดังกลาวเพื่อใหผูออกหุนกูเสนอตัวบุคคลที่จะเขารับทํา
หนาที่เปนผูแทนผูถือหุนกูแทนตน และจะตองเรียกประชุม
ผูถือหุนกูตามขอ 13.1 (ค) ของขอกําหนดสิทธิ โดยไม
ชักชา 

3 ผูแทนผูถือหุนกูจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัด 
ระวังรักษาผลประโยชนของผูถือหุนกู แตผูแทนผูถือหุนกูไมตองรับ
ผิดชอบตอบุคคลใด ๆ สําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
หนาที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผูมีอํานาจ
ของผูออกหุนกู หรือความเห็น คําแนะนํา หรือขอมูลที่จัดทําโดยผูเช่ียว
ชาญใหแกผูแทนผูถือหุนกูโดยเฉพาะเจาะจง หากเปนการเชื่อถือดวย
ความสุจริต และดวยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายไดจากบุคคลที่
ประกอบการเปนผูแทนผูถือหุนกู แมจะปรากฏในภายหลังวาหนังสือ
รับรอง ความเห็น คําแนะนํา หรือขอมูลดังกลาวจะมีขอบกพรองหรือ
ไมเปนความจริง 

การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิ 1 การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ นอกจากกรณีตามขอ 4.4 
วรรคสอง และขอ 14.2 (ข) (1) และ (2) ของขอกําหนดสิทธิตองได
รับความเห็นชอบจากผูออกหุนกูและที่ประชุมผูถือหุนกู 

 

2 ผูออกหุนกูจะจัดสงขอกําหนดสิทธิที่แกไขเพิ่มเติมใหผูแทนผูถือหุนกู 
นายทะเบียนหุนกู และสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแตวันที่มี
การแกไขเพิ่มเตมิขอกําหนดสิทธิและจะจัดสงใหแกผูถือหุนกูเมื่อได
รับการรองขอ 

กฎหมายที่ใชบังคับ ขอกําหนดสิทธนิี้จะใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย 

1.4 สรุปสาระสําคัญของสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู 

ช่ือสัญญา สัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู 

คูสัญญา 1. บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด (“บริษัท” หรือ “ผูออกหุนกู”) 
2. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (“ผูแทนผูถือหุนกู”) 

วันที่มีผลบังคับใช วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 

วัตถุประสงค ผูออกหุนกูมีความประสงคจะแตงตั้งใหธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
เปนผูแทนผูถือหุนกู และผูแทนผูถือหุนกูมีความประสงคจะทําหนาที่เปนผู
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แทนผูถือหุนกูตามที่กําหนดในสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู 

อัตราคาธรรมเนียมและเงินทด            
รองจาย 

ผูออกหุนกูตกลงชําระคาตอบแทนใหแกผูแทนผูถือหุนกูตลอดอายุหุนกูแต
ละชุด ตามรายละเอียดที่ระบุอยูในสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูหรือ         
จดหมายคาธรรมเนียม 

การสิ้นสุดของสัญญา สัญญานี้อาจสิ้นสุดลงไดในสาระสําคัญดังนี้ 

1. สัญญานี้จะสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดอายุของหุนกูซึ่งบริษัทไดปฏิบัติตาม
หนาที่ในการชําระเงินบนหุนกูเรียบรอยแลว หรือบริษัทไดพนจากหนาที่
ในการชําระเงินบนหุนกูดังกลาวตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

2. ผูออกหุนกูและผูแทนผูถือหุนกูอาจยกเลิกสัญญาไดโดยการนําสงหนังสือ
แจงการบอกเลิกสัญญาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 120 วันลวงหนาใหคู
สัญญาอีกฝาย 

3. สัญญานี้จะสิ้นสุดลงเมื่อมีมติที่ประชุมผูถือหุนกูลงมติยกเลิกการแตงตั้ง 
ผูแทนผูถือหุนกูเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ไมเหมาะสมของผูแทนผูถือ
หุนกู 

4.      สัญญานี้จะสิ้นสุดลงเมื่อการเปลี่ยนผูแทนผูถือหุนกูมีผลใชบังคับ 

5.     สัญญานี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผูออกหุนกูซื้อคืนหุนกูเพื่อทําการยกเลิกหรือไถถอน
หุนกูคืนทั้งหมด 

2. ขอจํากัดการโอนหุนกูท่ีเสนอขาย 

 ไมมี 
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3. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

3.1 วิธีการเสนอขายหุนกู 

บริษัทฯ มีวัตถุประสงคที่จะเสนอขายหุนกูจํานวน 2 ชุด โดยมีมูลคารวมทั้งสิ้นไมเกิน 10,000,000,000 บาท (หนึ่ง
หมื่นลานบาทถวน) ซึ่งเปนการเสนอขายผานผูจัดการการจัดจําหนาย โดยหุนกูทั้ง 2 ชุดเปนการเสนอขายใหแก
ผูลงทุนทั่วไปและผูลงทุนสถาบัน  ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 
32/2544 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูที่ออกใหม ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544  (รวมถึง
ที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 

เพื่อประโยชนตามขอนี้ “ผูลงทุนสถาบัน” หมายถึง 

(1) ธนาคารพาณิชย 
(2) บริษัทเงินทุน 
(3) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล  หรือเพื่อการจัด

การโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร 

(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร 
(5) บริษัทประกันภัย 
(6) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ   หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมาย

เฉพาะจัดตั้งขึ้น 
(7) ธนาคารแหงประเทศไทย 
(8) สถาบันการเงินระหวางประเทศ 
(9) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
(10) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(11) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
(12) กองทุนรวม 
(13) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (12) ขางตนโดยอนุโลม 

และ “ผูลงทุนทั่วไป” หมายถึง ผูจองซื้อซึ่งมิใชผูลงทุนสถาบันตามที่ระบุไวขางตน 

 
3.2 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนกู  

 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
  สํานักงานใหญ เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
  กรุงเทพมหานคร  10120 
  โทรศัพท (66) 2296 4766 โทรสาร (66) 2296 4866 
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 2. บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
  สํานักงานใหญ เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
  กรุงเทพมหานคร  10110 
  โทรศัพท (66) 2208 3056-8 โทรสาร (66) 2256 8007 
 3. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
  สํานักงานใหญ เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎรบูรณะ 
  กรุงเทพมหานคร  10140 
  โทรศัพท (66) 2470 3276 ถึง 9 โทรสาร (66) 2470 2223 

 4. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
  สํานักงานใหญ เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
  กรุงเทพมหานคร  10900 
  โทรศัพท (66) 2242 3902-3 โทรสาร (66) 2299 2568 

3.3 เง่ือนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนกู 

เงื่อนไขในการจัดจําหนายหุนกู บริษัทฯ ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายหุ นกู  ตามที่ระบุไวในขอ 3.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนกูแบบรับประกันผลการจําหนายอยาง              
แนนอนทั้งจํานวน ซึ่งจะเสนอขายตอผูลงทุนทั่วไปและผูลงทุนสถาบันตามจํานวนและราคาที่ปรากฏในขอ 1 ของ
สวนที่ 3 นี้ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายหุนกู คาตอบแทนในการจัด
จําหนายหุ นกู  บริษัทฯ  ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายหุ นกู สําหรับการจัดออกหุ นกู มูลคารวม 
10,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นลานบาท) ใหแกผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุ นกู เปน
จํานวนเงินรวม 10,000,000 บาท (สิบลานบาท) ซึ่งยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม โดยเมื่อหักคาตอบแทนผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายหุนกูแลว บริษัทฯ จะไดรับเงินคาหุนกูที่เสนอขายเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
ประมาณ 9,990,000,000 บาท (เกาพันเการอยเกาสิบลานบาท)  

3.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหุนกู 

คาธรรมเนียมสํานักงาน ก.ล.ต.  4,010,000 บาท 
คาธรรมเนียมศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย  1,240,000 บาท 
คาตอบแทนผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนกู 10,000,000 บาท 
คาใชจายอื่นๆ โดยประมาณ 20,000,000 บาท 
     รวมคาใชจายในการเสนอขายหุนกูทั้งหมด 35,250,000 บาท 

หมายเหตุ  คาใชจายอื่นๆ หมายถึง คาธรรมเนียมผูแทนผูถือหุนกูตลอดอายุหุนกู นายทะเบียนหุนกูและ
  ตัวแทนชําระเงินตลอดอายุหุนกู  คาจัดอันดับความนาเชื่อถือหุนกูตลอดอายุหุนกู คาที่ปรึกษา 
  คาพิมพหนังสือช้ีชวนและเอกสารอื่นๆ เปนตน 
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3.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนกู 

3.5.1 สําหรับผูลงทุนทั่วไป 

 ผูลงทุนทั่วไปที่ประสงคจะจองซื้อหุนกู  สามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหุนกูไดที่ 
สํานักงาน หนวยงานขาย หรือสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนกู ตามที่
ระบุไวในขอ 3.5.3 ไมชากวาวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ระหวางวัน
และเวลาทําการของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนกู  

3.5.2 สําหรับผูลงทุนสถาบัน 

ผูลงทุนสถาบันที่ประสงคจะจองซื้อหุนกูสามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหุนกูไดที่ 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด  (มหาชน) สํานักงานใหญ  เลขที่  1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎรบูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 10140 ไมชากวาวันที่ 26 กรกฎาคม  พ .ศ. 2548 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม  พ .ศ. 2548 
ระหวางวันและเวลาทําการ 

3.5.3 สํานักงาน หนวยงานขาย และสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนกูที่เปด
รับจองซื้อ 

1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทุกสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งสาขาในสังกัดสวนภูมิภาค จํานวน 31 
สาขา ดังตอไปนี้ 
ภาคเหนือ  (6 สาขา): สาขาถนนโชตนา  เชียงใหม , สาขาพิษณุ โลก , สาขาอุตรดิตถ , สาขา
นครสวรรค สาขาพิจิตร และสาขาฝาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (8 สาขา) : สาขาถนนมิตรภาพ ขอนแกน, สาขาหัวทะเล นครราชสีมา, 
สาขาอุบลราชธานี, สาขาชัยภูมิ, สาขาขอนแกน, สาขาอุดรธานี, สาขานครราชสีมา และสาขา
รอยเอ็ด 
ภาคตะวันออก (6 สาขา) : สาขาถนนสุขุมวิท ชลบุรี, สาขาจันทบุรี, สาขาชลบุรี, สาขาบานโรงโปะ, 
สาขาเนินเต็ง ชลบุรี และสาขาพัทยา 
ภาคกลาง (2 สาขา) : สาขาวังนอย และสาขาสิงหบุรี 
ภาคใต (5 สาขา) : สาขาพูนผล ภูเก็ต, สาขาหาดใหญ, สาขาทุงสง, สาขาพังงา และสาขาเทพกษัตรี 
ภูเก็ต 
ภาคตะวันตก  (4 สาขา) : สาขาราชบุรี, สาขาหัวหิน , สาขาสมุทรสาคร  และสาขายอยถนน 
พระพันวษา สุพรรณบุรี 

2. บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

  3. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ทุกสาขา ทั่วประเทศไทย 

4. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
ทุกสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
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3.6 วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อหุนกู 

(ก) หุนกูชุดที่ 1 

(1) สําหรับผูลงทุนทั่วไป 

(กก) ผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 จะตองจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 ขั้นต่ําจํานวน 100 หนวย(หนึ่งรอย
หนวย) หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หนวย 
(หนึ่งรอยหนวย) หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) 

(ขข) ผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 ตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 ให
ถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงนามและประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) 
และสามารถจองซื้อไดที่สํานักงาน หนวยงานขาย และสาขาที่กําหนดของผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนกู ตามที่อยูที่ระบุไวใน 3.5.3 โดยมี
ระยะเวลาการจองซื้อ ต้ังแตวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2548 ระหวางวันและเวลาทําการของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายหุนกู 

 และมีเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้ 

• ผูลงทุนทั่วไปที่เปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จะตองแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนและลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (หรือในกรณีที่ไมมี
บัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให)
พรอมแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชนพรอมทั้งลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบาน
ที่มีผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

• ผูลงทุนทั่วไปที่เปนบุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย จะตองแนบสําเนา
ใบตางดาว หรือหนังสือเดินทางพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

• ผูลงทุนทั่วไปที่เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะตองแนบ
สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชยฉบับลาสุด (ที่ออกใหไมเกิน 1 ป) 
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยมีผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจํา
ตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผู
มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาวพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

• ผูลงทุนทั่วไปที่เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ จะตองแนบ
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และ
หนังสือรับรองฉบับลาสุด (ที่ออกใหไมเกิน 1 ป) พรอมลงนามรับรอง
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สําเนาถูกตองโดยมีผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาหนังสือเดินทางของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาวพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

(คค) ผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 ตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจอง
ซื้อโดยวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) สําหรับผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 ที่มีความประสงคที่จะชําระเงินคาจองซื้อเปน
เงินสดหรือโอนเงินเขาบัญชีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัด
จําหนายหุนกูดังตอไปนี้ 

1. “บัญชีจองซื้อหุนกู  บริษัท  ผลิตไฟฟาราชบุ รี จํากัด  ชุดที่  1 
สําหรับผูลงทุนทั่วไป” ซึ่งเปนบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 777-0-
04850-9 ที่ เปดไวกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด  (มหาชน) 
สํานักพระรามที่ 3 

2. “บัญชีจองซื้อหุนกู  บริษัท  ผลิตไฟฟาราชบุ รี จํากัด  ชุดที่  1 
สําหรับผูลงทุนทั่วไป” ซึ่งเปนบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 000-6-
12824-6 ที่เปดไวกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สํานักนานาเหนือ 

3. “บัญชีจองซื้อหุนกู  บริษัท  ผลิตไฟฟาราชบุ รี จํากัด  ชุดที่  1 
สําหรับผูลงทุนทั่วไป” ซึ่งเปนบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 745-1-
03037-4 ที่เปดไวกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สำนัก
ราษฎรบูรณะ 

4. “บัญชีจองซื้อหุนกู  บริษัท  ผลิตไฟฟาราชบุ รี จํากัด  ชุดที่  1 
สําหรับผูลงทุนทั่วไป” ซึ่งเปนบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-1-
30307-0 ที่เปดไวกับธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สํานัก
พหลโยธิน 

(2) สําหรับผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 ที่มีความประสงคที่จะชําระเงินคาจองซื้อเปน
เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค 
แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชี
เดียวกันกับสถานที่จองซื้อ โดยลงวันที่ไมเกินวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 
2548 (ในกรณีเช็คบุคคล ตองลงวันที่ไมกอนวันที่ 26 กรกฎาคม พ .ศ. 
2548) และขีดครอมสั่งจายบัญชีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจัดจําหนายหุนกูดังตอไปนี้ 

1. “บัญชีจองซื้อหุนกู  บริษัท  ผลิตไฟฟาราชบุ รี จํากัด  ชุดที่  1 
สําหรับผูลงทุนทั่วไป” ซึ่งเปนบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 777-0-
04850-9 ที่ เปดไวกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด  (มหาชน) 
สํานักพระรามที่ 3 
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2. “บัญชีจองซื้อหุนกู  บริษัท  ผลิตไฟฟาราชบุ รี จํากัด  ชุดที่  1 
สําหรับผูลงทุนทั่วไป” ซึ่งเปนบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 000-6-
12824-6  ที่เปดไวกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สํานักนานาเหนือ 

3. “บัญชีจองซื้อหุนกู  บริษัท  ผลิตไฟฟาราชบุ รี จํากัด  ชุดที่  1 
สําหรับผูลงทุนทั่วไป” ซึ่งเปนบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 745-1-
03037-4  ที่เปดไวกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สำนัก
ราษฎรบูรณะ 

4. “บัญชีจองซื้อหุนกู  บริษัท  ผลิตไฟฟาราชบุ รี จํากัด  ชุดที่  1 
สําหรับผูลงทุนทั่วไป” ซึ่งเปนบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-1-
30307-0 ที่เปดไวกับธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สํานัก
พหลโยธิน 

(งง) ผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 ตองนําเอกสารตามที่กําหนดขางตน พรอมเงินคาจองซื้อไปยื่น
ความจํานงขอจองซื้อหุนกูไดที่สํานักงาน หนวยงานขาย และสาขาที่กําหนดของ 
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนกู ตามที่อยูที่ระบุไวในขอ 
3.5.3 โดยมีเงื่อนไขการชําระเงินดังนี้ 

 (1) กรณีชําระดวยเงินสดหรือโอนเงิน 

 ผูจองซื้อหุนกูสามารถจองซื้อไดภายในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 กอน
เวลา 15.30 น. 

 (2) กรณีชําระดวยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท  

  ผูจองซื้อหุนกูสามารถจองซื้อไดภายใน 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 กอน
 เวลา 12.00 น. 

(จจ) การดําเนินการจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 ณ สถานที่จองซื้อหุนกู ใหปฏิบัติตามรูปแบบ 
หลักเกณฑ และเงื่อนไขที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนกู 
จัดเตรียมไวในแตละสถานที่ 

(ฉฉ) ผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไมได แตอยางไรก็ตามผู
จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนกูมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของ
ผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 ที่ดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการและเงื่อนไขดังที่ไดกลาว
ไวขางตน 

(ชช) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนกู ขอสงวนสิทธิในการปดรับ
จองซื้อหุนกูชุดที่ 1 กอนกําหนด หากมีผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 จองซื้อหุนกูชุดที่ 1 
เขามาครบตามจํานวนที่กําหนดแลว 
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(2) สําหรับผูลงทุนสถาบัน 

(กก) ผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 จะตองจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 ขั้นต่ําจํานวน 100 หนวย(หนึ่งรอย
หนวย) หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) และจะตองเปนทวีคูณของ 10 หนวย 
(สิบหนวย) หรือ 10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาท) 

(ขข) ผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 ตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 ให
ถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงนาม และประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) 
และแนบสําเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย (ที่ออกใหไมเกิน 1 ป) ที่ลง
นามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว 
หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว 
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

 กรณีผูลงทุนสถาบันที่เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ จะตองแนบสําเนา
หนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง
ฉบับลาสุด (ที่ออกใหไมเกิน 1 ป) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจ
ลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบ
สําเนาหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาวพรอมลงนามรับ
รองสําเนาถูกตอง 

(คค) ผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 ตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจอง
ซื้อโดยวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) โดยชําระเงินคาจองซื้อเปนเงินสด หรือโอนเงิน เขาบัญชีกระแสรายวัน 
เพื่อ “บัญชีจองซื้อหุนกู บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด ชุดที่ 1 สําหรับผู
ลงทุนสถาบัน” ซึ่งเปนบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 745-1-03039-0  ที่เปดไว
กับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักราษฎรบูรณะ (โดยจะตอง
โอนเงินภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2548) 

(2)  โดยชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ซึ่งสามารถ
เรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครเทานั้น โดยลงวันที่ ไม
เกินวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และขีดครอมสั่งจาย “บัญชีจองซื้อหุนกู 
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด ชุดที่ 1 สําหรับผูลงทุนสถาบัน” ซึ่งเปน
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 745-1-03039-0 ที่เปดไวกับธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) สํานักราษฎรบูรณะ 

 (งง) ผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 สามารถจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 โดยนําเอกสารตามที่กําหนดขาง
ตน พรอมเงินคาจองซื้อ ไปยื่นความจํานงของจองซื้อหุนกูไดที่สํานักงานใหญของ 
ธนาคารกสิกรไทย  จํากัด  (มหาชน ) ตามที่ ระบุไวในขอ  3.5.1 ต้ังแต วันที่  26 
กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ระหวางวันและเวลาทําการ 
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(จจ) ผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 ที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อหุนกู และไดดําเนินการดังกลาว
ขางตนแลว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอคืนไมได ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อหุนกู ชุดที่  1 ที่ดําเนินการไม
ครบถวนตามวิธีการและเงื่อนไขดังที่ไดกลาวไวขางตน 

(ฉฉ) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกูกอน
กําหนด หากมีผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 จะซื้อหุนกูชุดที่ 1 เขามาครบตามจํานวนที่
กําหนดแลว 

(ข) หุนกูชุดที่ 2 

 (1) สําหรับผูลงทุนทั่วไป 

(กก) ผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 จะตองจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 ขั้นต่ําจํานวน 100 หนวย (หนึ่งรอย
หนวย) หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หนวย 
(หนึ่งรอยหนวย) หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) 

(ขข) ผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 ตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 ให
ถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงนามและประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) 
และสามารถจองซื้อไดที่สํานักงาน หนวยงานขาย และสาขาที่กําหนดของผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนกู ตามที่อยูที่ระบุไวใน 3.5.3 โดยมี
ระยะเวลาการจองซื้อ ต้ังแตวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2548 ระหวางวันและเวลาทําการของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายหุนกู 

 และมีเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้ 

• ผูลงทุนทั่วไปที่เปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จะตองแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนและลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (หรือในกรณีที่ไมมี
บัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให)
พรอมแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชนพรอมทั้งลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบาน
ที่มีผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

• ผูลงทุนทั่วไปที่เปนบุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย จะตองแนบสําเนา
ใบตางดาว หรือหนังสือเดินทางพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

• ผูลงทุนทั่วไปที่เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะตองแนบ
สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชยฉบับลาสุด (ที่ออกใหไมเกิน 1 ป) 
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยมีผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจํา



 

 
สวนที่ 3 หนาที่ 23 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด  

ตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผู
มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

• ผูลงทุนทั่วไปที่เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ จะตองแนบ
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และ
หนังสือรับรองฉบับลาสุด (ที่ออกใหไมเกิน 1 ป) พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยมีผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาหนังสือเดินทางของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาวพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

(คค) ผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 ตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจอง
ซื้อโดยวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) สําหรับผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 ที่มีความประสงคที่จะชําระเงินคาจองซื้อเปน
เงินสดหรือโอนเงินเขาบัญชีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัด
จําหนายหุนกูดังตอไปนี้ 

1. “บัญชีจองซื้อหุนกู  บริษัทผลิตไฟฟาราชบุ รี จํากัด  ชุดที่  2 
สําหรับผูลงทุนทั่วไป” ซึ่งเปนบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 777-0-
04851-7 ที่ เปดไวกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด  (มหาชน) 
สํานักพระรามที่ 3  

2. “บัญชีจองซื้อหุนกู  บริษัทผลิตไฟฟาราชบุ รี จํากัด  ชุดที่  2 
สําหรับผูลงทุนทั่วไป” ซึ่งเปนบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 000-6-
12825-4 ที่เปดไวกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สํานักนานาเหนือ  

3. “บัญชีจองซื้อหุนกู  บริษัทผลิตไฟฟาราชบุ รี จํากัด  ชุดที่  2 
สําหรับผูลงทุนทั่วไป” ซึ่งเปนบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 745-1-
03038-2 ที่เปดไวกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานัก
ราษฎรบูรณะ  

4. “บัญชีจองซื้อหุนกู  บริษัทผลิตไฟฟาราชบุ รี จํากัด  ชุดที่  2 
สําหรับผูลงทุนทั่วไป” ซึ่งเปนบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-1-
30308-8 ที่เปดไวกับธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สํานัก
พหลโยธิน  

(2) สําหรับผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 ที่มีความประสงคที่จะชําระเงินคาจองซื้อเปน
เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ซึ่ง
สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื้อ โดย
ลงวันที่ไมเกินวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 (ในกรณีเช็คบุคคล ตองลงวัน
ที่ไมกอนวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2548) และขีดครอมสั่งจายบัญชีผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหุนกูดังตอไปนี้ 



 

 
สวนที่ 3 หนาที่ 24 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด  

1. “บัญชีจองซื้อหุนกู  บริษัทผลิตไฟฟาราชบุ รี จํากัด  ชุดที่  2 
สําหรับผูลงทุนทั่วไป” ซึ่งเปนบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 777-0-
04851-7 ที่ เปดไวกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด  (มหาชน) 
สํานักพระรามที่ 3  

2. “บัญชีจองซื้อหุนกู  บริษัทผลิตไฟฟาราชบุ รี จํากัด  ชุดที่  2 
สําหรับผูลงทุนทั่วไป” ซึ่งเปนบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 000-6-
12825-4 ที่เปดไวกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สํานักนานาเหนือ  

3. “บัญชีจองซื้อหุนกู  บริษัทผลิตไฟฟาราชบุ รี จํากัด  ชุดที่  2 
สําหรับผูลงทุนทั่วไป” ซึ่งเปนบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 745-1-
03038-2 ที่เปดไวกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานัก
ราษฎรบูรณะ  

4. “บัญชีจองซื้อหุนกู  บริษัทผลิตไฟฟาราชบุ รี จํากัด  ชุดที่  2 
สําหรับผูลงทุนทั่วไป” ซึ่งเปนบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-1-
30308-8 ที่เปดไวกับธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สํานัก
พหลโยธิน  

(งง) ผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 ตองนําเอกสารตามที่กําหนดขางตน พรอมเงินคาจองซื้อไปยื่น
ความจํานงขอจองซื้อหุนกูไดที่สํานักงาน หนวยงานขาย และสาขาที่กําหนดของ 
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนกู ตามที่อยูที่ระบุไวในขอ 
3.5.3 โดยมีเงื่อนไขการชําระเงินดังนี้ 

 (1) กรณีชําระดวยเงินสดหรือโอนเงิน 

 ผูจองซื้อหุนกูสามารถจองซื้อไดภายในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 กอน
เวลา 15.30 น. 

 (2) กรณีชําระดวยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท 

  ผูจองซื้อหุนกูสามารถจองซื้อไดภายใน 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 กอน
 เวลา 12.00 น. 

(จจ) การดําเนินการจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 ณ สถานที่จองซื้อหุนกู ใหปฏิบัติตามรูปแบบ 
หลักเกณฑ และเงื่อนไขที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนกู 
จัดเตรียมไวในแตละสถานที่ 

(ฉฉ) ผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไมได แตอยางไรก็ตามผู
จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนกูมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของ
ผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 ที่ดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการและเงื่อนไขดังที่ไดกลาว
ไวขางตน 



 

 
สวนที่ 3 หนาที่ 25 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด  

(ชช) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนกู ขอสงวนสิทธิในการปดรับ
จองซื้อหุนกูชุดที่ 2 กอนกําหนด หากมีผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 จองซื้อหุนกูชุดที่ 2 
เขามาครบตามจํานวนที่กําหนดแลว 

(2) สําหรับผูลงทุนสถาบัน 

(กก) ผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 จะตองจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 ขั้นต่ําจํานวน 100 หนวย(หนึ่งรอย
หนวย) หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) และจะตองเปนทวีคูณของ 10 หนวย 
(สิบหนวย) หรือ 10,000บาท (หนึ่งหมื่นบาท) 

(ขข) ผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 ตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 ให
ถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงนาม และประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) 
และแนบสําเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย (ที่ออกใหไมเกิน 1 ป) ที่ลง
นามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว 
หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว 
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

 กรณีผูลงทุนสถาบันที่เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในตางประเทศ จะตองแนบ
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือ
รับรอง (ที่ออกใหไมเกิน 1 ป) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนา
หนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนามซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

(คค) ผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 ตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจอง
ซื้อโดยวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) โดยชําระเงินคาจองซื้อเปนเงินสดหรือโอนเงิน เขาบัญชีกระแสรายวัน 
เพื่อ “บัญชีจองซื้อหุนกู บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด ชุดที่ 2 สําหรับผู
ลงทุนสถาบัน” ซึ่งเปนบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 745-1-03040-4  ที่เปดไว
กับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักราษฎรบูรณะ (โดยจะตอง
โอนเงินภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2548)  

(2) โดยชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ซึ่งสามารถ
เรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครเทานั้น โดยลงวันที่ไม
เกินวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และขีดครอมสั่งจาย “บัญชีจองซื้อหุนกู 
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด ชุดที่ 2 สําหรับผูลงทุนสถาบัน” ซึ่งเปน
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 745-1-03040-4  ที่เปดไวกับธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) สํานักราษฎรบูรณะ 

(งง) ผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 สามารถจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 โดยนําเอกสารตามที่กําหนดขาง
ตน พรอมเงินคาจองซื้อ ไปยื่นความจํานงของจองซื้อหุนกูไดที่สํานักงานใหญของ 
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ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ตามที่ระบุไวในขอ 3.2 ต้ังแตวันที่ 26 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ระหวางวันและเวลาทําการ 

(จจ) ผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 ที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อหุนกู และไดดําเนินการดังกลาว
ขางตนแลว จะขอยกเลิกการจองซื้อและของขอคืนไมได ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 ที่ดําเนินการไม
ครบถวนตามวิธีการและเงื่อนไขดังที่ไดกลาวไวขางตน 

(ฉฉ) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการปดรับรองซื้อหุนกูกอน
กําหนด หากมีผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 จะซื้อหุนกูชุดที่ 2 เขามาครบตามจํานวนที่
กําหนดแลว 

3.7 การจัดสรรหุนกูและวิธีการจัดสรรหุนกู 

บริษัทมีความประสงคที่จะจัดสรรหุนกูชุดที่ 1 ในครั้งนี้ จํานวน 7,000,000,000 บาท (เจ็ดพันลานบาท) หุนกูชุด            
ที่ 2 จํานวน 3,000,000,000 บาท (สามพันลานบาท) รวมหุนกูทั้ง 2 ชุด มีมูลคาไมเกิน 10,000,000,000 บาท (หนึ่ง
หมื่นลานบาท) โดยแบงการจัดสรรออกเปน 2 สวน คือ จัดสรรใหแกผูลงทุนสถาบันตามที่ระบุไวในขอ 3.1 และ
จัดสรรใหแกผูลงทุนทั่วไป โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุนกูเบื้องตนดังตอไปนี้ 

(1) จัดสรรใหแกผูลงทุนสถาบันไมนอยกวาจํานวน 3,500,000 หนวย (สามลานหาแสนหนวย) คิดเปนมูลคา 
3,500,000,000 บาท (สามพันหารอยลานบาท) 

(2) จัดสรรใหแกผูลงทุนทั่วไปไมนอยกวา 3,500,000 หนวย (สามลานหาแสนหนวย) คิดเปนมูลคา 
3,500,000,000 บาท (สามพันหารอยลานบาท) โดยหุนกูที่จัดสรรใหแกผูลงทุนทั่วไปจะจัดสรรผานผูจัด
การการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายแตละราย ดังนี้ 

   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) จํานวนไมนอยกวา   525,000,000  บาท 
   บมจ. ธนาคารกรุงไทย จํานวนไมนอยกวา  350,000,000 บาท 
   ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จํานวนไมนอยกวา  2,040,000,000  บาท 
   ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  จํานวนไมนอยกวา  585,000,000  บาท 

 หมายเหต ุ  มูลคารวมของหุนกูที่จัดสรรใหแกผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนทั่วไปจะมีมูลคารวม 
  ไมเกิน 10,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นลานบาท) 

เพื่อใหการเสนอขายหุนกูครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด การจัดสรรหุนกูดังกลาวใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหุนกูตามแตจะเห็นสมควร และผูจัดการการจัดจําหนายและรับ
ประกันการจัดจําหนายหุนกูมีสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อรายใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนไดตามแตจะเห็นสม
ควร รวมถึงอาจเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรใหแตกตางไปจากรายละเอียดการจัดสรรหุนกูเบื้องตนที่ได
กลาวไวในวรรคกอนได ทั้งนี้วิธีการในการจัดสรรหุนกูมีดังตอไปนี้ 

(ก) วิธีการจัดสรรหุนกู 

  (1) หุนกูชุดที่ 1 

  (กก) วิธีการจัดสรรหุนกูชุดที่ 1 ใหแกผูลงทุนทั่วไป 
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 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหุนกูจะจัดสรรหุนกูชุดที่ 1 
โดยการแบงจํานวนหุนกูชุดที่ 1 ทั้งหมดที่ตนรับมาจําหนายนั้นใหกับหนวยงานขาย
ของตน และหนวยงานขายจะแบงจํานวนหุนกูชุดที่ 1 ใหแกสาขาที่กําหนด เพื่อรอง
รับการจองซื้อของผูประสงคจะจองซื้อตอไป ตามจํานวนหุนกูชุดที่ 1 ที่เหมาะสม
สําหรับแตละหนวยงานขายและแตละสาขาที่กําหนด โดยผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจัดจําหนายหุนกู มีสิทธิยกเวนการแบงจํานวนหุนกูชุดที่ 1 ใหแก
หนวยงานขายหรือสาขาบางแหงของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัด
จําหนายหุนกู ไดตามที่เห็นสมควร ในกรณีหนวยงานขายหรือสาขาแตละแหงของผู
จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหุนกูจะจัดสรรหุนกูชุดที่ 1 ให
แกผูลงทุนทั่วไปที่เปนลูกคาของตน หรือผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับตนกอนผู
ลงทุนทั่วไปอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของหนวยงานขายหรือสาขาแตละแหงที่กําหนด
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหุนกู และหากมีหุนกูชุดที่ 
1 เหลือจากการจัดสรรดังกลาว หนวยงานขายหรือสาขาแตละแหงดังกลาวจึงจะ
พิจารณาจัดสรรหุนกูชุดที่ 1 ที่เหลืออยูใหแกผูลงทุนทั่วไปอื่น ๆ โดยใชหลักการจัด
สรรใหผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 ที่เขามาจองซื้อกอน มีสิทธิไดรับการจัดสรรกอน (First 
Come First Served) โดยขอมูลการจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 และจายเงินในลําดับกอน
หรือหลังนั้น ใหดูลําดับกอนหลังจากผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 ที่เขามาจองซื้อในแตละ
หนวยงานขายหรือแตละสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัด
จําหนายหุนกูที่เกี่ยวของ 

 ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 เกินจากการจัดสรรของแตละหนวยงานขาย หรือ
แตละสาขา หนวยงานขายหรือสาขาดังกลาวจะสงขอมูลของผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 
ในสวนที่ เกินจากการจัดสรรดังกลาวไปยังสํานักงานใหญของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหุนกู ซึ่งผูจัดการการจัดจําหนายและรับ
ประกันการจัดจําหนายหุนกู จะจัดสรรหุนกูชุดที่ 1 ใหแกผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 ดัง
กลาว (หากยังมีจํานวนหุนกูชุดที่ 1 เหลืออยู) ตามลําดับกอนหลังตามขอมูลที่สํานัก
งานใหญของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหุนกู ไดรับจาก
แตละหนวยงานขายหรือแตละสาขาของตน ในกรณีที่ไมสามารถเรียงลําดับกอน
หลังของขอมูลได ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหุนกูมีสิทธิ
ที่จะจัดสรรหุนกูชุดที่ 1 ใหแกผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 ดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนได
ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมีสิทธิปฏิเสธการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 นั้น 
ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ได 

 อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหุนกูขอสงวน
สิทธิในการใชดุลยพินิจในการทําใหการจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 ครั้งนี้ประสบความ
สําเร็จในการขายสูงสุด โดยในกรณีที่หนวยงานขายใดหรือสาขาใดมีแนวโนมที่จะมี
ผูจองซื้อเขามาไมครบเต็มจํานวนที่รับมาจําหนาย หรือกรณีที่ผูจองซื้อจองซื้อหุนกู
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ชุดที่ 1 เกินกวาจํานวนที่กําหนดไว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัด
จําหนายหุนกูขอสงวนสิทธิที่จะโอนหุนกูชุดที่ 1 ในสวนของหนวยงานขายหรือ
สาขาดังกลาวตามจํานวนที่เหมาะสมสวนที่เหลือดังกลาวนั้นใหกับหนวยงานขายอื่น 
หรือสาขาอื่นเพื่อนําไปจําหนายใหกับผูประสงคจะจองซื้อตอไป นอกจากนี้ ในกรณี
ที่การจําหนายหุนกูชุดที่ 1 ของแตละหนวยงานขายหรือสาขามีเศษเหลือนอยกวา
จํานวนจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 ขั้นต่ําที่กําหนด ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจัดจําหนายหุนกูจะรวบรวมเศษหุนกูชุดที่ 1 สวนที่เหลือดังกลาวเพื่อจัดสรรให
แกผูจองซื้อรายหนึ่งหรือหลายรายตามที่ เห็นสมควร และผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 
อันดับสุดทายจะไดรับการจัดสรรเทากับจํานวนหุนกูชุดที่ 1 ที่เหลือ ซึ่งอาจจะนอย
กวาจํานวนที่จองซื้อหรือจํานวนที่จองซื้อขั้นต่ําที่กําหนด 

(ขข) วิธีการจัดสรรหุนกูชุดที่ 1 ใหแกผูลงทุนสถาบัน 

 การจัดสรรหุนกูชุดที่ 1 ใหแกผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 1 ที่เปนผูลงทุนสถาบัน ใหอยูใน
ดุลยพินิจของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 (2) หุนกูชุดที่ 2 

  (กก) วิธีการจัดสรรหุนกูชุดที่ 2 ใหแกผูลงทุนทั่วไป 

 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหุนกูจะจัดสรรหุนหุนกูชุดที่ 2 
โดยการแบงจํานวนหุนกูชุดที่ 2 ทั้งหมดที่ตนรับมาจําหนายนั้นใหกับหนวยงานขาย
ของตน และหนวยงานขายจะแบงจํานวนหุนกูชุดที่ 2 ใหแกสาขาที่กําหนด เพื่อรอง
รับการจองซื้อของผูประสงคจะจองซื้อตอไป ตามจํานวนหุนกูชุดที่ 2 ที่เหมาะสม
สําหรับแตละหนวยงานขายและแตละสาขาที่กําหนด โดยผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจัดจําหนายหุนกู มีสิทธิยกเวนการแบงจํานวนหุนกูชุดที่ 2 ใหแก
หนวยงานขายหรือสาขาบางแหงของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัด
จําหนายหุนกู ไดตามที่เห็นสมควร ในกรณีหนวยงานขายหรือสาขาแตละแหงของผู
จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหุนกูจะจัดสรรหุนกูชุดที่ 2 ให
แกผูลงทุนทั่วไปที่เปนลูกคาของตน หรือผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับตนกอนผู
ลงทุนทั่วไปอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของหนวยงานขายหรือสาขาแตละแหงที่กําหนด
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหุนกู และหากมีหุนกูชุดที่ 
2 เหลือจากการจัดสรรดังกลาว หนวยงานขายหรือสาขาแตละแหงดังกลาวจึงจะ
พิจารณาจัดสรรหุนกูชุดที่ 2 ที่เหลืออยูใหแกผูลงทุนทั่วไปอื่น ๆ โดยใชหลักการจัด
สรรใหผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 ที่เขามาจองซื้อกอน มีสิทธิไดรับการจัดสรรกอน (First 
Come First Served) โดยขอมูลการจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 และจายเงินในลําดับกอน
หรือหลังนั้น ใหดูลําดับกอนหลังจากผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 ที่เขามาจองซื้อในแตละ
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หนวยงานขายหรือแตละสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัด
จําหนายหุนกูที่เกี่ยวของ 

 ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 เกินจากการจัดสรรของแตละหนวยงานขาย หรือ
แตละสาขา หนวยงานขายหรือสาขาดังกลาวจะสงขอมูลของผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 
ในสวนที่ เกินจากการจัดสรรดังกลาวไปยังสํานักงานใหญของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหุนกู ซึ่งผูจัดการการจัดจําหนายและรับ
ประกันการจัดจําหนายหุนกู จะจัดสรรหุนกูชุดที่ 2 ใหแกผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 ดัง
กลาว (หากยังมีจํานวนหุนกูชุดที่ 2 เหลืออยู) ตามลําดับกอนหลังตามขอมูลที่สํานัก
งานใหญของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหุนกู ไดรับจาก
แตละหนวยงานขายหรือแตละสาขาของตน ในกรณีที่ไมสามารถเรียงลําดับกอน
หลังของขอมูลได ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหุนกูมีสิทธิ
ที่จะจัดสรรหุนกูชุดที่ 2 ใหแกผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 ดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนได
ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมีสิทธิปฏิเสธการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 นั้น 
ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ได 

 อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหุนกูขอสงวน
สิทธิในการใชดุลยพินิจในการทําใหการจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 ครั้งนี้ประสบความ
สําเร็จในการขายสูงสุด โดยในกรณีที่หนวยงานขายใดหรือสาขาใดมีแนวโนมที่จะมี
ผูจองซื้อเขามาไมครบเต็มจํานวนที่รับมาจําหนาย หรือกรณีที่ผูจองซื้อจองซื้อหุนกู
ชุดที่ 2 เกินกวาจํานวนที่กําหนดไว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัด
จําหนายหุนกูขอสงวนสิทธิที่จะโอนหุนกูชุดที่ 2 ในสวนของหนวยงานขายหรือ
สาขาดังกลาวตามจํานวนที่เหมาะสมสวนที่เหลือดังกลาวนั้นใหกับหนวยงานขายอื่น 
หรือสาขาอื่นเพื่อนําไปจําหนายใหกับผูประสงคจะจองซื้อตอไป นอกจากนี้ ในกรณี
ที่การจําหนายหุนกูชุดที่ 2 ของแตละหนวยงานขายหรือสาขามีเศษเหลือนอยกวา
จํานวนจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 ขั้นต่ําที่กําหนด ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจัดจําหนายหุนกูจะรวบรวมเศษหุนกูชุดที่ 2 สวนที่เหลือดังกลาวเพื่อจัดสรรให
แกผูจองซื้อรายหนึ่งหรือหลายรายตามที่ เห็นสมควร และผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 
อันดับสุดทายจะไดรับการจัดสรรเทากับจํานวนหุนกูชุดที่ 2 ที่เหลือ ซึ่งอาจจะนอย
กวาจํานวนที่จองซื้อหรือจํานวนที่จองซื้อขั้นต่ําที่กําหนด 

(ขข) วิธีการจัดสรรหุนกูชุดที่ 2 ใหแกผูลงทุนสถาบัน 

 การจัดสรรหุนกูชุดที่ 2 ใหแกผูจองซื้อหุนกูชุดที่ 2 ที่เปนผูลงทุนสถาบัน ใหอยูใน
ดุลยพินิจของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

3.8 การยกเลิกการจองซื้อหุนกู 
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ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนกูมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไม
ครบถวน ตามขอ 3.6 และ/หรือ ในกรณีที่มิไดรับการชําระเงินครบถวนจากผูจองซื้อ ณ เวลาที่ทําการจองซื้อหุน
กูในกรณีชําระเงินโดยเงินสด หรือในกรณีที่ผูจองซื้อชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท 
แตผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนกูไมสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกัน
กับสถานที่จองซื้อนั้นๆ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนกูขอสงวนสิทธิในการรับจองซื้อ
หุนกูเกินกวาจํานวนหุนกูที่เสนอขายเพื่อสํารองไวกรณีที่ไมสามารถเรียกชําระเงินจากผูจองซื้อในลําดับที่จะไดรับ
การจัดสรรหุนกู  หรือในกรณีที่ผูจองซื้อที่อยูในลําดับที่จะไดรับการจัดสรรหุนกูไมปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อ และ
การชําระเงินคาจองซื้อตามที่ระบุไวในขอ 3.6 ซึ่งผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนกูจะตัด
สิทธิในการไดรับการจัดสรรหุนกูของผูจองซื้อรายนั้น ๆ   และจะจัดสรรหุนกูในสวนที่ตัดออกใหแกผูจองซื้อราย
ถัดไป  จนกวาจะครบตามจํานวนหุนกูที่เสนอขาย 

3.9 วิธีคืนเงินคาจองซื้อหุนกูในกรณีท่ีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนกูหรือไดรับจัดสรรหุนกูนอยกวาจํานวนที่ 
 จองซื้อ 

 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ  บริษัทฯ จะดําเนิน
การใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนกูสงคืนเงินคาจองซื้อหุนกูในสวนที่ไมไดรับจัดสรร
หรือในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ คืนใหแกผู
จองซื้อหุนกู โดยจัดทําเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหแกผูจองซื้อหุนกูภายใน 14 วัน นับจากวันปดรับการจองซื้อหุนกู 
โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อหุนกูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนกู ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถ
คืนเงินคาจองซื้อหุนกูใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับแตวันปดการเสนอขายหุนกู ผูจองซื้อดังกลา
วจะมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 (เจ็ดจุดหา) ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนกูที่ตองคืน
ใหแกผูจองซื้อหุนกูนั้น นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วัน ดังกลาว จนถึง (แตไมรวม) วันที่ไดมีการชําระ
คืน ทั้งนี้ ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนกูทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุใน
ใบจองซื้อโดยถูกตองแลว  ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยถูกตองแลว และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิ
เรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

3.10  วิธีการสงมอบหุนกู 

บริษัทฯ จะมอบหมายใหนายทะเบียนหุนกูจัดทําและสงมอบใบหุนกู ใหแกผูถือหุนกูตามจํานวนหุนกูที่ไดรับการ
จัดสรรภายใน 15 วันทําการนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยการจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อ
และที่อยูของผูจองซื้อหุ นกู ที ่ปรากฏอยูในใบจองซื้อหุ นกู  หรือดําเนินการนําหุนกูที ่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ 
“บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลา
การจองซื้อ สําหรับผูจองซื้อที่ไดแจงความประสงคใหดําเนินการดังกลาวไวในใบจองซื้อหุนกู 

3.11 ภาษีจากดอกเบี้ยหุนกูท่ีไดรับและภาษีจากการโอนหุนกู  

ขอมูลในสวนนี้เปนเพียงแนวทางเกี่ยวกับภาษีตามกฎหมายไทยในการลงทุนในหุนกูเทานั้นและไมใชคําแนะนํา
เกี่ยวกับภาษีแตอยางใด ผูที่ประสงคจะลงทุนควรหารือกับที่ปรึกษาของตนเกี่ยวกับภาระทางภาษีที่อาจจะเกิดจาก
การลงทุนในหุนกู รวมถึง (แตไมจํากัดเฉพาะ) ผลทางกฎหมายในเรื่องภาษีทองถิ่นหรือภาษีตางประเทศใดๆ ขอ
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มูลในสวนนี้ทําขึ้นบนพื้นฐานกฎหมายภาษีของประเทศไทยโดยทั่วไปที่ใชบังคับอยู ณ วันที่มีการจัดทําเอกสารนี้ 
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 

อนึ่ง สรุปภาระภาษีอากรตอไปนี้มิไดมีความมุงหมายที่จะใหเปนขอมูลครบถวนสมบูรณถึงภาระภาษีอากรที่เกี่ยว
ของกับหุนกูแตอยางใด 

ภาระภาษีของผูที่ประสงคจะลงทุนและอัตราภาษีที่เกี่ยวของขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ เชน ผูลงทุนเปน
บุคคลธรรมดาหรือเปนนิติบุคคล เปนนิติบุคคลที่ไมมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดหรือไม ผูลงทุนเปนผูมีถ่ินที่อยูอยู
ในประเทศที่ไดลงนามในอนุสัญญาวาดวยภาษีซอนกับประเทศไทยหรือไม 

ขอมูลในสวนนี้มิไดมีวัตถุประสงคใหมีรายละเอียดครอบคลุมถึงประเด็นตางๆ เกี่ยวของกับการลงทุนในหุนกูแต
อยางใด 

1. ภาษีเงินได 

 (ก) กรณีที่ผูลงทุนเปนผูมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 

(1) กรณีผูลงทุนเปนบุคคลธรรมดา 

(กก) ดอกเบี้ย 

ดอกเบี้ย ซึ่งผูลงทุนไดรับจากการลงทุนในหุนกูของบริษัทฯ จะถูกหักภาษี ณ ที่จาย
ในอัตรารอยละ 15 

(ขข) ผลประโยชนจากการโอนหุนกู 

 ผลประโยชนที่ไดจากการโอนหุนกูเฉพาะสวนที่ตีราคาเปนเงินไดเกินกวาที่ลง
ทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 15 

อยางไรก็ตาม ผูลงทุนมีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอัตราดังกลาวที่ถูกหักภาษี ณ ที่จายไวตาม 
(กก) หรือ (ขข) ขางตน โดยไมตองนําดอกเบี้ย หรือผลประโยชนที่ไดจากการโอนหุนกู (แลว
แตกรณี) ไปรวมกับเงินไดอื่นเพื่อคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาซึ่งมีอัตราภาษีระหวางรอย
ละ 5 – 37 โดยหากผูลงทุนเลือกที่จะนําดอกเบี้ยหรือผลประโยชนจากการโอนหุนกูดังกลาวไป
รวมกับเงินไดอื่นเพื่อคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานั้น ผูลงทุนสามารถนําภาษีหัก ณ ที่จาย
ขางตนมาเปนเครดิตในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได 

(2) กรณีผูลงทุนเปนบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคล 

ในกรณีที่ผูลงทุนเปนบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทยหรือเปนบริษัท หางหุนสวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ 
แตประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได แตไม
รวมถึงมูลนิธิ หรือสมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดใหเปนองคการ หรือสถาน 
สาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) (ข) แหงประมวลรัษฎากร ผูลงทุนจะมีภาระภาษีดังตอไปนี้ 



 

 
สวนที่ 3 หนาที่ 32 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด  

(กก) ดอกเบี้ย 

ดอกเบี้ยที่ผูลงทุนประเภทบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคล รวมถึง ธนาคาร บริษัท 
เงินทุน บริษัทหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ไดรับจะตองถูกหักภาษี ณ ที่
จายในอัตรารอยละ 1 และตองนําดอกเบี้ยไปรวมคํานวณเปนรายไดเพื่อเสียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล โดยสามารถนําภาษีหัก ณ ที่จายขางตนมาเปนเครดิตในการคํานวณ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลได 

ดอกเบี้ยที่ผูลงทุนประเภทมูลนิธิหรือสมาคมที่ไมใชองคการหรือสถานสาธารณกุศล
ไดรับจะตองถูกหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 10 

(ขข) ผลประโยชนจากการโอนหุนกู 

ผลประโยชนจากการโอนหุนกูที่ผูลงทุนไดรับไมตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย แตผูลง
ทุนจะตองนําผลประโยชนจากการโอนหุนกูเฉพาะสวนที่ตีราคาเปนเงินไดเกินกวาที่
ลงทุนไปรวมกับรายไดอื่นของผูลงทุนเพื่อคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล 

(ข) กรณีที่ผูลงทุนเปนผูไมมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 

ในการพิจารณาวา บุคคลธรรมดาจะถือวามีถ่ินที่อยูในประเทศไทยหรือไมนั้น กฎหมายไทยจะไมคํานึง
ถึงสัญชาติของผูลงทุน แตจะใชหลักเกณฑวา หากผูลงทุนนั้นอยูในประเทศไทยในชวงระยะเวลาคราว
หนึ่งหรือหลายคราวรวมกันตั้งแต 180 วัน ในปปฏิทินเดียวกันใหถือวาเปนผูมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 

(1) กรณีผูลงทุนเปนบุคคลธรรมดา 

(กก) ดอกเบี้ย 

 เวนแตขอกําหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซอนที่ทําขึ้นระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศที่ลงทุนมีถ่ินที่อยูจะกําหนดไวเปนอยางอื่น ดอกเบี้ยซึ่งผูลงทุนไดรับจะถูก
หักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 15  

(ขข) ผลประโยชนจากการโอนหุนกู 

เวนแตขอกําหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซอนที่ทําขึ้นระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศที่ผูลงทุนมีถ่ินที่อยูจะกําหนดไวเปนอยางอื่น ผลประโยชนจากการโอน           
หุนกูเฉพาะสวนที่ตีราคาเปนเงินไดเกินกวาที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จายในอัตรา
รอยละ 15  

(2) กรณีผูลงทุนเปนบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคล 

กรณีที่ผูลงทุนเปนบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ตางประเทศ  และมิไดประกอบกิจการหรือถือวาประกอบกิจการในประเทศไทยหรือ
มิไดมีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แตไดรับดอกเบี้ยหรือผลประโยชนจากการ
โอนหุนกูซึ่งจายจากหรือในประเทศไทย ผูลงทุนจะมีภาระภาษีอากรดังนี้ 
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(กก) ดอกเบี้ย 

เวนแตขอกําหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซอนที่ทําขึ้นระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศที่ผูลงทุนมีถ่ินที่อยูจะกําหนดไวเปนอยางอื่น ดอกเบี้ยที่ผูลงทุนไดรับจะตอง
ถูกหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 15 ของจํานวนดอกเบี้ย 

(ขข) ผลประโยชนจากการโอนหุนกู 

เวนแตขอกําหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซอนที่ทําขึ้นระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศที่ผูลงทุนมีถ่ินที่อยูจะกําหนดไวเปนอยางอื่น ผลประโยชนจากการโอน 
หุนกูเฉพาะสวนที่ตีราคาเปนเงินไดเกินกวาที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จายในอัตรา
รอยละ 15 

2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ผูลงทุนซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทยอาจตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตรารอยละ 3.3 (รวมถึงภาษีบํารุง
ทองถิ่นในอัตรารอยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะแลว) จากยอดดอกเบี้ยรับและกําไรกอนหักรายจายใดๆ จาก
การโอนขายหุนกู หากดอกเบี้ยหรือผลประโยชนที่ไดรับจากการโอนหุนกูถือเปนรายรับจากการประกอบ
ธุรกิจโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชยของผูลงทุน 

3. อากรแสตมป 

การโอนหุนกูไดรับการยกเวนอากรแสตมป 
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สวนท่ี 4 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในหนังสือช้ีชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของ
บริษัทฯ หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา  ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ 
ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย              
หลักทรัพยไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด
ของบริษัทฯ แลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ ได               
เปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญของบริษัทฯ อยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ            
ดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2548 ตอผูสอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการ
เงินของบริษัทฯ 

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายสมนึก จินดาทรัพย เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลาย
มือช่ือของ นายสมนึก จินดาทรัพย กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลว      
ดังกลาวขางตน 
 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. นายประจวบ อุชชิน กรรมการผูจัดการ   นายประจวบ อุชชิน   

2. นายสุชาติ อาวุโสสกุล ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน  นายสุชาติ อาวุโสสกุล   

ผูรับมอบอํานาจ  

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายสมนึก จินดาทรัพย รองกรรมการผูจัดการ   นายสมนึก จินดาทรัพย   
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ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในหนังสือช้ีชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจา

ไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ  

 
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ 

อันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 
ขาพเจาไดมอบหมายใหนายสมนึก จินดาทรัพย เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือ
ช่ือของนายสมนึก จินดาทรัพย กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 

 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. นายสมชัย ฤชุพันธุ ประธานกรรมการ                           นายสมชัย ฤชุพันธุ  

2. นายทรงภพ พลจันทร กรรมการ  นายทรงภพ พลจันทร   

3. นายไกรสีห กรรณสูต กรรมการ  นายไกรสีห กรรณสูต   

4. นายอารีพงศ ภูชอุม กรรมการ                 นายอารีพงศ ภูชอุม  

5. นายบุญชู ดิเรกสถาพร กรรมการ  นายบุญชู ดิเรกสถาพร   

6. นางสิริพร ไศละสูต กรรมการ                  นางสิริพร ไศละสูต  

7. นายพิชัย จุลพงศธร กรรมการ                  นายพิชัย จุลพงศธร  

8. นายสันทัด จิรายุวัฒน กรรมการ    นายสันทัด จิรายุวัฒน  

ผูรับมอบอํานาจ  

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายสมนึก จินดาทรัพย รองกรรมการผูจัดการ  นายสมนึก จินดาทรัพย 
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การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน 

ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ขอรับรองวาขาพเจาไดสอบทานขอมูลใน            
หนังสือช้ีชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือ ไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

บริษัท หลักทรัพยไทยพาณิชย จํากัด  

ชื่อ  ตําแหนง ลายมือชื่อ 

ม.ล. ชโยทิต กฤดากร กรรมการผูจัดการ                    ม.ล. ชโยทิต กฤดากร  

นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว กรรมการผูจัดการ  นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว  
 
 



 

 เอกสารแนบ 1 หนาที่ 1 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด  

เอกสารแนบ 1   รายละเอียดของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด  
 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ชื่อ–สกุล- ตําแหนง อายุ 

(ป) คุณวุฒิการศึกษา 
สัดสวนการถือ
หุนในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 
2545-ปจจบุัน 

   2543-ปจจบุัน 
• ประธานกรรมการ 
• ประธานกรรมการ 

• บจ. ผลิตไฟฟาราชบุรี  
• บมจ. สมิติเวช 

1. นายสมชัย ฤชุพนัธุ 
ประธานกรรมการ 

67 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• M.A และ Ph.D.                 
สาขาเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยฟลอริดา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

1 หุน 
 

-ไมม ี- 

2543-2547 
2543-2546 
2540-2542 
2538-2542 
2535-2540 

 

• ประธานกรรมการ 
• ประธานกรรมการ 
• อธิบดีกรมสรรพสามิต 
• ประธานกรรมการ 
• ผูอํานวยการ สํานกังานเศรษฐกจิ

การคลัง (สศค.) 

• ศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย 
• กฟผ. 
• กรมสรรพสามิต 
• ธนาคารอาคารสงเคราะห 
• กระทรวงการคลัง 
 

2. นายทรงภพ พลจนัทร  
กรรมการ 

 

51 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
ธรณีวิทยา มหาวทิยาลัย
เชียงใหม                

�  Ph.D. สาขาธรณี
วิทยา มหาวทิยาลยั ลอน
ดอน ประเทศอังกฤษ 

-ไมม ี- -ไมม ี- มีค. 2548-ปจจบุัน 
2545-ปจจบุัน 

 
 
 
 

2546-ปจจบุัน 
 

2543-2545 
 

2539-2543 

• กรรมการ  
• ผูอํานวยการสํานกันโยบาย       

และยุทธศาสตรสํานักงานปลัด
กระทรวงพลังงาน 

• เลขานุการคณะกรรมการประสาน
การดําเนินงานในอนาคตของการ
ไฟฟา 

• กรรมการสรรหาและกาํหนดคา
ตอบแทน 

• หัวหนาสวนนโยบายและแผน
กองเชื้อเพลิงธรรมชาติ                
กรมทรัพยากรธรณี 

� รองประธานหวัหนาเจาหนาที่
บริหารองคกรรวมไทย-มาเลเซีย 

• บจ.  ผลิตไฟฟาราชบุรี  
• กระทรวงพลังงาน 
 
 
• กระทรวงพลังงาน 
 
 
• บมจ.  บางจากปโตเลียม 
 
• กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 
• กระทรวงพลังงาน 
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เอกสารแนบ 1 หนาที่ 2 

 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อ–สกุล- ตําแหนง อายุ 
(ป) คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 
3. นายไกรสีห กรรณสูต 

กรรมการ 
57 • ปริญญาโท วศิวกรรม

ศาสตร              สาขา
วิศวกรรมไฟฟา 
University of 
Washington                  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาตรี วศิวกรรม
ศาสตร             สาขา
วิศวกรรมไฟฟา จฬุาลง
กรณมหาวิทยาลัย  

• ปริญญาบัตร หลกัสูตร
วิทยาลัยปองกันรุนที่ 43 

• ประกาศนียบตัร หลัก
สูตร Advance 
Management Program 
(AMP), Harvard 
Business School, 
Harvard University  
สหรัฐอเมริกา 

• หลักสูตร Director 
Certification Program 
(DCP) สถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

 

-ไมม ี- 
 

-ไมม ี- 2547-ปจจบุัน 
    
 
 
 
 
 

2547 
2547 

2545-2546 
2543 
2541 

 
2537 

•  ผูวาการ 
• สมาชิกองคการ CIGRE ดาน 

Power System Operation and 
Control 

• ประธานคณะกรรมการ 
 
 
• รองผูวาการนโยบายและแผน 
• กรรมการ 
• กรรมการผูจัดการใหญ 
• ผูจัดการใหญธุรกิจบํารุงรักษา 
• ผูชวยผูวาการปฏบิัติการ                  

ระบบสง 
• ผูอํานวยการฝายควบคุม           

ระบบกําลังไฟฟา 
 

• กฟผ. 
• องคการ CIGRE 
 
 
• สมาคมสถาบันวศิวกรและ

อิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย 
(IEEE Thailand Section) 

• กฟผ. 
• บจ. ผลิตไฟฟาราชบุรี 
• บมจ. ผลิตไฟฟา 
• กฟผ. 
 
 



 

 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด  

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 3 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ชื่อ–สกุล- ตําแหนง อายุ 

(ป) คุณวุฒิการศึกษา 
สัดสวนการถือ
หุนในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 
4. นายอารพีงศ ภูชอุม 
 กรรมการ 

47 • ปริญญาเอก การเงิน 
University of Mississippi 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาโท การเงิน 
Marshall University  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาตรี การจดัการ
ระหวางประเทศ Boston 
University  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

• หลักสูตร Director 
Certification Program 
(DCP) รุนที่ 3 สถาบัน
กรรมการบริษทัไทย 
(IOD) 

 

1 หุน 
 

-ไมม ี- 2545-ปจจบุัน 
 
 

2545-ปจจบุัน 
2543-ปจจบุัน 
2543-ปจจบุัน 
2547-ปจจบุัน 

2544-2545 
 

2544-2545 
2541-2545 
2541-2542 

 

• รองผูอํานวยการสํานักงานคณะ
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

• กรรมการ 
• กรรมการ 
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 
• ผูอํานวยการสํานกัรัฐวิสาหกิจ        

และหลกัทรัพยของรัฐ 
• กรรมการ 
• กรรมการ 
• กรรมการ 
 

• กระทรวงการคลัง 
 
 
• บมจ.  ทาอากาศยานไทย 
• บจ.  ผลิตไฟฟาราชบุรี 
• บมจ.  ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง 
• บมจ.  ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง 
• กระทรวงการคลัง 
 
• บจ. ราชบุรีพลังงาน 
• บมจ. ผาแดง อินดัสทรี 
� บจ. กรุงไทยบัตรเครดิต 



 

 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด  

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 4 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ชื่อ–สกุล- ตําแหนง อายุ 

(ป) คุณวุฒิการศึกษา 
สัดสวนการถือ
หุนในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 
5. นายบุญชู ดิเรกสถาพร 
 กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 • ปริญญาตรี บัญช ี         
(เกียรตินิยมอันดบั 2)  

     จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• ผูสอบบัญชีรับอนญุาต

ของประเทศอังกฤษ 
• ปริญญาบัตรหลักสูตร        

ปอง กนัราชอาณาจักรภาค
รัฐรวมเอกชน                   
รุนที่ 10 วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร 

• ประกาศนียบตัรหลักสูตร
นักบริหารระดับสูง 
สถาบันบัณฑิตบริหาร 
ธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย 

• ประกาศนียบตัร หลัก
สูตรการเงินสําหรับผู
บริหารระดบัสูง และ
หลักสูตรนักบริหารระดับ
สูงมหาวิทยาลัย ฮารวารด 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• วุฒิบัตรอาวุโส สถาบนั
กรรมการบริษทัไทย  

�  หลักสูตร Director 
Certification Program 
(DCP) รุนที่ 14 สถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 
(IOD) 

1 หุน 
 

-ไมม ี- 2543-ปจจบุัน 
2543-ปจจบุัน 
2544-ปจจบุัน 
2546-ปจจบุัน 
2547-ปจจบุัน 
2547-ปจจบุัน 
2545-ปจจบุัน 
2546-ปจจบุัน 
2547-ปจจบุัน 

มค. 2548-ปจจบุัน 
2547 

2546-2547 
2546-2547 
2543-2546 
2542-2543 

• กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 
• กรรมการ 
• กรรมการ 
• กรรมการ 
• กรรมการ 
• รักษาการผูบริหารใหญดานการเงิน 
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการ 
• กรรมการ 
• รักษาการกรรมการผูจัดการ 
• ประธานกรรมการ 
• ประธานกรรมการ 
• ประธานกรรมการ 
• รักษาการกรรมการผูจัดการ 
� รองผูวาการบัญชแีละการเงิน และ

ทําหนาที่รองผูวาการบริหาร 

• บมจ.  ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง 
• บจ. ผลิตไฟฟาราชบุรี 
• บจ. ราชบุรีพลังงาน 
• บจ. ไตรเอ็นเนอจี ้
• บจ. ราชบุรีเพาเวอร 
• กฟผ. 
• บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
• บล. จัดการกองทนุรวมไทยพาณชิย 
• บจ. สยาม เอทานอล เอ็กซปอรท 
• บจ. ราชบุรีพลังงาน 
• บจ. ราชบุรี อัลลายแอนซ 
• บจ. ราชบุรีแกส 
• บจ. ราชอุดม เพาเวอร 
• บจ. ผลิตไฟฟาราชบุรี 
� กฟผ. 



 

 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด  

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 5 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ชื่อ–สกุล- ตําแหนง อายุ 

(ป) คุณวุฒิการศึกษา 
สัดสวนการถือ
หุนในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 
6. นางสิริพร ไศละสูต 
 กรรมการ 

59 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมไฟฟา 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

• วุฒิบัตรเจาหนาทีป่ระชา
สัมพันธ รุนที่ 12 โรงเรียน
การประชาสัมพันธ 

• Certificate in Energy 
Planning Program for 
Southeast Asian 
Countries from 
Pennsylvania State 
University ประเทศสหรัฐ
อเมริกา 

• ประกาศนียบตัร หลัก
สูตรนักบริหารระดับสูง 
หลักสูตรที่ 1 สํานักงาน 
ก.พ.  

• ปริญญาบัตรการปองกัน
ราชอาณาจักร รุนที่ 42 
วิทยาลัยปองกันราชอาณา
จักร 

 

-ไมม ี- 
 

-ไมม ี- 2545-ปจจบุัน 
 

2543 
 

2540 
 

2537 
 

2536 
 

2532 

• อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน 

• อธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมพลัง
งาน 

• รองอธิบดกีรมพฒันาและสงเสริม
พลังงาน 

• ผูอํานวยการสํานกัปฏิบัติการและ
บํารุงรักษา 

• ผูอํานวยการกองพัฒนาและสง
เสริมพลังงาน 

� ผูอํานวยการกองออกแบบ 

• กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

� สํานักงานพลังงานแหงชาติ                  
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 



 

 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด  

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 6 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ชื่อ–สกุล- ตําแหนง อายุ 

(ป) คุณวุฒิการศึกษา 
สัดสวนการถือ
หุนในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 
7. นายพิชัย จุลพงศธร 
 กรรมการ 

59 • ปริญญาตรี                    
นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• ประกาศนียบตัรชัน้สูง        
การบริหารงานภาครัฐ        
และกฎหมายมหาชน 
สถาบันพระปกเกลา 

• Senior Excutive Program 
(SEP) สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศนิทร แหง
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

• ประกาศนียบตัรการ
บริหารตํารวจชัน้สูง 
สถาบันพัฒนาขาราชการ
ตํารวจ 

• ประกาศนียบตัรหลักสูตร
พัฒนาสัมพนัธระดับผู
บริหาร โรงเรียนกิจการ
พลเรือน กองทัพบก 

 

-ไมม ี- 
 

-ไมม ี- 2546-ปจจบุัน 
 
 

2548-ปจจบุัน 
 

2540-ปจจบุัน 
 

2546 
 

2544 
2540 

• รองผูวาการทรัพยากรบุคคลและ
บริหาร ทําหนาที่เลขานุการคณะ
กรรมการ 

• คณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพ
การจางของรัฐวิสาหกิจ 

• กรรมการบริหารสมาคมความมั่น
คงปลอดภัยแหงประเทศไทย 

• ผูชวยผูวาการบุคคล ทําหนาที่เลขา
นุการคณะกรรมการ กฟผ. 

• ผูชวยผูวาการบุคคล 
� ผูอํานวยการฝายรักษาความปลอด

ภัย 

• กฟผ. 
 
 
• กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 
• สมาคมความมั่นคงปลอดภัยแหง

ประเทศไทย 
� กฟผ. 

8. นายสันทัด จิรายุวฒัน 
 กรรมการ 

58 � ปริญญาตรี บัญชบีัณฑิต 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

-ไมม ี- 
 

-ไมม ี- 2546-ปจจบุัน 
2545 
2543 
2540 

 
2539 

• รองผูวาการการเงิน 
• รองผูวาการบัญชแีละการเงิน 
• ผูชวยผูวาการบัญชีและการเงิน 
• ผูอํานวยการฝายระบบและ         

ระเบียบงาน 
• ผูอํานวยการฝายการเงิน 
 

• กฟผ. 
 



 

 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด  

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 7 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ชื่อ–สกุล- ตําแหนง อายุ 

(ป) คุณวุฒิการศึกษา 
สัดสวนการถือ
หุนในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 
9. นายประจวบ อุชชิน 

 กรรมการและกรรมการ  ผู
จัดการ 
 

54 • Senior Executive 
Program Seminar 
สถาบันบัณฑิตบริหาร
ธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย 

• Master of Science 
(Electrical Engineering), 
University of Missouri-
Columbia ประเทศสหรัฐ
อเมริกา 

• ปริญญาตรี วศิวกรรมไฟ
ฟากําลัง จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 

 

-ไมม ี- 
 

-ไมม ี- 2546-ปจจบุัน 
2543 
2542 
2540 

• กรรมการผูจัดการ 
• รองกรรมการผูจัดการ 
• ผูจัดการฝายโรงไฟฟาราชบุรี 
� ผูจัดการฝายควบคุมประสิทธิภาพ 

• บจ. ผลิตไฟฟาราชบุรี 
• บจ. ผลิตไฟฟาราชบุรี 
• กฟผ. 
� กฟผ. 



 

 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด  

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 8 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ชื่อ–สกุล- ตําแหนง อายุ 

(ป) คุณวุฒิการศึกษา 
สัดสวนการถือ
หุนในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 
10. นายสมนึก จินดาทรัพย 
 รองกรรมการผูจัดการ 
 และรักษาการผูจดัการ
 ฝายควบคุมการผลิต 
 

47 • Senior Executive 
Program Seminar 
สถาบันบัณฑิตบริหาร
ธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท วศิวกรรม
ศาสตร                  สาขา
ไฟฟา               จฬุาลง
กรณมหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี วศิวกรรม
ศาสตร               สาขาไฟ
ฟา (เกียรตินิยมอันดบั 2) 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ 

 

-ไมม ี- 
 

-ไมม ี- 2547-ปจจบุัน 
 
 

2543-2547 
2539-2543 

• รองกรรมการผูจัดการและรักษา
การผูจัดการฝายควบคุม            การ
ผลิต  

• ผูจัดการฝายควบคุมการผลิต 
� หัวหนากองบํารุงรักษาโรงไฟฟา

พลังความรอนวังนอย 

• บจ.  ผลิตไฟฟาราชบุรี 
 
 
 
� กฟผ. 

11. นางเพ็ญศิริ มิตระวิจารณ 
 ผูจัดการฝายบริหารงานทั่ว

ไป 
 

57 � ปริญญาตรี บัญช ีจุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย 

-ไมม ี- 
 

-ไมม ี- 2543-ปจจบุัน 
2540-2543 

• ผูจัดการฝายบริหารงานทั่วไป 
� ผูชวยผูอาํนวยการโครงการกอ

สรางโรงไฟฟาราชบุรี 

• บจ.  ผลิตไฟฟาราชบุรี 
� กฟผ. 

12. นายพงษศักดิ์ สวสัดิ์ชัยพงษ 
ผูจัดการฝายสื่อสารองคกร 

 

52 � ปริญญาตรี สังคม
สงเคราะหศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-ไมม ี- 
 

-ไมม ี- 2546-ปจจบุัน 
2536-2546 

• ผูจัดการฝายสื่อสารองคกร 
� นักวิชาการแรงงาน 

• บจ.  ผลิตไฟฟาราชบุรี 
� กระทรวงแรงงาน 



 

 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด  

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 9 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ชื่อ–สกุล- ตําแหนง อายุ 

(ป) คุณวุฒิการศึกษา 
สัดสวนการถือ
หุนในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 
13. นายสุชาติ อาวุโสสกุล 
 ผูดการฝายบัญชีและการเงิน 

54 • Senior Executive 
Program Seminar 
สถาบันบัณฑิตบริหาร
ธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี บัญช ีจุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี นิตศิาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมา ราช 

 

-ไมม ี- 
 

-ไมม ี- 2543-ปจจบุัน 
2539-2543 

• ผูจัดการฝายบัญชแีละการเงิน 
� หัวหนากองตรวจสอบหนวยงาน

ปฏิบัติการและโรงไฟฟาพลังน้าํ 

• บจ. ผลิตไฟฟาราชบุรี 
� กฟผ. 

 
หมายเหตุ : -  สัดสวนการถือหุนบริษัทฯ ในตารางขางตน ไดนับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย 

-  ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันกับบริษัทได ของ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด มีดังนี้ คือ : นายสมชัย  ฤชุพันธุ ประธานกรรมการ หรือ นายประจวบ อุชชิน กรรมการผูจัดการ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท 
หรือนายสันทัด สมชีวิตา นางสิริพร  ไศละสูต นายพิชัย  จุลพงศธร  นายสันทัด  จิรายุวัฒน  นายบุญชู  ดิเรกสถาพร  นายอารีพงศ  ภูชอุม สองในหกคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 

 



 

 

เอกสารแนบ 2 หนา 1 บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด  

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหาร บจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีในกลุมบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

 
หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ 

/ = กรรมการ 
// = กรรมการบริหาร 

บริษัทอื่นๆในกลุม บมจ. ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง 

รายชื่อ บจ. ผลิตไฟฟาราชบุรี บมจ. ผลิตไฟฟา
ราชบุรีโฮลดิ้ง บจ. ราชบุรีพลัง

งาน บจ. ราชบุรีแกส บจ. ราชอุดม     
เพาเวอร 

บจ. ราชบุรี 
อัลลายแอนซ 

บจ. ราชบุรีเพา
เวอร 

บจ. สยามเอทา
นอล 

เอ็กซปอรท 
บจ. ไตรเอนเนอจี ้

1. นายสมชัย ฤชุพันธุ X         
2. นาย ทรงภพ พลจันทร  /         
3. นายไกรสีห กรรณสูต / /        
4. นายอารีพงศ ภูชอุม / /        
5. นายบุญชู ดิเรกสถาพร / // /    / / / 
6. นางสิริพร ไศละสูต /         
7. นายพิชัย จุลพงศธร /         
8. นายสันทัด จิรายุวฒัน /         
9. นายประจวบ อุชชนิ //   X      
10. นายสมนึก จินดาทรัพย รองกรรมการผูจัดการ และรักษา

การผูจัดการฝายควบคุมการผลิต 
        

11. นางเพ็ญศิริ มิตระวิจารณ ผูจัดการฝายบริหารงานทั่วไป         
12. นายพงษศักดิ์ สวัสดิ์ชัย

พงษ 
ผูจัดการฝายสื่อสารองคกร         

13. นายสุชาติ อาวุโสสกุล ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน         


