
 

  

 

นายสมนึก จินดาทรพัย ์

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริหารสินทรพัย ์

 

                                                              S u s t a i n a b l e   F u t u r e 

          D r i v i n g   t h e   s h i f t   t o w a r d 

รูจั้กกบั RATCH  



กอ่ตัง้ 7 มีนาคม 2543  

ทุนจดทะเบียน 14,500 ลา้นบาท  

พนักงาน   439 คน  (ไทย สปป.ลาว และออสเตรเลีย) 

การลงทุน  

- บริษทัย่อย 17 บริษทั 

- บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้  21 บริษทั 

- หลกัทรพัย ์1 บริษทั (EDL-Gen ในตลาดหลกัทรพัยส์ปป.ลาว)  

สินทรัพย์รวม  

(31 ธันวาคม 2559) 
96,391.09 ลา้นบาท 

รายไดแ้ละก าไรส าหรับปี 

2559  

รายไดร้วม  51,279.88 ลา้นบาท   

ก าไรส าหรบัปี  6,165.72 ลา้นบาท   

อันดับความน่าเช่ือถือ 

TRIS Rating :  AAA   Outlook stable  

S&P Rating : BBB+  Outlook stable 

Moody’s Rating :  Baa1  Outlook stable  

  เก่ียวกบั RATCH  
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ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และผูบ้ริหารบริษัทฯ  

ระดมความคิดปรับแผนกลยุทธ์ เพื่ อรักษาการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว 

คณะกรรมการและผ ูบ้รหิาร รว่มก าหนดทิศทางการเติบโตอยา่งยัง่ยนืของบรษิทัฯ 



  กลยทุธก์ารเติบโตอยา่งยัง่ยืน  

บรษิทัพลงังานครบวงจรชัน้น า 

ท่ีม ุง่เนน้การสรา้งมลูค่า ในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก 



  โครงสรา้งธรุกิจของ RATCH  



7,500 MW 

เทียบเท่า               

ปี 2560  

10,000 MW  

เทียบเท่า               

ปี 2566  

 ในประเทศไม่นอ้ยกวา่ 60%  

 ต่างประเทศไม่เกิน  40% 

 พลังงานทดแทน 20%   

ธรุกิจผลิต

ไฟฟ้า  

IPP & SPP 

พลงังานทดแทน 

ธรุกิจ

เกี่ยวเน่ือง

พลงังาน  

LNG 

เหมืองถ่านหิน 

O&M 

เทคโนโลยใีหม่ 

ธรุกิจ               

นอก

พลงังาน  

รถไฟฟ้า  

สาธารณปูโภค 

อตุสาหกรรม 

Start-up Business  

  เป้าหมายการเติบโต   



ปี 2559 

ปี 2560  

ปี 2566  6,442 MW  
7,500 MW 
10% Renewables   10,000 MW  

  แผนการเติบโตก าลงัผลิต    



  ก าลงัผลติปัจจบุนั 

3,645 MW * ไม่รวมก ำลงัผลิตของ EDL-GEN 



  ก าลงัผลติปัจจบุนั  

3,645 MW 

ฐาน 

การลงทุน 

ประเภท 

เชื้อเพลิง 

พลงังานทดแทน รวม 658 MW = 9.4% ของก าลงัผลิตรวม 

(ไมร่วมนิวเคลียร์)   



แนวทางการพฒันาอยา่งยั่งยนื              

กลุ่ม RATCH 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip-bP0sMPSAhWIQY8KHV0nAXcQjRwIBw&url=https://melinagraycolloquium.wordpress.com/2015/06/09/sustainable-transportation/&bvm=bv.148747831,d.c2I&psig=AFQjCNFk7frakoWXuVMozUF3v1pDlfbITg&ust=1488941344981377


การเติบโตทางเศรษฐกิจและ 

ความมั่นคงระบบไฟฟ้าของ

ประเทศ 

สงัคมยอมรบั และ 

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

สิ่ งแวดลอ้มมีคณุภาพท่ีดี 

และลดโลกรอ้น 

  เป้าหมายการบรหิารความยัง่ยืน 



  กลยทุธบ์รหิารความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจ 

สดัสว่นลงทนุในประเทศไม่นอ้ยกว่า 60% 

พฒันาระบบบริหารความเสี่ยงระดบัองคก์รและโครงการ เพื่อรองรบัการขยายธรุกิจในอนาคต 

การเติบโตทางเศรษฐกิจและ ความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ 

ขยายการลงทนุตา่งประเทศ ประเทศเพ่ือนบา้น เป็นเป้าหมายอนัดบัแรก 

เพิ่มสดัสว่นการลงทนุพลงังานทดแทน 20% 

พฒันามาตรฐานการบริหารประสิทธิภาพและความสามารถสรา้งรายไดข้องสินทรพัย ์

สรา้งความมัน่คงดา้นเชื้อเพลิงแกโ่รงไฟฟ้าของกลุม่บริษทัฯ ดว้ยการลงทนุในธรุกิจจดัหาเชื้อเพลิง 

ศึกษาโมเดลธรุกิจในอีก 10-15 ปีขา้งหนา้และสรา้งโอกาสการลงทนุในเทคโนโลยีใหม่ 

ลงทนุในธรุกิจเกี่ยวเนือ่งดา้นพลงังานใหค้รบวงจร 



รกัษาระดบัความเชื่อมัน่ (Reliability) ของโรงไฟฟ้าท่ีสามารถผลิตไฟฟ้าใหล้กูคา้ไดค้รบตามสญัญา (25 ปี) 

ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มการท างานในโรงไฟฟ้าและส านกังาน 

สื่อสารและเสริมสรา้งความสมัพนัธก์บัชมุชน เพื่อสรา้งความไวว้างใจและการยอมรบั 

บริหารความสมัพนัธแ์บบเกื้อกลูกบัคูค่า้ธรุกิจตลอดห่วงโซ่อปุทาน 

พฒันาศักยภาพความสามารถบคุลากรและเสริมสรา้งความผกูพนักบัพนกังาน 

ปฏิบตัติามกฎหมายและธ ารงธรรมาภบิาล ในการบริหารองคก์รและตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชัน่ 

เปิดเผยขอ้มลูและจดัชอ่งทางการตดิตอ่สื่อสารและรอ้งเรียนแก่ผูม้ีสว่นไดเ้สีย 

แสวงหาพนัธมิตรและคูค่า้ท่ีมีศักยภาพและรกัษาความสมัพนัธร์ะยะยาว 

สงัคมยอมรบั และความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

  กลยทุธบ์รหิารความยัง่ยืนดา้นสงัคม 



พฒันาและปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือลดการใชเ้ชื้อเพลิง พลงังาน น า้ และ 

ทรพัยากรอ่ืนๆ ในการผลิตไฟฟ้าอย่างตอ่เนือ่ง 

ควบคมุและจดัการผลกระทบสิ่งแวดลอ้มจากการผลิตใหด้ีกว่าเกณฑก์ฎหมายก าหนด 

ศึกษาและวิจยัแนวทางการลดกา๊ซเรือนกระจก เพื่อตอบสนองเป้าหมายของประเทศและ 

บรรเทาปัญหา Climate Change 

ปฏิบตัติามกฎหมายสิ่งแวดลอ้มและพฒันายกระดบัการจดัการสิ่งแวดลอ้มดว้ยมาตรฐานท่ีเป็นสากล 

เปิดเผยขอ้มลูดา้นสิ่งแวดลอ้มแกผู่ม้ีสว่นไดเ้สียอย่างสม า่เสมอ 

สิ่ งแวดลอ้มมีคณุภาพท่ีดี และลดโลกรอ้น 

  กลยทุธบ์รหิารความยัง่ยืนดา้นสิ่งแวดลอ้ม 



การจัดการก๊าซเรือนกระจก 



  แหลง่ก าเนิดกา๊ซเรอืนกระจกในกระบวนการผลิตไฟฟ้า 

การจดัหาและ

ขนสง่วตัถดิุบ 

การผลิตและ

ซอ่มบ ารงุ 

การสง่ไฟฟ้า

จ าหน่ายลกูคา้ 

การจดัการ 

ของเสีย 

แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

การผลิตเช้ือเพลิง

และหินปนู เพ่ือใช้

ผลิตไฟฟ้า 

• การเผาไหมเ้ช้ือเพลิง 

(Stationary/Mobile 

Source) 

• การใชท้รพัยากรอ่ืน 

• การรัว่ไหลของสารเคมี 

การก าจดัของเสีย

ดว้ยการฝังกลบ 

การใช ้SF
6
 ของ

ระบบไฟฟ้าแรงสงู 

 

 



  กลยทุธก์ารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก 

เป้าหมาย  



  วิธีจดัการกา๊ซเรอืนกระจก 



  ปรมิาณการปลอ่ย GHG ค านวณตามแนวทาง CFO 

0.49 (7.24%) 0.56 (7.26%) 0.60 (7.20%) 0.03 (0.41%) 0.03 (0.36%) 0.03 (0.34%) 
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Scope 1 Scope 2 Scope 3 GHG Intensity (ton CO2/MWh) 

โรงไฟฟ้าราชบุรี และไตรเอนเนอจ้ี ปี 2558   

6.76 ลา้นตนั                7.72 ลา้นตนั                           8.18 ลา้นตนั 

Emission Factor (G to G) ในระบบ Grid Mix ของประเทศไทย = 0.5821 tonCO2e/MWh)  
(www.tgo.or.th, มกราคม 2560) 



  พฒันาการการจดัท าขอ้มลูกา๊ซเรอืนกระจก 

• การใชเ้ช้ือเพลิงในกระบวนการ

ผลิต กา๊ซธรรมชาติ และน ้ามนั

เตา /ดีเซล 

เริม่ตน้  

การซ้ือพลงังานไฟฟ้า 

การค านวณโดยใช ้Emission Factor  

เฉพาะโรงไฟฟ้าราชบรุี 

Scope 1 

(การปลอ่ย

ทางตรง) 

Scope 2 

(การใชไ้ฟฟ้า) 

ไม่มีการรายงาน 

Scope 3 

(การปลอ่ย

ทางออ้ม) 

• การใชเ้ช้ือเพลิงท่ีเป็น Stationary 

และ Mobile source 

• สารท าความเย็น 

• การผลิตน ้า  

การซ้ือพลงังานไฟฟ้า 

Scope 1 

(การปลอ่ย

ทางตรง) 

Scope 2 

(การใชไ้ฟฟ้า) 

ไม่มีการรายงาน 

Scope 3 

(การปลอ่ย

ทางออ้ม) 

• การใชเ้ช้ือเพลิงท่ีเป็น Stationary 

และMobile source 

• สารท าความเย็น 

• การผลิตน ้า  

การซ้ือพลงังานไฟฟ้า 

Scope 1 

(การปลอ่ย

ทางตรง) 

Scope 2 

(การใชไ้ฟฟ้า) 

การผลิตเช้ือเพลิง/หินปนู 

(Upstream Product) 

Scope 3 

(การปลอ่ย

ทางออ้ม) 

ระยะ 3 

ขยายผล 
ระยะ 2 

การค านวณดว้ยวิธีการ ETS และ CFO 

เฉพาะโรงไฟฟ้าราชบรุี 

การค านวณดว้ยวิธีการ CFO 

โรงไฟฟ้าราชบรุีและไตรเอนเนอจ้ี  

X  ไม่มีการทวนสอบขอ้มลู 

โครงการ Thailand Voluntary 

Emission Trading Scheme  ของอบก. 

มีการทวนสอบขอ้มลูและไดร้บั 

การรบัรองความเช่ือมัน่ 
 มีการทวนสอบขอ้มลูและไดร้บั 

การรบัรองความเช่ือมัน่ 
 

โครงการคารบ์อนฟตุพริ้นทอ์งคก์ร 

ของ อบก. 

การค านวณโดยใช ้Emission Factor  

เฉพาะโรงไฟฟ้าราชบรุี 

การค านวณดว้ยวิธีการ ETS และ CFO 

เฉพาะโรงไฟฟ้าราชบรุี 



  การรายงานและเปิดเผยขอ้มลูกา๊ซเรอืนกระจก 

มาตรการ EIA  

• ด าเนนิการมาตัง้แตปี่ 

2539  

• คณุภาพอากาศ 

• คณุภาพน า้ 

• การจดัการของเสีย 

• ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ  

Carbon Disclosure 
Project (CDP) 

• เร่ิมเขา้ร่วมในปี                     

2549 โดยเนน้เพียง

เปิดเผยขอ้มลูปริมาณ

การปลอ่ย GHG 

ค านวณจากปริมาณ

การใชเ้ชื้อเพลิง 

• ปี 2558 เร่ิมขยาย

ขอบเขตขอ้มลู

ครอบคลมุกลยทุธ ์ 

การประเมินความเสี่ยง 

มาตรการการจดัการ 

 

Global Reporting 
Initiatives (GRI) 

• เร่ิมปี 2556 ไดใ้ช ้

กรอบการรายงาน 

GRI เวอรช์ัน่ G3.1 

• ปี 2557 ใชก้รอบการ

รายงาน GRI G4 

ระดบั CORE 

• รายงานขอ้มลู GHG

ใน Scope 1 และ 

Scope 2  

• ขอ้มลูกลยทุธ ์

เป้าหมาย และผลการ

ด าเนนิงานดา้นการลด

กา๊ซเรือนกระจกของ

กลุม่บริษทัฯ 



Powering the Future  


