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2. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
2.1 โครงสร้างรายได้
ตารางต่อไปนี้แสดงโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทั ฯ

รายการ

งบการเงิ นรวม สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
งบการเงิ นรวม สาหรับ 6 เดือน สิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 54
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
30 มิ .ย. 56
30 มิ .ย. 57
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการจาหน่ายน้ามัน
ปาล์มดิบในประเทศ
1,511.45 36.72 1,472.53 40.57 714.88 22.07
512.41
27.40 453.52
รายได้จากการจาหน่ายน้ามัน
ปาล์มดิบต่างประเทศ
1,849.12 44.93 1,546.52 42.61 2,061.51 63.65 1,092.48
58.41 697.89
รวมรายได้จากการจาหน่ าย
น้ามันปาล์มดิ บ
3,360.57 81.65 3,019.05 83.18 2,776.39 85.72 1,604.88
85.80 1,151.41
รายได้จากการจาหน่ายเมล็ดใน
ปาล์ม
594.87 14.46 425.05 11.71 304.65 9.41
172.46
9.22 230.79
้
รายได้จากการจาหน่ายไฟฟา
75.49
1.83
92.98
2.56
87.66 2.71
48.44
2.59
43.44
รายได้จากผลิตภัณฑ์พลอยได้
84.78
2.06
84.00
2.31
69.99 2.16
44.64
2.39
19.86
1
อื่นๆ
8.86
0.24
0.03
รวมรายได้
4,115.71 100.00 3,629.94 100.00 3,238.72 100.00 1,870.42 100.00 1,445.50
1
หมายเหตุ: อื่นๆ คือ รายได้จากการขายผลปาล์มทะลายของบริษทั วิจติ รภัณฑ์ สวนปาล์ม จากัด ให้แก่บุคคลภายนอกเนื่องจาก
โรงสกัดน้ามันปาล์มดิบของ บริษทั วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด ปิดซ่อม

31.37
48.28
79.65
15.97
3.01
1.37
100.00

รายได้หลักของกลุ่มบริษทั ฯ คือ รายได้จากการขายน้ ามันปาล์มดิบ ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนโดยประมาณร้อยละ 80 ถึง
ร้อยละ 85 ของรายได้รวม
กลุ่มบริษทั ฯ สามารถจาแนกผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตและจาหน่ ายเป็ น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์ธุรกิจผลิต
และจัดจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบ ซึง่ ได้แก่ การผลิตและจัดจาหน่ ายน้ ามันปาล์มดิบ และผลพลอยได้จากการผลิตน้ ามันปาล์ม
ดิบและผลพลอยได้ เช่น เมล็ดในปาล์ม และกะลาปาล์ม เป็ นต้น (2) ธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ ายไฟฟ้า ซึง่ นาของเสียหรือสิง่
เหลือใช้ทเ่ี หลือจากกระบวนการผลิตของธุรกิจน้ามันปาล์มดิบมาผลิตเป็ นไฟฟ้า ซึง่ สามารถแสดงโดยแผนภาพได้ดงั นี้
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2.2 ธุรกิ จผลิ ตและจัดจาหน่ ายน้ามันปาล์มดิบและผลพลอยได้
ธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ ายน้ ามันปาล์มดิบ จัดเป็ นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษทั ฯ ซึง่ ปจั จุบนั กลุ่มบริษัทฯ มีโรงสกัดน้ ามัน
ปาล์มดิบ 2 โรง คือ โรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบ ที่ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร และ ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร มีกาลังการผลิตน้ ามัน
ปาล์มดิบรวม 180 ตันผลปาล์มทะลายต่อชัวโมง
่
2.2.1

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์ - ธุรกิ จผลิ ตและจัดจาหน่ ายน้ามันปาล์มดิ บ

ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบสามารถจาแนกได้ 3 ประเภท ดังนี้
(1) น้ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil หรือ CPO)

น้ า มัน ปาล์ม ดิบ เป็ น ผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีส กัด ได้ จ ากการบีบ เนื้ อ ปาล์ ม ซึ่ง มีลัก ษณะเป็ น ของเหลว สีน้ า ตาลแดง
โดยบริษทั ฯ มีการควบคุมการผลิตทุกขัน้ ตอน ทาให้น้ ามันปาล์มดิบทีส่ กัดได้จากกระบวนการผลิตมีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล โดยคุณสมบัตมิ าตรฐานของน้ ามันปาล์มดิบและคุณสมบัติของน้ ามันปาล์มดิบทีบ่ ริษทั ฯ ผลิตได้ สามารถ
สรุปได้ ดังนี้
คุณสมบัติ

ค่ามาตรฐาน
(PORAM Standard1)

ค่าคุณสมบัติที่
บริษทั ฯ ผลิ ตได้

ค่าเฉลี่ยปี 2556
จากห้องทดลองของ
บริษทั ฯ

กรดไขมันอิ สระ (Free Fatty
ไม่เกินร้อยละ 5.00
ร้อยละ 3.50 ถึงร้อยละ 4.50
ร้อยละ 3.75
Acid) (as PALMATIC)
ความชื้นและสิ่ งเจือปน
ไม่เกินร้อยละ 0.25
ร้อยละ 0.12 ถึงร้อยละ 0.20
ร้อยละ 0.12
Moisture & Impurity (M&I)
ดัชนี้ บ่งชี้ความยากง่ายใน
การลดความเข้มของสี
ไม่ต่ากว่า 2.30
มากกว่า 2.50
2.65
Deterioration of
Bleachability Index (DOBI)
หมายเหตุ 1 Palm Oil Refiners Association of Malaysia - PORAM หมายถึงมาตรฐานคุณภาพน้ามันปาล์มดิบ
ในประเทศมาเลเซีย
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น้ามันปาล์มดิบถือเป็ นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆหลายประเภท โดยทัวไปการใช้
่
ประโยชน์ของน้ ามัน
ปาล์มดิบแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ การใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค และใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิต
พลังงานทดแทน โดยปริมาณการใช้ในแต่ละประเภทสามารถคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 62 และร้อยละ 38 ของปริมาณ
น้ามันปาล์มดิบทีผ่ ลิตและใช้ในประเทศในปี 2555 ตามลาดับ (ทีม่ า: สานักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน)
ในส่วนของบริษทั ฯ นัน้ บริษทั ฯ ผลิตและจัดจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบให้แก่โรงกลันน
่ ้ามันปาล์มดิบทัง้ ในและต่างประเทศเพื่อ
นาไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ หลายประเภท เช่น การผลิตบิสกิต ครีมเทียม ไอศกรีม อุตสาหกรรม
เครื่องสาอาง ซึง่ ได้แก่ การผลิตแชมพู และ อุตสาหกรรมโอลีโอเคมี ซึง่ ได้แก่การผลิตกรดไขมันและเมทธิลเอสเธอร์ เป็ นต้น
(2) เมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel)

กะลาปาล์ม (Shell)
เมล็ดในปาล์ม (Kernel)

ในกระบวนการผลิตน้ามันปาล์มดิบจากผลปาล์มทะลาย บริษทั ฯ จะได้เมล็ดในปาล์มซึง่ เป็ นแก่นทีอ่ ยู่ในสุดของผล
ปาล์ม มีลกั ษณะเป็ นเมล็ด สีขาวขุ่น และแข็งมาก ส่วนใหญ่จะนาเมล็ด ในปาล์มไปสกัดเป็ นน้ ามันเมล็ดในปาล์ม และนา
น้ามันเมล็ดในปาล์มไปใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิตเนยเทียม ขนมปงั และไขมันทีใ่ ช้ในการทาอาหาร เครื่องสาอาง อาหาร
เสริมบารุงสุขภาพ และเป็ นวัตถุดบิ ตัง้ ต้นของอุตสาหกรรมโอลีโอเคมี เป็ นต้น และกากเมล็ดใน จะนาไปเป็ นส่วนผสมในการ
ผลิตอาหารสัตว์
(3) ผลิ ตภัณฑ์พลอยได้ (กะลาปาล์ม ทะลายปาล์มเปล่า ขี้สลัดจ์ และเส้นใยปาล์ม)

ภายหลัง กระบวนการผลิตน้ ามันปาล์มดิบ จากผลปาล์ม ทะลาย บริษัท ฯ จะได้กะลาปาล์ม ทะลายปาล์ม เปล่ า
ขีส้ ลัดจ์ และเส้นใยปาล์ม
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 กะลาปาล์ม จะอยู่ระหว่างเส้นใยปาล์มทีต่ ดิ เปลือกด้านนอกสุด กับเมล็ดในปาล์มทีอ่ ยู่ดา้ นใน มีลกั ษณะสี
น้าตาล เนื้อแข็ง ส่วนใหญ่จะนาไปในเป็ นเชือ้ เพลิง
 ทะลายปาล์มเปล่า จะนาไปใช้ทาปุ๋ย ใช้ในการเพาะเห็ด
 ขีส้ ลัดจ์นนั ้ ใช้สาหรับผสมอาหารสัตว์ และใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตก๊าซชีวภาพ
 เส้นใยปาล์ม กลุ่มบริษทั ฯ จะใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน เพือ่ ใช้ใน
กระบวนการผลิตน้ามันปาล์มดิบ ซึง่ เป็ นการลดการซือ้ พลังงานจากภายนอก
สิ ทธิ ประโยชน์พิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน
ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ ได้รบั สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สาหรับการลงทุนในกิจการผลิตน้ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มอบแห้ง ประเภทกิจการผลิตน้ ามันจากผลผลิตทางเกษตร
และกิจการผลิตน้ามันหรือไขมันจากพืชและสัตว์ทงั ้ สิน้ 3 ฉบับ โดยบริษทั ฯ ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีทร่ี วมถึงการ
ยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล และการยกเว้นและลดหย่อนอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักรตามทีค่ ณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตั ิ โดยสรุปได้ดงั นี้
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บัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่ อนุมตั ิ
สาหรับบริ ษทั
ประเภทกิ จกรรมที่
ส่งเสริ ม
วันที่เริ่ มมีรายได้จาก
การประกอบกิ จการ
วัน ที่ พ้ น ระยะเวลา
ยกเว้นภาษี
สิ ทธิ และประโยชน์ ที่
สาคัญ

1459(2)/2548

2115(2)/2551

30 พฤษภาคม 2548
บจ. วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม
กิจ การผลิ ต น้ า มัน ปาล์ ม ดิ บ และเนื้ อ ในปาล์ ม อบแห้ ง
ประเภทกิจการผลิตน้ามันหรือไขมันจากพืชหรือสัตว์
8 มกราคม 2550

27 พฤศจิกายน 2551
บมจ. วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์
กิจ การผลิต น้ า มัน ปาล์ ม ดิบ และเนื้ อ ในปาล์ ม อบแห้ ง
ประเภทกิจการผลิตน้ามันหรือไขมันจากพืชหรือสัตว์
24 เมษายน 2554

7 มกราคม 2558

23 เมษายน 2562

- อนุญาตให้นาคนต่างด้าวซึง่ เป็นช่างฝีมอื หรือผูช้ านาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาในราชอาณาจักร
ได้ตามจานวนและกาหนดระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร
- ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครือ่ งจักรตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
- ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่ งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียนเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริม่ มีรายได้จากการประกอบ
กิจการ
- ในกรณีทป่ี ระกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล จะได้รบั อนุ ญาตให้นาผลขาดทุน
ประจาปีทเ่ี กิดขึน้ ไปหักออกจากกาไรสุทธิทเ่ี กิดขึน้ ภายหลังระยะเวลาได้รบั ยกเว้นภาษี มีกาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับ
แต่วนั พ้นกาหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหักจากกาไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีกไ็ ด้
ั
- ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปนผลจากกิ
จการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม ไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษีตามระยะเวลาทีไ่ ด้รบั การ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
- อนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตัง้ หรือก่อสร้างสิง่ อานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการ
หักค่าเสือ่ มราคาตามปกติ
- ต้องนาเข้าเครือ่ งจักรทีไ่ ด้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าก่อน 30 - ต้องนาเข้าเครื่องจักรทีไ่ ด้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าก่อน 27
เงื่อนไขที่สาคัญ
พฤศจิกายน 2550
พฤษภาคม 2554
- จะต้องเปิดดาเนินการภายใน 36 เดือนนับจากวันทีอ่ อก - จะต้องเปิดดาเนินการภายใน 36 เดือนนับจากวันทีอ่ อก
บัตร
บัตร
- จะต้องมีทุนจดทะเบียนทีเ่ รียกชาระแล้วไม่น้อยกว่า 155 - จะต้องมีทุนจดทะเบียนทีเ่ รียกชาระแล้วไม่น้อยกว่า 80
ล้านบาท
ล้านบาท
- ได้รบั การส่งเสริมในเรือ่ งดังนี้
- ได้รบั การส่งเสริมในเรือ่ งดังนี้
ผลิ ตภัณฑ์ น้ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มอบแห้ง
ผลิ ตภัณฑ์ น้ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มอบแห้ง
ขนาดของกิ จการ มีกาลังผลิตน้ ามันปาล์มดิบ 60 ตัน
ขนาดของกิ จการ มีกาลังผลิตน้ ามันปาล์มดิบ 60 ตัน
ผลปาล์มทะลายต่อชัวโมง
่ และเนื้อในปาล์มอบแห้ง ปีละ
ผลปาล์มทะลายต่อชัวโมง
่ และเนื้อในปาล์มอบแห้ง ปีละ
ประมาณ 22,464 ตัน
ประมาณ 20,600 ตัน
- มีบุคคลผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยถือหุน้ รวมทัง้ สิน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
- ต้องมีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
1
หมายเหตุ: สาหรับบัตรส่งเสริมเลขที่ 3-1019/2542 ได้รบั ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้รบั จากการลงทุนในอัตราร้อยละ
50 ของอัตราปกติเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันทีพ่ น้ ระยะเวลายกเว้นภาษี
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2.2.2

การขายและการตลาด – ธุรกิ จผลิ ตและจัดจาหน่ ายน้ามันปาล์มดิ บ
(1) กลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษทั ฯ

อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม เป็ นอุตสาหกรรมที่สาคัญ ของประเทศไทย ทัง้ ยังมีศ ักยภาพที่จะขยายตัวได้อย่า ง
ต่ อ เนื่ อ ง ไม่ว่ า จะเป็ น ความต้อ งการเพื่อ การอุป โภคบริโ ภค การเป็ นวัต ถุ ดิบ ตัง้ ต้น ของอุ ต สาหกรรมไบโอดีเ ซล และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เช่น สบู่ ผงซักฟอก เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ต่างๆ และอาหารสัตว์ อีกทัง้ ยังมีการ
สนับสนุนจากภาครัฐเพื่อรองรับยุทธศาสตร์พลังงานทดแทน และความมันคงทางด้
่
านอาหารของประเทศ
ทางบริษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาส และศักยภาพของอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มในประเทศไทย จึงได้มุ่งเน้นนโยบาย
และกลยุทธ์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั บริษทั ฯ เพื่อ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจทัง้ ในและต่างประเทศ ได้แก่
1. การสร้างความเชื่อมันด้
่ วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการดาเนิ นงาน
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจทางด้านโรงสกัดน้ ามัน ปาล์มดิบมาเป็ นระยะเวลานาน ทาให้เป็ นทีย่ อมรับและเชื่อถือ
ทัง้ กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน ผู้ประกอบกิจการจุดรับซือ้ ผลปาล์มทะลาย และลูกค้าทัง้ ในและต่างประเทศ จากการ
ดาเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ ประกอบกับผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญ และเป็ นทีเ่ ชื่อถือในอุตสาหกรรมน้ ามัน
ปาล์มเป็ นอย่างดีดว้ ยประสบการณ์กว่า 25 ปี ทัง้ ยังได้รบั ความไว้วางใจให้ดารงตาแหน่งในองค์กรสาคัญต่างๆทัง้ หน่ วยงาน
ภาครัฐบาล และองค์ก ารอิสระ เช่น นายกสมาคมโรงสกัดน้ า มัน ปาล์ม ประธานกลุ่ ม อุต สาหกรรมน้ ามัน ปาล์ม สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัตปิ าล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม เป็ นต้น
2. การมุ่งเน้ นศักยภาพของกาลังการผลิ ตที่สูงที่สุดในจังหวัดชุมพร
กลุ่มบริษัทฯ มีการคานึงถึงอุปสงค์ของน้ ามันปาล์มดิบทัง้ ในและต่างประเทศที่มแี นวโน้มในการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนัน้ กลุ่มบริษทั ฯ จึงได้มโี ครงการเพิม่ ศักยภาพการผลิตให้สอดคล้องกับโอกาส และความต้องการทีเ่ พิม่ มากขึน้
โดยการขยายกาลังการผลิตน้ ามันปาล์มดิบอย่างต่อเนื่อง โดยปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ มีกาลังการผลิตรวม 180 ตันผลปาล์ม
ทะลายต่อชัวโมง
่
ซึ่งทาให้บริษัทฯ เป็ นบริษทั ที่มกี าลังการผลิต น้ ามันปาล์มดิบสูงที่สุดในจังหวัดชุมพรซึ่งเป็ นแหล่งปลูก
ปาล์มน้ามันทีส่ าคัญของประเทศ นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั ฯ ยังได้มกี ารนาเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย เพื่อการควบคุมและตรวจสอบ
กระบวนการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพ รวมถึงประสิทธิผลในการผลิต โดยการเพิม่ อัตราการให้น้ ามันจากทะลายที่สงู ทีส่ ุด และ
ลดการสูญเสียจากการผลิตให้น้อยทีส่ ดุ
และด้วยกาลังการผลิตรวม 180 ตันผลปาล์มทะลายต่อชัวโมง
่ ทาให้บริษทั ฯได้รบั ความเชื่อมันจากเกษตรกรผู
่
ป้ ลูก
ปาล์มและผูป้ ระกอบกิจการจุดรับซื้อ ผลปาล์มทะลายถึงศักยภาพในการรองรับปริมาณผลปาล์มทะลายทีผ่ ลิตได้ ไม่ว่าจะ
เป็ นช่วงฤดูกาลปาล์มทีม่ ปี าล์มออกสูต่ ลาดเป็ นจานวนมาก หรือนอกฤดูกาลปาล์ม ทาให้เกิดเป็ นพันธมิตรทางการค้าในการ
เป็ นคู่คา้ ประจากับบริษทั ฯ ซึง่ การทีบ่ ริษทั ฯมีกาลังการผลิตทีส่ งู เป็ นจุดแข็งทีส่ าคัญของบริษทั ฯ นอกจากการได้รบั ความ
เชื่อมัน่ และยอมรับจากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม และผูป้ ระกอบกิจการจุดรับซือ้ ผลปาล์มทะลายในการป้อนปาล์มสู่โรงสกัด
น้ ามันปาล์มดิบ แล้วยังทาให้ได้เปรียบคู่แข่งในด้านการรับซื้อวัตถุดบิ และการผลิตและจาหน่ ายน้ ามันปาล์มดิบในช่วงที่
ปริมาณปาล์มออกสูต่ ลาดมากอีกด้วย
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3. การเพิ่ มโอกาสจากความได้เปรียบของช่องทางการจัดจาหน่ าย
กลุ่มบริษทั ฯ เป็ นหนึ่งในสามอันดับต้นของผูส้ ง่ ออกน้ามันปาล์มดิบในประเทศไทย ทีม่ คี วามสามารถในการส่งออก
น้ามันปาล์มดิบภายใต้ช่อื ของบริษทั ฯ เอง โดยไม่ตอ้ งส่งออกร่วมกับผูผ้ ลิตน้ ามันปาล์มดิบรายอื่น อันเนื่องมาจากกาลังการ
ผลิตที่สูง ทาให้สามารถผลิตน้ ามันปาล์มดิบได้ในปริมาณที่เพี ยงพอต่อการส่งออกในแต่ละครัง้ ประกอบกับคุณภาพของ
น้ามันปาล์มดิบทีไ่ ด้คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ทาให้บริษทั ฯ ได้รบั ความเชื่อมันจากลู
่
กค้าทัง้ ในและต่างประเทศที่
เป็ นบริษทั ฯ ชัน้ แนวหน้าในการทาธุรกิจร่วมกันมาเป็ นระยะเวลานาน และความสามารถในด้านการส่งออก จัดได้ว่าเป็ นจุด
แข็งทีส่ าคัญของบริษทั ฯ ในด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายทีไ่ ด้เปรียบคู่แข่งทางการค้า ซึง่ บริษทั ฯ สามารถเลือกทีจ่ ะส่งออก
น้ ามันปาล์มดิบเมื่อราคาน้ ามันปาล์มดิบในต่างประเทศสูงกว่าราคาภายในประเทศ หรือเมื่อความต้องการน้ ามันปาล์มดิบ
ภายในประเทศลดน้อยลง
4. การใช้เทคโนโลยีในการผลิ ตที่ทนั สมัยเพื่อประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต และลดต้นทุนอย่างต่อเนื่ อง
กลุ่มบริษทั ฯ มีการนาเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย และมีประสิทธิภาพ มาใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต โดยใช้ระบบ
การควบคุมและบริหารจัดการด้วยระบบอัตโนมัติ (Automation and Monitoring System) ซึ่งสามารถตรวจสอบ
ประมวลผล และวิเคราะห์การทางานของกระบวนการผลิต และเครื่องจักรต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึน้
นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยในการวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในกระบวนการผลิตได้ทนั เวลา ซึง่ จะเป็ นการช่วย
ลดการสูญเสียจากการผลิต และลดผลกระทบจากการหยุดชะงักของกระบวนการผลิต ซึง่ เทคโนโลยีดงั กล่าว ยังส่งผลให้
กระบวนผลิต เป็ น ไปได้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมีป ระสิท ธิภ าพสูง สุด โดยส่ ง ผลให้ไ ด้สิน ค้า ที่มีคุ ณภาพ สูง กว่ า มาตรฐาน
อุตสาหกรรมไทย จึงทาให้เป็ นทีย่ อมรับอย่างดียงิ่ จากลูกค้าทัง้ ในและต่างประเทศ
5. การบริหารจัดการด้านส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบ และมวลชนสัมพันธ์
ประสิทธิผลของโรงสกัดน้ า มันปาล์มโดยส่ว นใหญ่ ข้นึ อยู่กบั ปจั จัยที่ส าคัญ 2 ประการ อันได้แก่ ปริมาณและ
คุณภาพของผลปาล์มทะลาย ซึง่ เป็ นวัตถุดบิ สาคัญ
กลุ่มบริษทั ฯ มีโครงการสนับสนุนเพื่อให้ความรูก้ บั เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ามันในชุมชน และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง เพื่อให้
เกิดความตระหนักถึงการปลูกปาล์มน้ ามันที่ดมี คี ุณภาพ โดยมีการจัดโครงการอบรมด้านการบริหารจัดการสวนปาล์ม
น้ ามัน ให้ความรู้ในการสร้างรายได้ และเพิม่ ผลผลิต ต่อไร่โดยผู้เชี่ยวชาญ อีกทัง้ บริษัทฯ ยังมีโครงการศูนย์วเิ คราะห์ใบ
ปาล์ม เพื่อตรวจสอบหาธาตุอาหารทีจ่ าเป็ นสาหรับต้นปาล์ม รวมถึงการแนะนาสูตรปุ๋ยทีเ่ หมาะสมให้กบั เกษตรกรผู้ปลูก
ปาล์มทีส่ นใจ
ปจั จุบนั บริษัทฯ มีโครงการขยายฐานการรับซื้อปาล์ม จากเกษตรรายย่อยมากขึ้น โดยการสร้างจุดรับซื้อของ
บริษทั ฯ ในพืน้ ทีท่ ม่ี เี กษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ ามันรายย่อยอย่างหนาแน่ น เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกต่อเกษตรกรราย
ย่อยในพืน้ ทีต่ ่างๆ ส่งผลให้บริษทั ฯ ได้ผลปาล์มทะลายทีด่ มี คี ุณภาพและในปริมาณทีม่ ากขึน้
อีกทัง้ บริษัทฯ ยังมีโครงการด้านการส่งเสริมการตลาดสาหรับผู้ประกอบกิจการจุดรับซื้อ ผลปาล์มทะลายที่มี
สัม พัน ธภาพที่ดีก ับ โรงสกัด น้ า มัน ปาล์ม ดิบ โดยมีก ารประเมิน และจัด เกรดให้ก ับ ผู้ป ระกอบการจุ ด รับ ซื้อ ต่ า งๆ โดย
คณะกรรมการร่วมของบริษทั ฯ เพื่อกาหนดสิทธิประโยชน์ทผ่ี ปู้ ระกอบกิจการจุดรับซือ้ ผลปาล์มทะลายจะได้รบั สาหรับผูท้ ม่ี ี
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การขายปาล์มอย่างต่ อเนื่อง และมีคุณภาพที่ดีอย่างสม่ าเสมอ ย่อมได้รบั เกรดที่ดีกว่า ซึ่งจะส่งผลต่ อความจงรักภัก ดี
(Loyalty) กับบริษทั ฯ โดยอ้อม
นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังมุ่งเน้นการสร้างมวลชนสัมพันธ์ทด่ี กี บั เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม และผูป้ ระกอบการจุดรับซือ้ คู่
ค้าเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดี สร้างความเชื่อมันในบริ
่
ษทั ฯ รวมถึงการรับฟงั ปญั หา และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็ น
แนวทางในการปรับปรุงให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนงานสนับสนุนให้เหมาะสมกับธุรกิ จของบริษทั ฯ
เนื่องจากบริษทั ฯ เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนงานสนับสนุ นในการ
ช่วยบริหาร จัดการ ประมวลผล รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ เพื่อสนับสนุ นการดาเนินงานของธุรกิจให้มศี กั ยภาพมาก
ขึน้ ทาให้ทางบริษทั ฯ มีการเน้นการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นระบบการทางานส่วนของงานด้านการคาดการณ์
ผลผลิตออกสู่ตลาด การรับซือ้ วัตถุดบิ (ผลปาล์มทะลาย) การจัดส่ง และการขายสินค้า ซึ่งเป็ นกิจกรรมทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ
ทางของอุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึงการบริหารงานซ่อม การบริหารสินค้าคงคลัง และการจัดซื้ ออย่างมีระบบ เพื่อ
สนับสนุนการทางานของกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการเสียโอกาสจากการผลิตอันเนื่องจากเครื่องจักร
เสีย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีโปรแกรมทีร่ องรับด้านการควบคุมคุณภาพน้ ามันปาล์มดิบในกระบวนการผลิต และคุณภาพ
น้ามันปาล์มดิบเพื่อจาหน่าย เพื่อให้ลกู ค้าได้รบั สินค้าทีม่ คี ุณภาพทีไ่ ด้มาตรฐาน
การทีบ่ ริษทั ฯ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิด ความได้เปรียบทางด้านข้อมูลทีจ่ ะ
นามาประมวลผล และวิเคราะห์ เพื่อให้เกิด การบริหารจัดการ และตัดสินใจเป็ นไปได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ทัง้ ยัง
สามารถช่วยในการกาหนดกลยุทธ์ และแนวทางในการดาเนินการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. การบริหารสภาพคล่องของบริษทั ฯ
เนื่องจากอุตสาหกรรมเกษตรมีความเกี่ยวข้องกับการรับซื้อวัตถุดบิ ทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และขึน้ อยู่กบั
ฤดูกาลของพืช จึงเป็ นธุรกิจทีต่ อ้ งมีเงินทุนหมุนเวียนสูง และแตกต่างกันตามฤดูกาล ทาให้บริษทั ฯ มุ่งเน้นการบริหาร และ
รักษาสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทฯ ให้เหมาะสมในต้นทุนที่ต่ าที่สุด เป็ นสาคัญ เพราะเป็ นการสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั
เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มและผู้ประกอบการจุดรับซือ้ ผลปาล์มทะลายทีเ่ ป็ นคู่คา้ กับบริษัทฯ ทัง้ ยังเป็ นการสร้างชื่อเสียง และ
ความเชื่อมันให้
่ กบั คู่คา้ รายใหม่ทส่ี นใจในการร่วมธุรกิจกับบริษทั ฯ รวมถึงการจัดช่องทางในการชาระเงินค่าผลปาล์มทะลาย
ทีส่ ะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้แก่เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มและผูป้ ระกอบการจุดรับซือ้ ผลปาล์มทะลาย ยังเป็ นผลให้ทผ่ี ่าน
มาบริษทั ฯ ไม่เคยผิดนัดชาระค่าผลปาล์มทะลาย
8. การเพิ่ มมูลค่าผลิ ตภัณฑ์ผลพลอยได้
กลุ่มบริษัทฯ ตระหนัก ถึงการใช้วตั ถุ ดิบให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ตลอดระยะเวลาการดาเนินงานที่ผ่ านมา โดย
คานึงถึงการเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ทุกประเภท อันได้แก่ (1) เมล็ดในปาล์ม สามารถจาหน่ ายให้แก่ผู้ประกอบ
กิจการสกัดน้ามันเมล็ดในปาล์ม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (2) กะลาปาล์ม สามารถจาหน่ายให้กบั ผู้ประกอบการโรงย้อมผ้า
โรงงานผลิตปลาป่น เป็ นต้น เพื่อนาไปทาเป็ นเชือ้ เพลิง (3) เส้นใยปาล์ม ทีใ่ ช้เป็ นเชือ้ เพลิงสาหรับ Boiler เพื่อผลิตไฟฟ้า
สาหรับใช้ในโรงงาน (4) ทะลายปาล์มเปล่า สามารถใช้ในการผลิตปุ๋ยชีวมวลของบริษทั ฯ และ (5) น้าเสียและขีส้ ลัดจ์จากโรง
สกัดน้ามันปาล์มดิบ ทีน่ าไปหมักเพื่อให้เกิดก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตไฟฟ้าในโรงผลิตไฟฟ้าก๊าซชีวภาพของกลุ่มบริษทั ฯ
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9. การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง
แม้ว่าธุรกิจภาคการผลิตส่วนใหญ่ จะให้ความสาคัญต่อการนาเทคโนโลยีท่ที นั สมัยมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต
บริษัทฯ ยังคงไม่ ละเลยความสาคัญต่ อการพัฒนาศักยภาพของบุค ลากร เพื่อให้พ นักงานทุ กคนมีศ ักยภาพและความ
เชีย่ วชาญในการทางาน และมีส่วนร่วมและรูส้ กึ ภาคภูมใิ จทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของความสาเร็จ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงจัดให้พนักงาน
ได้รบั ผลตอบแทนเพิม่ เติมตามผลงานของพนักงานทีไ่ ด้มกี าหนดตัวชีว้ ดั ทีช่ ดั เจน (Key Performance Indicator: KPI) อีก
ทัง้ ยังใช้เกณฑ์การประเมินตามทีก่ าหนดไว้ผ่านระบบการประเมินผลแบบ 360 องศา อีกทัง้ ยังมีการส่งเสริมให้มโี ครงการ
ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทัง้ การพัฒนาด้านทักษะความรูค้ วามสามารถทีเ่ หมาะกับสายงาน
และทักษะทางสังคม เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการทางานซึง่ จะส่งผลต่อคุณภาพงานโดยตรง
(2) การจัดจาหน่ ายและช่องทางการจาหน่ าย
ปจั จุบนั ในการจาหน่ายน้ ามันปาล์มดิบให้แก่ลูกค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ บริษทั ฯ จะไม่ทาสัญญาซือ้ ขาย
น้ามันปาล์มดิบกับลูกค้าในระยะยาว และไม่ทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า นอกจากนี้ การกาหนดราคาซือ้ ขายกับลูกค้าทัง้ หมด
จะกาหนดที่ราคาตลาด ณ ขณะนัน้ (Spot Price) ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการป้องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาขาย
น้ ามันปาล์มดิบ บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายจะกักตุนน้ ามันปาล์มดิบไว้เป็ นจานวนมาก เพื่อเก็งกาไร โดยบริษทั ฯ จะทยอยขาย
น้ามันปาล์มดิบตามปริมาณทีผ่ ลิตจริง
การจัดจาหน่ายในประเทศ
บริษทั ฯ จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มโดยตรงไปยังโรงกลันน
่ ้ามันปาล์มดิบ และโรงสกัด
น้ามันเมล็ดใน
การจัดจาหน่ายต่างประเทศ
ปจั จุบนั บริษัทฯ จัดจาหน่ ายไปยังบริษทั คู่คา้ น้ ามันปาล์มดิบข้ามชาติ ผ่านตัวแทนจาหน่ าย โดยมีการทาสัญญา
แต่งตัง้ ตัวแทนจาหน่าย ซึง่ เป็ นตัวแทนทีใ่ ช้บริการมาเป็ นเวลานานและมีความเชีย่ วชาญในธุรกิจน้ามันปาล์ม
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะพิจารณาสัดส่วนการจัดจาหน่ ายในประเทศ และต่างประเทศอย่างสม่าเสมอ โดยปจั จัยสาคัญที่
บริษทั ฯ จะพิจารณา ได้แก่ ราคาจาหน่าย ปริมาณความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ
(3) ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษทั ฯ มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าในประเทศ และกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
1. กลุ่มลูกค้าในประเทศ
กลุ่มลูกค้าในประเทศของบริษทั ฯ ได้แก่ โรงกลันน
่ ้ ามันปาล์มดิบ ซึง่ จะนาน้ ามันปาล์มดิบของบริษทั ฯ ไปกลันให้
่
บริสทุ ธิ ์ โรงสกัดน้ามันเมล็ดใน ซึง่ จะนาเมล็ดในปาล์มของบริษทั ฯ ไปสกัดน้ ามันเมล็ดใน โดยบริษทั ฯ สามารถจัดจาหน่ าย
ให้แก่โรงกลันน
่ ้ ามันปาล์มดิบ และโรงสกัดน้ ามันเมล็ดในเป็ นจานวนมาก เนื่องจากความมันคงในการผลิ
่
ตน้ ามันปาล์มดิบ
และเมล็ดในปาล์ม คุณภาพสินค้าเป็ นทีย่ อมรับ ความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า และการตัง้ ราคาในระดับทีแ่ ข่งขันได้
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ตัวอย่างกลุ่มลูกค้าในประเทศของบริษทั ฯ ได้แก่
ประเภทสิ นค้า
น้ามันปาล์มดิบ
เมล็ดในปาล์ม

ลูกค้า
บมจ. มรกตอินดัสตรีส้ ์
บจ. น้ามันพืชปทุม
บมจ. ล่าสูง(ประเทศไทย)
หจก. มหาชัยกิจเจริญ
บจ. กิม้ กีก่ จิ เจริญ

2. กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
ด้วยศักยภาพในการส่งออก กาลังการผลิตทีส่ งู คุณภาพสินค้าทีไ่ ด้มาตรฐานระดับสากล ทาให้บริษทั ได้รบั ความ
เชื่อถือจากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ โดยบริษทั ฯจะพิจารณาเงื่อนไขการค้าและความน่ าเชื่อถือของบริษทั ฯ คู่คา้ น้ ามันปาล์ม
ดิบข้ามชาติ ซึ่งปจั จุบนั บริษัทฯ ส่งออกน้ ามันปาล์มดิบ ให้แก่ คู่ค้าน้ ามันปาล์มดิบ ข้ามชาติ เช่น Cargill International
Trading Pte. Ltd. และ ADM Hamburg Aktiengesellschaft เป็ นต้น ซึง่ นาน้ามันปาล์มดิบไปเพื่อจาหน่ายต่อไป ซึง่ บริษทั ฯ
เป็ นผู้ผลิตในประเทศเพียงไม่ก่รี ายเท่านัน้ ที่มขี ดี ความสามารถในการแข่งขันในตลาดส่งออกได้โดยลาพัง เนื่องมาจาก
ศัก ยภาพในการการจัด การวัต ถุ ดิบ ก าลัง การผลิต กระบวนการผลิต และการจัด การคุ ณ ภาพของสิน ค้า ที่ดีแ ละได้
มาตรฐานสากล
2.2.3

การจัดหาวัตถุดิบ – ธุรกิ จผลิ ตและจัดจาหน่ ายน้ามันปาล์มดิ บ

วัตถุดบิ หลักในการผลิตของบริษทั ฯ คือ ผลปาล์มทะลาย ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 85 ถึงร้อยละ 95 ของต้นทุนขายทีใ่ ช้
ในการผลิตในช่วงระยะเวลา 3 ปี ทผ่ี ่านมาและสามารถจัดหาได้ทงั ้ หมดในประเทศ โดยในปี 2556 บริษทั ฯ ใช้ผลปาล์มจาก
สวนปาล์มของกลุ่มบริษทั ฯ ประมาณร้อยละ 13.50 ของผลปาล์มทะลายทัง้ หมดทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ ใช้ในการผลิต ส่วนทีเ่ หลือ
เป็ นวัตถุดบิ ผลปาล์มทะลายทีบ่ ริษทั ฯ รับซือ้ จากบุคคลภายนอก
แหล่งที่มาของผลปาล์มทะลาย
ซื้อจากบุคคลภายนอก
จากสวนของกลุ่มบริษทั ฯ
รวม

31 ธ.ค. 54
ปริ มาณ
ร้อยละ
(ตัน)

สาหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
ปริ มาณ
ร้อยละ
(ตัน)

31 ธ.ค. 56
ปริ มาณ
ร้อยละ
(ตัน)

523,119

88.15

502,674

88.29

448,816

86.50

70,314

11.85

66,661

11.71

76,285

13.50

593,433

569,335

565,101

(1) วัตถุดิบผลปาล์มทะลายจากบุคคลภายนอก
บริษทั ฯจัดหาผลปาล์มทะลายจากบุคคลภายนอก โดยชาระเป็ นเงินสด ส่วนการกาหนดราคาในการรับซือ้ นัน้
จะขึน้ อยู่กบั ปริมาณผลปาล์มทะลาย สภาวะตลาดและนโยบายของบริษทั ฯ ในแต่ละช่วงของปี ซึง่ บริษทั ฯรับซือ้ ผลปาล์ม
ทะลายจากบุคคลภายนอกผ่าน 3 ช่องทางด้วยกัน คือ
1. จากจุดรับซือ้ รับซือ้ ของบริษทั ฯ มีจานวน 5 จุดรับซือ้ ได้แก่ จุดรับซือ้ สะพลี จุดรับซือ้ ปากคลอง จุดรับซือ้
ท่าข้าม จุดรับซือ้ บ้านใหม่ จุดรับซือ้ ละแม และจุดรับซือ้ ชุมโค (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) เนื่องจากบริเวณทีต่ งั ้
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ของจุ ด รับ ซื้อ ดังกล่ า วนัน้ เป็ น เขตที่มีการเพาะปลูก ปาล์ม น้ า มัน เป็ น จานวนมาก ซึ่งส่ว นใหญ่ จ ะเป็ น
เกษตรกรรายย่อย ทางบริษทั ฯ จึงต้องการอานวยความสะดวกให้เกษตรกรรายย่อย เพื่อให้สามารถขาย
ผลปาล์มทะลายให้กบั บริษทั ฯ โดยไม่ตอ้ งเดินทางมาขายเองที่โรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึง
มีการลงทุนเพื่อการกระจายจุดรับซือ้ เข้าไปในพืน้ ทีข่ องเกษตรกรเพื่ออานวยความสะดวก ทัง้ นี้ จุดรับซือ้
ใกล้เคียงของแต่ละจุดรับซื้อนัน้ ไม่ใช่จุดรับซื้อคู่ค้ากับบริษัทฯ จึงไม่ทาให้เกิดปญั หาการแย่งผลปาล์ม
ทะลายกับคู่คา้ ของบริษทั ฯ
2. จุดรับซือ้ คู่คา้ กับบริษทั ฯ เป็ นจุดรับซือ้ ทีไ่ ม่ได้มโี รงสกัดน้ามันปาล์มดิบเป็ นของตัวเอง และเป็ นผูร้ บั ซือ้ ผล
ปาล์มทะลายเพื่อขายต่อให้กบั บริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ก็ได้มนี โยบายส่งเสริมความสัมพันธ์ต่อจุดรับซื้อคู่คา้
ทุกๆ รายในเขตบริเวณใกล้เคียง เช่น การให้ควิ แก่ค่คู ้าทีม่ กี ารซือ้ ขายประจา การจัดลาดับความสาคัญ
ของคู่คา้ เพื่อจัดคิวการรับซือ้ ผลปาล์มทะลาย ทัง้ นี้ ด้วยกาลังการผลิตขนาดใหญ่ของบริษทั ฯ จุดรับซือ้ คู่
ค้าจึงได้ประโยชน์โดยเฉพาะช่วงทีม่ ผี ลผลิตออกสู่ตลาดเป็ นจานวนมาก เนื่องจากจุดรับซือ้ คู่คา้ สามารถ
ระบายผลปาล์มทะลายให้แก่ทางโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อประสิทธิภาพในการผลิตที่
สูงที่สุดแล้ว บริษทั ฯ ก็ยงั คงนโยบายการตรวจสอบควบคุมคุณภาพผลปาล์มทะลายอย่างเข้มงวด และ
ฝา่ ยการตลาดก็มกี ารลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มจุดรับซือ้ และสุ่มตรวจคุณภาพผลปาล์มทะลายเป็ นระยะ เพื่อควบคุม
กระบวนการผลิตทัง้ ระบบให้ได้มาตรฐานสูงสุด
3. เกษตรกรรายใหญ่ ท่มี คี วามสัมพันธ์อนั ดีต่อบริษัทฯ และมีความพร้อมที่จะขนส่ง ผลปาล์มทะลายด้วย
ตัวเอง โดยเกษตรกรจะมาส่ง ผลปาล์มทะลายที่หน้าโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบ ซึง่ เกษตรกรเหล่านี้ถอื เป็ น
พันธมิตรทีส่ าคัญต่อบริษทั ฯและให้ความเชื่อถือและไว้วางใจซึง่ กันและกัน ทาให้บริษทั ฯ มีการรับซือ้ ผล
ปาล์มทะลายจากเกษตรกรรายใหญ่เหล่านี้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอตลอดทัง้ ปี
(2) วัตถุดิบผลปาล์มทะลายจากสวนของบริษทั ฯ
บมจ. วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ มีพน้ี ทีป่ ลูกและให้ผลผลิตประมาณ 6,804 ไร่ ส่วนบจ. วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม มีพน้ี
ทีป่ ลูกและให้ผลผลิตประมาณ 15,984 ไร่ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีการปลูกสวนปาล์มรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 22,788 ไร่ ให้ผลผลิต
เฉลีย่ ประมาณ 70,000 ถึง 80,000 ตันต่อปี
สัญญาสัมปทานพื้นที่ปลูกปาล์มของกลุ่มบริษัทฯ จะหมดอายุในปี 2558 (โปรดพิจารณารายละเอียดสัญญา
สัมปทานพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มในส่วนที่ 2.2.5 ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ) ซึง่ หากบริษทั ฯ ได้รบั การต่อสัมปทานบริษทั ฯ
มีแผนทีจ่ ะลงทุนปลูกต้นปาล์มใหม่ทดแทนต้นปาล์มเดิมที่มอี ายุมาก บริษทั ฯ คาดว่าบริษทั ฯ จะใช้เงินลงทุนทัง้ สิน้ ประมาณ
14,000 ถึง 16,000 บาทต่อไร่ในระยะ 3 ปี แรก (ไม่รวมค่าเช่าตามสัญญาสัมปทาน) โดยเป็ นการทยอยปลูกทดแทนจนครบ
ทัง้ พืน้ ที่ โดยในการปลูกต้นปาล์มใหม่นนั ้ จะใช้ระยะเวลา 3 ปี จึงจะเริม่ ให้ผลผลิต และทัง้ สิน้ 7 ถึง 8 ปี ก่อนที่ต้นปาล์มจะ
เติบโตถึงอายุท่ใี ห้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่ ทัง้ นี้ ผู้บริหารคาดว่าหากบริษัทฯ จะได้รบั การต่ออายุสมั ปทาน และลงทุนปลูก
ปาล์มใหม่ทดแทนปาล์มเดิมทีม่ อี ายุมากจะทาให้ผลผลิตผลปาล์มทะลายจากสวนของกลุ่มบริษทั ฯ มีปริมาณมากขึน้ ซึง่ จะ
ช่วยลดต้นทุนการผลิตของบริษทั ฯ ในระยะยาว
สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบ
แม้ว่าประเทศไทยจะมีป จั จัยหลายด้านที่ท าให้ต้นทุนการเพาะปลูกปาล์มน้ า มันสูงกว่าประเทศที่เป็ น ผู้นาใน
อุตสาหกรรมน้ามันปาล์มในภูมภิ าค เช่น เกษตรกรส่วนใหญ่มพี น้ื ทีป่ ลูกขนาดไม่ใหญ่มาก ทาให้ไม่สามารถมีการจัดการที่
ครบวงจรและการลงทุนในเทคโนโลยีและการพัฒนาเพื่อเพิม่ ผลผลิตต่อพืน้ ที่เพาะปลูก พันธุป์ าล์มทีใ่ ห้ผลผลิตต่ารวมทัง้ การ
ดูแลและมาตรฐานในการตัดและเก็บเกีย่ วทีย่ งั ไม่ได้มาตรฐานเท่าทีค่ วร อีกทัง้ ปริมาณผลผลิตของผลปาล์มทะลายยังขึน้ อยู่
กับปริมาณน้าฝนของแต่ละฤดูกาลในแต่ละปี และอายุต้นปาล์ม ซึง่ ปจั จัยดังกล่าว ถือเป็ นปจั จัยหลักทีส่ ่งผลต่อปริมาณและ
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คุณภาพของผลปาล์มทะลายและอัตราน้ามันปาล์มดิบทีจ่ ะได้จากผลปาล์มทะลาย โดยส่วนมากปริมาณผลปาล์มทะลายจะมี
ปริมาณผลผลิตออกสูต่ ลาดเป็ นจานวนมากในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม และ เดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
เนื่องจากช่วงดังกล่าว มีปริมาณน้าฝนมากและต้นปาล์มจะเติบโตได้ดใี นสภาพภูมอิ ากาศร้อนชืน้ และในช่วงเดือนธันวาคม
ถึงเดือนมกราคม ผลปาล์มทะลายจะออกสูต่ ลาดน้อยลง

ทัง้ นี้ ช่วงปลายปี 2556 ถึงต้นปี 2557 ทีผ่ ่านมา ภาคใต้ของประเทศไทยเข้าสูส่ ภาวะอากาศทีแ่ ห้งแล้งตามฤดูกาล
และมีปริมาณน้าฝนค่อนข้างน้อยกว่าปกติในช่วงเดียวกัน จึงทาให้ผลปาล์มทะลายออกสู่ตลาดทัง้ ประเทศน้อยลง อีกทัง้ ผล
ปาล์มทะลายที่ออกสู่ตลาดยังเป็ นผลปาล์มทะลายที่มคี ุณภาพต่ ากว่าผลปาล์มโดยทัวไปและมี
่
อตั ราการให้น้ า มันของผล
ปาล์มทะลายทีล่ ดลงจากผลกระทบของสภาวะอากาศทีแ่ ห้งแล้งด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี ในช่วงเดือนมีนาคม 2557 เป็ นต้น
มา ภาคใต้ของประเทศไทยเริม่ มีปริมาณน้าฝนทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทาให้มผี ลผลิตปาล์มทะลายออกสู่ตลาดมากขึน้ ทัง้ ยังเป็ นผล
ปาล์มทะลายทีม่ คี ุณภาพดีและมีอตั ราการให้น้ามันทีม่ ากด้วย
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษทั ฯ ไม่เคยประสบปญั หาการขาดแคลนวัตถุดบิ จนกระทังไม่
่ สามารถดาเนินการผลิตได้และ
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั ฯ จะมีการปรับราคารับซือ้ ผลปาล์ม
ทะลายให้ราคาสูงขึน้ ตามอัตราการสกัดน้ ามันเพื่อเป็ นการจูงใจให้เกษตรกรส่ง ผลปาล์มทะลายทีม่ คี ุณภาพเข้าโรงงานสกัด
น้ ามันปาล์มดิบ หากมีการแข่งขันกันซื้อผลปาล์มทะลายเนื่องจากจานวนโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบ ที่เพิม่ ขึน้ นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังได้มสี ่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาการเพาะปลูกปาล์มน้ ามันของเกษตรกรรายย่อยในชุมชน โดยมีการจัด
อบรมเรื่องการบารุงต้นปาล์มน้ามันด้วยการตรวจสอบหาธาตุอาหารทีจ่ าเป็ นสาหรับต้นปาล์ม และการใช้สตู รปุ๋ยทีเ่ หมาะสม
กับสภาพของต้นปาล์ม โดยใช้หลักการวิเคราะห์ใบปาล์มของเกษตรกรจากห้องทดลองของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่
สูงขึน้ ทัง้ ยังเป็ นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรซึง่ จะทาให้เกษตรกรนัน้ มีความสามารถในการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ รวมทัง้
ทาให้บริษัทฯ ได้ผลปาล์มทะลายที่มีปริมาณและคุณภาพสูงขึน้ ตามไปด้วย และยังเป็ นการสร้างความสัมพันธ์อ ันดีกบั
เกษตรกรทีจ่ ะส่งผลปาล์มทะลายให้แก่บริษทั ฯ ในระยะยาวอีกด้วย
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2.2.4

กระบวนการผลิ ต – ธุรกิ จผลิตและจัดจาหน่ ายน้ามันปาล์มดิ บ

ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีโรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบอยู่ทงั ้ สิน้ 2 โรงและตัง้ อยู่ในจังหวัดชุมพร โดยโรงสกัดน้ ามันปาล์ม
ดิบท่าแซะมีกาลังการผลิต 120 ตันผลปาล์มทะลายต่อชัวโมง
่
และโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบทุ่งคา มีกาลังการผลิต 60 ตันผล
ปาล์มทะลายต่อชัวโมง
่
รวมกาลังการผลิตเป็ น 180 ตันผลปาล์มทะลายต่อชัวโมงโดยมี
่
รายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดข้อมูลด้านการผลิตของกลุ่มบริษทั ฯ ตัง้ แต่ปี 2554 - 2556
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

กาลังการผลิต (ตันผลปาล์มทะลายต่อชัวโมง)
่

120

180

180

ปริมาณปาล์มทีเ่ ข้าสู่กระบวนการผลิต (ตัน)

599,631

566,094

565,150

น้ามันปาล์มดิบทีผ่ ลิตได้ (ตัน)

103,277

99,467

98,825

เมล็ดในปาล์มทีผ่ ลิตได้ (ตัน)

29,989

29,986

29,629

เนื่องจากผลปาล์มทะลายจะออกแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของปี (Seasonal) ตามสภาวะอากาศในแต่ละช่วง
ของปี บริษัทฯ จึงสร้างโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบที่มกี าลังการผลิตสูง เพื่อรองรับผลปาล์มทะลายในช่วงที่มผี ลปาล์มออกสู่
ตลาดในปริมาณมาก และมักมีราคาถูก ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นช่วงที่บริษทั ฯ สามารถสร้างผลกาไรได้ดกี ว่าช่วงอื่น ทาให้อตั รา
การใช้กาลังการผลิตน้ามันปาล์มดิบเฉลีย่ ของบริษทั ฯ อยู่ในระดับต่ากว่ากาลังการผลิตติดตัง้
บริษทั ฯ มีการนาเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย และมีประสิทธิภาพทีด่ ี อย่างเช่น ระบบการควบคุมและบริหารจัดการด้วย
ระบบอัตโนมัติ (Automation and Monitoring System) มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้กระบวนการผลิต มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด ทัง้ ยังสามารถประมวลผล วิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างรวดเร็ว ซึง่ แตกต่างจากโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบราย
อื่นทีย่ งั คงใช้ระบบเดิม คือการควบคุมการทางานด้วยคนงาน ซึง่ การควบคุม ตรวจสอบ และการวิเคราะห์การผลิต ทาได้
ยาก และใช้เวลานาน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตทีต่ ่ ากว่า รวมถึงอาจเกิดการสูญเสียการผลิตทีม่ ากกว่า เพราะไม่
สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทนั ท่วงที
กระบวนการผลิตทีค่ วบคุม และบริหารจัดการด้วยระบบอัตโนมัติ (Automation and Monitoring System) เริม่
ตัง้ แต่ การควบคุมการขนย้ายของผลปาล์มไปยัง หม้ออบนึ่งฆ่าเชือ้ (Sterilizer) เพื่อทาการอบปาล์มด้วยไอน้ า เพื่อให้ผล
ปาล์มอ่อนนุ่มและหลุดออกจากขัว้ ได้ง่าย จากนัน้ เข้ากระบวนการแยกผลปาล์มออกจากทะลายปาล์มเพื่ อส่งต่อไปยังเครื่อง
หีบน้ามัน (Screw Press) จากนัน้ ผ่านกระบวนการทาความสะอาดน้ ามัน โดยการแยกน้ ามันปาล์มออกจากสิง่ เจือปน เช่น
น้ า ทราย ขีส้ ลัดจ์ ซึง่ ทางบริษทั ฯ ได้นาเครื่องแยกน้ ามันปาล์ม (Oil Separator Machine) ทีม่ เี ทคโนโลยีพเิ ศษในการลด
เวลาของการแยกน้ ามันปาล์มกับสิง่ เจือปนได้รวดเร็วกว่า 5 เท่าจากระยะเวลาเดิม ซึ่งผลทีไ่ ด้จากระยะเวลาทีส่ นั ้ ลงทาให้
คุ ณ ภาพน้ า มัน ปาล์ม ดิบ ของบริษัท ฯ ในส่ ว นของดัช นี ค วามยากง่ า ยในการลดความเข้ม ของสี (Deterioration of
Bleachability Index – DOBI) ของน้ามันปาล์มดิบดีขน้ึ จากนัน้ มีการเข้าเครื่องกาจัดความชืน้ เพื่อให้ได้น้ ามันปาล์มดิบทีม่ ี
คุณภาพ และผลพลอยได้ต่างๆจากการผลิต ในขณะทีโ่ รงสกัดน้ามันปาล์มดิบบางแห่งจะเป็ นการผลิตแบบรวม คือ การหีบ
หรือบีบเมล็ดผลปาล์ม ทาให้ได้น้ ามันปาล์มคุณภาพทีด่ ้อยลง เนื่อ งจากมีการผสมระหว่างน้ ามันปาล์มดิบ และน้ ามันจาก
เมล็ดในปาล์ม

ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 13

บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

กรรมวิ ธีการผลิ ตน้ามันปาล์มดิ บโดยสังเขป

ทีม่ า : บริษทั ฯ
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มีรายละเอียดของแต่ละสถานี ดังนี้
ภาพในแต่ละขัน้ ตอนการผลิต

รายละเอียด
รับ ผลปาล์ม ทะลาย–เป็ นกระบวนการรับ ผลปาล์ม ทะลายจากแหล่ ง
ต่ า งๆ ของโรงงาน และน ามากองไว้ ท่ี ล านเทปาล์ ม ซึ่ ง เมื่ อ เริ่ ม
กระบวนการผลิตจะทาการโหลดผลปาล์มทะลายจากลานเทสู่สายพาน
ลาเลียง เพื่อโหลดผลปาล์มทะลายลงกระบะปาล์ม เพื่อเตรียมเข้าอบ

อบผลปาล์ม–ระบบขนย้ายจะนากระบะปาล์มทีบ่ รรจุผลทะลายปาล์มสด
เข้าสู่หม้ออบนึ่งฆ่าเชื้อ ซึ่งควบคุมการทางานด้วยระบบ Automation
System โดยหม้ออบนึ่งฆ่าเชือ้ ทาหน้าทีอ่ บนึ่งปาล์มด้วยไอน้าทีค่ วามดัน
3 เท่าของบรรยากาศ เมื่อ ผลปาล์มทะลายสุกแล้ว จึงนาออกมาเพื่อส่ง
ต่ อ ไปยัง เครื่ อ งแยกผลปาล์ ม จากทะลาย ทัง้ นี้ ร ะบบ Automation
System จะช่ วยเพิ่ม ประสิทธิภ าพและความแม่น ยาในการควบคุ ม
อุณหภูมิ ความดัน และเวลา ส่งผลให้การอบผลปาล์มด้วยไอน้ าเป็ นไป
ได้อย่ างสมบูรณ์ แ ละตรงตามสูตรที่ต้อ งการ นอกจากจะลดความผิด
พลาดของพนักงาน (Human Error) ทัง้ ยังเป็ นเครื่องมือที่ช่วยทาให้
พนักงานทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
แยกผลปาล์มจากทะลาย - นากระบะปาล์มทีบ่ รรจุปาล์มทีอ่ บแล้วเข้า
เครื่องเทกระบะปาล์ม (Tipper) เพื่อทาการเทปาล์มออกจากกระบะ เข้า
สูส่ ายพานเพื่อลาเลียงไปยังเครื่องแยกผลปาล์มจากทะลาย (Threshing
Machine) ด้วยการเหวีย่ ง เพื่อแยกเป็ นผลปาล์มออกจากทะลายปาล์ม
จากนัน้ ผลปาล์มจะถูกลาเลียงโดยกระพ้อลาเลียงไปยังเครื่องหีบน้ ามัน
ส่วนทะลายปาล์มเปล่าส่งผ่านสายพานลาเลียงไปเครื่องหีบน้ ามันปาล์ม
จากทะลายปาล์มเปล่า
หีบน้ามันจากผลปาล์ม – ผลปาล์มจะถูกลาเลียงสู่เครื่องนวดผลปาล์ม
(Digester) โดยใช้ไอน้ า จากนัน้ เข้าเครื่องหีบน้ ามันปาล์ม (Screw
Press) โดยจะบีบน้ามันออกจากผลปาล์ม ซึง่ ในขัน้ ตอนนี้จะได้สว่ นของ
ใยปาล์มและเมล็ดปาล์ม โดยน้ ามันปาล์มดิบจะไหลเข้าสู่สถานีทาความ
สะอาดน้ ามัน ส่ว นใยปาล์มและเมล็ดปาล์ม จะเข้าสู่เครื่องแยกใยและ
กะเทาะเมล็ดต่อไป
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ทาความสะอาดน้ ามันปาล์มดิ บ - น้ ามันปาล์มดิบจะถูกแยกโดย
ตะแกรงเพื่อแยกทรายและสิง่ เจือปนออกจากน้ ามันปาล์ม ดิบ จากนัน้
ส่งไปพักทีถ่ งั พักน้ ามัน และผ่านเครื่องแยกทรายโดยระบบแรงหมุนอีก
ครัง้ จากนัน้ ส่งน้ ามันไปยัง เครื่องแยกน้ ามันปาล์ม (Oil Separator) เมื่อ
น้ ามันลอยตัวขึน้ ด้านบน จะทาการส่งไปเก็บในถังน้ ามันเพื่อเข้าเครื่อง
แยกน้ ามันให้บริสุทธิแ์ ละดูดความชื้นโดยระบบสุญญากาศ จากนัน้ จะ
ส่งไปเก็บไว้ในถังเก็บน้ ามันเพื่อ รอการจาหน่ าย ส่วนน้ ามันด้านล่างจะ
ถู ก ส่ง กลับ ไปยัง ถัง ตกตะกอน เพื่อ ส่ง ไปเครื่อ งแยกแบบ 3 เฟส คือ
น้ ามัน น้ า และกากออกจากกัน และจะส่งกลับไปที่ถงั น้ ามันเพื่อเข้าสู่
ขัน้ ตอนข้างต้นอีกครัง้
แยกใยปาล์มและกะเทาะเมล็ด - ใยปาล์มและเมล็ดปาล์มจากเครื่อง
หีบน้ ามันปาล์มจะถูกลาเลียงเข้าสู่เครื่องแยกใยโดยใช้ระบบลมดูด เส้น
ใยถูกป้อนเพื่อเป็ นเชื้อเพลิงของเครื่องกาเนิดไอน้ า (Boiler) ส่วนของ
เมล็ดปาล์ม จะส่งไปอบแห้งในไซโล จากนัน้ นาเข้าเครื่องกะเทาะเมล็ด
เพื่อแยกเมล็ดในปาล์มกับกะลาปาล์ม ส่วนของเมล็ดในปาล์มขนาดเล็ก
กับกะลาปาล์มที่ปนกันอยู่ จะถูกแยกอีกครัง้ ด้วยเครื่องแยกกะลาและ
เมล็ดในปาล์ม โดยใช้ค่าความถ่วงจาเพาะของดินขาว กะลาปาล์มทีแ่ ยก
ออกมาได้ลาเลียงสู่ถงั เก็บเพื่อจาหน่ ายต่อไป ส่วนเมล็ดในปาล์มส่งเข้า
กระบวนการอบแห้งและเก็บไว้ในไซโลเพื่อรอจาหน่ายต่อไป
หีบน้ามันจากทะลายปาล์มเปล่า - ทะลายปาล์มเปล่าจะถูกส่งต่อเข้า
กระบวนการหีบน้ามัน น้ามันปาล์มดิบจะไหลไปยังถังเก็บเพื่อแยกทราย
จากนัน้ จะส่งน้ามันปาล์มดิบไปทาความสะอาดต่อไป

โรงไฟฟ้ า – เส้นใยปาล์มจากกระบวนการผลิตจะถูกลาเลียงเพื่อเป็ น
เชื้ อ เพลิ ง ในการผลิ ต ไอน้ า และแปลงเป็ น พลัง งานไฟฟ้ าส าหรั บ
ขับเคลื่อนเครื่องจักรในสายการผลิต
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ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม – ธุรกิ จผลิ ตและจัดจาหน่ ายน้ามันปาล์มดิ บ

2.2.5

กลุ่มบริษทั ฯ มีนโยบายและวิธปี ฏิบตั ใิ นการดูแลและรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างชัดเจน เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการ
ผลิตของบริษัทฯจะส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ุด โดยมุ่งเน้นการจัดการอย่างต่อเนื่อง ซึง่ เริม่ ต้ นจากพนักงานและ
ผู้บ ริหารของบริษัท ฯต้อ งมีจ ริย ธรรมในการดาเนิ น งานและบริหารงาน ที่ผ่ า นมา บริษัท ฯมุ่ ง มันที
่ ่จ ะลดผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อม โดยมีการลงทุนและปรับปรุงระบบจัดการมลภาวะจากการผลิตอย่างต่อเนื่อง เช่น ลงทุนในระบบดักฝุ่นละออง
และอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณอากาศส่วนเกิน (Oxygen Analyzer) ทีเ่ กิดจากการเผาไหม้ของหม้อไอน้ าในโรงสกัดน้ ามัน
ปาล์มดิบ และพร้อมจะลงทุนเพื่อแก้ไขปญั หาทางสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการผลิต การเพาะปลูก และระบบการ
จัดการอื่นๆ และน้าเสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิต กลุ่มบริษทั ฯ ได้ลงทุนในเทคโนโลยีทน่ี าน้ าเสียและของเสียจากการผลิต
น้ ามันปาล์มดิบมาผ่า นกระบวนการหมักเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพและใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตเป็ นไฟฟ้า สาหรับน้ าทีเ่ หลือ
จากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพทีย่ งั คงมีสารอินทรียท์ เ่ี ป็ นประโยชน์ต่อต้นปาล์มน้ามัน บริษทั ฯ จึงนาน้ าดังกล่าวไปรดต้น
ปาล์มน้ ามันในสวนของกลุ่มบริษทั ฯ นอกจากนี้ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้เริม่ ทดลองดาเนินโครงการระบบบาบัดน้ าเสียแบบบึง
ประดิษฐ์ (Wet Land) ซึง่ เป็ นระบบบาบัดน้าทีเ่ หลือจากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยมีชนั ้ ดินปนทรายสาหรับปลูกพืช
น้าและชัน้ หินรองกันบ่อเพื่อดูดซับสารอินทรียท์ เ่ี หลืออยู่ในน้า
การสร้างโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบนัน้ ได้คานึงถึงการนาสิง่ เหลือใช้จากกระบวนการผลิตมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และลดมลภาวะทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ดงั เช่นหม้อไอน้า (Boiler)ทีม่ กี ารนาเส้นใยปาล์มไปเป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตไอน้า และ
แปลงเป็ นพลังงานไฟฟ้าสาหรับขขับเคลื่อนเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
ในปี 2552 ได้มกี ารเริม่ ดาเนินการโรงปุ๋ยชีวภาพ โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดมลภาวะต่างๆ เช่น มลภาวะทาง
อากาศทีเ่ กิดจากกลิน่ ของทะลายปาล์มทีเ่ ป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตและจาหน่ ายออกไปไม่หมด มลภาวะ
ทางน้าในกรณีทฝ่ี นตกและก่อให้เกิดนาเสียจากกองทะลายปาล์ม
การลงทุนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา มีดงั นี้
ปี

รายการ

โรงงาน

2553

- บริษท
ั ฯ มีการเปลีย่ นอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณอากาศส่วนเกิน (Oxygen Analyzer)

ท่าแซะ

2554
2555

เพื่อควบคุมการป้อนอากาศเข้าหม้อไอน้าเพื่อลดปริมาณสารเจือปนในอากาศ
- บริษท
ั ฯ มีการดาเนินการสร้างคูน้าเพื่อปิ ดกัน้ ทางน้าทิง้ เพื่อไม่ให้มนี ้าเสียล้นออก
นอกบริเวณโรงงาน
- บริษท
ั ฯ มีการขุดร่องภายในสวนปาล์มเพื่อกักเก็บน้าเสียให้ย่อยสลายและนากาก
ตะกอนจากร่องมาทาเป็ นปุ๋ยภายในสวนปาล์ม รวมถึงมีการขุดสระขนาดใหญ่เพื่อ
กักเก็บน้าเสียทีบ่ าบัดแล้ว ภายในสวนปาล์ม
- บริษท
ั ฯ มีการติดตัง้ เครื่องเติมอากาศในคลองเพื่อเพิม่ จานวนออกซิเจนในน้า เพื่อ
ลดผลกระทบต่อแหล่งนาสาธารณะของหมู่บา้ นในกรณีทม่ี นี ้าไหลทิง้ ออกภายนอก
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2.2.6

สภาวะตลาดน้ามันปาล์มดิ บ
สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

น้ า มันปาล์มดิบ และเมล็ด ในปาล์ม เป็ น สิน ค้า ทางการเกษตร ที่ก ลไกราคาในตลาดจะถู ก กาหนดโดยอุป สงค์
(Demand) และอุปทาน (Supply) ซึง่ ปจั จัยสาคัญทีม่ ผี ลกระทบต่ออุปทาน คือ สภาพดินฟ้าอากาศ ซึง่ มีผลกระทบโดยตรง
ต่อปริมาณผลผลิตของน้ ามันปาล์มและน้ ามันพืชอื่นๆ ในตลาดโลก และปจั จัยที่มผี ลกระทบต่ออุปสงค์ คือ ปริมาณความ
ต้องการของตลาด โดยส่วนใหญ่มาจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในและต่างประเท ศ ในด้าน การ
อุปโภค บริโภค รวมถึงด้านพลังงาน นอกจากนี้ การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทีบ่ ริโภคน้ ามันพืชรวมทัง้
นโยบายทางด้านอัตราภาษีนาเข้าของประเทศทีบ่ ริโภคน้ ามันพืชรายใหญ่ของโลก ได้แก่ อินเดีย และจีน ก็มผี ลกระทบ
โดยตรงต่อความต้องการการบริโภคน้ ามันปาล์มและน้ ามันพืชเช่นกัน ทัง้ นี้ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ทผ่ี ่านมา (ปี 2554 ถึง
2556) ประเทศไทยมีปริมาณการรับซือ้ ผลปาล์มทะลายทัง้ ประเทศ ประมาณ 800,000 ถึง 1,200,000 ต้นผลปาล์มทะลาย
ต่อเดือน
ปริมาณผลผลิ ตผลปาล์มทะลายทัง้ ประเทศ เทียบกับ ปริมาณผลปาล์มทะลายที่ใช้ผลิ ตน้ามันปาล์ม

ทัง้ นี้ปริมาณน้ ามันปาล์มดิบทัง้ ประเทศทีผ่ ลิตได้ จะเป็ นไปในทิศทางเดียวกับปริมาณผลปาล์มทะลายทีใ่ ช้ในการ
ผลิตน้ ามันปาล์มดิบ โดยตลอดระยะเวลา 3 ปี ทผ่ี ่านมา (ปี 2554 ถึง 2556) อุปสงค์ของน้ ามันปาล์มดิบจะเน้นไปทางการ
บริโ ภค โดยเมื่อ คิดเป็ น สัด ส่ว นของปริม าณน้ า มัน ปาล์ม ดิบที่ใ ช้ไปทัง้ ประเทศ เฉลี่ย ประมาณร้อยละ 50 นัน้ ใช้ไ ปใน
อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เฉลี่ยประมาณร้อยละ 30 ใช้เพื่อผลิตเป็ นไบโอดีเซล และเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 20 นัน้ เป็ นการส่งออก
อย่ า งไรก็ดี ในช่ ว งต้น ปี 2557 กระทรวงพลังงานได้มีก ารประกาศนโยบายในการใช้น้ า มัน ไบโอดีเ ซล บี 7
(Biodiesel B-7) ซึง่ เป็ นน้ ามันดีเซลทีม่ สี ่วนผสมของน้ ามันไบโอดีเซล บี 100 ซึง่ มีส่วนผลิตจากน้ ามันปาล์มดิบ ในสัดส่วน
ร้อยละ 7 แทนการใช้น้ามันไบโอดีเซล บี 5 (Biodiesel B-5) ซึง่ เป็ นน้ามันดีเซลทีม่ สี ว่ นผสมของน้ามันไบโอดีเซล บี 100 ใน
สัดส่วนร้อยละ 5 โดยมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้นมา และมีการตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะใช้น้ามันไบโอดีเซล บี
10 (Biodiesel B-10) ซึง่ เป็ นน้ามันดีเซลทีม่ สี ว่ นผสมของน้ามันไบโอดีเซล บี 100 ในสัดส่วนร้อยละ 10 ภายในปี 2562 ทัง้ นี้
นโยบายของรัฐบาลดังกล่าว ส่งผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม โดยจะส่งผลให้มคี วามต้องการใช้น้ ามันปาล์มดิบ
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เพิม่ มากขึน้ กว่าเดิมอีกประมาณ 25,000 ตันต่อเดือนสาหรับการใช้น้ามันปาล์มดิบส่วนเพิม่ จากการปรับเปลีย่ นจากน้ามันไบ
โอดีเซล บี 5 เป็ นน้ ามันไบโอดีเซล บี 7 และจะเป็ นการลดสต๊อกคงค้างของน้ ามันปาล์มดิบ ทีม่ แี นวโน้มจะเพิม่ สูงขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง
ปริมาณน้ามันปาล์มดิ บทัง้ ประเทศ เทียบกับ อุปสงค์น้ามันปาล์มดิ บทัง้ ในประเทศและส่งออก

เนื่องด้วยการบริหารจัดการทีด่ ใี นด้านการผลิตทีท่ าให้ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เป็ นที่
ยอมรับและแข่งขันได้ในตลาดโลก ประกอบกับกาลังการผลิตทีส่ งู บริษทั ฯ จึงเป็ นหนึ่งในผูน้ าในการผลิตน้ามันปาล์มดิบราย
ใหญ่ในประเทศไทย และยังเป็ นหนึ่งในผูน้ าด้านการส่งออกน้ามันปาล์มดิบไปยังตลาดต่างประเทศ
การแข่งขัน
เนื่องจากอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มจะมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้วตั ถุดบิ ประเภทผลปาล์มทะลาย ดังนัน้
การแข่งขันในอุตสาหกรรมจะมี 2 ลักษณะคือ การแข่งขันรับซือ้ วัตถุดบิ จากเกษตรกรเพื่อป้อนเข้าสู่โรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบ
และการแข่งขันด้านการจาหน่ ายน้ ามันปาล์มดิบและเมล็ด ในปาล์มให้แก่ลูกค้า ทัง้ นี้ การแข่งขันด้านการรับซือ้ วัตถุดบิ จะมี
ความรุนแรงกว่าการแข่งขันในการจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์ม
การแข่งขันรับซือ้ วัตถุดบิ ผลปาล์มทะลาย
คู่แข่งของกลุ่มบริษทั ฯ ในการรับซื้อผลปาล์มทะลายจะเป็ นโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบ ที่ตงั ้ อยู่ใกล้เคียงกับ โรงสกัด
น้ามันปาล์มดิบของกลุ่มบริษทั ฯ เนื่องจากผลปาล์มทะลายทีเ่ ก็บเกีย่ วได้จากต้นปาล์มน้ ามันควรจะนาเข้ากระบวนการผลิต
ภายใน 24 ชัวโมง
่
เพื่อให้ได้คุณภาพน้ามันปาล์มดิบทีด่ ี โดยกลุ่มบริษทั ฯ มีศกั ยภาพในการเข้าถึงผลผลิตจากเกษตรกรได้
เป็ นอย่างดีมกี ารบริหารจัดการจุดรับซือ้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ
และจัดเก็บข้อมูลของเกษตรกรและจุดรับซือ้ คู่คา้ มีการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั เกษตรกรรายใหญ่และจุดรับซือ้ เพื่ อให้มี
วัตถุดบิ ป้อนให้แก่บริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ มีการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเพาะปลูกปาล์มน้ ามันให้แก่เกษตรกร
รายย่อยในชุมชนอย่างต่ อเนื่อง เพื่อเป็ นให้เกษตรกรรายย่อยสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ส่งผลให้สามารถ ป้อน
วัตถุดบิ ทีม่ คี ุณภาพดีและมีปริมาณมากให้แก่บริษทั ฯ อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั ฯ จะมีการปรับราคารับซือ้ ผลปาล์ม
ทะลายให้สอดคล้องกับอัตราการสกัดน้ ามันปาล์มดิบที่โรงงานผลิตได้ เพื่อเป็ นการจูงใจให้เกษตรกรรายย่อยส่ง ผลปาล์ม
ทะลายทีม่ คี ุณภาพเข้าโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ
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โดยช่วงปลายปี 2556 ถึงต้นปี 2557 ทีผ่ ่านมา ภาคใต้ของประเทศไทย มีปริมาณน้ าฝนค่อนข้างน้อย ซึง่ ปริมาณ
น้ าฝนถือเป็ นปจั จัยหลักต่อปริมาณผลผลิตและคุณภาพของผลปาล์มทะลาย ทาให้มผี ลปาล์มทะลายออกสู่ตลาดค่อนข้าง
น้อยและมีอตั ราการให้น้ ามันปาล์มดิบทีน่ ้อยตามไปด้วย และเนื่องจากปริมาณผลปาล์มทะลายทีอ่ อกสู่ตลาดและคุณภาพ
ของผลปาล์มทะลายดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของอุปสงค์ในการใช้น้ ามันปาล์มดิบจากปริมาณการใช้
ของภาคอุตสาหกรรมที่เพิม่ สูงขึน้ และจากนโยบายการเปลี่ยนการใช้น้ ามันไบโอดีเซลจากน้ ามันไบโอดีเซล บี 5 เป็ น
น้ามันไบโอดีเซล บี 7 ทาให้ราคาน้ามันปาล์มดิบในประเทศปรับตัวสูงขึน้ ตามไปด้วย ด้วยเหตุน้ผี ปู้ ระกอบกิจการผลิตน้ามัน
ปาล์มดิบจึงมีการปรับราคารับซื้อผลปาล์มทะลายให้เพิม่ สูงขึน้ เพื่อให้สามารถซื้อผลปาล์มทะลายได้เพิม่ มากขึน้ แต่ยงั
สามารถรักษากาไรขัน้ ต้นได้จากการปรับตัวสูงขึน้ ของราคาน้ ามันปาล์มดิบ จึงทาให้ปลายปี 2556 ถึงต้นปี 2557 ทีผ่ ่านมา
มีการแข่งขันการรับซื้อผลปาล์มทะลายและการแข่งขันการขายน้ ามันปาล์มดิบที่ค่อนข้างรุนแรง อย่างไรก็ดี ภาวะการ
แข่งขันดังกล่าวได้สน้ิ สุดลงในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 หลังจากทีเ่ ริม่ มีปริมาณผลผลิตของผลปาล์มทะลายทีม่ คี ุณภาพออก
สูต่ ลาดเพิม่ มากขึน้ และมีการปรับลดลงของราคาขายน้ามันปาล์มดิบในประเทศ
ราคารับซื้อผลปาล์มทะลายของกลุ่มบริษทั ฯ เทียบกับ ราคารับซื้อผลปาล์มทะลายเฉลี่ยของประเทศไทย

ภาพรวมอุปสงค์และอุปทานการจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์ม
น้ ามันปาล์ม เป็ น หนึ่ งในทางเลือกสาหรับ การบริโภคน้ า มันพืช ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว การบริโภคน้ า มัน พืช ใน
ตลาดโลกมีแนวโน้มที่สงู ขึน้ อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยการบริโภคน้ ามันพืชทัวโลก
่
มีสดั ส่วนการเพิม่ ขึน้ จากประมาณ 81.04
ล้านตันในปี 2533 เป็ น 160.08 ล้านตันในปี 2555 ซึง่ คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 3.14 ต่อปี และมีการคาดการณ์
ว่าในปี 2565 การบริโภคน้ามันพืชทัวโลกจะสู
่
งถึงประมาณ 195.70 ล้านตัน ซึง่ เป็ นผลมาจากการเติบโตของประชากรโลก
และการบริโภคน้ามันพืชต่อคนต่อปี ทส่ี งู ขึน้ ทัง้ ในแง่การบริโภคเป็ นอาหาร และการใช้เป็ นเชื้อเพลิง
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เมื่อเทียบการบริโภคน้ามันปาล์มในตลาดโลกกับการบริโภคน้ามันพืชอื่นๆ จะเห็นได้จากตารางด้านล่างว่า น้ ามัน
ปาล์มและน้ามันเมล็ดในปาล์มจัดได้ว่าเป็ นน้ามันพืชชนิดหลักทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมมากทีส่ ดุ โดยการบริโภคน้ามันปาล์มและเมล็ดใน
ปาล์มจะมีสดั ส่วนเท่ากับร้อยละ 34.60 ของการบริโภคน้ ามันพืชทัง้ หมด ซึ่งมากกว่าน้ ามันถัวเหลื
่ อง ที่มกี ารบริโภคเป็ น
อันดับทีส่ อง มีการบริโภคอยู่ท่รี ้อยละ 26.78 ของการบริโภคน้ ามันพืชทัง้ หมด โดยตลาดน้ ามันถัวเหลื
่ องที่ใหญ่ท่สี ุดคือ
ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็ นประเทศที่มกี ารส่งเสริมการปลูกถัวเหลื
่ องมากที่สุดในโลก ในขณะทีป่ ระเทศผู้บริโภคน้ ามัน
ปาล์มหลักได้แก่ อินเดีย รองลงมาได้แก่ อินโดนิเซีย ประเทศจีน และประเทศในแถบยุโรป
ปริมาณการผลิ ตน้ามันพืชชนิ ดต่างๆ ในตลาดน้ามันพืชโลก
ประเภทน้ามัน
น้ามันปาล์ม
น้ามันถัวเหลื
่ อง
น้ามันเรปซีด
น้ามันดอกทานตะวัน
น้ามันเมล็ดในปาล์ม
น้ามันฝ้าย
น้ามันถัวลิ
่ สง
น้ามันมะพร้าว
น้ามันมะกอก
รวม

ปริมาณการผลิ ตและสัดส่วนการผลิ ตในปี 2556
ปริมาณการผลิ ต
คิ ดเป็ นร้อยละ
(ล้านตัน)
54.79
34.60
42.40
26.78
23.74
14.99
13.42
8.48
6.58
4.16
5.23
3.30
5.53
3.49
3.79
2.39
2.85
1.80
158.33
100.00

ทีม่ า: Foreign Agricultural Service, US Department of Agriculture
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ประเทศผูผ้ ลิ ตน้ามันปาล์มดิบรายใหญ่ในปี 2556
ประเทศ
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ประเทศไทย
โคลัมเบีย
ไนจีเรีย
อื่นๆ
รวม

ปริมาณการผลิ ต (ล้านตัน)
28.50
19.32
2.00
0.97
0.91
4.07
55.77

ส่วนแบ่งตลาดการผลิ ต (ร้อยละ)
51.06
34.61
3.58
1.74
1.63
7.37
100.00

ทีม่ า: Foreign Agricultural Service, US Department of Agriculture
จากกราฟดังต่อไปนี้ จะเห็นว่า ความต้องการบริโภคน้ามันปาล์มจะมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับ
การบริโภคน้ามันพืชชนิดอื่นๆ ทัง้ นี้มกี ารคาดการณ์ว่าผูผ้ ลิตน้ามันปาล์มทัวโลกจะมี
่
การเพิม่ ปริมาณการผลิตน้ามันปาล์ม
ประมาณร้อยละ 2.50 ต่อปี
กราฟแสดงปริมาณความต้องการบริโภคน้ามันแต่ละประเภท

ทีม่ า: Oil World 2556
ราคาขายน้ามันปาล์มดิบทัง้ ในประเทศและต่างประเทศจะถูกกาหนดตามราคาซือ้ ขายทีต่ ลาดมาเลเซีย 1 เป็ นหลัก
และเนื่องจากปจั จุบนั ประเทศไทยยังจัดให้น้ามันปาล์มดิบเป็ นสินค้าทีถ่ ูกควบคุมการนาเข้า ดังนัน้ ราคาขายน้ ามันปาล์มดิบ
ในประเทศอาจจะมีการเคลื่อนไหวต่างจากราคาที่ตลาดมาเลเซียในบางช่วง ทัง้ นี้ แนวโน้มราคาขายน้ ามันปาล์มดิบของ
ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียยังคงมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน โดยความผันผวนของราคาขายน้ ามันปาล์มดิบนัน้
จะขึน้ อยู่กบั ปจั จัยต่างๆ เช่น ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ และ ความผันผวนของราคาน้ามันดิบในตลาดโลก เป็ นต้น
กราฟดังต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงราคาขายน้ามันปาล์มดิบในอดีต
1

สาเหตุที่ใช้ ราคาซื ้อขายน ้ามันปาล์มดิบที่ประเทศมาเลเซียเนื่องจาก ประเทศดังกล่าวมีระบบการจัดเก็บข้ อมูลทางสถิติที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สดุ
ประเทศหนึ่งในอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์มดิบ
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ราคาขายน้ามันปาล์มดิ บของกลุ่มบริษทั ฯ เทียบกับ ราคาขายเฉลี่ยของตลาดประเทศไทยและมาเลเซีย

อย่างไรก็ดี ช่วงปลายปี 2556 ถึง ต้นปี 2557 ทีผ่ ่านมา ประเทศไทยมีผลปาล์มทะลายออกสู่ตลาดค่อนข้างน้อย
ทาให้ปริมาณน้ ามันปาล์มดิบที่ผลิตได้ออกสู่ตลาดค่อนข้างน้ อยตามไปด้วย ประกอบกับมีความต้องการในการใช้น้ ามัน
ปาล์มดิบในประเทศทีเ่ พิม่ มากขึน้ จากการปรับเปลีย่ นนโยบายการใช้น้ ามันไบโอดีเซลจากภาครัฐ ราคาน้ ามันปาล์มดิบใน
ประเทศจึงมีการปรับตัวสูงขึน้ ตามอุปสงค์และอุปทานในประเทศ ซึ่งเคลื่อนไหวต่างจากราคาน้ ามันปาล์มดิบในประเทศ
มาเลเซียในระยะเวลาสัน้ ๆ อย่างไรก็ดี ราคาน้ามันปาล์มดิบในประเทศ มีการปรับตัวลดลงและอยู่ในระดับใกล้เคียงกับราคา
น้ามันปาล์มดิบในประเทศมาเลเซีย เนื่องจากมีปริมาณผลปาล์มทะลายทีอ่ อกสูต่ ลาดและใช้ในการผลิตน้ ามันปาล์มเพิม่ มาก
ขึน้ ทาให้มปี ริมาณน้ามันปาล์มดิบทีเ่ พิม่ มากขึน้ ราคาน้ามันปาล์มดิบจึงกลับเข้าสูสภาวะปกติในไตรมาสที่ 2 เป็ นต้นมา
ทัง้ นี้ เนื่อ งจากประเทศไทยจะก้า วเข้าสู่การเป็ นหนึ่ งในประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (ASEAN Economics
Community: AEC) ในปี 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทัง้ ประเทศไทย ต้องทยอยปรับลดและยกเลิกภาษีนาเข้าสินค้า
รวมทัง้ น้ ามันปาล์มให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนจนเหลือ ร้อยละ 0 และยกเลิกมาตรการกีดกันทีไ่ ม่ใช่ภาษีต่างๆ เพื่อให้
สินค้าและบริการมีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี แม้ว่าประเทศไทยจะทยอยปรับลดภาษีนาเข้าน้ ามันปาล์มดิบลงเหลือ ร้อยละ 0
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2553 แล้ว แต่ปจั จุบนั การนาเข้าน้ามันปาล์มของไทย ยังคงต้องขออนุ ญาตนาเข้า (Import License)
และจะได้รบั อนุ ญาตให้นาเข้าได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในประเทศ ดังนัน้ หากประเทศไทยยกเลิกมาตรการ
การขออนุญาตนาเข้า ดังกล่าว คาดว่าจะไม่สง่ ผลกระทบรุนแรงต่อธุรกิจผลิตน้ามันปาล์มดิบ เนื่องจากช่วงระยะเวลาหลายปี
ทีผ่ ่านมาราคาขายน้ามันปาล์มดิบในประเทศมีความสอดคล้องกับราคาน้ามันปาล์มดิบในตลาดโลก โดยจะเห็นได้จากทีผ่ ่าน
มา บริษทั ฯ ก็มปี ริมาณการส่งออกน้ามันปาล์มดิบไปขายในตลาดโลกอย่างสม่าเสมออ
อย่างไรก็ดี ทีผ่ ่านมากลไกตลาดของอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มในประเทศไทยยังไม่สะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทาน
อย่างแท้จริง เนื่องจากมีบางช่วงที่รฐั บาลมีนโยบายการแทรกแซงราคา หรือประกันราคาของผลปาล์มทะลาย และน้ ามัน
ปาล์มดิบ ซึง่ ผลจากนโยบายดังกล่าว ทาให้ราคาของผลปาล์มทะลายทีเ่ ป็ นวัตถุดบิ ตัง้ ต้น จนถึงน้ ามันปาล์ม บริสุทธิที์ เ่ ป็ น
สินค้าปลายทาง มีราคาที่ไม่สอดคล้องกับราคาตลาดโลกในบางช่วงเวลา ซึง่ สถานการณ์เช่นนี้ถอื เป็ นแรงกดดันต่อการ
ส่งออกน้ามันปาล์ม ทาให้บางช่วงไม่สามารถทีจ่ ะดาเนินกิจกรรมด้านการส่งออกได้
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การทีป่ ระเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ย่อมส่งผลให้การแข่งขันด้านการค้าเป็ นไปอย่างเสรี ทาให้
อุตสาหกรรมน้ามันปาล์มมีการปรับตัวทัง้ ด้านกลไกราคา กลไกทางการค้าเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาดโลก ไม่มนี โยบาย
การแทรกแซงจากภาครัฐ ทาให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันกันได้อย่างเต็มที่และเพิม่ โอกาสในการจัดจาหน่ ายออกไป
ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ กลุ่มบริษทั ฯ คาดว่าการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย นจะไม่มผี ลกระทบอย่าง
เป็ นนัยสาคัญต่อกลุ่มบริษทั ฯ
ตลาดการจาหน่ ายในประเทศ
อุต สาหกรรมน้ า มัน ปาล์มจัด เป็ น อุ ต สาหกรรมการเกษตรที่สาคัญ อย่ า งหนึ่ ง ของประเทศไทย โดยส่ว นใหญ่
ผู้ประกอบการในประเทศ จะผลิตน้ ามันปาล์มเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศเป็ นหลัก เนื่องจากความต้องการ
บริโภคในประเทศยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ประกอบกับความสามารถในการส่งออกของผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่นนั ้ มีจากัด
อย่างไรก็ดี ผลผลิตน้ ามันปาล์มในประเทศไทยนัน้ มีมากกว่าความต้องการใช้ภายในประเทศ ในภาพรวมแล้ว
ประเทศไทยจึงต้องมีการส่งออกน้ ามันปาล์มดิบไปในตลาดต่างประเทศ แต่ในปจั จุบนั บริษทั ฯ เป็ นหนึ่งในผูป้ ระกอบการ
เพียงไม่กร่ี ายในประเทศทีด่ าเนินการส่งออกน้ามันปาล์มดิบโดยไม่ตอ้ งส่งร่วมกับโรงสกัดอื่น
ด้านการบริโภค ตลาดเป้าหมายของน้ ามันปาล์มในประเทศไทยคืออุตสาหกรรมอาหาร ส่วนราคาน้ ามันปาล์มดิบ
ในประเทศไทยจะอ้างอิงกับราคาในตลาดมาเลเซียเป็ นหลัก ประกอบกับอุปสงค์และอุปทานในประเทศไทย โดยมีปจั จัยหลัก
ทีก่ ระทบต่อราคาของน้ามันปาล์มในตลาดมาเลเซีย ได้แก่
-

ราคาน้ามันพืชชนิดอื่น ทีใ่ ช้แทนกันได้ เช่น น้ามันถัวเหลื
่ อง

-

ความต้องการบริโภคและปริมาณการผลิตน้ามันปาล์มในตลาดโลก

-

สภาพดินฟ้าอากาศซึง่ ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและราคาของผลปาล์มทะลายทีอ่ อกสูต่ ลาด

-

นโยบายอื่นๆ เช่น นโยบายการผสมน้ามันไบโอดีเซล ภาษีสง่ ออก เป็ นต้น

ทัง้ นี้ แนวโน้ มของความต้องการในการใช้น้ ามันปาล์มดิบสาหรับใช้ผลิตเป็ นไบโอดีเซลนัน้ ปรับตัวเพิม่ สูงขึ้น
เนื่องจากนโยบายจากภาครัฐทีป่ ระกาศให้มกี ารใช้น้ามันไบโอดีเซล บี 7 แทนการใช้น้ ามันไบโอดีเซล บี 5 ซึง่ มีผลบังคับใช้
แล้วตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 และมีการตัง้ เป้าหมายใช้น้ ามันไบโอดีเซล บี 10 แทนการใช้น้ ามันไบโอดีเซล บี 7 ในปี
2562 โดยนโยบายดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อราคาและปริมาณการใช้น้ามันปาล์มดิบภายในประเทศอย่างมีนยั สาคัญ
ตลาดการจาหน่ ายต่างประเทศ
ในปี 2556 U.S. Department of Agriculture ซึง่ เป็ นหน่ วยงานรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาทาการรวบรวม
ข้อมูลการผลิตน้ ามันปาล์ม ดิบทัวโลก
่
โดยมีปริมาณประมาณ 43 ล้านตันต่อปี โดยประเทศอินโดนีเซียจัดเป็ นผู้ผลิตและ
ส่งออกน้ามันปาล์มรายใหญ่ทส่ี ดุ ของโลก โดยมีสว่ นแบ่งของตลาดส่งออกกว่าร้อยละ 48 รองลงมาได้แก่ ประเทศมาเลเซีย
ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดถึง ประมาณร้อยละ 42 เนื่องจากทัง้ สองประเทศดังกล่าว มีภูมอิ ากาศซึ่งเหมาะสมต่อการปลู กปาล์ม
น้ามัน พันธุป์ าล์มทีป่ ลูกเป็ นพันธุด์ ี ให้ผลผลิตต่อไร่สงู และรัฐบาลให้การสนับสนุน ในขณะทีเ่ กษตรกรปาล์มในประเทศไทย
ส่วนใหญ่ยงั เป็ นรายย่อย การผลิตในภาคอุตสาหกรรมยังน้อย ส่งผลให้คุณภาพผลปาล์มทะลายและผลผลิตต่อไร่อยู่ในระดับ
ทีต่ ่า อีกทัง้ ปริมาณน้ามันปาล์มทีผ่ ลิตได้นนั ้ ต่า ส่งผลให้ปริมาณทีเ่ หลือจากการอุปโภคบริโภคในประเทศ ดังนัน้ ผลผลิตเพื่อ
การส่งออกจึงมีปริมาณน้อย
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ประเทศผูส้ ่งออกน้ามันปาล์มรายใหญ่ในปี 2556
ประเทศ
ปริมาณการส่งออก (ล้านตัน)
อินโดนีเซีย
20.37
มาเลเซีย
18.00
ประเทศไทย
0.56
โคลัมเบีย
0.55
ไนจีเรีย
0.43
อื่นๆ
2.89
รวม
42.80
ทีม่ า: Foreign Agricultural Service, US Department of Agriculture

ส่วนแบ่งตลาดการส่งออก (ร้อยละ)
47.60
42.06
1.32
1.29
0.99
6.75
100.00

อย่างไรก็ดี ประเทศไทยก็มีขอ้ ได้เปรียบเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตน้ ามันปาล์มรายใหญ่ ในบางประการ เช่น
โครงสร้างค่าแรงงานของมาเลเซียสูงกว่าประเทศไทย ในขณะทีป่ ระเทศอินโดนีเซียขาดสาธารณูปโภคพืน้ ฐานโดยเฉพาะ
ทางด้านการขนส่ง ดังนัน้ จึงเชื่อได้ว่า หากภาครัฐให้การสนับสนุนการเพาะปลูกปาล์มน้ามันอย่างถูกวิธแี ก่เกษตรกรมากขึน้
ประเทศไทยจะมีศกั ยภาพในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ นอกจากนี้แล้ว สหภาพยุโรปยังให้ความสนใจนาเข้าน้ ามัน
ปาล์มจากประเทศไทยมากขึน้ จากกระแสต่อต้านสินค้าน้ ามันปาล์มจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย เนื่องจากประเทศไทยมี
ภาพลักษณ์ ด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมทีด่ ี อีกทัง้ พื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ ามันของไทยมีความเป็ นสัดส่วน มีการปลูกโดย
คานึงถึงระบบนิเวศ และประเทศไทยยังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตน้ ามันปาล์มตามมาตรฐาน RSPO (Roundtable
on Sustainable Palm Oil) ขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) เพื่อการพัฒนาแหล่งผลิตปาล์ม
น้ ามันในประเทศไทย โดยวางระบบรับรองคุณภาพสาหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย และออกใบรับรองให้สามารถส่งออก
สินค้าไปยังประเทศเยอรมนีได้เพิม่ ขึน้
แนวโน้ มการแข่งขันในอนาคต
ในอนาคตจะยังคงมีการแข่งขันด้านการซื้อ ผลปาล์มทะลายอยู่ อย่างไรก็ดี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของ
ประเทศไทยได้มกี ารจัดทาแผนพัฒนาพืน้ ทีเ่ พาะปลูกน้ามันปาล์ม ซึง่ ในปี 2551 ถึงปี 2556 ทีผ่ ่านมา พืน้ ทีใ่ ห้ผลผลิตปาล์ม
ในประเทศสูง ขึ้น โดยเฉลี่ย ปี ละ 205,968 ไร่ ต่ อ ปี และผลผลิต ผลปาล์ม ทะลายเพิ่ม สูง ขึ้น เฉลี่ย ปี ละ 708,310 ตัน ต่ อ ปี
นอกจากนี้แล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยงั มีการจัดทาร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม ปี 2557
ถึงปี 2564 เพื่อให้อุตสาหกรรมปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม สามารถยืนหยัดได้อย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น ภายใต้เงื่อนไขการค้า
เสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมทัง้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
สาหรับการจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบในประเทศนัน้ ความต้องการบริโภคในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง โดยคาดว่า
ภาวะน้ ามันปาล์มดิบล้นตลาดน่ าจะมีแนวโน้มดีขน้ึ จากการนาน้ ามันปาล์มดิบไปใช้ในอุตสาหกรรมไบโอดีเซลเพิม่ ขึน้ ราว
ร้อยละ 20 ตามนโยบายการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของภาครัฐ ราคาจะยังคงอ้างอิงราคากับตลาดมาเลเซียประกอบ
กับราคาผลปาล์มทะลายในประเทศ ความต้องการใช้น้ามันปาล์มโลกทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องน่ าจะส่งผลให้ราคาน้ ามันปาล์ม
ดิบทัวโลกรวมถึ
่
งประเทศไทยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ อย่างไรก็ดี การปรับลดลงของราคาน้ ามันปาล์มดิบในมาเลเซียจาก
นโยบายส่งเสริมการเพิม่ ผลผลิตปาล์มน้ามันของรัฐบาลมาเลเซีย และแนวโน้มการยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าทีไ่ ม่ใช่
ภาษีหลังการเข้าสู่ AEC ในปี 2558 รวมทัง้ ราคาถัวเหลื
่ องซึง่ เป็ นสินค้าทดแทนปาล์มน้ามัน มีแนวโน้มปรับลดลงในปี 2557
เนื่องจากการคาดการณ์ผลผลิตถัวเหลื
่ องโลกทีส่ งู กว่าความต้องการอาจเป็ นปจั จัยทีอ่ าจกระทบต่อการคาดการณ์แนวโน้ม
อุตสาหกรรม
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สาหรับการจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบในต่างประเทศนัน้ บริษทั ฯ คาดว่าจะสามารถส่งออกไปจาหน่ ายยังประเทศคู่
ค้าหลักต่างๆ ได้แก่ ประเทศในแถบทวีปยุโรป มากขึน้ ทัง้ นี้เนื่องจากบริษทั ฯ มีระบบการบริหารจัดการด้านการผลิตทีด่ ที า
ให้ผลิตภัณฑ์มคี ุณภาพทีส่ ามารถแข่งขันกับผูผ้ ลิตและส่งออกรายใหญ่จากมาเลเซียและอินโดนีเซียได้
2.2.7

งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ

ณ 30 มิถุนายน 2557 และ ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีภาระผูกพันทีต่ อ้ งส่งมอบสินค้าให้กบั ผูซ้ อ้ื ตามสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้าจานวน 11,117 ตัน และ 3,415 ตัน ตามลาดับ มูลค่าตามสัญญาจานวน 230 ล้านบาท และ 42 ล้านบาท
ตามลาดับ
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2.3

ธุรกิ จผลิ ตและจัดจาหน่ ายไฟฟ้ า

2.3.1

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์ – ธุรกิ จผลิ ตและจัดจาหน่ ายไฟฟ้ า

บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ บริษทั วีจี เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (บจ. วีจี เอ็นเนอร์ย่)ี บริษทั ย่อยซึง่ บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้
ร้อยละ 100 เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อจาหน่ ายให้แก่ภาครัฐ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิ าค (กฟภ.) ตามนโยบายการสนับสนุ นการผลิตการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ ประกอบ
ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ จานวน 2 โรง ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ รวม 8.4 เมกะวัตต์ ในจังหวัดชุมพร โดยก๊าซ
ชีวภาพนัน้ จะมาจากการนาน้าเสียจากกระบวนการสกัดน้ ามันปาล์มดิบของโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบ ซึ่งมีส่วนประกอบของ
สารอินทรีย์ มาหมักย่อยสลายด้วยวิธที างชีววิทยาภายใต้สภาวะปราศจากออกซิเจน เพื่อให้ได้มาซึง่ ก๊าซมีเทน ซึง่ เป็ นก๊าซ
ชีวภาพมีคุณสมบัตใิ นการใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้า ทัง้ นี้ บจ. วีจี เอ็นเนอร์ย่ี ได้มกี ารทาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค 2 ฉบับ สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ และได้ดาเนินการจาหน่ ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วใน
เดือนมีนาคม 2554 และเดือนพฤษภาคม 2554 ตามลาดับ
ธุรกิ จผลิ ตและจัดจัดจาหน่ ายไฟฟ้ าจากพลังงานก๊าซชีวภาพ
บจ. วีจี เอ็นเนอร์ย่ี ดาเนินธุรกิจเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ จานวนทัง้ สิน้ 2 โครงการ ขนาด
กาลังการผลิตรวม 8.4 เมกะวัตต์ โดยบจ. วีจี เอ็นเนอร์ย่ี ได้มกี ารทาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคแล้ว 2
ฉบับ โดยสาระสาคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่างบจ. วีจี เอ็นเนอร์ย่กี บั การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค สาหรับ
โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ สามารถสรุปได้ดงั นี้
ชื่อโครงการ

สัญญาเลขที่
วันที่ลงนาม
ปริมาณตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า
กาลังการผลิ ตติ ดตัง้
ระดับแรงดัน
วันที่เริ่มดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์
(COD)
จุดรับซื้อไฟฟ้ า
ระยะเวลาของสัญญา

โครงการโรงไฟฟ้ าก๊าซชีวภาพ
ตาบลทรัพย์อนันต์ อาเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
VSPP-PEA 092/2551
27 พฤศจิกายน 2551
4.5 เมกะวัตต์
5.6 เมกะวัตต์
22,000 โวลท์
10 พฤษภาคม 2554

โครงการโรงไฟฟ้ าก๊าซชีวภาพ ตาบล
ทุ่งคา อาเภอเมือง
จังหวัดชุมพร
VSPP-PEA 093/2551
18 ธันวาคม 2551
2.5 เมกะวัตต์
2.8 เมกะวัตต์
22,000 โวลท์
10 มีนาคม 2554

29 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม
170 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม
ตาบลทรัพย์อนันต์ อาเภอท่าแซะ
ตาบลทุ่งคา อาเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร 86140
จังหวัดชุมพร 86100
5 ปี และต่อเนื่องครัง้ ละ 5 ปี โดยอัตโนมัตจิ นกว่ายุตสิ ญ
ั ญา
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1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ ตาบลทรัพย์อนันต์ อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ ตาบลทรัพย์อนันต์ อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขนาดกาลังการ
ผลิต 5.6 เมกะวัตต์ ตัง้ อยู่ท่ี เลขที่ 29 หมู่ท่ี 3 ถนนเพชรเกษม ตาบลทรัพย์อนันต์ อาเภอท่าแซะ จังหวัด
ชุมพร 86140 บนเนื้อทีป่ ระมาณ 43,000 ตารางเมตร ซึง่ เป็ นทีด่ นิ ทีเ่ ช่าสิทธิเหนือพืน้ ดินเพื่อโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพกับบริษทั ฯ โดยโครงการนี้ได้เริม่ จาหน่ ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation
Date: COD) ตัง้ แต่วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2554 และได้รบั ส่วนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) สาหรับผูผ้ ลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) จากพลังงานหมุนเวียนประเภทก๊าซชีวภาพ ในอัตรา 0.30 บาทต่อกิโลวัตต์ชัวโมง
่
โดยมีระยะเวลาสนับสนุ น 7 ปี นับจากวันจาหน่ ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ตามประกาศการไฟฟ้า
ส่วนภู มิภาค เรื่อ งการกาหนดส่ว นเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าสาหรับผู้ผลิต ไฟฟ้า ขนาดเล็ก มากจากพลังงาน
หมุนเวียน ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552

2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ ตาบลทุ่งคา อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ ตาบลทุ่งคา อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดกาลัง การผลิต 2.8
เมกะวัตต์ ตัง้ อยู่ท่ี เลขที่ 170 หมู่ท่ี 6 ถนนเพชรเกษม ตาบลทุ่งคา อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86100 บนเนื้อ
ทีป่ ระมาณ 47,200 ตารางเมตร ซึง่ เป็ นทีด่ นิ ทีเ่ ช่าสิทธิเหนือพืน้ ดินเพื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
กับบริษทั ฯ โดยโครงการนี้ได้เริม่ จาหน่ ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ตัง้ แต่
วันที่ 10 มีนาคม 2554 และได้รบั ส่วนเพิม่ ราคารับซื้อ ไฟฟ้า (Adder) สาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
(VSPP) จากพลังงานหมุนเวียนประเภทก๊าซชีวภาพ ในอัตรา 0.30 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
โดยมีระยะเวลา
สนับสนุ น 7 ปี นับจากวันจาหน่ ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เรื่องการ
ก าหนดส่ ว นเพิ่ม ราคารับ ซื้อ ไฟฟ้ าส าหรับ ผู้ผ ลิต ไฟฟ้ าขนาดเล็ก มากจากพลัง งานหมุ น เวีย น ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552
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รายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ
 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ ตาบลทรัพย์อนันต์ อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ ตาบลทุ่งคา อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ทีต่ งั ้ โครงการ
 เลขที่ 29 หมู่ท่ี 3 ถนนเพชรเกษม ตาบลทรัพย์อนันต์ อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 ซึง่ ทาง
บริษทั ฯ พิจารณาแล้วว่าเป็ นพืน้ ทีส่ งู และไม่มคี วามเสีย่ งต่อการเกิดอุทกภัย และประวัตทิ ผ่ี ่านมา
สถานทีต่ งั ้ โครงการไม่เคยถูกน้าท่วม
 170 หมู่ท่ี 6 ถนนเพชรเกษม ตาบลทุ่งคา อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86100 ซึง่ ทางบริษทั ฯ
พิจารณาแล้วว่าเป็ นพืน้ ทีส่ งู และไม่มคี วามเสีย่ งต่อการเกิดอุทกภัย และประวัตทิ ผ่ี ่านมาสถานทีต่ งั ้
โครงการไม่เคยถูกน้าท่วม
กาลังการผลิต
 กาลังการผลิตติดตัง้ 5.6 เมกะวัตต์ สาหรับโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ตาบลทรัพย์อนันต์ อาเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
 กาลังการผลิตติดตัง้ 2.8 เมกะวัตต์ สาหรับโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ตาบลทุ่งคา อาเภอเมือง จังหวัด
ชุมพร
รายละเอียด
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพจากน้าเสียและสิง่ เหลือใช้จากกระบวนการสกัดน้ามันปาล์มดิบ ของกลุ่มบริษทั ฯ
โครงการ
มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาของเสียมาใช้ประโยชน์ในรูปของพลังงานทดแทน โดยการบาบัดในระบบบาบัดแบบ
ปิ ด มีผลผลิตเป็ นก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็ นเชือ้ เพลิงสาหรับการผลิตไฟฟ้าส่งจาหน่ ายให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิ าค นอกจากนี้โครงการยังสามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนสู่ชนั ้
บรรยากาศ ซึง่ เป็ นสาเหตุสาคัญที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกอีกด้วย โดยมีวตั ถุดบิ และเทคโนโลยีใน
กระบวนการผลิต ประกอบด้วย
1. น้าเสียจากกระบวนการสกัดน้ามันปาล์ม (POME)
2. ระบบบาบัดแบบ A+CSTR, A+UASB และ A+HCSR ประสิทธิภาพสูง
3. เครื่องผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็ นเชือ้ เพลิง (Biogas Engine)
4. ระบบส่งจาหน่ายไฟฟ้า
เทคโนโลยีทใ่ี ช้ หลักการทางานของระบบการผลิต คือ เริม่ จากการรับวัตถุดบิ อันได้แก่ น้ าเสีย และขีส้ ลัดจ์ (Decanter
ในการผลิต
Cake) จากโรงสกัด น้ า มัน ปาล์ม ดิบ เข้า สู่ร ะบบบ าบัด แบบปิ ด ผ่ า นระบบถัง กวนแบบต่ อ เนื่ อ ง
(Appropriate Completely Stirred Tank Reactor) ระบบชัน้ ตะกอนจุลนิ ทรีย์ไร้อากาศแบบไหลขึน้
(Appropriate Upflow Anaerobic Sludge Blanker) และระบบหมักตะกอนข้นทีม่ กี ารกวนอย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่อง (Appropriate High concentration Sludge Reactor) ตามลาดับ ก๊าซชีวภาพทีผ่ ลิตได้จะถูก
นาไปผ่านระบบกาจัดน้ าและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) โดยใช้ระบบทาความสะอาดแบบ Bio-Filter
ก่อนนาไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงให้กบั เครื่องผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็ นเชือ้ เพลิง (Biogas Engine) เพื่อ
ผลิตไฟฟ้าส่งเชื่อมต่อกับหม้อแปลงและระบบจาหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคต่อไป
ชื่อโครงการ

ในส่วนการดาเนินงานและซ่อมบารุงโรงไฟฟ้านัน้ บริษทั ฯ ได้ทาสัญญากับบริษทั อิตลั ไทย อินดัสเตรียล จากัด
เพื่อให้บริการการดาเนินงานและบารุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) โครงการโรงไฟฟ้าแห่งนี้ ในส่วนของ
เครื่องผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็ นเชือ้ เพลิง (Biogas Engine) เป็ นระยะเวลา 59,999 ชัวโมงการเดิ
่
นเครื่องหลังจาก
โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดขอบเขตงาน ได้แก่ การดาเนินงาน ตรวจสอบและควบคุมความสามารถในการ
ผลิตให้มปี ริมาณพลังงานไฟฟ้าทีจ่ ะผลิตได้เป็ นไปตามข้อกาหนดในสัญญา รวมไปถึงการตรวจสอบแผนงานการบารุงรักษา
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ เพื่อป้องกันความบกพร่องของประสิทธิภาพการผลิต ซึง่ ต่อมาในวันที่ 11 เมษายน 2555 ทางบริษทั
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อิตลั ไทย อินดัสเตรียล จากัด ได้ทาการตกลงโอนสัญญาดังกล่าวให้ กับบริษทั นาวีกทั เอ็นเนอร์จี (ไทยแลนด์) จากัด เพื่อ
รับช่วงต่อโดยยังคงรายละเอียดและเงื่อนไขตามสัญญา
นอกจากนี้ โครงการยัง ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีท่รี วมถึงการยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
และการยกเว้นและลดหย่อนอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักรตามทีค่ ณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุ มตั ิ จากการ
ลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1474(1)/2552 และ 1662(1)/2552 จาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 และ 28 กรกฎาคม 2552 ตามลาดับ โดยสรุปได้ดงั นี้
บัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่ อนุมตั ิ
สาหรับบริ ษทั
สถานที่ตงั ้
ประเภทกิ จกรรมที่ส่งเสริ ม
วัน ที่ เริ่ มมี รายได้ จ ากการ
ประกอบกิ จการ
สิ ทธิ และประโยชน์ ที่สาคัญ

เงื่อนไขที่สาคัญ

1474(1)/2552
24 มีนาคม 2552
บจ. วีจี เอ็นเนอร์ย่ี
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
17 มิถุนายน 2554

1662(1)/2552
28 กรกฎาคม 2552
บจ. วีจี เอ็นเนอร์ย่ี
ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร
ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
25 เมษายน 2554

- ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครือ่ งจักร ตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
- ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้จากการประกอบกิจการเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่
เริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
- ได้รบั ยกเว้นไม่ต้องนาเงินปนั ผลจากกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
ตลอดระยะเวลาทีบ่ ริษทั ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลนัน้
- ได้รบั ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มี
กาหนดเวลา 5 ปีนบั จากวันทีพ่ น้ กาหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้
- ได้รบั อนุญาตให้หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา สองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับแต่
วันทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
- ได้ร บั อนุ ญาตให้ห กั เงินลงทุน ในการติดตัง้ หรือก่อ สร้างสิ่งอานวยความสะดวกร้อ ยละ 25 ของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจากการหักค่าเสือ่ มราคาปกติ
- ต้องนาเข้าเครือ่ งจักรทีไ่ ด้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าก่อน - ต้องนาเข้าเครือ่ งจักรทีไ่ ด้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าก่อน
12 ธันวาคม 2554
27 กุมภาพันธ์ 2555
- จะต้องเปิดดาเนินการภายใน 36 เดือนนับจากวันที่ - จะต้องเปิดดาเนินการภายใน 36 เดือนนับจากวันที่
ออกบัตร
ออกบัตร
- จะต้องมีทุนจดทะเบียนทีเ่ รียกชาระแล้วไม่น้อยกว่า - จะต้องมีทุนจดทะเบียนทีเ่ รียกชาระแล้วไม่น้อยกว่า
100 ล้านบาท
138 ล้านบาท
- ได้รบั การส่งเสริมในเรือ่ งดังนี้
- ได้รบั การส่งเสริมในเรือ่ งดังนี้
้
ผลิ ตภัณฑ์ ไฟฟาจากก๊าซชีวภาพ
ผลิ ตภัณฑ์ ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
ขนาดของกิ จการ มีก าลัง ผลิ ต ไฟฟ้ าจากก๊ า ซ
ขนาดของกิ จ การ มีก าลัง ผลิ ต ไฟฟ้ าจากก๊ า ซ
ชีวภาพ 5.6 เมกะวัตต์
ชีวภาพ 2.8 เมกะวัตต์
(เวลาทางาน 24 ชัวโมง/วั
่
น: 300 วัน/ปี)
(เวลาทางาน 24 ชัวโมง/วั
่
น: 300 วัน/ปี)
- มีบุคคลผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยถือหุน้ รวมทัง้ สิน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
- ต้องมีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
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โดยรายได้และปริมาณของกลุ่มบริษทั ฯ สาหรับธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายไฟฟ้า สามารถสรุปได้ดงั ตารางต่อไปนี้
31 ธ.ค. 54
ประเภทผลิ ตภัณฑ์

ไฟฟ้าทีผ่ ลิตเพือ่ จาหน่าย
ส่วนเพิม่ ราคารับซื้อไฟฟ้า
รวมรายได้จากการขายไฟฟ้ า
ราคาค่าไฟฟ้าเฉลีย่
ราคาค่าไฟฟ้าพื้นฐาน
(บาทต่อหน่วย)

2.3.2

รายได้
(ล้านบาท)
68.71
6.79
75.49
3.29
2.99

ปริ มาณ
(กิ โลวัตต์ชัวโมง)
่
22,964,520
22,964,520

สาหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
ปริ มาณ
รายได้
(กิ โลวัตต์(ล้านบาท)
ชัวโมง)
่
85.41
25,925,421
7.57
92.98
25,925,421
3.59
3.29

31 ธ.ค. 56
รายได้
(ล้านบาท)
81.15
6.51
87.66
3.89
3.60

ปริ มาณ
(กิ โลวัตต์ชัวโมง)
่
22,556,215
22,556,215

การขายและการตลาด – ธุรกิ จผลิ ตและจัดจาหน่ ายไฟฟ้ า

การประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพของกลุ่มบริษทั ฯ ถือว่าเป็ นธุรกิจที่ความเสีย่ งด้าน
อุปสงค์น้อย เพราะความต้องใช้ไฟนัน้ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 มีมูลค่าการใช้ไฟเพิม่ ขึน้ จากปี 2555
ถึง 541,974 ล้านบาท ประกอบกับบริษัท ฯ มีสญ
ั ญาขายไฟกับ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) ทาให้มีผู้รบั ซื้อไฟฟ้าที่
แน่นอน กลุ่มบริษทั ฯ ผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคโดยตรง จึงมีขอ้ กาหนดและเงื่อนไขในการซือ้ ขาย
ไฟฟ้าที่ระบุไว้ชดั เจนในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทฯ กับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคซึ่งเป็ นการสนับสนุ นนโยบายของ
ภาครัฐในการเพิม่ กาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อลดการนาเข้าพลังงานจากต่างประเทศในระยะยาว
บริษัทฯ มุ่งมันที
่ ่จะเป็ นผู้นาในธุรกิจผลิตและจาหน่ ายน้ ามันปาล์มดิบ ทัง้ ยังคานึงถึงการบริหารจัดการวัตถุดบิ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคานึงผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ต่อสิง่ แวดล้อมจากของเสียและสิง่ เหลือใช้จากกระบวนการ
ผลิตน้ ามันปาล์มดิบ โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีท่ที นั สมัย จากการเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีจากผู้ผลิตที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้โครงการโรงไฟฟ้าของบริษทั ดาเนินการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการจ่ายไฟฟ้าได้อย่างสม่าเสมอและมีเสถียรภาพ
เนื่องด้วยนโยบายของภาครัฐมีการสนับสนุนธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากผูผ้ ลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (VSPP) โดยจะรับซือ้ ไฟฟ้าทัง้ หมดทีผ่ ลิตได้จากผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากทีม่ สี ญ
ั ญาขายไฟฟ้ากับกฟภ. ทา
ให้โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ มีความเสีย่ งจากการจัดจาหน่ ายไฟฟ้าให้แก่กฟภ.ที่ต่ า และโรงไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ใน
อนาคตจะไม่สง่ ผลต่อปริมาณการขายไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ
2.3.3

การจัดหาวัตถุดิบ – ธุรกิ จผลิ ตและจัดจาหน่ ายไฟฟ้ า

เนื่องจากเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ เป็ นสิง่ ทีเ่ หลือจากกระบวนการผลิตน้ามันปาล์มดิบทัง้ สิน้
ซึง่ ได้แก่ น้ าเสียจากกระบวนการผลิตน้ ามันปาล์มดิบทีจ่ ะมาผลิตเป็ นก๊าชชีวภาพ และทะลายปาล์มทีไ่ ด้จากกระบวนการ
ผลิตน้ ามันปาล์มดิบเช่นกัน ซึ่งกลุ่มบริษัท ฯ มีกลยุทธ์ในการจัดหาวัตถุดบิ จากแหล่งต่างๆ เพื่อป้อนเข้าสู่โรงสกัดน้ ามัน
ปาล์มดิบเพื่อผลิต น้ า มัน ปาล์มดิบได้ต ลอดทัง้ ปี และทางกลุ่ม บริษัทฯ ได้ต ระหนัก ถึง การใช้วตั ถุ ดิบต่ างๆ เพื่อ ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด และในการออกแบบโรงไฟฟ้าได้ออกแบบให้สอดคล้องกับกาลังการผลิตของโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบของ
กลุ่มบริษทั ฯ
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2.3.4

กระบวนการผลิ ต – ธุรกิ จผลิตและจัดจาหน่ ายไฟฟ้ า
(1) กาลังการผลิ ตและการใช้กาลังการผลิ ต
กาลังการผลิตติดตัง้ ของโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ จานวน 2 แห่ง มีกาลังการผลิต ดังนี้
ชื่อโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ
ตาบลทรัพย์อนันต์ อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ
ตาบลทุ่งคา อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร

กาลังการผลิ ตติ ดตัง้

วันเริ่มจาหน่ ายไฟฟ้ าเชิ ง
พาณิ ชย์

5.6 เมกะวัตต์

10 พฤษภาคม 2554

2.8 เมกะวัตต์

10 มีนาคม 2554

จากกาลังการผลิตติดตัง้ ดังกล่าว โรงไฟฟ้าทัง้ 2 แห่ง มีอตั ราการใช้กาลังการผลิต โดยสรุป ดังนี้
รายการ
ความสามารถในการผลิตไฟ
(กิโลวัตต์ - ชัวโมงต่
่
อปี )
จานวนไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้
(กิโลวัตต์ - ชัวโมงต่
่
อปี )
อัตราการใช้กาลังการผลิต (ร้อยละ)

โครงการท่าแซะ
2555
2556

โครงการทุ่งคา
2555

2556

20,877,000

20,877,000

12,936,000

12,936,000

17,986,007

15,813,209

11,472,000

9,770,355

86.15

75.74

88.68

75.53
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กรรมวิ ธีการผลิ ตไฟฟ้ าจากน้าเสียจากกระบวนการสกัดน้ามันปาล์มดิบ

ที่มา: บริ ษทั ฯ
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รายละเอียดกระบวนการผลิ ต
วัตถุดบิ ในการผลิตก๊าซชีวภาพ ประกอบด้วย น้ าเสีย และขีส้ ลัดจ์ (Decanter Cake) จากโรงสกัดน้ ามัน
ปาล์มดิบของกลุ่มบริษทั ฯ ซึง่ มีกาลังการผลิตรวม180 ตันผลปาล์มทะลายต่อชัวโมง
่
ภาพในแต่ละขัน้ ตอนการผลิต
รายละเอียดกระบวนการผลิ ตก๊าซชีวภาพ
ั ๊ าสู่บ่อพัก
น้าเสียทีอ่ อกจากกระบวนการสกัดน้ ามันปาล์มดิบ จะถูกปมเข้
Cooling Pond เพื่อลดอุณหภูมใิ ห้เหมาะสม และเป็ นการจัดการน้ าเสีย
เบื้องต้น กล่า วคือ เพื่อแยกน้ าเสียกับของแข็งแขวนลอย เช่น กรวด
ทราย ออกจากกัน

เป็ นกระบวนการจั ด การน้ าเสี ย แบบไม่ ใ ช้ อ ากาศ (Anaerobic
Wastewater Treatment) เนื่องจากน้าเสียทีเ่ ข้าสูร่ ะบบมีความเข้มข้นสูง
ดังนัน้ จึงเลือกใช้ระบบบาบัดแบบ A+CSTR (Appropriate Completely
Stirred Tank Reactor) ซึง่ มีหน้าทีก่ กั ตะกอนและย่อยสลายเปลีย่ นรูป
สารอินทรียใ์ นน้ าเสียทัง้ ที่เป็ นสารละลายและตะกอนสารอินทรีย์ให้เป็ น
ก๊าซชีวภาพ โดยน้ าเสียทีผ่ ่านการบาบัดจากระบบ A+CSTR แล้วจะมี
ค่ า ความเข้ม ข้น ต่ า จากนั น้ จะผ่ า นเข้า สู่ร ะบบบ าบัด แบบ A+UASB
(Appropriate Upflow Anaerobic Sludge Blanker) เพื่อบาบัดน้ าเสียที่
ยัง มีส่ ว นที่ย่ อ ยสลายไม่ ห มดและความเข้ม ข้ น ไม่ สู ง มากนั ก ให้ มี
คุ ณภาพสูง พอที่สามารถน าไปจัด การต่ อ ในส่ว นระบบบ าบัด ขัน้ หลัง
ต่อไป

เป็ นกระบวนการจัด การของเสียและกากตะกอนจากโรงงาน โดยใช้
ระบบบาบัดแบบ A+HCSR (Appropriate High concentration Sludge
Reactor) ซึง่ เป็ นการจัดการน้าเสียและของเสียทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการ
ผลิตของโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบอย่างสมบูรณ์ ซึง่ ในระบบนี้จะมีการนา
กากตะกอน จากระบบ A+CSTR และ A+UASB มาผสมกับ –ขีส้ ลัดจ์
(Decanter Cake) จากโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การย่อยสลายก๊าซชีวภาพ โดยกากตะกอนทีเ่ หลือจากระบบบาบัด จะมี
ค่า COD ต่าและสามารถนาไปใช้ทาปุ๋ยให้แก่สวนปาล์มได้ ส่วนน้ าเสียที่
ผ่ า นการบ าบัด ดัง กล่ า ว จะถู ก ส่ง ไปบ าบัด ต่ อ ในระบบบ าบัด แบบใช้
ออกซิเจนด้วยการเติมอากาศ (Aeration Pond) ซึง่ น้ าเสียทีผ่ ่านระบบ
บาบัดจากโรงงาน จะนาไปรดน้าในสวนปาล์มของโรงงานต่อไป
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ภาพในแต่ละขัน้ ตอนการผลิต

2.3.5

รายละเอียดกระบวนการผลิ ตไฟฟ้ า
ก๊ า ซชีว ภาพที่ผ ลิต ได้จ ะถู ก น าไปผ่ า นระบบก าจัด น้ า และก าจัด ก๊ า ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) โดยใช้ระบบทาความสะอาดก๊าซชีวภาพแบบ
Bio-Filter ก่อนนาไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงให้กบั เครื่องผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซ
ชีวภาพเป็ นเชือ้ เพลิง(Biogas Engine) โดยเชือ้ เพลิงก๊าซชีวภาพจะถูก
นาไปจุดระเบิดเผาไหม้ผสมกับอากาศในกระบอกสูบ พลังงานความร้อน
ที่ได้จากการเผาไหม้จะถูกเปลี่ยนไปเป็ นพลังงานเครื่องกลเพื่อนาไป
หมุนขับชุดกาเนิดไฟฟ้า Generator เพื่อผลิตไฟฟ้าส่งเชื่อมต่อเข้ากับ
หม้อแปลงและเชื่อมต่อกับระบบจาหน่ายการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคต่อไป

ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม – ธุรกิ จผลิ ตและจัดจาหน่ ายไฟฟ้ า

บริษทั ฯ ให้ความตระหนักในเรื่องผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม จึงได้ดาเนินการจัดการสิง่ แวดล้อม เพื่อให้มมี าตรฐาน
การจัดการด้านสิง่ แวดล้อมเป็ นสากล และเพื่อให้เกิดระเบียบและวิธกี ารปฏิบตั ิงานในด้านการดูแลสิง่ แวดล้อมที่มคี วาม
เหมาะสมเป็ นไปตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้ตามมาตรฐานเกีย่ วกับการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม (Initial Environmental Examination : IEE) ซึง่ เป็ นมาตรฐานหนึ่งทีม่ บี ทบาทในการควบคุมผลกระทบต่อ
คุณภาพสิง่ แวดล้อมจากการประกอบกิจการและต้องจัดทาให้เสร็จสิน้ ก่อนเริม่ ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า อย่างเคร่งครัดโดย
มีการดาเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม พร้อมทัง้
รายงานผลการดาเนินการดังกล่าวแก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนื่อง
สาหรับการดาเนินงานด้านมาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมตามที่ได้กาหนดไว้ในรายงาน IEE ได้แก่ ด้าน
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุ ษย์และคุณภาพชีวติ โดยปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่ ได้รบั
ตัง้ แต่ ใ นช่ ว งระยะก่ อ สร้า ง จนกระทัง่ ถึง ระยะด าเนิ น การในป จั จุ บ ัน และยัง คงพัฒ นาให้มีม าตรการลดผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อมทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยเน้นนโยบายในด้านการป้องกันการเกิดมลพิษ (Pollution Prevention)
2.3.6

สภาวะอุตสาหกรรม

้ าด้วยการผลิตและรับ
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีภารกิจหลักในการสร้างความมันคงในระบบไฟฟ
่
ซือ้ ไฟฟ้าทัง้ ในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อจาหน่ ายไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทีม่ เี ครือข่ายครอบคลุมทัว่
ประเทศ นอกจากนี้ กฟผ. ยังมุ่งพัฒนาเพื่อการเป็ นศูนย์กลางของโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศ รองรับการส่งผ่าน
และการซื้อขายพลังงานไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเป็ นการส่งเสริมความมันคงทางพลั
่
งงานและเศรษฐกิจร่วมกันใน
ภูมภิ าค นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาลงทุนดาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า ทัง้ ในรูปแบบของ ผูผ้ ลิตไฟฟ้า
อิสระ (Independent Power Producer : IPP) ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) โดย กฟผ. เป็ นผูร้ บั ซือ้
ไฟฟ้า และผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) โดยการไฟฟ้านครหลวง เป็ นผูร้ บั ซือ้ สาหรับ
โรงไฟฟ้าที่ตงั ้ อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เป็ นผูร้ บั ซือ้ สาหรับโรงไฟฟ้าทีต่ งั ้ อยู่ในจังหวัด
อื่นๆ โดยการดาเนินงานได้พิจารณาประโยชน์ ท่ปี ระชาชนจะได้รบั ในด้านอัตราค่าไฟฟ้า การใช้ทรัพยากรพลังงานของ
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ทุกฝา่ ย
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กาลังผลิ ตไฟฟ้ า
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ประเทศไทยมีกาลังการผลิตไฟฟ้ารวมทัง้ สิน้ 34,945 เมกะวัตต์ โดยมีกาลังการผลิต
ไฟฟ้าแยกตามประเภทผูผ้ ลิต ดังนี้

ทีม่ า : สานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (EPPO)
1. การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. หรือ EGAT) ผูเ้ ป็ นเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้าและเป็ นเจ้าของระบบ
สายส่ง โดย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 กฟผ. มีกาลังผลิต 15,474 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็ นร้อยละ 44 ของ
กาลังการผลิตทัง้ หมด โดย กฟผ. จะขายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าฝ่ายจาหน่ าย ซึง่ มี 2 ราย คือ 1) การไฟฟ้า
นครหลวง (กฟน.) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบการจาหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผบู้ ริโภคในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 2)
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบการจาหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผบู้ ริโภคในจังหวัดอื่นๆ
2. ผูผ้ ลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer : IPP) มีกาลังการผลิตติดตัง้ รวม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
2557 เท่ากับ 13,542 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็ นร้อยละ 39 ของกาลังการผลิตทัง้ หมด โดย IPP จะจาหน่ าย
ไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้า และกฟผ. จะขายไฟฟ้า
ให้กบั การไฟฟ้าฝา่ ยจาหน่ายต่อไป
3. ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) และ ผูผ้ ลิตไฟฟ้ขนาดเล็กมาก (Very Small Power
Producer : VSPP) โดยผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) คือ เอกชนผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่มีปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้เข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ตัง้ แต่ 10 ถึง 90 เมกะวัตต์ ณ จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า
โดย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 มีปริมาณพลังไฟฟ้ารับซือ้ รวมคิดเป็ น 3,525 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็ นร้อยละ
10 ของกาลังการผลิตทัง้ หมด และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) คือ เอกชนผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่มี
ปริมาณพลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ เข้า ระบบของการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคแต่ ละรายไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ณ จุ ด
เชื่อมโยงระบบไฟฟ้า
4. การนาเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย เป็ นต้น
รวมกาลังผลิต 2,405 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็ นร้อยละ 7 ของกาลังการผลิตทัง้ หมด
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การผลิ ตพลังงานไฟฟ้ า
ประเทศไทยมีพลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตรวมทัง้ สิน้ 162,343 ล้านกิโลวัตต์ชวโมง
ั่
ในปี 2554 176,973 ล้านกิโลวัตต์ชวโมง
ั่
้
ในปี 2555 และ 177,399 ล้านกิโลวัตต์ชวโมง
ั่
ในปี 2556 โดยสามารถจาแนกพลังงานไฟฟาทีผ่ ลิตได้ตามแต่ละประเภท
โรงไฟฟ้าได้ ดังนี้
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
จานวน
จานวน
จานวน
ประเภทโรงไฟฟ้ า
(ล้านกิ โลวัตต์ ร้อยละ (ล้านกิ โลวัตต์ ร้อยละ (ล้านกิ โลวัตต์ ร้อยละ
ชัวโมง)
่
ชัวโมง)
่
ชัวโมง)
่
พลังน้า
7,935
4.89
8,431
4.76
5,412
3.05
พลังความร้อน
1,295
0.80
1,300
0.73
1,239
0.70
ถ่านหินและลิกไนต์
31,681
19.51
34,518
19.50
35,257
19.87
ก๊าซธรรมชาติ
108,292
66.71
119,434
67.49
119,313
67.26
ดีเซล
36
0.02
63
0.04
179
0.10
ซือ้
10,774
6.64
10,527
5.95
12,572
7.09
อื่นๆ
2,330
1.44
2,685
1.52
3,427
1.93
รวมทัง้ สิ้ น
162,343 100.00
176,973 100.00
177,399 100.00
ทีม่ า : สานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (EPPO)
การจัดจาหน่ ายไฟฟ้ า
ประเทศไทยมีการจัดจาหน่ ายไฟฟ้ารวมทัง้ สิน้ 148,855 ล้านกิโลวัตต์ชวโมงในปี
ั่
2554 และ 161,779 ล้านกิโลวัตต์
ชัวโมงในปี
่
2555 และ 164,341 ล้านกิโลวัตต์ชวโมงในปี
ั่
2556 โดยสามารถจาแนกไฟฟ้าทีจ่ ดั จาหน่ ายตามประเภทลูกค้า
ได้ ดังนี้
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
การจัดจาหน่ าย
การจัดจาหน่ าย
การจัดจาหน่ าย
ประเภทลูกค้า
(ล้านกิ โลวัตต์
ร้อยละ
(ล้านกิ โลวัตต์
ร้อยละ
(ล้านกิ โลวัตต์
ร้อยละ
ชัวโมง)
่
ชัวโมง)
่
ชัวโมง)
่
ทีอ่ ยู่อาศัย
32,799
22.03
36,447
22.53
37,657
22.91
กิจการขนาดเล็ก
15,446
10.38
17,013
10.52
18,374
11.18
ภาคธุรกิจ
23,631
15.88
27,088
16.74
30,423
18.51
ภาคอุตสาหกรรม
67,785
45.54
72,336
44.69
72,536
44.14
ส่วนราชการและองค์กรที่
4,888
3.28
3,799
2.35
149
0.09
ไม่แสวงหากาไร
ภาคเกษตรกรรม
297
0.20
377
0.23
354
0.22
อื่นๆ
1,840
1.24
2,527
1.59
2,470
1.50
รวม
146,687
98.54
159,588
98.65
161,962
98.55
1
การใช้ไฟฟ้าทีไ่ ม่คดิ มูลค่า
2,168
1.46
2,191
1.35
2,379
1.45
รวมทัง้ สิ้ น
148,855 100.00
161,779 100.00
164,341 100.00
ทีม่ า : สานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (EPPO)
หมายเหตุ: 1 การใช้ไฟฟ้าทีไ่ ม่คดิ มูลค่า เป็นการใช้ไฟฟ้าประเภทอาคารสานักงานของการไฟฟ้า ไฟถนน ไฟสาธารณะ ทหารผ่านศึก
และพืน้ ทีอ่ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง
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สถานการณ์การใช้ไฟฟ้ า
สถานการณ์ด้านการใช้ไฟฟ้าในปี 2555 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ทร่ี ะดับ 161,799 ล้านกิโลวัตต์ชวโมง
ั่
หรือ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.70 จากปี 2554 ทีร่ ะดับ148,855 ล้านกิโลวัตต์ชวโมง
ั่
และในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2556 ปริมาณ
้
การใช้พลัง งานไฟฟา ของทัง้ ประเทศอยู่ท่ี 152,127 ล้านกิโลวัตต์ช วั ่ โมง โดยมีสาเหตุ จ ากปจั จัยด้านอุณ หภูมิท่ีสูงขึ้น
เศรษฐกิจเริม่ ฟื้นตัวจากอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 และการลงทุนจากภาครัฐทีท่ าให้การใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้
สาหรับปี 2556 มีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึน้ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เท่ากับ 26,598.14 เมกะวัตต์ ซึง่
ใกล้เคียงกับความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของปี 2555 ทีเ่ กิดขึน้ ในวันที่ 26 เมษายน 2555 เท่ากับ 26,773.83 เมกะวัตต์ และ
สูงกว่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของปี 2554 ทีเ่ กิดขึน้ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 เท่ากับ 24,517.75 เมกะวัตต์ ทัง้ นี้
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทีใ่ ช้สงู สุด จะเป็ นตัวกาหนดกาลังการผลิตไฟฟ้าและการสร้างโรงไฟฟ้า เพื่อให้มกี าลังไฟฟ้าเพียงพอใน
เวลาทีต่ อ้ งการใช้ไฟฟ้าสูงสุดโดยจะเห็นได้ว่าแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง ดังภาพ

ทีม่ า : สานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (EPPO)
ส าหรับ แนวโน้ ม การใช้ พ ลัง งานโดยรวมในปี 2557 คาดว่ า จะเพิ่ม ขึ้น จากปี 2556 ในอัต ราร้ อ ยละ 4.10
โดยประมาณ (ทีม่ า: ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน สนพ. และสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.พน.) ซึง่ เป็ นการ
คาดการณ์ โดยอ้างอิงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศร ษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สภาพัฒน์) โดยการใช้พลังงานโดยรวมทีค่ าดว่าจะเติบโตขึน้ นี้ เป็ นการใช้พลังงานทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จากการใช้พลังงาน
เกือบทุกประเภทและสาหรับความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในปี 2557 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คาดการณ์
ว่าสถิตกิ ารใช้ไฟฟ้าของไทยในช่วงฤดูรอ้ นของปี 2557 นี้ จะพุ่งสูงสุดทาสถิตใิ หม่อยู่ประมาณ 27,000 เมกะวัตต์ ซึง่ เป็ นไป
ตามการเติบโตของเศรษฐกิจและสภาพอากาศทีร่ อ้ นมาก ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิม่ ขึน้
อุตสาหกรรมผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน
ตามทีก่ ระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จดั ทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2573 (PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 3) เพื่อกาหนดให้เป็ นแผนฉบับ Green PDP
้ า การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
(Green Power Development Plan) ทีใ่ ห้ความสาคัญกับความมันคงของระบบไฟฟ
่
โรงไฟฟ้า การเพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงแผนพัฒนา
พลังงานทดแทน 15 ปี ทาให้เกิดความชัดเจนในด้านการจัดหาไฟฟ้าของประเทศและการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
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หมุ น เวีย นเพื่อ กระตุ้ น ให้เ กิด การลงทุ น ด้า นพลัง งานมากขึ้น อย่ า งเป็ น รูป ธรรม จากป จั จัย ดัง กล่ า วข้า งต้ น ส่ ง ผลให้
ผูป้ ระกอบการภาคเอกชนหลายรายทีส่ นใจธุรกิจด้านพลังงานทดแทนเพิม่ มากขึน้ นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุ นจากภาครัฐ
ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานจากพลังงานทดแทน เช่น การให้ส่วนเพิม่ ราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ที่ผลิตจากพลังงาน
หมุนเวียนต่าง โดยผูป้ ระกอบการทีอ่ ยู่ระหว่างการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าอยู่ในปจั จุบนั หรือผูป้ ระกอบการทีด่ าเนินธุรกิจ
อยู่แล้ว ส่วนใหญ่ได้รบั Adderหรือการได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้เป็ นระยะเวลา 8 ปี พร้อมทัง้ ได้รบั การยกเว้นภาษีการนาเข้า
เครื่อ งจัก รจากคณะกรรมการส่ง เสริมการลงทุน (BOI) เหล่า นี้นับ เป็ น ปจั จัยสาคัญที่ช่วยกระตุ้นภาคเอกชนให้เ ข้ามา
ดาเนินการในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิม่ ขึน้ จากเดิม
โดยข้อมูลจากแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2573 พบว่ามีการกาหนดแผนการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าสะสมจากพลังงานหมุนเวียน ซึง่ รวมถึงพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และพลังงานลม มีการกาหนดไว้ เป็ นดังนี้
หน่วย : เมกะวัตต์
ประเภท
ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ แสงอาทิ ตย์ ขยะ
พลังงานลม พลังงานน้า
รวม
ณ สิน้ ปี 2564
2,378.7
22.1
1,806.4
334.5
1,774.3
3,061.4
9,377.4
ณ สิน้ ปี 2573
2,602.0
46.2
3,802.0
352.3
1,973.7
5,804.0
14,580.4
ทีม่ า : แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2573 ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 3
จากตารางข้างต้นจะพบว่า ภาครัฐมีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็ นอย่างมากซึง่ สอดคล้อง
กับการลดการพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลที่ต้องพึ่งพาการนาเข้าจากต่างประเทศ อีกทัง้ ยังเป็ นเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป
รวมถึงเป็ นทีม่ าของปญั หาภาวะโลกร้อนในปจั จุบนั
สาหรับอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า โดยข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สานักงาน กกพ.)
ระบุว่า ณ เดือนสิงหาคม 2557 มีฐานข้อมูลการพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
(SPP) และ ผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ทีย่ ่นื คาขอกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิ าค และการไฟฟ้านครหลวง แยกตามสถานภาพ รวมจานวนทัง้ สิน้ 2,046 ราย รวมกาลังผลิตติดตัง้ 37,238 เมกะวัตต์
โดยมีผู้ผลิตที่สามารถจาหน่ ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) แล้วจานวน 636 ราย รวมกาลังผลิตติดตัง้ 19,015 เมกะวัตต์
ประกอบด้วย ผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) จานวน 19 ราย กาลังการผลิต 12,725 เมกะวัตต์ ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก
(SPP) จานวน 84 ราย กาลังการผลิต 4,440 เมกะวัตต์ และผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) จานวน 533 ราย กาลังการ
ผลิต 1,851 เมกะวัตต์ รายละเอียดดังตาราง
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการขอพิจารณาการรับซื้อไฟฟ้ า
สาหรับโรงไฟฟ้ าของผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ ารายเล็ก (SPP) และ
ผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก (VSPP) ณ เดือนสิ งหาคม 2557 แยกตามสถานภาพ
สถานะ

โรงไฟฟ้ า IPP

โรงไฟฟ้ า SPP

โรงไฟฟ้ า VSPP

รวมโรงไฟฟ้ าทัง้ หมด

โครงการ

เมกะวัตต์

โครงการ

เมกะวัตต์

โครงการ

เมกะวัตต์

โครงการ

เมกะวัตต์

ยื่นคาขอแต่ยงั ไม่ได้ตอบรับซือ้

-

-

17

868

259

1,312

276

2,180

ตอบรับซือ้ แล้ว ยังไม่เซ็น PPA

1

540

19

960

39

93

59

1,593

เซ็น PPA แล้ว ยังไม่ COD

2

3,200

54

4,603

263

1,250

319

9,053

19

12,725

84

4,440

533

1,851

636

19,015

-

-

2

140

119

325

121

465

COD แล้ว
ยกเลิกตอบรับซือ้

ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 39

บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้ า IPP

สถานะ

โรงไฟฟ้ า SPP

โรงไฟฟ้ า VSPP

รวมโรงไฟฟ้ าทัง้ หมด

โครงการ

เมกะวัตต์

โครงการ

เมกะวัตต์

โครงการ

เมกะวัตต์

โครงการ

เมกะวัตต์

ยกเลิกแบบคาขอ

-

-

42

2,087

89

292

131

2,379

ยกเลิกสัญญา
โครงการอยูร่ ะหว่างพิจารณา
คดี
รวม

1

70

41

208

314

1,519

356

1,797

-

-

-

-

148

756

148

756

23

16,535

259

13,304

1,764

7,399

2,046

37,238

ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สานักงาน กกพ.)
แนวโน้ มอุตสาหกรรมผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน
จากทีผ่ ่านมา ประเทศไทยมีอตั ราการเติบโตของรายได้ประชาชาติเฉลีย่ ปี ละประมาณร้อยละ 4 และมีอตั ราการเติบโตของการ
ใช้ไฟฟ้าเฉลีย่ ปี ละประมาณร้อยละ 4.20 โดยแนวโน้มของความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละปี ยงั มีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ในอัตราที่สูง
กว่าการขยายตัวของกาลังการผลิต กระทรวงพลังงานจึงทาการปรับปรุงแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2555
ถึง พ.ศ. 2573 (PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 3) ซึง่ เป็ นแผนพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและเตรียมการสารองการผลิตไฟฟ้า
ให้อยู่ในปริมาณทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ดา้ นพลังงานในอนาคต 20 ปี โดยในแผนดังกล่าวกาหนดให้ประเทศไทย
จะต้องมีปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในช่วงปี 2555 ถึงปี 2573 รวมเป็ น 14,580 เมกะวัตต์ โดยแบ่งออกเป็ น 2
ช่วงเวลา ดังนี้
 ช่วงปี 2555 ถึงปี 2564 กาหนดให้ปริมาณพลังงานหมุนเวียนตามกรอบแผนพลังงานทดแทน 15 ปี ของกระทรวง
พลังงาน มีปริมาณกาลังการผลิตและรับซือ้ จานวน 9,377 เมกะวัตต์ ซึง่ รวมทัง้ ส่วนทีร่ บั ซือ้ ไฟฟ้าจาก VSPP SPP
จากการพัฒนาโครงการของ กฟผ. และรับซือ้ จากต่างประเทศ
 ช่วงปี 2565 ถึงปี 2573 กาหนดให้ปริมาณพลังงานหมุนเวียนตามประมาณการการรับซือ้ ไฟฟ้าจาก VSPP จาก
การไฟฟ้าฝ่ายจาหน่ าย มีจานวน 5,203 เมกะวัตต์ รวมทัง้ ส่วนที่รบั ซื้อไฟฟ้าจาก VSPP SPP จากการพัฒนา
โครงการของ กฟผ. และรับซือ้ จากต่างประเทศ
2.3.7

งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -
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