บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
บริษัทดาเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายนามันไบโอดีเซล (B100) นามันดีเซลหมุนเร็ว กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ โดยบริษัทได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้านามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้านามัน
เชือเพลิง พ.ศ. 2543 (ผู้ค้านามันที่ปริมาณการค้านามันเชือเพลิงแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปีละตังแต่ 100,000
เมตริกตันหรือประมาณ 120 ล้านลิตรขึนไป) นอกจากนี บริษัทยังขยายการดาเนินธุรกิจไปยังสายธุรกิจผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยสามารถแยกสายธุรกิจออกเป็น 2 ธุรกิจ ได้แก่
1. ธุรกิจไบโอดีเซล ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจาหน่ายนามันไบโอดีเซล (B100) นามันดีเซลหมุนเร็ว กลีเซอรีนบริสุทธิ์
และวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้
2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 4
โครงการ รวมขนาดกาลังการผลิตทังสิน 278 เมกะวัตต์ ซึ่งได้รับสัญญาซือขายไฟฟ้า (PPA) จากการไฟฟ้าของ
ภาครัฐทุกโครงการแล้ว โดยโครงการโรงไฟฟ้าขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ในจังหวัดลพบุรี ได้เริ่มจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนตุลาคม 2555 แล้ว และโครงการโรงไฟฟ้าขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์
ในจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการจัดหาเงินทุนสาหรับใช้ในการก่อสร้างโครงการ และสาหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีก 2 โครงการ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ ในจังหวัดลาปาง และขนาด
กาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ ในจังหวัดพิษณุโลก สามารถศึกษารายละเอียดได้ในหัวข้อที่ 6. โครงการในอนาคต
โดยทัง 2 ธุรกิจมีลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี
3.1

ธุรกิจไบโอดีเซล

3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
1) ไบโอดีเซล (B100)
ไบโอดีเซล (B100) คือ การนาเชือเพลิงเหลวที่ผลิตได้จากนามันพืชและไขมันสัตว์ เช่น นามันปาล์มดิบ (Crude
Palm Oil : CPO) นามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (Refined Bleached Deodorised Palm Oil : RBD) สเตียรีน (Stearine) นามา
ทาปฏิกิริยาทางเคมีที่เรียกว่า ปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชั่น (Transesterification Process) ของไตรกลีเซอไรด์
(Triglyceride) ที่อยู่ในนามันพืชและไขมันสัตว์ ร่วมกับแอลกอฮอล์ เช่น เมทานอล จนเกิดเป็นสารเอสเตอร์ (Ester) ที่มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับนามันดีเซลจนสามารถใช้ทดแทนนามันดีเซลได้โดยตรง เรียกว่า ไบโอดีเซล (B100) ซึ่งหมายถึง
นามันเชือเพลิงที่มีไบโอดีเซลอย่างเดียว สาหรับใช้เป็นเชือเพลิงทดแทนนามันดีเซลได้
การทาปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชั่น (Transesterification Process)
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ทังนี สามารถสรุปความแตกต่างระหว่างไบโอดีเซล (B100) กับ นามันดีเซล ได้ดังนี
 จุดวาบไฟของไบโอดีเซลสูงกว่าประมาณ 120 องศาเซลเซียสขึนไป ในขณะที่จุดวาบไฟของนามันดีเซล
ต่ากว่าอยู่ที่ 50 องศาเซลเซียสขึนไป ดังนันไบโอดีเซลจึงมีความปลอดภัยในการใช้งานมากกว่า
 ไบโอดีเซลไม่มีกามะถัน จึงไม่ก่อให้เกิดสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในกระบวนการเผาไหม้เหมือนนามันดีเซล
 ไบโอดีเซลก่อให้เกิดควันดาเพียงร้อยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบกับควันดาจากนามันดีเซล
 ไบโอดีเซลลดปริมาณการปล่อยสารคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ได้จากกระบวนการเผาไหม้เมื่อเปรียบเทียบกับ
นามันดีเซล
 ไบโอดีเซลมีค่าซีเทน หรือ cetane (ค่าดัชนีการจุดติดไฟ) สูงกว่านามันดีเซลทาให้เครื่องยนต์สตาร์ทติด
ง่ายกว่า
การกาหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของไบโอดีเซล(B100) และนามันดีเซลเพื่อเป็นการ
ควบคุมคุณภาพตามพระราชบัญญัติการค้านามันเชือเพลิง พ.ศ. 2543 และประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องการกาหนด
คุณลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน พ.ศ. 2552 มีรายละเอียด ดังนี
ตารางแสดงข้อกาหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (B100) และวิธีการทดสอบ
ลาดับ
ข้อกาหนด
1. เมทิลเอสเตอร์
ร้อยละโดยนาหนัก
(Methyl Ester,
% wt. )
2. ความหนาแน่น ณ อุณหภูมิ 15°ซ
กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
(Density at 15°C,
kg/ m3)
3. ความหนืด ณ อุณหภูมิ 40°ซ
เซนติสโตกส์
(Viscosity at 40°C,
cSt)
4. จุดวาบไฟ
องศาเซลเซียส
(Flash Point,
°C)
5. กามะถัน
ร้อยละโดยนาหนัก
(Sulphur,
%wt.)
6. กากถ่าน
ร้อยละโดยนาหนัก
(ร้อยละ 10 ของกากที่เหลือจากการกลั่น)
(Carbon Residue , on 10 % distillation residue, %wt.)
7. จานวนซีเทน
(Cetane Number)
8. เถ้าซัลเฟต
ร้อยละโดยนาหนัก
(Sulphated Ash,
%wt.)
9. นา
ร้อยละโดยปริมาตร
(Water
wt.)
10. สิง่ ปนเปื้อนทังหมด
ร้อยละโดยนาหนัก
(Total Contaminate,
%wt.)
11. การกัดกร่อนของแผ่นทองแดง
(Copper Strip Corrosion)
12. เสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยา
ชั่วโมง
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อัตราสูงต่า
ไม่ต่ากว่า
96.5

วิธีทดสอบ
EN 14103

ไม่ต่ากว่า
และไม่สูงกว่า
ไม่ต่ากว่า
และไม่สูงกว่า
ไม่ต่ากว่า

860
900
3.5
5.0
120

ASTM D 1298

ไม่สูงกว่า

0.0010

ASTM D 2622

ไม่สูงกว่า

0.30

ASTM D 4530

ไม่ต่ากว่า

51

ASTM D 613

ไม่สูงกว่า

0.02

ASTM D 874

ไม่สูงกว่า

0.050

EN ISO 12937

ไม่สูงกว่า

0.0024

EN 12662

ไม่สูงกว่า
ไม่ต่ากว่า

ASTM D 445
ASTM D 93

หมายเลข 1 ASTM D 130

10

EN 14112
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ลาดับ

ข้อกาหนด
ออกซิเดชั่น ณ อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส
(Oxidation Stability at 110°C,
hour)
13. ค่าความเป็นกรด
มิลลิกรัมโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์/กรัม
(Acid Value,
mg KOH/g)
14. ค่าไอโอดีน
กรัมไอโอดีน/100กรัม
(Iodine Value,
g lodine/100 g)
15. กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร์
ร้อยละโดยนาหนัก
(Linolenic Acid Methyl Ester,
%wt.)
16. เมทานอล
ร้อยละโดยนาหนัก
(Methanol ,
% wt.)
17. โมโนกลีเซอไรด์
ร้อยละโดยนาหนัก
(Monoglyceride,
%wt.)
18. ไดกลีเซอไรด์
ร้อยละโดยนาหนัก
(Diglyceride,
%wt.)
19. ไตรกลีเซอไรด์
ร้อยละโดยนาหนัก
(Triglyceride,
%wt.)
20. กลีเซอรีนอิสระ
ร้อยละโดยนาหนัก
(Free glycerin
%wt.)
21. กลีเซอรีนทังหมด
ร้อยละโดยนาหนัก
(Total glycerin,
%wt.)
22. โลหะกลุ่ม 1 (โซเดียมและโปแตสซียม)
มิลลิกรัม/กิโลกรัม
(Group I metals (Na+K),
mg/kg)
โลหะกลุ่ม 2 (แคลเซียมและแมกนีเซียม) มิลลิกรัม/กิโลกรัม
(Group II metals (Ca+Mg),
mg/kg)
23. ฟอสฟอรัส
ร้อยละโดยนาหนัก
(Phosphorus,
%wt.)
24. สารเติมแต่ง (ถ้ามี)
(Additive)
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ: 1/ : วิธีทดสอบอาจใช้วิธีอื่นที่เทียบเท่าก็ได้

อัตราสูงต่า

วิธีทดสอบ

ไม่สูงกว่า

0.50

ASTM D 664

ไม่สูงกว่า

120

EN 14111

ไม่สูงกว่า

12.0

EN 14103

ไม่สูงกว่า

0.20

EN 14110

ไม่สูงกว่า

0.80

EN 14105

ไม่สูงกว่า

0.20

EN 14105

ไม่สูงกว่า

0.20

EN 14105

ไม่สูงกว่า

0.02

EN 14105

ไม่สูงกว่า

0.25

EN 14105

ไม่สูงกว่า

5.0

ไม่สูงกว่า

5.0

EN 14108 และ
EN 14109
pr EN 14538

ไม่สูงกว่า

0.0010

ASTM D 4951

ให้เป็นไปตามที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี
กรมธุรกิจพลังงาน

ทังนี คุณลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลที่ผลิตจากโรงงานของบริษัท มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของ
พระราชบัญญัติการค้านามันเชือเพลิง พ.ศ. 2543 และประกาศกรมธุรกิจพลังงานตามที่กาหนดข้างต้นทุกรายการ
2) นามันดีเซลหมุนเร็ว
นามันดีเซลหมุนเร็ว (B2, B3, B4, B5) คือ นามันไบโอดีเซล (B100) ที่ผสมกับนามันดีเซลในอัตราส่วนต่างๆ เช่น
- นามันดีเซลหมุนเร็ว B2 คือ นามันดีเซลหมุนเร็วที่มีส่วนผสมของนามันไบโอดีเซล (B100) ในสัดส่วนร้อย
ละ 2 กับนามันดีเซล ร้อยละ 98 มีคุณสมบัติเหมือนกับนามันดีเซลหมุนเร็วทั่วไป อีกทังยังช่วยให้
เครื่องยนต์ทางานได้ดีขึน
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-

นามันดีเซลหมุนเร็ว B3 คือ นามันดีเซลหมุนเร็วที่มีส่วนผสมของนามันไบโอดีเซล (B100) ในสัดส่วนร้อย
ละ 3 กับนามันดีเซล ร้อยละ 97 มีคุณสมบัติเหมือนกับนามันดีเซลหมุนเร็วทั่วไปมีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์
สตาร์ทติดง่าย เครื่องยนต์สะอาด เขม่าน้อยและการสึกหรอต่า อัตราการเร่งสมบูรณ์สามารถใช้เติมกับ
รถยนต์ที่ใช้นามันดีเซลปกติได้ทุกรุ่น
- นามันดีเซลหมุนเร็ว B4 คือ นามันดีเซลหมุนเร็วที่มีส่วนผสมของนามันไบโอดีเซล (B100) ในสัดส่วนร้อย
ละ 4 กับนามันดีเซล ร้อยละ 96 มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับนามันดีเซลหมุนเร็วทั่วไป
- นามันดีเซลหมุนเร็ว B5 คือ นามันดีเซลหมุนเร็วที่มีส่วนผสมของนามันไบโอดีเซล (B100) ในสัดส่วนร้อย
ละ 5 กับนามันดีเซล ร้อยละ 95 มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับนามันดีเซลทั่วไป อาทิ เครื่องยนต์จุดระเบิดได้
ดี เผาไหม้หมดจด ไม่มีควันดา ตอบสนองต่อการขับขี่ได้ดี มีอัตราการเร่งอย่างต่อเนื่อง ทังในสภาพการ
ขับขี่ปกติ และการขึนเนิน ลงเนิน ประหยัดนามัน
โดยนามันดีเซลหมุนเร็วโดยทั่วไปใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็วที่มีความเร็วเกิน 1,000 รอบต่อนาทีขึนไป ซึ่ง
ได้แก่ รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล รถบรรทุกเล็ก รถบรรทุกใหญ่ รถแทรกเตอร์ เรือประมง เรือโดยสาร เครื่องกาเนิดไฟฟ้าใน
เรือเดินสมุทร เป็นต้น
การกาหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของนามันดีเซลเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพ ตาม
พระราชบัญญัติการค้านามันเชือเพลิง พ.ศ. 2543 และประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกาหนดลักษณะและคุณภาพ
นามันดีเซล พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป โดยมี
รายละเอียด ดังนี
ตารางแสดงข้อกาหนดลักษณะและคุณภาพของนามันดีเซลและวิธีการทดสอบ
ลาดับ
1.

2.
3.

4.
5.
6.

ข้อกาหนด
ความถ่วงจาเพาะ ณ อุณหภูมิ 15.6/15.6
องศาเซลเซียส
(Specific Gravity at 15.6/15.6°C )
จานวนซีเทน (Cetane Number) หรือ
ดัชนีซีเทน (Calculated Cetane Index)
ความหนืด เซนติสโตกส์
(Viscosity, cSt)
3.1 ณ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
(at 40°C)
หรือ
3.2 ณ อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
(at 50°C)
จุดไหลเท องศาเซลเซียส
(Pour Pont, °C)
กามะถัน ร้อยละโดยนาหนัก
(Sulphur, %wt)
การกัดกร่อนแผ่นทองแดง
(Copper Strip Corrosion)

อัตราสูงต่า
ไม่ต่ากว่า
และไม่สูงกว่า

นามันดีเซล
หมุนเร็ว
หมุนช้า
0.81
0.87
0.920

วิธีทดสอบ
ASTM D 1298

ไม่ต่ากว่า

50

45

ไม่ต่ากว่า
และไม่สูงกว่า

1.8
4.1

8.0

ไม่สูงกว่า

-

6.0

ไม่สูงกว่า

10

16

ASTM D 97

ไม่สูงกว่า

0.005

1.5

ASTM D 2622

ไม่สูงกว่า

หมายเลข 1

-

ASTM D 130
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ASTM D 613
ASTM D 976
ASTM D 445

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

ลาดับ

ข้อกาหนด

อัตราสูงต่า

7.

เสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
กรัม/ลูกบาศก์เมตร
(Oxidation Stability, g/m3)
กากถ่าน ร้อยละโดยนาหนัก
(Carbon Residue, %wt)
นาและตะกอน ร้อยละโดยปริมาตร
(Water and Sediment, %vol.)
เถ้า ร้อยละโดยนาหนัก
(Ash, %wt)
จุดวาบไฟ องศาเซลเซียส
(Flash Point, °C)
การกลั่น องศาเซลเซียส
(Distillation, °C)
อุณหภูมิที่กลั่นได้โดยปริมาตรในอัตราร้อยละ
90 (90% recovered)
โพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน ร้อยละ
โดยนาหนัก
(Polycyclic Aromatic Hydrocarbon, %wt)
สี (Colour)
14.1 ชนิดของสี (Hue)
14.2 ความเข้มของสี (Intensity)

ไม่สูงกว่า

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

นามันดีเซล
หมุนเร็ว
หมุนช้า
25
-

วิธีทดสอบ
ASTM D 2274

ไม่สูงกว่า

0.05

-

ASTM D 189

ไม่สูงกว่า

0.05

0.3

ASTM D 2709

ไม่สูงกว่า

0.01

0.02

ASTM D 482

ไม่ต่ากว่า

52

52

ASTM D 93

ไม่สูงกว่า

357

-

ASTM D 86

ไม่สูงกว่า

11

-

ASTM D 2425

ไม่ต่ากว่า
และไม่สูงกว่า
ไม่ต่ากว่า
และไม่สูงกว่า

เหลือง
4.0
4.5
5

นาตาล
4.5
7.5
-

ASTM D 1500

ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน
EN 14078
ร้อยละโดยปริมาตร
(Methyl Ester of Fatty Acid, %vol)
16. คุณสมบัติการหล่อลื่น รอยขีดข่วน ไมโครเมตร
ไม่สูงกว่า
460
CEC F - 60 - 96
(Lubricity , Wear Scar  m)
17. สารเติมแต่ง (Additive) (ถ้ามี)
ให้เป็นไปตามที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ: 1/ : วิธีทดสอบอาจใช้วิธีอื่นที่เทียบเท่าก็ได้

3) กลีเซอรีนบริสุทธิ์
กลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Purified Glycerine) มีลักษณะเป็น ของเหลว ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีรสหวาน สามารถละลายได้
ดีในแอลกอฮอล์และนา แต่ไม่ละลายในไขมัน เนื่องจากกลีเซอรีนมีคุณสมบัติทางเคมีที่หลากหลายจึงสามารถนาไปใช้เป็น
สารตังต้นในการสังเคราะห์สารเคมีอื่นๆได้ มักนิยมใช้มากในอุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสาอางค์ สบู่ เป็นต้น โดยกลี
เซอรีนบริสุทธิ์เกิดจากการนากลีเซอรีนดิบ (Raw Glycerine) ที่ได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลมาผ่านกระบวนการกลั่นกลี
เซอรีน (Glycerine Refining Process) จนได้เป็นกลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Purified Glycerine) กลายเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งของ
บริษัท สาหรับใช้เป็นส่วนผสมในสินค้าหลากหลายประเภท เช่น เครื่องสาอางค์ สินค้าเวชภัณฑ์ ตลอดจนสินค้าที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน เช่น ยาสีฟัน เป็นต้น
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

4) วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้
นอกจากผลิตภัณฑ์หลัก 3 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีรายได้จากการจาหน่ายวัตถุดิบได้แก่ นามัน
ปาล์มดิบ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ได้แก่ กลีเซอรีนดิบ(Crude Glycerine) และกรด
ไขมันอิสระ(Free Fatty Acid : FFA) ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้เน้นการจาหน่ายวัตถุดิบ แต่การจาหน่ายนามันปาล์มซึ่ง
เป็นวัตถุดิบของบริษัทเป็นไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ผลิตด้วยกันในช่วงที่วัตถุดิบในตลาดขาดแคลนเท่านัน ซึ่งปัจจุบัน
บริษัทไม่มีการจาหน่ายวัตถุดิบดังกล่าวแล้ว และไม่มีการจาหน่ายกรดไขมันอิสระ (FFA) แล้วเช่นกัน เนื่องจากบริษัท
สามารถพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถนากรดไขมันอิสระดังกล่าวมาใช้ในการผลิตไบโอดีเซลได้
กระบวนการผลิตไบโอดีเซลและกลีเซอรีน
ไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทนจากนามันพืชเพื่อทดแทนนามันดีเซล มีชื่อทางเคมีคือ เอสเทอร์ (Ester)
โดยกระบวนการทางเคมีเพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับนามันดีเซลคือปฏิกิริยาทรานเอส
เทอริฟิเคชั่น (Transesterification Process) ของไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ที่มีอยู่ในวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกับเมทา
นอล โดยใช้ด่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ภายใต้อุณหภูมิสูง เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างของไตรกลีเซอไรด์ให้อยู่ในรูปของ
เมทิลเอสเทอร์ (Methyl Ester) ที่เรียกว่า ไบโอดีเซล (Biodiesel)และมีกลีเซอรีนเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต
ขันตอนการการผลิตไบโอดีเซลของบริษัท แบ่งเป็น 2 ขันตอน ดังนี
1. ขันตอนการผลิตไบโอดีเซล
2. ขันตอนการกลั่นกลีเซอรีนให้บริสุทธิ์
1. ขันตอนการผลิตไบโอดีเซล

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท
หมายเหตุ: กรดไขมันอิสระ (FFA) ในแผนภาพข้างต้น เป็นผลพลอยได้ที่ได้จากกระบวนการนากลีเซอรีนดิบ (Raw Glycerine) ไป
เข้ากระบวนการทาให้บริสุทธิ์ เพื่อผลิตเป็นกลีเซอรีนบริสุทธิ์ โดยกระบวนการผลิตของบริษัทสามารถนากรดไขมัน
อิสระ (FFA) ผ่านกลับเข้าสู่กระบวนการเพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซลได้
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

เมื่อนาวัตถุดิบตังต้นสาหรับใช้ในการผลิตไบโอดีเซล ได้แก่ นามันปาล์มดิบ (CPO) มาผ่านกระบวนการกลั่น
CPO (Crude Palm Oil Refinery) ที่สามารถสกัดนามันปาล์มดิบ จนได้เป็นนามันปาล์มบริสุทธิ์ (Refined Bleached
Palm Oil : RBD) ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลแล้ว (ซึ่งในขันตอนนีจะได้กรดไขมันปาล์ม หรือ Palm Fatty Acid
Distillate (PFAD) ออกมาเพื่อไปเข้าระบบ PFAD Esterification และสามารถนาไปผลิตไบโอดีเซลได้) และการนาสเตียรีน
(Stearine) ซึ่งเป็นวัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตคือ Reaction Step ทีเ่ ป็นกระบวนการทาปฏิกิริยาทราน
เอสเทอริฟิเคชั่น (Transesterification) โดยการเติมเมทานอลพร้อมทังสารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) คือ โซเดียมเมทาเลต
(Sodium Methylate) ภายใต้อุณหภูมิสูงจะได้เป็นเมทิลเอสเตอร์ (Methyl Ester) พร้อมทังได้กลีเซอรีนดิบ (Raw
Glycerine) เป็นผลพลอยได้จากการผลิต ซึ่งจะถูกแยกออกจากไบโอดีเซลเมื่อปล่อยให้เกิดการแยกชัน โดยสามารถนากลี
เซอรีนดิบ (Raw Glycerine) ไปเข้ากระบวนการผลิตเป็นกลีเซอรีนบริสุทธิ์ต่อไปได้ หลังจากนันนาเมทิลเอสเตอร์ที่ได้ไป
ผ่านกระบวนการแยกเมทานอลส่วนเกินออก ซึ่งในกระบวนการแยกเมทานอลส่วนเกินออกนี กระบวนการผลิตของบริษัท
สามารถที่จะดึงเมทานอลบี (Methanol-B) ออกจากกระบวนการผลิต (ซึ่งเป็นเมทานอลที่ผ่านการใช้งานแล้ว) นากลับไป
เข้ากระบวนการทาให้บริสุทธิ์ (Methanol Refinery) เปลี่ยนเป็นเมทานอลเอ (Methanol-A) ที่มีความบริสุทธิ์มากขึนได้
ก่อนที่จะดึงกลับเข้าไปใช้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลใหม่ได้อีก (Methanol Recovery)
หลังจากที่ผ่านกระบวนการดึงเมทานอลส่วนเกินออกจากไบโอดีเซลได้แล้ว ขันตอนต่อไป คือ Dry Washing
เป็นการนาเอาไบโอดีเซลที่ได้จากปฏิกิริยา Transesterification ไปล้างแห้ง (Dry Washing) โดยในขันตอน Dry Washing
จะมีผลพลอยได้ออกมาจากการผลิตคือ Sterol Glucoside ซึ่งบริษัทสามารถนาไปจาหน่ายได้ โดยมีรายได้เกิดขึนในช่วง
ไตรมาสที่ 3 ปี 2555 ที่ผ่านมา หลังจากผ่านกระบวนการ Dry Washing แล้ว นาไบโอดีเซลไปผ่านกระบวนการกรองเป็น
ขันสุดท้าย จนได้เป็นไบโอดีเซล (B100) โดยไบโอดีเซลที่ได้ในขันตอนนีจะถูกนาไปทาความสะอาดและควบคุมคุณภาพ
ของโรงงานเพื่อให้ได้เป็นเมทิลเอสเตอร์บริสุทธิ์หรือไบโอดีเซลที่พร้อมจาหน่ายให้แก่ลูกค้าต่อไป
2. ขันตอนการกลั่นกลีเซอรีนให้บริสุทธิ์
เป็นการนากลีเซอรีนที่ได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ที่เรียกว่า Raw Glycerine ไปผ่านกระบวนการที่
เรียกว่า Glycerine Refinery เพื่อทาให้กลีเซอรีนมีความบริสุทธิ์และปราศจากเมทานอล โดยใช้วิธีการกลั่นด้วยระบบไอ
นา (Glycerine Evaporation) และฟอกสี (Glycerine Bleaching) ด้วย Activated Carbon ซึ่งกระบวนการกลั่นกลีเซอรีน
ให้บริสุทธิ์นีจะได้กลีเซอรีนบริสุทธิ์เป็นสินค้าเพื่อจาหน่ายให้แก่ลูกค้า และยังได้ผลพลอยได้จากการผลิต คือ กรดไขมัน
อิสระ (Free Fatty Acid : FFA) ที่สามารถจะนากลับไปเข้ากระบวนการที่เรียกว่า Esterification เพื่อนาไปใช้ผลิตเป็นไบโอ
ดีเซลของบริษัทได้ด้วย โดยมีขันตอนการผลิตตามแผนภาพ

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท
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สาหรับการขายนามันดีเซลหมุนเร็วของบริษัท จะเริ่มต้นโดยบริษัทได้รับค่าสั่งซือนามันดีเซลหมุนเร็วจาก
ลูกค้า และบริษัทจะทาการสั่งซือนามันดีเซล (B0) จากผู้ขายนามันดีเซล (B0) ซึ่งเป็นผู้ค้านามันรายใหญ่ของประเทศ เพื่อ
นามาผสมกับนามันไบโอดีเซล(B100) ที่โรงงานของบริษัท จนได้เป็นนามันดีเซลหมุนเร็วที่จาหน่ายให้แก่ลูกค้าต่อไป
ทังนี บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากการได้รับส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 มีรายละเอียด ดังนี
ประเภทกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม

เลขที่บัตร
ส่งเสริม

กาลังการผลิตที่
ได้รับการส่งเสริม

วันที่คณะกรรมการ
อนุมัติ

1. กิจการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์
2. กิจการผลิตไบโอดีเซล

1657(2)/2551
2182(9)/2551

24,000 ตันต่อปี
240 ล้านลิตรต่อปี

12 พฤษภาคม 2551
27 ตุลาคม 2551

3. กิจการผลิตนามันปาล์มกึ่ง
บริสุทธิ์ (RBD)

1889(2)/2554

158,075 ตันต่อปี

23 พฤษภาคม 2554

4. กิจการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ 1/

2037(2)/2554

124,800 ตันต่อปี

11 กรกฎาคม 2554

หมายเหตุ : 1/ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับเช่นเดียวกับกิจการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ ตามเลขที่บัตรส่งเสริม 1657(2)/2551

วันที่เริ่มมีรายได้
จากการประกอบ
กิจการตามบัตร
ส่งเสริม
13 พฤษภาคม 2553
6 มีนาคม 2552
เนื่องจากบริษัทนา
นามันปาล์มดิบกึ่ง
บริสุทธิ์ที่กลั่นได้ไปใช้
ต่อในกระบวนการผลิต
โดยไม่ได้จาหน่าย
ให้กับบุคคลนอก
ดังนันจึงไม่สามารถ
ขอรับสิทธิทางภาษี
ตามบัตรส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) ได้
ยังไม่มีรายได้
เนื่องจากขณะนีอยู่
ระหว่างการทดสอบ
ระบบเพื่อเตรียมเริ่ม
ดาเนินงานเชิงพาณิชย์
ต่อไป

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุนที่สาคัญ มีดังนี
กิจการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์
1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2. ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ 75 ของอัตราปกติ สาหรับวัตถุดิบหรือวัสดุที่จาเป็นที่นาเข้ามาใช้ใน
การผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศเป็นเวลา 1 ปีนับแต่วันที่นาเข้าครังแรก ทังนีให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกาหนด
3. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกัน
ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมี
รายได้จากการประกอบกิจการ
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4. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคานวณ เพื่อเสียภาษีเงิน
ได้ ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนัน
5. ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ
มีกาหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลาตามข้อ 3.
6. ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา สองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี
นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
7. ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตังหรือก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
8. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุที่จาเป็นที่ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการ
ผลิตสาหรับการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันทีน่ าเข้าครังแรก
กิจการผลิตไบโอดีเซล
1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
มีกาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
3. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคานวณ เพื่อเสียภาษีเงิน
ได้ ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนัน
4. ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ
มีกาหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลาตามข้อ 2.
5. ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา สองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี
นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
6. ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตังหรือก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
กิจการผลิตนามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD)
1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกัน
ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมี
รายได้จากการประกอบกิจการ
3. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคานวณ เพื่อเสียภาษีเงิน
ได้ ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนัน
4. ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ
มีกาหนดเวลา 5 ปีนับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลาตามข้อ 2.
5. ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา สองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี
นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
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6. ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตังหรือก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
นอกจากนี ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 (Quality
Management Systems) และยังได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตนามันปาล์มอย่างยั่งยืน (Roundtable on Sustainable
Palm Oil : RSPO) เป็นรายที่ 2 ของประเทศไทย โดย RSPO มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการผลิตนามันปาล์มอย่างยั่งยืน
โดยครอบคลุมถึงการบริหารจัดการและดาเนินงานด้านกฎหมาย ความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจ ความเหมาะสมกับ
สิ่งแวดล้อม และความเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยอยู่ภายใต้กรอบ RSPO ระดับสากล
ประโยชน์ของหลักการและเกณฑ์กาหนด ตามกรอบ RSPO ได้แก่
- ให้ความสาคัญในเรื่องความยั่งยืน ทังการจัดการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- เพิ่มปริมาณและคุณภาพนามันปาล์ม
- ปกป้องสิทธิพืนฐานของเจ้าของที่ดิน คนงาน และคนในชุมชน
- สร้างโอกาสในการแข่งขันด้านการผลิต
3.1.2

กลยุทธ์ด้านการตลาด

1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product)
บริษัทจาหน่ายไบโอดีเซล (B100) ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน และมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของบริษัทอย่างต่อเนื่องให้สามารถนาวัตถุดิบที่หลากหลายรวมถึงการ
ให้ความสาคัญต่อการค้นคว้าและวิจัย (Research & Development : R&D) เพื่อแสวงหาวัตถุดิบใหม่ ๆ ที่มีต้นทุนต่า
มาใช้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ทังนี เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่บริษัทในระยะยาว
อีกทังพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของบริษัทได้
นอกจากนี บริษัทมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบทุกครัง โดยมีการเก็บตัวอย่างจากถังผลิตทุกถังเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า หากพบว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานก็จะนาไปเข้ากระบวนการผลิตใหม่ (re-process) ต่อไปได้ โดยก่อนที่
สินค้าของบริษัทจะถูกเก็บในถังเก็บสินค้าสาเร็จรูป สินค้าดังกล่าวจะต้องผ่านคุณภาพมาตรฐานตามที่กาหนด นอกจากนี
บริษัทยังมีห้องแล็บที่จะคอยตรวจสอบคุณภาพอีกครังโดยการสุ่มตัวอย่างสินค้าเพื่อนาไปตรวจสอบคุณภาพอีกด้วย
2. กลยุทธ์ด้านการกาหนดราคาขาย (Price)
บริษัทกาหนดนโยบายในการตังราคาขายสินค้า แยกตามประเภทของสินค้า ดังนี
1. นามันไบโอดีเซล (B100)
ราคาขายไบโอดีเซล (B100) โดยทั่วไปในตลาดจะอ้างอิงจากราคาประกาศของสานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (หรือเรียกว่า “ราคาประกาศ”) ซึ่งมีการประกาศราคาเป็นรายสัปดาห์ โดยราคาประกาศจะ
ขึนอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของตลาดโดยรวมในขณะนัน ซึ่งบริษัทไม่สามารถกาหนดราคาขายดังกล่าวได้ ทังนี บริษัท
ได้กาหนดนโยบายการขายไบโอดีเซลของบริษัทที่ราคาไม่ต่ากว่าราคาประกาศลบด้วยส่วนลดที่บริษัทตังนโยบายไว้ โดย
จะมีการพิจารณาให้ส่วนลดราคาขายในแต่ละช่วงตามระยะเวลาสัญญาการขายสินค้า ทังนี เพื่อช่วยอานวยความ
สะดวกให้ลูกค้าของบริษัทสามารถสร้างความได้เปรียบในการตังราคาขายเพื่อกลยุทธ์ทางการตลาดได้ และเมื่อสัญญาที่
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มีกับลูกค้าใกล้ถึงวันหมดอายุ บริษัทจะมีการเสนอขายไบโอดีเซล (Bid) โดยการพิจารณาให้ส่วนลดจากราคาไบโอดีเซล
ที่ประกาศโดยหน่วยงานภาครัฐแก่ลูกค้ารายใหญ่เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่ออายุสัญญาซือขายต่อไป อย่างไรก็ตาม
หากมีความจาเป็นต้องขายสินค้าในราคาต่ากว่านโยบายที่กาหนดไว้ บริษัทจะต้องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
เพื่ออนุมัติการทารายการทุกครัง
2. นามันดีเซลหมุนเร็ว (B2, B3, B4, B5)
บริษัทกาหนดราคาขายนามันดีเซลหมุนเร็ว อ้างอิงตามต้นทุนการผลิตของบริษัท บวกด้วยกาไร
ส่วนเพิ่ม (Cost Plus Margin) ของบริษัท
3. กลีเซอรีนบริสุทธิ์
ราคาขายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ จะอ้างอิงจากราคา ICIS (ICIS Pricing) ซึ่งเป็นราคามาตรฐาน
อ้างอิงสาหรับสินค้าเคมีและพลังงานในตลาดโลก โดยบริษัทได้กาหนดนโยบายการขายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ของบริษัทที่
ราคาไม่ต่ากว่าราคา ICIS ลบด้วยส่วนลดที่บริษัทตังนโยบายไว้ อย่างไรก็ตาม หากมีความจาเป็นต้องขายสินค้าในราคา
ต่ากว่านโยบายที่กาหนดไว้ บริษัทจะแจ้งต้องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติการทารายการทุกครัง
4. วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จากการะบวนการผลิตไบโอดีเซล ได้แก่ กลีเซอรีนดิบ
(Crude Glycerine) และ กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid : FFA) ซึ่งปัจจุบัน บริษัทไม่มีการจาหน่าย FFAแล้ว
เนื่องจากบริษัทสามารถพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถนากรดไขมันอิสระดังกล่าวมาใช้ในการผลิตไบโอดีเซลได้
บริษัทได้กาหนดนโยบายการขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ของบริษัทตามราคาตลาดที่เหมาะสม
3. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
บริษัทขายนามันไบโอดีเซลโดยผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายโดยตรงไปยังผู้ ค้านามันรายใหญ่ โดยมี
ฝ่ายการตลาดของบริษัทเป็นผู้ติดต่อโดยตรง นอกจากนี บริษัทอาจทาการตลาดโดยจาหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายใหญ่
โดยให้ส่วนลดมากขึน เพื่อเพิ่มปริมาณขายสินค้าของบริษัท และทาให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่าลงจากการประหยัดต่อ
ขนาด (Economies of scale)
สาหรับการขายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ บริษัทจะขายสินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้าทังในประเทศและต่างประเทศที่
ใช้กลีเซอรีนเป็นวัตถุดิบในการผลิต หรือกลุ่มลูกค้าที่ผลิตและจาหน่ายเคมีภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น โดยตังแต่ปี
2554 บริษัทได้ขยายช่องทางการจัดจาหน่ายกลีเ ซอรีนบริสุทธิ์ไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึน เช่น ในประเทศอินเดีย
ปากีสถาน บังกลาเทศ เพื่อลดการพึ่งพาแต่เพียงตลาดภายในประเทศเพียงอย่างเดียว และยังเป็นการขยายฐานลูกค้าให้
เพิ่มขึนด้วย
4. กลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Promotion)
บริษัทดาเนินกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โดยการรักษาคุณภาพในการผลิตสินค้าที่ได้
มาตรฐาน และเน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม ในขณะเดียวกันก็พยายามขยายฐานลูกค้า
รายใหม่ให้เพิ่มมากขึน
นอกจากนี บริษัทยังมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าโดยมีวางแผนการขนส่งล่วงหน้าร่วมกับลูกค้า โดย
มีการวางแผนทังปริมาณสินค้า วันที่ และเวลาในการขนส่งสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าว่า บริษัทจะสามารถส่ง
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สินค้าให้ได้ตามปริมาณและตรงต่อเวลาตามความต้องการของลูกค้า ทังนี เพื่อเป็นการวางแผนการผลิตรวมถึงการวาง
แผนการจัดซือของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย
3.1.3

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท แบ่งตามประเภทสินค้าของบริษัท ได้ดังนี
1. นามันไบโอดีเซล (B100)
กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท คือ ผู้ค้านามันเชือเพลิงตามมาตรา 7 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ค้านามันราย
ใหญ่ของประเทศ (Major Oil) และ ผู้ค้านามันเชือเพลิงตามมาตรา 10 โดยส่วนใหญ่บริษัทมีการทาสัญญาการขายไบโอ
ดีเซลให้กับลูกค้ารายใหญ่ โดยมีอายุสัญญาครังละ 3 – 6 เดือน ถึงสูงสุดไม่เกิน 1 ปี โดยมากกว่าร้อยละ 99 ของมูลค่า
การจาหน่ายนามันไบโอดีเซลทังหมด เป็นการจาหน่ายนามันไบโอดีเซลให้กับกลุ่มผู้ค้านามันรายใหญ่ของประเทศ
โดยปัจจุบันบริษัทมีการทาสัญญาการขายไบโอดีเซลกับผู้ค้านามันรายใหญ่ 5 ราย ได้แก่
1) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
2) บริษัท เชฟรอน (ไทย) จากัด
3) บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)
4) บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
5) บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน)
2. นามันดีเซลหมุนเร็ว (B2, B3, B4, B5)
กลุ่มลูกค้าของบริษัท คือ ผู้ค้านามันเชือเพลิงตามมาตรา 10 หรือ ผู้ขนส่งนามันเชือเพลิงตาม
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการค้านามันเชือเพลิง พ.ศ. 2543 ที่กาหนดโดยกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ทังนี ผู้ค้านามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้านามันเชือเพลิง พ.ศ.2543 หมายถึง
(1) ผู้ค้านามันที่มีปริมาณการค้านามันเชือเพลิง
แต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปีละตังแต่
100,000 เมตริกตัน หรือประมาณ 120 ล้านลิตรขึนไป หรือ
(2) ผูค้ ้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพียงชนิดเดียวปีละตังแต่ 50,000 เมตริกตันขึนไป
ผู้ค้านามันตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการค้านามันเชือเพลิง พ.ศ.2543 หมายถึง
(1) ผู้ค้านามันที่มีปริมาณการค้านามันเชือเพลิง แต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปีละตังแต่
30,000 เมตริกตันขึนไปแต่ไม่ถึง 100,000 เมตริกตัน หรือไม่ถึง 50,000 เมตริกตัน สาหรับผู้ที่
ทาการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(2) ผู้ค้านามันที่มีถังเก็บนามัน ที่มีความจุสามารถเก็บนามันเชือเพลิงเกิน 200,000 ลิตร
ผู้ขนส่งนามันเชือเพลิงตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการค้านามันเชือเพลิง พ.ศ.2543
หมายถึง ผู้ที่รับจ้างทาการขนส่งนามันเชือเพลิงซึ่งไม่ใช่เป็นของตัวเอง โดยใช้ยานพาหนะสาหรับ
การขนส่งนามันเชือเพลิงโดยเฉพาะ ที่มีปริมาณการขนส่งครังละตังแต่ 3,000 เมตริกตันขึนไป
3. กลีเซอรีนบริสุทธิ์
กลีเซอรีนเป็นสินค้าที่สามารถแบ่งได้หลายเกรดตามความบริสุทธิ์ของกลีเซอรีน โดยกลีเซอรีน
ของบริษัทมีความบริสุทธิ์ต่ากว่าร้อยละ 99.50 ซึ่งกลีเซอรีนที่บริษัทผลิตได้จัดอยู่ในระดับอุตสาหกรรม (Industrial Grade)
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สาหรับใช้ในอุตสาหกรรมโรงงานทั่วไปที่ใช้กลีเซอรีนเป็นวัตถุดิบ (หากกลีเซอรีนมีความบริสุทธิ์ตังแต่ร้อยละ 99.50 ขึนไป
จะจัดอยู่ในระดับ Pharmaceutical Grade) โดยกลุ่มลูกค้ากลีเซอรีนบริสุทธิ์ของบริษัท คือ กลุ่มลูกค้าทังในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น อินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ ที่ใช้กลีเซอรีนเป็นวัตถุดิบในการผลิต หรือกลุ่มลูกค้าที่ผลิตและจาหน่าย
เคมีภัณฑ์ โดยมีสัดส่วนการขายให้แก่ลูกค้าทังในประเทศและต่างประเทศ ดังนี
ปี 2552
กลุ่มลูกค้ากลีเซอรีนบริสุทธิ์

ล้านบาท

ปี 2553
%

ล้านบาท

งวด 9 เดือนแรก
ปี 2555

ปี 2554
%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

กลุ่มลูกค้าในประเทศ

33.73

91.49

19.98

29.52

24.14

30.72

7.88

44.91

กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ

3.14

8.51

47.72

70.48

54.46

69.28

9.65

55.09

36.87 100.00

67.70

100.00

รวมรายได้จากการขายกลีเซอรีน
บริสุทธิ์

78.60 100.00

17.53 100.00

4. วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้
กลุ่มลูกค้าของบริษัท คือ บริษัทผลิตและจาหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ในประเทศและต่างประเทศ
3.1.4

กาลังการผลิตและการใช้กาลังการผลิต
ในปี 2552 – ปี2554 และงวด 9 เดือนปี 2555 บริษัทมีกาลังการผลิต จาแนกกตามประเภทสินค้า ในส่วนที่ได้รับ
การส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (NON-BOI) ดังนี
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ไบโอดีเซล
ปริมาณการผลิตเฉลี่ย
(ลิตรต่อวัน)
ปริมาณการผลิตสูงสุด (ลิตร
ต่อวัน)
สัดส่วนการใช้กาลังการผลิต

กลีเซอรีนบริสุทธิ์
ปริมาณการผลิตเฉลี่ย
(ตันต่อวัน)
ปริมาณการผลิตสูงสุด (ตัน
ต่อวัน)
สัดส่วนการใช้กาลังการผลิต

ปี 2552
NON-BOI

ปี 2553

BOI

รวม

30,560

158,449

189,009

-

-

ร้อยละ 7

ร้อยละ 40

NON-BOI

BOI

รวม

-

167,033

167,033

400,000

-

-

ร้อยละ 47

-

ร้อยละ 21

ปี 2552
NON-BOI

ปี 2554
NON-BOI

รวม

NON-BOI

BOI

รวม

5,998

281,010

287,008

800,000

-

-

800,000

ร้อยละ 32

ร้อยละ 1

ร้อยละ 35

ร้อยละ 36

BOI

รวม

11,433

247,776

259,209

800,000

-

-

ร้อยละ 21

ร้อยละ 1

ร้อยละ 31

ปี 2553

BOI

งวด 9 เดือน ปี 2555

ปี 2554

BOI

รวม

NON-BOI

NON-BOI

งวด 9 เดือน ปี 2555

BOI

รวม

NON-BOI

BOI

รวม

-

7.30

7.30

2.77

8.60

11.37

0.48

10.50

10.98

0.06

2.75

2.81

-

-

20.00

-

-

80.00

-

-

80.00

-

-

80.00

-

ร้อยละ 37

ร้อยละ 37

ร้อยละ 3

ร้อยละ 11

ร้อยละ 14

ร้อยละ 1

ร้อยละ 13

ร้อยละ 14

ร้อยละ 0.08

ร้อยละ 4

ร้อยละ 4

หมายเหตุ : - กาลังการผลิตข้างต้นคานวณจากชั่วโมงกาลังการผลิตเต็มที่ (Full Capacity)
- ปัจจุบันบริษทั อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงกลั่นกลีเซอรีนบริสุทธิ์แห่งใหม่ เพื่อทดแทนโรงกลั่นกลีเซอรีนเดิม ซึ่งขณะนีทางบริษัทอยู่ระหว่างการทดสอบระบบเพื่อดาเนินงานเชิงพาณิชย์ต่อไป
- กาลังการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ที่แสดงในตารางข้างต้นมีแนวโน้มลดลงในปี 2553 เนื่องจากมีการผลิต Crude Glycerine มากกว่ากลีเซอรีนบริสุทธิ์ แต่เมื่อโรงกลั่นกลีเซอรีนบริสุทธิ์แห่งใหม่
ของบริษัทแล้วเสร็จ บริษัทจะมีการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์เพิ่มมากขึนเป็นลาดับ
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3.1.5

ภาวะอุตสาหกรรมไบโอดีเซลและการแข่งขัน
จากภาวะที่ราคานามันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึนอย่างต่อเนื่องตังแต่ปี 2548 รัฐบาลจึงสนับสนุน
ให้นาวัตถุดิบที่เหลือจากการบริโภคในประเทศมาผลิตเป็นไบโอดีเซลสาหรับใช้ในภาคขนส่งและภาคเกษตรกรรม
โดยการส่งเสริมไบโอดีเซล ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการนาเข้านามันได้แล้ว ยังช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน
ให้แก่ประเทศ และยังช่วยสนับสนุนภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่สาคัญ
กราฟแสดงราคานามันดิบในตลาดโลก

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

ตารางแสดงการใช้พลังงานขันสุดท้าย จาแนกตามประเภท ตังแต่ปี 2550 - ปี2554
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ตารางแสดงการใช้พลังงานขันสุดท้าย จาแนกตามประเภท ตังแต่ปี 2550 - ปี2554 (ต่อ)

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ :- นามันดีเซลหมุนเร็ว (High Speed Diesel : HSD) คือ นามันดีเซลที่กาหนดให้ผสมไบโอดีเซล
ประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันไม่ต่ากว่าร้อยละ 1.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ใช้สาหรับ
เครื่องยนต์ดีเซลรอบหมุนเร็วที่ใช้กับยานยนต์ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก เรือประมง รถแทรกเตอร์
และเครื่องจักรกลหนักทุกชนิดที่มีรอบหมุนมากกว่า 1,000 รอบต่อนาที เครื่องยนต์ประเภทนี
จาเป็นที่จะต้องใช้นามันที่มีค่าซีเทนสูงและมีการระเหยเร็ว มิฉะนันแล้วเครื่องยนต์จะเคลื่อนที่ไม่
สะดวก
- นามันดีเซลหมุนช้า (Low Speed Diesel Oil : LSD) ใช้สาหรับเครื่องยนต์ดีเซลรอบหมุนปาน
กลางหรือรอบหมุนช้า (Industrial Diesel Oil) เช่น เครื่องยนต์ดีเซลขับส่งกาลัง ติดตังอยู่กับที่
ตามโรงงานต่างๆ ซึ่งมีรอบการทางานต่า ประมาณ 500 – 1,000 รอบต่อนาที เครื่องยนต์
ประเภทนีไม่ต้องการนามันดีเซลที่มีค่าซีเทนสูงมากนัก
และการระเหยอาจเป็นไปช้ากว่าได้
นามันดีเซลหมุนช้าเป็นนามันผสมระหว่างนามันดีเซลหมุนเร็ว (Distillate Fuel) และนามันเตา
(Fuel Oil, FO หรือ Heavy Fuel Oil, HFO)
- ปาล์มดีเซล คือ นามันดีเซลผสมนามันปาล์มร้อยละ 10 โดยปริมาตร
- ดีเซลหมุนเร็วบี 5 คือ นามันดีเซลที่กาหนดให้ผสมไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรด
ไขมันไม่ต่ากว่าร้อยละ 4 แต่ไม่เกินร้อยละ 5

จากตารางแสดงการใช้พลังงานขันสุดท้ายข้างต้น จะเห็นว่าการใช้พลังงานทุกประเภทมีแนวโน้มสูงขึนตลอด
ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โดยยังมีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับการใช้พลั งงานเชิง
พาณิชย์รวม
ในส่วนของไบโอดีเซลนัน นับเป็นเชือเพลิงเหลวที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับนามันดีเซล และผลิตจากแหล่ง
ทรัพยากรหมุนเวียน เช่น นามันพืช ไขมันสัตว์ ชีวมวล เป็นต้น ไบโอดีเซลที่ใช้กันในปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดจากการนานามัน
พืชมาผ่านกระบวนการทางเคมีได้เป็นเมทิลเอสเตอร์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงนามันดีเซล
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

ทังนี จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ ประกอบด้วย พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนา ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ เชือเพลิงชีวภาพ (เอทานอลและไบโอดีเซล) ก๊าซธรรมชาติ
สาหรับยานยนต์ โดยได้จัดทาแผนพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 15 ปี เพื่อผลักดันให้มีการใช้พลังงานทดแทน
เพิ่มขึน ส่งผลให้การใช้พลังงานทดแทนในรูปไฟฟ้า ความร้อน เชือเพลิงชีวภาพ และก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ในปี
2554 เพิ่มขึนจากปี 2553 ร้อยละ 19.4 หรือคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึนร้อยละ 12.1 ของการใช้พลังงานทังหมด ดังตาราง

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าในปี 2554 มีการใช้เชือเพลิงชีวภาพ ซึ่งได้แก่ เอทานอล ที่ถูกนามาผสมกับนามัน
เบนซิน (นามันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 91 และออกแทน 95 นามันแก๊สโซฮอล์อี 20 ออกเทน 95 และแก๊สโซฮอล์อี 85)
และไบโอดีเซล ถูกนามาผสมกับนามันดีเซล (ดีเซลหมุนเร็วบี 2 ดีเซลหมุนเร็วบี 5 และปาล์มดีเซล) รวมทังสิน 984 พันตัน
เทียบเท่านามันดิบ ประกอบด้วยเอทานอล 323 พันตันเทียบเท่านามันดิบ และไบโอดีเซล 661 พันตันเทียบเท่านามันดิบ
โดยการใช้เชือเพลิงชีวภาพในส่วนของเอทานอลของปี 2554 ลดลงจากปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 1.8 และในส่วนการใช้ไบโอ
ดีเซลของปี 2554 เพิ่มขึนจากปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 39.2

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ : /P - ตัวเลขประมาณการเบืองต้น
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

สาหรับเดือนกันยายนของปี 2555 ราคานามันดิบในตลาดโลกยังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับสูง จึงเป็นปัจจัยที่ทาให้การ
ใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 13.9 โดยมีการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ใน
ประเทศ ประกอบด้วยการใช้ในรูปของไฟฟ้า (ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนา ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ
และขยะชุมชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.3 ของการใช้พลังงานทดแทนทังหมด การใช้ในรูปของความร้อน (ผลิตจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะชุมชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.6 และเชือเพลิงชีว ภาพ (ประกอบด้วย
ไบโอดีเซล และเอทานอล) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.7 ส่วนก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์มีการใช้ร้อยละ 25.4 ของการใช้
พลังงานทดแทนทังหมด
กราฟแสดงการใช้พลังงานทดแทนในปี 2554 เปรียบเทียบกับ ปี 2553

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

โดยในปี 2554 มีปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในส่วนของไบโอดีเซลคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.7 ของปริมาณ
การใช้พลังงานทดแทนทังหมด และสาหรับเดือนมิถุนายน 2555 มีปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในส่วนของไบโอดีเซล
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.66 ของปริมาณการใช้พลังงานทดแทนทังหมดในช่วงเดียวกันของปี 2554
การผลิตนามันไบโอดีเซล (B100)

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

ในปี 2554 ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตนามันไบโอดีเซล (B100) เท่ากับ 631.30 ล้านลิตรต่อปี หรือ 1.73 ล้าน
ลิตรต่อวัน เพิ่มสูงขึนจากปี 2553 ที่มีปริมาณการผลิตเท่ากับ 595.33 ล้านลิตรต่อปี หรือ 1.63 ล้านลิตรต่อวัน หรือเพิ่มขึน
คิดเป็นร้อยละ 6.13
สาหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2555 ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตนามันไบโอดีเซล (B100) เท่ากับ 668.23
ล้านลิตรหรือ 2.45 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งเพิ่มสูงขึนจากช่วงเดียวกันของปี 2554 เท่ากับ 438.95 ล้านลิตรหรือเพิ่มขึนคิดเป็น
ร้อยละ 52.24 ซึ่งจากข้อมูลแสดงให้เห็นถึงปริมาณการผลิตนามันไบโอดีเซลที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึนเป็นอย่างมาก
การจาหน่ายนามันไบโอดีเซลเพื่อผลิตเป็นนามันดีเซลหมุนเร็ว

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ในปี 2554 ประเทศไทยมีปริมาณจาหน่ายนามันไบโอดีเซล (B100) เพื่อนาไปผลิตเป็นนามันดีเซลหมุนเร็ว
เท่ากับ 630.80 ล้านลิตรต่อปีหรือ 1.73 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งเพิ่มสูงขึนจากปี 2553 ที่เท่ากับ 600.78 ล้านลิตรต่อปี หรือ
1.65 ล้านลิตรต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.99
สาหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2555 ประเทศไทยมีปริมาณการจาหน่ายนามันไบโอดีเซล (B100) เพื่อนาไปผลิต
เป็นนามันดีเซลหมุนเร็วเท่ากับ 658.31 ล้านลิตรหรือ 2.41 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งเพิ่มสูงขึนจากช่วงเดียวกันของปี 2554
เท่ากับ 434.47 ล้านลิตรหรือเพิ่มขึนคิดเป็นร้อยละ 51.52 ซึ่งจากข้อมูลแสดงให้เห็นถึงปริมาณการจาหน่ายนามันไบโอ
ดีเซลเพื่อนาไปผลิตเป็นนามันดีเซลหมุนเร็วที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึนเป็นอย่างมาก
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

การใช้ไบโอดีเซล (B100) เพื่อนาไปผสมและจาหน่ายเป็นนามันดีเซลหมุนเร็ว และดีเซลหมุนเร็วบี 5

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ : - B100 ผสม B5 คือ นามันดีเซลที่กาหนดให้ผสมไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันไม่ต่า
กว่าร้อยละ 4 แต่ไม่เกินร้อยละ 5
- B100 ผสม Diesel หมุนเร็ว คือ นามันดีเซลที่กาหนดให้ผสมไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของ
กรดไขมันไม่ต่ากว่าร้อยละ 1.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 2

ในปี 2554 ประเทศไทยมีปริมาณการใช้ไบโอดีเซล (B100) เพื่อนาไปผสมและจาหน่ายเป็นนามันดีเซลหมุนเร็ว
และดีเซลหมุนเร็วบี 5 รวมทังสิน 653.77 ล้านลิตรต่อปี หรือ 1.79 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึนจากปี 2553 ที่มีปริมาณการ
ใช้ไบโอดีเซล (B100) เพื่อนาไปผลิตเป็นนามันดีเซลหมุนเร็ว และดีเซลหมุนเร็วบี 5 รวมเท่ากับ 645.78 ล้านลิตรต่อปี หรือ
1.77 ล้านลิตรต่อวัน หรือคิดเป็นการเพิ่มขึนร้อยละ 1.24
โดยในปี 2554 มีปริมาณการใช้ไบโอดีเซล (B100) เพื่อนาไปผลิตเป็นนามันดีเซลหมุนเร็ว เท่ากับ 618.76 ล้าน
ลิตรต่อปี หรือ 1.69 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึนจากปี 2553 เท่ากับร้อยละ 113.74 และมีปริมาณการใช้ไบโอดีเซล (B100)
เพื่อนาไปผลิตเป็นนามันดีเซลหมุนเร็ว B5 เท่ากับ 35.01 ล้านลิตรต่อปี หรือ 0.09 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งลดลงจากปี 2553
เท่ากับร้อยละ 90.18 เนื่องจากไม่มีการจาหน่ายนามันดีเซลหมุนเร็ว B5 ตังแต่ 1 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นมา
ทังนี ตังแต่ต้นปี 2554 ที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายประกาศปรับลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล (B100) ในนามัน
ดีเซลหมุนเร็ว จากเดิมที่มีการผสมเป็นนามันไบโอดีเซล B3 และ B5 ให้เหลือนามันไบโอดีเซล B2 เพื่อแก้ไขปัญหานามัน
ปาล์มดิบ (CPO) ขาดแคลน ก่อนจะปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมจากนามันไบโอดีเซล B2 เป็น B3 เกรดเดียวทั่วประเทศใน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 เมื่อสถานการณ์ขาดแคลนวัตถุดิบเริ่มคลี่คลาย จากนันจึงปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมจากนามันไบ
โอดีเซล B3 เป็นขันต่า B4 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เนื่องจากประเทศไทยมีสต็อกนามันปาล์มดิบเพิ่มขึน อย่างไรก็ตาม
ล่าสุดกรมธุรกิจพลังงานได้กาหนดลักษณะและคุณภาพนามันดีเซล ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2555 กาหนดให้ใช้ไบโอดีเซล
ประเภทกรดไขมันเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.5 (B4.5) และไม่สูงกว่าร้อยละ 5 (B5) โดยให้มีผลตังแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป
ทังนี สามารถสรุปข้อมูลของกระทรวงพลังงาน ในการปรับสัดส่วนการใช้นามันไบโอดีเซล (B100) ใน
ส่วนผสมนามันดีเซลในสัดส่วนต่างๆ ในช่วงปี 2553 ถึงปัจจุบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี
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ช่วงระยะเวลา
1 กุมภาพันธ์ 2553 – 31 พฤษภาคม 2553
1 มิถุนายน 2553 – 28 กุมภาพันธ์ 2554
1 มีนาคม 2554 - 30 เมษายน 2554
1 พฤษภาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2554
1 กรกฎาคม 2554 – 20 ตุลาคม 2554
21 ตุลาคม 2554 – 18 กรกฎาคม 2555
19 กรกฎาคม 2555 – 31 ตุลาคม 2555
1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

สัดส่วนการใช้นามันไบโอดีเซล (B100) ในส่วนผสมนามันดีเซล
(ร้อยละโดยปริมาตร)
นามันดีเซลหมุนเร็ว
นามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา
นามันดีเซลหมุนเร็ว B5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 1.5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 4
ไม่สูงกว่าร้อยละ 2
ไม่สูงกว่าร้อยละ 5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 4
ไม่สูงกว่าร้อยละ 3
ไม่สูงกว่าร้อยละ 5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 1.5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 4
ไม่สูงกว่าร้อยละ 2
ไม่สูงกว่าร้อยละ 5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 3
ไม่สูงกว่าร้อยละ 5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 4
ไม่สูงกว่าร้อยละ 5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.5
ไม่สูงกว่าร้อยละ 5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 3.5
ไม่สูงกว่าร้อยละ 5
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.5
ไม่สูงกว่าร้อยละ 5

ที่มา : ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
หมายเหตุ : นามันดีเซลหมุนเร็ว (High Speed Diesel) แยกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1) นามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ซึ่งกาหนดให้มีไบโอดีเซลผสมอยู่ ในอัตราส่วน ร้อยละ 1.5 - 2
2) นามันดีเซลหมุนเร็วบี5 (B5) ซึ่งกาหนดให้มีไบโอดีเซลผสมอยู่ในอัตราส่วน ร้อยละ 4 – 5

หลักเกณฑ์การคานวณราคาไบโอดีเซล
เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลเพื่อลดการนาเข้านามันจากต่างประเทศและให้
ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตัวเองได้ แต่อุปสรรคในการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลเพื่อเป็นพลังงานทดแทนให้มีผลในเชิง
พาณิชย์ยังมีปัญหาด้านหลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาไบโอดีเซลที่ไม่สะท้อนราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็นผลให้เกิด
ปัญหาต่อผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม ดังนัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้นามันไบโอดีเซลให้สะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริงในอุตสาหกรรมไบโอดีเซลให้เกิดความเป็นธรรมทังต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค และคานึงถึงวัตถุดิบหลักในการ
ผลิตไบโอดีเซล 3 ชนิด ซึ่งได้แก่ นามันปาล์มดิบ นามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ และ สเตียรีน รัฐบาลจึงกาหนดหลักเกณฑ์การ
กาหนดราคาไบโอดีเซลเพื่อให้สะท้อนราคาวัตถุดิบหรือต้นทุนการผลิตที่แท้จริง โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
(กบง.) ได้มีมติเห็นชอบการกาหนดราคาไบโอดีเซล ดังนี
B100 = (B100CPO × QCPO) + (B100RBD × QRBD) + (B100ST × QST)
QTotal
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ราคาไบโอดีเซลที่ผลิตจากนามันปาล์มดิบ (B100CPO)
B100CPO = 0.94CPO + 0.1MtOH + 3.82
ราคาไบโอดีเซลที่ผลิตจากนามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (B100RBD)
B100RBD = 0.93RBD + 0.1MtOH + 2.69
ราคาไบโอดีเซลที่ผลิตจากสเตียรีน (B100ST)
B100ST = 0.86ST + 0.09MtOH + 2.69
โดยที่

B100 คือ ราคาไบโอดีเซล (บาท/ลิตร) ประกาศราคาเป็นรายสัปดาห์
B100CPO คือ ราคาไบโอดีเซลที่ผลิตจากนามันปาล์มดิบ (บาท/ลิตร)
B100RBD คือ ราคาไบโอดีเซลที่ผลิตจากนามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (บาท/ลิตร)
B100ST คือ ราคาไบโอดีเซลที่ผลิตจากสเตียรีน (บาท/ลิตร)
QCPO
คือ ปริมาณการผลิตจาก CPO (ล้านลิตร/วัน) ใช้ปริมาณการผลิตย้อนหลัง 1 เดือน
QRBD
คือ ปริมาณการผลิตจาก RBD (ล้านลิตร/วัน) ใช้ปริมาณการผลิตย้อนหลัง 1 เดือน
QST
คือ ปริมาณการผลิตจาก ST (ล้านลิตร/วัน) ใช้ปริมาณการผลิตย้อนหลัง 1 เดือน
QTotal
คือ ปริมาณการผลิตทังหมด (ล้านลิตร/วัน) ใช้ปริมาณการผลิตย้อนหลัง 1 เดือน
MtOH คือ ราคาขายเมทานอล (บาท/กิโลกรัม) ใช้ราคาขายเมทานอลเฉลี่ยจากผู้ค้าเมทานอลใน ประเทศ
3 ราย โดยใช้ราคาขายเมทานอลเฉลี่ยย้อนหลัง 1 สัปดาห์
ที่มา : คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)

ราคาไบโอดีเซลย้อนหลัง

ที่มา : สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

ข้อมูลจากสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ให้ข้อมูลราคาไบโอดีเซลซึ่งมีการประกาศเป็นราย
สัปดาห์ ในช่วงวันที่ 24 -28 กันยายน 2555 โดยมีราคาไบโอดีเซลที่ผลิตจากนามันปาล์มดิบ (CPO) เท่ากับ 32.76 บาท
ต่อลิตร ราคาไบโอดีเซลที่ผลิตจากสเตียรีน (ST) เท่ากับ 29.13 บาทต่อลิตร และราคาไบโอดีเซลที่ผลิตจากนามันปาล์มกึ่ง
บริสุทธิ์ (RBD) เท่ากับ 34.15 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาไบโอดีเซล (B100) ที่คานวณตามสูตรที่ประกาศโดยภาครัฐ
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เท่ากับ 32.60 บาทต่อลิตร ซึ่งต่ากว่าราคาไบโอดีเซล (B100) ในช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่เท่ากับ 33.39 บาทต่อลิตร
หรือสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 2.37
การส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล
จากการที่ประเทศไทยต้องการลดการพึ่งพาการนาเข้านามันจากต่างประเทศ โดยจากข้อมูลในปี 2554 พบว่า
กว่าร้อยละ 60 ของความต้องการพลังงานเชิงพาณิชย์ขันต้นมาจากการนาเข้า โดยมีสัดส่วนการนาเข้านามันสูงถึงร้อยละ
80
ของการใช้นามันทังหมดภายในประเทศและยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึนเนื่องจากไม่สามารถเพิ่มปริมาณการผลิต
ปิโตรเลียมในประเทศให้ทันกับความต้องการที่เพิ่มสูงขึนได้ การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างจริงจังจะช่วยลดการพึ่งพา
และการนาเข้านามันเชือเพลิงและพลังงานชนิดอื่น ๆ ทังนี เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในอนาคต
รวมถึงช่วยกระจายความเสี่ยงในการจัดหาเชือเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าของประเทศ

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

จากเหตุผลในการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศข้างต้น รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานจัดทา
แผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกร้อยละ 25 ใน 10 ปี (พ.ศ.2555 – 2564) หรือ Alternative Energy
Development Plan : AEDP (2012-2021) เพื่อกาหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ โดยได้
กาหนดให้มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึนจาก 7,413 พันตันเทียบเท่านามันดิบในปี 2555 เป็น 25,000 พันตัน
เทียบเท่านามันดิบในปี 2564 หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของการใช้พลังงานรวมทังหมด ทังนี หากสามารถดาเนินการได้ตาม
แผนที่กล่าวมาข้างต้น จะทาให้พลังงานทดแทนเข้ามามีบทบาทช่วยลดการใช้นามันได้ถึงร้อยละ 44 โดยลดการนาเข้า
นามันได้ปีละ 574,000 ล้านบาท และช่วยส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนมูลค่าถึง 442,000 ล้านบาท
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ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

แผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไบโอดีเซล
แผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไบโอดีเซล มีเป้าหมายการผลิตไบ
โอดีเซล (เชือเพลิงทดแทนดีเซล) ในปี 2564 คือ 5.97 ล้านลิตร/วัน โดยในปัจจุบันมีกาลังการผลิตรวม 1.62 ล้านลิตร/วัน
ซึ่งแผน AEDP มุ่งเน้นการพัฒนาแผน AEDP ที่สาคัญ 2 ด้าน ดังนี
1. ด้านอุปทาน
ส่งเสริมการปลูกปาล์มในพืนที่ที่เหมาะสมโดยไม่แย่งพืนที่พืชอาหาร โดย
- ส่งเสริมให้มีพืนที่ปลูกปาล์ม 5.5 ล้านไร่ และมีปาล์มให้ผลรวม 5.3 ล้านไร่ภายในปี 2564
- มีกาลังการผลิตนามันปาล์มดิบ ไม่น้อยกว่า 3.05 ล้านตัน/ปี
- ส่งเสริมให้เป้าหมายผลิตภาพ หรือ yield ไม่น้อยกว่า 3.2 ตัน/ไร่/ปี มีอัตราสัดส่วนการให้นามัน (Oil
Content) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18
2. ด้านอุปสงค์
- บริหารจัดการสัดส่วนการผสมนามันไบโอดีเซลให้สอดคล้องกับปริมาณการผลิตนามันปาล์ม
ภายในประเทศ
- ทดลองนาร่อง B10 หรือ B20 ใน fleet รถบรรทุกหรือ เรือประมงเฉพาะ
- เตรียมพัฒนามาตรฐานไบโอดีเซลแบบ (Fatty Acid Methyl Ester : FAME) ให้สามารถมีสัดส่วนผสมใน
นามันดีเซลถึงร้อยละ 7 (B7)
นอกจากนี แผน AEDP ยังมุ่งเน้นการพัฒนาให้มีการบริหารจัดการแบบครบวงจร ตังแต่การปลูกปาล์ม
นามัน การสกัดนามัน การผลิตนามันพืชบริโภค การผลิตไบโอดีเซลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การนาเข้า การส่งออก และ
การวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ประเทศ
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ภาวะการแข่งขันธุรกิจไบโอดีเซล
ปัจจุบัน รายชื่อผู้ผลิตไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (B100) ที่ได้รับความเห็นชอบการ
จาหน่ายหรือมีไว้เพื่อจาหน่ายไบโอดีเซลจากกรมธุรกิจพลังงาน ณ เดือนพฤศจิกายน 2555 มีทังสิน 13 ราย คิดเป็นกาลัง
การผลิตรวมประมาณ 5,205,800 ลิตร/วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี

1.

บมจ.บางจากปิโตรเลียม

กาลังผลิต
(ลิตร/วัน)
50,000

2.

บจ. ไบโอเอ็นเนอยี่พลัส

100,000

3.

บมจ. พลังงานบริสุทธิ์

800,000

4.

บจ. นามันพืชปทุม

1,400,000

5.
6.

บจ. บี.กริม กรีน เพาเวอร์
บจ. เอไอ เอนเนอร์จี

200,000
400,000

7.

บจ. วีระสุวรรณ

200,000

8.
9.
10.

บจ. ไทยโอลีโอเคมี
บจ. นิวไบโอดีเซล
บจ. เพียวไบโอดีเซล

685,800
220,000
300,000

11.

บจ. บางจากไบโอฟูเอล

300,000

12.

บจ. ไบโอเอ็นเนอยี่พลัส 2

250,000

13.

บจ. แอ๊บโซลูท พาวเวอร์ พี

300,000

ลาดับ

บริษัท

วัตถุดิบที่ใช้

จังหวัดที่ตังโรงงาน

นามันพืชใช้แล้ว,
CPO, RBDPO
Palm Stearine,
RBDPO
Palm Stearine,
CPO
RBDPO, RBDPO,
CPO
Palm Stearine
Palm Stearine,
CPO, RBDPO
Palm Stearine,
RBDPO
CPO
CPO
CPO, RBDPO
Palm Stearine
CPO,
Palm Stearine
Palm Stearine,
RBDPO
CPO, RBDPO
Palm Stearine

กรุงเทพฯ
พระนครศรีอยุธยา
ปราจีนบุรี
ปทุมธานี
ชุมพร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
ระยอง
สุราษฎร์ธานี
ระยอง
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
ระยอง

รวม
5,205,800
ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน
หมายเหตุ : - CPO คือ นามันปาล์มดิบ (Crude Palm oil)
- RBDPO คือ นามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (Refined Bleached and Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil )
- RBDPO คือ นามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (Refined Bleached and Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil )
- จากตารางข้างต้น มีผู้ผลิตไบโอดีเซล 3 ราย กาลังการผลิตรวม 650,000 ลิตรต่อวัน ได้หยุดดาเนินการ
ผลิตในปัจจุบัน
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ภาวะอุตสาหกรรมดีเซลหมุนเร็ว

ที่มา : กระทรวงพลังงาน

ข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน ในปี 2555 ประเทศไทยมีปริมาณการใช้นามันดีเซลหมุนเร็วในช่วงเดือน
มกราคม-มีนาคมของปี 2555 เท่ากับ 165.95 ล้านลิตรต่อวัน สูงขึนจากช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ เท่ากับ 157.29 ล้าน
ลิตรต่อวัน สูงขึน 8.66 ล้านลิตรต่อวัน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.5
การจาหน่ายนามันดีเซลหมุนเร็ว

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ : - นามันดีเซลหมุนเร็ว หมายถึง ดีเซลหมุนเร็ว บี3 และ บี5
- ตังแต่เดือนพฤษภาคม 54 นามันดีเซลหมุนเร็วมีเพียงเกรดเดียว ซึ่งกรมธุรกิจพลังงาน สามารถปรับเปลี่ยนส่วนผสม บี 100 ได้
ตามความเหมาะสม
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ในปี 2554 ประเทศไทยมีปริมาณการจาหน่ายนามันดีเซลหมุนเร็วเฉลี่ย เท่ากับ 51.40 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึน
จากปี 2553 ที่มีปริมาณการจาหน่ายนามันดีเซลหมุนเร็วเฉลี่ย เท่ากับ 49.59 ล้านลิตรต่อวัน หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึน
ร้อยละ 3.64
สาหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2555 ประเทศไทยมีปริมาณการจาหน่ายนามันดีเซลหมุนเร็วเฉลี่ย เท่ากับ 54.40
ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งเพิ่มสูงขึนจากช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่มีปริมาณการจาหน่ายนามันดีเซลหมุนเร็วเฉลี่ย เท่ากับ 51.34
ล้านลิตรต่อวัน หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึนร้อยละ 5.96
3.1.6

การจัดหาวัตถุดิบ
โรงงานของบริษัทตังอยู่ที่ เลขที่ 507 หมู่ที่ 9 ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมา ตาบลหนองกี่ อาเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 บนพืนที่ 30-1-80 ไร่ ประกอบด้วย อาคารสานักงาน อาคารผลิตนามัน
ปาล์ม อาคารโรงงานผลิตไบโอดีเซล อาคารโรงงานผลิตกลีเซอรีน อาคารรับ-จ่ายนามัน อาคารคลังสินค้า อาคาร
วิศวกรรม อาคารโรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ทังนี บริษัทได้ตระหนักถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่ง
ปัจจุบันบริษัทมีกาลังการผลิตไบโอดีเซลที่ 800,000 ลิตรต่อวัน และมีกาลังการผลิตกลีเซอรีนที่ 80 ตันต่อวัน โดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้จัดตังคณะกรรมการจัดซือวัตถุดิบ
ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซือ และฝ่ายขาย โดยอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหาร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดซือให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด
และมีข้อมูลจากฝ่ายผลิตสาหรับใช้ในการตัดสินใจได้
อย่างเหมาะสม ทังนี เพื่อให้บริษัทมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว โดยบริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบหลักที่ใช้
ในการผลิตไบโอดีเซล ดังนี
1. นามันปาล์มดิบ (CPO) ไขนามันปาล์ม (Stearine) และ นามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD)
นามันปาล์มดิบ (CPO) ไขนามันปาล์ม (Stearine) และ นามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD) เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้
ในการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งบริษัททาการจัดหาโดยตรงจากผู้จัดหาวัตถุดิบ (supplier) หลายรายซึ่งเป็นโรงงานผลิต
นามันพืช หรือ โรงงานสกัดนามันปาล์มดิบ หรือผู้จาหน่ายนามันปาล์มบริสุทธิ์ ที่มีโรงงานกระจายตามแต่ละภาค
เช่น ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคกลาง เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ผลผลิตที่ได้ในแต่ละภาคไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการหรือออกไม่ตรงตามฤดูกาล ปัจจุบันนามันปาล์มดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทมีผู้จัดจาหน่ายใน
ประเทศประกอบด้วยโรงหีบนามันปาล์มดิบมากกว่า 100 ราย โดยบริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบจากผู้จัดจาหน่ายที่มี
ชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเป็นคู่ค้ากว่า 30 ราย โดยที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยประสบปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบ และยังมี
การพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องให้สามารถใช้วัตถุดิบที่หลากหลายในการผลิตไบโอดีเซลได้ เช่น การนา
กรดไขมันปาล์ม (PFAD) และกรดไขมันอิสระ (FFA) มาใช้ในการผลิตไบโอดีเซล อีกทังยังเป็นการลดความเสี่ยง
หากราคาวัตถุดิบชนิดใดชนิดหนึ่งมีราคาผันผวนมากจนเกินไปอีกด้วย
ทังนี บริษัทมีนโยบายการพิจารณาการจัดซือวัตถุดิบหลักข้างต้นในการผลิตไบโอดีเซล โดยพิจารณาจาก
ปริมาณการสารองตามข้อกาหนดของผู้ค้านามันตามมาตรา 7 ประกอบกับแผนการขายล่วงหน้า โดยคานึงถึง
ความเสี่ยงด้านต้นทุนวัตถุดิบ สภาวะตลาด ราคาประกาศของสานักงานนโยบายและแผนพลังงานในขณะนัน
ประกอบการพิจารณาการจัดซือของบริษัท
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2. เมทานอล (Methanol)
เมทานอล เป็นสารที่ใส่ในกระบวนการทาปฏิกิริยาในกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน
(Transesterification) โดยบริษัททาการจัดซือจากผู้จาหน่ายสารเคมีในประเทศ
3. สารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst)
สารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) สาหรับใช้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ได้แก่ โซเดียมเมทาเลต (Sodium
Methylate) เพื่อทาการเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน (Transesterification) โดยบริษัททา
การจัดซือสารเร่งปฏิกิริยาจากผู้ผลิตและจาหน่ายเคมีภัณฑ์ในประเทศ
4. ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon)
บริษัทใช้ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ในการทาให้กลีเซอรีนมีลักษณะใส โดยบริษัททาการจัดซือ
ถ่านกัมมันต์จากผู้จาหน่ายเคมีภัณฑ์ในประเทศ
สาหรับกลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Purified Glycerine) ที่บริษัทผลิตและจาหน่าย จะใช้วัตถุดิบจากกลีเซอรีนดิบ
(Raw Glycerine) ที่ได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล หลังจากนันมาผ่านกระบวนการทาให้บริสุทธิ์ เพื่อจาหน่าย
ให้แก่ลูกค้าต่อไป
สาหรับนามันดีเซลหมุนเร็ว บริษัททาการจัดซือนามันดีเซลจากผู้ค้าส่งนามันรายใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าของ
บริษัทที่ซือนามันไบโอดีเซล (B100) จากบริษัท โดยจะนานามันดีเซล (B0) มาผสมกับนามันไบโอดีเซล (B100)
เพื่อจาหน่ายเป็นนามันดีเซลหมุนเร็ว โดยมีการจัดหาผลิตภัณฑ์โดยบริษัทจะสั่งซือนามันดีเซลเมื่อมีการตกลงซือ
ขายกับลูกค้า และให้ลูกค้าไปรับสินค้าที่คลังสินค้าของผู้ขายนามันดีเซลของบริษัท
3.2

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

3.2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริษัทดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อจาหน่ายให้แก่ภาครัฐ ได้แก่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามนโยบายการสนับสนุนการ
ผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยบริษัทมีเป้าหมายจะประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จานวนรวม 4 โครงการ ขนาดกาลังการผลิตรวม 278 เมกะวัตต์ในจังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลาปาง
และจังหวัดพิษณุโลก ตามลาดับ สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์
จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของบริษัท โดยบริษัทได้ทาสัญญา
ซือขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการ
ผลิตโครงการละ 90 เมกะวัตต์ ในจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลาปาง และจังหวัดพิษณุโลก ได้ทาสัญญาซือขาย
ไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เรียบร้อยแล้วเช่นกัน ปัจจุบันโครงการโรงไฟฟ้าขนาด
กาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ในจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของบริษัทได้เริ่มจาหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ได้ในเดือนตุลาคม 2555 แล้ว และโครงการโรงไฟฟ้าขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ ในจังหวัด
นครสวรรค์อยู่ระหว่างการจัดหาเงินทุนสาหรับใช้ในการก่อสร้างโครงการ และสาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
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แสงอาทิตย์อีก 2 โครงการ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ในจังหวัดลาปาง และขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะ
วัตต์ในจังหวัดพิษณุโลก สามารถศึกษารายละเอียดในหัวข้อที่ 6. โครงการในอนาคต
1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บริษัทดาเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 4
โครงการ ขนาดกาลังการผลิตรวม 278 เมกะวัตต์ สรุปได้ดังนี
ขนาดกาลัง
การผลิต
8 เมกะวัตต์

โครงการ
1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลพบุรี
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดนครสวรรค์
3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลาปาง
(รายละเอียดอยู่ในหัวข้อที่ 6. โครงการในอนาคต)
4. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก
(รายละเอียดอยู่ในหัวข้อที่ 6. โครงการในอนาคต)
รวม

90 เมกะวัตต์
90 เมกะวัตต์

วันกาหนดเริ่มต้นซือขายไฟฟ้าที่ระบุ
ในสัญญาซือขายไฟฟ้า (SCOD)
17 ตุลาคม 2555
(เริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว)
1 ธันวาคม 2556
1 ธันวาคม 2557

90 เมกะวัตต์

1 ธันวาคม 2558

278 เมกะวัตต์

โดยมีรายละเอียดของ 2 โครงการในจังหวัดลพบุรี และจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี (สาหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดลาปางและจังหวัดพิษณุโลก สามารถศึกษารายละเอียดได้ในหัวข้อที่ 6. โครงการ
ในอนาคต)
1.1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ตังอยู่ที่ เลขที่ 188 หมู่ที่
3 ถนนสายโคกตูม-แม่นาป่าสัก (ทางหลวงหมายเลข 3333) กม.21 ตาบลพัฒนานิคม อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
15140 ถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกทีบ่ ริษัทดาเนินการ โดยดาเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท อีเอ โซล่า จากัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยปัจจุบัน บริษัท อีเอ โซล่า จากัด มีทุนจดทะเบียนทังสิน 200,000,000 บาท โดยบริษัท
ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ตามแผนภาพโครงสร้างการถือหุ้น
โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท อีเอ โซล่า จากัด

โดยบริษัท อีเอ โซล่า จากัด ดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
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(Very Small Power Producer : VSPP) ตังอยู่ที่ เลขที่ 188 หมู่ที่ 3 ถนนสายโคกตูม-แม่นาป่าสัก (ทางหลวงหมายเลข
3333) กม.21 ตาบลพัฒนานิคม อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140 มีเนือที่รวม 315-3-20 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินที่เป็น
กรรมสิทธิ์ของบริษัททังหมด โดยโครงการนีได้เริ่มจาหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ในเดือนตุลาคม 2555 แล้ว
และได้รับส่วนเพิ่มราคารับซือไฟฟ้า (Adder) สาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) จากพลังงานหมุนเวียน ในอัตรา
8 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 10 ปี นับจากวันเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า (Commercial Operation Date
: COD) ตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องการกาหนดส่วนเพิ่มราคารับซือไฟฟ้าสาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
จากพลังงานหมุนเวียน ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552
แผนที่ตังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี
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แผนผังที่ดินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี

บ่อนา

บ่อนา
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายการ
ชุด PV Module
ชุดอาคารควบคุมcontainer
ชุดหม้อแปลงไฟฟ้า
แนวสายส่งไฟฟ้า 22KV
ชุดมิเตอร์ซือขายไฟฟ้า
แนวถนนในโครงการ
แนวร่องนารอบโครงการ
อาคารควบคุมและสานักงาน
อาคารควบคุมไฟฟ้า 22KV สวิตซ์เกียร์

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี
ชื่อโครงการ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี
ที่ตังโครงการ
เลขที่ 188 หมู่ที่ 3 ถนนสายโคกตูม-แม่นาป่าสัก (ทางหลวงหมายเลข 3333) กม.21 ตาบล
พัฒนานิคม อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140 ซึ่งทางบริษัทพิจารณาแล้วว่าเป็นพืนที่สูง
ใกล้ภูเขา และไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย โดยมีความสูงโดยเฉลี่ยในระดับเสมอถนนผ่านหน้า
หรือสูงกว่าระดับนาทะเลประมาณ 80 เมตร
กาลังการผลิต
กาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์
รายละเอียด
เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยตรง
มี
โครงการ
ส่วนประกอบตามมาตรฐานสากลของโรงไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย
1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จานวน 79,748 แผง กาลังการผลิตรวมประมาณ 8 เมกะวัตต์ ซึ่งจะ
เปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นกระแสไฟฟ้า
2. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter / Converter) จานวน 28 ชุด ซึ่งเป็นอุปกรณ์เปลี่ยน
ระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเข้าสู่สายไฟฟ้าโดยตรง
3. ระบบจาหน่ายไฟฟ้า ประกอบด้วย Transformer และ Switch Gear จะทาหน้าที่ในการ
เพิ่มแรงดันให้มากพอสาหรับการจ่ายไฟเข้าระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยจะ
มีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและแสดงผลค่าทางไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ในการซือขาย
ภาพแสดงส่วนประกอบของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เทคโนโลยีที่ใช้ใน
การผลิต

ลักษณะเซลล์แสงอาทิตย์ของโครงการโรงไฟฟ้าเป็นแบบ Photovoltaic ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่
สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าโดยตรง จากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตขึนจากสาร
กึ่งตัวนาที่สามารถดูดกลืนแสงอาทิตย์ได้ โดยใช้ซิลิกอน (SIlicon) เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบ
พืนผิวก็จะถูกเปลี่ยนเป็นพาหะนาไฟฟ้าและถูกแยกประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิด
แรงดันไฟฟ้าที่ขัวทังสองของเซลล์แสงอาทิตย์
เมื่อนาขัวไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ไปต่อกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้าก็จะสามารถไหลเข้าสู่อุปกรณ์และทางานได้
ทังนี เทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าในส่วนของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Modules)
ประกอบด้วย 2 เทคโนโลยี ได้แก่ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึก (Crystalline Solar Cells) และเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cells สาเหตุที่บริษัทเลือกใช้เทคโนโลยีดังกล่าวทัง
2
เทคโนโลยี
เนื่องจากต้องการพัฒนาให้โรงไฟฟ้าแห่งนีเป็นโรงไฟฟ้าต้นแบบที่ทดสอบ
ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์อีก 3 โครงการ โครงการละ 90 เมกะวัตต์ของบริษัทในอนาคตต่อไป ทาให้โครงการ
โรงไฟฟ้าแห่งนีใช้เทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลายและใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์จากผู้ผลิตหลาย
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รายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี
ราย โดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์จากผู้ผลิตในประเทศจีน และไต้หวัน ที่มีการรับประกัน
ประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Power Output Guarantee)
จากโรงงานผู้ผลิตตลอดอายุการใช้งาน 25 ปี และการรับประกันสินค้า (Product Warranty) เป็น
ระยะเวลา 5 ปี และใช้ Inverter จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 4 ราย เช่น จากประเทศไทย
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และอิตาลี โดยมีการรับประกันสินค้า (Product Warranty) เป็นระยะเวลา
5 ปีเช่นกัน ทังนี การที่โครงการนีเลือกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์และ Inverter ที่หลากหลายเพื่อให้
โครงการสามารถทาการทดสอบประสิทธิภาพในการแปลงกระแสไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบ และ
ให้ได้ข้อสรุปถึงรูปแบบที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูงสุดต่อไป
โดยสามารถสรุปความแตกต่างของเทคโนโลยีการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
Crystalline กับ Thin Film ได้ดังนี
- เทคโนโลยีแบบ Thin Film มีค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงต่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
เทคโนโลยีแบบ Crystalline กล่าวคือ เมื่อได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เกินกว่าค่าความ
ร้อนกลาง จะทาให้ประสิทธิภาพการทางานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงน้อยกว่าเทคโนโลยี
แบบ Crystalline ทาให้เทคโนโลยีแบบ Thin Film เหมาะกับสภาพอากาศร้อนมากกว่า
นอกจากนี เทคโนโลยีแบบ Thin Film มีราคาถูกกว่า และสามารถรับแสงอาทิตย์ทางอ้อมได้
แต่มีข้อเสียทีก่ ารใช้พืนที่โดยเปรียบเทียบมากกว่า และมีประสิทธิภาพของแผง (module
efficiency) ต่ากว่า
- เทคโนโลยีแบบ Crystalline มีประสิทธิภาพของแผง (module efficiency) สูงกว่า ใช้พืนที่โดย
เปรียบเทียบน้อยกว่า แต่มีราคาสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีแบบ Thin Film มีค่า
สัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงสูงกว่า และไม่สามารถรับแสงอาทิตย์ทางอ้อมได้
งบลงทุนรวม
งบลงทุนรวมประมาณ 890 ล้านบาท ประกอบด้วย
 เงินลงทุนค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 780 ล้านบาท
 ค่าที่ดินและสิทธิสัญญาซือขายไฟฟ้ากับ กฟภ. จานวน 79 ล้านบาท
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ดอกเบียจ่าย ค่าธรรมเนียม จานวน 31 ล้านบาท
โดยมีที่มาของเงินลงทุนจากเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น จานวน 260 ล้านบาท และเงินกู้
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน จานวน 630 ล้านบาท
วันเริ่มต้นซือขาย วันที่ 17 ตุลาคม 2555
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
(COD)
นอกจากนี สามารถสรุปสาระสาคัญของสัญญาซือขายไฟฟ้าระหว่าง บริษัท อีเอ โซล่า จากัด กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ซึ่งเป็นการรับโอนสิทธิในการซือขายไฟฟ้ามาจากบริษัท สุรชัย (1997) โซล่าร์ จากัด ได้ดังนี
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สรุปสาระสาคัญของสัญญาซือขายไฟฟ้า (PPA)_ระหว่าง บริษัท อีเอ โซล่า จากัด กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”)
สาหรับการขายไฟฟ้า ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี
วันที่ทาสัญญา
วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 เป็นวันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แจ้งการโอนสิทธิและ
หน้าที่ตามสัญญาซือขายไฟฟ้าจากบริษัท สุรชัย (1997) โซล่าร์ จากัด ให้กับ บริษัท อีเอ
โซล่า จากัด
การซือขายพลังงานไฟฟ้า 1. ผู้ผลิตไฟฟ้าและ กฟภ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการซือขายไฟฟ้าและการเชื่อมโยง
ระบบไฟฟ้า ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบการรับซือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
มาก (VSPP) สาหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และระเบียบการไฟฟ้า
ฝ่ายจาหน่ายว่าด้วยการเดินเครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบของการไฟฟ้าฝ่าย
จาหน่าย พ.ศ. 2549 สาหรับปริมาณพลังไฟฟ้าไม่เกิน 10 เมกะวัตต์
2. กฟภ. ตกลงซือ และ บริษัท อีเอ โซล่า จากัด ตกลงขายพลังงานไฟฟ้าในปริมาณพลัง
ไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์ โดยมีจุดรับซือไฟฟ้าอยู่ที่จุด
ติดตังที่ 188 หมู่ที่ 3 ตาบลพัฒนานิคม อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยสัญญา
ว่าจะขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า(SCOD) ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ต่อมา เมื่อ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 กฟภ.ได้อนุมัติการเลื่อนวันกาหนดเริ่มต้นซือขายไฟฟ้าที่
ระบุในสัญญาซือขายไฟฟ้า (SCOD) ครังที่ 1 ออกไปได้อีก 6 เดือน จนถึงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2555
การใช้และการสินสุดของ สัญญามีผลบังคับใช้ โดยมีระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่องครังละ 5 ปีโดยอัตโนมัติ และให้มี
สัญญา
ผลใช้บังคับจนกว่าจะมีการยุติสัญญา
หมายเหตุ : COD (Commercial Operation Date) คือ วันเริ่มต้นซือขายไฟฟ้าและวันที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
SCOD (Scheduled Commercial Operation Date) คือ กาหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตามที่ระบุไว้ในสัญญาซือ
ขายไฟฟ้า

นอกจากการได้รับส่วนเพิ่มราคารับซือไฟฟ้า (Adder) สาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) จาก
พลังงานหมุนเวียนในอัตรา 8 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากรายได้หลักจากการผลิต
และจาหน่ายไฟฟ้าแล้ว โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นียังจะได้รับประโยชน์ในรูปรายได้เพิ่มเติมจากการจาหน่าย
คาร์บอนเครดิต (Certified Emission Reduction : CERs) โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลพบุรีของ
บริษัท อีเอ โซล่า จากัด ได้รับการพิจารณาจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ Thailand
Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) ตามที่ประเทศไทยได้ให้
สัตยาบันต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework
Convention on Climate Change : UNFCCC) และพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) โดยทีบ่ ริษัท อีเอ โซล่า จากัด ได้รับ
การตอบรับการขึนทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกในโครงการ CDM ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 โดยมีระยะเวลาการ
ยื่นขอรับรายได้จากคาร์บอนเครดิตเป็นเวลา 10 ปี นับตังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

นอกจากนี
โครงการยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 2467(1)/2554 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 17
พฤศจิกายน 2554 ดังนี
1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 8 ปี
นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
3. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคานวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้ ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนัน
4. ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของ
อัตราปกติ มีกาหนดเวลา 5 ปีนับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าวแล้ว
5. ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา สองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา
10 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
6. ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตังหรือก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ
ในส่วนของการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัด
ลพบุรี บริษัท อีเอ โซล่า จากัด ได้ทาสัญญารับเหมาก่อสร้างโครงการ (Engineering Procurement and Construction
Agreement : EPC) กับ บริษัท เด็มโก้ จากัด (มหาชน) (DEMCO) ในฐานะผู้รับเหมาก่อสร้าง ในการให้บริการออกแบบ
ก่อสร้าง ติดตัง บริหารจัดการ และบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร
โดยบริษัท เด็มโก้ จากัด (มหาชน) (DEMCO) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
โดยให้บริการตังแต่การออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ติดตังงานที่เกี่ยวข้องกับระบบวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่ างครบวงจร ตังแต่
กระแสไฟฟ้าออกจากระบบผลิตกระแสไฟฟ้า หรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้า ผ่านสถานีไฟฟ้าย่อย ระบบสายส่ง ระบบจาหน่าย
ถึ ง ผู้ ใ ช้ ไฟที่ เ ป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม หรื อ แหล่ ง ชุ ม ชน เรี ย กได้ ว่ า การให้ บ ริ ก ารของบริ ษั ท เป็ น งานระบบ
วิศวกรรมไฟฟ้าที่ครบวงจร และเบ็ดเสร็ จภายในบริษัทเดียว ทังนี สามารถสรุปผลงานการรับเหมาก่อสร้างโครงการต่างๆ
ของ DEMCO ในปีที่ผ่านมา ได้ดังนี
ตัวอย่างผลงานการก่อสร้างของ DEMCO ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2552- ปี 2554)
รายชื่อบริษัทที่ DEMCO ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. บจก.เฟิร์ส โคราช วินด์
3. บจก.โรจนะเพาเวอร์
4. บจก.เค.อาร์.ทู
5. บจก.พีทีที ยูทิลิตี
6. บจก.ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี่

ปีที่ได้รับงาน
2551 - 2554
2553
2553 - 2554
2553
2549 - 2554
2553 - 2554
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ปีที่งานสินสุด
2556
2555
2556
2555
2555
2555

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

สรุปสาระสาคัญของสัญญารับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (EPC) ขนาดกาลังการ
ผลิต 8 เมกะวัตต์ ระหว่าง บริษัท อีเอ โซล่า จากัด กับ บริษัท เด็มโก้ จากัด (มหาชน) (DEMCO) ได้ดังนี
สรุปสาระสาคัญของสัญญารับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (EPC) ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์
ระหว่าง บริษัท อีเอ โซล่า จากัด กับ บริษัท เด็มโก้ จากัด (มหาชน) (DEMCO)
วันที่ทาสัญญา
วันที่ 25 ตุลาคม 2554
ข้อตกลงการรับเหมา DEMCO ตกลงรับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต
ก่อสร้าง
ประมาณ 8 เมกะวัตต์ และงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าดังกล่าว โดยผู้รับจ้างตกลงที่
จะทาการออกแบบ วางระบบและก่อสร้าง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมทัง ติดตัง และ
ทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทังหมดเพื่อให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถดาเนินการ
ผลิตได้ ตลอดจน การจัดฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ขอบข่ายงานตาม
DEMCO ตกลงที่จะ
สัญญา
1. ออกแบบ วางระบบ และก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตามรูปแบบ ข้อกาหนด
และเงื่อนไขของผู้ว่าจ้าง
2. จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทังหมดที่เกี่ยวข้องกับโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
3. ดาเนินการด้านเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อที่จะสามารถดาเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย
4. ให้ความร่วมมือในด้านเอกสารด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่ทางผู้ว่าจ้างจาเป็นจะต้องมีเพื่อที่จะ
สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
5. ดาเนินการทดสอบ
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทังหมดในโรงผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
6. ดาเนินการจัดฝึกอบรมบุคลากรที่จะต้องปฏิบัติงานในโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานในด้านการผลิต การซ่อมแซม และการบารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
7. ออกรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นราย
เดือนเพื่อให้ผู้รับจ้างรับทราบ
8. วางแผนงาน ควบคุมและตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยทังหมดให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ค่าจ้างการรับเหมา บริษัท อีเอ โซล่า จากัด ตกลงชาระเงินค่าว่าจ้างเหมาก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ก่อสร้างโครงการและ ขนาดกาลังการผลิตประมาณ 8 เมกะวัตต์ให้กับ DEMCO เป็นจานวนเงินรวม 780.00 ล้านบาท ซึ่ง
การจ่ายเงิน
เป็นค่าจ้างเหมาสุทธิไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีรายละเอียดการชาระเงิน ดังนี
1. ร้อยละ 10 ของมูลค่าโครงการ จะชาระในวันที่เริ่มต้นดาเนินการก่อสร้างโครงการ
2. ร้อยละ 90 ของมูลค่าโครงการ ให้ทยอยจ่ายตามมูลค่าความสาเร็จของงานในแต่ละงวด โดย
ชาระเป็นรายเดือน จนครบมูลค่าตามสัญญารับเหมาก่อสร้างโครงการ
หลักประกันการ
- DEMCO จะนาหนังสือคาประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ มอบแก่ บริษัท อีเอ โซล่า จากัด
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

สรุปสาระสาคัญของสัญญารับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (EPC) ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์
ระหว่าง บริษัท อีเอ โซล่า จากัด กับ บริษัท เด็มโก้ จากัด (มหาชน) (DEMCO)
ปฏิบัติตามสัญญา
1. หนังสือคาประกันธนาคารสาหรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า (Advance Bond) มูลค่าร้อยละ 5 ของ
มูลค่าตามสัญญา
2. หนังสือคาประกันธนาคารสาหรับคาประกันผลงาน (Performance Bond) มูลค่าร้อยละ 5
ของมูลค่าตามสัญญา โดยหลังจากนัน 2 ปีนับจากวันที่งานแล้วเสร็จเพียงพอที่ผู้ว่าจ้างจะ
สามารถใช้ประโยชน์ในสาระสาคัญได้ (Substantial Completion Date) บริษัท อีเอ โซล่า
จากัด จะคืนหนังสือคาประกันผลงานให้กับ DEMCO และ DEMCO จะนา Maintenance
Bond ระยะเวลา 2 ปี มามอบให้ผู้ว่าจ้างแทน
กาหนดเวลาแล้ว
ภายใน 8 เดือน นับจากวันที่เริ่มต้นดาเนินการก่อสร้าง (Commencement Date)
เสร็จ
การรับประกันผลงาน หากมีการชารุดบกพร่องหรือความเสียหายเกิดขึนจากงานจ้างนี ภายใน 2 ปี นับจากวันที่งานแล้ว
การก่อสร้างและ
เสร็จเพียงพอที่ผู้ว่าจ้างจะสามารถใช้ประโยชน์ในสาระสาคัญได้ (Substantial Completion Date)
อุปกรณ์ทุกชนิดที่
แต่อย่างไรก็ตามสาหรับอุปกรณ์ Solar Modules และ Central Inverters DEMCO มีหน้าที่
นามาติดตังใช้งาน
จะต้องรับประกันการชารุดบกพร่องหรือความเสียหาย เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่งานแล้ว
เสร็จเพียงพอที่ผู้ว่าจ้างจะสามารถใช้ประโยชน์ในสาระสาคัญได้ (Substantial Completion Date)
การรับประกัน
DEMCO จะรับประกันปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เป็นระยะเวลา 10 ปี
ปริมาณพลังงาน
DEMCO
จะคาประกันค่าความเสียหายหากปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จะผลิตได้ไม่เป็นไปตามที่
ไฟฟ้าที่ผลิตได้
รับประกันไว้
 ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 นับจากวันที่งานแล้วเสร็จเพียงพอที่ผู้ว่าจ้างจะสามารถใช้ประโยชน์ใน
สาระสาคัญได้ (Substantial Completion Date) DEMCO จะนา Bank Guarantee ในจานวน
เงินร้อยละ 2 ของมูลค่าตามสัญญา ระยะเวลา 5 ปี มอบให้ บริษัท อีเอ โซล่า จากัด
 การประกันจากปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 DEMCO จะออกหนังสือคาประกันในนาม DEMCO สาหรับ
การประกันปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จาหน่ายได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ในจานวนเงินร้อยละ
2 ของมูลค่าตามสัญญาให้กับ บริษัท อีเอ โซล่า จากัด
ค่าปรับจากการ
หาก DEMCO ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา DEMCO จะต้อง
ก่อสร้างล่าช้ากว่าที่ ชาระค่าปรับความล่าช้า ให้แก่ บริษัท อีเอ โซล่า จากัด เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของจานวน
กาหนดไว้ในสัญญา เงินค่าจ้างตามสัญญา แต่รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าตามสัญญา
(Liquidated
Damages for Delay
in Completion)
นอกจากสัญญารับเหมาก่อสร้างระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แล้ว ทางบริษัท อีเอ โซล่า จากัด ยัง
ได้ทาสัญญากับ บริษัท เด็มโก้ จากัด (มหาชน) (DEMCO) เพื่อให้บริการการจัดการและบารุงรักษา (Operation and
Maintenance : O&M) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี หลังจาก
โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี
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สรุปสาระสาคัญของสัญญาการจัดการและบารุงรักษา (O&M) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการ
ผลิต 8 เมกะวัตต์ ระหว่าง บริษัท อีเอ โซล่า จากัด กับ บริษัท เด็มโก้ จากัด (มหาชน) (DEMCO)
วันที่ทาสัญญา
ค่าบริการต่อปี

การชาระเงิน

ระยะเวลาการ
บริการ
ขอบข่ายงาน

29 กุมภาพันธ์ 2555
ในปีที่ 1-3 : 4,521,000 บาทต่อปี
ในปีที่ 4 : 4,747,050 บาทต่อปี (เพิ่มขึนร้อยละ 5 จากปีก่อนหน้า)
ในปีที่ 5 : 4,984,403 บาทต่อปี (เพิ่มขึนร้อยละ 5 จากปีก่อนหน้า)
- ร้อยละ 20 ของมูลค่าตามสัญญา ชาระเป็นเงินล่วงหน้า ภายใน 7 นับจากวันที่ผู้รับเหมาส่งมอบ
งานการก่อสร้างโครงการให้ผู้ว่าจ้าง และ DEMCO จะวาง Advance Bond ให้ผู้ว่าจ้าง
- ร้อยละ 80 ของมูลค่าตามสัญญา ทยอยจ่ายชาระเป็นรายเดือน จนครบมูลค่าตามสัญญา โดยให้
หักเงินล่วงหน้าร้อยละ 20 ก่อนชาระในแต่ละเดือน
5 ปี นับจากก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ
1. ตรวจสอบและควบคุมความสามารถในการผลิตให้มีปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จะผลิตได้เป็นไป
ตามที่รับประกันไว้ตามข้อกาหนดในสัญญา
2. จัดทารายงานสถานภาพของเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือทังหมด เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน
และรายปี
3. ตรวจสอบสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อาทิ เช่น
ความชืน อุณหภูมิ และ ปริมาณแสงแดด
4. ตรวจสอบแผนงานการบารุงรักษาโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อป้องกันความบกพร่อง
ของประสิทธิภาพการผลิต
5. ดูแลการดาเนินการการให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างในการซ่อมแซมอุปกรณ์ ตามที่รับประกันใน
ระยะเวลา 2 ปี หรือ 5 ปี (5 ปี เฉพาะ PV Modules และ Inverter)
6. รับผิดชอบค่าแรงงานและอะไหล่ก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างมีความผิดพลาดในด้านการบารุงรักษาและ
การปฏิบัติงาน
7. ดูแล ตรวจสอบ และจัดทารายงานระบบรักษาความปลอดภัยเป็นรายสัปดาห์
8. ทาความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์สัปดาห์ละ 2 ครัง และ ทาการบันทึกปริมาณพลังงานไฟฟ้า
ที่ผลิตได้

ทังนี สามารถสรุปการคาดการณ์ผลตอบแทนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการ
ผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี ได้ดังนี
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลพบุรี
ปีที่คาดว่าจะรับรู้รายได้เต็มปี
วันที่เริ่มจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
ประมาณการอัตรากาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ (ต่อปี)
ประมาณการราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย
ประมาณการค่าไฟพื้นฐาน
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8 เมกะวัตต์
พ.ศ.2556
17 ตุลาคม 2555
13.14 ล้านกิโลวัตต์
11.35 บาท/หน่วย
3.35 บาท/หน่วย

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลพบุรี
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)
รายได้จากการขายไฟฟ้า
รายได้อื่น
รายได้รวมต่อปี (กรณีคิดเต็มปี-ปีแรก)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อปี (กรณีคิดเต็มปี-ปีแรก)
ค่าเสื่อมราคาต่อปี (กรณีคิดเต็มปี-ปีแรก)
ดอกเบียจ่าย (กรณีคิดเต็มปี-ปีแรก)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (กรณีคิดเต็มปี-ปีแรก)
กาไรสุทธิ (กรณีคิดเต็มปี-ปีแรก)
กระแสเงินสดที่ได้จากโครงการ (FCFF)
มูลค่าส่วนท้าย (Terminal Value)
(ต้นทุนค่าซือที่ดิน คิดอัตราเติบโตปีละ 0.50%)
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่ได้จากโครงการ (FCFF)
สมมติฐานอัตราส่วนคิดลด:
- อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

- อัตราคิดลดของโครงการ (WACC)

- ต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Ke)
- ต้นทุนทางการเงินของหนีสิน (Kd)
- อัตราส่วนหนีสินต่อทุน (D/E Ratio)
มูลค่าปัจจุบันของโครงการ (NPV)
อัตราผลตอบแทนโครงการ (Project IRR)
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Equity IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)

8 เมกะวัตต์
8.00 บาท/หน่วย
149.17 ล้านบาท
0.00 ล้านบาท
149.17 ล้านบาท
10.02 ล้านบาท
33.14 ล้านบาท
42.52 ล้านบาท
0.00 ล้านบาท (BOI)
63.49 ล้านบาท
อยู่ในช่วง 139.21 ถึง 17.00 ล้านบาท
(ปี 2556 – ปี 2580)
32.67 ล้านบาท (ณ สินปี 2580)
อยู่ในช่วง 128.57 ถึง 9.82 ล้านบาท
(ปี 2556 – ปี 2580)
- ปีที่ 1- 8 ร้อยละ 0
- ปีที่ 9 – 13 ร้อยละ 15
- ปีที่ 13 – 25 ร้อยละ 30
- ปีที่ 1- 8 ร้อยละ 8.27
- ปีที่ 9 – 13 ร้อยละ 7.49
- ปีที่ 13 – 25 ร้อยละ 6.70
ร้อยละ 12.10
ร้อยละ 7.00
3:1
190.33 ล้านบาท
ร้อยละ 11.78
ร้อยละ 20.19
7 ปี

หมายเหตุ : ข้อมูลประมาณการทางการเงินข้างต้น คานวณจากประมาณการเป็นระยะเวลา 25 ปี

จากข้อมูลประมาณการทางการเงินข้างต้น สรุปได้ว่า เมื่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด
กาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี ดาเนินการเต็มปีในปี 2556 บริษัทจะมีรายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้าประมาณ
149.17 ล้านบาทต่อปี มีกาไรสุทธิประมาณ 63.49 ล้านบาทต่อปี มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) ที่คานวณจาก
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การระยะเวลาดาเนินโครงการ 25 ปี เท่ากับ 190.33 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนโครงการ (Project IRR) เท่ากับร้อยละ
11.78 มีอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Equity IRR) เท่ากับร้อยละ 20.19 และมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 7 ปี
ทังนี ข้อมูลประมาณการทางการเงินที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงข้อมูลจากการประมาณการโดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระแห่งหนึ่งที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง
อาจมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนโครงการ สามารถสรุปได้ดังนี
1) ความเสี่ยงที่ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการน้อยกว่าที่ประมาณการไว้
ทังจากปัจจัย
ภายในของโครงการ เช่น กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการอาจทีม่ ีปัญหาด้านเทคนิค หรือการที่
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) หรือเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) มีอายุการใช้งานจริงที่ต่า
กว่าที่ประมาณการไว้ และปัจจัยภายนอก เช่น ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ นาท่วม หรือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลให้ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการน้อยกว่าที่คาดการณ์
หรือที่ทาประกัน (Energy Output Guarantee) ไว้ แต่อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน ปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าที่โครงการผลิตได้จริง มีปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงกว่าที่ประมาณการและที่ผู้รับเหมาก่อสร้าง
โครงการรับประกันไว้
2) ความเสี่ยงที่ราคาขายไฟฟ้าอาจต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่ประกาศโดย
ภาครัฐ รายละเอียดตามแผนภาพ

ที่มา : คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.)

แต่อย่างไรก็ตาม สามารถแสดงกราฟอัตราค่าไฟฟ้า ซึ่งจะเห็นว่าแนวโน้มอัตราค่าไฟฟ้า มีแนวโน้มสูงขึนตลอด
ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ดังกราฟ
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ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

3) ความเสี่ยงที่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่เพิ่มขึนในอนาคต อาทิ ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ค่าเบียประกันภัย เป็นต้น
4) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบียที่อาจปรับสูงขึนในอนาคต เนื่องจากอัตราดอกเบียของโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินเป็นอัตราดอกเบียแบบลอยตัว ซึ่งหากอัตราดอกเบียมี
แนวโน้มสูงขึนในอนาคต ก็อาจส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของโครงการสูงขึน ทาให้ผลตอบแทนที่
ได้รับต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้
5) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น การเปลี่ยนแปลงส่วนเพิ่ม
ราคารับซือไฟฟ้า (Adder) ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนไปแล้ว เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็นนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุน เพื่อลดการนาเข้าพลังงาน
จากต่างประเทศ ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกร้อยละ 25 ภายในระยะเวลา
10 ปี (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2564) เพื่อเป็นการพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศ จึงคาดว่าความเสี่ยง
ที่รัฐบาลจะยกเลิกการสนับสนุนจะมีต่ามาก
1.2 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ง
โครงการดังกล่าวถือเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer : SPP) มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) เป็นผู้รับซือไฟฟ้าทังหมดแต่ผู้เดียว โครงการตังอยู่บนถนนทางหลวงชนบทวายบ้านตาคลี-บ้านหัวหวาย ตาบลหัว
หวาย อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยจะดาเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท บนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มีเนือที่รวม 1,818-0-39 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) ซึ่งเพียงพอ
ต่อการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว
โดยโครงการโรงไฟฟ้านีจะได้รับส่วนเพิ่มราคารับซือไฟฟ้า
(Adder) สาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จากพลังงานหมุนเวียน ในอัตรา 6.50 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยมี
ระยะเวลาสนับสนุน 10 ปี นับจากวันเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า (Commercial Operation Date : COD) และสามารถยื่นการ
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้
ทังนี ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการดาเนินการโอนสิทธิในสัญญาซือขายไฟฟ้าเพื่อขายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ทังหมดจาก
โครงการให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้แก่ บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จากัด ภายใต้เงื่อนไขการ
เป็นบริษัทในเครือ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39(3) กล่าวคือ บริษัทสามารถโอนสิทธิในสัญญาซือขายไฟฟ้าให้แก่
บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จากัด ได้ เนื่องจากถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50.00 ของทุนของบริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์
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จากัด สาหรับความคืบหน้าโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงที่ดิน และการจัดหาเงินทุนสาหรับใช้ในการก่อสร้าง
โครงการ ทังนี โดยใช้เวลาก่อสร้างรวมประมาณ 1 ปี ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจาหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ทันตามที่ระบุใน
สัญญาซือขายไฟฟ้ากับ กฟผ. (SCOD) คือ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2556
แผนที่ตังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์
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แผนผังที่ดินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์
แนวสายไฟฟ้าแรงสูง
ทางสาธารณประโยชน์
ทางสาธารณประโยชน์

แนวสายไฟฟ้าแรงสูง
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อโครงการ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์
ที่ตังโครงการ
ถนนทางหลวงชนบทสายบ้านตาคลี-บ้านหัวหวาย ตาบลหัวหวาย อาเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์
กาลังการผลิต
กาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์
รายละเอียดโครงการ
เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยตรง มีระบบ
ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจาหน่าย (PV Grid Connected System) เป็น
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ถูกออกแบบสาหรับผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปลี่ยน
กระแสตรงเป็นกระแสไฟฟ้าสลับเข้าสู่ระบบจาหน่ายไฟฟ้า (National Grid) โดยตรง ในช่วง
กลางวัน เซลล์แสงอาทิตย์ได้รับแสงแดดสามารถผลิตไฟฟ้า โดยผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้า
กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ อุปกรณ์ระบบที่สาคัญ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์
อุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (Inverter) ชนิดต่อกับระบบ
จาหน่ายไฟฟ้า
เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ลักษณะเซลล์แสงอาทิตย์ของโครงการโรงไฟฟ้าเป็นแบบ Photovoltaic ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่
ผลิต
สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าโดยตรง จากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตขึนจากสาร
กึ่งตัวนาที่สามารถดูดกลืนแสงอาทิตย์ได้ โดยใช้ซิลิกอน (SIlicon) เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบ
พืนผิวก็จะถูกเปลี่ยนเป็นพาหะนาไฟฟ้าและถูกแยกประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดัน
ไฟฟ้าที่ขัวทังสองของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อนาขัวไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ไปต่อกับอุปกรณ์
ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้าก็จะสามารถไหลเข้าสู่อุปกรณ์และทางานได้
ทังนี
เทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าในส่วนของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
(Solar
Modules) เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกรวม (Polycrystalline Solar Cells) เนื่องจากมี
ประสิทธิภาพของแผง (Module Efficiency) ที่สูงกว่าเทคโนโลยีแบบ Thin film โดยเลือกใช้แผง
เซลล์แสงอาทิตย์จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน ที่มีการรับประกันประสิทธิภาพในการผลิต
พลังงานไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Power Output Guarantee) จากโรงงานผู้ผลิตตลอด
อายุการใช้งาน 25 ปี และการรับประกันสินค้า (Product Warranty) เป็นระยะเวลา 10 ปี และ
เลือกใช้ Inverter ที่มีเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยมีการรับประกันสินค้า
(Product Warranty) เป็นระยะเวลา 5 ปี
งบลงทุนรวม
งบลงทุนรวมประมาณ ประมาณ 6,680 ล้านบาท ประกอบด้วย
 เงินลงทุนค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 6,180 ล้านบาท
 ค่าที่ดินและค่าปรับปรุงที่ดิน จานวน 130 ล้านบาท
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าศึกษาความเป็นไปได้โครงการ จานวน 370 ล้านบาท
โดยมีที่มาของเงินลงทุนจากเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของงบลงทุน
หรือคิดเป็นจานวน 1,670 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ คิด
เป็นร้อยละ 75 ของงบลงทุน หรือคิดเป็นจานวน 5,010 ล้านบาท
ทังนี บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศจานวน 5,010 ล้าน
บาท ตามที่บริษัทได้แต่งตังปรึกษาทางการเงินในการจัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
(Lead Arranger) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินดังกล่าวเป็นสถาบันการเงินในประเทศ โดยจะ
ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและประสานงานการจัดหาเงินกู้ยืมให้กับโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ทัง 3 แห่ง ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลาปาง และจังหวัด
พิษณุโลก ให้กับบริษัท โดยปัจจุบันการจัดหาเงินกู้ยืมโครงการจังหวัดนครสวรรค์ อยู่
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รายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์
ระหว่างการดาเนินการเรื่องการสรุปเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ เช่น การประกันภัยโครงการ
การเบิกจ่ายเงินผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ และรายละเอียดของเงื่อนไขเงินกู้ และในส่วน
ของเงินลงทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 1,670 ล้านบาท บริษัทคาดว่าจะมาจากเงินที่
ได้รับจากผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน (IPO) ในครังนีทังหมด
(รายละเอียด สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 1.4.3 ความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุน
สาหรับใช้ในการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้า)
วันกาหนดเริ่มต้นซือ
ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2556
ขายไฟฟ้าที่ระบุใน
สัญญาซือขายไฟฟ้า
(SCOD)
นอกจากนี สามารถสรุปสาระสาคัญของสัญญาซือขายไฟฟ้าระหว่าง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ได้ดังนี
สรุปสาระสาคัญของสัญญาซือขายไฟฟ้า (PPA)_ระหว่าง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)(โครงการ1) กับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) สาหรับการขายไฟฟ้า ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ทาสัญญา
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ 12 มีนาคม 2555
การดาเนินการก่อน 1. บริษัทจะต้องนาหนังสือรับรองการอนุญาตให้ก่อสร้างโรงงานติดตังเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
การซือขายไฟฟ้า
ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าซึ่งได้รับการอนุญาตผลิตไฟฟ้าซึ่งได้รับจากคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) ใบอนุญาตทางสิ่งแวดล้อมและใบอนุญาตอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด มา
แสดงกับ กฟผ. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ ก่อนวันเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า
2. บริษัทจะต้องจัดส่งขันตอนการทดสอบเดินเครื่องกาเนิดไฟฟ้า และวันที่คาดว่าจะเริ่มต้นขนาน
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการไฟฟ้า โดยทาเป็นหนังสือส่งให้ กฟผ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบล่วงหน้าก่อนวันเริ่มต้นขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 60 วัน
3. บริษัทและการไฟฟ้าจะร่วมกันกาหนดข้อปฏิบัติในการจ่ายไฟฟ้า
วิธีการติดต่อสื่อสาร
ประจาวัน การดับไฟฟ้า การรายงานปริมาณพลังงานไฟฟ้าประจาวัน การสั่งการ การลงบันทึก
ข้อมูลทางไฟฟ้าของเครื่องแต่ละยูนิต การจ่ายพลังรีแอคทีฟ ตลอดจนรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่จะ
ติดต่อประสานงานของทังสองฝ่าย
4. บริษัทจะต้องแจ้งถึงวันที่บริษัทประสงค์จะเริ่มต้นซือขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ทราบล่วงหน้าเป็น
หนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน และ กฟผ. สงวนสิทธิกาหนดวันเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า ตามความ
เหมาะสมทางด้านเทคนิค
5. ถ้าบริษัทไม่สามารถเริ่มต้นวันซือขายไฟฟ้าได้ภายใน 12 เดือนนับจากวันกาหนดวันเริ่มต้นซือ
ขายไฟฟ้า (SCOD) ที่กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนีแล้ว ให้ถือว่าสัญญาซือขายไฟฟ้าสินสุดลง
6. บริษัทจะต้องทาสัญญาซือขายไฟฟ้าสารองจากการไฟฟ้าก่อนวันเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า
ใน
ปริมาณไม่ต่ากว่า 1 ใน 3 ของกาลังการผลิตติดตังหักด้วยปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ขายเข้า
ระบบของการไฟฟ้า และให้บริษัทนาสัญญาซือขายไฟฟ้าสารองดังกล่าวมาแสดงต่อ กฟผ.
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทาการก่อนวันเริ่มต้นซือขายไฟฟ้าตามสัญญาข้อ 4.
การเชื่อมโยงระบบ 1. บริษัทจะต้องรับผิดชอบในการออกแบบก่อสร้าง ติดตัง บารุงรักษา และครอบครองโรงไฟฟ้า
ไฟฟ้า
รวมถึงอุปกรณ์สนับสนุนต่าง ๆ หลังจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า
2. บริษัทต้องติดตังอุปกรณ์ส่งข้อมูลในบริเวณทรัพย์สินของบริษัท
บารุงรักษาอุปกรณ์และ
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สรุปสาระสาคัญของสัญญาซือขายไฟฟ้า (PPA)_ระหว่าง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)(โครงการ1) กับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) สาหรับการขายไฟฟ้า ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ทังนี ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด
3. การไฟฟ้าจะรับผิดชอบในการออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอุปกรณ์ระบบป้องกันในการ
เชื่อมโยงระบบไฟฟ้า
4. บริษัทยินยอมให้การไฟฟ้าเข้าไปในสถานที่ของบริษัท เพื่อทาการติดตัง ปฏิบัติงาน บารุงรักษา
เปลี่ยน และ/หรือ โยกย้ายอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบไฟฟ้าได้ เมื่อได้แจ้งให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองสถานที่ทราบแล้ว
5. บริษัทจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า ซึ่งได้แก่ ค่าระบบขนส่ง และระบบ
จาหน่ายไฟฟ้าจากจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าถึงโรงไฟฟ้าของบริษัท ค่ามาตรวัดไฟฟ้า ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับระบบป้องกันไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการที่เกิดเพิ่มขึนทังหมด จากการ
ดาเนินการรับซือไฟฟ้าจากบริษัท โดยจะต้องชาระให้เสร็จสินก่อนที่จะเริ่มขายไฟฟ้า
6. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ใน
ระบบไฟฟ้าของตน อันจะมีผลกระทบต่ออุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้าของทัง 2 ฝ่าย
การซือขายพลังงาน 1. วันกาหนดเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า (SCOD) คือ วันที่ 1 ธันวาคม 2556
ไฟฟ้า
2. บริษัท ตกลงขาย และ กฟผ. ตกลงซือพลังงานไฟฟ้า ในปริมาณพลังไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์ ณ
ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ โดยมีจุดรับซือไฟฟ้าอยู่ที่จุดติดตังมาตรวัดไฟฟ้า ซึ่งตังอยู่ที่สถานี
ไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ของกฟผ. ระหว่างสถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าตะโก กับ สถานีไฟฟ้าแรงสูงตา
คลี 2 ของกฟผ.
3. บริษัทตกลงขาย และ กฟผ. ตกลงซือพลังงานไฟฟ้า ในอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าตามที่กาหนด
โดย อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment : EP) เท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง ณ ระดับ
แรงดัน 11-33 กิโลโวลต์ ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขายให้การไฟฟ้าฝ่าย
จาหน่าย (กฟน.) รวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติขายส่งเฉลี่ย (Ft
ขายส่งเฉลี่ย)
การใช้และการ
สัญญามีผลบังคับใช้ตังแต่วันที่ทังสองฝ่ายลงนามในสัญญา
และให้มีอายุสัญญาตังแต่เดือนที่
สินสุดของสัญญา บริษัทขายไฟฟ้าให้กฟผ. เป็นระยะเวลา 5 ปี และเมื่อสัญญาจะสินสุดลง หากคู่สัญญาฝ่ายใด
ประสงค์ที่จะต่ออายุสัญญาออกไป คู่สัญญาฝ่ายนันจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกาหนดอายุสัญญา และให้สัญญานีมีอายุต่อไปอีกคราว
ละ 5 ปี
การเรียกเก็บเงิน
กฟผ. จะชาระเงินค่าพลังงานไฟฟ้า และ ค่าส่วนเพิ่มราคารับซือไฟฟ้า สาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าราย
และการชาระเงิน
เล็กจากพลังงานหมุนเวียน ในแต่ละเดือน ดังนี
1. ค่าพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลา Peak สาหรับปริมาณไฟฟ้าในช่วงเวลา Peak ที่ไม่เกินปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าที่ 90 เมกะวัตต์ คูณกับจานวนชั่วโมง ในช่วงเวลา Peak ของเดือนนันในอัตรา
ค่าพลังงานไฟฟ้าในช่วงที่ระบบมีความต้องการไฟฟ้าสูง (Peak) ตามอัตราค่าพลังงานไฟฟ้า
(Energy Payment : EP) ที่กาหนดไว้
2. ค่าพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลา Off Peak สาหรับปริมาณไฟฟ้าในช่วงเวลา Off Peak ที่ไม่เกิน
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ 90 เมกะวัตต์ คูณกับจานวนชั่วโมง ในช่วงเวลา Off Peak ของเดือน
นันในอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าในช่วงที่ระบบมีความต้องการไฟฟ้าต่า (Off Peak) ตามอัตราค่า
พลังงานไฟฟ้า (Energy Payment : EP) ที่กาหนดไว้
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สรุปสาระสาคัญของสัญญาซือขายไฟฟ้า (PPA)_ระหว่าง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)(โครงการ1) กับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) สาหรับการขายไฟฟ้า ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์
3. บริษัทจะได้รับเงินส่วนเพิ่มราคารับซือไฟฟ้าตามปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้คิดเงินตามข้อ 1.
และ 2. โดยอัตราส่วนเพิ่มราคารับซือไฟฟ้า และระยะเวลาในการได้รับเงินค่าส่วนเพิ่มราคารับ
ซือไฟฟ้าเป็นไปตามที่กาหนด
4. บริษัทจะยื่นใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. เดือนละครัง และ กฟผ. ต้องชาระเงินให้แก่
บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ กฟผ. ได้รับใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าจากบริษัท
5. กฟผ.จะยื่นใบเรียกเก็บเงินให้บริษัท (ถ้ามี) และบริษัทต้องชาระเงินให้กฟผ. ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่บริษัทได้รับใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าจากกฟผ.
หลักคาประกันและ 1. บริษัทได้ยื่นหลักคาประกันการยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้า เป็นหนังสือคาประกันการยื่นข้อเสนอ
การยื่นข้อเสนอขาย
ขายไฟฟ้า ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2552 จานวนเงิน 18,000,000
ไฟฟ้า
บาท
2. กฟผ. จะคืนหลักคาประกันการยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าให้แก่บริษัท ภายใน 15 วันทาการ ใน
กรณีดังนี
2.1 เมื่อบริษัทได้เริ่มต้นซือขายไฟฟ้า (COD)
(1) คืนเต็มจานวนในกรณีที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายใน 60 วัน หลังวัน
กาหนดเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า (1 ธันวาคม 2556)
(2) คืนหลักคาประกันจานวนที่เหลือภายหลังจากที่ กฟผ. ได้หักค่าปรับจากความล่าช้า
ในการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเกินกว่า 60 วัน หลังวันกาหนดเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า (1
ธันวาคม 2556) ในอัตราร้อยละ 0.33 ต่อวัน ของวงเงินหนังสือคาประกันการยื่น
ข้อเสนอขายไฟฟ้า
2.2 บริษัทไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการอนุญาตนัน ๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว รวมทังการไม่ได้รับอนุญาต
นันไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัท
2.3 เมื่อ กฟผ. ได้หักค่าปรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึนจากการไม่สามารถดาเนินการตาม
เงื่อนไขการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของบริษัทได้ครบถ้วนแล้ว
ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเริ่มต้นซือขายไฟฟ้าได้ตามวันกาหนดเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า (1
ธันวาคม 2556) โดยมิใช่ความผิดของการไฟฟ้าหรือเหตุสุดวิสัย ให้ กฟผ. มีสิทธิคิด
ค่าปรับจากการล่าช้านันได้ ในอัตราร้อยละ 0.33 ต่อวัน ของวงเงินหนังสือคาประกันการ
ยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้า หลังจากครบ 60 วันนับจากวันกาหนดเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า (1
ธันวาคม 2556)
ค่าไฟฟ้าสาหรับ
1. กฟผ. จะชาระเงินค่าไฟฟ้าสาหรับค่าใช้จ่ายในการนาส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า (“ค่า
ค่าใช้จ่ายในการส่ง
ไฟฟ้าสาหรับกองทุนฯ”) ในแต่ละเดือน ตามปริมาณพลังงานไฟฟ้าและอัตราค่าไฟฟ้าสาหรับ
เงินเข้ากองทุน
กองทุนฯ ดังนี
1.1. อัตราค่าไฟฟ้าสาหรับกองทุนฯตามชนิดเชือเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตาม
อัตราการจ่ายเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามประกาศคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงานลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 เรื่องการนาส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าสาหรับ
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2553 โดย
อัตราค่าไฟฟ้าสาหรับกองทุนฯของพลังงานหมุนเวียนประเภทลมและแสงอาทิตย์ คิด
อัตราเท่ากับ 1.0 สตางค์/กิโลวัตต์-ชั่วโมง
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หมายเหตุ : - บริษัทอยู่ระหว่างการดาเนินการโอนสิทธิในสัญญาซือขายไฟฟ้า (PPA) ข้างต้นให้แก่ บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จากัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
- COD (Commercial Operation Date) คือ วันเริ่มต้นซือขายไฟฟ้าและวันที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
- SCOD (Scheduled Commercial Operation Date) คือ กาหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตามที่ระบุไว้ในสัญญา PPA
- ช่วง Peak คือ เวลา 09.00 - 22.00 น. ของวันจันทร์ – วันศุกร์
- ช่วง Off Peak คือ เวลา 22.00 - 09.00 น. ของวันจันทร์ - วันศุกร์ และ เวลา 00.00 - 24.00 น. ของวันเสาร์ – วัน
อาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติและวันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชยและวันพืชมงคล)

นอกจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดนครสวรรค์ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จะ
ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซือไฟฟ้า (Adder) สาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา 6.50 บาท
ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากรายได้หลักจากการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าแล้ว โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นีอาจจะได้รับประโยชน์ในรูปรายได้จากการจาหน่ายคาร์บอนเครดิต (Certified Emission
Reduction : CERs) เพิ่มเติมในอนาคต ตามที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) และพิธีสาร
เกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่งหากประเทศไทยมีโครงการที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จะสามารถร่วมมือกับ
ประเทศที่พัฒนาแล้วในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกการพัฒนาที่สะอาด
(Clean
Development
Mechanism : CDM) ทังนี การคานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการ คานวณโดยการพิจารณา
เปรียบเทียบปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึนก่อนที่จะดาเนินโครงการและหลังจากที่ได้มีการดาเนินโครงการไปแล้ว
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกส่วนต่างที่ปล่อยได้ลดน้อยลง คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการ ซึ่งจะมีการวัด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจริงได้ในแต่ละปี เรียกว่า Certified Emission Reduction (CERs) ซึ่งมีหน่วย
เป็นตันของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e)
ทังนี สามารถสรุปการคาดการณ์ผลตอบแทนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการ
ผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดังนี
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จังหวัดนครสวรรค์
ปีที่คาดว่าจะรับรู้รายได้เต็มปี
วันที่คาดว่าจะเริ่มจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
ประมาณการอัตรากาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้(ต่อปี)
ประมาณการราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย
ประมาณการค่าไฟพื้นฐาน
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)
รายได้จากการขายไฟฟ้า
รายได้อื่น
รายได้รวมต่อปี (กรณีคิดเต็มปี-ปีแรก)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อปี
(กรณีคิดเต็มปี-ปีแรก)
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90 เมกะวัตต์
พ.ศ.2557
1 ธันวาคม 2556
160.14 ล้านกิโลวัตต์
9.90 บาท/หน่วย
3.40 บาท/หน่วย
6.50 บาท/หน่วย
1,584.75 ล้านบาท
1.60 ล้านบาท
1,586.35 ล้านบาท
74.75 ล้านบาท

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จังหวัดนครสวรรค์
ค่าเสื่อมราคาต่อปี (กรณีคิดเต็มปี-ปีแรก)
ดอกเบียจ่าย (กรณีคิดเต็มปี-ปีแรก)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (กรณีคิดเต็มปี-ปีแรก)
กาไรสุทธิ (กรณีคิดเต็มปี-ปีแรก)
กระแสเงินสดที่ได้จากโครงการ (FCFF)
มูลค่าส่วนท้าย (Terminal Value)
(ต้นทุนค่าซือที่ดิน คิดอัตราเติบโตปีละ 0.50%)
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่ได้จากโครงการ
(FCFF)
สมมติฐานอัตราส่วนคิดลด:
- อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

- อัตราคิดลดของโครงการ (WACC)

- ต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Ke)
- ต้นทุนทางการเงินของหนีสิน (Kd)
- อัตราส่วนหนีสินต่อทุน (D/E Ratio)
มูลค่าปัจจุบันของโครงการ (NPV)
อัตราผลตอบแทนโครงการ (Project IRR)
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Equity IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)

90 เมกะวัตต์
274.65 ล้านบาท
321.20 ล้านบาท
0.00 ล้านบาท (BOI)
915.75 ล้านบาท
อยู่ในช่วง 1,463.75 ถึง 368.95 ล้านบาท
(ปี 2557 – ปี 2581)
147.26 ล้านบาท (ณ สินปี 2581)
อยู่ในช่วง 1,351.94 ถึง 102.03 ล้านบาท
(ปี2557 - ปี2581)
- ปีที่ 1- 8 ร้อยละ 0
- ปีที่ 9 – 13 ร้อยละ 15
- ปีที่ 13 – 25 ร้อยละ 30
- ปีที่ 1- 8 ร้อยละ 8.27
- ปีที่ 9 – 13 ร้อยละ 7.49
- ปีที่ 13 – 25 ร้อยละ 6.70
ร้อยละ 12.10
ร้อยละ 7.00
3:1
4,842.16 ล้านบาท
ร้อยละ 18.62
ร้อยละ 38.40
6 ปี

หมายเหตุ : ข้อมูลประมาณการทางการเงินข้างต้น คานวณจากประมาณการเป็นระยะเวลา 25 ปี

จากข้อมูลประมาณการทางการเงินข้างต้น สรุปได้ว่า เมื่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด
กาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์ ดาเนินการเต็มปีในปี 2557 บริษัทจะมีรายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้า
ประมาณ 1,584.75 ล้านบาทต่อปี มีกาไรสุทธิประมาณ 915.75 ล้านบาทต่อปี มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) ที่
คานวณจากการระยะเวลาดาเนินโครงการ 25 ปี เท่ากับ 4,842.16 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนโครงการ (Project IRR)
เท่ากับร้อยละ 18.62 มีอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Equity IRR) เท่ากับร้อยละ 38.40 และมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 6
ปี อย่างไรก็ตาม โครงการอาจมีปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 1.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการใหม่
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3.2.2

กลยุทธ์ด้านการตลาด
การประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท ถือว่าเป็นธุรกิจที่ไม่มีการ
แข่งขันทางตรงกับผู้ประกอบการรายอื่น
เนื่องจากการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าของบริษัทเป็นการจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ทังหมดให้แก่หน่วยงานไฟฟ้าของภาครัฐ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามที่ระบุในสัญญาซือขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทกับหน่วยงานภาครัฐ (PPA) ดังกล่าว
ทังนี บริษัทมีกลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นาในการผลิตพลังงานทางเลือก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านการเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี
จากผู้ผลิตที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้โครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทดาเนินการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างสม่าเสมอและมีเสถียรภาพ โดยสาหรับโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลพบุรี ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ของบริษัท ได้มีการว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าในการจัดการและการบารุงรักษาเป็นระยะเวลา 5 ปี รวมถึงจัดให้มีการรับประกันปริมาณพลังงานไฟฟ้า
ที่จะผลิตได้จากโครงการเป็นระยะเวลา 10 ปี เป็นต้น นอกจากนี บริษัทยังมุ่งเน้นการมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพผ่านการ
ดาเนินงานของ บริษัท เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ในการดาเนินธุรกิจออกแบบ
ก่อสร้างและดูแลรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) เพื่อให้บริษัทมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีความ
เชี่ยวชาญในด้านการโยธาและการติดตังโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ในจังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดลาปาง และจังหวัดพิษณุโลก ตามลาดับ ในอนาคตอีกด้วย
3.2.3

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทสาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คือ หน่วยงานไฟฟ้าของภาครัฐ
ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี
และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิตโครงการละ 90
เมกะวัตต์ ในจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลาปาง และจังหวัดพิษณุโลก ตามลาดับ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุใน
สัญญาซือขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทกับหน่วยงานภาครัฐ (PPA) ดังกล่าว ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการ
เพิ่มกาลังการผลิตติดตังไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อลดการนาเข้าพลังงานจากต่างประเทศในระยะยาว
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
กาลังการผลิตติดตัง
1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลพบุรี
8 เมกะวัตต์
1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดนครสวรรค์
90 เมกะวัตต์
/1
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลาปาง
90 เมกะวัตต์
3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก /1
90 เมกะวัตต์
/1
หมายเหตุ : สามารถศึกษารายละเอียดได้ในหัวข้อที่ 6. โครงการในอนาคต

3.2.4

กลุ่มลูกค้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กาลังการผลิตและการใช้กาลังการผลิต
กาลังการผลิตติดตังของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 4 โครงการ มีกาลังการผลิต ดังนี
โครงการโรงไฟฟ้า
กาลังการผลิตติดตัง วันกาหนดเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลพบุรี

8 เมกะวัตต์
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17 ตุลาคม 2555
(มีรายได้เชิงพาณิชย์แล้ว)
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โครงการโรงไฟฟ้า

กาลังการผลิตติดตัง วันกาหนดเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า

2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดนครสวรรค์
90 เมกะวัตต์
1 ธันวาคม 2556
/1
3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลาปาง
90 เมกะวัตต์
1 ธันวาคม 2557
4. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก /1
90 เมกะวัตต์
1 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ : /1 สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดลาปางและจังหวัดพิษณุโลก สามารถศึกษารายละเอียดได้ใน
หัวข้อที่ 6. โครงการในอนาคต

3.2.5

ภาวะอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนและการแข่งขัน
จากข้อมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีภารกิจหลักในการสร้างความมั่นคงในระบบ
ไฟฟ้าด้วยการผลิตและรับซือไฟฟ้าทังในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อจาหน่ายไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่มี
เครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี กฟผ. ยังมุ่งพัฒนาเพื่อการเป็นศูนย์กลางของโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าระหว่าง
ประเทศ รองรับการส่งผ่านและการซือขายพลังงานไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเป็นการส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงาน
และเศรษฐกิจร่วมกันในภูมิภาค นอกจากนี รัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาลงทุนดาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า ทังใน
รูปแบบของ ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer - IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (Small
Power Plant - SPP) โดย กฟผ. เป็นผู้รับซือไฟฟ้า โดยการดาเนินงานได้พิจารณาประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในด้านอัตรา
ค่าไฟฟ้า การใช้ทรัพยากรพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
กาลังผลิตติดตังไฟฟ้า
ในปี 2554 ประเทศไทยมีกาลังการผลิตติดตังไฟฟ้ารวมทังสิน 31,447 เมกะวัตต์ และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
ประเทศไทยมีกาลังการผลิตติดตังไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ผลิต ดังนี

ที่มา : สานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (EPPO)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 โรงไฟฟ้าในประเทศไทยมีกาลังการผลิตติดตัง รวมทังสิน 32,200 เมกะวัตต์ โดยแบ่ง
ตามผู้ผลิตไฟฟ้าได้ ดังนี
1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. หรือ EGAT) ผู้เป็นเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้าที่มีกาลังผลิตรวม
ประมาณร้อยละ 46 ของกาลังผลิตทังหมด และเป็นเจ้าของระบบสายส่ง โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
กฟผ. มีกาลังผลิต 15,010 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของกาลังการผลิตทังหมด โดย กฟผ. จะขาย
ไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายจาหน่าย ซึ่งมี 2 ราย คือ 1) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นผู้รับผิดชอบการ
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จาหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็น
ผู้รับผิดชอบการจาหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้บริโภคในส่วนที่เหลือของประเทศ
2. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer : IPP) มีกาลังการผลิตติดตังรวม ณ วันที่ 30
กันยายน 2555 เท่ากับ 12,742 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของกาลังการผลิตทังหมด โดย IPP จะ
จาหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าทัง 3 แห่ง คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านคร
หลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ภายใต้สัญญารับซือไฟฟ้า นอกจากนี ยังสามารถ
จาหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายนัน ๆ ด้วย
3. ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) และ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power
Producer : VSPP) โดยผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) คือ เอกชนผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่มีปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าที่ผลิตได้เข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตังแต่ 10 ถึง 90 เมกะวัตต์ ณ จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า
และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) คือ เอกชนผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ เข้า
ระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแต่ละรายไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ณ จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า โดย ณ วันที่ 30
กันยายน 2555 มีปริมาณพลังไฟฟ้ารับซือรวมคิดเป็น 2,263 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ของกาลังการ
ผลิตทังหมด
4. การนาเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น
รวมกาลังผลิต 2,185 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ของกาลังการผลิตทังหมด
นอกจากนี สามารถแสดงกาลังการผลิตรวมของทังระบบ แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
รวมทังสิน 32,200 เมกะวัตต์ ได้ดังนี

ประเภทโรงไฟฟ้า
พลังนา
พลังความร้อน
พลังความร้อนร่วม
กังหันแก๊ส

เดือนกันยายน 2555
กาลังการผลิต
ร้อยละ
3,436.18
10.68
4,699.00
14.60
6,866.00
21.33
-
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ประเภทโรงไฟฟ้า
ดีเซล
พลังงานทดแทน1/
ซือ
รวม

เดือนกันยายน 2555
กาลังการผลิต
ร้อยละ
4.40
0.01
4.54
0.02
17,190.09
53.36
32,200.21
100.00

ที่มา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)
หมายเหตุ : 1/ พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานใดๆ ที่จะสามารถนามาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งมีการ
สะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป มีอาทิเช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ นา พืช
วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ขยะ เป็นต้น

การผลิตพลังงานไฟฟ้า
ในปี 2554 มีพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตรวมทังสิน 158,963.30 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง และในเดือนกันยายน 2555 มี
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตรวมทังสิน 14,208.58 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยสามารถจาแนกพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ตามแต่ละ
ประเภทโรงไฟฟ้าได้ ดังนี
ปี 2554
ประเภทโรงไฟฟ้า

เดือนกันยายน 2555
จานวน
ร้อยละ
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)
398.54
2.81
29.87
0.21
4,314.66
30.37
1,248.73
8.79
13.40
0.09
8,203.38
57.73
14,208.58
100.00

จานวน
ร้อยละ
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)
พลังนา
7,912.97
4.98
พลังความร้อน
24,996.71
15.73
พลังความร้อนร่วม
37,211.11
23.42
กังหันแก๊ส
338.34
0.21
ดีเซล
0.28
1/
พลังงานทดแทน
ซือ
88,503.89
55.70
รวมทังสิน
158,963.30
100.00
ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
หมายเหตุ : 1/ พลังงานทดแทน หมายถึงพลังงานใดๆ ที่จะสามารถนามาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งมีการสะสม
ตามธรรมชาติและใช้หมดไป มีอาทิเช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ นา พืช วัสดุเหลือใช้
จากการเกษตร ขยะ เป็นต้น
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การจัดจาหน่ายไฟฟ้า
ในปี 2554 มีการจัดจาหน่ายไฟฟ้ารวมทังสิน 155,207.26 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง และในเดือนกันยายน 2555 มีการ
จัดจาหน่ายไฟฟ้ารวมทังสิน 13,894.01 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยสามารถจาแนกไฟฟ้าที่จัดจาหน่ายตามประเภทลูกค้าได้
ดังนี
ประเภทลูกค้า
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลูกค้าตรง
การไฟฟ้าลาว
การไฟฟ้ามาเลเซีย
การไฟฟ้ากัมพูชา
อื่นๆ
รวมทังสิน

ปี 2554
การจัดจาหน่าย
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)
45,766.87
106,391.72
1,580.60
686.58
322.99
315.75
142.75

ร้อยละ

155,207.26

29.49
68.55
1.02
0.44
0.21
0.20
0.09
100.00

เดือนกันยายน 2555
การจัดจาหน่าย
ร้อยละ
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)
4,017.09
28.91
9,650.08
69.45
146.09
1.05
68.59
0.49
0.02
0.0001
11.70
0.08
0.44
0.0032
13,894.01
100.00

สถานการณ์การใช้ไฟฟ้า
สถานการณ์ด้านไฟฟ้าในปี 2554 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 147,836 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงจากปี 2553
ประมาณร้อยละ 0.6 เนื่องจากช่วงต้นปี 2554 ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นเป็นเวลานานและมีฝนตกมากกว่าปกติ
รวมถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุ่น ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ ของประเทศไทย
อีกทังในช่วงปลายปี 2554 ยังเกิดสถานการณ์อุทกภัยครังใหญ่ซึ่งส่งผลกระทบต่อนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง จึงมีผลทา
ให้การใช้ไฟฟ้าลดลง โดยการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีสัดส่วนมากที่สุดถึงร้อยละ 45 มีการใช้ไฟลดลงร้อยละ
0.04 ภาคธุรกิจใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 0.3 ภาคครัวเรือนใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 1.8 และภาคเกษตรกรรมใช้ไฟฟ้าลดลงร้อย
ละ 12.7
นอกจากนี สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) คาดว่าความต้องการใช้พลังงาน
ขันต้นในปี 2555 จะเพิ่มขึนจากปี 2554 ประมาณร้อยละ 4.8 จากปัจจัยการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเร่งรัดการใช้
จ่ายและลงทุนของภาครัฐเพื่อฟื้นฟูผลจากอุทกภัยที่เกิดขึนในปลายปี 2554
ขณะที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในปี 2554 เกิดขึนในวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 เท่ากับ 24,517.75 เมกะวัตต์
เปรียบเทียบกับความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในปี 2553 เท่ากับ 24,630.27 เมกะวัตต์ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 หรือ
ลดลงร้อยละ 0.5 ทังนีปริมาณไฟฟ้าที่ใช้สูงสุด จะเป็นตัวกาหนดกาลังการผลิตไฟฟ้าและการสร้างโรงไฟฟ้า เพื่อให้มี
กาลังไฟฟ้าเพียงพอในเวลาที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด
สาหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2555 มีความต้องการไฟฟ้าสูงสุด เกิดขึนในวันที่ 26 เมษายน 2555 เท่ากับ
26,773.83 เมกะวัตต์ ซึ่งสูงกว่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของปี 2554 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึนร้อยละ 9.20 โดยจะเห็นได้
ว่าแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึนอย่างต่อเนื่อง ดังภาพ
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ที่มา : สานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (EPPO)

อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ตามที่กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2573 (PDP 2010) เพื่อกาหนดให้เป็นแผนฉบับ Green PDP (Green Power
Development Plan) ที่ให้ความสาคัญกับความมั่นคงของระบบไฟฟ้า การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงไฟฟ้า
การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทน 15 ปี ทาให้เกิดความชัดเจนในด้านการจัดหาไฟฟ้าของประเทศและการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานมากขึนอย่างเป็นรูปธรรม
จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้
ผู้ประกอบการภาคเอกชนหลายรายที่สนใจธุรกิจด้านพลังงานทดแทน รวมถึงอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึนในปัจจุบัน นอกจากนีการสนับสนุนจากภาครัฐในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น
การให้ส่วนเพิ่มราคารับซือไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์จากราคาค่าไฟฟ้า (Adder) โดยผู้ประกอบการที่อยู่
ระหว่างการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าอยู่ในปัจจุบัน หรือผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจอยู่แล้ว ส่วนใหญ่ได้รับ Adder ในอัตรา
6.50 - 8.00 บาทต่อหน่วยเป็นระยะเวลา 10 ปี หรือการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นระยะเวลา 8 ปี พร้อมทังได้รับการ
ยกเว้นภาษีการนาเข้าเครื่องจักรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI, Thailand Board of Investment) เหล่านี
นับเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยกระตุ้นภาคเอกชนให้เข้ามาดาเนินการในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึนจากเดิม
โดยข้อมูลจากแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2553 - 2573 พบว่ามีการกาหนดแผนการผลิตพลังงานไฟฟ้า
สะสมจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งรวมถึงพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และพลังงานลม มีการกาหนดไว้ เป็นดังนี
หน่วย : เมกะวัตต์

ประเภท
ณ สินปี 2565
ณ สินปี 2573

ชีวมวล
2,272.04
3,032.04

ก๊าซชีวภาพ
152.04
176.04

แสงอาทิตย์
707.23
1,107.23

ขยะ
159.32
183.32

ที่มา : แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2573

ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 102

พลังงานลม
1,231.07
1,321.07

พลังงานนา
281.33
281.33

รวม
4,803.02
6,101.02

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

จากตารางข้างต้นจะพบว่า
ภาครัฐมีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นอย่างมากซึ่ง
สอดคล้องกับการลดการพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลที่ต้องพึ่งพาการนาเข้าจากต่างประเทศ อีกทังยังเป็นเชือเพลิงที่ใช้แล้ ว
หมดไป รวมถึงเป็นที่มาของปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน
สาหรับอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์
ข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยระบุว่า ณ เดือนมีนาคม 2555 มีสถานภาพการรับซือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ที่
ยื่นคาขอขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ที่ยื่น
คาขอกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมจานวนทังสิน 715 ราย รวมกาลังผลิตติดตัง 3,430.39 เมกะวัตต์
โดยมีผู้ผลิตที่สามารถจาหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วจานวน 110 ราย รวมกาลังผลิตติดตัง 228.78 เมกะวัตต์
สาหรับอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานลม ข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยระบุว่า ณ เดือนมีนาคม 2555 มีสถานภาพการรับซือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ที่ยื่นคาขอ
ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ที่ยื่นคาขอกับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)รวมจานวน 91 ราย รวมกาลังผลิตติดตัง 1,671.71 เมกะวัตต์ โดยมีผู้ผลิตที่
สามารถจาหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วจานวน 3 ราย รวมกาลังผลิตติดตัง 0.38 เมกะวัตต์ รายละเอียดเป็นดังตาราง
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ข้อมูลเกี่ยวกับการขอพิจารณาเพื่อทาสัญญาซือขายไฟฟ้า สาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ณ เดือนมีนาคม 2555

ที่มา: สานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (EPPO)

แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานแสงอาทิตย์
จากที่ผ่านมา ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของรายได้ประชาชาติเฉลี่ยปีละประมาณร้อยละ 4 และมีอัตราการเติบโตของการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยปีละประมาณร้อยละ 4.2 โดยแนวโน้มของความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าในแต่ละปียังมีการปรับตัวเพิ่มขึนในอัตราที่สูงกว่าการขยายตัวของกาลังการผลิต กระทรวงพลังงานจึงทาการปรับปรุงแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2553 – 2573 (PDP 20
ปี) ซึ่งเป็นแผนพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและเตรียมการสารองการผลิตไฟฟ้าให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านพลังงานในอนาคต 20 ปี โดยในแผนดังกล่าวกาหนดให้
ประเทศไทยจะต้องมีปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในช่วงปี 2553 - 2573 รวมเป็น 5,347.50 เมกะวัตต์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี
 ช่วงปี 2553 – 2565 กาหนดให้ปริมาณพลังงานหมุนเวียนตามกรอบแผนพลังงานทดแทน 15 ปี ของกระทรวงพลังงาน มีปริมาณกาลังการผลิตและรับซือจานวน 4,049.50 เมกะ
วัตต์ ซึ่งรวมทังส่วนที่รับซือไฟฟ้าจาก VSPP SPP และจากการพัฒนาโครงการของ กฟผ.
 ช่วงปี 2566 – 2573 กาหนดให้ปริมาณพลังงานหมุนเวียนตามประมาณการการรับซือไฟฟ้าจาก VSPP จากการไฟฟ้าฝ่ายจาหน่าย มีจานวน 1,298.00 เมกะวัตต์
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3.3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กระบวนการผลิตไบโอดีเซลของบริษัทเป็นกระบวนการที่เกิดขึนในระบบปิด เพื่อลดการทาปฏิกิริยาระหว่างไบโอ
ดีเซลกับออกซิเจนในอากาศ และป้องกันการระเหยของเมทานอลที่บริษัทสามารถดึงกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตได้
(Methanol Recovery) ทังนีกระบวนการผลิตในระบบปิดจะลดการปนเปื้อนจากสิ่งเจือปนในอากาศ และไม่มีการปล่อย
สารพิษที่เป็นอันตรายทังในรูปของมลพิษทางอากาศและนาเสีย เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้เป็นไขมันที่ได้จากพืช ดังนัน
ส่วนประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เหลือจากการผลิตจึงสามารถสลายตัวได้ตามธรรมชาติและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สาหรับกากของเสียที่เกิดจากการผลิตไบโอดีเซล คือ กากตะกอนจากระบบนาเสีย เขม่าจาก Boiler เถ้าหนัก ขีเถ้า
ถ่านหิน กากเกลือ กากแป้งฟอกสีดา กากแป้งฟอกสีขาว ผงถ่าน และ Mong (Matter Organic Non Glycerine) บริษัทได้
ว่าจ้างให้ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) (BWG) เข้ามาเป็นผู้ให้บริการบาบัดและกาจัดของเสียที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตภายในโรงงานไบโอดีเซลของบริษัท นอกจากนี บริษัทยังมีระบบบาบัดนาเสียทังในส่วนของบริษัทและ
ของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันของเสียจากการผลิตหรือมลพิษที่อาจปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
นอกจากนี บริษัทยังสามารถขาย Mong (Matter Organic Non Glycerine) ซึ่งเป็นของเสียจากการผลิตได้
บางส่วน โดยมีการจัดทาสัญญาเพื่อขาย Mong ให้แก่บริษัทภายนอกสาหรับใช้ในการเคลือบผิวแม่พิมพ์ และจัดทา
สัญญาเพื่อขายกากแป้งฟอกสีดาสาหรับใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนดินเหนียวในกระบวนการผลิตกระเบือง
ซึ่งเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายในการกาจัดกากของเสียและยังช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทอีกทางหนึ่งด้วย
สาหรับบอยเลอร์ถ่านหินที่บริษัทใช้ในกระบวนการผลิตเป็นบอยเลอร์ถ่านหินที่มีคุณภาพดี
และไม่เกิดการฟุ้ง
กระจายออกจากอาคารที่เป็นระบบปิดของบริษัท หรือ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก
ทังนี ในปัจจุบันบริษัทไม่มีการปล่อยของเสียที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือ มีคดีข้อพิพาทหรือคดีฟ้องร้องใด ๆ
ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
3.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -

ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 105

