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รายงานความยั่งยืนป 2556  บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 

ติบโตอยางยั่งยืน

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
รวมใสใจดูแลสิ่งแวดลอมดวยการเลือกใชกระดาษ
ที่ผลิตจากตนไมสำหรับผลิตกระดาษโดยเฉพาะ
ซ่ึงทุกตนปลูกโดยการบริหารจัดการปาไมแบบย่ังยืน
และกระบวนการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ชวยลดปริมาณการใชเยื่อกระดาษมากกวา
กระดาษปกติถึง 50% อีกทั้งมีน้ำหนักเบา
ชวยลดการใชพลังงานในการขนสงหนังสือ
ใชหมึกที ่ผลิตจากถั่วเหลืองในการพิมพ
ชวยลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด
ปลอดสารเคมี ไมเปนอันตรายตอผูอาน



สารบัญ

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 

1. เกี่ยวกับ RATCH
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • นโยบาย
 • ค่านิยมร่วม
 • ธุรกิจของเรา

3. การบริหารจัดการองค์กร
 3.1 การกำากับดูแลกิจการที่ดี
 3.2 การบริหารความเส่ียงและ 

 การจัดการภาวะวิกฤติ
 3.3 การสร้างความผูกพัน
  ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. เป้าหมายและผลงานปี 2556

สารกรรมการผู้จัดการใหญ่

2. การประเมินประเด็นที่สำาคัญ
 ในรายงาน

ด้านเศรษฐกิจ 
 4.1 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
 4.2 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
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ด้านสิ่งแวดล้อม
 4.3 กลยุทธ์เกี่ยวกับการ 

 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 4.4 การบริหารโครงการ
 4.5 ความเป็นเลิศในการ
  ดำาเนินงาน

ด้านสังคม 
 4.6 พนักงานของเรา 
 4.7 ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

รางวัลแห่งความสำาเร็จ

5. Performance Data
 • Economic
 • Labor
 • Environmental

6. GRI Content Index
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แนวทางการจัดท�ารายงาน
รายงานความยั่งยืน ฉบับนี้ได ้จัดท�าข้ึนโดยยึดความ

สอดคล้องกับรายงานประจ�าปี โดยแสดงขอบเขตข้อมูล
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จนถึง 31 ธันวาคม 2556 
จุดประสงค์หลักของรายงานฉบับนี้ก็เพื่อแสดงความมุ่งมั่นใน
การด�าเนนิงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ การน�าเสนอข้อมูล
ทีน่่าเชื่อถือและมคีณุภาพ โดยการแสดงนโยบาย แนวทางการ
ด�าเนินงาน รวมทั้งผลของการด�าเนินงานใน 3 มิติ อันได้แก่ 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม 

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ เป ็นฉบับแรกของบริษัท 
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ที่จัดท�าให้สอดคล้อง
กับ Sustainability Reporting Guidelines รุ่นที่ 3.1 ของ 
Global Reporting Initiative (GRI G3.1) และบริษัทฯ 
มีความมุ่งมั่นที่จะจัดท�ารายงานความยั่งยืนต่อไปทุกๆ ปี โดย
ได้ครอบคลมุประเดน็ทีส่�าคัญต่อการด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนืของ 
บริษัทฯ และประเด็นความคาดหวังต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
บริษัทฯ ขอบข่ายของข้อมูลที่รายงานตามแนวทางของ GRI  
ได้ถูกแสดงไว้ในหน้า 91-105 

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการในการก�าหนดเน้ือหาของ
รายงานฉบับนี้ โดยได้อธิบายเพ่ิมเติมในส่วนของการประเมิน
ประเด็นที่ส�าคัญ

รายงานฉบับนี้เป็นการรายงานข้อมูลในด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคมส�าหรับธุรกิจในประเทศไทย ส�าหรับข้อมูลที่เกี่ยว
กับบริษัทร่วมทุน และบริษัทย่อยอื่นๆ สามารถสืบค้นได้จาก
รายงานประจ�าปี

การควบคุมคุณภาพ
ในกระบวนการจัดท�ารายงานฉบับนี้ ได้มีขั้นตอนภายใน 

ในการทวนสอบความสอดคล้องและความครบถ้วนของข้อมูล 
โดยหน่วยงานกลางของบรษิทัฯ ทีด่แูลเรือ่งการจดัท�ารายงาน และ
ทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

ขอบข่ายการรายงาน 
ขอบข ่ายของการจัดท�ารายงานฉบับนี้ ครอบคลุม

เฉพาะบริษัทย่อยหลักที่มีความส�าคัญในการผลิตไฟฟ้า 
ในประเทศไทย ที่อยู่ภายใต้การด�าเนินการของบริษัทฯ และ
ถือหุ้นในสัดส่วนที่ร้อยละ 99.99 เท่านั้น ซึ่งสรุปตามประเภท
การลงทุนได้ดังนี้
 • บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
 • บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ากัด ผู้ด�าเนินงานโรงไฟฟ้า

ราชบุรี จ.ราชบุรี ขนาดก�าลังการผลิต 3,645 เมกะวัตต์
สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.99

เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกในการรายงานตามมาตรฐาน 
GRI การรวบรวมข้อมลูในบางหวัข้ออาจจะยงัมข้ีอจ�ากัดอยูบ้่าง 
เนือ่งจากรปูแบบการเก็บข้อมูลและวิธีแสดงผลการด�าเนนิการ
ตามดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมของ 
โรงไฟฟ้ายงัมคีวามแตกต่าง จากตวัช้ีวัดตามมาตรฐานของ GRI 
ซึง่อาจเกดิความเบีย่งเบนของข้อมลูได้ โดยบรษิทัฯ อยูร่ะหว่าง
การพัฒนาและปรับปรุงวิธีการรายงานข้อมูลให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานดังกล่าว

เพ่ือตอบประเด็นความท้าทายและยกระดับการบริหาร
จัดการธุรกิจตามประเด็นความยั่งยืน ตามมาตรฐานของ 
GRI บริษัทฯ จะท�าการพิจารณาทบทวนประเด็นความยั่งยืน 
ของบริษัทฯ โดยจะศกึษาและวิเคราะห์เปรียบเทยีบกบัแนวโน้ม
ของธุรกิจการผลิตไฟฟ้า และการตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้ันตอนต่อไปคือการก�าหนดกิจกรรม
และโครงการต่างๆ ตลอดจนแผนปฏบิตังิานทัง้ในระยะสัน้และ
ระยะยาวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะสามารถรายงาน 
เป้าหมายในแต่ละประเด็นส�าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ทัง้ทางมติเิศรษฐกจิ ส่ิงแวดล้อม และสังคมให้ได้อย่างครบถ้วน 
ในรายงานฉบับปี 2557 ต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจะ
พิจารณาในการรายงานข้อมูลให้ครอบคลุมธุรกิจที่อยู่ภายใต้
การด�าเนินการของบริษัทฯ ให้มากขึ้นอีกด้วย

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ต�าบลบางเขน
อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000



จากธุรกิจผลิตไฟฟา
ที่เสริมหนุนความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคม

ยึดมั่นธรรมาภิบาล
ตอตานคอรรัปชั่น
ในการดำเนินธุรกิจ 

ใสใจดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
เพื่อลดโลกรอน
สรางสังคมรมเย็น มุงมั่นสูความเปนเลิศ

ในการดำเนินงาน
และบริหารโครงการ 

ยกระดับศักยภาพ
บุคลากรขับเคลื่อน
การเติบโตธุรกิจ

สนองตอบความคาดหวัง
ผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางเต็มความสามารถ 

เติบโตอยางยั่งยืน
สูองคกรที่จรรโลงเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม ดวยความรับผิดชอบ 
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6รายงาน
ความยั่งยืน 

ปี 2556

สารกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน 

ปี 2556 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)  
ยงัคงด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อเศรษฐกจิ สงัคม และ 
สิ่งแวดล้อม เพื่อไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร 

การขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ มีส่วนส�าคัญในการ 
ผลักดันองค์กรให้เติบโต สามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า 
สามารถเกื้อหนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เติบโตไปพร้อมกับ
บริษัทฯ ขณะเดียวกันบริษัทฯ ต้องด�าเนินงานด้วยความ
ระมัดระวังเพื่อลดผลกระทบด้านลบให้น้อยที่สุด  

บริษัทฯ ได้วางยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างย่ังยืนในระยะ 
5 ปี โดยก�าหนดวัตถุประสงค์เป็น 2 มิติ คือ บริษัทฯ และ ผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย ในมิติของบริษัทฯ การสร้างความเติบโตต้อง 
ค�านงึถึงผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมเป็นส�าคญั ดงันัน้ 
การลงทุนโครงการและการบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าต่างๆ ต้องมัน่ใจ 
ว่าสามารถก�ากับดูแลและควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคมให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายและมาตรฐานสากล 
ที่ส�าคัญต้องเป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 

ส�าหรบัมติขิองผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีนัน้ บริษทัฯ ต้องตอบสนอง
ความคาดหวังของกลุ่มคนดังกล่าวโดยก�าหนดแนวทางปฏิบัต ิ
ไว้อย่างชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่การให้ความส�าคญักบัการดแูล
สภาพแวดล้อม อาชวีอนามยั และความปลอดภยัในการท�างาน 
จัดให้มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่ เป ็นธรรม จัดให้ม ี
สิทธิประโยชน์ที่ทัดเทียมกับธุรกิจ มีการพัฒนาสมรรถนะ
และให้โอกาสก้าวหน้าทางอาชพีของพนักงานอย่างเท่าเทยีมกนั 
สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู ้ถือหุ ้น ด�าเนินธุรกิจ
ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสกบัคูค้่าและพันธมติรทางธรุกจิ 
ดแูลประสทิธิภาพของโรงไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานเพือ่ให้มคีวามพร้อม 
ผลติไฟฟ้าให้ลกูค้าได้ตามแผนและสามารถสนบัสนนุการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึง่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของบรษิทัฯ 
ในยามวิกฤติ ตลอดจนดูแลและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
คุณภาพชีวิต สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมให้แก่ชุมชนและสังคม 

กฟผ. นอกจากจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (ถือหุ้นร้อยละ 45) 
และลูกค้าของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังแสวงหาความร่วมมือ 
กบั กฟผ. ในฐานะพนัธมติรทางธรุกจิของบรษัิทฯ ในการลงทนุ
พฒันาโครงการในประเทศเพ่ือนบ้านด้วย ซึง่เป็นการประสาน
ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ สร้างการเติบโตตาม 
ยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนภารกิจ 
และเป้าหมายของ กฟผ. ในการรักษาความม่ันคงของระบบ
ไฟฟ้าซ่ึงเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคม และรักษาระดบัราคาค่าไฟฟ้าทีส่มเหตสุมผล 

ในปีทีผ่่านมา บริษัทฯ ได้สนบัสนนุภารกิจของ กฟผ.  ในการ 
รักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ โดยโรงไฟฟ้า
หลักของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีทั้งสามแห่ง คือ 
โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ และโรงไฟฟ้า 
ไตรเอนเนอจ้ี ซึ่งมีก�าลังผลิตติดตั้งรวม 5,745 เมกะวัตต ์
ได้เตรียมความพร้อมเพ่ือแก้ไขภาวะวิกฤติในช่วงที่แหล่งผลิต
ก๊าซธรรมชาติของสหภาพเมยีนมาร์หยดุการผลตินอกแผนการ
ซ่อมบ�ารุงประจ�าปี โดยเตรียมส�ารองน�้ามันในปริมาณที ่
เพียงพอและเหมาะสมส�าหรับการเปลี่ยนเช้ือเพลิงที่ใช้ใน
การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติมาเป็นน�้ามัน พร้อมทั้งปรับ
แผนการหยดุซ่อมบ�ารงุโรงไฟฟ้าตามวาระ เพือ่รกัษาก�าลงัผลติ
ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าของประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้ใช้ไฟฟ้า เป็นผลให้ภาวะวิกฤติดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแต่อย่างใด    

ตามกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ วางเป้าหมาย
ที่จะขยายการลงทุนสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้น และในแผน
ธุรกิจปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เพิ่มน�้าหนักการลงทุนโครงการ
พลังงานทดแทนมากขึ้น เพ่ือให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมที่
เปล่ียนแปลงไปเพราะปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
โลก และแนวโน้มของนานาประเทศที่ส่งเสริมการพัฒนา
พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าและก�าหนดเป้าหมายเพิ่ม
ก�าลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอย่างชัดเจน บริษัทฯ ได้
ปรับเพิ่มเป้าหมายการลงทุนโครงการพลังงานทดแทนเป็น 
500 เมกะวตัต์ จากเดิม 200 เมกะวตัต์ และในปี 2556 บริษัทฯ 
ได้ท�าการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงการเพ่ิมอีก 2 โครงการใน
ประเทศออสเตรเลีย คือ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาด
ก�าลังการผลิตติดตั้ง 165 เมกะวัตต์ ในรัฐนิวส์เซาท์เวลส์ และ
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่โรงไฟฟ้า Collinsville 
ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง 23 เมกะวัตต์ ในรัฐควีนส์แลนด์ 
ทัง้สองโครงการอยูใ่นขัน้ตอนการพัฒนา หากประสบความส�าเรจ็
คาดว่าจะเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าในปี 2559 และด�าเนินการ 
ต่อเนื่องไปเป็นระยะเวลา 25 ปี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการ
ศึกษาและเจรจาเข้าร่วมลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน
อีกหลายโครงการทั้งในประเทศไทย ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น 

ความส�าเร็จจากการขยายการลงทุนโครงการพลังงาน 
ทดแทน นอกจากจะเป็นประโยชน์ทางด้านการเงินของบริษัทฯ  
แล้ว ยังก่อประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เพราะการใช้
พลังงานทดแทนสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็น 
สาเหตุของภาวะโลกร้อนได้ อีกทั้งยังช่วยลดการใช้เชื้อเพลิง 
ฟอสซิลผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีนัยส�าคัญ ส่งผลให้เชื้อเพลิงฟอสซิล 
ที่มีอยู่อย่างจ�ากัดคงเหลือใช้ได้ยาวนานมากขึ้นด้วย 
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ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมีความท้าทายต่อความยั่งยืนทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้การด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ จึงเน้นหนักที่การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และสร้างความเชือ่มัน่กบัชมุชนและสงัคม เช่น โรงไฟฟ้าราชบรุี  
ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าหลัก ได้ด�าเนินโครงการประหยัดพลังงาน 
มาตัง้แต่ปี 2548 สามารถลดพลงังานไฟฟ้าได้ 67 ล้านกโิลวตัต์-
ชั่วโมง นอกเหนือจากการควบคุมและจัดการมลสารจากการ 
เผาไหม้ภายในกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

บริษัทฯ ยังได้รณรงค์สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์
พลังงานนอกกระบวนการผลิต ด้วยการส่งเสริมการจัดท�า 
แผนพลังงานชุมชนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี โดยมุ่งหวัง 
ในการลดการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ก ่อให้เกิดก๊าซคาร์บอน 
ไดออกไซด์อันเป็นต้นเหตุของปัญหาโลกร้อน โครงการนี้ 
ด�าเนินการในต�าบลท่าราบ อ�าเภอเมือง และต�าบลบ้านสิงห์ 
อ�าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 และ 
มีประชาชน 172 ครัวเรือน น�าร่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
การใช้พลังงานและน�าเทคโนโลยีพลังงานชุมชนมาใช้ในชีวิต
ประจ�าวนั เช่น การเปลีย่นหลอดไฟในบ้านเป็นหลอดประหยดัไฟ 
การท�าบ่อก๊าซชีวภาพใช้แทนก๊าซหุงต้ม การท�าเตาอบ 
แสงอาทิตย์เพื่อถนอมอาหาร เป็นต้น 

การอนุ รั กษ ์ ป่าไม ้ และ เ พ่ิม พ้ืนที่ สี เ ขี ย ว เพื่ อ เป ็ น 
แหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Sink) เป็น 
แนวทางนอกกระบวนการผลติทีส่�าคญัอกีแนวทางหนึง่ทีบ่ริษัทฯ 
มุ ่ งมั่นด�าเนินการเพ่ือตอบสนองประเด็นความท้าทาย 
ด้านสิง่แวดล้อม โดยเริม่ด�าเนนิการมาต้ังปี 2550 ภายใต้โครงการ 
“คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ที่ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนให้มี
ส่วนร่วมดูแล ฟื้นฟู รักษาป่าไม้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 

การประกวดป่าชุมชนที่มีการดูแลจัดการป่าแบบยั่งยืน 
การปลูกต้นไม้เพิ่มในพื้นที่ป่าชุมชน การส่งเสริมการจัดตั้ง 
ป่าชุมชนในโครงการของกรมป่าไม้ เป็นต้น 

การด�าเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตข้างหน้า จะยังคง 
เดนิตามหลกัการการพฒันาอย่างยัง่ยนืต่อไป  ยิง่ความต้องการ 
ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของประชากรและเศรษฐกิจ 
บริษัทฯ ก็ยิ่งมีความจ�าเป็นที่จะต้องเดินหน้าขยายการลงทุน
เพิ่มก�าลังการผลิตกระแสไฟฟ้าเสริมระบบไฟฟ้าให้สามารถ
รองรับความต้องการที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้องลงทุนใน
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้สามารถผลิตกระแส
ไฟฟ้าได้เต็มที่  ใช้เช้ือเพลิงอย่างคุ ้มค่า และเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งเดินหน้าพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน 
ส่งเสริมพลังงานชุมชนและการอนุรักษ์ผืนป่า เพื่อบรรเทา
ภาวะโลกร้อนที่เป ็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศของโลกด้วย

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
ที่ได้ให้การสนับสนุนจนบริษัทฯ สามารถเติบโตก้าวหน้าได้
อย่างมั่นคง บริษัทฯ เช่ือมั่นว่า การด�าเนินงานด้วยแนวทาง
แห่งความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
จะน�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ เป็นที่เชื่อถือของทุกภาคส่วน 
และเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ขอแสดงความนับถือ

นายพงษ์ดิษฐ พจนา      
กรรมการผู้จัดการใหญ่



8รายงาน
ความยั่งยืน 

ปี 2556

1. เกี่ยวกับ RATCH

เป็นบริษัทพลังงานครบวงจรชั้นน�า ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

วิสัยทัศน์

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) เป็น 
ผู ้ผลิตไฟฟ ้า เอกชนชั้นน�าของประเทศไทยท่ี มีก� าลั ง 
การผลิตติดตั้งที่ช่วยเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของไทย
ร้อยละ 14 ของก�าลังการผลิตติดต้ังทั้งประเทศ บริษัทฯ 
ก่อต้ังเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2543 โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ร้อยละ 45  

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 14 ,500 ล ้ านบาทและ 
มีสถานะเป ็นบริษัทมหาชน และจดทะเบียนซื้อขาย
หลั กทรั พย ์ ใ นตลาดหลั กทรั พย ์ แห ่ งป ระ เทศ ไทย
ด ้ ว ย สั ญ ลั ก ษ ณ ์  “ R A T C H ”  ส� า นั ก ง า น ใ ห ญ ่ ตั้ ง
อยู ่ท่ีเลขท่ี 8/8 หมู่ท่ี 2 ถนนงามวงศ์วาน ต�าบลบางเขน 
อ�าเภอเมอืง  จังหวัดนนทบุรี
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• แสวงหา และร่วมทุนกับพันธมิตร เพื่อขยายการ 
 ลงทุนของบริษัทฯ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

• สร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
• เสรมิสร้างความพร้อมและพัฒนาขดีความสามารถ 

 ของบุคลากรภายในองค์กร

• สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู ้ถือหุ้น โดยเน้นการสร้าง 
 ผลตอบแทนทางการเงินสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

• มุ่งเน้นการสร้างความเป็นเลิศในการด�าเนินงาน 
 และการพัฒนาโครงการตามมาตรฐานสากล

• มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ 
 ด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

• สร้างบรรยากาศการท�างานท่ีน่าพงึพอใจและมัน่คง  
 รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการท�างานให้แก่พนักงาน

• สนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของ 
 ประเทศไทย และปฏิบัติตามกฎระเบียบและ 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

• เพิ่มศักยภาพของโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อ 
 บรรลุมูลค่าสูงสุด

• เป็นผู ้น�าในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าใน 
 ภูมิภาคที่บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน 

Reliability สร้างความมุ ่งมั่นสู ่ความเป็นเลิศในการ 
ด�าเนินงาน เพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของ 
ประเทศควบคู่กับการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

Accountability รักษาผลการด�าเนินงานขององค์กร 
ในระดบัมอือาชีพ มคีวามเชีย่วชาญในหน้าท่ีความรบัผดิชอบ 

Trust ด�าเนินธุรกิจด้วยความยึดมั่นในหลักการบริหาร 
กิจการที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ

Challenge มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าสินทรัพย์และขยาย 
ธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย เพื่อคงความเป็นผู ้น�าทาง 
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศและก้าวสู ่ความเป็นบริษัท 
ชั้นน�าด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Happiness สร้างค่านิยมความร่วมมือ ร่วมใจ ท�างาน 
เป็นทีม สร้างบรรยากาศการท�างานท่ีส่งเสริมแรงจูงใจ 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน สู ่เป้าหมายองค์กร  
“Employer of Choice”

พันธกิจ

นโยบาย

ค่านิยมร่วม
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ธุรกิจของเรา

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการลงทุนและพัฒนาโครงการต่างๆ ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจท้ังในประเทศและ 
ต่างประเทศ จนถงึปัจจบุนั บรษิทัฯ มฐีานการลงทนุใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และออสเตรเลีย และยังเป็นเป้าหมายการลงทุนที่มีศักยภาพขยายก�าลังการผลิตไฟฟ้าในอนาคต  ส�าหรับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ มีลักษณะเป็นการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยลงทุนในบริษัทแกน บริษัทย่อย และ 
บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการลงทุนใน 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจผลิตไฟฟ้า  
ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า 

ธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้า

ธุรกิจ
พลังงานทดแทน

RATCH

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
กับการผลิตไฟฟ้า
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ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

บรษิทัฯ เน้นการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าเชือ้เพลิงหลกั
ท่ีเป็นฐานการผลิตกระแสไฟฟ้าหลักส�าหรับสนับสนุนความ 
ม่ันคงระบบไฟฟ้าของประเทศ ส�าหรับการลงทุนในธุรกิจนี้ 
บริษัทฯ มีเป้าหมายจะขยายก�าลังการผลิตให้ได้ 9,700 
เมกะวัตต์ในปี 2566 โดยให้ความส�าคัญกับการกระจาย
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าให้หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยง
การขาดแคลนเชื้อเพลิง ขณะเดียวกันก็ค�านึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงแต่ละประเภท
ด้วย ส�าหรับเชื้อเพลิงที่บริษัทฯ พิจารณา ประกอบด้วย  
ก๊าซธรรมชาต ิ น�า้มนั ถ่านหนิ พลงัน�า้ ปัจจบุนั บรษัิทฯ ได้
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ  โรงไฟฟ้าพลังน�้า
และโรงไฟฟ้าถ่านหิน ก�าลังการผลิตติดต้ังตามสัดส่วนการ 
ถือหุ้นรวม 6,146 เมกะวัตต์ ส�าหรับโรงไฟฟ้าท่ีด�าเนินการ 
ผลติในประเทศไทย และสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
กระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้ส ่วนใหญ่จะจ�าหน่ายให้กับการ 
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส่วนโรงไฟฟ้าทีต้ั่งอยู่
ในประเทศออสเตรเลีย จะผลิตกระแสไฟฟ้าจ�าหน่ายให้กับ 
ตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าหรือผู้รับซ้ือไฟฟ้าตรงในประเทศ
ออสเตรเลีย โครงสร้างการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าสามารถ
สืบค้นรายละเอียดได้ในรายงานประจ�าปี 2556
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ความยั่งยืน 

ปี 2556

กาซธรรมชาติ
4,933.32 MW

ถานหิน
751.20 MW

พลังน้ำ
455.30 MW

พลังงานทดแทน
156.45 MW กาซพลอยได

จากการขุดน้ำมัน
6.25 MW

ไทย
4,586.5 MW
(73%)

ลาว
1,206.5 MW

(19%)

ออสเตรเลีย
509.52 MW
(8%)

ก�าลังการผลิตติดตั้ง 
แบ่งตามประเภทเชื้อเพลิง

ก�าลังการผลิตติดตั้ง 
แบ่งตามฐานการลงทุน

*หมายเหตุ :  เมื่อเดือนมกราคม 2557 บริษัทฯ มีก�าลังผลิตเป็น 6,543 เมกะวัตต์ จากการซื้อหุ ้นบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ากัด ซึ่งเป็น 
 ผู้ด�าเนินการโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี เพิ่มอีกร้อยละ 50 ท�าให้บริษัทฯ รับรู้ก�าลังผลิตเพ่ิมอีก 350 เมกะวัตต์รวมเป็น 700 เมกะวัตต์  
 และมกีารจ�าหน่ายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�า้ น�า้งึม 3 ซึง่บริษัทฯ ถือหุน้ร้อยละ 25 ซึง่รับรู้ก�าลงัการผลติจากโครงการ 110 เมกะวตัต์

ธุรกิจพลังงานทดแทน

บริษัทฯ เร่ิมลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่างจริงจังในปี 
2553 เพ่ือตอบสนองต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศโลก ด้วยการน�าพลงังานธรรมชาตทิีม่อียูอ่ย่างไม่จ�ากดั
มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและ 
ลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชือ้เพลงิ 
ซึง่เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ก�าหนดเป้าหมายที ่
จะขยายก�าลังการผลติด้านพลงังานทดแทนให้ถึง 500 เมกะวตัต์ 
ภายในปี 2559 และได้มุ่งเน้นลงทุนในโครงการพลังงานลม  

พลังงานแสงอาทิตย์ และพลงังานชวีมวล ท้ังในและต่างประเทศ  
เพราะเป ็นพลังงานที่มีศักยภาพและเทคโนโลยีมีการ
พัฒนาประสิทธิภาพดีขึ้นจนสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า 
ในเชิงพาณิชย์ได้ จนถึงปี 2556 บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการ
พลังงานทดแทนจ�านวนท้ังสิ้น 18 โครงการท้ังในประเทศ 
และประเทศออสเตรเลยี ก�าลงัการผลติตดิตัง้ตามสดัส่วนการ
ถือหุ้นรวม 156.45 เมกะวัตต์ โครงสร้างการลงทุนในธุรกิจ
พลงังานทดแทน สามารถสบืค้นได้จากรายงานประจ�าปี 2556

พลังงานลม
128.51 MW

พลังงานแสงอาทิตย
23.98 MW

พลังงานชีวมวล
3.96 MW

ก�าลังการผลิตติดตั้งจากพลังงานทดแทน 
แบ่งตามประเภทพลังงาน
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ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า

เป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนใน
ธุรกิจที่ช่วยเสริมท�าให้การด�าเนินธุรกิจครบวงจรมากขึ้น ซึ่ง
ส่งผลให้กระแสเงินสดของบริษัทฯ มีความสม�่าเสมอและ
มัน่คงยิง่ขึน้ จนถงึปัจจบุนั บรษิทัฯ ได้ร่วมลงทนุใน 7 บรษิทั 
ที่ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า ได้แก่ ธุรกิจเดิน
เครื่องและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า เหมืองถ่านหินเพื่อจ�าหน่าย
เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และธุรกิจซ่อมอุปกรณ์
กังหันก๊าซโรงไฟฟ้า ธุรกิจจัดหาวัตถุดิบชีวมวลส�าหรับเป็น 
เชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าชีวมวล มูลค่าเงินลงทุนตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นรวม 174 ล้านบาท รายละเอียดโครงสร้างการลงทุน
ในธรุกจิเกีย่วเนือ่ง ตดิตามอ่านได้ในรายงานประจ�าปี 2556

ไทย
102.45 MW
(65%)

ออสเตรเลีย
54 MW
(35%)

ก�าลังการผลิตจากพลังงานทดแทน
แบ่งตามฐานการลงทุน



ด�าเนนิการแล้ว

อยูร่ะหว่างก่อสร้าง

ก�าลังพฒันา

ด�าเนนิการแล้ว

อยูร่ะหว่างก่อสร้าง

ก�าลงัพัฒนา

14รายงาน
ความยั่งยืน 

ปี 2556

แผนภาพแสดงที่ตั้งโรงไฟฟ้าของ RATCH

ประเทศไทย

สปป. ลาว



ด�าเนนิการแล้ว
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ออสเตรเลีย



Report

Review

Topics, Categories, Aspects, Disclosures on 
Management Approach and Performance Indicators

Stakeholder Inclusiveness

Identification Prioritization Validation

Sustainability 
Context

Materiality Completeness

16รายงาน
ความยั่งยืน 

ปี 2556

2. การประเมนิประเดน็ทีส่�าคญัในรายงาน

รายงานฉบับนี้ได้มีการประเมินประเด็นที่มีความส�าคัญต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยน�าหลักการการก�าหนดเนื้อหาของ
รายงานความยั่งยืนของ GRI G3.1 ตามตัวอย่างมาประยุกต์ 



ประเด็นที่มีความส�าคัญสูง

ประเด็นที่มีความส�าคัญปานกลาง

• Local hiring
• Impact of water source
• Stakeholder engagement

• Economic performance
• Recycle and use of resources
• Energy use and energy efficiency
• Emission
• Effluents and waste management
• Environmental protection and respond plan
• Employee health, benefit, and training
• Human rights
• Community involvement
• Corporate governance (i.e. Anti-corruption)
• System reliability and availability

• Risk and opportunity from climate change
• Environmental compliance
• Supplier assessment

ประเด็นที่มีความส�าคัญปานกลาง

ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของ RATCH (คะแนน 1 - 4)

คว
าม

ส�า
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
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ด้ส
่วน
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ีย 
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ขั้นตอนที่ 1  การระบุประเด็น (Identification)
• ระบปุระเด็น (aspect) ทีม่คีวามส�าคัญต่อความยัง่ยนื 

ต่อบริษัทฯ โดยดูที่ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท  
ประเด็นความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเด็น 
ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 2  การประเมินความส�าคัญ (Prioritization)
• จัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นท่ีมีความส�าคัญ

ต่อความยัง่ยนื ใน 2 มติิ คอื มติทิีเ่กีย่วข้องกบัความส�าคญั 
ต่อการด�าเนินธุรกิจขององค์กร และมิติที่เกี่ยวข้องกับ 
ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์การประเมิน 
ความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจขององค์กร ใน 4 ด้าน  
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม 

และภาพลักษณ์ และตามความถี่ที่องค์กรได้รับการสอบถาม
ประเด็นเหล่านี้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• น�าเสนอประเด็นท่ีมีความส�าคัญต่อความยั่งยืน ให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3  การทวนสอบประเด็น (Validation)
• ทบทวนเนื้อหาโดยหน่วยงานกลางของบริษัทฯ ที่ดูแล

เรื่องการจัดท�ารายงาน เพื่อให้ม่ันใจในความสอดคล้องกับ 
หลักการระบุคุณภาพรายงาน

ขั้นตอนที่ 4  การตรวจสอบ (Review)
• ตรวจสอบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อให้น�า 

มุมมองมาปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ประเด็นที่ต้องการสื่อสาร ในรายงานปีต่อๆ ไป

ผลการประเมินประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท ปี 2556



หมวดในรายงาน ประเด็นที่มีความส�าคัญบทในรายงาน

18รายงาน
ความยั่งยืน 

ปี 2556

Organizational Governance

Economic Dimension

Social Dimension

Environment Dimension

3.1 Corporate Governance
3.2 Risk and Crisis Management
3.3 Stakeholder Engagement

4.1 Sustainable Growth 
4.2 Supply Chain Management

4.6 Our People
4.7 Corporate Citizenship

4.3 Climate Change Strategy 
4.4 Project Management 
4.5 Operational Excellence

• Corporate Governance (i.e. Anti-corruption)
• Human rights
• Stakeholder engagement

• Economic performance
• Supplier assessment

• Employee health, benefit, and training
• Community involvement
• Local hiring

• Recycle and use of resources
• Energy use and energy efficiency
• Emission
• Effluents and waste management
• Environmental protection and respond plan
• System reliability and availability
• Risk and opportunity from climate change 
• Environmental compliance
• Impact of water source

สรุปประเด็นความส�าคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท 
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การอ้างอิงระดับการรายงาน

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ เป ็นฉบับแรกของ บริษัท 
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ที่จัดท�าขึ้นเพื่อ
ให้สอดคล้องกับ Sustainability Reporting Guidelines 
รุ่นที่ 3.1 ของ Global Reporting Initiative (GRI G3.1) 
และบริษัทฯ มีความมุ ่งมั่นที่จะจัดท�ารายงานความยั่งยืน 
ต่อไปทุกๆ ปี โดยได้ครอบคลุมประเด็นที่ส�าคัญต่อการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และประเด็นความคาดหวังต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ขอบข่ายของข้อมูลที่รายงาน
ตามแนวทางของ GRI ได้ถูกแสดงไว้ในหน้า 91-105 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) จัดท�า
รายงานฉบับนี้ตามแนวทางการจัดท�ารายงานด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI G3.1) ซึ่ง 
รวมถึงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมส�าหรับกลุ่มธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้าตาม Electric Utilities Sector Supplement 
(EUSS) โดยก�าหนดระดับความสอดคล้องในระดับ B ตาม
แนวทางการประเมินระดับการรายงานของ GRI ดังตัวอย่าง
ด้านล่างนี้ 

Report on:

1.1

2.1 - 2.10

3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12

4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15

Not Required

Report fully on a

minimum of any 10

Performance

Indicators, including

at least one from

each of : social,

economic, and

environment.**

*    Sector supplement in final version

**   Performance Indicators may be selected from any finalized Sector Supplement, but 7 of the 10 must be from the original GRI Guidelines

***  Performance Indicators may be selected from any finalized Sector Supplement, but 14 of the 20 must be from the original GRI Guidelines

Report fully on a

minimum of any 20

Performance Indicators, 

at least one from each of : 

economic, environment,

human rights, labor

society, product

responsibility.***

Respond on each 

core and sector

supplement* indicator

with due regard to

the Materiality Principle

by either: a) reporting on

the indicator or b)

explaining the reason 

for its omission

Management Approach

Disclosures for each

Indicator Catagory

Re
po

rt 
Ex

te
rn

al
ly

 A
ss

ur
ed

Report on all criteria listed

for Level C plus:

1.2

3.9, 3.13

4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17

Report 

Application Level C C+ B B+ A A+

Management Approach

disclosed for each

Indicator Catagory

Re
po

rt 
Ex

te
rn

al
ly

 A
ss

ur
ed

Re
po

rt 
Ex

te
rn

al
ly

 A
ss

ur
ed

Same as requirement

for Level B

St
an

da
rd

 D
isc

lo
su

re
s

Profile
Disclosures

O
UT

PU
T

Disclosures on
Management
Approach O

UT
PU

T

Performance
Indicator & 
Sector 
Supplement
Performance
Indicators

O
UT

PU
T
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ปี 2556

3.	การบริหารจัดการองค์กร
3.1	การกำากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัท 
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
และข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) มาเป็นแนวทางในการก�ากบัดแูลโดย 
ประกาศนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของกลุ ่มบริษัทฯ 
ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันและยึดมั่นในเจตนารมณ์ 
ที่จะด�าเนินธุรกิจด้วยส�านึกรับผิดชอบ สุจริตและเสมอภาค 
ความโปร่งใส ในการด�าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งม ี
ผลบังคบัใช้มาตัง้แต่ปี 2546 และมกีารพจิารณาทบทวนนโยบาย 
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นประจ�าทุกปี 
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คณะกรรมการบริษัท

สายงานวางแผน
และพัฒนาธุรกิจ

สายงานกำากับดูแล
บริษัทในเครือ

สายงานการเงิน
สายงานบริหาร

องค์กร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กลั่นกรองการลงทุน

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกำาหนดค่าตอบแทน

อีกทั้งได้ประกาศนโยบายอื่นๆ เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติ
ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและ 
เป็นธรรม อนัได้แก่ จรรยาบรรณบรษัิท จรรยาบรรณผูบ้รหิาร 
จรรยาบรรณพนักงาน นโยบายบริหารความเสี่ยง นโยบาย
เกีย่วกบัผูถ้อืหุน้ นโยบายเกีย่วกบัพนกังาน นโยบายเก่ียวกบั 
สังคมและส่ิงแวดล้อม นโยบายการใช้งานระบบเครือข่าย
และคอมพวิเตอร์ นโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ

สภาพแวดล้อมในการท�างาน นโยบาย 5 ส. เพื่อให้เป็นไป
อย่างมีระบบตามมาตรฐานในระดับสากล และยังให้มีการ
ศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ซึง่ต้องมกีารปรบัปรงุกฎเกณฑ์และ
ข้อก�าหนดให้สอดคล้องกับ ASEAN CG Scorecard ที่จะใช้
ร่วมกันของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียนต่อไป โดยนโยบาย
ทุกฉบับได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบรษิทัฯ www.ratch.co.th

โครงสร้างการจัดการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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1)	คณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอ�านาจ หน้าที่ และความ

รับผดิชอบในการสอดส่องดแูลการด�าเนนิกจิการของบรษิทัฯ
ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นให้การด�าเนินกิจการเป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคับ ระเบยีบ มติทีป่ระชมุผู้ถือหุน้  
และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สร้างมูลค่าในระยะยาว 
ให้แก่ผู้ถือหุ้น หลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ขององค์กรโดยรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ 
ประสบการณ์ในแขนงต่างๆ จ�านวน 15 คน โดยเป็นตัวแทน 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ จ�านวน 7 คน (ในจ�านวนนี้เป็นกรรมการที่เป็น 
ฝ่ายบริหาร จ�านวน 1 คน) และกรรมการอิสระ จ�านวน 8 คน 
และมีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ คือ คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ 
ก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน และ 
คณะกรรมการตรวจสอบ บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการ 
สามารถอ่านได้จากรายงานประจ�าปี 2556

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกับฝ่ายบริหาร 
ทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์องค์กร และได้ก�าหนดให้มี 
การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ 
ชุดย่อยทกุคณะเป็นปีแรก นอกเหนอืจากการประเมนิผลการ 
ปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการที่ได้จัดท�าต่อเนื่องทั้ง 
การประเมินในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะและการ 
ประเมนิตนเองเป็นรายบคุคล โดยผลการประเมนิการปฏบิตังิาน 
ตนเองของคณะกรรมการท้ังคณะและรายบุคคล คณะกรรมการ 
บรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการทรพัยากรบคุคลและก�าหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน อยู่ใน
ระดบั “ดีมาก” และผลการประเมนิการปฏบิตังิานตนเองของ
คณะกรรมการตรวจสอบ อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลจากการ
ส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ�าปี 
2556 (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies 2013) ในระดบั “ดเียีย่ม” ต่อเนือ่งเป็นปีที ่6 และ 
ได้รบัการจดัอยูใ่น Top Quartile ของกลุม่บรษิทัจดทะเบยีน
ที่มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท รวมท้ัง 
ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ�า
ปี 2556 จดัโดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ในระดบั “ดเีลศิ” 
ต่อเนือ่งเป็นปีที ่5 อนัสะท้อนถึงประสทิธิภาพและประสทิธผิล

จากการใช้หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีมาใช้ในการบริหาร
จัดการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

2)	จรรยาบรรณการด�าเนินธุรกิจ
จรรยาบรรณการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

จรรยาบรรณบริษัท จรรยาบรรณผู้บริหาร และจรรยาบรรณ
พนกังาน ซึง่ได้ประกาศใช้ต่อเนือ่งมานับแต่ก่อตัง้บรษัิทฯ ในปี  
2543 พนักงานและกรรมการใหม่ทุกคนจะได้รับเอกสาร
จรรยาบรรณในการปฐมนิเทศเม่ือเริ่มเข้าท�างานและปฏิบัติ
หน้าทีเ่พือ่กระตุน้ให้เกดิจติส�านกึการปฏบิติัตามจรรยาบรรณ  
อีกทั้งยังได้ก�าหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีหลกัของบรษิทัฯ ซึง่ครอบคลุมการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุ้น  
การปฏิบัติต่อพนักงาน และการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่งทาง
ธุรกิจ เจ้าหนี้ และลูกหนี้และความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางการปฏิบัติข้างต้นสามารถหาอ้างอิงได้
จากรายงานประจ�าปี 2556

3)	การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
บริษทัฯ มุง่มัน่พฒันาธรุกจิและขยายการเตบิโตขององค์กร  

เพือ่ประโยชน์ร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่าย ควบคูไ่ปกบั 
การยึดม่ันรักษามาตรฐานการด�าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต มีคุณธรรม และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ทีดี่จนเป็นทีเ่ชือ่ถอืและยอมรับจากผูเ้ก่ียวข้อง ตลอดระยะเวลา 
ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนด และ 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4)	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ในการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทฯ มุ่งเน้น

การให้ข้อมลูทกุฝ่ายอย่างเพยีงพอ เท่าเทยีม และทันกาล รวมท้ัง
ได้จัดท�าข้อมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยก�าหนด 
ผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
และใช้ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อและช่องทางการ
สื่อสารที่หลากหลาย

5)	การสือ่สาร	การแจ้งเบาะแส	และการจดัการข้อร้องเรยีน
บรษิทัฯ ได้จดัช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีสามารถตดิต่อ

สื่อสารและแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท�าผิดของ
หน่วยงานหรือพนักงานท่ีไม่ถูกต้อง ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ การก�ากับดูแล 
กจิการท่ีด ีและจรรยาบรรณธรุกจิ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสยีหาย 
ต่อบริษัทฯ รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนท่ีร้องเรียน 
ด้วยความสุจริตไว้หลากหลายช่องทาง ได้แก่ โทรศัพท์ 

บริษัทฯ	ได้กำาหนดกรอบปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ดังนี้
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โทรสาร จดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ ไปรษณย์ี เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 
ซึ่งสามารถติดต่อผ่านส�านักงานเลขานุการบริษัท หน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน หน่วยงานองค์กรสัมพันธ์ และหน่วยงาน 
นักลงทุนสัมพันธ์ 

6)	การควบคุมภายในและติดตามตรวจสอบ	
กระบวนการติดตามตรวจสอบ เป็นกลไกส�าคัญหลักใน

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีว่า บรษิทัฯ มกีารปรับใช้ระบบการควบคุมภายใน และ 
การบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยมี 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นหน่วยงานหลกัทีท่�าหน้าทีต่ดิตามตรวจสอบการปฏบิตังิาน
ของหน่วยงานต่างๆ โดยมุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างคุ้มค่า และ
ตรวจสอบทางด้านการเงินทั้งระบบบัญชีการเงิน ตลอดจน 
การบรหิารจดัการการเงนิ ทรพัย์สนิ และทรพัยากรของบรษิทัฯ

7)	การต่อต้านการทุจริต
บริษัทฯ ก�าหนดการป้องกันและป้องปรามการทุจริต

ในการด�าเนินธุรกิจไว้ในจรรยาบรรณบริษัทฯ จรรยาบรรณ
พนักงาน และจรรยาบรรณผู้บริหารเป็นหลักปฏิบัติเบื้องต้น  
นับตั้งแต่การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย การห้าม 
ผลประโยชน์ทับซ้อน การห้ามรับ-ให้ของก�านัล/ของขวัญที่มี
มลูค่า การวางระบบการตรวจสอบภายในเพ่ือให้มัน่ใจว่าการ
ด�าเนินทุกกิจกรรมของพนักงานอยู่ในครรลองของกฎหมาย
และจรรยาบรรณที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ ตลอดจนการก�าหนด
บทลงโทษกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ได้รณรงค์และส่งเสรมิความซือ่สตัย์สจุรติ
ภายในกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้ค่านิยมองค์กรว่าด้วย “Trust” 
เพื่อหล่อหลอมพนักงานทุกระดับและทุกคนให้ประพฤติตน
และปฏิบัติหน ้าที่ด ้วยความซ่ือสัตย ์สุจริต นอกจากนี้  
บริษัทฯ ยังก�าหนดเป็นข้อบังคับบริษัทฯ ห้ามพนักงานเสนอ  
และ/หรอืจ่ายเงนิหรอืสิง่ของท้ังทางตรงและทางอ้อม และ/หรือ
ให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆ รวมถึงการสนับสนุนทาง 
การเมอืง การฝ่าฝืนบทบญัญตันิีม้บีทลงโทษทางวินยั จนถงึขัน้ 
เลิกจ้าง

 
8)	การเคารพสิทธิมนุษยชน	

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้น�าประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
เข้ามาใช้ในกระบวนการท�างานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 กลุ่ม  
ได้แก่ พนกังาน ชมุชน และคูค้่า โดยยดึหลกัการของกฎหมาย 
แรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาหรือข้อก�าหนดของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour  
Organization: ILO) เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งสามกลุ่ม

บริษัทฯ ใช้แนวทางนี้ในการดูแลและคุ้มครองพนักงาน  
รวมท้ังการจ้างงาน ซ่ึงครอบคลมุถึงการจ้างแรงงานในท้องถิน่ด้วย 
ส�าหรับชุมชน บริษัทฯ เคารพสิทธิในการรับรู้ข่าวสารชุมชน
รวมท้ังดูแลความปลอดภัยแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงมีการ
สื่อสารระหว่างกันในรูปแบบต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ทางด้าน 
คูค้่า บรษิทัฯ ได้เริม่พจิารณาประเดน็สทิธมินษุยชนของบรษัิท
คู่ค้ามากขึ้น โดยเบ้ืองต้นได้มุ่งเน้นท่ีความเป็นธรรมในการ
ปฏิบัติต่อแรงงานของคู่ค้า

ส�าหรับปี 2557 บริษัทฯ ได้บรรจุประเด็นสิทธิมนุษยชน 
ไว้ในค่านิยมองค์กร “Happiness” โดยมีแผนงานเสริมสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อ
สร้างความตระหนักรู้ถึงความส�าคัญท่ีมีต่อความยั่งยืนของ 
บรษิทัฯ และให้พนกังานสามารถปฏิสมัพันธ์กบัผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง 
โดยค�านงึถงึการเคารพต่อสทิธิมนุษยชนด้วย นอกจากนี ้บริษัทฯ 
ยงัพจิารณาน�าประเดน็สทิธิมนษุยชนเข้าไปสูก่ระบวนการจดัซ้ือ 
จัดจ้าง โดยก�าหนดเป็นคุณสมบัติของคู ่ค้าที่จะท�าธุรกิจ 
กับบริษัทฯ และเป็นเง่ือนไขหนึ่งที่ก�าหนดไว้ในสัญญาจัดซื้อ 
จัดจ้างของบริษัทฯ อีกท้ังยังจะจัดอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิ 
มนษุยชนแก่พนกังานหรอืลกูจ้างของคูค้่าท่ีเข้ามาปฏิบตัหิน้าท่ี
ภายในส�านกังานบรษิทัฯ ด้วย เพือ่ให้มัน่ใจว่าคูค้่าของบรษิทัฯ  
ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชน
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3.2		การบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤติ

บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการวิเคราะห์และประเมิน
ปัจจัยความเสี่ยงรวมถึงสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง 
อย่างต่อเน่ืองสม�่าเสมอภายในองค์กร ทั้งนี้ คณะท�างาน
บริหารความเสี่ยง ที่ประกอบด้วยผู ้บริหารระดับสูงของ 
แต่ละสายงานจะท�าหน้าที่พิจารณาก�าหนดกระบวนการ
แนวทางและมาตรการในการจัดการความเสี่ยง โดยก�าหนด
เพดานความเสี่ยง (Risk Limit) เพื่อจ�ากัดความเสียหาย 
ที่อาจเกิดขึ้นให ้อยู ่ภายในระดับที่สามารถยอมรับได ้ 
รวมทัง้ก�าหนดเหตกุารณ์หรอืระดบัความเสีย่งทีเ่ป็นสญัญาณ
เตือนให้ผู้ปฏิบัติงานด�าเนินการตามขั้นตอน ทุกหน่วยงาน 
ต้องจัดท�าแผนการจัดการความเสี่ยงและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกไตรมาส นอกจากนี้ยังมีการติดตาม 
และประเมินผลประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกัน 
ความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ 



25บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)

สายงานวางแผนและ
พัฒนาธุรกิจ

สายงานกำากับดูแล
บริษัทในเครือ

สายงานการเงิน
สายงานบริหาร

องค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายวางแผนทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

คณะทำางานบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นกรรมการ

ระบุประเด็นความเสี่ยงระดับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

และแผนจัดการความเสี่ยง	พร้อมทั้งรายงานผลการดำาเนินงานทุกไตรมาส

วิเคราะห์และระบุประเด็น

ความเ ส่ียงระดับองค์กร

จากความเส่ียงระดับธุรกิจ

ของหน่วยงานและพิจารณา

ทบทวนแผนการจัดการและ

บริหารความเส่ียง	พร้อมท้ัง

ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ของสายงานทุกไตรมาส

ส่งกลับทบทวน/แก้ไข 
กรณีไม่เห็นชอบ

โครงสร้างและกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง	

ระดับหน่วยงาน 

 - วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงระดับธุรกิจ และ
  จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
 - รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการ 
  บริหารจัดการความเสี่ยงของสายงาน

ฝ่ายวางแผน 

 - รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง 
  ระดับองค์กร และท�าแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 - สรุปผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  ของสายงานและจัดท�ารายงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ 

 - อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง 
  องค์กร และผลการปฏิิบัติงาน 
  บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 - พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน 
  บริหารความเสี่ยงองค์กร
 - พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
  ผลการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลป้อนกลับ/ข้อเสนอแนะ

คณะทำางานบริหารความเสี่ยง 

 - พิจารณาประเด็นความเสี่ยง 
  และแผนการจัดการความเสี่ยง
 - พิจารณาและประเมินผลการ 
  ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง



ประเด็นสำาคัญ ความเสี่ยง การบริหารจัดการ
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ผลกระทบจากการแข่งขัน 
และข้อจ�ากัดของตลาด 
ภายในประเทศ

การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศโลก

การเปิดเสรีกิจการพลังงานไฟฟ้าของไทยท�าให้
บรษิทัอืน่ ๆ  ทัง้ในประเทศและต่างชาต ิเข้ามาสู่ 
ตลาดของไทยเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้การแข่งขันทวี
ความรุนแรงมากขึ้น ในขณะที่ตลาดมีข้อจ�ากัด 
เน่ืองจากการเปิดประมูลก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่
ข้ึนอยู่กับการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า
ตามแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า ซ่ึงไม่มีการ
ก�าหนดเวลาที่แน่นอนชัดเจน 
 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ส่งผล
ต่อการเปล่ียนแปลงนโยบายด้านพลังงาน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเด่นชัด
การใช้พลังงานหมุนเวียน และการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะมกีารน�ามาพจิารณา
มากยิ่งขึ้น

มาตรการทางภาษีมีแนวโน้มที่จะถูกน�ามาใช้
เพ่ือลดปัญหาดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การลงทนุของบรษิทัฯในโครงการโรงไฟฟ้าทีใ่ช้
เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   

• ทบทวนและปรบักลยทุธ์ธรุกจิเพือ่เพิม่โอกาส 
 ในการสร้างการเติบโตขององค์กร
• ก�าหนดแผนกลยุทธ์มุ ่งเน้นการลงทุนใน 
 ต่างประเทศมากขึน้ท้ังการพฒันาโครงการใหม่  
 การซื้อกิจการ รวมทั้งกระจายการลงทุนสู ่
 ธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้มากขึ้น 
• เน้นการลงทนุในประเทศเพือ่นบ้าน เพ่ือเสรมิ 
 ระบบไฟฟ้าของประเทศ แสวงหาโอกาสการ 
 ลงทนุเพิม่จากโครงการขนาดเลก็ (SPP) และ 
 โครงการพลงังานทดแทน รวมทัง้ธรุกิจเกีย่วข้อง  
• วางกลยุทธ์มุ่งเน้นที่การสร้างพันธมิตรทาง 
 ธรุกจิเพือ่เสรมิศกัยภาพและขดีความสามารถ 
 การแข่งขันของบริษัทฯ 

• ปรับเพิ่มเป้าหมายก�าลังการผลิตไฟฟ้าจาก 
 พลังงานทดแทนจาก 200 เมกะวัตต์ เป็น  
 500 เมกะวัตต์ ภายในปี 2559 
• แสวงหาโอกาสการลงทุนในโครงการผลิต 
 ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนทัง้ในประเทศและ 
 ต่างประเทศ 
• ก�าหนดเป้าหมายลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
 จากการพฒันาพลงังานทดแทนให้ได้ 400,000  
 ตันในปี 2559 
• ศึกษาแนวทางการพัฒนากลไกสะอาด และ 
 ตลาดคาร์บอน เพือ่จะน�ามาใช้เป็นเครือ่งมอืลด 
 เงื่อนไขประเด็นเกี่ยวกับปริมาณการปล่อย 
 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

บรษิทัฯ ก�าหนดให้ฝ่ายวางแผน เป็นผูร้บัผิดชอบงานด้าน
การบริหารความเสีย่งของบรษิทัฯ โดยท�างานอย่างใกล้ชดิกบั
คณะท�างานบริหารความเสี่ยง ในการประเมินและวิเคราะห์
ประเดน็ความเส่ียง โอกาสทีจ่ะเกดิ และระดบัผลกระทบทีม่ี
ต่อองค์กร รวมถึงก�าหนดมาตรการการจัดความเสี่ยงที่ส่ง 
ผลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อการเตบิโตทางธรุกจิ เพือ่น�าเสนอ
ให้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและคณะกรรมการบริษทัฯ 
พิจารณาเห็นชอบตามล�าดับ

ปัจจัยเสี่ยงส�าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ	สรุปได้	4	ประเด็น	ดังนี้		

ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ หน่วยงาน
ต่างๆ จะระบุปัจจัยความเสี่ยงและจัดท�าแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของหน่วยงานเพื่อก�าหนดเป็นปัจจัยความเส่ียง
ระดับธุรกิจ จากนั้นจะน�ามาประเมินโอกาส และระดับความ
รนุแรงของผลกระทบ เพือ่ก�าหนดเป็นปัจจยัความเสีย่งระดบั
องค์กร และก�าหนดมาตรการหรอืแนวทางในการป้องกนั หรอื 
ควบคุม หรือลดความเสี่ยงดังกล่าว 
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ความผันผวนของตลาดการเงิน

การยอมรบัของชมุชนและสงัคม

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นธุรกิจท่ีต้องใช้เงินลงทุนสูง  
ซ่ึงเงนิทนุส่วนหน่ึงมาจากเงินกูท้ั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 
และอตัราดอกเบีย้ เป็นความเสีย่งทีส่่งผลกระทบ 
ต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่อง 
และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

การยอมรับและไว้วางใจจากชุมชนรอบกิจการ 
เป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจสร้างการ
เติบโตของบริษัทฯในระยะยาว 

• ศกึษาและจัดท�าทางเลอืกในการจัดหาเงนิทนุ 
• พจิารณาเงือ่นไขระยะเวลาการช�าระคนืเงนิกู้ 
 ให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดของบริษัทฯ 
• ก�าหนดอัตราดอกเบ้ียประเภทคงท่ีหรือ 
 ลอยตัว 
• ปรับโครงสร ้างหน้ีตามสถานการณ์ของ 
 ตลาดเงิน เพื่อบริหารต้นทุนของบริษัทฯ  
 ให้อยู่ในระดับที่ต�่าที่สุด 
• ใช้เครื่องมือทางการเงินป้องกันความเสี่ยง 
 จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและ 
 อัตราดอกเบี้ยส�าหรับเงินกู้สกุลต่างประเทศ

• ด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ตามหลักการ 
 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี เคารพและปฏิบัต ิ
 ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
• ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อ 
 ชุมชนและสังคมแบบ “เพื่อนบ้านที่ดี” โดย 
 ก�าหนดเป็นนโยบายชัดเจน 
• เปิดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างกัน เพ่ือ 
 รบัทราบความวติกกงัวล และตดิตามตรวจสอบ 
 การด�าเนินงานของบริษัทฯ
• จัดให้มีกระบวนการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
 อย่างเป็นขั้นตอนและสิ้นสุดโดยเร็วที่สุด
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การบริหารและจัดการภาวะวิกฤติ

บริษัทฯ ได้จัดท�าแผนการจัดการและการสื่อสารในภาวะ
วกิฤตสิ�าหรบัใช้แก้ไขเหตกุารณ์สดุวสิยัทีส่่งผลกระทบร้ายแรง 
อันจะท�าให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก 
เพื่อลดความเสียหายและความสูญเสียของบริษัทฯ รวม
ทั้งลดความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังผู ้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้น นอกจากนี้ 
แผนการจัดการและการสือ่สารในภาวะวิกฤติ ยังเป็นเครือ่งมอื
ที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติ 
โดยเร็วและบริษัทฯ สามารถด�าเนินธุรกิจปกติต่อไปได้ 
โดยไม่ต้องหยุดชะงัก

แผนการจัดการและสื่อสารในภาวะวิกฤติ มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้ทันการณ์และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลา และมีการเชือ่มโยงกบัแผนรองรบัเหตฉุกุเฉนิของบรษิทัในเครอื นอกจากนีย้งัมกีารให้
ความรูเ้พือ่สร้างความเข้าใจแก่ทมีงานทีเ่กีย่วข้องและพนักงานของบริษทัฯ ด้วย ในปีทีผ่่านมาไม่เกดิเหตกุารณ์ทีส่่งผลกระทบ 
ต่อธุรกิจและการด�าเนินงานของบริษัทฯ จนถึงขั้นวิกฤติแต่อย่างใด 

ภายใต ้แผนการจัดการภาวะวิกฤติ ประกอบด้วย 
คณะท�างาน 3 ชุด คือ 

1. คณะท�างานจดัการวกิฤต ิ (Crisis Management Team:  
CMT) เป็นผู้มีอ�านาจสูงสุดในการบริหารจัดการวิกฤติและ
สื่อสารในภาวะวิกฤติ 

2. คณะท�างานปฏบิตักิารวกิฤต ิ(Crisis Response Team: 
CRT) มีหน้าที่ในการจัดการแก้ไขเหตุวิกฤติ ภายใต้ค�าสั่งของ
คณะท�างาน CMT

3. คณะท�างานสือ่สารในภาวะวกิฤต ิ (Crisis  Communications  
Team: CCT) มีหน้าท่ีในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทั้งในและนอกองค์กร
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กลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจการมีความส�าคัญ
ต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงด�าเนินงานด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบและเอาใจใส่อย่างยิ่งยวดเพื่อมิให้เกิด
ผลกระทบเชิงลบและปฏิบัติกับทุกฝ่ายด้วยความเท่าเทียม
และเป็นธรรม มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจอันดี ตลอดจน 
ส่งเสริมให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงกับ
บรษิทัฯ เพือ่เข้าใจความคาดหวงัและด�าเนนิงานให้ตอบสนอง
ได้ตรงประเด็น

บริษัทฯ ได้จ�าแนกกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีด้วยการพจิารณา 
จากความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ กลยุทธ์องค์กร และค่านิยม
ขององค์กรทัง้ทีอ่ยูภ่ายในและภายนอกบรษิทัฯ เป็นผูท้ีไ่ด้รบั 

ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบจากการด�าเนินธุรกิจ และ
กลุ่มที่มีความสนใจกับการด�าเนินงาน 

ปัจจุบัน บรษิทัฯ จ�าแนกผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีออกเป็น 11 กลุม่  
ซึ่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการสร้างและ 
รักษาความสัมพันธ์ท่ีดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็น 
ช่องทางในการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งความ 
คาดหวงัของกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้น�าประเดน็ 
ทีม่คีวามส�าคญัมาก�าหนดไว้ในกลยทุธ์และแผนงานการสร้าง 
ความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนการท�างาน
ต่อไป

3.3	 การสร้างความผูกพันร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง วิธีสร้างความผูกพัน การตอบสนองความคาดหวัง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย	
(กฟผ.)	
มีสถานะเป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่และ
ผู้รับซื้อไฟฟ้ารายใหญ่

ผู้ถือหุ้น	และ
นักลงทุน	
หมายรวมถึงผู้ถือหุ้น 
และนักลงทุนที่เป็น
สถาบันรายย่อย 
สัญชาติไทยและ 
ต่างชาติ รวมทั้ง 
นักวิเคราะห์ 
หลักทรัพย์

 เงินปันผลที่ดี
 ด�าเนินงานสอดคล้องกับ 
 กลยุทธ์ กฟผ. และผสาน 
 ความร่วมมือเพิ่มขีดความ 
 สามารถในการแข่งขัน
 ผลิตไฟฟ้าได้ตามสัญญา
 ทั้งปริมาณและคุณภาพ

 สร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า 
 ด้วยอัตราเงินปันผลที่ดี 
 และส่วนต่างราคาหุ้น
 บริหารงานด้วย 
 ธรรมาภิบาลและโปร่งใส
 การสร้างความเติบโตเพื่อ 
 เพิ่มมูลค่าองค์กร
 การเปิดเผยข้อมูลให้ 
 เพียงพอ เท่าเทียม และ 
 ทันการณ์
 การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
 และเป็นธรรม

 ประชุมคณะกรรมการ 
 ธุรกิจ กฟผ. 
 ประชุมคณะกรรมการ 
 บริษัทฯ
 ประชุมร่วมสายงาน 
 จัดการธุรกิจ  
 การพบปะหารือร่วมกัน/ 
 กิจกรรมอย่างเป็น  
 ทางการและไม่เป็น  
 ทางการ

 จรรยาบรรณบริษัทฯ
 การประชุมผู้ถือหุ้น และ 
 การประชุมนักวิเคราะห์
 การเยี่ยมชมกิจการ
 หน่วยงานส�านักงาน 
 เลขานุการบริษัทและ 
 ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
 พบปะนักลงทุนให้ข้อมูล  
 (โรดโชว์) 
 รายงานประจ�าปี, แบบ 56-1 
 และรายงานความยั่งยืน
 เว็บไซต์บริษัทฯ
 สื่อมวลชน 
 การเปิดเผยข้อมูลช่องทาง 
 ต่างๆ
 การสื่อสาร 2 ทางนอกเหนือ 
 จากช่องทางหลักที่เป็นการ 
 สื่อสารทางเดียว

 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ 
 ก�าไรสุทธิหลังหักเงินส�ารอง 
 ก�าหนดกลยุทธ์ธุรกิจให้สอดคล้อง 
 กับเป้าประสงค์ของ กฟผ. 
 มีการประชุมในระดับคณะกรรมการ  
 ผู้บริหาร และระดับปฏิบัติงาน  
 เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ 
 ระหว่างกันในด้านต่างๆ อย่าง  
 สม�่าเสมอ 
 ประสานงานกับหน่วยงานจัดการ 
 ธุรกิจของ กฟผ. เพื่อแลกเปลี่ยน 
 ข้อมูลระหว่างกัน
 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ 
 มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นเป็น 
 ประจ�าทุกปี  

 ก�าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
 ไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ 
 นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อย 
 กว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิ 
 หลังหักเงินส�ารอง 
 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อ 
 พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระ 
 การประชุมผู้ถือหุ้น 
 จัดให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นเวที 
 ที่ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อมูลและ 
 แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 
 จัดให้ข้อมูลบริษัทอย่างสม�่าเสมอใน 
 รูปแบบกิจกรรม เช่น การเยี่ยมชม 
 กิจการบริษัทฯ โรดโชว์ ประชุม 
 นักวิเคราะห์ เป็นต้น 
 รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 
 ของบริษัทฯ และการด�าเนินงาน 
 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
 สิ่งแวดล้อมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นประจ�า 
 ทุกปี
 เพิ่มช่องทางสื่อสาร เช่น เว็บไซต์ 
 บริษัทฯ และสื่อมวลชนในการน�าเสนอ 
 ข้อมูลข่าวสารบริษัทฯ นอกเหนือจาก 
 ช่องทางหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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เจ้าหนี้
หมายรวมถึงเจ้าหนี้
ที่เป็นสถาบันการเงิน 
เจ้าหนี้การค้า และ 
ผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ร่วมทุน/
พันธมิตรทางธุรกิจ

 การมีวินัยทางการเงิน 
 ความสามารถในการช�าระ 
 หนี้และมีความเสี่ยงหนี้สูญ 
 น้อยที่สุด
 ความสามารถในการสร้าง 
 รายได้
 ความน่าเชื่อถือองค์กร 
 ที่ยืนยันสถานะการเงินที่ 
 แข็งแกร่ง
 ปฏิบัติตามกฎหมายที่ 
 เกี่ยวข้อง
 บริหารด้วยหลัก
 ธรรมาภิบาลและโปร่งใส

 ความส�าเร็จและความ 
 แข็งแกร่งทางการเงิน
 ความรู้ความเชี่ยวชาญใน 
 ธุรกิจของบุคลากร 
 การด�าเนินธุรกิจอย่าง 
 เป็นธรรมและโปร่งใส
 ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ 
 ของบริษัทฯ
 ฐานะทางการเงินที่  
 แข็งแกร่ง
 ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
 การผสานประโยชน์จาก 
 จุดแข็งของแต่ละบริษัท

 แผนการช�าระหนี้ และ 
 การบริหารเงิน 
 ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล
 รายงานทางการเงินและ 
 รายงานประจ�าปี 
 สถาบันจัดอันดับความ 
 น่าเชื่อถือ
 รายงานการศึกษาและ 
 วิเคราะห์ผลกระทบ 
 สิ่งแวดล้อม

 กลยุทธ์ทางธุรกิจ
 นโยบายบริหารความเสี่ยง
 การประชุม และพบปะ 
 อย่างเป็นทางการและ 
 ไม่เป็นทางการ
 การเยี่ยมชมกิจการ
 การเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ
 การจัดบุคลากรที่มีความ 
 เชี่ยวชาญเข้าร่วมพัฒนา 
 โครงการในระยะต่างๆ
 การเจรจาร่วมทุนแบบ 
 ประสานประโยชน์  
 (win-win)

 การช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยตรง
 ตามก�าหนดระยะเวลา
 ก�าหนดโครงสร้างการลงทุน 
 ด้วยอัตราส่วนหนี้ต่อทุน 70:30 
 ให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
 องค์กร โดยสถาบันในประเทศและ  
 ระดับสากล ได้แก่  TRIS Ratings,   
 S&P Ratings และ Moody’s เพื่อ  
 ยืนยันความแข็งแกร่งทางการเงิน 
 และความสามารถในการช�าระหนี้ 
 ของบริษัทฯ 
 ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน  
 อย่างสม�่าเสมอ
 มีการพบปะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ 
 ที่ดีระหว่างกัน โดยมอบหมาย 
 หน่วยงานด้านการเงินเป็นผู้รับผิดชอบ

 กลยุทธ์ธุรกิจก�าหนดให้แสวงหา 
 พันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้าง 
 การเติบโตของบริษัทฯ
 ก�าหนดสัดส่วนการลงทุนและการ 
 บริหารความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบ 
 ต่อผลตอบแทนการลงทุน
 มีการประชุมและพบปะเพื่อหารือ  
 และเจรจาทางธุรกิจในระดับ 
 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ 
 ปฏิบัติการอย่างสม�่าเสมอ
 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการ 
 ร่วมทุนมีความมุ่งมั่นอุทิศตนและ 
 ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
 จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการ 
 ระหว่างกัน เพื่อสร้างความมั่นใจ 
 และไว้วางใจ
 เผยแพร่ข้อมูล/ความส�าเร็จของ 
 บริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่  
 เว็บไซต์บริษัทฯ  สื่อมวลชน
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หน่วยงานก�ากับ
ดูแลและอนุญาต	
และ
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	
(ตลท.)

คู่ค้า	/ผู้รับเหมา

 ปฏิบัติตามกฎหมาย  
 ระเบียบ ข้อก�าหนดที่ 
 เกี่ยวข้อง 
 การจัดการคุณภาพ 
 สิ่งแวดล้อม และดูแล 
 ชุมชน 
 ด�าเนินธุรกิจด้วย 
 ธรรมาภิบาลและโปร่งใส
 เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส  
 ครบถ้วน ทันการณ์

 ท�าธุรกิจในลักษณะ 
 พันธมิตรที่ดีและ
 ความสัมพันธ์ระยะยาว
 มีการแข่งขันเป็นธรรม 
 และโปร่งใส
 สถานะทางการเงินที่ 
 แข็งแกร่ง
 ชื่อเสียงและความ 
 น่าเชื่อถือ

 การประชุม และพบปะ 
 หารืออย่างเป็นทางการ 
 และไม่เป็นทางการ 
 การเยี่ยมชมกิจการ
 รายงานประจ�าปี 
 รายงานความยั่งยืน
 รายงานการด�าเนินงาน 
 ด้านสิ่งแวดล้อม
 แผนรองรับเหตุการณ์ 
 ฉุกเฉินและแผนจัดการ 
 วิกฤติ
 ช่องทางการร้องเรียน 
 และมาตรการเยียวยา

 ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ที่โปร่งใสเป็นธรรมและ
 เท่าเทียม
 จรรยาบรรณบริษัทฯ  
 และข้อบังคับบริษัทฯ
 นโยบายอาชีวอนามัย  
 ความปลอดภัยและ 
 สิ่งแวดล้อม
 การขึ้นทะเบียนคู่ค้า
 ข้อก�าหนดคุณสมบัติ 
 ของคู่ค้า

 ด�าเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ 
 และข้อก�าหนดอย่างเคร่งครัด
 ติดตามศึกษาการเปลี่ยนแปลง 
 กฎหมาย ระเบียบและข้อก�าหนด 
 ต่างๆ เพื่อให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง  
 ครบถ้วน 
 จัดส่งรายงาน/ข้อมูลให้ครบถ้วน 
 และตรงตามข้อก�าหนด และก�าหนด 
 เวลา  
 ทบทวนและฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุ 
 ฉุกเฉินและแผนจัดการวิกฤติเป็น 
 ประจ�าทุกปี 
 จัดช่องทางการติดต่อสื่อสาร ได้แก่  
 เว็บไซต์บริษัทฯ หน่วยงานประสาน 
 งานที่เกี่ยวข้อง
 ประชุม พบปะ และร่วมกิจกรรม 
 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง 
 สม�่าเสมอ 

 จัดระบบและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
 ที่เป็นสากล 
 ก�าหนดข้อห้ามเรื่องผลประโยชน์ 
 ทับซ้อนไว้ในจรรยาบรรณบริษัทฯ  
 และก�าหนดบทลงโทษทางวินัย 
 อย่างร้ายแรงกรณีการทุจริต
 จัดท�าทะเบียนคู่ค้าที่พึงประสงค์ 
 และต้องห้าม โดยพิจารณาจาก 
 ประวัติ คุณภาพงาน การบริการ  
 และการบริหารงานของคู่ค้า
 ดูแลด้านอาชีวอนามัยและความ 
 ปลอดภัยอย่างเต็มที่แก่ผู้รับเหมา/ 
 คู่ค้ากรณีที่เข้ามาท�างานภายใน 
 บริษัทฯ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง วิธีสร้างความผูกพัน การตอบสนองความคาดหวัง



33บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)

พนักงาน  ค่าตอบแทนที่จูงใจ
 สวัสดิการและสิทธิ  
 ประโยชน์ที่เทียบเคียงได้ 
 กับธุรกิจเดียวกัน
 ความก้าวหน้าในอาชีพ 
 และการสืบทอดต�าแหน่ง
 ยกระดับศักยภาพ 
 ความสามารถพนักงาน
 มีส่วนร่วมในการวางแผน 
 ตามระดับต�าแหน่งและ 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 สภาพแวดล้อมที่ดีและ 
 ความปลอดภัยในการ 
 ท�างาน
 ความมั่นคงในหน้าที่ 
 การงาน
 การเติบโตและชื่อเสียง 
 ของบริษัทฯ 

 จรรยาบรรณพนักงาน  
 จรรยาบรรณบริษัทฯ 
 นโยบายเกี่ยวกับพนักงาน 
 และข้อบังคับการท�างาน
 ระบบการประเมินผลงาน
 แผนทบทวนโครงสร้าง 
 อัตราค่าตอบแทนสวัสดิการ 
 และสิทธิประโยชน์
 แผนอบรมพนักงานและ 
 การสืบทอดต�าแหน่ง
 การแต่งตั้ง เลื่อน ลด ปลด  
 ย้าย ที่เป็นธรรม 
 บนพื้นฐานของศักยภาพ 
 ของแต่ละบุคคล
 นโยบายอาชีวอนามัย  
 ความปลอดภัยและ 
 สิ่งแวดล้อม
 การสื่อสารภายใน
 ช่องทางการแสดงความ 
 คิดเห็นและร้องเรียน   
 รวมถึงมาตรการคุ้มครอง 
 ผู้ร้องเรียน
 กิจกรรมสันทนาการ/ 
 เวทีที่เปิดให้มีส่วนร่วม

 ก�าหนดแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน 
 และที่พนักงานพึงปฎิบัติในการ 
 ท�างานไว้ในจรรยาบรรณและ 
 ข้อบังคับการท�างาน 
 การประเมินผลงานพนักงานด้วย 
 ระบบคุณธรรม
 มีการทบทวนโครงสร้างและอัตรา 
 ผลตอบแทนสวัสดิการและสิทธิ- 
 ประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้  
 ทัดเทียมกับอุตสาหกรรม 
 ก�าหนดมาตรการความปลอดภัย 
 และอาชีวอนามัย และการจัดการ 
 สิ่งแวดล้อมในส�านักงานตาม  
 มาตรฐาน
 จัดท�าแผนอบรมพนักงานเพื่อพัฒนา 
 สมรรถนะความรู้ความสามารถ  
 รวมถึงการพัฒนาจิตใจของพนักงาน   
 รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพเพื่อความ 
 ก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพ
 จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งเพื่อให้ 
 พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพ 
 อย่างเท่าเทียมกัน
 สื่อสารข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ 
 แก่พนักงานผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่  
 อินทราเน็ต อีเมล์ การประชุม  
 เว็บไซต์ บอร์ดประกาศ 
 จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์อย่าง  
 สม�่าเสมอเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
 อันดีระหว่างกันและเปิดโอกาส 
 ให้มีส่วนร่วม
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ชุมชนที่อยู่รอบ
กิจการ

ลูกค้า/ผู้บริโภค
ครอบคลุม 
ผู้ซื้อไฟฟ้า	 
และผู้ใช้ไฟฟ้า

 ด�าเนินงานด้วยความ 
 รับผิดชอบและไม่มี 
 ผลกระทบทางลบต่อ 
 ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 ดูแลและส่งเสริม 
 คุณภาพชีวิตของชุมชน 
 มีส่วนร่วมกับชุมชนและ 
 เปิดกว้างรับฟังความ 
 คิดเห็น

 ผลิตไฟฟ้าส่งมอบได้ 
 ครบถ้วนตามสัญญา  
 และท�าได้ตามการสั่งการ
 เดินเครื่อง
 ผลิตไฟฟ้าด้วยกระบวนการ 
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 จ�าหน่ายไฟฟ้าด้วยราคา 
 สมเหตุสมผล
 ความน่าเชื่อถือและ 
 ไว้วางใจ
 การด�าเนินงานไม่มี 
 ผลกระทบด้านลบต่อ 
 ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 การเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า
 คณะผู้ตรวจการ 
 สิ่งแวดล้อม
 กิจกรรมพัฒนาชุมชน
 แผนรองรับเหตุการณ์ 
 ฉกุเฉนิและบริหารภาวะวิกฤติ
 หน่วยงานองค์กรสัมพันธ์
 การรับฟังความคิดเห็น 
 และเยี่ยมเยียนชุมชน
 การเปิดเผยข้อมูล การ 
 ด�าเนินงานของโรงไฟฟ้า 
 ในชุมชน

 แผนการซ่อมบ�ารุง
 ประจ�าปี
 ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล 
 และความคิดเห็น
 แผนการบริหารต้นทุน 
 และเชื้อเพลิง
 แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน 
 และแผนจัดการภาวะวิกฤติ

 มีส่วนร่วมในคณะกรรมการกองทุน 
 พัฒนาไฟฟ้า เพื่อช่วยให้การใช้ 
 กองทุนเป็นประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน
 จัดให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมการ 
 ด�าเนินงานและการผลิตไฟฟ้าของ 
 โรงไฟฟ้า รวมทั้งระบบการจัดการ 
 สิ่งแวดล้อม
 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
 การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า 
 ราชบุรีโดยจัดตั้งคณะผู้ตรวจการ 
 สิ่งแวดล้อม
 ทบทวนและฝึกซ้อมแผนรองรบัเหตุ 
 ฉุกเฉินและแผนจัดการภาวะวิกฤติ 
 เป็นประจ�าทุกปี  โดยมีการแจ้งให้ 
 ชุมชนรับทราบและเข้าร่วมด้วย
 จัดท�าแผนงานพัฒนาชุมชน โดย 
 ชุมชนมีส่วนร่วมคิดและร่วมท�า
 เปิดเผยข้อมูลและสื่อสารกับชุมชน 
 อย่างสม�่าเสมอ ในรูปแบบของ 
 จดหมายข่าว การแจ้งข่าว 
 การพบปะและเยี่ยมเยียนชุมชน และ 
 ให้หน่วยงานองค์กรสัมพันธ์เป็น 
 ช่องทางการสื่อสาร
 เข้าร่วมกจิกรรมของชมุชนอย่างสม�า่เสมอ
 สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ 
 ประโยชน์ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  

 ซ่อมบ�ารุงโรงไฟฟ้าเพื่อรักษา 
 ประสิทธิภาพความพร้อมจ่ายตาม 
 แผนการซ่อมบ�ารุงอย่างเคร่งครัด 
 ประชุมและพบปะกับลูกค้าเพื่อ 
 แลกเปลี่ยนข้อมูล รับฟังความคิดเห็น  
 และสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดี 
 ระหว่างกัน 
 ทบทวนและฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุ 
 ฉุกเฉินและแผนจัดการภาวะวิกฤติ 
 เป็นประจ�าทุกปี 
 บริหารจัดการการส�ารองอะไหล่ 
 และอุปกรณ์คงคลัง รวมทั้งเชื้อเพลิง 
 ให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุน
 การผลิต ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราค่าไฟฟ้า 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง วิธีสร้างความผูกพัน การตอบสนองความคาดหวัง
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง วิธีสร้างความผูกพัน การตอบสนองความคาดหวัง

สื่อมวลชน  การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง 
 และเพียงพอ
 การให้ข้อมูลแบบทันการณ์  
 ทั่วถึงและเท่าเทียม
 สื่อสารแบบสองทางกับ 
 ผู้บริหารระดับสูง

 การแถลงข่าว
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 การให้สัมภาษณ์
 เว็บไซต์บริษัทฯ 
 การเยี่ยมชมกิจการ
 การพบปะตามวาระ/
 โอกาส
 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

 จัดท�าแผนการสื่อสารและ  
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ 
 บริษัทฯ และการบริหารสื่อที่ใช้ 
 เป็นช่องทางสื่อสาร
 จัดให้มีระบบและกระบวนการ 
 จัดท�าข้อมูลส�าหรับการสื่อสาร เพื่อ 
 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 จัดให้มีการสื่อสารแบบสองทางและ 
 ทางเดียวอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ  
 ได้แก่ การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์  
 การเยี่ยมชมกิจการ เว็บไซต์ ข่าว 
 ประชาสัมพันธ์ 
 ก�าหนดผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล 
 ของบริษัท 

สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม
หมายรวมถึงองค์กร
พัฒนาเอกชน ชุมชน
ที่อยู่นอกพื้นที่กิจการ
และสาธารณชนทั่วไป

 ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อลดภาวะโลกร้อน
 การตอบแทนสังคม
 ผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อ 
 สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนา 
 เศรษฐกิจและสังคม

 แผนกลยุทธ์บริษัทฯ
 กิจกรรมสังคม
 การอนุรักษ์พลังงาน

 ก�าหนดตัวชี้วัดการลด  
 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแผน 
 กลยุทธ์บริษัทฯ
 พัฒนาและส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า 
 จากพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนอง 
 นโยบายและความมุ่งมั่นในการ 
 ช่วยลดภาวะโลกร้อน 
 ด�าเนินกิจกรรมสังคมที่เน้นการ 
 อนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้  
 ทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม 
 และสิ่งแวดล้อม  
 รณรงค์การประหยัดพลังงานและ 
 พัฒนาพลังงานชุมชม เพื่อลดการใช้ 
 พลังงานในชุมชนต่าง ๆ 
 พร้อมรองรับการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า 
 เพื่อช่วยเสริมระบบไฟฟ้าของ 
 ประเทศในยามวิกฤติและควบคุม 
 มลสารให้อยู่ในระดับต�่าที่สุด
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4.	เป้าหมายและผลงานปี	2556

การเพิ่มกำาลังการผลิตกระแสไฟฟ้า
บริษทัฯ ก�าหนดเป้าหมายทีจ่ะลงทนุขยายก�าลงัผลติตดิตัง้ให้เตบิโตเป็น 9,700 เมกะวัตต์ ในปี 2566 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

ก�าลังการผลติตดิตัง้ของบรษัิทฯ คิดจากสดัส่วนการถือหุ้นในโครงการต่าง ๆ  ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวม 6,303 เมกะวตัต์
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ส�าหรับการเติบโตของก�าลังการผลิตจากพลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล 
ที่ได้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 156.45 เมกะวัตต์ 
จากเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 500 เมกะวัตต์ ที่จะต้องด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายในปี 2559
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เป้าหมายปี 2556 100,000	ไร่

•	กิจกรรมประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง

•	กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งป่าชุมชนจังหวัดราชบุรี

93,621	ไร่

ผลการดำาเนินงานปี 2556 109,792	ไร่

16,171	ไร่

เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโครงการพลังงานทดแทน	
บริษัทฯ ก�าหนดเป้าหมายที่จะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน เพ่ือตอบสนองต่อ

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกให้ได้ 400,000 ตัน ภายในปี 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ลงทุน 
ถือหุ้นในโครงการพลังงานทดแทนในประเทศและออสเตรเลีย คิดเป็นก�าลังผลิตติดตั้งรวม 156.45 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถลด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 230,855.41 ตันต่อปี 

การอนุรักษ์พื้นที่ป่าเพื่อกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
บริษัทฯ มุ ่งหมายที่จะอนุรักษ์ผืนป่าเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน 

ด้วยการส่งเสริมป่าชุมชน ผ่านโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ในปี 2556 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายส่งเสริมป่าชุมชนที่ม ี
การจัดการป่าชุมชนตามหลักการปา่ยั่งยืน ชุมชนได้ประโยชน์ ให้ได้พื้นทีป่่ารวมไม่น้อยกว่า 100,000 ไร่ ซึ่งจะสามารถกักเก็บ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 200,000 ตันต่อปี  

จากการด�าเนนิกจิกรรม คอื การประกวดป่าชมุชนตวัอย่าง และการส่งเสรมิความเข้มแข็งป่าชุมชนจงัหวดัราชบรุ ีสามารถ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ป่าได้รวม 109,792 ไร่    
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4.1	 การเติบโตอย่างยั่งยืน

การด�าเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 14 ป ีที่ผ ่านมา  
บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะสร้างการเติบโตขององค์กรให้ม่ันคง 
และยั่งยืน ด้วยการทุ่มเทความสามารถเต็มศักยภาพในการ 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ก็เพ่ือตอบสนองความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน 

บริษัทฯ ด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผย 
ข้อมูลและประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี 
เก่ียวข้องให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และทันการณ์  
อีกทั้งยังให้ความส�าคัญกับการสร้างเสริมความสัมพันธ ์
ที่ดีกับชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าง 
ต ่อเนื่องทั้งในช่วงของการพัฒนาโครงการและด�าเนิน 
กิจการ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งเน้นการลงทุน พัฒนา  
และด�าเนินงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
กับการผลิตไฟฟ้า อีกทั้งมีแผนงานที่จะลงทุนโครงการ 

พลังงานทดแทนจ�านวน 500 เมกะวัตต์ ซ่ึงจะด�าเนินการ 
ให้ส�าเร็จในปี 2559 

ส�าหรับแนวทางการลงทุนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด�าเนินการ  
2 รูปแบบ คือการลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ และการซ้ือ 
กิจการที่ด�าเนินงานแล้ว ซ่ึงช ่วยให้กระแสเงินสดของ 
บริษัทฯ สม�่าเสมอและม่ันคงยิ่งขึ้น นอกจากการขยาย
การลงทุนแล้ว การบริหารจัดการสินทรัพย์ท่ีมีอยู ่แล้ว 
ก็เป็นหัวใจส�าคัญในการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ ท้ังนี้ 
บริษัทฯ มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการด�าเนินงานโรงไฟฟ้า 
ด ้วยการน�าประสบการณ์และความช�านาญด ้านการ 
เดินเครื่องและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า มาใช้ในการบริหาร
รักษาประสิทธิภาพความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้า เพ่ือให้
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามท่ีก�าหนดไว้ในสัญญา 
ซื้อขายไฟฟ้า ท่ีผ่านมา บริษัทฯ สามารถด�ารงความพร้อม 
จ่ายของโรงไฟฟ้าไว้ได้เป็นอย่างดี ท�าให้อัตราการเติบโต 
ของรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

ด้านเศรษฐกิจ
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พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศออสเตรเลีย 
ได้แก่ โครงการพลังงานลมขนาดก�าลัง ผลิตติดตั้ง 165 เมกะ
วัตต์ และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ Solar PV ก�าลังการ
ผลิต 23 เมกะวัตต์

ปัจจุบัน บริษัทฯ ลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน
จ�านวน 18 โครงการ ก�าลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 
156.45 เมกะวตัต์ แบ่งเป็นโครงการพลงังานลมรวม 128.51 
เมกะวัตต์ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 23.98 เมกะวัตต์ 
โครงการพลังงานชีวมวล 3.96 เมกะวัตต์ โครงการทั้งหมดนี้
สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 230,855.41 ตนัต่อปี 

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ พิจารณาลงทุนโครงการ
พลงังานลม ก�าลงัการผลติตดิตัง้ 165 เมกะวตัต์ และโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์ Solar PV ก�าลังการผลิตติดตั้ง 23  
เมกะวตัต์ในประเทศออสเตรเลยีเป็นทีแ่น่นอนแล้ว จะท�าให้ 
ก�าลังการผลิตจากพลังงานทดแทนของบริษัทฯ ตามสัดส่วน 
การถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 306.85 เมกะวัตต์ สามารถลด 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 698,937.81 ตันต่อปี

การใช้พลังงานทดแทนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ท้ังนี้
เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ซ่ึงภาคการ
ผลิตไฟฟ้ามีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ
อย่างมีนัยส�าคัญ ประกอบกับการลดลงของปริมาณส�ารอง
ของเชื้อเพลิงฟอสซิล จึงท�าให้ประเทศต่างๆ หันมาพิจารณา
พลงังานทีม่อียูใ่นธรรมชาติเป็นทางเลอืกในการใช้ผลติกระแส
ไฟฟ้า และก�าหนดนโยบายและเป้าหมายพัฒนาพลังงาน
ทดแทนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพธุรกิจด้านพลังงานทดแทน
และโอกาสการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนจาก 
สภาวการณ์ดงักล่าวนี ้จงึได้ปรบัเป้าหมายการลงทนุโครงการ
ด้านพลงังานทดแทนจาก 200 เมกะวตัต์ เป็น 500 เมกะวตัต์ 
และมุง่เน้นลงทุนในโครงการประเภทพลงังานลม แสงอาทติย์ 
และชีวมวลเป็นหลัก 

ส�าหรับตลาดเป้าหมายของการลงทุน บริษัทฯ ให ้
น�้าหนักความส�าคัญกับประเทศไทย ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น 
ในปี 2556 บริษัทฯ มีการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ 

การลงทุนโครงการพลังงานทดแทน
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การบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุด

บริษัทฯ ได้ก�าหนดโครงสร้างการลงทุนไว้อย่างชัดเจน 
ครอบคลุม 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจพลังงาน
ทดแทน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า แนวทาง
ดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ สามารถผลักดันการเติบโตไปสู ่
เป้าหมายทั้งทางด้านผลตอบแทนและสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ
ในการสร้างรายได้แก่องค์กร  

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ถือเป็นหัวใจส�าคัญในการสร้างรายได้
ของบริษัทฯ ดังน้ัน การลงทุนจะมุ่งไปที่โครงการโรงไฟฟ้า
เชื้อเพลิงหลัก เพราะเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่เสริมความมั่นคง
ระบบไฟฟ้าของประเทศ ส่วนธรุกจิพลงังานทดแทน มุง่หมาย
ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบท่ีเป็นผลจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศโลกและสร้างรายได้เสรมิให้กบั
บรษิทัฯ ทัง้นี ้บรษิทัฯ มเีป้าหมายทีจ่ะลงทนุโครงการพลงังานลม 
แสงอาทิตย์ และชีวมวล ส่วนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนั้น เป็นกลไก
ที่ช่วยเสริมให้ธุรกิจบริษัทฯ ครบวงจร และช่วยเสริมหนุน 
การเติบโตของรายได้ให้มั่นคงยิ่งขึ้น โดยเน้นการลงทุนใน
ธุรกิจเดินเครื่องและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า ธุรกิจซ่อมอุปกรณ์
กังหันก๊าซ และเหมืองถ่านหิน

ปัจจุบัน บรษิทัฯ มีการลงทุนถอืหุ้นโรงไฟฟ้าจ�านวน 32 แห่ง 
ซึ่งมีการกระจายเชื้อเพลิงหลากหลาย ตั้งแต่ก๊าซธรรมชาติ  
ถ่านหิน พลังงานน�้า พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ จนถึง 
พลงังานชวีมวล นอกจากนีย้งัมกีารขยายเป้าหมายการลงทนุ 
เพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนสร้างรายได้ให้มากขึ้น และขยาย 
การลงทุนไปยงัสปป. ลาว และออสเตรเลีย อีกท้ังยงัมีการศึกษา 
ศักยภาพและโอกาสการลงทุนในประเทศอื่นๆ ด้วย ได้แก่  
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา พม่า และญี่ปุ่น

ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ลงทุนแล้ว บริษัทฯ เน้น 
ทีก่ารบรหิารประสทิธภิาพของสนิทรพัย์ เพือ่ให้สามารถสร้าง
มูลค่าแก่บริษัทฯ ได้สูงสุด ในกรณีที่บริษัทฯ ถือหุ้นข้างน้อย 
การบริหารจัดการสินทรัพย์จะด�าเนินการผ่านตัวแทนของ 
บริษัทฯ ที่เข้าไปท�าหน้าที่ในระดับคณะกรรมการบริษัท และ
ระดับผู้บริหารของบริษัทนั้นๆ 

ผลการดำาเนินงานปี	2556

เป้าหมาย
ปี	2556			

เป้าหมาย
ปี	2557			

สถานะ
ทางการเงิน
ที่สำาคัญ

 ก�าไรส�าหรับปี จ�านวน 6,187 ล้านบาท 
 มูลค่าตลาดรวม 71,050 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556)
 ส่วนของผู้ถือหุ้น 55,539 ล้านบาท 
 เงินลงทุน 2,810 ล้านบาท 
 อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร
  - TRIS Ratings: อันดับเครดิตของบริษัทฯ AA+ แนวโน้มอันดับเครดิต: คงที่ 
  - S&P Ratings: อันดับเครดิตของบริษัทฯ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต: คงที่
  - Moody’s: อันดับเครดิตของบริษัทฯ Baa1 แนวโน้มอันดับเครดิต: คงที่ 

 ด�ารงความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามสัญญาที่ก�าหนดไว้
 บริษัทฯ ยังคงรักษาการเติบโตของรายได้และผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม
 คงอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรให้อยู่ในระดับเดิม

 รายได้จากการด�าเนินงานรวม 53,494 ล้านบาท
 สินทรัพย์รวม 88,903 ล้านบาท
 เงินปันผลต่อหุ้น 2.27 บาท
 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 4.63%
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เจ้าของโครงการ	:	บริษัท	ราช-ออสเตรเลีย	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด

การศึกษาพัฒนาโครงการพลังงานลมในออสเตรเลีย	

โครงการพลังงานลมขนาดใหญ่ก�าลังการผลิต	165	เมกะวัตต์		

ทุ่งกังหันลม Toora ด�าเนินงานโดย RAC 

บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด  
(RAC) เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นส่วน
ใหญ่ร้อยละ 80 ในนามบริษัท อาร์เอช อินเตอร์
เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ร่วมกับ
บริษทั Transfield Infrastructure Service ถือหุน้ 
ร้อยละ 20 RAC ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย 
ด�าเนนิธุรกจิลงทุน พฒันา และด�าเนนิงานโรงไฟฟ้า  
ปัจจุบัน RAC ถือหุ้นในโรงไฟฟ้าทั้งหมด 7 แห่ง 
ก�าลังผลิตติดตั้งรวม 509.52 เมกะวัตต์ ประกอบ
ด้วยโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 3 แห่ง โรงไฟฟ้า
พลังงานลม 3 แห่ง และโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งหยุด
การเดินเครื่องแล้ว 1 แห่ง 

โครงการพลังงานลมแห่งน้ีจะเป็นโครงการพลังงานทดแทน
แห่งที่ 4 ของ RAC และมีก�าลังผลิตติดตั้งสูงที่สุดหากบริษัทฯ 
พิจารณาอนุมัติการลงทุนอย่างเป็นทางการ และยังจะช่วย 
ผลกัดนัการเตบิโตของ RAC ท้ังในแง่รายได้และก�าลงัผลติตดิตัง้  
ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเป็น 642 เมกะวัตต์ 

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
- ก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 165 เมกะวัตต์ 
- กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ประมาณ 650 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ต่อปี 
- มูลค่าโครงการ ประมาณ 11,400 ล้านบาท
- โครงการได้รับใบอนุญาตการพัฒนาโครงการเมื่อเดือน  
 ธันวาคม 2556 
- ก�าหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ปี 2559  
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บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักบัการจดัการห่วงโซ่อปุทาน เพือ่
ประโยชน์ในด้านการบริหารต้นทุน และประสิทธิภาพในการ
ด�าเนินงาน โดยเฉพาะการรักษาประสิทธิภาพความพร้อม
จ่ายกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้า
ให้กับลูกค้าได้ตามต้องการ ทั้งน้ี บริษัทฯ ก�าหนดแนวทาง
การจัดการห่วงโซ่อุปทานในกระบวนการด�าเนินธุรกิจไว้ 
3 แนวทางดังนี้

1.	 ระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ส�าหรับก�ากับวธิกีารจดัหาสนิค้าและบรกิารทีเ่กีย่วข้องกบั

การด�าเนนิธรุกิจของบริษทัฯ ให้มคีวามโปร่งใสและเป็นธรรม 
โดยจะมีคณะกรรมการที่มีผู้ช�านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจ้างนั้นๆ 
พิจารณาการจดัจ้างและมกีารก�าหนดให้ผูบ้รหิารตัง้แต่ระดับ
ผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไปเป็นผู้อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง  โดย
จ�ากัดวงเงินอนุมัติในแต่ระดับ  พร้อมทั้งวิธีการจัดซื้อสินค้า/
ผลิตภัณฑ์ และจัดจ้างงานบริการที่พิจารณาตามมูลค่าของ
การซื้อหรือการจ้าง

การจัดซื้อและการจัดจ ้างทุกประเภทของบริษัทฯ 
มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบของบริษัทฯ เข้ามาตรวจสอบกระบวนการจัดซ้ือ
จัดจ้าง เพ่ือให้ม่ันใจว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบและ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ก�าหนดไว้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้าแข่งขันอย่างเท่าเทียม การพิจารณา 
คัดเลือกคู่ค้าใช้หลักเกณฑ์ที่สมเหตุสมผล ไม่เลือกปฏิบัติ 
และการเจรจาต่อรองราคาด้วยความเป็นธรรม

4.2	 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
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หลักเกณฑ์การพิจารณาคู่ค้า	
บริษทัฯ ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์คณุสมบตัคิูค้่าทีพ่งึประสงค์

เบือ้งต้น ซึง่ถอืเป็นแนวทางในการประเมนิความเสีย่งของคูค้่า 
โดยพิจารณาจาก

• ความสามารถส่งมอบงานตามก�าหนด ความเชี่ยวชาญ  
ในธุรกิจและอุตสาหกรรมนั้นๆ มีนวัตกรรมหรือการพัฒนา 
เทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 

• ผลงานทีผ่่านมา ความน่าเชือ่ถือ และสถานะทางการเงนิ 
ทีม่ัน่คง ไม่มปีระวัตกิารละทิง้งาน หรอือยูใ่นบญัชรีายชือ่บรษิทั 
ต้องห้ามของทางราชการและเอกชน  

• การด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อม 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัเพ่ิมเตมิประเดน็ด้านสทิธมินษุยชน 
ไว้เป็นเงื่อนไขคุณสมบัติของคู่ค้า โดยคู่ค้าทุกรายต้องไม่จ้าง
หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็กตามกฎหมายแรงงาน ไม่เคย
มกีรณลีะเมดิสทิธขิัน้พืน้ฐานของพนกังาน และไม่มปีระวตัใิน
การให้หรือรับสินบนด้วย 

การดำาเนินงานที่สำาคัญในปี	2556	

ในปี 2556 บรษิทัฯ ได้เพิม่เตมิข้อก�าหนดการจดัซือ้ผลติภัณฑ์และบรกิารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม (Green procurement) 
โดยพจิารณาเลอืกผลติภณัฑ์ทีไ่ด้มาตรฐาน เพือ่ช่วยลดการใช้ทรพัยากรทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมให้น้อยทีส่ดุ  โดยพจิารณา
คู่ค้าที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) ท่ีได้รับการรับรองฉลากเขียว ฉลากลดคาร์บอน (Carbon 
Reduction Label) จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ ตรา มอก. จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยคู่ค้า 
จะต้องแสดงใบรับรองยืนยันผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีฉลากสิ่งแวดล้อมหรือฉลากเขียวเป็น 
เครื่องมือแยกผลิตภัณฑ์ด้วย  

ส�าหรับการด�าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมในรอบปี 2556 มีมูลค่ารวม 8,038,742 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 6.42 ของมูลค่าการซื้อและจ้างรวม 
125,141,021.85 บาท ซึง่ถือเป็นปีแรกทีบ่รษัิทฯ เร่ิมด�าเนนิการ
อย่างจริงจังและมีเป้าหมายที่จะขยายประเภทผลิตภัณฑ์ 
ทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อมทีจ่ะใช้ในการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ 
ให้มากยิ่งขึ้น



%

จัดซื้อทั่วไป

Green Procurement

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

จัดซ้ือ

97.89

2.11

จัดจาง

96.35

3.65

การเชา

15.68

84.32

สัดสวนการจัดซ�อ้จัดจางท่ีเปนมิตรตอสิ�งแวดลอม ป 2556

44รายงาน
ความยั่งยืน 

ปี 2556

• ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ส�านักงาน  
แต่เลือกเป็นการเช่า อุปกรณ์ที่เช่าจะยังคงเป็นอุปกรณ์ท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้
เช่าอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสารท่ีใช้หมึกพิมพ์ท่ีได้รับ
มาตรฐาน NOSHC (National Occupational Safety and 
Health Committee)

ส�าหรบัปี 2557 บรษิทัฯ จะจดัให้มกีระบวนการตรวจสอบ
คู่ค้ารายย่อยในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ ์
ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การปฏิบัติต่อแรงงานของคู่ค้า 
และการดูแลสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต นอกจากนี ้
ในสญัญาการจดัซือ้จัดจ้างของบรษิทัฯ ยงัได้เพ่ิมข้อก�าหนดท่ี
ว่าด้วยสทิธมินษุยชน การต่อต้านการคอร์รปัชัน่ และความเป็น 
กลางทางการเมืองด้วย  

การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวที่เพิ่มขึ้นในปี 2556 เป็นผลจาก
การเปล่ียนมาใช้วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ส�านักงานมาเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ 
การซื้อ การจ้าง และการเช่า ดังนี้ 

• ในรอบปีที่ผ ่านมา บริษัทฯ ได้จัดซ้ือเครื่องใช ้
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับ 
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กระดาษช�าระที่ผลิตจากเยื่อไม้ 
เวียนท�าใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 30 และปลอดสารฟอกขาว 
หรือฮาโลเจน   

• ในการจัดจ้าง บริษัทฯ ได้จัดหาผู ้ให้บริการท่ีใช้
อปุกรณ์ทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อมในการผลติหรอืให้บรกิารกบั
บริษัทฯ ได้แก่ การจัดจ้างผู้ให้บริการสิ่งพิมพ์ โดยผู้ให้บริการ
ใช้หมึกที่ผลิตจากถั่วเหลืองในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
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2.	 แนวทางการจัดหาสินค้าและบริการการด�าเนินงานโรงไฟฟ้า

การจัดหาผู้รับเหมา	เพื่อ
ออกแบบโครงการ	จัดหาและ
ติดตั้งเครื่องจักร	และก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้า	(EPC)

การจัดหาอะไหล่และอุปกรณ์
ของโรงไฟฟ้า

ประเด็นสำาคัญ วิธีการจัดการ ผลท่ีได้รับหลักเกณฑ์พิจารณาคู่ค้า

• ประสบการณ์และความ 
 เชี่ยวชาญในการพัฒนา 
 และก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ 
 ได้รับการยอมรับใน 
 อุตสาหกรรม
• ฐานะทางการเงินที่มั่นคง 
 และด�าเนินงานด้วย 
 ธรรมาภิบาล
• การเสนอราคางาน 
 ครอบคลมุขอบเขตที่ 
 ก�าหนด และตามงบประมาณ 
 ของโครงการ
• ก่อสร้างแล้วเสร็จตาม 
 ระยะเวลาที่ก�าหนด 

• ประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟ้าที่
ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล

• ฐานะการเงินที่มั่นคงและ
การด�าเนินธุรกิจด้วย 
ธรรมาภิบาล

• สามารถจัดหาอะไหล่และ
อุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะ
และคุณสมบัติ สอดคล้อง
ตามข้อมูลทางด้านเทคนิค 
หรือได้ผ่านการตรวจสอบ
และรับรองโดยผู้ใช้งานแล้ว
ว่าสามารถใช้ทดแทนได้

• น�าเสนอระยะเวลา
 รับประกันที่สมเหตุผล
• น�าเสนอบริการหลงัการขาย

และเป็นที่ปรึกษา โดยไม่มี 
ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม และรวดเรว็

• น�าเสนอความรู้ เทคนิคหรือ
การอบรม เพื่อเพิ่มความรู้
ด้านอะไหล่หรืออุปกรณ์นั้น

• จัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา
• ก�าหนดให้คู่ค้าต้องปฏิบัติ 
 ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 อย่างเคร่งครัด โดยก�าหนด 
 ไว้ในสัญญาการจ้าง
• ก�าหนดให้มีการรับประกัน 
 ภายหลังก่อสร้างเสร็จ  
 โดยก�าหนดไว้ในสัญญา 
 การจ้าง
• จัดให้มีที่ปรึกษาด้าน 
 วิศวกรรม (Owner  
 Engineers) เพื่อติดตาม 
 และตรวจสอบการท�างาน 
 ของคู่ค้า เพื่อให้คุณภาพ 
 งานตรงตามที่ก�าหนดและ 
 ความก้าวหน้าของงาน 
 เป็นไปตามแผนงาน

• ก�าหนดเป็นสัญญาระยะยาว 
 โดยก�าหนดราคาซื้อ 
 ล่วงหน้าและก�าหนดให้ 
 คู่ค้าด�าเนินการจัดหาสินค้า 
 ที่ต้องการในระยะเวลาที่ 
 ก�าหนด ซึ่งจะก�าหนดไว้ใน 
 สัญญาการจัดซื้อ
• มรีะยะเวลาการรบัประกนั 
 สนิค้าหลงัการติดตัง้ โดย 
 ก�าหนดไว้ในสัญญาการ 
 จดัซ้ือ
• ก�าหนดให้การส่งมอบ 
 สินค้าภายในระยะเวลา 
 ที่ก�าหนดโดยก�าหนดไว้ใน 
 สัญญาการจัดซื้อ
• การตรวจสอบอะไหล่และ 
 อุปกรณ์ให้ถูกต้องตาม 
 คุณลักษณะและคุณสมบัติ 
 ตามที่ต้องการ ก่อนท�าการ 
 รับเข้าใช้งาน
• ติดต่อประสานงานคู่ค้า ใน 
 กรณีต้องการข้อมูลทางด้าน 
 เทคนิคเพิ่มเติม

• การบริหารจัดการ 
 งบประมาณพฒันาโครงการ 
 ควบคุมให้อยู่ในวงเงินที่ 
 ก�าหนดไว้ได้
• การพัฒนาและก่อสร้าง 
 โครงการสามารถด�าเนนิการ 
 แล้วเสรจ็ได้ตามแผนงานและ 
 เดนิเครือ่งผลติกระแสไฟฟ้า 
 ได้ตามเวลาทีก่�าหนดไว้
• คุณภาพและความแข็งแรง 
 ของโรงไฟฟ้าอยู่ในระดับที่ 
 มาตรฐานสากลยอมรับ

• ค่าใช้จ่ายลดลงจากปริมาณ 
 อะไหล่คงคลังลดลง
• ควบคุมความผันผวนของ 
 ราคาสินค้าในอนาคต
• การด�าเนินงานของ 
 โรงไฟฟ้ามีเสถียรภาพและ 
 สามารถรักษาความพร้อม 
 จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• การซ่อมบ�ารุงโรงไฟฟ้า 
 สามารถด�าเนินการได้ตาม 
 แผนงาน
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การจัดหาเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้า

การจัดหางานบริการ
เดินเครื่องและบ�ารุงรักษา

ประเด็นสำาคัญ วิธีการจัดการ ผลท่ีได้รับหลักเกณฑ์พิจารณาคู่ค้า

• ประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจของคู่ค้า

• ฐานะการเงินที่มั่นคงและ
ด�าเนินงานด้วยธรรมาภบิาล

• มีศักยภาพในการหา
เชื้อเพลิง ที่มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับข้อมูล 
ทางด้านเทคนิคของ 
โรงไฟฟ้า

• สามารถจัดหาเชื้อเพลิง
ทดแทน ในช่วงเวลาวิกฤติ
หรือช่วงเวลาต้องการใช้
งานเร่งด่วน

•  ประสบการณ์และผลงาน
ในงานเดินเครื่องและบ�ารุง
รักษาเป็นที่ยอมรับของ
อุตสาหกรรม 

• มีสถานะทางการเงินที่
มั่นคง

• บุคลากรและทีมงานมี
 ความสามารถและ

เชีย่วชาญงานอย่างเพยีงพอ 
• มีระบบการท�างาน
 เครื่องมืออุปกรณ์ และ
 ทีมงานด้านเทคนิค 

สนับสนุน 

• ก�าหนดเป็นสัญญาระยะยาว 
 ตลอดอายุสัญญาซื้อขาย 
 ไฟฟ้า
• การส่งมอบสินค้าต้อง 
 ด�าเนินการตามเวลาทีก่�าหนด 
 โดยก�าหนดไว้ในสญัญาการจ้าง 
• กรณีก๊าซธรรมชาติต้องมี 
 การแจ้งแผนหยุดซ่อมบ�ารุง 
 แหล่งก๊าซธรรมชาติล่วงหน้า
 โดยก�าหนดไว้ในสญัญาการจ้าง
• แจ้งให้ลูกค้าทราบแผนการ 
 หยุดผลิตล่วงหน้ากรณีที่ 
 ก๊าซธรรมชาติจัดส่งไม่ได้
• ก�าหนดคุณสมบัติของ
 เชื้อเพลิงที่ท�าการจัดส่ง

• ก�าหนดเป็นสัญญาจ้าง 
 ระยะยาวตามระยะเวลา 
 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
• ก�าหนดเป้าหมายและผลงาน 
 ที่ต้องการไว้ในสัญญาจ้าง
• ก�าหนดให้ปฏิบัติตาม 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 และกฎข้อบังคับด้านความ 
 ปลอดภัย อาชีวอนามัย 
 และสิ่งแวดล้อมการท�างาน 
 ในโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ 
 อย่างเคร่งครดัไว้ในสญัญาจ้าง
• ตดิตาม ประสานงาน ก�าหนด 
 ตวัชีว้ดัการปฏบิตังิาน เพือ่ 
 เป็นการตรวจสอบการท�างาน 
 ให้ตรงเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

• โรงไฟฟ้าสามารถรักษา 
 ความพร้อมจ่ายกระแส 
 ไฟฟ้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
• ควบคุมความเสี่ยงจาก 
 การขาดแคลนเชื้อเพลิงได้
• บริหารค่าใช้จ่ายและต้นทุน 
 ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

• โรงไฟฟ้าสามารถรักษา 
 ความพร้อมจ่ายกระแส 
 ไฟฟ้าไว้ได้ตามสัญญาซื้อ 
 ขายไฟฟ้า
• การบริหารต้นทุนและ 
 ค่าใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ 
 มากขึ้น

3.	 การบริหารงานจ้างเหมา
ผูร้บัเหมาต้องปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านการควบคมุความ

ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ค�าสั่งและระเบียบปฏิบัติด้านการ
รักษาความปลอดภัยของโรงไฟฟ้า รวมทั้งการเตรียมการ
ป้องกนักรณเีกดิเหตฉุกุเฉนิ ก่อนเข้าเริม่งานบคุลากรของผูร้บัเหมา
จะต้องเข้ารับการอบรม เพื่อท�าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
ปัจจยัเสีย่งจากการท�างานและข้อบงัคับว่าด้วยความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานของบริษัทฯ  

ส�าหรับโรงไฟฟ้า ได้ก�าหนดระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการ
บ่งชี้อันตรายและประเมินความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นมาตรฐานใน
การประเมนิความเสีย่งงานทีผู้่รบัเหมาด�าเนนิการ และในงาน
บางประเภททีต้่องมเีอกสารตามกฎหมายก�าหนดผูร้บัเหมาจะ
ต้องน�ามาแสดงให้แก่โรงไฟฟ้าจงึจะสามารถเข้าด�าเนนิงานได้ 
ทัง้นีก้เ็พือ่ให้การปฏบิตังิานในโรงไฟฟ้าเกดิความปลอดภยัต่อ
บุคคล ทรัพย์สิน และกระบวนการผลิต ตลอดจนป้องกันมิให้
เกดิผลกระทบต่อชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อมโดยรวม อกีทัง้
ยงัถอืเป็นมาตรการให้ผูร้บัเหมาต้องปฏบิตัต่ิอแรงงานของตน
อย่างเป็นธรรมและค�านึงถึงความปลอดภัยอีกด้วย
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กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.3	 กลยุทธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายในการป้องกัน แก้ไข และ 
ลดผลกระทบจากปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและ
น�าลงไปสูก่ารปฏบิติัเพือ่ลดผลกระทบดงักล่าว ผ่านการผลติ 
พลังงานไฟฟ้าที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพสูงสุด และการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต  โดย
ก�าหนดแนวทางในการควบคมุการด�าเนนิงานและกจิกรรม

ทีจ่ะช่วยลดผลกระทบให้ได้อย่างมนียัส�าคญั ทัง้ในด้านการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งก�าเนิด การเพิ่ม
แหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวเพื่อพร้อม
รับมือและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่อาจเกิดกับธุรกิจให้ได้ในอนาคต 

เพิ่มแหล่งกักเก็บ
ก๊าซเรือนกระจก

กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ

การปรับตัวเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ลดแหล่งกำาเนิด
ก๊าซเรือนกระจก

ด้านสิ่งแวดล้อม
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บริษัทฯ ได้ด�าเนินความพยายามในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู ่สิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ 
ตลอดจนสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ เริ่มตั้งแต่การเพิ่มการลงทุนด้านพลังงานทดแทนจากลม แสงอาทติย์ 
และชีวมวล การเพิ่มและรักษาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล การลด 
การใช ้พลังงาน ตลอดจนการสร ้างความตระหนักด ้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับผู ้ปฏิบัติงาน 
และขยายผลไปสู่ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบโครงการอีกด้วย

การบริหารการลงทุน

การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• ศึกษาและท�าความเข้าใจในนโยบาย ข้อก�าหนดหรือ
เงื่อนไขด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศที่บริษัทฯ เข้าไป
ลงทุน เช่น ภาษีคาร์บอนในประเทศออสเตรเลีย ตลอดจน
ความเสี่ยงที่เป็นเง่ือนไขจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการ 
ปลดปล่อยคาร์บอน เพื่อเป็นข้อมูลในการหาแนวทางและ
สร้างโอกาสในการลงทุนด้านพลังงานทดแทน 

• การลงทนุในโครงการผลติพลงังานไฟฟ้าทีเ่ป็นพลงังาน
ทดแทนหรอืพลงังานทีก่่อให้เกดิก๊าซเรอืนกระจกในระดบัต�า่ 
ได้แก่

- การเลือกลงทุนในโรงไฟฟ ้าก ๊าซธรรมชาติและ 
  พลังงานน�้าเป็นล�าดับต้น เนื่องจากถือเป็นโครงการ 
  ขนาดใหญ่ที่สร้างความมั่นคงในด้านก�าลังผลิต ที่ส่ง 
  ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  น้อยกว่าโครงการท่ีใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหลักประเภท 
  ถ่านหินและน�้ามัน 

- การเพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่ง 
  พลังงานทดแทน เช่น ลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล อย่าง 
  ต่อเนื่อง ท�าให้มีก�าลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 
  รวม 156.45 เมกะวัตต์ ซึ่งโครงการพลังงานทดแทน 
  ทั้งหมดนี้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้  
  230,855.41 ตันต่อปี
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แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการพลังงานทดแทนของกลุ่มบริษัทฯ

กำาลังการผลิตตามสัดส่วนถือหุ้น

ไทย:	รวมกำาลังผลิต	102.45	เมกะวัตต์

ออสเตรเลีย:	รวมกำาลังผลิต	54	เมกะวัตต์

โครงการพลังงานลม

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการพลังงานชีวมวล

โครงการโซลาร์ฟาร์มโคราช	3,	4	และ	7
จังหวัดนครราชสีมา

ก�าลังการผลิตรวม	7.2	เมกะวัตต์

โครงการ	วินดี้	ฮิลล์
รัฐควีนส์แลนด์

ก�าลังการผลิต	9.6	เมกะวัตต์

โครงการ	ทูร่า
รัฐนิวเซาท์เวลส์

ก�าลังการผลิต	16.8	เมกะวัตต์

โครงการ	สตาร์ฟิช	ฮิลล์
รัฐเซาท์ออสเตรเลีย

ก�าลังการผลิต	27.6	เมกะวัตต์

โครงการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล
จังหวัดสงขลา

ก�าลังการผลิต	3.96	เมกะวัตต์

โครงการโซลาร์ฟาร์ม	ไทรทอง	ไทรประปา	ไทรย้อย	และไทร
ใหญ่	จังหวัดนครปฐม	ก�าลังการผลิตรวม	11.39	เมกะวัตต์

โครงการโซลาร์ฟาร์ม	ไทรเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก�าลังการผลิต	1.47	เมกะวัตต์

โครงการโซลาร์ฟาร์ม	ไทรสะพาน	1	และ	2	และไทรตาโค้ง	
จังหวัดสุพรรณบุรี	ก�าลังการผลิตรวม	3.92	เมกะวัตต์

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อ	
จังหวัดเพชรบูรณ์

ก�าลังการผลิต	33.11	เมกะวัตต์

โครงการผลิตไฟฟ้า	พลังงานลมห้วยบง	2	และ	3	
จังหวัดนครราชสีมา

ก�าลังการผลิตรวม	41.4	เมกะวัตต์
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กิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก

การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
• โครงการปรับปรุงระบบแสงสว่างโดยใช้หลอดไฟฟ้า 

ประสิทธิภาพสูง ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนราชบุรี อาคาร
ผลิตน�้า อาคารปรับปรุงคุณภาพน�้าทิ้งเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ 
(RO) และสถานรีบัส่งน�า้มนัเตาเพชรเกษม ลดการใช้พลงังาน
ได้ 887 เมกะวตัต์-ชัว่โมง หรอืลดก๊าซเรอืนกระจกได้ 454 ตนั 
ต่อปี

• โครงการประหยัดพลังงานโดยการหยุดการใช้งาน 
Heater ในกระบวนการ Regeneration Anion Resin โดย
ปรับเปลี่ยนน�้าที่ใช้ในการ Regeneration Anion Resin 
จาก Service Water ไปเป็นน�้าจากกระบวนการ Reverse 
Osmosis ที่มีปริมาณซิลิกาที่ละลายอยู่ในน�้าน้อยกว่า จึง
ช่วยลดการใช้งาน Heater เพื่อเพิ่มอุณหภูมิของน�้าในการ 
Regeneration Anion Resin โดยยังคงรักษาประสิทธิภาพ
การใช้งานเรซิ่นได้ตลอดอายุการใช้งาน ลดการใช้พลังงาน
ได้ 129 เมกะวัตต์-ชั่วโมง หรือลดก๊าซเรือนกระจกได้ 66 ตัน 
ต่อปี

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากคู่ธุรกิจและลูกค้า
บริษัทฯ มีนโยบายและก�าหนดในเงื่อนไขการจัดซื้อ

จัดจ้างกับคู่ค้า โดยมุ่งเน้นการท�าธุรกิจกับคู่ค้าที่มีนโยบาย
และการด�าเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเอกสาร
ใบรับรองเป็นการยืนยันผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม หรือมีฉลากสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือแยก 
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมออกจากผลิตภัณฑ์ท่ัวไป
ในท้องตลาด หรือมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือ
มาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรอง เพื่อลดผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทางอ้อมจากกิจกรรมของ 
บริษัทฯ ด้วย 

• โครงการประหยัดพลังงานโดยการหยุดการใช้งาน 
Agitator Mill Over Flow Tank ปรบัลดความเข้มข้นของน�า้
หินปูนในช่วง Standby Mode ของระบบก�าจัดก๊าซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ (FGD) เพื่อลดการเดิน Agitator ในการป้องกัน
การตกตะกอนของน�้าหินปูน ช่วยลดการใช้พลังงานได้ 45 
เมกะวัตต์-ชั่วโมง หรือลดก๊าซเรือนกระจกได้ 23 ตันต่อปี

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
การปรับปรุงอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศ และระบบ

ไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารต่างๆ ตลอดจนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจากการมุ่งสร้างความตระหนักเรื่องการอนุรักษ์
พลงังานให้กบัผู้ปฏบิติังาน ท�าให้สามารถลดการใช้พลงังานได้
รวม 1,483 เมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดได้ 759 ตันต่อปี

โครงการ
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
(เมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี)

ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก	
(ตันต่อปี)

การปรับปรุงระบบปรับอากาศ

การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
อาคารส�านักงานใหญ่

62

1,421

32

727
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การสร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงาน

นอกเหนือจากการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกใน
โครงการต่างๆ ทีบ่รษัิทฯ ด�าเนนิการแล้ว บรษัิทฯ ยงัตอบสนอง 
ต่อการสร้างความย่ังยืนในเรื่องการลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการขยายผลสู่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในกลุ่มชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้า
ด้วย

โครงการขยายผลพลังงานชุมชนที่ด�าเนินการร่วมกับ
ส�านักงานพลังงานจังหวัดราชบุรีต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในพื้นที่ 
ต�าบลท่าราบ อ�าเภอเมอืง และต�าบลบ้านสงิห์ อ�าเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบ
โรงไฟฟ้าในจังหวัดราชบุรี เพื่อจัดท�าแผนพลังงานชุมชน
ของต�าบลตามความต้องการลดใช้พลังงาน ด้วยงบประมาณ 
200,000 บาท จ�านวน 8 เทคโนโลยี ได้แก่ หลอดประหยัด
พลังงาน ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เตาซุปเปอร์อั้งโล่ บ่อหมัก 
ก๊าซชีวภาพ เตาเผาถ่านแบบนอนและแบบตั้ง เตาชีวมวล 
และเตาย่างไก่ประสิทธิภาพสูง รวม 589 ชิ้น โดยมีครัวเรือน 
รวม 172 ครวัเรอืนเป็นผูน้�าร่องในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
การใช้พลังงาน และน�าเทคโนโลยีพลังงานชุมชนมาใช้ในการ
ด�ารงชีวิต 

จากการใช้เทคโนโลยีพลงังานชมุชนของทัง้โครงการ ท�าให้
สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 18.15 ตัน 
และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับครัวเรือนน�าร่องท้ัง 172  
ครัวเรอืน รวม 109,519 บาท ท�าให้ครวัเรอืนน�าร่องเกดิความรู้ 
และความตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน และขยายผลไปสู ่
ครัวเรือนใกล้เคียงตามวัตถุประสงค์ของโครงการพลังงาน
ชุมชนด้วย

บทสัมภาษณ์ตัวอย่างครัวเรือนน�าร่องในโครงการขยายผลพลังงานชุมชน

คุณอัญชลี ทองใบใหญ่ : ประธานอาสาสมัครพลังงานชุมชนประจ�าต�าบลท่าราบ 
อยู่บ้านเลขที่ 58 หมู่ 4 ต�าบลท่าราบ กล่าวว่า “ได้เข้าร่วมโครงการพลังงานชุมชน
มาตัง้แต่ต้น จนท�าแผนพลงังานของต�าบล ก็ได้รบัการสนบัสนนุเตาเผาถ่าน 200 ลติร
แบบนอน 1 เตา มาลองเผาถ่าน ได้ถ่านประสทิธภิาพสงูออกขาย จงึสัง่ซือ้เตาเผาถ่าน
เพิ่มอีก 2 เตา เอามาเผาถ่านขาย โดยใช้ไม้ที่ตัดหาได้ในชุมชน ท�าให้มีรายได้จากการ
ขายถ่านเดือนละ 6,000 บาท  และยังได้รับเตาซุปเปอร์อั้งโล่อีก 1 เตามาใช้แทนเตา
อั้งโล่เดิม ช่วยประหยัดถ่านได้ประมาณ 30% ในการท�ากับข้าวขาย นอกจากนี้ยัง
เปลี่ยนหลอดไฟในบ้านเองทั้งหมดให้เป็นหลอดประหยัดไฟ ช่วยให้ลดค่าไฟลงอีก
เดือนละ 300 บาท เพื่อนบ้านก็สนใจมาดูเป็นตัวอย่างด้วย”
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การเพิ่มแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก	

เพื่อบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
จากกระบวนการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิต
พลงังานไฟฟ้า ทีน่อกเหนอืจากการลดการปลดปล่อยทีแ่หล่ง
ก�าเนิดแล้ว บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการเพิ่มแหล่งกักเก็บก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ทีเ่ป็นก๊าซเรอืนกระจกทีส่�าคญัในรปูแบบ
ต่างๆ ทั้งการด�าเนินกิจกรรมในพื้นที่โครงการ และกิจกรรม
ในพื้นที่ชุมชน

การปลูกต้นไม้และธ�ารงรักษาพื้นที่ป่า	

•	 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
 ภายหลังจากก่อสร้างโรงไฟฟ้าราชบุรแีล้วเสรจ็ โรงไฟฟ้า 

ได้ปรับปรุงพื้นที่โครงการที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ให้เป็น
พื้นที่สีเขียวทั้งหมด โดยปรับปรุงและเพิ่มเติมพื้นที่สีเขียว
ตลอดระยะเวลาด�าเนนิการ 13 ปี จนมพีืน้ทีร่วมทัง้สิน้ 472 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 23.4 ของพื้นที่โครงการ (มากกว่ามาตรการที่
ก�าหนดใน EIA ที่ร้อยละ 5 ของพื้นที่โครงการ)

•	 การอนุรักษ์พื้นที่ป่า
 บรษิทัฯ ยงัคงมุง่มัน่ด�าเนนิโครงการ “คนรกัษ์ป่า ป่ารกั 

ชมุชน” ร่วมกบักรมป่าไม้อย่างต่อเนือ่ง ในการทีจ่ะธ�ารงรักษา
พื้นที่ป่าของประเทศไว้ให้ได้ร้อยละ 40 โครงการคนรักษ์ป่า 
ป่ารักชุมชน ได้เพิ่มจ�านวนต้นไม้และพื้นที่ป่าชุมชนท่ีเป็น 
แหล่งกกัเกบ็คาร์บอน จากโครงการทัว่ประเทศ รวม 873 แห่ง 
คิดเป็นพื้นที่ 791,391.78 ไร่ โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้
สนับสนุนกิจกรรมจัดต้ังและบริหารจัดการป่าชุมชนท้ังหมด
จ�านวน 159 แห่ง รวมพืน้ที ่109,792 ไร่ ซึง่มศัีกยภาพสามารถ
กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 219,584 ตันต่อปี และ
ยังมั่นใจได้ว่าพ้ืนที่ป่าชุมชนนี้จะยังคงความสมบูรณ์ ก่อให้
เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศของป่า เพื่อ
เป็นแหล่งอาหารและแหล่งน�้าของชุมชนที่มีการดูแลรักษา
ป่าอย่างเข้มแข็งต่อไป

•	 การศึกษาการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลาย
ทางชีวภาพในป่าชุมชน
  ภายใต้การด�าเนินโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ที่บริษัทฯ ร่วมกับกรมป่าไม้ ได ้
จดัท�าโครงการศึกษา “การกกัเกบ็คาร์บอนและความหลากหลาย 
ทางชวีภาพในป่าชมุชนอย่างมส่ีวนร่วม” เพือ่ประเมนิปรมิาณ
คาร์บอนกักเก็บ และติดตามการเปลี่ยนแปลงการสะสม

คาร์บอน รวมท้ังศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่า
ชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” เพื่อ
ใช้ประกอบการจัดท�าแนวทางจัดการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้
อย่างมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของ
ป่าชุมชนอันเป็นการช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ 

 ป่าชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการศึกษาฯ เป็นป่าชุมชนท่ีเคย 
ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจากโครงการฯ รวม 50 แห่ง  
มรีะยะเวลาในการศกึษา 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) ประกอบด้วย 
ขั้นตอนการฝึกอบรมราษฎรป่าชุมชนและเจ้าหน้าที่ เพื่อ 
สร้างความรู้ความเข้าใจโครงการ การวางแปลงตัวอย่าง
และจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อให้ทราบถึงปริมาณการสะสมคาร์บอนท่ีถูกกักเก็บและ 
ความหลากหลายทางชีวภาพจากพื้นที่ป่าชุมชน รวมทั้ง
ใช้ในการก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อ
สนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบ
องค์รวมส�าหรับการปรับตัวและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  โดยในปี 2556 ได้จัดการฝึกอบรมวิธีการ
วางแปลงตัวอย่าง รวมทั้งเทคนิคการตรวจสอบความถูกต้อง
แก่เจ้าหน้าทีแ่ละผูน้�าป่าชมุชนทีเ่ข้าร่วมโครงการแล้ว 12 แห่ง 
พร้อมทีจ่ะวางแปลงตวัอย่างและเกบ็ข้อมลูในปี 2557 นีต่้อไป

การน�าก๊าซเรือนกระจกมาเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่า

โรงไฟฟ้าราชบรุไีด้จัดท�าโครงการน�าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
จากการเผาไหม้ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมมาใช้ใน
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่า ซึ่งสามารถกักเก็บก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงกว่าต้นไม้ถึง 9 เท่า โดยในปี 2556 
ได้ปริมาณผลผลิตสาหร่ายน�้าหนักแห้งรวม 1,497 กิโลกรัม 
คิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สาหร่ายน�าไปใช้ใน
การเจริญเติบโต 2.74 ตัน นอกจากนี้โรงไฟฟ้าราชบุรีก�าลัง
อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อผลิต 
น�้ามันไบโอดีเซล ซึ่งจะใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหลือทิ้ง
จากการเผาไหม้นี ้โดยร่วมมอืกบักรมพัฒนาพลงังานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน บริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ล็อกซ์เล่ย์ จ�ากัด 
(มหาชน) ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการก่อสร้างบ่อเพาะเลีย้ง และ
คัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายที่จะน�ามาใช้โครงการต่อไป
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การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

การบริหารจัดการน�้า
เนือ่งจากโรงไฟฟ้าอาจได้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง 

สภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้เกิดปัญหาภัยแล้ง อันเป็นเหตุให้
ปรมิาณน�า้ในแหล่งน�า้ดบิ (แม่น�า้แม่กลอง) ลดลง และอาจเกดิ
การแย่งชิงน�า้ของโรงไฟฟ้ากบัชมุชนและพืน้ทีเ่กษตรกรรมใน
ลุ่มแม่น�้าแม่กลอง ซึ่งถึงแม้โรงไฟฟ้าราชบุรีจะใช้น�้าปริมาณ
โดยเฉลี่ยร้อยละ 1 ของปริมาณน�้าที่ระบายมาจากเขื่อน 
แม่กลอง แต่โรงไฟฟ้าก็เตรียมพร้อมและมีมาตรการรองรับ
เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจากปัญหาการขาดแคลนน�้า 
ดังกล่าว โดยโรงไฟฟ้าจะใช้น�้าหมุนเวียนในการแลกเปลี่ยน
ความร้อนของระบบหล่อเย็น จนมีความขุ่นในระดับหนึ่งจึง 
จะระบายเข้าสู่ระบบบ�าบัด เพื่อลดการใช้น�้าในกระบวนการ
ผลิต และสร้างอ่างเก็บน�้าฝนเพื่อรองรับน�้าฝนในพื้นท่ี 
โรงไฟฟ้ามาใช้ในการรดน�้าต้นไม้ รวมทั้งจัดท�าโครงการ
ปรับปรุงคณุภาพน�า้ทิง้กลบัมาใช้ใหม่ เพือ่ลดการใช้น�า้ดบิ และ
บริหารจัดการทรพัยากรน�า้ของโรงไฟฟ้าให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

การรองรับการเกิดอุทกภัย
เน่ืองจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศเมื่อปี 

2554 บรษิทัฯ ได้เพิม่น�า้หนักความเสีย่งจากภยัน�า้ท่วมมากขึน้  
โดยโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนาได้ศึกษาผลกระทบจาก
ภัยน�้าท่วมเพิ่มเติม พร้อมทั้งก�าหนดมาตรการปรับปรุงการ
ออกแบบโครงสร้างโรงไฟฟ้า การก่อสร้างฐานรากของโรง
ไฟฟ้า การก�าหนดระดบัการวางอปุกรณ์ทีส่�าคญัของโรงไฟฟ้า  

และการออกแบบระบบระบายน�า้และป้องกนัน�า้ท่วมเพิม่เตมิ
ภายในโรงไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนโรงไฟฟ้าทีด่�าเนนิการแล้ว ได้แก่ 
โรงไฟฟ้าราชบรุ ีและโรงไฟฟ้าราชบรุเีพาเวอร์ ได้ท�าการศกึษา 
ความเสีย่งจากภัยน�า้ท่วม เพือ่ก�าหนดมาตรการป้องกนัเพิม่เตมิ 
ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า โครงการทั้งสองมีความเสี่ยง 
จากน�้าท่วมน้อยมาก เนื่องจากมีระบบการจัดการน�้าภายใน
โรงไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพ และคันดินรอบโรงไฟฟ้ามีระดับ
สงูและแขง็แรงเพยีงพอทีจ่ะป้องกนัน�า้ท่วมได้ ทัง้นี ้โรงไฟฟ้า
ทั้งสองแห่งได้ท�าการเสริมคันดินให้แข็งแรงมั่นคงเพิ่มข้ึน 
รอบพืน้ทีโ่รงไฟฟ้า และพฒันาแผนรองรบัเหตฉุกุเฉนิน�า้ท่วม
ภายในโรงไฟฟ้าด้วย

 โรงไฟฟ้าราชบุรีได้จัดท�าวิธีปฏิบัติงานแผนรองรับเหตุ
ฉกุเฉนิน�า้ท่วมขึน้ เพือ่ก�าหนดแผนและแนวทางปฏบิตัใินการ
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินน�า้ท่วมภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าราชบุรี  
โดยสามารถใช้เป็นคู่มือปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความ 
รวดเรว็ ถกูต้อง และมปีระสทิธภิาพ เพือ่ป้องกนัและลดความ
สญูเสยีทีอ่าจจะเกดิขึน้ต่อบคุคล ทรพัย์สนิ กระบวนการผลติ 
และผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และเป็นแนวทางในการเตรยีม
ความพร้อมส�าหรบับคุคลทีเ่กีย่วข้องให้เกดิความช�านาญตาม
หน้าท่ีรับผิดชอบ โดยมีการฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน 
น�า้ท่วมนีเ้ป็นประจ�าทกุปี ซึง่โรงไฟฟ้าแบ่งระดบัความรุนแรง
ของเหตุการณ์เพื่อเตรียมการตอบสนอง ดังนี้
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•	ความรุนแรงระดับ	1 หมายถึง เหตุน�้าท่วมที่สามารถ 
  ควบคุมได้โดยผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ในพื้นที่นั้นๆ

•	ความรุนแรงระดับ	2 หมายถึง เหตุน�้าท่วมที่สามารถ 
  ควบคุมได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดในโรงไฟฟ้า 
  ราชบุรีเข้าควบคุมสถานการณ์

•		ความรนุแรงระดบั	3 หมายถึง เหตนุ�า้ท่วมทีไ่ม่สามารถ 
  ควบคุมได้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดในโรงไฟฟ้า  
  ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วม 
  ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาร่วมกบัหน่วยงานของโรงไฟฟ้าฯ

นอกจากน้ี ในปี 2555 โรงไฟฟ้าราชบุรแีละโรงไฟฟ้าราชบรุี 
เพาเวอร์ ยังได้ศึกษาและประเมินความเสี่ยงโอกาสการเกิด
อทุกภัยในพ้ืนทีท่ีอ่าจมีขึน้ในอนาคต โดยสรปุผลการประเมิน
ความเสีย่ง มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบทีอ่าจเกดิจาก
เหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อด�าเนินการเพิ่มเติมต่อไป เพื่อให้มั่นใจ
ว่าสามารถรองรับการเกิดอุทกภัยในระดับต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

การยกระดับความสูงอาคารส�านักงานแห่งใหม่
จากเหตกุารณ์มหาอทุกภยัในปี 2554 ทีส่ร้างความเสยีหาย 

ให้พืน้ทีใ่นหลายจงัหวดัของประเทศ รวมทัง้กรงุเทพมหานครและ
ปรมิณฑล ท�าให้อาคารส�านกังานบริษทัฯ แห่งใหม่ในจงัหวดั
นนทบรุ ีซึง่ขณะนัน้อยูร่ะหว่างการก่อสร้างฐานราก ต้องได้รับ 
ผลกระทบตามไปด้วย

เหตกุารณ์นัน้ท�าให้บรษัิทฯ ได้ปรบัแนวคดิในการก่อสร้าง
อาคารแห่งใหม่นี ้โดยน�าข้อมลูระดับน�า้จากเหตกุารณ์อทุกภยั
นั้นมาใช้ในการออกแบบทางวิศวกรรมและปรับสภาพพื้นที่
ก่อสร้างอาคาร เพ่ือรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอีกใน
อนาคต โดยใช้งบประมาณในการด�าเนินการ 7.7 ล้านบาท 
ในการปรับระดับความสูงของฐานราก สร้างรั้วผนังทึบ เพื่อ
เป็นเขือ่นป้องกนัน�า้ท่วม และสร้างบ่อรบัน�า้เพิม่ 2 บ่อ เพือ่ใช้ 
เป็นพื้นที่รับน�้าก่อนเข้าถึงภายในพื้นที่ชั้นล่างของอาคาร
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4.4	 การบริหารโครงการ

ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งต้องใช้เงินลงทุนสูง และ 
ระยะเวลาประมาณ 5-7 ปี กว่าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้  
ดงันัน้ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และการวเิคราะห์ 
ความเสี่ยงและความคุ้มค่าในการลงทุนจึงเป็นขั้นตอนที่มี 
ความส�าคัญต่อการตัดสินใจลงทุนของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก

 
กระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และการ 

ตรวจสอบรายละเอียดของโครงการครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือ 
วิเคราะห์ความเสี่ยง ความคุ้มค่าและผลตอบแทนของโครงการ  
ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนการท�างานก�าหนดไว้อย่าง 
ชัดเจน และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านทั้งภายใน 
บริษัทฯ และภายนอกต้องด�าเนินการตามแนวทางดังกล่าว 
ในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบและรัดกุม

 ที่ส�าคัญ หลังจากที่ตัดสินใจลงทุนแล้ว บริษัทฯ มุ่งเน้น 
การควบคุมต้นทุนโครงการ ระยะเวลาในการพัฒนาและ 

ก่อสร้างโครงการเพื่อให้แล้วเสร็จทันก�าหนดเวลาที่ระบ ุ
ไว้ในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า และการบริหารความเสี่ยงโดย 
เฉพาะการยอมรับของชุมชนรอบโครงการและผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม
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การบริหารความเสี่ยงโครงการ

การวเิคราะห์ผลกระทบจากการพฒันาโรงไฟฟ้าจะศกึษา 
2 ประเดน็หลัก  คอื ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและผลกระทบ
ด้านสขุภาพ ซึง่การประเมนิและวิเคราะห์ผลกระทบจะน�าไปสู่
การก�าหนดมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ รวมทัง้การ
จัดท�าแผนปฏบิตักิารสิง่แวดล้อมทีจ่ะน�ามาใช้ปฏบิตันิบัตัง้แต่
ช่วงการก่อสร้างโครงการ จนถงึช่วงการด�าเนนิงานจนกระทัง่
อายุโรงไฟฟ้าสิ้นสุด 

มาตรการส�าคัญที่น�ามาใช้ในการลดผลกระทบของ 
โรงไฟฟ้าราชบุรี อาทิ  การติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่ามลสารที่
ปลายปล่องตลอด 24 ชัว่โมง การตดิตัง้สถานตีรวจวดัคุณภาพ
อากาศในชมุชน การติดต้ังอปุกรณ์ดูดซบัเสยีงภายในโรงไฟฟ้า 
การปลูกต้นไม้เป็นแนวกันเสียงรอบโรงไฟฟ้า เป็นต้น 

บรษิทัฯ วเิคราะห์และประเมนิความเสีย่งจากปัจจยัภายใน 
ของโครงการ และความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่จะกระทบ
ต่อการพัฒนาโครงการ   

ความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยภายในของโครงการที่ส�าคัญ 
ได้แก่ สมรรถนะและประสทิธภิาพของความพร้อมจ่ายกระแส
ไฟฟ้า การขาดแคลนเชือ้เพลงิและน�า้ ท้ังนี ้บรษิทัฯ มีการจดัท�า
แผนการเดินเครื่องเพ่ือจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าโดยระบุ
ไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า พร้อมท้ังแผนการหยุดซ่อมบ�ารุง
อย่างชัดเจน เลือกใช้เทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนใช้เชื้อเพลิง
ได้ 2 ประเภท และท�าสญัญาซ้ือขายเชือ้เพลงิทีม่ผีลผกูพนัการ
จัดหาเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้าตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
และมีการจัดท�าบ่อเก็บน�้าดิบภายในโรงไฟฟ้าท่ีสามารถเก็บ
น�้าได้เพียงพอต่อการผลิต และติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพ
น�้าเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ภายในโรงไฟฟ้า เป็นต้น 

การประเมินและวิเคราะห ์ผลกระทบสิ่ งแวดล ้อม 
ของโครงการเป็นข้ันตอนที่ส�าคัญในการพัฒนาโครงการ 
ซึง่จะมกีระบวนการรบัฟังความคิดเหน็ของชมุชนท่ีอยู่ในรัศมี 
ของผลกระทบเป็นส่วนหนึง่ของการวเิคราะห์ผลกระทบและ 
การจดัท�ามาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบจากโครงการ 
เพื่อมั่นใจว่าการด�าเนินการพัฒนาโครงการได้ตอบสนอง
ประเดน็ของชมุชน โดยประเดน็ทางเทคนคิจะใช้ผลการศกึษา
ในการออกแบบโครงการและคัดเลือกเทคโนโลยีที่ช่วยลด 
ผลกระทบจากกระบวนการผลิต และน�ามาใช้ก�าหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขเพิ่มเติม 

การประเมินผลกระทบโครงการ	

ประเด็นความเสีย่งจากปัจจยัภายนอก คอืการเปลีย่นแปลง 
กฎหมายและกฎระเบียบเพื่อตอบสนองต่อประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาใช ้
กลไกตลาดซือ้ขายคาร์บอน เพ่ือลดผลกระทบจากความเส่ียง
ดงักล่าว นอกจากนี ้สทิธขิองชมุชนในการมส่ีวนร่วมตรวจสอบ
โครงการก็เป็นประเด็นความเสี่ยงท่ีบริษัทฯ ให้ความส�าคัญ 
และด�าเนินการด้วยการเปิดช่องทางการส่ือสารกับชุมชนใน
รูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
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1.	แนวทางจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติในการบริหารโครงการผลิตไฟฟ้านวนคร	โคเจนเนอเรชั่น

โครงการผลติไฟฟ้านวนคร โคเจนเนอเรชัน่ ตัง้อยูใ่นเขตส่งเสรมิอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทมุธาน ี โดยมกี�าหนดเดนิเครือ่ง
เชิงพาณิชย์ในปี 2559

การพัฒนาโครงการดังกล่าวได้ด�าเนินการมาเป็นล�าดับตั้งแต่ปี 2553 จนกระทั่งปี 2554 เกิดเหตุการณ์อุทกภัยครั้งรุนแรงใน
ประเทศไทย บริษัทฯ จึงพิจารณาให้ประเด็นอุทกภัยเป็นความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินโครงการและก�าหนดมาตรการ
จัดการความเสี่ยงดังกล่าว

เป้าหมาย
 - ป้องกันและลดความเสียหายของโรงไฟฟ้า 
 - การผลิตไฟฟ้าสามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (หากมี) น้อยที่สุด 

วิธีด�าเนินการ
 - จัดท�ารายงานศึกษาระดับน�้าท่วมสูงสุดในรอบ 100 ปี เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับใช้วางแผนการปรับระดับการถมที่ดินของ 
  โครงการและปรับระดับฐานอุปกรณ์หลักของโครงการให้อยู่ในระดับสูงกว่าระดับน�้าท่วมสูงสุดที่ประเมินได้จากการศึกษา 
 - ด�าเนินการตรวจสอบระดับความสูงของพื้นท่ีท่ีต้ังโครงการซ�้าอีกครั้ง และตรวจสอบลักษณะดินในพื้นที่ตั้งโครงการ เพื่อ 
  น�าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์วิธีการถมดินพื้นท่ีตั้งโครงการ และการออกแบบฐานรากของโรงไฟฟ้าให้เหมาะสมและ 
  สามารถรับสภาวะน�้าท่วมได้หากเกิดขึ้นจริง
 - ศึกษามาตรการป้องกันน�้าท่วม (Flood Protection Measures) และวิธีการระบายน�้าในพื้นที่ตั้งโครงการ โดยได้น�ามาใช้ 
  ออกแบบระบบป้องกันน�้าท่วมและระบบระบายน�้าภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นการท�าเสริมจากระบบป้องกันน�้าท่วมของ 
  เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครอีกชั้นหนึ่ง  

ผลส�าเร็จ
 - การด�าเนนิงานตามแผนดงักล่าวผ่านการพจิารณาและตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญด้านน�า้ การออกแบบระบบป้องกนัน�า้ท่วม  
  และด้านประกันภัย อย่างละเอียดรอบคอบ
 - การด�าเนินงานดังกล่าวได้บรรจุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและ 
  เห็นชอบจากส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 

ความปลอดภัยกระบวนการดำาเนินงาน	(Process	Safety)	

การดำาเนินงานสำาคัญในปี	2556

บริษัทฯ ค�านึงถึงความปลอดภัยในการด�าเนินงานอย่างยิ่งยวด และถือเป็นความเสี่ยงส�าคัญ ที่ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อ
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังกระทบต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานด้วย ดังนั้น การบริหารความปลอดภัยในการด�าเนินงานจึงได้จัดท�า
เป็นแผนงานและบังคับใช้กับพนักงาน และบุคคลภายนอกที่เข้ามาด�าเนินงานภายในพื้นที่โครงการอย่างจริงจังและเข้มงวด 

การบรหิารความปลอดภยัในการด�าเนนิงานของโครงการโรงไฟฟ้า มุง่เน้นประเดน็หลัก ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการท�างาน 
อบุตัเิหตเุนือ่งจากการปฏบัิตงิาน และการป้องกนัอคัคภียั โดยมาตรการทีโ่รงไฟฟ้าก�าหนดไว้ในแผนป้องกนัและลดผลกระทบ
ด้านความปลอดภัยได้น�ามาใช้ปฏิบัติทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด�าเนินการ 
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การเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยด้วยระบบการจัดการ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 ของโรงไฟฟ้าราชบุรี 
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2.  ความปลอดภัยในการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าราชบุรี

โรงไฟฟ้าราชบุรี ได้พัฒนาแผนการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อปี 2554 ได้น�าระบบการจัดการ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 เข้ามาใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท�างาน  

ในปี 2556 โรงไฟฟ้าราชบุรีได้ก�าหนดแผนแม่บทระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขึ้น โดยใน
ด้านความปลอดภยั โรงไฟฟ้ามุง่มัน่ทีจ่ะควบคมุและป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูป้ฏบิตังิาน และผูท้ีเ่กีย่วข้องทางด้านบคุคล 
ทรพัย์สนิ และกระบวนการผลติ รวมทัง้ปรบัปรงุสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ปลอดภัยและส่งเสรมิกจิกรรมด้านความปลอดภยั

เป้าหมาย
 - ป้องกันอุบัติเหตุด้านบุคคล (ขั้นหยุดงาน) ให้เป็นศูนย์ 

การด�าเนินงานที่ส�าคัญ
 - ก�าหนดมาตรการควบคมุความปลอดภัยและสิง่แวดล้อมงานจ้างเหมา ส�าหรบับงัคับใช้กบัผู้รบัจ้างทกุหน่วยงานทีเ่ข้าปฏิบติังาน 
  ภายในพื้นท่ีบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ากัด เพื่อให้บุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นท่ีโรงไฟฟ้าราชบุรีมีความปลอดภัย 
  ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ตลอดจนการควบคุมความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและกระบวนการผลิต
 - ก�าหนดแผนงานควบคมุความปลอดภยัในการซ่อมบ�ารงุโรงไฟฟ้า เพ่ือให้มัน่ใจว่ามาตรการความปลอดภัยได้น�าไปปฏิบตัอิย่าง 
  เคร่งครัดในการด�าเนินงานทุกขั้นตอน
 - ด�าเนินโครงการ “หยุดความเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ” (STOP WORK AUTHORITY) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน 
  ทุกคนมีส่วนร่วมในการควบคุมความปลอดภัย โดยมีอ�านาจและหน้าที่รับผิดชอบในการท่ีจะสั่งหยุดงานหรือกิจกรรมใดๆ  
  เมื่อพบการกระท�าที่ไม่ปลอดภัย หรือสภาพการณ์ที่ต�่ากว่ามาตรฐาน ซึ่งอาจน�าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ
 1) อุบัติเหตุด้านบุคคลถึงขั้นหยุดงานเป็นศูนย์ โดยก�าหนดเกณฑ์วัดผลที่ดัชนีวัดอุบัติเหตุด้านบุคคล (Disabling Index: DI)  
   เท่ากับหรือน้อยกว่า 0.05
 2) ผลการด�าเนินงานในปี 2556 โรงไฟฟ้าราชบุรีสามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุด้านบุคคลได้เป็นอย่างดี ไม่ปรากฏการเกิด 
   อุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงาน คิดเป็นดัชนีวัดอุบัติเหตุด้านบุคคล (DI) เท่ากับ 0.00



4.5 ความเป็นเลิศในการดำาเนินงาน

60รายงาน
ความยั่งยืน 

ปี 2556

ความมั่นคงและความพร้อม

เน่ืองจากบริษัทฯ จะต้องผลิตและส่งไฟฟ้าให้ได้ตาม 
คณุภาพและมาตรฐานระบบไฟฟ้า ในปรมิาณและเง่ือนไขเวลา 
ท่ี กฟผ. ก�าหนด บรษิทัฯ จึงมกีารด�าเนนิงานเพือ่ให้ระบบมีไฟฟ้า 
อย่างเพียงพอและมัน่คง ซึง่โรงไฟฟ้าหลกัโดยเฉพาะโรงไฟฟ้า
ราชบุรีมีค่าความพร้อมจ่ายในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก�าหนดตามสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าและสูงกว่า
เป้าหมายประจ�าปีเสมอมา

ในการดูแลความพร ้อมจ ่าย น้ัน การบ�ารุ งรักษา
เชิงรุกเพื่อเพิ่มปัจจัยด้านความพร้อมจากความเสียหาย 
อุปกรณ์หรือกระบวนการท�างานจึงเป็นสิ่งส�าคัญ โรงไฟฟ้า
ราชบุรีจึงได้ควบคุมอัตราการหยุดการผลิตของโรงไฟฟ้า 
พลังความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมให้ต�่ากว่า 
ค่ามาตรฐานของ NERC (North American Electric Reliability  

Corporation) เมือ่เทยีบกับโรงไฟฟ้าทีม่ขีนาดก�าลงัผลิตเท่ากนั  
โดยด�าเนินมาตรการ ดังนี้

1) โรงไฟฟ้าราชบรุจีดัท�าสญัญาเดนิเครือ่งและบ�ารุงรกัษา  
(Operation & Maintenance Agreement) เพื่อประกัน
ความเสี่ยงด้านความพร้อม โดยมีการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานตามสัญญาอย่างสม�่าเสมอ 

2) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมราชบุรีจัดท�าสัญญา 
จัดหาและซ่อมอะไหล่โรงไฟฟ้า (Contractual Service  
Agreement) กับคู่สัญญาร่วมค้าในระยะยาว ตั้งแต่ปี 2548  
จนสิ้นสุดการเดินเครื่องของอุปกรณ์กังหันแก๊สตามสัญญา 
ซือ้ขายไฟฟ้าในปี 2570 เพือ่เพ่ิมความพร้อมและความน่าเช่ือถอื 
ในการเดินเคร่ือง ลดระยะเวลาการหยุดเครื่องในงาน 
บ�ารุงรักษาหลักตามแผน ท�าให้สามารถก�าหนดและจ�ากัด 
ค่าใช้จ่ายงานบ�ารุงรักษาหลักได้ 
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 จากการก�าหนดนโยบายและการจัดการควบคุมให้มีการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการบ�ารุงรักษา 
อย่างสม�่าเสมอ ท�าให้ในปี 2556 โรงไฟฟ้าราชบุรี มีค่าความพร้อมจ่ายและความม่ันคงในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าสูงกว่า 
เป้าหมายประจ�าปี แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการให้โรงไฟฟ้ามีความมั่นคงด้านการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ในฐานะผู้ผลติพลงังานไฟฟ้ารายใหญ่ บรษิทัฯ จงึให้ความ
ส�าคญักบัการดแูลและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม ท่ีมุง่เน้นใน
เรือ่งการป้องกนัผลกระทบสิง่แวดล้อมตัง้แต่ขัน้ตอนวางแผน
ก่อสร้างโครงการ โดยเฉพาะการออกแบบและติดตั้งระบบ
ป้องกันและควบคุมมลภาวะที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมกับ 
การก่อสร้างโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะ
ได้รบัการดแูลเป็นอย่างด ีตัง้แต่เริม่ด�าเนนิการ

บริษทัฯ ได้ก�าหนดและด�าเนนิมาตรการเพือ่ลดความเส่ียง 
จากการด�าเนินงานใน 2 ทาง คือ ความเสี่ยงจากการสร้าง 
ผลกระทบของบรษิทัฯ ทีม่ต่ีอสงัคม สิง่แวดล้อม และเศรษฐกิจ 

เพือ่ก�าหนดมาตรการในการจัดการด้านสิง่แวดล้อม ให้สอดคล้อง 
กับที่กฎหมายก�าหนด และขยายผลไปถึงการสร้างความ
ตระหนักให้กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้าน 
การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม  ในทางกลบักนัคอื ความเสีย่งทีบ่รษัิทฯ 
ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมหรือสภาพ 
ภมูอิากาศ ท�าให้บรษิทัฯ ต้องพฒันาปรบัปรงุการด�าเนนิงาน
อย่างต่อเนื่องในการรักษาประสิทธิภาพ ตลอดจนลด 
การใช้ทรัพยากรและลดปริมาณมลพิษ เพื่อพร้อมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงนั้นให้ได้อย่างเหมาะสม

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
หน่วยที่ 1

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
หน่วยที่ 2

โรงไฟฟ้าพลัง 
ความร้อนร่วม ชุดที่ 1

โรงไฟฟ้าพลัง 
ความร้อนร่วม ชุดที่ 2

โรงไฟฟ้าพลัง 
ความร้อนร่วม ชุดที่ 3

82.23

82.23

90.09

80.01

92.43

84.10

79.63

91.32

80.46

93.00

97.50

97.50

96.07

80.13

98.57

25.00

25.00

70.00

70.00

70.00

28.62

28.46

71.09

74.55

66.89

100.00

94.09

97.01

93.97

98.69

โรงไฟฟ้า

ราชบุรี
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมายดำาเนินการได้จริง ดำาเนินการได้จริง ดำาเนินการได้จริง

ค่าความพร้อมด้านการผลิต 

(Equivalent Availability

Factor: EAF)

ค่าความมั่นคงน่าเชื่อถือ 

ด้านการผลิต

(Reliability Factor: RF)

ค่าการสั่งการ 

ตามความพร้อม

(Dispatch Factor: DF)



บริษัทฯ

การลดการใช้

•  สังคม 

•  สิ่งแวดล้อม 

•  เศรษฐกิจ

การจัดการสิ่งแวดล้อม

•  อากาศ 

•  น้ำา

•  เสียง 

•  ของเสีย 

•  ความหลากหลายทางชีวภาพ

•  ความปลอดภัย

• ความสอดคล้องกับกฎหมาย 

• การสร้างความตระหนัก
การปรับตัว

การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

62รายงาน
ความยั่งยืน 

ปี 2556

1) การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการก่อนเร่ิมด�าเนินโครงการ รวมถึงการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการเสนอแนะประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความ
วิตกกังวล

2) การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง
ตามทีก่�าหนดไว้ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม

3) การควบคุมดูแลกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
4) การน�าหลัก 3R (Reduce/Reuse/Recycle) มาใช ้

ในกระบวนการผลิต 
5) การน�าระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อม ตามมาตรฐาน 

ISO 14001 : 2004 และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย OHSAS 18001 : 2007 มาใช้ควบคุม
การด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าหลักให้มีความเป็นระบบใน 
การควบคุมการด�าเนินงาน พร้อมรองรับการตอบสนองต่อ 
เหตุฉุกเฉิน และข้อร้องเรียนจากผู้เกี่ยวข้องที่เป็นมาตรฐาน
สากล และตรวจสอบการด�าเนินงานในทุก 6 เดือน   

6) การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานประกอบการ
รวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน 
(Corporate Social Responsibility, Department of 
Industrial Works: CSR-DIW) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เพื่อเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 

7) การพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทน
8) การสร้างความรู ้ความเข้าใจ และความตระหนกัในเรือ่ง 

การอนรุกัษ์พลังงานและทรพัยากรธรรมชาต ิทัง้ต่อผูป้ฏบิตังิาน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

การประเมิน

ความเสี่ยง
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การจัดการคุณภาพอากาศ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

โรงไฟฟ้าราชบุรีมีระบบควบคุมมลสารและระบบ 
การตดิตามตรวจสอบในการเฝ้าระวงัผลกระทบด้านคุณภาพ 
อากาศให้มีน้อยที่สุด โดยด�าเนินมาตรการดังนี้

• ติดตั้งระบบก�าจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas 
Desulfurization) หรือ FGD พร้อมการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลังความร้อน มีประสิทธิภาพในการก�าจัดก๊าซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ได้ 97.2% 

• ออกแบบระบบการเผาไหม้เช้ือเพลิงของโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนด้วยเตาเผาที่สามารถลดการเกิดก๊าซออกไซด์
ของไนโตรเจนให้อยู่ในระดับต�่า (Low NOx Burner) และ
เทคนิคการน�าก๊าซร้อนจากการเผาไหม้หมุนเวียนกลับมาใช้
ใหม่ (Flue Gases Re-circulation) ออกแบบระบบการ
เผาไหม้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมท่ีสามารถ
ควบคุมการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนแบบ Dry Low 
NOx Burner ในกรณีที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง  ส่วน
ในกรณีมีการใช้น�้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส�ารอง จะใช้ระบบ
ฉีดน�้าปลอดแร่ธาตุ (Demineralized Water) เข้าไปในห้อง
เผาไหม้เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ต�่ากว่าจุดที่จะท�าให้เกิด 
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน

• ตรวจสอบการท�างานของระบบป้องกันมลพิษจากการ
เผาไหม้ ด้วยการติดต้ังระบบตรวจวดัปรมิาณมลสารในอากาศ
จากปล่องโรงไฟฟ้าทุกปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Emission Monitoring Systems: CEMs)

• ตดิตัง้ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป
แบบต่อเนื่องถาวร (Ambient Air Quality Monitoring 
Systems: AAQMs) ในบริเวณพ้ืนที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 
จ�านวน 4 สถานี 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้าในการ
เดินเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าตลอดปี 2556 พบว่า ปริมาณ
มลสารท่ีระบายออกสู่บรรยากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ทัง้หมด ทัง้ปรมิาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของ 
ไนโตรเจน และค่าความทบึแสงของฝุน่ละออง จากการเดนิเครือ่ง 
โดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ/หรือน�้ามันเป็นเชื้อเพลิง โดยไม่มี
การใช้สารท�าลายชั้นโอโซนในกระบวนการผลิตแต่อย่างใด

นอกเหนือจากนี้ โรงไฟฟ้าราชบุรียังได้ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพอากาศในชุมชนด้วยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งท�าการตรวจวัดปริมาณก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซโอโซน 
ฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  
พบว่าส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด
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การจัดการเสียง

การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้

โรงไฟฟ้าได้ด�าเนินมาตรการลดผลกระทบเรื่องเสียงโดย
การปลูกต้นไม้เป็นแนวกันเสียงโดยรอบพื้นที่ และออกแบบ
ให้มีพื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) เป็นบริเวณกว้างโดย
เฉพาะในด้านทีต่ดิกบัพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัของชมุชน พร้อมก�าหนด
มาตรการควบคุมระดับเสียงในการด�าเนินการไว้ ดังนี้ 

• หยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนชุมชนในเวลา 
  กลางคืน และมีมาตรการควบคุมระดับเสียงจากแหล่ง 
  ก�าเนิดให้ไม่เกนิ 85 เดซิเบล (เอ) ในระยะ 1 เมตร จากจุด 
  ก�าเนิดเสียง

• ก�าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงไฟฟ้าต้องใช้อุปกรณ ์
  ป้องกันเสียง เช่น ที่ครอบหู เม่ือท�างานในพื้นที่ที่มี 
  เสียงดังเกิน 90 เดซิเบล (เอ) และปฏิบัติงานไม่เกิน 8  
  ชั่วโมงต่อวัน 

•  ตรวจวัดระดับเสียงทุก 3 เดือน

การจัดการของเสียทั่วไป
• ขยะรไีซเคลิ : ธนาคารขยะรไีซเคลิจะเป็นหน่วยงานรบั 

  ซื้อขยะรีไซเคิลจากแต่ละหน่วยงานภายในโรงไฟฟ้า
• ขยะเปียก และขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายหรือน�ากลับ 

  มาใช้ใหม่ได้ โรงไฟฟ้าได้ว่าจ้างเทศบาลต�าบลบ้านไร่ 
  เป็นผู้เก็บและน�าออกไปก�าจัดด้วยวิธีการฝังกลบ โดย 
  ทางเทศบาลจะมีการคัดแยกขยะที่สามารถน�ากลับไป 
  ใช้ใหม่ได้อีกครั้งที่บริเวณบ่อฝังกลบ

การจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต
ของเสียจากกระบวนการผลิต ทั้งที่เป็นอันตรายและไม่

เป็นอันตราย ปริมาณรวม 163.59 ตัน โรงไฟฟ้าได้ท�าการ 
ว่าจ้างบรษิทัทีไ่ด้รบัอนุญาตให้เป็นผูบ้�าบดัหรอืก�าจดัสิง่ปฏกิลู
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายเป็นผู้เก็บขนและน�าไป
ก�าจัด ส�าหรับประเภทของเสียที่เป็นน�า้มัน อาทิเช่น น�้ามัน 

ปนน�้า จะมีบริษัทมารับและน�าไปเข้าสู่กระบวนการคัดแยก
เพื่อน�าน�้ามันที่สามารถใช้ได้น�ากลับไปใช้ใหม่  โดยในการส่ง
ก�าจัด จะท�าการคัดเลือกผู้รับก�าจัดท่ีมีวิธีการในการน�าวัสดุ
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้อีกแทนวิธีการฝังกลบ เช่น น�าเข้า
สู่กระบวนการรีไซเคิล หรือน�าไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต 
ไอน�า้เพ่ือน�าไอน�า้ทีไ่ด้ไปใช้ประโยชน์ในเขตนคิมอตุสาหกรรม

นอกจากนี้ ยังมีปริมาณยิปซัมที่เกิดจากกระบวนการ
ก�าจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
จ�านวน 4,600 ตัน ที่ถูกน�าไปฝังกลบที่บ่อยิปซัมในพื้นที่โรง
ไฟฟ้า เพือ่รอน�าไปใช้ประโยชน์ หรอืจ�าหน่ายเป็นวตัถดุบิของ
โรงงานผลติปนูซเีมนต์  โดยโรงไฟฟ้ามมีาตรการในการติดตาม 
ตรวจสอบคณุภาพน�า้ใต้ดนิบรเิวณบ่อยปิซมั เพือ่ตดิตามและ
เฝ้าระวังการรั่วไหลของน�้าในบ่อยิปซัมอีกด้วย 

ผลการตรวจวัดระดับเสียง
ผลการตรวจวดัระดับเสยีงทัง้ 4 ครัง้ในปี 2556 พบว่า  

ระดับเสียงเฉล่ียและระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก�าหนด 
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การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

โรงไฟฟ้าราชบุรียังคงรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศท่ีมีอยู่
เดมิเพ่ืออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าที่ 
อยูใ่นและรอบพืน้ทีโ่รงไฟฟ้าราชบรุ ีรวมทัง้ศกึษาความหลากชนดิ
ปริมาณประชากร และการแพร่กระจายของสัตว์ป่า เพื่อ
ตดิตามตรวจสอบและเฝ้าระวงัผลกระทบจากการด�าเนนิงาน
ของโรงไฟฟ้าที่อาจมีต่อสัตว์ป่า โดยเฉพาะนก ซึ่งใช้เป็นดัชน ี
ชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญของโรงไฟฟ้า ซึ่งในปี 2556 
พบจ�านวนชนิดมากที่สุดถึง 74 ชนิด (นกประจ�าถิ่น 64 ชนิด 
และนกอพยพ 10 ชนิด) จากการส�ารวจอย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่
ปี 2540 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน�้า
การตรวจวัดคุณภาพน�้าตลอดระยะเวลาด�าเนินงาน 

ท่ีผ่านมายังคงแสดงให้เห็นว่า ดัชนีคุณภาพน�้าท้ังหมด 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน�้าท้ิงตามท่ีกฎหมาย 
ก�าหนดอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ โรงไฟฟ้ายังได้จัดท�า 
โครงการเพือ่เพ่ิมประสทิธภิาพการใช้น�า้อนัเป็นทรพัยากร 
ส่วนรวม ด้วยการน�าน�า้ท่ีผ่านระบบบ�าบัดน�า้แล้ว กลับมา 
ใช้ประโยชน์ภายในโรงไฟฟ้าให้มากท่ีสุด ซึ่งจะช่วยลด
ปริมาณน�้าดิบที่จะน�าเข้ามาในระบบ และลดปริมาณ 
น�้าทิ้งที่ระบายลงคลองธรรมชาติอีกด้วย

การใช้น�้าของโรงไฟฟ้าราชบุรีมีสัดส่วนตามก�าลัง 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตป้อนเข้าสู่ระบบ ซึ่งยังคง
รักษาประสิทธิภาพในการใช้น�้าต่อก�าลังการผลิตให้
ได ้สูงสุด โดยควบคุมคุณภาพน�้าในระบบหล่อเย็น 
ให้สามารถใช้น�้าหมุนเวียนได้นาน 3-4 รอบก่อนระบาย
ออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อใช้น�้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ 
การใช้น�า้ต่อก�าลงัการผลติทีส่งูขึน้บางช่วง เกดิขึน้ในกรณี 
ที่โรงไฟฟ้าเริ่มเดินเครื่องหลังการหยุดซ่อมบ�ารุง

การจัดการน้ำา

ในปี 2556 โรงไฟฟ้าราชบรุไีด้สบูน�า้ดิบจากแม่น�า้แม่กลอง
มาใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้าประมาณ 23.8 ล้านลกูบาศก์เมตร 
คิดเป็นสัดส่วนปริมาณน�้าใช้ของโรงไฟฟ้าต่อปริมาณน�้าใน
แม่น�้าแม่กลองร้อยละ 0.95 ซึ่งสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 
14.6 ล้านเมกะวัตต์-ช่ัวโมง และมีน�้าท่ีระบายออกจาก 
โรงไฟฟ้าลงสูค่ลองบางป่า ในปรมิาณ 3.6 ล้านลกูบาศก์เมตร 
ซึ่งเป็นน�้าที่ผ่านมาตรการการจัดการน�้าแล้ว
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จากปริมาณการใช้น�้าของโรงไฟฟ้าราชบุรีที่มีปริมาณโดยเฉลี่ยร้อยละ 1 ของปริมาณน�้าที่ระบายมาจากเขื่อนแม่กลอง โดย
พบแนวโน้มปริมาณการปล่อยน�้าจากเขื่อนในปริมาณที่น้อยลงเมื่อเทียบกับในช่วงฤดูเดียวกัน ท�าให้โรงไฟฟ้าราชบุรีต้องด�าเนิน
มาตรการรองรบัเพือ่ลดความเสีย่งจากการขาดแคลนน�า้และความขดัแย้งในการใช้น�า้กับชุมชนและพ้ืนทีเ่กษตรกรรมในลุ่มน�า้แม่กลอง 
โดยโรงไฟฟ้าได้สร้างอ่างเกบ็น�า้ฝนเพือ่รองรบัน�า้ฝนในพืน้ทีโ่รงไฟฟ้ามาใช้ในการรดน�า้ต้นไม้ และจดัท�าโครงการปรบัปรงุคณุภาพ 
น�า้ทิ้งกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดการใช้น�้าดิบ และบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของโรงไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำาทิ้งกลับมาใช้ใหม่ ด้วยเทคโนโลยี Reverse Osmosis (RO) และ  
Ultra Filter (UF) 

โครงการนีจ้ดัท�าขึน้เพือ่มุง่ให้เกดิการใช้น�า้อย่างคุม้ค่าและ
เกดิประโยชน์สงูสดุ โดยการสร้างอาคารปรับปรุงน�า้ทิง้กลบัมา
ใช้ใหม่ (Cooling Water Reuse Plant: CWRP) ด้วยวธีิ Ultra 
Filter (UF) และ Reverse Osmosis (RO) ซึ่งเป็นการน�าน�้า
จากบ่อพักน�้าท่ี 1 มาผ่านกระบวนการกรองหลายขั้นตอน 
อย่างละเอียดจนถึงกระบวนการกรองระดับเซลล์ เพ่ือน�าน�้า 
กลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ ในปี 2556 มีการน�าน�้า
ที่บ�าบัดแล้วจากบ่อพักน�้ามาผ่านกระบวนการ RO และ UF 
เท่ากับ 806,746 ลูกบาศก์เมตร และผลิตเป็นน�้า RO ได้ 
381,795 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 2.7 % ของปริมาณน�้าดิบที่
เข้าสู่กระบวนการผลิต 

การน�าน�า้ทีผ่่านการบ�าบดัแล้วกลับมาใช้ใหม่ในพ้ืนที ่ 350 ไร่ 
ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน�้าเดิมบริเวณด้านทิศตะวันตกของโรงไฟฟ้า
ราชบรุ ีเป็นการน�าน�า้มาใช้ในการรดน�า้ต้นไม้ ใช้ในแปลงสาธิต 
เกษตรอินทรีย์ชีวภาพที่โรงไฟฟ้าร่วมมือกับกรมการทหารช่าง 
จังหวัดราชบุรี ท�าแปลงนาปลูกข้าวขนาด 23 ไร่ ปีละ 2 ครั้ง 
ในปี 2556 มีผลผลิตข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ที่มอบให้กับ 
กรมการทหารช่าง รวม 16 ตนั นอกจากนี ้ยงัน�าน�า้มาใช้ประโยชน์ 
ในการท�าพื้นที่ป่าชุ่มน�้า เพ่ือเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยและแหล่ง
อาหารส�าหรบัสตัว์น�า้ นก และเป็นแหล่งเรียนรู้ศกึษาธรรมชาติ
ส�าหรับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งโรงไฟฟ้าราชบุรี
ได้จัดท�าระบบรดน�้าต้นไม้ในโรงไฟฟ้า ด้วยการน�าน�้าจาก
กระบวนการผลิตที่ผ่านการบ�าบัดตามมาตรฐานคุณภาพน�้า
ของกรมชลประทาน มาใช้ในการรดน�้าต้นไม้ในพื้นที่โรงไฟฟ้า 
เป็นการช่วยลดปริมาณน�้าที่ปล่อยออกสู่แหล่งน�้าธรรมชาติให้
น้อยลง และลดการใช้น�้าดิบในการรดน�้าต้นไม้ด้วย 

โครงการลดการระบายน้ำาด้วยวิถีธรรมชาติ 
พื้นที่ชุ่มน้ำา 350 ไร่
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ความปลอดภัย

ภาพรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้าราชบุรี เปรียบเทียบ ปี 2555 - 2556

อุบัติเหตุด้านกระบวนการผลิต
อุบัติเหตุด้านกระบวนการผลิต หมายถึง อุบัติเหตุท่ีส่งผลให้กระบวนการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้าสูญเสียความพร้อมใน

การผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า

หมายเหตุ
ระดับความรุนแรง A: สูญเสียความพร้อมในการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้ามากกว่า 80% ต่อเครื่อง
ระดับความรุนแรง B: สูญเสียความพร้อมในการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 50-80% ต่อเครื่อง
ระดับความรุนแรง C: สูญเสียความพร้อมในการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า 50% ต่อเครื่อง
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68รายงาน
ความยั่งยืน 

ปี 2556

อุบัติเหตุด้านทรัพย์สิน
อุบัติเหตุด้านทรัพย์สิน หมายถึง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบท�าให้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เสียหาย โดยทรัพย์สินนั้น

อาจจะอยู่หรือไม่อยู่ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า

หมายเหตุ
ระดับความรุนแรง A: สูญเสียทรัพย์สิน มากกว่า 500,000 บาทขึ้นไป
ระดับความรุนแรง B: สูญเสียทรัพย์สิน มากกว่า 50,000-500,000 บาท
ระดับความรุนแรง C: สูญเสียทรัพย์สิน น้อยกว่า 50,000 บาท

สาเหตุที่มูลค่าความสูญเสียด้านทรัพย์สินและด้าน
กระบวนการผลิต ในปี 2556 มีมากกว่าในปี 2555 เนื่องจาก
การเสื่อมอายุตามสภาพการใช้งานของอุปกรณ์โรงไฟฟ้าท่ี
ท�าให้เกดิค่าซ่อมบ�ารงุทีเ่พิม่ขึน้ นอกจากนี ้ตามสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้า (PPA) ในปี 2556 โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม ชดุที ่2 มี
ค่าอตัราค่าความพร้อมจ่ายพืน้ฐานสงูกว่าปี 2555 จงึท�าให้ค่า
ปรบักรณสีญูเสยีค่าความพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้ามากขึน้ตาม
ไปด้วย อีกทั้งศูนย์ควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้าแห่งชาติ (NCC) 

ได้สั่งให้โรงไฟฟ้าราชบุรีเดินเครื่องด้วยน�้ามัน (Fuel Oil) 
มากกว่าปี 2555 ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของระบบ (Reliability)  
กรณเีดนิเครือ่งด้วยน�า้มัน มีค่าต�า่กว่าการเดนิเครือ่งด้วยเชือ้เพลงิ 
ก๊าซธรรมชาต ิ(Fuel Gas) ดงันัน้ เมือ่ศนูย์ควบคมุระบบก�าลงั
ไฟฟ้าแห่งชาติ สั่งการให้เดินเครื่องด้วยน�้ามันมากกว่าและ
นานกว่า ปี 2555 จึงท�าให้ค่าชั่วโมงเดินเครื่องหรือค่าความ
พร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าลดลงไปด้วย
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หมายเหตุ
ระดับความรุนแรง A: เสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หยุดงานเกิน 7 วันขึ้นไป
ระดับความรุนแรง B: ตั้งแต่ปฐมพยาบาลในสถานพยาบาลจนถึงบาดเจ็บขั้นหยุดงานไม่เกิน 7 วัน
ระดับความรุนแรง C: บาดเจ็บเล็กน้อย เช่น ระคายเคืองจากฝุ่นละออง แผลถลอก

แนวทางการป้องกันเพือ่ลดความสญูเสยีของอบุตัเิหตดุ้าน
กระบวนการผลิตและด้านทรัพย์สิน มีดังต่อไปนี้

1. ท�าการซ่อมบ�ารุงรักษาครั้งใหญ่ (Major Overhaul) 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนทั้ง 2 เคร่ือง ในปี 2556 และ 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชุดที่ 3 ในปี 2557 เพื่อเปลี่ยน
และซ่อมอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งานและบ�ารุงรักษาเครื่อง
ให้สามารถเดินเครื่องได้อย่างเต็มศักยภาพ

2. ก�าหนดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น
ผู้ให้บริการเดินเครื่องและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้าราชบุรี จัดท�า 
แผน Re-work Management เพื่อลดการสูญเสียชั่วโมง
การเดินเครื่อง

อุบัติเหตุด้านบุคคล

3. ก�าหนดค่าความเชื่อมั่นของระบบในการเดินเครื่อง  
(Reliability) เป็น KPI ในการวัดผลการปฏิบัติงานของ 
โครงการเดินเคร่ืองและบ�ารุงรักษาประจ�าโรงไฟฟ ้า 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ากัด (อค-บร.) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที ่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ทางโรงไฟฟ้าราชบุรี 
ท�าสัญญาให้เข้ามาบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า
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มลูค่าความสญูเสยีของอบุตัเิหตดุ้านบคุคลค�านวณจากค่ารกัษาพยาบาลทีเ่กิดขึน้จรงิ แต่ไม่มเีหตกุารณ์ใดทีม่คีวามรนุแรง 
ถึงขั้นหยุดงาน โดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุด้านบุคคล เกิดจากความละเลยในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยของ 
ผูป้ฏบิตังิาน เช่น การไม่สวมใส่อปุกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบคุคลทีจ่ดัเตรยีมไว้ให้ ทางบรษิทัฯ จงึวางแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ท่ีเกิดขึ้น โดยก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้งผู้ปฏิบัติงานจะต้องผ่านการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย และรับทราบถึง 
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานน้ัน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน (จป.) ต้องตรวจสอบพื้นท่ีการปฏิบัติงานและ 
ผู้ปฏบิตังิานให้พร้อม และอยูใ่นสภาพทีป่ลอดภยัก่อนเริม่ปฏบิตังิานทกุครัง้ พร้อมทัง้น�าระบบ “STOP WORK AUTHORITY” 
มาเป็นเครือ่งมอืในการควบคมุการปฏบัิตงิาน โดยเป็นการมอบนโยบายและอ�านาจหน้าทีจ่ากผูบ้ริหารให้ผูป้ฏบิตังิานมอี�านาจ
และหน้าที่ในการสั่งหยุดงานที่มีความเสี่ยงหรือการกระท�าและสภาพการณ์ที่ต�่ากว่ามาตรฐาน

1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และจดัให้มกีาร
เลอืกตัง้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน ประกอบด้วย ผู้แทนจากทุกสายงาน 
ร่วมในคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เพื่อร่วมรับผิดชอบต่อ
สวสัดภิาพของพนักงานหรอืบคุคลทีเ่ข้ามาในอาคารส�านกังาน 
และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

คณะกรรมการความปลอดภยัฯ ได้มกีารรณรงค์ให้ผูป้ฏบิตังิาน 
เกิดความตระหนัก และเข้าใจถึงความปลอดภัยในช่วงเวลา
ท�างานและนอกเวลาท�างาน มีการจัดท�าคู ่มือด้านความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และ
สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ กับผู้ปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ

กิจกรรม 5 ส. ซ่ึงด�าเนินงานโดยคณะท�างานที่มีสมาชิก 
มาจากทุกหน ่วยงานเป ็นอีกหนึ่ ง เครื่องมือที่ ใช ้ ในการ 
สนับสนุนการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ส�านักงานให้มีความเป็นระเบียบ และสร้างเสริมวินัยให้แก่
บุคลากรในหน่วยงาน มีการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร 
(E-Document) ที่พนักงานสามารถจัดเก็บเอกสารในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างเป็นระบบท�าให้ประหยัดพ้ืนที่ในการ
จัดเก็บเอกสารและป้องกันการสูญหายของข้อมูลและเอกสาร 
รวมทั้งรองรับการสืบค้นและคัดส�าเนาเอกสารผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน ยังได้จัดนิทรรศการวันแห่งความ
ปลอดภัย (Safety in all we do) เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมี
ความตื่นตัว และเห็นความส�าคัญของความปลอดภัยในและ
นอกเวลาการท�างาน อีกทั้งสามารถน�าความรู้ไปใช้ในชีวิต
ประจ�าวันได้ รวมทัง้มโีครงการข้อเสนอแนะด้านความปลอดภยั
ประจ�าปี 2556 (Best Suggestion Award 2013) ที่มุ่งเน้น
ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับชั้นเกิดความตระหนักถึงอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยรอบตัวในสถานที่ท�างาน รวมถึงร่วมกัน
หาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริง 

การดำาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานประจำาปี 2556

กิจกรรมหยุดความเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ (Stop Work Authority)
Stop Work Authority (SWA) เป็นการมอบอ�านาจจากผูบ้รหิารสงูสดุลงไปสู่ผูป้ฏบิติังานทกุระดบัในการสัง่หยดุ 

การท�างาน ในกรณีที่พบเห็นเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน หรือสภาพแวดล้อมท่ีไม ่ เอื้อต ่อการท�างาน 
อย่างปลอดภยั และอาจก่อให้เกดิอบุติัเหต ุซึง่แสดงให้เหน็ถงึการมส่ีวนร่วมของพนกังานทกุคนในเรือ่งความปลอดภยั
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2.	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรี	จ�ากัด
มาตรการด้านความปลอดภัย
โรงไฟฟ้าราชบุรีบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ  

โดยจดัท�าการประเมนิความเสีย่งของกจิกรรมทัง้หมด มมีาตรการ 
ควบคุมทีเ่หมาะสม สอดคล้องกับข้อก�าหนดของกฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ และมั่นใจว่าการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพและจะไม่ส่งผลกระทบทีเ่ป็นอนัตรายต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

โรงไฟฟ้าราชบรุเีข้ารบัการตรวจประเมนิจากผูต้รวจประเมิน 
ภายนอก (External Auditor) ปีละ 2 คร้ัง เพ่ือตรวจสอบระบบ
มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(Occupational Health and Safety Assessment Series: 
OHSAS 18001) พร้อมทั้งมีการทวนสอบระบบจากคณะ 
ผูต้รวจประเมนิภายในองค์กร (Internal Auditor) ปีละ 2 ครัง้ 
เช่นกัน ผลการทวนสอบระบบดังกล่าวที่ผ ่านมาไม่พบ 
ข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญ 
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4.6 พนักงานของเรา

การบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ มีนโยบายปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากร 
บุคคลให้มีความคล่องตัวอยู่เสมอ โดยปฏิบัติตามข้อก�าหนด 
ของกฎหมาย ปราศจากการเลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความ 
สามัคคีผ่านกิจกรรมต่างๆ ในบริษัทฯ ก�าหนดค่าตอบแทน 
และสวัสดิการอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อม 
และบรรยากาศการท�างานที่ดี ปลอดภัย ตรงตามหลัก 
อาชีวอนามัย เพื่อให้พนักงานสามารถท�างานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพควบคู่กับการปลูกฝังจิตอาสาให้พนักงาน 
พร้อมกับการมีคุณธรรมจริยธรรม 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
บริษัทฯ ได ้วางขั้นตอนและวิธีการสรรหาบุคคล 

อย่างมีหลักเกณฑ์และยุติธรรม โดยพิจารณาจากทักษะ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และคณุสมบตัทีิเ่หมาะสมผ่านการ 
สัมภาษณ์ การทดสอบความถนัดเฉพาะทาง แบบทดสอบ 
ทางจิตวิทยา และแบบทดสอบความสามารถในการ 
คิดวิเคราะห์ เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับงาน 
และองค์กรมากที่สุด

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
บริษัทฯ มีนโยบายตอบแทนค่าจ้างและสวัสดิการให้

กับพนักงานทุกคนอย่างยุติธรรม สามารถแข่งขันกับธุรกิจ
เดยีวกนัได้ มกีารปรับขึน้ค่าจ้างประจ�าปีตามผลการปฏบิตังิาน
ผ่านระบบการประเมินผลท้ังในระดับตัวบุคคลและใน
ระดับหน่วยงาน โดยใช้ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key 
Performance Indicator: KPI) นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัจดัให้ม ี
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อปรับปรุง
พัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของพนักงานให้
สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

ส�าหรับสวัสดิการต่างๆ บริษัทฯ มีการช่วยเหลือพนักงาน
ท่ีครอบคลุมหลายด้าน อาทิ กองทุนประกันสังคม กองทุน
ส�ารองเลีย้งชพี สวสัดกิารรกัษาพยาบาลของทัง้พนกังานและ
ครอบครัว การตรวจสุขภาพประจ�าปี เงินช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย เงินช่วยเหลือในการคลอดบุตร สวัสดิการเพื่อที่
อยู่อาศัย เป็นต้น

ด้านสังคม



73บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

 บริษัทฯ ดูแลบุคลากรให้เติบโตพร้อมไปกับบริษัทฯ 
โดยด�าเนินการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
ให้กบัพนกังานทกุระดบัอย่างต่อเนือ่งให้สอดคล้องกบัทศิทาง
การเติบโตของบริษัทฯ  

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ด�าเนินการจัดท�าแผนพัฒนา
บคุลากรทัง้ในหลกัสตูรของบรษัิทฯ และหลกัสตูรนอกสถานที่ 
คิดเป็นจ�านวนเงินกว่า 5 ล้านบาท ประกอบด้วยการจัด 
ฝึกอบรม การสมัมนา การทศันศกึษาดงูาน การประชมุกลุม่ย่อย 
การหมุนเวียนหน้าที่เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติงานจริง และรวม

อัตราการลาออกของพนักงาน
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างแรงจูงใจในการท�างานและลด

อัตราการลาออกของพนักงาน ในปี 2557 บริษัทฯ มีแผน 
ทีจ่ะปรบัปรงุโครงสร้างเงนิเดือนของบรษัิทฯ โดยให้หน่วยงาน 
ภายนอกเข้ามาศกึษาและวเิคราะห์ประเมนิโครงสร้างเพือ่ให้
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้

พร้อมกันนี้ ยังมีแผนงานสร้างความผูกพันของพนักงาน
ในองค์กร และลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารและพนักงาน 
ผ ่านกิจกรรมต ่างๆ อาทิ โครงการสร ้างความสมดุล 
ระหว่างชวีติและการท�างาน ส่งเสรมิสุขภาพ ความผาสกุ ความ 
พึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น

ตารางเปรียบเทียบอัตราเฉลี่ยของจ�านวนชั่วโมงเฉลี่ยการเข้าอบรม ปี 2555 และ ปี 2556 โดยแบ่งตามระดับขั้น 

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับกลาง

ผู้บริหารระดับต้น

พนักงาน

ระดับตำาแหน่ง

ปี 2555 ปี 2555ปี 2556 ปี 2556

ค่าเฉลี่ยทั้งหมด (ชั่วโมง/คน)

69.25 51

18.37 24

21.77 12.86

22.79 22.54

73.81 12

28.30 16

26.83 51.23

33.68 17.56

ถึงการฝึกทักษะและความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติงานจริง 
(on the job training) โดยหัวหน้างาน การพัฒนาความ
สามารถตามสายงาน และการพฒันาและส่งเสรมิคณุภาพชวีติ

จากกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่มีแผนจะขยายการลงทุนใน
ต่างประเทศมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้มีการเตรียมความพร้อม 
บคุลากร โดยการจดัการอบรมภาษาต่างประเทศ การจดัท�า
คู่มือให้ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการใช้ชีวิตในต่างประเทศ 
ให้ความรู ้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
ท้องถิ่นแก่ผู้ปฏิบัติงานในต่างประเทศ 

บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำากัด
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน

1.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงใน

ระดบักรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ 
ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นการพจิารณาโดยคณะกรรมการ 
บริษัทฯ โดยประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับผล
การด�าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการก�าหนดดัชนีชี้วัด
ความส�าเร็จขององค์กร (Corporate Key Performance 
Indicator) ไว้เป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี 

2.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
พนักงานทุกคนจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบ่งออกเป็น 
การประเมินผลโดยการก�าหนดดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน    
(Key Performance Indicator: KPI) โดยมีทั้งการประเมิน
ผลงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคล และการประเมิน
สมรรถนะของบุคคล (Competency Assessment) ซึ่ง
เป็นกระบวนการประเมินทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
พฤติกรรมการท�างานของบุคคลเปรียบเทียบกับสมรรถนะท่ี
องค์กรคาดหวงัในต�าแหน่งน้ันๆ โดยแบ่งการประเมนิออกเป็น 
2 ส่วน ได้แก่ สมรรถนะหลัก (Core Competency) ซึ่งอิง
กบัค่านยิมหลกั (Core Value) ขององค์กร อนัเป็นพฤตกิรรม
พึงประสงค์ที่พนักงานทุกคนในบริษัทฯ พึงมี พึงปฏิบัติ 
และสมรรถนะตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Functional 
Competency) ซึง่เป็นคณุสมบตัเิฉพาะของแต่ละสายอาชพี 
เพื่อน�าผลข้อมูลจากการประเมินผลมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาบคุลากร และสามารถส่งเสริมศกัยภาพ
ของบุคคลได้อย่างเหมาะสม

ตารางเปรียบเทียบอัตราเฉลี่ยของจ�านวนชั่วโมงเฉลี่ยการเข้าอบรม ปี 2555 และ ปี 2556 โดยแบ่งตามเพศ

พนักงานเพศชาย

พนักงานเพศหญิง

เพศ

ปี บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำากัด

ปี 2555 ปี 2555ปี 2556 ปี 2556

18.74 ชั่วโมง / ปี

28.12 ชั่วโมง / ปี

32.03 ชั่วโมง / ปี

34.95 ชั่วโมง / ปี

11.25 ชั่วโมง / ปี

14.50 ชั่วโมง / ปี

17.45 ชั่วโมง / ปี

9.6 ชั่วโมง / ปี
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แผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำาแหน่งงาน

ในป ี  2557 บริ ษัทฯ มีแผนด�า เนินการจัดท�า 
แผนสบืทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) ในต�าแหน่งงานหลกั  
เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรที่มีศักยภาพได้ก้าวขึ้น
เป็นผูบ้รหิารในอนาคต โดยการวิเคราะห์แผนกลยทุธ์ของบรษิทัฯ 
และก�าหนดต�าแหน่งทีส่�าคญั จากนัน้จงึคดัเลอืกและประเมนิ
ความพร้อมเพื่อพิจารณาเป็นกลุ ่มผู ้ควรได้รับการพัฒนา
เพื่อทดแทนต�าแหน่งงาน และวางแผนพัฒนาเพ่ือก�าหนด
แนวทางการพัฒนาความสามารถแต่ละบุคคล (Individual 
Development Plan: IDP) เพื่อเตรียมความพร้อมในการ 
รับผิดชอบงานในต�าแหน่งงานที่สูงขึ้น ซึ่งแผนสืบทอด 
ต�าแหน่งนีท้�าให้มัน่ใจได้ว่าบริษทัฯ จะมผีูม้ารบัช่วงการบรหิารงาน
อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังยังเป็นเครื่องมือในการธ�ารงรักษา
บุคลากรที่มีศักยภาพสูงไว้กับองค์กรอีกทางหนึ่งด้วย 

การดูแลพนักงานในต่างประเทศ
จากแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่จะขยายการลงทุนใน 

ต่างประเทศ การเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะไป 
ปฏิบตังิานในต่างประเทศจงึมคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่ ดงันัน้ 
บรษิทัฯ จงึได้เตรยีมความพร้อมให้กบัพนกังานเพือ่ให้พนกังาน
สามารถปรับตัวเพื่อท�างานในต่างประเทศได้อย่างราบรื่น
โดยการจัดท�าคู่มือการเดินทางไปประเทศต่างๆ การอบรม
ให้ความรู้ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรมประเพณี และแนวทาง
การปฏิบัติงาน การพิจารณาก�าหนดจ่ายค่าตอบแทนและ 
เบ้ียเล้ียงที่เหมาะสมในแต่ละประเทศ การจัดท�าประกัน
อบุตัเิหตุ ประกนัชวิีต ประกนัสขุภาพ และประกนัการเดนิทาง

เพื่อสร้างความม่ันใจให้แก่พนักงาน และเพ่ือให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศของบริษัทฯ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากการปรับแผนธุรกิจและ 
ปรบัโครงสร้างองค์กรของบรษิทัฯ จงึได้มกีารจดัตัง้หน่วยงาน
ส่วนทรัพยากรบุคคลต่างประเทศเพื่อรับผิดชอบการดูแล
พนักงานที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบใน 
ปี 2557

กิจกรรมพนักงาน
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับกิจกรรมพนักงาน

เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับ 
ผู้บริหารและเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพท่ีดีของพนักงาน 
จึงได้จัดสรรพื้นท่ีออกก�าลังกายแก่ผู ้บริหารและพนักงาน 
โดยสนบัสนนุเครือ่งออกก�าลงักาย และสิง่อ�านวยความสะดวก
ต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้ดูแลสุขภาพ พบปะสังสรรค์ ใช้เวลา
ท�ากิจกรรมร่วมกันหลังเวลาท�างาน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาส 
ให้พนักงานรวมกลุ่มตามความสนใจและความถนัดของตน 
จัดตั้ งชมรมต ่างๆ เ พ่ือส ่งเสริมให ้พนักงานได ้ เ รียนรู ้
กระบวนการบริหารจัดการชมรมและการท�างานเป็นทีม 
ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึน
ภายในองค์กรแล้ว ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านอื่นๆ 
ตามความถนัดของพนักงานด้วย
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4.7 ความรบัผดิชอบตอ่ชุมชนและสงัคม

การสร้างความรับผิดชอบต่อชุมชนของบริษัทฯ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) มีความ 
ตระหนักถึงการดูแลชุมชนและสังคม โดยได้น�ามาก�าหนด 
เป็นภารกิจที่บริษัทฯ จะต้องด�าเนินการอย่างจริงจังเพื่อ 
ให้เหน็ผลเป็นรปูธรรมกบักลุม่เป้าหมายต่างๆ ซึง่เป็นผูม้ส่ีวนได้ 
ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม 



กระบวนการสร้างความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของบริษัทฯ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

การดำาเนินกลยุทธ์

หนังสือพรรณไม้ป่าพื้นบ้าน

อาหารชุมชน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อชุมชน

ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

งานพัฒนาชุมชนของโรงไฟฟ้า

การรับข้อร้องเรียน

วารสารบ้านเรา

ผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรท้องถิ่น

ด้านสิ่งแวดล้อม (ลดปริมาณ

จากแหล่งกำาเนิด/เพิ่มแหล่ง

กักเก็บก๊าซเรือนกระจก)

การพัฒนาการศึกษา 

และเยาวชน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของชุมชน

การสื่อสารระหว่างชุมชน

กับโรงไฟฟ้า

การสร้างองค์ความรู้

การมีส่วนร่วมของชุมชน

โครงการพลังงานชุมชน

โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา

โครงการการศึกษาเสริมทักษะ

สร้างอาชีพ สปป.ลาว

เป็นบริษัทพลังงานครบวงจรชั้นนำาที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

การยอมรับและความไว้วางใจจากชุมชนและสังคมในภาพรวม

การดำาเนินงาน
ด้านความ
รับผิดชอบ

ต่อชุมชนและ
สังคม

การสร้าง
ความสัมพันธ์

ที่ดีและ
อยู่ร่วมกับ

ชุมชนในฐานะ
“เพื่อนบ้านที่ดี”
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สรุปการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคม ประจำาปี 2556

 การด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
ในภาพรวม มี 2 ด้าน ดังนี้ 

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
 จากเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการได้รับ 
การยอมรบัและความไว้วางใจจากชมุชนและสงัคมในภาพรวม
จึงได้ก�าหนดวิธีการด�าเนินกลยุทธ์ 3 ด้านหลัก คือ 
 1. ด้านสิ่งแวดล้อม
 มีโครงการรองรับท่ีส�าคัญ 2 โครงการ คือ โครงการ 
“คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” เป้าหมายเพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และโครงการพลงังานชมุชน เพือ่ลด 
แหล่งก�าเนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 
 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับ 

  กรมป่าไม้ เพือ่ด�าเนนิโครงการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
  ด้านป่าชุมชน ครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย 
  สนบัสนนุให้ชมุชนเข้ามาบรหิารจดัการป่าชมุชนของตน 

  ช่วยรักษาและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศเพื่อเป็น 
  แหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งเพิ่ม 
  ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชนเพื่อให้เกิดความ 
  หลากหลายทางชวีภาพ ท้ังนีบ้รษิทัฯ ได้มอบหมายให้ 
  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น 
  ผู้ด�าเนินการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานทุกปี 
  ส�าหรับกิจกรรมภายใต้โครงการ มีดังนี้

  กิจกรรมประกวดป่าชุมชน
  มี เป ้ าหมายเ พ่ือยกย ่องชุมชนท่ีมีการดูแล

รักษาป่า และมีการจัดระบบป่าไม้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพขยายเป็นเครือข่ายสู ่ชุมชนอื่นๆ 
ได้เป ็นอย่างดี ซึ่งการด�าเนินกิจกรรมที่ผ ่าน
มาตั้งแต่เร่ิมโครงการจนถึงปี 2556 บริษัทฯ 
ได้สนับสนุนเงินรางวัลให้กับป่าชุมชนท่ีชนะการ
ประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง จ�านวน 846 รางวัล  
คดิเป็นเงนิ 18,770,000 บาท ทัง้นีเ้พือ่ให้ป่าชมุชน
ทีไ่ด้รับรางวลัได้น�าเงนิไปด�าเนนิการในการบรหิาร 
จัดการป่าชุมชนของตนเองให้มีความสมบูรณ์
อย่างยั่งยืน
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  กิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม
  กลุ่มเป้าหมายจะเป็นเยาวชนจากป่าชุมชนต่างๆ 

ทัว่ประเทศ การจดักจิกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิม้จะ 
ด�าเนินการปีละ 2 ครั้ง ซึ่งการด�าเนินกิจกรรม 
ที่ผ ่านมาตั้ งแต ่ เริ่มโครงการจนถึงป ี  2556 
มีเยาวชนกล้ายิ้มจ�านวน 13 รุ ่น รวมท้ังสิ้น 
1,073 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยในปี 2556 
มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 161 คน   
   

  กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายผู้น�าป่าชุมชน
  จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู ้น�าป่าชุมชนได้แลกเปลี่ยน 

ประสบการณ์ร่วมกันและก่อให้เกิดการสร้าง 
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างป่าชุมชนด้วยกัน 
การด�าเนินกิจกรรมที่ผ่านมาต้ังแต่เริ่มโครงการ 
จนถึงปี 2556 มีกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายผู้น�า 
ป่าชุมชนกล้ายิ้ม จ�านวน 10 รุ่น รวมผู้เข้าร่วม
กิจกรรมท้ังสิ้น 802 คน ส�าหรับปี 2556 มีการ 
จัดกิจกรรม 2 รุ่น มีผู้น�าป่าชุมชนเข้าร่วมจ�านวน 
142 คน 

  กิจกรรม 1 ล้านกล้าถวายแม่ของแผ่นดิน
  บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)  

ได้ให้การสนับสนุนโครงการ 1 ล้านกล้าถวาย 
แม่ของแผ่นดินของกรมป่าไม้ ภายใต้โครงการ 
ประชาอาสาปลูกป่า 80 ล้านกล้า 80 พรรษา
มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธี 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  
12 สิงหาคม 2555 โดยสนับสนุนงบประมาณ 
ด�าเนินงานผ่านกรมป่าไม้ ในการเพาะช�ากล้าไม้ 
จ�านวน 1 ล้านกล้า ให้ชุมชนกว่า 200 หมู่บ้าน 
ได้น�าไปปลูกในพ้ืนที่ว ่างหรือพ้ืนท่ีเสื่อมโทรม 
ของบริเวณชุมชนหรือภายในป่าชุมชน 

  กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งป่าชุมชน  
จังหวัดราชบุรี

  กจิกรรมนี ้เริม่ด�าเนนิการต่อเนือ่งมาต้ังแต่ปี 2555  
มีเป้าหมายเพ่ือเข้าถึงชุมชนในเขตพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
กบัชมุชน ในรศัมรีอบโรงไฟฟ้าของบรษิทัฯ ในเขต 
จังหวัดราชบุรี ได้แก่ ชุมชนในเขตอ�าเภอเมือง 
อ�าเภอโพธาราม อ�าเภอจอมบงึ และอ�าเภอปากท่อ  
รวม 27 หมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กบักลุม่ผูน้�า คณะกรรมการป่าชมุชน และประชาชน

ท่ีท�างานด้านป่าชุมชน ให้มีขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการป่าชุมชนของตนได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป 

  ในปี 2555 และ 2556 บริษัทฯ ร่วมกับ
กรมป ่าไม ้ด� า เ นินการส�ารวจและจัดตั้ ง
ป่าชุมชน จ�านวน 22 หมู่บ้าน รวมพื้นที่ 
11,617 ไร่ 65 ตารางวา พร้อมทั้งสนับสนุน
งบประมาณทั้งสิ้น 2,110,000 บาท ทั้งยัง
มีการสนับสนุนให้ชุมชนจัดท�าแผนพัฒนา
และบริหารจัดการป่าชุมชน และการสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองพลงังาน และสิง่แวดล้อม 
รวมถงึจัดท�าคู่มือ “การจัดท�าแผนบรหิารจัดการ 
งบประมาณเงนิอดุหนนุป่าชมุชน” เพือ่ให้ชมุชน 
สามารถบริหารจัดการป่าชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยังส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย
ในกระบวนการเรียนรู้ด้านพลังงานชุมชนเพื่อ
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและติดตามให้ 
ค�าปรึกษาแนะน�าอย่างต่อเนื่อง

  โครงการพลังงานชุมชน
บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับแนวคิดการใช้และ 

 การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน จึงได้มุ่งม่ันสร้าง 
 ความตระหนกักับกลุม่เป้าหมายต่างๆ ในชมุชนรัศมี 
 รอบโรงไฟฟ้าและชมุชนใกล้เคียงให้เห็นความส�าคญั 
 ของพลงังาน รวมทัง้การหาแนวทางอนุรกัษ์และเลอืกใช้ 
 เทคโนโลยปีระหยดัพลงังานทีเ่หมาะสม โดยไม่กระทบ 
 ต่อวถิกีารด�าเนนิชวีติ บรษิทัฯ จงึได้ร่วมกบัส�านกังาน 
 พลังงานจังหวัดราชบุรี จัดท�าโครงการพลังงาน 
 ชมุชนขึน้มา โดยมพ้ืีนทีด่�าเนินการน�าร่อง 2 ต�าบล 
 ในพื้นที่ โดยรอบรัศมีโรงไฟฟ ้าราชบุ รี  คือ  
 ต�าบลบ้านสงิห์ อ�าเภอโพธาราม และต�าบลท่าราบ  
 อ�าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เริ่มด�าเนินโครงการฯ 
 เมื่อปี 2554 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2556 
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ผลการด�าเนินโครงการพลังงานชุมชน
ผลจากการด�าเนินโครงการพลังงานชุมชน ระยะท่ี 1-2 ท่ีผ่านมา (ปี 2554-2556) ซึ่งได้มีการลงพื้นท่ีติดตามอย่าง 

ต่อเนือ่งจะเหน็การเปลีย่นแปลงกบัครวัเรอืนน�าร่องทัง้ 2 ต�าบล ทีน่�าเทคโนโลยปีระหยดัพลงังานไปใช้ ดงัข้อมลูท่ีแสดงในตาราง

จากข้อมูลที่แสดงในตารางเป็นการสุ่มเก็บข้อมูลจาก 
ครัวเรือนน�าร่องบางส่วน ที่ได้รับการส่งเสริมเทคโนโลยี
ประหยัดพลังงานจากโครงการฯ ทั้ง 2 ต�าบล ซึ่งครัวเรือน
น�าร่องที่น�าเทคโนโลยีประหยัดพลังงานไปใช้สามารถลด 
การใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายลงได้อย่างเป็นรูปธรรม

 2.  ด้านการพัฒนาการศึกษาและเยาวชน
 มีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนให้มีโอกาส 
ทางการศึกษา และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ม ี
ขีดความสามารถที่สูงข้ึน รวมท้ังช่วยลดรายจ่ายให้กับ 
ผู้ปกครองนักเรียนในระดับครัวเรือน ซึ่งบริษัทฯ มีโครงการ
รองรับการพัฒนาการศึกษาและเยาวชน ดังนี้

 โครงการทุนการศึกษากับชุมชนในรัศมีรอบ 
  โรงไฟฟ้า
  ด�าเนินการกับชุมชนในรัศมีรอบโรงไฟฟ้า 3 แห่ง คือ 
  โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า โรงไฟฟ้าเสาเถียร จังหวัดสุโขทัย 
   และพืน้ทีเ่ตรยีมการศกึษาความเป็นไปได้ในการพฒันา 
  โครงการจังหวัดปทุมธานี โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุน 
  ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 
  จนถงึชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย ในปี 2556 บรษิทัฯ  
  ได้สนบัสนนุทุนการศกึษาให้กบันกัเรยีนทีก่�าลงัศกึษา 
  อยู่กับโรงเรียนในพ้ืนท่ีดังกล่าว จ�านวน 30 แห่ง 
  มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษา จ�านวน 557 คน 
  รวมจ�านวนเงินที่ให้การสนับสนุน  912,300 บาท 

1. เตาซุปเปอร์อั้งโล่เปรียบเทียบ 
  การใช้ถ่านกับเตาอั้งโล่ 
  แบบดั้งเดิม

2. เตาชีวมวลเปรียบเทียบกับ 
  การใช้ก๊าซ LPG

• ครัวเรือนที่ใช้ก๊าซ 
 เพื่อการหุงต้มประกอบธุรกิจ

• ครัวเรือนที่ใช้ก๊าซ 
 เพื่อการหุงต้มในครัวเรือน

3. ก๊าซจากบ่อหมักชีวภาพ  
  เปรียบเทียบกับการใช้ 
  ก๊าซ LPG

63

6

3

16

2

2

25.39

33.33

66.66

39.44

20.57

135

14.40

28.07

28.57

50

24.24

788.70

411.43

2,700

288

เปรียบเทียบ 

การใช้เทคโนโลยี
จำานวน

ครัวเรือนนำาร่อง
จำานวน 

ตัวอย่าง

กิโลกรัม/

ครัวเรือน/ปี

บาท/

ครัวเรือน/ปี
ร้อยละร้อยละ

การสุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูล 

กับครัวเรือนนำาร่อง
การลดใช้พลังงานและค่าใช้จ่าย
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 โครงการ การศกึษาเพิม่ทกัษะสร้างอาชพี สปป.ลาว
 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนด�าเนินธุรกิจใน สปป.ลาว และ 

 เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและความเป็น 
 ธรรมาภิบาล รวมถึงการตอบสนองต่อนโยบายด้าน 
 การศึกษาของรัฐบาล สปป.ลาว ที่มุ่งเน้นพัฒนาการ 
 ศกึษาควบคูก่บัการพฒันาทกัษะด้านอาชพี เพือ่สร้าง 
 บุคลากรรองรับตลาดแรงงานที่นับวันจะเติบโตตาม 
 อตัราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคธรุกจิ 
 ด้านพลงังานไฟฟ้า ได้แก่ ด้านไฟฟ้าก�าลงั ด้านเครือ่งกล 
  โรงงาน ด้านการเช่ือมโลหะ เป็นต้น ซึ่งโครงการนี้ 
 มีระยะเวลาด�าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554-2559 

 และอยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัทฯ กับ  
 กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว กิจกรรม 
 ส�าคัญที่โครงการฯ ด�าเนินการมีหลายรูปแบบ ทั้งทุน 
 การศึกษาแบบต่อเนื่อง ทุนฝึกอบรมเพื่อยกระดับ 
 ความรู ้ด้านวิชาการและทักษะฝีมือแรงงาน การ 
 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และการสนับสนุนด้านอื่นๆ  
 ในปี 2556 โครงการฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมสู ่กลุ ่ม 
 เป้าหมายต่างๆ ประกอบด้วย บคุลากรทางการศึกษา 
 นักเรียน นักศึกษาและสถาบันการศึกษา ซึ่งสรุปผล 
 ตามรายละเอียดที่แสดงในตารางดังนี้

1. ทุนการศึกษา

3. การฝึกทักษะฝีมือ

2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย จำานวน (หน่วย)

ผู้ได้รับประโยชน์

ครูอาจารย์เพื่อศึกษาเพิ่มเติม

นักเรียนทุนที่ส�าเร็จการฝึกปฏิบัติการด้าน 
ไฟฟ้าก�าลัง การเชื่อมโลหะ และเครื่องกล
โรงงาน

วิทยาลัยเทคนิค

10 ทุน

61 คน

11 ทุน

3 แห่ง

ครูอาชีวศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
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 3. ด้านการสร้างองค์ความรู้
บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนการรวบรวมองค์ความรู ้ 

ต ่างๆ ทั้งที่ เกิดจากภูมิป ัญญาท้องถิ่นของชุมชนและ 
การศึกษาเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ทั้งนี้เพ่ือจะได้น�าองค์ความรู ้
เหล่าน้ีมารวบรวมจัดเก็บและเผยแพร่ให้กับสาธารณชน 
ผู้สนใจได้น�าไปใช้ประโยชน์ ในปี 2556 บริษัทฯ ได้สนับสนุน
การสร้างองค์ความรู้ ดังนี้

 จดัท�าหนงัสอื “พรรณไม้ป่าพืน้บ้าน อาหารชมุชน”  
  เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ  
  เนือ่งในโอกาสพระราชพิธมีหามงคลเฉลมิพระชนม- 
  พรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

 บริษัทฯ ร่วมกับกรมป่าไม้ศึกษาองค์ความรู้เก่ียวกับ 
 พืชอาหารและพืชสมุนไพรต่างๆ ที่พบในป่าชุมชน 
 ทั่วประเทศ และรวบรวมไว้ในหนังสือ “พรรณไม้ป่า 
 พื้นบ้าน อาหารชุมชน” เพื่อเผยแพร่ให้กับชุมชน 
 ทีร่่วมโครงการ “คนรกัษ์ป่า ป่ารกัชมุชน” ทัว่ประเทศ  
 ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ 
 ในปี 2556 ได้จัดพิมพ์หนังสือจ�านวน 10,000 เล่ม  
 และแจกจ่ายให้แก่ป่าชุมชน สถาบันการศึกษา และ 
 หน่วยงานราชการต่างๆ ทั่วประเทศ

  โครงการ 60 ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
  ตามแนวพระราชด�าริเพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรต ิ
  สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
  เนือ่งในวโรกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนม 
  พรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

 เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 
 โฮลด้ิง จ�ากัด (มหาชน) และกรมป่าไม้ เพื่อศึกษา  
 รวบรวม และอนุรักษ ์พันธ ์ุ ไม ้ ในป ่าชุมชนที่ มี 
 คุณค่าต่อระบบนิเวศ เศรษฐกิจและชุมชน โดยให้ 
 ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมด�าเนินการมีระยะเวลา 
 ด�าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2556-2558) ในพื้นที่ป่าชุมชน 
 เป้าหมาย 60 แห่งทั่วประเทศ 

 
 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและอยู่ร่วมกับชุมชน 
ในฐานะ “เพื่อนบ้านที่ดี”
 จากเป้าหมายเชงิกลยทุธ์ของบรษิทัฯ ทีต้่องการได้รบัการ
ยอมรับและความไว้วางใจจากชุมชนรอบโรงไฟฟ้า จึงได้
ก�าหนดวิธีการด�าเนินกลยุทธ์ 3 ด้านหลัก (ในรายงานฉบับนี้
จะกล่าวถึงโรงไฟฟ้าราชบุรี จังหวัดราชบุรี เท่านั้น) คือ
 
 1. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการด�าเนินงานด้านการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตที่ส�าคัญใน 2 ลักษณะ คือ

 กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นท่ีรอบ 
  โรงไฟฟ้า
 คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงานได้ก�าหนดให้ 

 มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าซึ่งอาจได้
รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือการ
ผลิตไฟฟ้า โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ซ่ึง
ประกอบด้วยผู้แทนจากหลายภาคส่วน รวมทั้งชุมชน
รอบโรงไฟฟ้าเป็นผู้พิจารณาการใช้เงินกองทุนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่ิงแวดล้อม 
โดยใช ้ในกิจกรรมหลัก เช ่น การพัฒนาอาชีพ 
การสนับสนุนการศึกษา เป็นต้น
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 ในป ี  2556 โรงไฟฟ ้าราชบุรี ได ้น�าส ่งเงินเข ้า 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เป็นเงิน 
140.94 ล้านบาท 

 การพัฒนาชุมชน
 ปี 2556 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการพัฒนาชุมชนในรัศมี 

 รอบโรงไฟฟ้า แบ่งได้ 4 ด้านหลัก ดังนี้

  กิจกรรมด้านการศึกษา มีกิจกรรมท่ีด�าเนินการ 
   ดังนี้

  • จัดมอบทุนการศึกษา นักเรียนที่ศึกษาอยู่ใน 
  โรงเรยีนกลุม่เครอืข่ายรอบโรงไฟฟ้า จ�านวน 985 ทุน  
  เป็นเงนิ 2,005,000 บาท รวมตลอดระยะเวลา 8 ปี  
  มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษา จ�านวน 7,855 ทุน  
  เป็นเงนิกว่า 16 ล้านบาท

  • จัดอบรม “เยาวชนรกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม 
  เพื่อสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
  และสิง่แวดล้อม” จดักิจกรรมสมัมนาเพิม่ศกัยภาพ 
  ครผููส้อนรอบโรงไฟฟ้าโดยมคีรผููส้อนของโรงเรยีน 
  ในกลุม่เครอืข่ายทัง้ 27 แห่งเข้าร่วมกจิกรรม ภายใต้ 
  โครงการเพือ่บ้านเรา (กลุม่เครือข่ายการศกึษา) 

  • จดัอบรมให้กบัผูบ้รหิารและครูผูส้อนของโรงเรยีน 
  ในกลุ ่มเครือข่ายในหัวข้อ “ร่วมลดพลังงาน  
  ร่วมอนรุกัษ์ทรพัยากร เพือ่อนาคตทีย่ัง่ยนื” 

  กิจกรรมด ้านการพัฒนากีฬา มีกิจกรรมที่ 
   ด�าเนินการดังนี้

  • จัดโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี Mini Football  
  Academy ต่อเนือ่งเป็นปีที ่6 มเียาวชนอาย ุ13 ปี 
  ในเขตจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับ 
  การคดัเลอืกเข้าร่วมโครงการแล้ว จ�านวน 150 คน  
  และยงัมกีารจดัแข่งขนัฟตุบอลรายการ “โรงไฟฟ้า 
  ราชบุรี มินิ ฟุตบอล คัพ” และยังสนับสนุนเงิน 
  งบประมาณเพื่อพัฒนากีฬาของจังหวัดราชบุรี  
  จ�านวน 1,500,000 บาทเป็นปีที่ 3 เพื่อสร้าง 
  ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน โรงไฟฟ้า และ 
  หน่วยงานในจงัหวดั

  กจิกรรมด้านสาธารณสขุ มกีจิกรรมทีด่�าเนนิการ  
   ดังนี้

  •  จัดกจิกรรม “การดแูลสขุภาพแบบองค์รวม” และ  
  “ค่ายถนอมสุขภาพแบบองค์รวม” เพื่อสนับสนุน 

  การพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย ์
  และให้บคุคลทัว่ไปได้เกดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
  การดูแลสุขภาพ โดยมีเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล 
  ส่งเสริมสุขภาพต�าบล อาสาสมัครสาธารณสุข 
  ประจ� าหมู ่บ ้ าน และบุคคล ท่ัวไปเข ้ าร ่ วม 
  รวมทั้งสองโครงการกว่า 76 คน อีกท้ังยัง 
  จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีออกให้บริการชุมชน 
  รอบโรงไฟฟ้าในพืน้ที ่11 ต�าบล รวม 24 คร้ัง
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2. ด้านการสื่อสารระหว่างชุมชนกับโรงไฟฟ้า
 บริษัทฯ มีแนวทางการสื่อสารระหว่างชุมชนกับ 

โรงไฟฟ้าเพือ่ให้ชมุชนเกดิการรบัรูแ้ละความเข้าใจใน 
การด�าเนินงานของโรงไฟฟ้า และเพื่อให้โรงไฟฟ้า 
ได้รบัทราบถงึความเป็นไป ตลอดจนผลกระทบทีช่มุชน 
อาจได้รับจากโรงไฟฟ้าทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 
โดยแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี้

  การรับข้อร้องเรียน
 โรงไฟฟ้าราชบุรีรับข้อร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท ์

ตูร้บัข้อร้องเรยีน หรอืแจ้งโดยตรงกับผูป้ฏบิตังิาน
ของโรงไฟฟ้า โดยข้อร้องเรียนจากชุมชนในปี 
2556 เป็นประเดน็เกีย่วกบัไฟฟ้าแสงสว่างบรเิวณ
ทิศเหนือของโรงไฟฟ้าราชบุรีตกกระทบบนพื้นท่ี
นาข้าวของชาวบ้านในหมู่ 11 บ้านดอนโพ ต�าบล
บ้านสิงห์ อ�าเภอโพธาราม จึงสันนิษฐานว่าเป็น 
ต้นเหตทุ�าให้ข้าวออกรวงน้อย ส่งผลให้ผลผลิตลดลง 
โรงไฟฟ้าได้ด�าเนนิการปรกึษาหารอืกบัชมุชนและ
แก้ไขปัญหาด้วยการปรับทิศทางของไฟส่องสว่าง
ไม่ให้ตกกระทบกบัพืน้ทีน่าข้าวดังกล่าว ซ่ึงผูร้้องเรยีน
ยอมรับในวิธีการแก้ไขปัญหา

  การสื่อสารผ่านวารสารบ้านเรา
  ในการสือ่สารผลการด�าเนนิงาน และเหตกุารณ์ต่างๆ  

  จะสือ่สารผ่านทางวารสาร “บ้านเรา” ซึง่เป็นวารสาร 
  ราย 3 เดอืน  นอกจากน้ี ยังมกีารแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
  ของโรงไฟฟ้าผ่านทางจดหมายไปยงัผูน้�าชมุชน เช่น 
  การเปล่ียนการใช้เชือ้เพลงิจากก๊าซธรรมชาตเิป็นน�า้มนั  
  การทดสอบการเดินเครื่องที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง  
  เพือ่ให้ชมุชนได้รบัทราบล่วงหน้า  อนัเป็นการป้องกนั 
  ปัญหาความวิตกกงัวลต่างๆ ทีอ่าจเกดิข้ึนด้วย 

3. การมส่ีวนร่วมของชมุชน
 โรงไฟฟ้าราชบรุไีด้เปิดโอกาสให้ชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วม 

 ในกจิกรรมส�าคญั ดงันี้

  คณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม
 โรงไฟฟ ้าราชบุรี ได ้จัดตั้ งคณะผู ้ตรวจการ 

สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยมีประกาศอย่าง
เป็นทางการ ซึง่ประกอบด้วยผูแ้ทนจากหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชนที่เกี่ยวข้อง
ในทุกภาคส่วน ท�าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ 

การด�าเนินงานของโรงไฟฟ้า ตลอดจนเป็นองค์กร
กลางในการติดต่อประสานงานกับโรงไฟฟ้า 
ซึง่คณะผูต้รวจการสิง่แวดล้อมจะมวีาระการด�ารง
ต�าแหน่ง 2 ปี

 
 ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดโครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้า
ราชบุรี ด้วยการน�าคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม
ไปศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับกลุ ่ม 
เครือข่ายคณะผู ้ตรวจการสิ่งแวดล้อมในพื้นที ่
โรงไฟฟ้าขนอม และชุมชนต้นแบบ บ้านคีรีวงศ์ 
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  การจัดท�าหลักสูตรท้องถิ่น 
 โรงไฟฟ้าราชบุรีและกลุ ่มเครือข่ายโรงเรียน 

27 แห่งรอบโรงไฟฟ้าได้ร่วมกันจัดท�าโครงการ
หลกัสตูรท้องถิน่ สาระทางเลอืกด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมขึ้น  เพื่อพัฒนาความรู้ด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน ซึ่งได้เริ่มจัดท�า
หลักสูตรมาต้ังแต่ปี 2554 และมีการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมาอย ่าง 
ต่อเนื่อง



85บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)

Required Data                                                                                       Amount (Million Baht)

   2012 2013

Sale Revenues 55,365.40 50,612.43

Operating costs 47,269.50 43,327.25

Employee wages and benefits 660.59 558.96

Dividend payments for the performance 3,291.50 3,291.50

Payments to government 887.24 1,293.73

Community investments 139.37 114.12

Spent on local suppliers[1]  

 • RATCH 361.38 125.14

 • RATCHGEN 240.57 511.83
[1] Local suppliers mean suppliers in Thailand.

Economics

Performance data in this report is for below entities.
RATCH : Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company Limited
RATCHGEN : Ratchaburi Electricity Generating Company Limited

Performance Data Economic

Labor

Total employee person  177 180 56 58

- Male employee person 94 94 32 33

- Female employee person 83 86 24 25

Employee by employment contract:  

- Employee with permanent contract person 175 176 43 45 

    • Full-time male employee person 93 91 27 27 

    • Full-time female employee person 82 85 16 18

    • Part-time male employee person 0 0 0 0

    • Part-time female employee person 0 0 0 0  

- Employee with temporary contract person 2 4 13 13 

    • Temporary male employee person 1 3 6 6 

    • Temporary female employee person 1 1 7 7

5. Performance data

Required Data                                                 Unit                       RATCH                          RATCHGEN

      2012 2013  2012 2013
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Labor

Employee turnover

Total number of employee turnover person 12 15 2 2 

Employee turnover rate %  6.8% 8.3% 3.6% 3.4%

Employee turnover by gender 

 - Male employee - number of turnover person 7 8 1 2

 - Male employee - turnover rate %  7.4% 8.5% 3.1% 6.1%

 - Female employee - number of turnover person 5 7 1 0

 - Female employee - turnover rate %  6.0% 8.1% 4.2% -

Employee turnover by age group

 - Employee turnover below 30 years old person 6 7 1 0

    • Male employee - number of turnover person 4 4 0 0

    • Male employee - turnover rate %  66.7% 57.1% - -

    • Female employee - number of turnover person 2 3 1 0

    • Female employee - turnover rate %  33.3% 42.9% 100.0% -

 - Employee turnover 30-50 years old person 5 8 0 2

    • Male employee - number of turnover person 2 4 0 2

    • Male employee - turnover rate %  40.0% 50.0% - 100.0%

    • Female employee - number of turnover person 3 4 0 0

    • Female employee - turnover rate %  60.0% 50.0% - -

 - Employee turnover over 50 years old person 1 0 1 0

    • Male employee - number of turnover person 1 0 1 0

    • Male employee - turnover rate %  100.0% - 100.0% -

    • Female employee - number of turnover person 0 0 0 0

    • Female employee - turnover rate %  - - 0 0

New employee hires 

 Total number of  new employee hires person 23 19 2 2

 Employee New hires rate %  13.0% 10.6% 3.6% 3.4%

Employee New hires by gender 

 - Male employee - number of New hires person 10 11 1 1

 - Male employee - New hires rate %  43.5% 57.9% 50.0% 50.0%

 - Female employee - number of New hires person 13 8 1 1

 - Female employee - New hires rate %  56.5% 42.1% 50.0% 50.0%

Employee New hires by age group

 - Employee New hires below 30 years old person 11 10 2 1

    • Male employee - number of New hires person 3 5 1 0

    • Male employee - New hires rate %  13.0% 26.3% 50.0% -

    • Female employee - number of New hires person 8 5 1 1

    • Female employee - New hires rate %  34.8% 26.3% 50.0% 50.0%

Required Data                                                 Unit                       RATCH                          RATCHGEN

      2012 2013  2012 2013
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Labor

 - Employee New hires 30-50 years old person 9 8 0 1

    • Male employee - number of New hires person 4 5 0 1

    • Male employee - New hires rate %  17.4% 26.3% - 50.00%

    • Female employee - number of New hires person 5 3 0 0

    • Female employee - New hires rate %  21.7% 15.8% - -

 - Employee New hires over 50 years old person 3 1 0 0

    • Male employee - number of New hires person 2 1 0 0 

    • Male employee - New hires rate %  8.7% 5.3% - - 

    • Female employee - number of New hires person 1 0 0 0

    • Female employee - New hires rate %  4.3% - - - 

Required Data                                                 Unit                       RATCH                          RATCHGEN

      2012 2013  2012 2013
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Injury - excluded first aid 

    • employees Person 0 0 1 0

    • contractors Person 0 0 9 9

Occupational disease case 

    • employees Person 0 0 0 0

    • contractors Person 0 0 0 0

Lost day case 

    • employees Person 0 0 1 0

    • contractors Person 0 0 1 0

Absentee case

    • employees Person 0 0 1 0

    • contractors Person 0 0 1 0

Fatality 

    • employees Person 0 0 0 0

    • contractors Person 0 0 0 0

Injury rate (IR) 

    • employees number of injuries per 0 0 1.654 0

    200,000 hours worked

    • contractors number of injuries per 0 0 1.213 0.7575

    200,000 hours worked

Occupational disease rate (ODR) 

    • employees number of injuries per 0 0 0 0

     200,000 hours worked

    • contractors number of injuries per 0 0 0 0

    200,000 hours worked

Lost day rate (LDR)

    • employees number of injuries per 0 0 1.654 0

    200,000 hours worked

    • contractors number of injuries per  0 0 0.135 0

    200,000 hours worked

Absentee rate (AR) 

    • employees number of injuries per  0 0 1.654 0

    200,000 hours worked

    • contractors number of injuries per  0 0 0.135 0

    200,000 hours worked

Education training risk and safety health

    • Risk and safety health  Times / Number of hours 7 times 11 times 7 times 6 times

  training  (62 hours) (87 hours) (42 hours) (36 hours)

Required Data                                         Unit                               RATCH                           RATCHGEN

         2012 2013  2012 2013



Environmental

Material used

Natural Gas Million scf 134,725.6 123,705.9

Bunker Oil Million liter 190.47 51.98

Diesel Oil Million liter 8.51 19.88

Energy Consumption

Total Direct Energy Consumption GJ 145,304,929 128,971,340

 - Natural Gas GJ 137,420,081 126,180,006

 - Bunker Oil GJ 7,574,927 2,067,392

 - Diesel Oil GJ 309,920 723,942

Direct Energy Intensity GJ/MWh 9.15 8.81

Total Indirect Energy Consumption MWh 38,045 43,403

(electricity purchased)

Water 

Total water withdrawal Million m3 29.29 23.78

Recycled & Reused Water % 2.5 2.7

Biodiversity

Number of IUCN Red List species Species 1 (The Asian 1 (The Asian

and national conservation list species  Golden Weaver) Golden Weaver)

    • Training_Employees Person 176 182 30 55

    • Training_Contractor Person - 120 15 117

Employee Trainning

    • Average hours of training Hours /year 23.06 33.40 21.21 25.96

  per employee

Average hours of training by gender

    • male employee Hours /year 18.74 32.03 11.25 17.45

    • female employee Hours /year 28.12 34.95 14.50 9.6

Average hours of training by employee category

    • employee level Hours /year  22.79 33.68 22.54 17.56

    • senior level Hours /year 21.77 26.83 12.86 51.23

    • middle management level Hours /year 18.37 28.30 24 16

    • executive level Hours /year 69.25 73.81 51 12
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Required Data Unit  RATCHGEN

   2012  2013

Required Data                                         Unit                               RATCH                          RATCHGEN

         2012 2013  2012 2013



Environmental

Emissions, Effluents, and Waste

Total GHG emissions Ton of CO
2
 8,337,983 7,314,551

 equivalent

 - Direct GHG emissions [2] Ton of CO
2
 8,318,531 7,292,359

 equivalent

 - Indirect GHG emissions  Ton of CO
2
  19,452 22,192

 equivalent

Total GHG emissions reductions Ton of CO
2
 6,280 6,503

 equivalent

NO
x
 emissions Tons 23,930 21,292

SO
x
 emissions Tons 12 5

Opacity Percentage 1.97 3.03

Total water discharge Million m3 4.41 3.56

COD Tons 158.11 144.67

BOD Tons 18.30 13.70

Total hazardous waste disposal Tons 117.66 163.59

 - Reuse Tons 24.8 24.7

 - Recycling Tons 0.3 1.35

 - Recovery (including energy recovery) Tons 92.56 137.54
[2] Emissions are calculated based on CO

2
 emission factors from IPCC Volume 2 Energy

For Natural Gas, CO
2
 emission factor = 56,100 kg CO

2
/TJ on Net Calorific Basis

For Fuel Oil, CO
2
 emission factor = 77,400 kg CO

2
/TJ on Net Calorific Basis

For Diesel Oil, CO
2
 emission factor = 74,100 kg CO

2
/TJ on Net Calorific Basis
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Required Data Unit  RATCHGEN

   2012  2013
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Level of Reporting: Fully Reported =     , Partially Reported =     , or Not Reported = 

1. Strategy and Analysis

   Profile Disclosure Level of Location of Remarks
Disclosure  Reporting disclosure

1.1 Statement from the most senior   6
 decision-maker of the organization.

1.2 Description of key impacts, risks,    6-7, 26-27
 and opportunities.  

2. Organizational Profile

2.1 Name of the organization.  1, 3 

2.2 Primary brands, products, and/or   8
 services.

2.3 Operational structure of the organization,   10-13, Annual Report
 including main divisions, operating 
 companies, subsidiaries, and joint ventures.

2.4 Location of organization’s headquarters.  8 

2.5 Number of countries where the   10
 organization operates, and names of 
 countries with either major operations or 
	 that	are	specifically	relevant	to	the	
 sustainability issues covered in the report.    

2.6 Nature of ownership and legal form.  8  

2.7 Markets served (including geographic  10-15
 breakdown, sectors served, and types 
	 of	customers/beneficiaries).	 	 	

2.8 Scale of the reporting organization.  3, 8 12-13
   
2.9	 Significant	changes	during	the	reporting	 	 		 This	is	the	first		

 period regarding size, structure, or   sustainability report 
 ownership.   in accordance with 
    GRI guideline.

2.10 Awards received in the reporting period.  Back Cover  
     
EU1 Installed capacity, broken down by primary  11, 14-15
 energy source and by regulatory regime.  

6. GRI Content Index



92รายงาน
ความยั่งยืน 

ปี 2556

2. Organizational Profile

   Profile Disclosure Level of Location of Remarks
Disclosure  Reporting disclosure

EU2 Net energy output broken down by primary  14-15
 energy source and by regulatory regime.

EU3 Number of residential, industrial, institutional  10, Annual Report
 and commercial customer accounts.  

EU4	 Length	of	above	and	underground	 	 		 The	operation	in
 transmission and distribution lines by    transmission and 
 regulatory regime.   distribution lines is
	 	 	 	 not	under	RATCH		
    operation.

EU5 Allocation of CO
2
	emissions	allowances	or	 	 		 RATCH	has	not	

 equivalent, broken down by carbon trading   allocated any CO
2
 

    emissions allowances. 

3. Report Parameters

3.1	 Reporting	period	(e.g.,	fiscal/calendar	year)		 	 3	
 for information provided.    

3.2	 Date	of	most	recent	previous	report	(if	any).	 	 		 This	is	the	first		 	
    sustainability report 

    in accordance with 
    GRI guideline.

3.3	 Reporting	cycle	(annual,	biennial,	etc.)	 	 3	
     

3.4 Contact point for questions regarding the  3
 report or its contents.  

3.5	 Process	for	defining	report	content.	 	 3,	16-19	
   

3.6 Boundary of the report (e.g., countries,   3 
 divisions, subsidiaries, leased facilities, joint  
	 ventures,	suppliers).	See	GRI	Boundary	
 Protocol for further guidance.  

3.7	 State	any	specific	limitations	on	the	scope				 3	
 or boundary of the report (see completeness  
	 principle	for	explanation	of	scope).	 	

3.8 Basis for reporting on joint ventures,   3, Annual Report
 subsidiaries, leased facilities, outsourced  
 operations, and other entities that can
	 significantly	affect	comparability	from	period
 to period and/or between organizations.
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3.9 Data measurement techniques and the  3
 bases of calculations, including assumptions 
 and techniques underlying estimations 
 applied to the compilation of the Indicators 
 and other information in the report. Explain 
 any decisions not to apply, or to substantially 
 diverge from, the GRI Indicator Protocols.  

3.10	 Explanation	of	the	effect	of	any	re-statements			 		 This	is	the	first		
 of information provided in earlier reports,   sustainability report  
 and the reasons for such re-statement    in accordance with

 (e.g. mergers/acquisitions, change of base   GRI guideline.
 years/periods, nature of business, 
	 measurement	methods).	

3.11	 Significant	changes	from	previous	reporting	 	 		 This	is	the	first	
 periods in the scope, boundary, or   sustainability report 
 measurement methods applied in the report.   in accordance with  

    GRI guideline.

3.12	 Table	identifying	the	location	of	the		 	 91-105	
 Standard Disclosures in the report.    

3.13 Policy and current practice with regard     At the time of this 
	 to	seeking	external	assurance	for	the	report.	 	 	 publication,	RATCH		

    is seeking external 
    assurance for this  

    report.

4. Governance, Commitments, and Engagement

4.1 Governance structure of the organization,   21
 including committees under the highest   
	 governance	body	responsible	for	specific	
 tasks, such as setting strategy or 
 organizational oversight.  

4.2 Indicate whether the Chair of the highest  22
	 governance	body	is	also	an	executive	officer.	 	

4.3 For organizations that have a unitary board  Annual report
 structure, state the number and gender of 
 members of the highest governance body
 that are independent and/or non-executive 
 members.

4.4 Mechanisms for shareholders and   22 
 employees to provide recommendations   
 or direction to the highest governance body. 

3. Report Parameters

   Profile Disclosure Level of Location of Remarks
Disclosure  Reporting disclosure
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4.5 Linkage between compensation for members   Annual report
 of the highest governance body, senior 
 managers, and executives (including 
	 departure	arrangements),	and	the	
 organization’s performance (including 
	 social	and	environmental	performance).

4.6 Processes in place for the highest governance   21, 23 
 body	to	ensure	conflicts	of	interest	are	avoided.  

4.7 Process for determining the composition,   20-23 
	 qualifications,	and	expertise	of	the	members	 	
 of the highest governance body and its 
 committees, including any consideration
 of gender and other indicators of diversity.

4.8 Internally developed statements of  9, 21 
 mission or values, codes of conduct,   
 and principles relevant to economic, 
 environmental, and social performance 
 and the status of their implementation.

4.9 Procedures of the highest governance body   21 
 for overseeing the organization’s  
	 identification	and	management	of	economic,	
 environmental, and social performance, 
 including relevant risks and opportunities, 
 and adherence or compliance with 
 internationally agreed standards, codes of 
 conduct, and principles.

4.10 Processes for evaluating the highest  22 
 governance body’s own performance,   
 particularly with respect to economic,
 environmental, and social performance.

4.11 Explanation of whether and how the   24, 26-27 
 precautionary approach or principle is  
 addressed by the organization.

4.12 Externally developed economic,   21, 23, 62, 71 
 environmental, and social charters,   
 principles, or other initiatives to which the 
 organization subscribes or endorses. 

4. Governance, Commitments, and Engagement

   Profile Disclosure Level of Location of Remarks
Disclosure  Reporting disclosure
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4. Governance, Commitments, and Engagement

   Profile Disclosure Level of Location of Remarks
Disclosure  Reporting disclosure

4.13 Memberships in associations (such as   20, 23 
	 industry	associations)	and/or	national/	 	
 international advocacy organizations in 
	 which	the	organization:		*	Has	positions	in	
 governance bodies; * Participates in projects 
 or committees; * Provides substantive funding 
 beyond routine membership dues; or 
 * Views membership as strategic.

4.14 List of stakeholder groups engaged by   30-35
 the organization.  

4.15	 Basis	for	identification	and	selection	of		 	 29	
 stakeholders with whom to engage.  

4.16 Approaches to stakeholder engagement,    30-35 
 including frequency of engagement by  
 type and by stakeholder group.

4.17 Key topics and concerns that have been  30-35 
 raised through stakeholder engagement,   
 and how the organization has responded 
 to those key topics and concerns, including 
 through its reporting.

DMA Disclosure on Management Approach EC.  38-39

EC1 Direct economic value generated and  40, Performance data 
 distributed, including revenues, operating  
 costs, employee compensation, donations
 and other community investments, 
 retained earnings, and payments to capital 
 providers and governments.  

EC2 Financial implications and other risks and   47-48 
 opportunities for the organization’s activities  
 due to climate change.  

EC3	 Coverage	of	the	organization’s	defined		 	 72
	 benefit	plan	obligations.		 	 	 	

EC4	 Significant	financial	assistance	received		
 from government.  

Economic

 Indicator Disclosure Level of Location of Further comments
  Reporting disclosure
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Economic

 Indicator Disclosure Level of Location of Further comments
  Reporting disclosure

EC5 Range of ratios of standard entry level 
 wage by gender compared to local 
	 minimum	wage	at	significant	locations	of	
 operation.    

EC6 Policy, practices, and proportion of  
 spending on locally-based suppliers at 
	 significant	locations	of	operation.	 		 	

EC7 Procedures for local hiring and proportion  
 of senior management hired from the 
	 local	community	at	significant	locations	
 of operation.    

EC8 Development and impact of infrastructure   77, 80 
 investments and services provided primarily   
	 for	public	benefit	through	commercial,	
 in-kind, or pro bono engagement.  

EC9	 Understanding	and	describing	significant		 	 26-27,	77,	80,	81
 indirect economic impacts, including the  
 extent of impacts.  

EU6 Management approach to ensure short and  6, 60-61 
 long-term electricity availability and reliability.     

EU7	 Demand-side	management	programs	 	 		 RATCH	only		
 including residential, commercial,    sells electricity to 
	 institutional	and	industrial	programs.	 	 	 EGAT.	There	is	no	
    other demand-side  

    programs.

EU8 Research and development activity and  45-46, 50-52 
 expenditure aimed at providing reliable   
 electricity and promoting sustainable 
 development.  

EU9	 Provisions	for	decommissioning	of	nuclear	 	 		 RATCH	doesn’t	own	
 power sites.   any nuclear power 
    plant.

EU10 Planned capacity against projected   RATCH	has	no	direct
 electricity demand over the long term,    responsibility for long-
 broken down by energy source and    term planning processes 
 regulatory regime.   for the corresponding
    electricity	systems.	EGAT
    conducts the studies to
    anticipate the long-term
    needs of the respective 
    electricity system.
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Economic

 Indicator Disclosure Level of Location of Further comments
  Reporting disclosure

EU11	 Average	generation	efficiency	of	thermal	 	 61	
 plants by energy source and regulatory  
 regime.  

EU12	 Transmission	and	distribution	losses	as	 	 		 Transmission	and	
 a percentage of total energy.   distribution is not 
	 	 	 	 related	to	RATCH	
    operation.

Environmental

DMA Disclosure on Management Approach EN  48, 53, 60-66

EN1 Materials used by weight or volume.   Performance data 
     

EN2 Percentage of materials used that are    Materials used for 
 recycled input materials.   electricity productions 
    cannot be recycled.
   
EN3 Direct energy consumption by primary   Performance data 
 energy source.      

EN4	 Indirect	energy	consumption	by	primary	 	 	 Insignificant	amount
 source.   of indirect energy  

    consumption. 
    

EN5 Energy saved due to conservation and  50-51 
	 efficiency	improvements.	 	 	 	

EN6	 Initiatives	to	provide	energy-efficient	or		 	 50-51	
 renewable energy based products and   
 services, and reductions in energy
 requirements as a result of these initiatives.

EN7 Initiatives to reduce indirect energy   50-51 
 consumption and reductions achieved.    

EN8	 Total	water	withdrawal	by	source.		 	 65,	Performance	data	 	

EN9	 Water	sources	significantly	affected	by		 	 65	
 withdrawal of water.     

EN10 Percentage and total volume of water   Performance data
 recycled and reused.    

EN11 Location and size of land owned, leased,   65 
 managed in, or adjacent to, protected  
 areas and areas of high biodiversity value 
 outside protected areas.  
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Environmental

 Indicator Disclosure Level of Location of Further comments
  Reporting disclosure

EN12	 Description	of	significant	impacts	of	activities,				 52,	65,	78-79	
 products, and services on biodiversity in  
 protected areas and areas of high   
 biodiversity value outside protected areas.  
   
EN13	 Habitats	protected	or	restored.		 	 65	
      

EU13 Biodiversity of offset habitats compared to 
 the biodiversity of the affected areas     

EN14 Strategies, current actions, and future plans  65 
 for managing impacts on biodiversity.     

EN15 Number of IUCN Red List species and   Performance data
 national conservation list species with 
 habitats in areas affected by operations, 
 by level of extinction risk.    

EN16	 Total	direct	and	indirect	greenhouse	gas		 	 Performance	data	
 emissions by weight.     

EN17 Other relevant indirect greenhouse gas  
 emissions by weight.     

EN18 Initiatives to reduce greenhouse gas  50-52
 emissions and reductions achieved. 
 Change Strategy

EN19 Emissions of ozone-depleting substances   63 
 by weight.    

EN20 NO
x
, SO

x
,	and	other	significant	air		 	 63,	Performance	data	

 emissions by type and weight.    

EN21	 Total	water	discharge	by	quality	and		 	 65,	Performance	data		
 destination.    

EN22	 Total	weight	of	waste	by	type	and		 	 64,	Performance	data	
 disposal method.    

EN23	 Total	number	and	volume	of	significant		 	 There	was	no	incident	of		
	 spills.	 		 significant	spill	during	2013.
  
EN24 Weight of transported, imported,   
 exported, or treated waste deemed 
 hazardous under the terms of the Basel 
 Convention Annex I, II, III, and VIII, and 
 percentage of transported waste shipped 
 internationally.    
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Environmental

 Indicator Disclosure Level of Location of Further comments
  Reporting disclosure

EN25 Identity, size, protected status, and    
 biodiversity value of water bodies and  
	 related	habitats	significantly	affected	by		 	
 the reporting organization’s discharges of   
 water and runoff.

EN26 Initiatives to mitigate environmental   39, 51 
 impacts of products and services, and  
 extent of impact mitigation.    
   
EN27	 Percentage	of	products	sold	and	their		 	 	 This	is	not	relevant	to
 packaging materials that are reclaimed by    electricity generating
 category.   business.    

EN28	 Monetary	value	of	significant	fines	and	 	 RATCH	has	always	complied  
 total number of non-monetary sanctions   with environmental laws
 for non-compliance with environmental   and regulations.
 laws and regulations.     

EN29	 Significant	environmental	impacts	of		 	 	 The	impacts	of	
 transporting products and other goods and    transporting
	 materials	used	for	the	organization’s		 	 	 products	(electricity)	
	 operations,	and	transporting	members	of		 	 	 are	insignificant.
 the workforce.    

EN30	 Total	environmental	protection	
 expenditures and investments by type.

Social: Labor Practices and Decent Work    

DMA Disclosure on Management Approach LA  70

EU14 Programs and processes to ensure the  72-73 
 availability of a skilled workforce.  

EU15 Percentage of employees eligible to 
 retire in the next 5 and 10 years broken 
 down by job category and by region.    

EU16 Policies and requirements regarding  70-71
 health and safety of employees and  
 employees of contractors and subcontractors. 

EU17 Days worked by contractor and 
 subcontractor employees involved in 
 construction, operation and maintenance 
 activities.    

EU18 Percentage of contractor and subcontractor  70, Performance data
 employees that have undergone relevant 
 health and safety training.  
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Social: Labor Practices and Decent Work

 Indicator Disclosure Level of Location of Further comments
  Reporting disclosure

	LA1	 Total	workforce	by	employment	type,		 	 Performance	data
 employment contract, and region, broken 
 down by gender.   

LA2	 Total	number	and	rate	of	new	employee	 	 Performance	data
 hires and employee turnover by age group, 
 gender, and region.  

LA3	 Benefits	provided	to	full-time	employees		 	 72
 that are not provided to temporary or 
 part-time employees, by major operations.  

LA4 Percentage of employees covered by 
 collective bargaining agreements.    

LA5	 Minimum	notice	period(s)	regarding		
	 significant	operational	changes,	including	
	 whether	it	is	specified	in	collective	
 agreements.     

LA6 Percentage of total workforce represented   Performance data
 in formal joint management-worker health 
 and safety committees that help monitor 
 and advise on occupational health and 
 safety programs.  

LA7 Rates of injury, occupational diseases,   69, Performance data
 lost days, and absenteeism, and number 
 of work-related fatalities by region and by 
 gender.  

LA8 Education, training, counseling, prevention,   Performance data
 and risk-control programs in place to assist
 workforce members, their families, or 
 community members regarding serious 
 diseases.  

LA9	 Health	and	safety	topics	covered	in	formal		 	 70-71	
 agreements with trade unions.     

LA10 Average hours of training per year per   73, Performance data  
 employee by gender, and by employee 
 category. 

LA11 Programs for skills management and   73
 lifelong learning that support the 
 continued employability of employees 
 and assist them in managing career endings.  
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Social: Labor Practices and Decent Work

 Indicator Disclosure Level of Location of Further comments
  Reporting disclosure

LA12 Percentage of employees receiving regular  74
 performance and career development 
 reviews, by gender.  

LA13 Composition of governance bodies and  Performance data
 breakdown of employees per employee 
 category according to gender, age group, 
 minority group membership, and other 
 indicators of diversity.    

LA14 Ratio of basic salary and remuneration of  
 women to men by employee category, by 
	 significant	locations	of	operation.

LA15 Return to work and retention rates after 
 parental leave, by gender.    
    

Social: Human Rights

DMA	 Disclosure	on	Management	Approach	HR	 	 23,	42-43,	72-74

HR1	 Percentage	and	total	number	of	significant		 	
 investment agreements and contracts that 
 include clauses incorporating human rights 
 concerns, or that have undergone human 
 rights screening.    

HR2	 Percentage	of	significant	suppliers,			 	 43-44	
 contractors and other business partners  
 that have undergone human rights 
 screening, and actions taken.  

HR3	 Total	hours	of	employee	training	on		
 policies and procedures concerning 
 aspects of human rights that are relevant 
 to operations, including the percentage 
 of employees trained.    

HR4	 Total	number	of	incidents	of	discrimination	
 and actions taken.    

HR5	 Operations	and	significant	suppliers		 	 22-23,	43-44,	72
	 identified	in	which	the	right	to	exercise		 	 	
 freedom of association and collective   
	 bargaining	may	be	violated	or	at	significant	
 risk, and actions taken to support these rights.   
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Social: Human Rights

 Indicator Disclosure Level of Location of Further comments
  Reporting disclosure

HR6	 Operations	and	significant	suppliers	 	 22-23,	43-44,	72
	 identified	as	having	significant	risk	for	 	 	
 incidents of child labor, and measures  
 taken to contribute to the effective 
 abolition of child labor. 

HR7	 Operations	and	significant	suppliers		 	 22-23,	43-44,	72	
	 identified	as	having	significant	risk	for	 	 	
 incidents of forced or compulsory labor,   
 and measures to contribute to the 
 elimination of all forms of forced or 
 compulsory labor.  

HR8	 Percentage	of	security	personnel	trained		
 in the organization’s policies or procedures 
 concerning aspects of human rights that 
 are relevant to operations.    

HR9	 Total	number	of	incidents	of	violations		 	
 involving rights of indigenous people and 
 actions taken.     

HR10	 Percentage	and	total	number	of	operations	
 that have been subject to human rights 
 reviews and/or impact assessments.    

HR11	 Number	of	grievances	related	to	human	 	 23	 We	provide	grievance	
	 rights	filed,	addressed	and	resolved	 	 		 channel	and	process	

 through formal grievance mechanisms.    in written to receive 
    issues related to 
    human right including 
    other relevant social 
    issues and general 
    concerns for employee 
    and stakeholder.

Social: Society

DMA Disclosure on Management Approach SO  57, 84

EU19 Stakeholder participation in the decision  57 
 making process related to energy planning    
 and infrastructure development.   

EU20	 Approach	to	managing	the	impacts	 	 		 There	were	no	impacts
 of displacement.   that cause displacement
    in 2013.
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Social: Society

 Indicator Disclosure Level of Location of Further comments
  Reporting disclosure

EU21 Contingency planning measures, disaster  28 
 /emergency management plan and training  
 programs, and recovery/restoration plans.    
   
EU22 Number of people physically or 
 economically displaced and compensation, 
 broken down by type of project.

SO1	 Percentage	of	operations	with	implemented	 	 55-57		 The	community		
	 local	community	engagement,	impact	 	 		 is	one	of	RATCH’s
 assessments, and development programs.    stakeholders. When 
    new project 
    is implemented,  
    the community 
    engagement and 
    impact assessment 
    will be conducted 
    as part of the 
    project development 
    process.
   
SO2 Percentage and total number of business    Only procurement  

 units analyzed for risks related to corruption.    department analyzed 
    this risk in accordance 
    with Procurement 
    Procedure Policy.
  
SO3 Percentage of employees trained in   22-23  All new employee
 organization’s anti-corruption policies and   receive Code of  
 procedures.    Conduct and are 
    trained about anti-
    corruption as part of 
    the Code of Conduct.

SO4	 Actions	taken	in	response	to	incidents	of	 	 	 There	were	no	incident
 corruption.   of corruption 
    reported in 2013. 

 SO5 Public policy positions and participation   22-23  
 in public policy development and lobbying.    
     
SO6	 Total	value	of	financial	and	in-kind	 	 		 RATCH’s	Code	of
 contributions to political parties, politicians,   Conduct indicated 
 and related institutions by country.   clearly about 
    anti-bribery and 
    no-gift taking or    

    giving policy.
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SO7	 Total	number	of	legal	actions	for		
 anti-competitive behavior, anti-trust, and 
 monopoly practices and their outcomes.     

SO8	 Monetary	value	of	significant	fines	and	total		 	 	 There	were	no	incident   
 number of non-monetary sanctions for    of	significant	fines	or	non-
 non-compliance with laws and regulations.   monetary sanctions for
    non-compliance with laws
    and regulations in 2013.   

SO9	 Operations	with	significant	potential	or	 	 55-57	
 actual negative impacts on local
 communities.    

SO10 Prevention and mitigation measures  55-57  RATCH	conducted	risk
	 implemented	in	operations	with	significant		 	 				 assessment for every plant
 potential or actual negative impacts on    we	operate.	The  
 local communities.   prevention and mitigation 
    measures are implemented.
    
Social: Product Responsibility 

PR1 Life cycle stages in which health and safety  
 impacts of products and services are 
 assessed for improvement, and percentage 
	 of	significant	products	and	services	
 categories subject to such procedures.    

PR2	 Total	number	of	incidents	of		
 non-compliance with regulations and 
 voluntary codes concerning health and 
 safety impacts of products and services 
 during their life cycle, by type of outcomes.  

PR3	 Type	of	product	and	service	information		
 required by procedures, and percentage 
	 of	significant	products	and	services	subject	
 to such information requirements.    

PR4	 Total	number	of	incidents	of		
 non-compliance with regulations and 
 voluntary codes concerning product and 
 service information and labeling, by type 
 of outcomes.     

PR5 Practices related to customer satisfaction,  
 including results of surveys measuring 
 customer satisfaction.      

Social: Society

 Indicator Disclosure Level of Location of Further comments
  Reporting disclosure
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Social: Product Responsibility 

 Indicator Disclosure Level of Location of Further comments
  Reporting disclosure

PR6 Programs for adherence to laws, standards,       

 and voluntary codes related to marketing     

 communications, including advertising,     

 promotion, and sponsorship.    

    
PR7	 Total	number	of	incidents	of		 	 	 There	is	no	incident	of	non-
 non-compliance with regulations and    compliance with regulations 

 voluntary codes concerning marketing    and voluntary codes  
 communications, including advertising,    concerning marketing 

 promotion, and sponsorship by type of    communications. 
 outcomes.    

PR8	 Total	number	of	substantiated	complaints.		 	 	 There	is	no	complaint	regarding 

 regarding breaches of customer privacy    breaches of customer privacy 
 and losses of customer data.   and losses of customer data. 
     
PR9	 Monetary	value	of	significant	fines	for		 	 	 RATCH	has	complied	with
 non-compliance with laws and regulations    laws and regulations con- 

 concerning the provision and use of    cerning the provision and 
 products and services.    use of products and services. 
  

EU23 Programs, including those in partnership with   79-84
 government, to improve or maintain access to 
 electricity and customer support services.

EU24 Practices to address language, cultural,   RATCH	is	a	power	producer	and	does	not

 low literacy and disability related barriers    own any transmission or distribution

 to accessing and safely using electricity    infrastructure.	Therefore,	we do not have

 and customer support services.   access to the end users.  It is responsibility

    of	Metropolitan	Electricity	Authority	(MEA)	and

	 	 	 	 Provincial	Electricity		Authority	(PEA).	 

 

EU25 Number of injuries and fatalities to the   There	was	no	incident	that	
 public involving company assets, including   cause injuries and fatalities
 legal judgments, settlements and pending    to the public involving
 legal cases of diseases.   company assets in 2013. 

   
EU26 Percentage of population unserved in 
 licensed distribution or service areas.
    
EU27 Number of residential disconnections for 
 non-payment, broken down by duration
 of disconnection and by regulatory regime.    

EU28 Power outage frequency.    

EU29 Average power outage duration.    

EU30 Average plant availability factor by energy  61
 source and by regulatory regime.
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รางวัลแห่งความสำาเร็จ

	 •	 รางวัลรายงานความยั่งยืน “รางวัลดีเด่น”	 ประจ�าป	ี
2556	 โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	
CSR	Club	และสถาบันไทยพัฒน์	

	 •	 รางวลั	“การด�าเนนิงานด้านนกัลงทนุสัมพนัธ์ยอดเยีย่ม” 
ประจ�าปี	 2556	 ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
สงูกว่า	50,000	ล้านบาท	ผลคะแนนรวมร้อยละ	92.26	
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 •	 การก�ากบัดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน	ประจ�าปี	2556	
(Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies	2013)	ระดับ	“ดีเยี่ยม”	โดยการส�ารวจ
และประเมินผลของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย	 (IOD)	 บริษัทฯ	 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
93	 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	 78	 ของคะแนนผล 
การส�ารวจของ	526	บริษัท

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
	 •	 บริษัท	 ทริส	 เรทติ้ง	 จ�ากัด	 (TRIS)	 ปรับอันดับเครดิต

องค์กร	จากระดับ	“AA”	เป็น	“AA+”	แนวโน้มอันดับ
เครดติ	“Stable”	หรอื	“คงที”่	สะท้อนถงึการประสบ
ความส�าเร็จทัง้ในด้านการขยายการลงทนุและการรเิร่ิม
โครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ	ความหลากหลายของโครงการ
โรงไฟฟ้า	แผนขยายการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าและ
โครงการที่เก่ียวข้องกับโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ	 ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ	ส่งผลให้ผลการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ	มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น	 และการเป็นผู้น�า
กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศ	

	 •	 บริษัท	 Standard	 &	 Poors	 (S&P)	 คงอันดับเครดิต
บริษัทฯ	 ที่ระดับ “BBB+”	 แนวโน้มอันดับเครดิต	
“Stable”

	 •	 บริษัท	Moody’s	Investors	Service	(Moody’s)	คง
อนัดบัเครดติบรษิทัฯ	ทีร่ะดบั	“Baa1”	แนวโน้มอนัดบั
เครดิต	“Stable” 



	 •	 คุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น	 ประจ�าปี	 2556	
คะแนนเต็ม	 100	 คะแนน	 จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” 
ต่อเนื่องเป็นปีที่	5	จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

	 •	 ประกาศนียบัตร	 “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” 
แก่อาคารส�านักงานบริษัทฯ	 โดยการไฟฟ้านครหลวง	
(กฟน.)	 มอบให้เนื่องจากเป็นอาคารที่มีการบริหาร
จัดการพลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยมี
การประหยัดพลังงานผ่านเกณฑ์การใช้พลังงาน	 ตาม
ค่าดัชนีการใช้พลังงานของ	กฟน.	(	MEA	Index)	

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ากัด (บริษัทย่อย) 
	 •	 บริษัท	 ทริส	 เรทติ้ง	 จ�ากัด	 (TRIS)	 ปรับอันดับ

เครดติองค์กรและหุน้กูไ้ม่มหีลกัประกนัจากระดับ	“AA”	
เป็น	“AA+”	 แนวโน้มอนัดบัเครดติ	“Stable”	 หรอื	
“คงที่”	 สะท้อนความสามารถในการเดินเครื่อง 
โรงไฟฟ้าได้ดีกว่าที่คาดการณ์	 โรงไฟฟ้าที่มีโครงสร้าง
พื้นฐานแข็งแกร่ง	เทคโนโลยีที่ทันสมัย	มีประสบการณ์

ท่ียาวนาน	 ผลงานในการบริหารโรงไฟฟ้าท่ีได้รับการ
ยอมรับ	และมีกระเเสเงินสดที่แข็งแกร่งขึ้น	

	 •	 รางวัล	 CSR-DIW	 Continuous	 Award	 2013	 และ
รางวัล	CSR-DIW	Advance	Award	Level	4	2013	
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	

	 •	 การรับรองระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย	 (OHSAS	18001:2007)	 โดยบริษัท	
Det	Norske	Veritas	 (Thailand)	จ�ากัด	 เป็นผู้ตรวจ
ประเมินและรับรอง	

	 •	 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน	ปี	2556	จากกระทรวงแรงงาน	
ต่อเนื่องเป็นปีที่	6		 	

	 •	 รางวัลรัษฎากรพิพัฒน์	 ต่อเนื่องเป็นปีที่	 2	 ซึ่งเป็นการ
ยกย่องต่อการท�าหน้าทีพ่ลเมอืงทีด่	ีมส่ีวนสร้างชาตแิละ
ก่อประโยชน์ต่อประเทศ	อกีท้ังยงัเป็นแบบอย่างองค์กร
ที่มีจิตส�านึกที่ดีในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล	
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เลขที่ 8/8 หมูที่ 2 ถนนงามวงศวาน 
ตำบลบางเขน อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท : 0 2794 9999 
โทรสาร : 0 2794 9998
เว็บไซต : www.ratch.co.th
อีเมล : contactinfo@ratch.co.th
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ติบโตอยางยั่งยืน

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
รวมใสใจดูแลสิ่งแวดลอมดวยการเลือกใชกระดาษ
ที่ผลิตจากตนไมสำหรับผลิตกระดาษโดยเฉพาะ
ซ่ึงทุกตนปลูกโดยการบริหารจัดการปาไมแบบย่ังยืน
และกระบวนการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ชวยลดปริมาณการใชเยื่อกระดาษมากกวา
กระดาษปกติถึง 50% อีกทั้งมีน้ำหนักเบา
ชวยลดการใชพลังงานในการขนสงหนังสือ
ใชหมึกที ่ผลิตจากถั่วเหลืองในการพิมพ
ชวยลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด
ปลอดสารเคมี ไมเปนอันตรายตอผูอาน




