บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

การแกไขหัวขอนี้ประกอบดวย การเพิ่มเติม
ขอมูลใหมีความละเอียดชัดเจนมากขึ้น การ
ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน และการแกไขให
ถูกตอง

บริษัทดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล (B100) น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑพลอยได โดยบริษัทไดรับใบอนุญาตเปนผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (ผูคาน้ํามันที่ปริมาณการคาน้ํามันเชื้อเพลิงแตละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปละตั้งแต 100,000
เมตริกตันหรือประมาณ 120 ลานลิตรขึ้นไป) นอกจากนี้ บริษัทยังขยายการดําเนินธุรกิจไปยังสายธุรกิจผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย โดยสามารถแยกสายธุรกิจออกเปน 2 ธุรกิจ ไดแก
1. ธุรกิจไบโอดีเซล ไดแก ธุรกิจผลิตและจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล (B100) น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว กลีเซอรีนบริสุทธิ์
และวัตถุดิบและผลิตภัณฑพลอยได
2. ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน ไดแก ธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 4
โครงการ รวมขนาดกําลังการผลิตทั้งสิ้น 278 เมกะวัตต ซึ่งไดรับสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) จากการไฟฟาของ
ภาครัฐทุกโครงการแลว โดยโครงการโรงไฟฟาขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต ในจังหวัดลพบุรี ไดเริ่มจําหนาย
กระแสไฟฟาเชิงพาณิชยไดในเดือนตุลาคม 2555 แลว และโครงการโรงไฟฟาขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต
ในจังหวัดนครสวรรค อยูระหวางการจัดหาเงินทุนสําหรับใชในการกอสรางโครงการ และสําหรับโครงการโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยอีก 2 โครงการ ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต ในจังหวัดลําปาง และขนาดกําลังการผลิต
90 เมกะวัตต ในจังหวัดพิษณุโลก สามารถศึกษารายละเอียดไดในหัวขอที่ 6. โครงการในอนาคต
โดยทั้ง 2 ธุรกิจมีลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้
3.1

ธุรกิจไบโอดีเซล

3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ
1) ไบโอดีเซล (B100)
ไบโอดีเซล (B100) คือ การนําเชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตไดจากน้ํามันพืชและไขมันสัตว เชน น้ํามันปาลมดิบ (Crude
Palm Oil : CPO) น้ํามันปาลมกึ่งบริสุทธิ์ (Refined Bleached Deodorised Palm Oil : RBD) สเตียรีน (Stearine) นํามา
ทําปฏิกิริยาทางเคมีที่เรียกวา ปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชั่น (Transesterification Process) ของไตรกลีเซอไรด
(Triglyceride) ที่อยูในน้ํามันพืชและไขมันสัตว รวมกับแอลกอฮอล เชน เมทานอล จนเกิดเปนสารเอสเตอร (Ester) ที่มี
คุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดีเซลจนสามารถใชทดแทนน้ํามันดีเซลไดโดยตรง เรียกวา ไบโอดีเซล (B100) ซึ่งหมายถึง
น้ํามันเชื้อเพลิงที่มีไบโอดีเซลอยางเดียว สําหรับใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันดีเซลได
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การทําปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชั่น (Transesterification Process)

•
•
•
•
•

ทั้งนี้ สามารถสรุปความแตกตางระหวางไบโอดีเซล (B100) กับ น้ํามันดีเซล ไดดังนี้
จุดวาบไฟของไบโอดีเซลสูงกวาประมาณ 120 องศาเซลเซียสขึ้นไป ในขณะที่จุดวาบไฟของน้ํามันดีเซลต่ํากวาอยูที่ 50
องศาเซลเซียสขึ้นไป ดังนั้นไบโอดีเซลจึงมีความปลอดภัยในการใชงานมากกวา
ไบโอดีเซลไมมีกํามะถัน จึงไมกอใหเกิดสารซัลเฟอรไดออกไซดในกระบวนการเผาไหมเหมือนน้ํามันดีเซล
ไบโอดีเซลกอใหเกิดควันดําเพียงรอยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบกับควันดําจากน้ํามันดีเซล
ไบโอดีเซลลดปริมาณการปลอยสารคารบอนมอนอกไซดที่ไดจากกระบวนการเผาไหมเมื่อเปรียบเทียบกับน้ํามันดีเซล
ไบโอดีเซลมีคาซีเทน หรือ cetane (คาดัชนีการจุดติดไฟ) สูงกวาน้ํามันดีเซลทําใหเครื่องยนตสตารทติดงายกวา

การกําหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติตาง ๆ ของไบโอดีเซล(B100) และน้ํามันดีเซลเพื่อเปนการ
ควบคุมคุณภาพตามพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องการกําหนด
คุณลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมัน พ.ศ. 2552 มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางแสดงขอกําหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมัน (B100) และวิธีการทดสอบ
ลําดับ
ขอกําหนด
1. เมทิลเอสเตอร
รอยละโดยน้ําหนัก
(Methyl Ester,
% wt. )
2. ความหนาแนน ณ อุณหภูมิ 15°ซ
กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร
(Density at 15°C,
kg/ m3)
3. ความหนืด ณ อุณหภูมิ 40°ซ
เซนติสโตกส
(Viscosity at 40°C,
cSt)
4. จุดวาบไฟ
องศาเซลเซียส
(Flash Point,
°C)
5. กํามะถัน
รอยละโดยน้ําหนัก
%wt.)
(Sulphur,
6. กากถาน
รอยละโดยน้ําหนัก
(รอยละ 10 ของกากที่เหลือจากการกลั่น)
(Carbon Residue , on 10 % distillation residue, %wt.)
7. จํานวนซีเทน
(Cetane Number)
8. เถาซัลเฟต
รอยละโดยน้ําหนัก
(Sulphated Ash,
%wt.)
9. น้ํา
รอยละโดยปริมาตร
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อัตราสูงต่ํา
ไมต่ํากวา
96.5

วิธีทดสอบ
EN 14103

ไมต่ํากวา
และไมสูงกวา
ไมต่ํากวา
และไมสูงกวา
ไมต่ํากวา

860
900
3.5
5.0
120

ASTM D 1298

ไมสูงกวา

0.0010

ASTM D 2622

ไมสูงกวา

0.30

ASTM D 4530

ไมต่ํากวา

51

ASTM D 613

ไมสูงกวา

0.02

ASTM D 874

ไมสูงกวา

0.050

EN ISO 12937

ASTM D 445
ASTM D 93
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ลําดับ

ขอกําหนด

อัตราสูงต่ํา

(Water
wt.)
10. สิ่งปนเปอนทั้งหมด
รอยละโดยน้ําหนัก
(Total Contaminate,
%wt.)
11. การกัดกรอนของแผนทองแดง
(Copper Strip Corrosion)
12. เสถียรภาพตอการเกิดปฏิกิริยา
ชั่วโมง
ออกซิเดชั่น ณ อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส
(Oxidation Stability at 110°C,
hour)
13. คาความเปนกรด
มิลลิกรัมโปตัสเซียมไฮดรอกไซด/กรัม
(Acid Value,
mg KOH/g)
14. คาไอโอดีน
กรัมไอโอดีน/100กรัม
(Iodine Value,
g lodine/100 g)
15. กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร
รอยละโดยน้ําหนัก
(Linolenic Acid Methyl Ester,
%wt.)
16. เมทานอล
รอยละโดยน้ําหนัก
(Methanol ,
% wt.)
17. โมโนกลีเซอไรด
รอยละโดยน้ําหนัก
(Monoglyceride,
%wt.)
18. ไดกลีเซอไรด
รอยละโดยน้ําหนัก
(Diglyceride,
%wt.)
19. ไตรกลีเซอไรด
รอยละโดยน้ําหนัก
(Triglyceride,
%wt.)
20. กลีเซอรีนอิสระ
รอยละโดยน้ําหนัก
(Free glycerin
%wt.)
21. กลีเซอรีนทั้งหมด
รอยละโดยน้ําหนัก
(Total glycerin,
%wt.)
22. โลหะกลุม 1 (โซเดียมและโปแตสซียม)
มิลลิกรัม/กิโลกรัม
(Group I metals (Na+K),
mg/kg)
โลหะกลุม 2 (แคลเซียมและแมกนีเซียม) มิลลิกรัม/กิโลกรัม
(Group II metals (Ca+Mg),
mg/kg)
23. ฟอสฟอรัส
รอยละโดยน้ําหนัก
(Phosphorus,
%wt.)
24. สารเติมแตง (ถามี)
(Additive)
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ: 1/ : วิธีทดสอบอาจใชวิธีอื่นที่เทียบเทาก็ได

ไมสูงกวา
ไมสูงกวา

วิธีทดสอบ
0.0024

EN 12662

หมายเลข 1 ASTM D 130

ไมต่ํากวา

10

EN 14112

ไมสูงกวา

0.50

ASTM D 664

ไมสูงกวา

120

EN 14111

ไมสูงกวา

12.0

EN 14103

ไมสูงกวา

0.20

EN 14110

ไมสูงกวา

0.80

EN 14105

ไมสูงกวา

0.20

EN 14105

ไมสูงกวา

0.20

EN 14105

ไมสูงกวา

0.02

EN 14105

ไมสูงกวา

0.25

EN 14105

ไมสูงกวา

5.0

ไมสูงกวา

5.0

EN 14108 และ
EN 14109
pr EN 14538

ไมสูงกวา

0.0010

ASTM D 4951

ใหเปนไปตามที่ไดรับความเห็นชอบจากอธิบดี
กรมธุรกิจพลังงาน

ทั้งนี้ คุณลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลที่ผลิตจากโรงงานของบริษัท มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานของ
พระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และประกาศกรมธุรกิจพลังงานตามที่กําหนดขางตนทุกรายการ
2) น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (B2, B3, B4, B5) คือ น้ํามันไบโอดีเซล (B100) ที่ผสมกับน้ํามันดีเซลในอัตราสวนตางๆ เชน
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-

น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว B2 คือ น้ํามันดีเซลหมุนเร็วที่มีสวนผสมของน้ํามันไบโอดีเซล (B100) ในสัดสวนรอย
ละ 2 กับน้ํามันดีเซล รอยละ 98 มีคุณสมบัติเหมือนกับน้ํามันดีเซลหมุนเร็วทั่วไป อีกทั้งยังชวยให
เครื่องยนตทํางานไดดีขึ้น
- น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว B3 คือ น้ํามันดีเซลหมุนเร็วที่มีสวนผสมของน้ํามันไบโอดีเซล (B100) ในสัดสวนรอย
ละ 3 กับน้ํามันดีเซล รอยละ 97 มีคุณสมบัติเหมือนกับน้ํามันดีเซลหมุนเร็วทั่วไปมีการเผาไหมที่สมบูรณ
สตารทติดงาย เครื่องยนตสะอาด เขมานอยและการสึกหรอต่ํา อัตราการเรงสมบูรณสามารถใชเติมกับ
รถยนตที่ใชน้ํามันดีเซลปกติไดทุกรุน
- น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว B4 คือ น้ํามันดีเซลหมุนเร็วที่มีสวนผสมของน้ํามันไบโอดีเซล (B100) ในสัดสวนรอย
ละ 4 กับน้ํามันดีเซล รอยละ 96 มีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดีเซลหมุนเร็วทั่วไป
- น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว B5 คือ น้ํามันดีเซลหมุนเร็วที่มีสวนผสมของน้ํามันไบโอดีเซล (B100) ในสัดสวนรอย
ละ 5 กับน้ํามันดีเซล รอยละ 95 มีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดีเซลทั่วไป อาทิ เครื่องยนตจุดระเบิดได
ดี เผาไหมหมดจด ไมมีควันดํา ตอบสนองตอการขับขี่ไดดี มีอัตราการเรงอยางตอเนื่อง ทั้งในสภาพการ
ขับขี่ปกติ และการขึ้นเนิน ลงเนิน ประหยัดน้ํามัน
โดยน้ํามันดีเซลหมุนเร็วโดยทั่วไปใชกับเครื่องยนตดีเซลหมุนเร็วที่มีความเร็วเกิน 1,000 รอบตอนาทีขึ้นไป ซึ่ง
ไดแก รถยนตเครื่องยนตดีเซล รถบรรทุกเล็ก รถบรรทุกใหญ รถแทรกเตอร เรือประมง เรือโดยสาร เครื่องกําเนิดไฟฟาในเรือ
เดินสมุทร เปนตน
การกําหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติตาง ๆ ของน้ํามันดีเซลเพื่อเปนการควบคุมคุณภาพ ตาม
พระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกําหนดลักษณะและคุณภาพ
น้ํามันดีเซล พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เปนตนไป โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ตารางแสดงขอกําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันดีเซลและวิธีการทดสอบ
ลําดับ
1.

2.
3.

4.

ขอกําหนด
ความถวงจําเพาะ ณ อุณหภูมิ 15.6/15.6
องศาเซลเซียส
(Specific Gravity at 15.6/15.6°C )
จํานวนซีเทน (Cetane Number) หรือ
ดัชนีซีเทน (Calculated Cetane Index)
ความหนืด เซนติสโตกส
(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)

อัตราสูงต่ํา
ไมต่ํากวา
และไมสูงกวา

น้ํามันดีเซล
หมุนเร็ว
หมุนชา
0.81
0.87
0.920

ไมต่ํากวา

50

45

ไมต่ํากวา
และไมสูงกวา

1.8
4.1

8.0

ไมสูงกวา

-

6.0

ไมสูงกวา

10

16
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วิธีทดสอบ
ASTM D 1298

ASTM D 613
ASTM D 976
ASTM D 445

ASTM D 97

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

ขอกําหนด

อัตราสูงต่ํา

5.

กํามะถัน รอยละโดยน้ําหนัก
(Sulphur, %wt)
การกัดกรอนแผนทองแดง
(Copper Strip Corrosion)
เสถียรภาพตอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
กรัม/ลูกบาศกเมตร
(Oxidation Stability, g/m3)
กากถาน รอยละโดยน้ําหนัก
(Carbon Residue, %wt)
น้ําและตะกอน รอยละโดยปริมาตร
(Water and Sediment, %vol.)
เถา รอยละโดยน้ําหนัก
(Ash, %wt)
จุดวาบไฟ องศาเซลเซียส
(Flash Point, °C)
การกลั่น องศาเซลเซียส
(Distillation, °C)
อุณหภูมิที่กลั่นไดโดยปริมาตรในอัตรารอยละ
90 (90% recovered)
โพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคารบอน รอยละ
โดยน้ําหนัก
(Polycyclic Aromatic Hydrocarbon, %wt)
สี (Colour)
14.1 ชนิดของสี (Hue)
14.2 ความเขมของสี (Intensity)

ไมสูงกวา

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

น้ํามันดีเซล
หมุนเร็ว
หมุนชา
0.005
1.5

วิธีทดสอบ
ASTM D 2622

ไมสูงกวา

หมายเลข 1

-

ASTM D 130

ไมสูงกวา

25

-

ASTM D 2274

ไมสูงกวา

0.05

-

ASTM D 189

ไมสูงกวา

0.05

0.3

ASTM D 2709

ไมสูงกวา

0.01

0.02

ASTM D 482

ไมต่ํากวา

52

52

ASTM D 93

ไมสูงกวา

357

-

ASTM D 86

ไมสูงกวา

11

-

ASTM D 2425

ไมต่ํากวา
และไมสูงกวา
ไมต่ํากวา
และไมสูงกวา

เหลือง
4.0
4.5
5

น้ําตาล
4.5
7.5
-

ASTM D 1500

ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมัน
EN 14078
รอยละโดยปริมาตร
(Methyl Ester of Fatty Acid, %vol)
ไมสูงกวา
460
CEC F - 60 - 96
16. คุณสมบัติการหลอลื่น รอยขีดขวน ไมโครเมตร
µ
(Lubricity , Wear Scar m)
17. สารเติมแตง (Additive) (ถามี)
ใหเปนไปตามที่ไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ: 1/ : วิธีทดสอบอาจใชวิธีอื่นที่เทียบเทาก็ได

3) กลีเซอรีนบริสุทธิ์
กลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Purified Glycerine) มีลักษณะเปน ของเหลว ใส ไมมีสี ไมมีกลิ่น มีรสหวาน สามารถละลายได
ดีในแอลกอฮอลและน้ํา แตไมละลายในไขมัน เนื่องจากกลีเซอรีนมีคุณสมบัติทางเคมีที่หลากหลายจึงสามารถนําไปใชเปน
สารตั้งตนในการสังเคราะหสารเคมีอื่นๆได มักนิยมใชมากในอุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสําอางค สบู เปนตน โดยกลี
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

เซอรีนบริสุทธิ์เกิดจากการนํากลีเซอรีนดิบ (Raw Glycerine) ที่ไดจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลมาผานกระบวนการกลั่นกลี
เซอรีน (Glycerine Refining Process) จนไดเปนกลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Purified Glycerine) กลายเปนผลิตภัณฑชนิดหนึ่งของ
บริษัท สําหรับใชเปนสวนผสมในสินคาหลากหลายประเภท เชน เครื่องสําอางค สินคาเวชภัณฑ ตลอดจนสินคาที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน เชน ยาสีฟน เปนตน
4) วัตถุดิบและผลิตภัณฑพลอยได
นอกจากผลิตภัณฑหลัก 3 ผลิตภัณฑดังกลาวขางตนแลว บริษัทยังมีรายไดจากการจําหนายวัตถุดิบไดแก น้ํามัน
ปาลมดิบ และผลิตภัณฑพลอยไดที่ไดจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ไดแก กลีเซอรีนดิบ(Crude Glycerine) และกรด
ไขมันอิสระ(Free Fatty Acid : FFA) ซึ่งในปที่ผานมา บริษัทไมไดเนนการจําหนายวัตถุดิบ แตการจําหนายน้ํามันปาลมซึ่ง
ซึ่งปจจุบัน
เปนวัตถุดิบของบริษัทเปนไปเพื่อเปนการชวยเหลือผูผลิตดวยกันในชวงที่วัตถุดิบในตลาดขาดแคลนเทานั้น
บริษัทไมมีการจําหนายวัตถุดิบดังกลาวแลว และไมมีการจําหนายกรดไขมันอิสระ (FFA) แลวเชนกัน เนื่องจากบริษัท
สามารถพัฒนากระบวนการผลิตใหสามารถนํากรดไขมันอิสระดังกลาวมาใชในการผลิตไบโอดีเซลได
กระบวนการผลิตไบโอดีเซลและกลีเซอรีน
ไบโอดีเซลเปนพลังงานทดแทนจากน้ํามันพืชเพื่อทดแทนน้ํามันดีเซล มีชื่อทางเคมีคือ เอสเทอร (Ester)
โดยกระบวนการทางเคมีเพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตใหมีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดีเซลคือปฏิกิริยาทรานเอส
เทอริฟเคชั่น (Transesterification Process) ของไตรกลีเซอไรด (Triglyceride) ที่มีอยูในวัตถุดิบที่ใชในการผลิตกับเมทา
นอล โดยใชดางเปนตัวเรงปฏิกิริยา (Catalyst) ภายใตอุณหภูมิสูง เพื่อเปลี่ยนโครงสรางของไตรกลีเซอไรดใหอยูในรูปของ
เมทิลเอสเทอร (Methyl Ester) ที่เรียกวา ไบโอดีเซล (Biodiesel)และมีกลีเซอรีนเปนผลพลอยไดจากกระบวนการผลิต
ขั้นตอนการการผลิตไบโอดีเซลของบริษัท แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนการผลิตไบโอดีเซล
2. ขั้นตอนการกลั่นกลีเซอรีนใหบริสุทธิ์
1. ขั้นตอนการผลิตไบโอดีเซล

ที่มา : ขอมูลจากบริษัท
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หมายเหตุ: กรดไขมันอิสระ (FFA) ในแผนภาพขางตน เปนผลพลอยไดที่ไดจากกระบวนการนํากลีเซอรีนดิบ (Raw Glycerine)
ไปเขากระบวนการทําใหบริสุทธิ์ เพื่อผลิตเปนกลีเซอรีนบริสุทธิ์ โดยกระบวนการผลิตของบริษัทสามารถนํากรดไขมัน
อิสระ (FFA) ผานกลับเขาสูกระบวนการเพื่อผลิตเปนไบโอดีเซลได

เมื่อนําวัตถุดิบตั้งตนสําหรับใชในการผลิตไบโอดีเซล ไดแก น้ํามันปาลมดิบ (CPO) มาผานกระบวนการกลั่น
CPO (Crude Palm Oil Refinery) ที่สามารถสกัดน้ํามันปาลมดิบ จนไดเปนน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ (Refined Bleached
Palm Oil : RBD) ซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลแลว (ซึ่งในขั้นตอนนี้จะไดกรดไขมันปาลม หรือ Palm Fatty Acid
Distillate (PFAD) ออกมาเพื่อไปเขาระบบ PFAD Esterification และสามารถนําไปผลิตไบโอดีเซลได) และการนําสเตียรีน
(Stearine) ซึ่งเปนวัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งเพื่อเขาสูกระบวนการผลิตคือ Reaction Step ที่เปนกระบวนการทําปฏิกิริยาทรานเอ
สเทอริฟเคชั่น (Transesterification) โดยการเติมเมทานอลพรอมทั้งสารเรงปฏิกิริยา (Catalyst) คือ โซเดียมเมทาเลต
(Sodium Methylate) ภายใตอุณหภูมิสูงจะไดเปนเมทิลเอสเตอร (Methyl Ester) พรอมทั้งไดกลีเซอรีนดิบ (Raw
Glycerine) เปนผลพลอยไดจากการผลิต ซึ่งจะถูกแยกออกจากไบโอดีเซลเมื่อปลอยใหเกิดการแยกชั้น โดยสามารถนํากลี
เซอรีนดิบ (Raw Glycerine) ไปเขากระบวนการผลิตเปนกลีเซอรีนบริสุทธิ์ตอไปได หลังจากนั้นนําเมทิลเอสเตอรที่ไดไป
ผานกระบวนการแยกเมทานอลสวนเกินออก ซึ่งในกระบวนการแยกเมทานอลสวนเกินออกนี้ กระบวนการผลิตของบริษัท
สามารถที่จะดึงเมทานอลบี (Methanol-B) ออกจากกระบวนการผลิต (ซึ่งเปนเมทานอลที่ผานการใชงานแลว) นํากลับไป
เขากระบวนการทําใหบริสุทธิ์ (Methanol Refinery) เปลี่ยนเปนเมทานอลเอ (Methanol-A) ที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้นได
กอนที่จะดึงกลับเขาไปใชในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลใหมไดอีก (Methanol Recovery)
หลังจากที่ผานกระบวนการดึงเมทานอลสวนเกินออกจากไบโอดีเซลไดแลว ขั้นตอนตอไป คือ Dry Washing เปน
การนําเอาไบโอดีเซลที่ไดจากปฏิกิริยา Transesterification ไปลางแหง (Dry Washing) โดยในขั้นตอน Dry Washing จะ
มีผลพลอยไดออกมาจากการผลิตคือ Sterol Glucoside ซึ่งบริษัทสามารถนําไปจําหนายได โดยมีรายไดเกิดขึ้นในชวงไตร
มาสที่ 3 ป 2555 ที่ผานมา หลังจากผานกระบวนการ Dry Washing แลว นําไบโอดีเซลไปผานกระบวนการกรองเปนขั้น
สุดทาย จนไดเปนไบโอดีเซล (B100) โดยไบโอดีเซลที่ไดในขั้นตอนนี้จะถูกนําไปทําความสะอาดและควบคุมคุณภาพของ
โรงงานเพื่อใหไดเปนเมทิลเอสเตอรบริสุทธิ์หรือไบโอดีเซลที่พรอมจําหนายใหแกลูกคาตอไป
2. ขั้นตอนการกลั่นกลีเซอรีนใหบริสุทธิ์
เปนการนํากลีเซอรีนที่ไดจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ที่เรียกวา Raw Glycerine ไปผานกระบวนการที่
เรียกวา Glycerine Refinery เพื่อทําใหกลีเซอรีนมีความบริสุทธิ์และปราศจากเมทานอล โดยใชวิธีการกลั่นดวยระบบไอน้ํา
(Glycerine Evaporation) และฟอกสี (Glycerine Bleaching) ดวย Activated Carbon ซึ่งกระบวนการกลั่นกลีเซอรีนให
บริสุทธิ์นี้จะไดกลีเซอรีนบริสุทธิ์เปนสินคาเพื่อจําหนายใหแกลูกคา และยังไดผลพลอยไดจากการผลิต คือ กรดไขมันอิสระ
(Free Fatty Acid : FFA) ที่สามารถจะนํากลับไปเขากระบวนการที่เรียกวา Esterification เพื่อนําไปใชผลิตเปนไบโอดีเซล
ของบริษัทไดดวย โดยมีขั้นตอนการผลิตตามแผนภาพ
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ที่มา : ขอมูลจากบริษัท

สําหรับการขายน้ํามันดีเซลหมุนเร็วของบริษัท
จะเริ่มตนโดยบริษัทไดรับค่ําสั่งซื้อน้ํามันดีเซลหมุนเร็วจาก
ลูกคา และบริษัทจะทําการสั่งซื้อน้ํามันดีเซล (B0) จากผูขายน้ํามันดีเซล (B0) ซึ่งเปนผูคาน้ํามันรายใหญของประเทศ เพื่อ
นํามาผสมกับน้ํามันไบโอดีเซล(B100) ที่โรงงานของบริษัท จนไดเปนน้ํามันดีเซลหมุนเร็วที่จําหนายใหแกลูกคาตอไป
ทั้งนี้ บริษัทไดรับสิทธิประโยชนจากการไดรับสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 มีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทกิจการที่ไดรับ
การสงเสริม

เลขที่บัตร
สงเสริม

กําลังการผลิตที่
ไดรับการสงเสริม

วันที่คณะกรรมการ
อนุมัติ

1. กิจการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์
2. กิจการผลิตไบโอดีเซล

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

24,000 ตันตอป
240 ลานลิตรตอป

12 พฤษภาคม 2551
27 ตุลาคม 2551

3. กิจการผลิตน้ํามันปาลมกึ่ง
บริสุทธิ์ (RBD)

1889(2)/2554

158,075 ตันตอป

23 พฤษภาคม 2554

4. กิจการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ 1/

2037(2)/2554

124,800 ตันตอป

11 กรกฎาคม 2554

หมายเหตุ : 1/ สิทธิประโยชนที่ไดรับเชนเดียวกับกิจการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ ตามเลขที่บัตรสงเสริม 1657(2)/2551
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วันที่เริ่มมีรายได
จากการประกอบ
กิจการตามบัตร
สงเสริม
13 พฤษภาคม 2553
6 มีนาคม 2552
เนื่องจากบริษัทนํา
น้ํามันปาลมดิบกึ่ง
บริสุทธิ์ที่กลั่นไดไปใช
ตอในกระบวนการผลิต
โดยไมไดจําหนาย
ใหกับบุคคลนอก
ดังนั้นจึงไมสามารถ
ขอรับสิทธิทางภาษี
ตามบัตรสงเสริมการ
ลงทุน (BOI) ได
ยังไมมีรายได
เนื่องจากขณะนี้อยู
ระหวางการทดสอบ
ระบบเพื่อเตรียมเริ่ม
ดําเนินงานเชิงพาณิชย
ตอไป

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

สิทธิประโยชนที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุนที่สําคัญ มีดังนี้
กิจการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์
1. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2. ไดรับลดหยอนอากรขาเขารอยละ 75 ของอัตราปกติ สําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุที่จําเปนที่นําเขามาใชในการ
ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศเปนเวลา 1 ปนับแตวันที่นําเขาครั้งแรก ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
กําหนด
3. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกัน
ไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุน ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมี
รายไดจากการประกอบกิจการ
4. ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนไปรวมคํานวณ เพื่อเสียภาษีเงิน
ได ตลอดระยะเวลาที่บริษัทไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น
5. ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ
มีกําหนดเวลา 5 ป นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาตามขอ 3.
6. ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา สองเทาของคาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลา 10 ป
นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
7. ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกรอยละ 25 ของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจากการหักคาเสื่อมราคาปกติ
8. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุที่จําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศ เพื่อใชในการ
ผลิตสําหรับการสงออกเปนระยะเวลา 5 ป นับแตวันที่นําเขาครั้งแรก
กิจการผลิตไบโอดีเซล
1. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม
มีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
3. ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนไปรวมคํานวณ เพื่อเสียภาษีเงิน
ได ตลอดระยะเวลาที่บริษัทไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุ คลนั้น
4. ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ
มีกําหนดเวลา 5 ป นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาตามขอ 2.
5. ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา สองเทาของคาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลา 10 ป
นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
6. ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกรอยละ 25 ของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจากการหักคาเสื่อมราคาปกติ
กิจการผลิตน้ํามันปาลมกึ่งบริสุทธิ์ (RBD)
1. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
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2. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกัน
ไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุน ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมี
รายไดจากการประกอบกิจการ
3. ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนไปรวมคํานวณ เพื่อเสียภาษีเงิน
ได ตลอดระยะเวลาที่บริษัทไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุ คลนั้น
4. ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ
มีกําหนดเวลา 5 ปนับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาตามขอ 2.
5. ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา สองเทาของคาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลา 10 ป
นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
6. ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกรอยละ 25 ของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจากการหักคาเสื่อมราคาปกติ
นอกจากนี้ ปจจุบันบริษัทไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 (Quality
Management Systems) และยังไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน (Roundtable on Sustainable
Palm Oil : RSPO) เปนรายที่ 2 ของประเทศไทย โดย RSPO มีจุดประสงคเพื่อสนับสนุนการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน
โดยครอบคลุมถึงการบริหารจัดการและดําเนินงานดานกฎหมาย ความเปนไปไดดานเศรษฐกิจ ความเหมาะสมกับ
สิ่งแวดลอม และความเปนประโยชนตอสังคม โดยอยูภายใตกรอบ RSPO ระดับสากล
ประโยชนของหลักการและเกณฑกําหนด ตามกรอบ RSPO ไดแก
- ใหความสําคัญในเรื่องความยั่งยืน ทั้งการจัดการดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
- เพิ่มปริมาณและคุณภาพน้ํามันปาลม
- ปกปองสิทธิพื้นฐานของเจาของที่ดิน คนงาน และคนในชุมชน
- สรางโอกาสในการแขงขันดานการผลิต
3.1.2

กลยุทธดานการตลาด

1. กลยุทธดานผลิตภัณฑหรือบริการ (Product)
บริษัทจําหนายไบโอดีเซล (B100) ที่มีคุณภาพไดมาตรฐานตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน และมุงพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของบริษัทอยางตอเนื่องใหสามารถนําวัตถุดิบที่หลากหลายรวมถึงการ
ใหความสําคัญตอการคนควาและวิจัย (Research & Development : R&D) เพื่อแสวงหาวัตถุดิบใหม ๆ ที่มีตนทุนต่ํา มา
ใชในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันและสราง
อีกทั้งพัฒนากระบวนการผลิตใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาของบริษัทได
มูลคาเพิ่มแกบริษัทในระยะยาว
นอกจากนี้ บริษัทมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบทุกครั้ง โดยมีการเก็บตัวอยางจากถังผลิตทุกถังเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพสินคา หากพบวาสินคาไมไดมาตรฐานก็จะนําไปเขากระบวนการผลิตใหม (re-process) ตอไปได โดยกอนที่สินคา
ของบริษัทจะถูกเก็บในถังเก็บสินคาสําเร็จรูป สินคาดังกลาวจะตองผานคุณภาพมาตรฐานตามที่กําหนด นอกจากนี้บริษัท
ยังมีหองแล็บที่จะคอยตรวจสอบคุณภาพอีกครั้งโดยการสุมตัวอยางสินคาเพื่อนําไปตรวจสอบคุณภาพอีกดวย
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2. กลยุทธดานการกําหนดราคาขาย (Price)
บริษัทกําหนดนโยบายในการตั้งราคาขายสินคา แยกตามประเภทของสินคา ดังนี้
1. น้ํามันไบโอดีเซล (B100)
ราคาขายไบโอดีเซล (B100) โดยทั่วไปในตลาดจะอางอิงจากราคาประกาศของสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (หรือเรียกวา “ราคาประกาศ”) ซึ่งมีการประกาศราคาเปนรายสัปดาห โดยราคาประกาศจะ
ขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทานของตลาดโดยรวมในขณะนั้น ซึ่งบริษัทไมสามารถกําหนดราคาขายดังกลาวได ทั้งนี้ บริษัท
ไดกําหนดนโยบายการขายไบโอดีเซลของบริษัทที่ราคาไมต่ํากวาราคาประกาศลบดวยสวนลดที่บริษัทตั้งนโยบายไว โดย
จะมีการพิจารณาใหสวนลดราคาขายในแตละชวงตามระยะเวลาสัญญาการขายสินคา ทั้งนี้ เพื่อชวยอํานวยความสะดวก
ใหลูกคาของบริษัทสามารถสรางความไดเปรียบในการตั้งราคาขายเพื่อกลยุทธทางการตลาดได และเมื่อสัญญาที่มีกับ
ลูกคาใกลถึงวันหมดอายุ บริษัทจะมีการเสนอขายไบโอดีเซล (Bid) โดยการพิจารณาใหสวนลดจากราคาไบโอดีเซลที่
ประกาศโดยหนวยงานภาครัฐแกลูกคารายใหญเพื่อใชประกอบการพิจารณาตออายุสัญญาซื้อขายตอไป อยางไรก็ตาม
หากมีความจําเปนตองขายสินคาในราคาต่ํากวานโยบายที่กําหนดไว บริษัทจะตองเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
เพื่ออนุมัติการทํารายการทุกครั้ง
2. น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (B2, B3, B4, B5)
บริษัทกําหนดราคาขายน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว อางอิงตามตนทุนการผลิตของบริษัท บวกดวยกําไร
สวนเพิ่ม (Cost Plus Margin) ของบริษัท
3. กลีเซอรีนบริสุทธิ์
ราคาขายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ จะอางอิงจากราคา ICIS (ICIS Pricing) ซึ่งเปนราคามาตรฐาน
อางอิงสําหรับสินคาเคมีและพลังงานในตลาดโลก
โดยบริษัทไดกําหนดนโยบายการขายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ของบริษัทที่
ราคาไมต่ํากวาราคา ICIS ลบดวยสวนลดที่บริษัทตั้งนโยบายไว อยางไรก็ตาม หากมีความจําเปนตองขายสินคาในราคา
ต่ํากวานโยบายที่กําหนดไว บริษัทจะแจงตองเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติการทํารายการทุกครั้ง
4. วัตถุดิบและผลิตภัณฑพลอยได
วัตถุดิบและผลิตภัณฑพลอยไดที่ไดจากการะบวนการผลิตไบโอดีเซล ไดแก กลีเซอรีนดิบ
(Crude Glycerine) และ กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid : FFA) ซึ่งปจจุบัน บริษัทไมมีการจําหนาย FFAแลว เนื่องจาก
บริษัทสามารถพัฒนากระบวนการผลิตใหสามารถนํากรดไขมันอิสระดังกลาวมาใชในการผลิตไบโอดีเซลได
บริษัทได
กําหนดนโยบายการขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑพลอยไดของบริษัทตามราคาตลาดที่เหมาะสม
3. กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)
บริษัทขายน้ํามันไบโอดีเซลโดยผานชองทางการจัดจําหนายโดยตรงไปยังผูคาน้ํามันรายใหญ โดยมี
ฝายการตลาดของบริษัทเปนผูติดตอโดยตรง นอกจากนี้ บริษัทอาจทําการตลาดโดยจําหนายสินคาใหแกลูกคารายใหญ
โดยใหสวนลดมากขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณขายสินคาของบริษัท และทําใหตนทุนการผลิตตอหนวยต่ําลงจากการประหยัดตอ
ขนาด (Economies of scale)
สําหรับการขายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ บริษัทจะขายสินคาใหแกกลุมลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศที่
ใชกลีเซอรีนเปนวัตถุดิบในการผลิต หรือกลุมลูกคาที่ผลิตและจําหนายเคมีภัณฑ สินคาอุปโภคบริโภค เปนตน โดยตั้งแตป
2554 บริษัทไดข ยายช องทางการจัดจําหนายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ไปยัง ตางประเทศเพิ่มมากขึ้น เชน ในประเทศอินเดีย

สวนที่ 2 – หนาที่ 58

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

ปากีสถาน บังกลาเทศ เพื่อลดการพึ่งพาแตเพียงตลาดภายในประเทศเพียงอยางเดียว และยังเปนการขยายฐานลูกคาให
เพิ่มขึ้นดวย
4. กลยุทธดานการตลาดและประชาสัมพันธ (Promotion)
บริษัทดําเนินกลยุทธดานการตลาดและประชาสัมพันธโดยการรักษาคุณภาพในการผลิตสินคาที่ได
มาตรฐาน และเนนสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาเพื่อรักษาฐานลูกคาเดิม ในขณะเดียวกันก็พยายามขยายฐานลูกคา
รายใหมใหเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทยังมุงเนนการใหบริการแกลูกคาโดยมีวางแผนการขนสงลวงหนารวมกับลูกคา โดย
มีการวางแผนทั้งปริมาณสินคา วันที่ และเวลาในการขนสงสินคา เพื่อสรางความมั่นใจใหแกลูกคาวา บริษัทจะสามารถสง
สินคาใหไดตามปริมาณและตรงตอเวลาตามความตองการของลูกคา ทั้งนี้ เพื่อเปนการวางแผนการผลิตรวมถึงการวาง
แผนการจัดซื้อของบริษัทใหมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกดวย
3.1.3

กลุมลูกคาเปาหมาย
กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท แบงตามประเภทสินคาของบริษัท ไดดังนี้
1. น้ํามันไบโอดีเซล (B100)
กลุมลูกคาหลักของบริษัท คือ ผูคาน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ซึ่งสวนใหญเปนผูคาน้ํามันราย
ใหญของประเทศ (Major Oil) และ ผูคาน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 โดยสวนใหญบริษัทมีการทําสัญญาการขายไบโอ
ดีเซลใหกับลูกคารายใหญ โดยมีอายุสัญญาครั้งละ 3 – 6 เดือน ถึงสูงสุดไมเกิน 1 ป โดยมากกวารอยละ 99 ของมูลคาการ
จําหนายน้ํามันไบโอดีเซลทั้งหมด เปนการจําหนายน้ํามันไบโอดีเซลใหกับกลุมผูคาน้ํามันรายใหญของประเทศ
โดยปจจุบันบริษัทมีการทําสัญญาการขายไบโอดีเซลกับผูคาน้ํามันรายใหญ 5 ราย ไดแก
1) บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2) บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด
3) บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)
4) บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
5) บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
2. น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (B2, B3, B4, B5)
กลุมลูกคาของบริษัท คือ ผูคาน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 หรือ ผูขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงตาม
มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ที่กําหนดโดยกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ทั้งนี้ ผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 หมายถึง
(1) ผูคาน้ํามันที่มีปริมาณการคาน้ํามันเชื้อเพลิง
แตละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปละตั้งแต
100,000 เมตริกตัน หรือประมาณ 120 ลานลิตรขึ้นไป หรือ
(2) ผูคากาซปโตรเลียมเหลวเพียงชนิดเดียวปละตั้งแต 50,000 เมตริกตันขึ้นไป
ผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 หมายถึง
(1) ผูคาน้ํามันที่มีปริมาณการคาน้ํามันเชื้อเพลิง แตละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปละตั้งแต
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30,000 เมตริกตันขึ้นไปแตไมถึง 100,000 เมตริกตัน หรือไมถึง 50,000 เมตริกตัน สําหรับผูที่
ทําการคากาซปโตรเลียมเหลว
(2) ผูคาน้ํามันที่มีถังเก็บน้ํามัน ที่มีความจุสามารถเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเกิน 200,000 ลิตร
ผูขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543
หมายถึง ผูที่รับจางทําการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งไมใชเปนของตัวเอง โดยใชยานพาหนะสําหรับ
การขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ ที่มีปริมาณการขนสงครั้งละตั้งแต 3,000 เมตริกตันขึ้นไป
3. กลีเซอรีนบริสุทธิ์
กลีเซอรีนเปนสินคาที่สามารถแบงไดหลายเกรดตามความบริสุทธิ์ของกลีเซอรีน โดยกลีเซอรีน
ของบริษัทมีความบริสุทธิ์ต่ํากวารอยละ 99.50 ซึ่งกลีเซอรีนที่บริษัทผลิตไดจัดอยูในระดับอุตสาหกรรม (Industrial Grade)
สําหรับใชในอุตสาหกรรมโรงงานทั่วไปที่ใชกลีเซอรีนเปนวัตถุดิบ (หากกลีเซอรีนมีความบริสุทธิ์ตั้งแตรอยละ 99.50 ขึ้นไป
จะจัดอยูในระดับ Pharmaceutical Grade) โดยกลุมลูกคากลีเซอรีนบริสุทธิ์ของบริษัท คือ กลุมลูกคาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เชน อินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ ที่ใชกลีเซอรีนเปนวัตถุดิบในการผลิต หรือกลุมลูกคาที่ผลิตและจําหนาย
เคมีภัณฑ โดยมีสัดสวนการขายใหแกลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนี้
ป 2552
กลุมลูกคากลีเซอรีนบริสุทธิ์

ลานบาท

ป 2553
%

ลานบาท

งวด 9 เดือนแรก
ป 2555

ป 2554
%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

กลุมลูกคาในประเทศ

33.73

91.49

19.98

29.52

24.14 30.72

7.88 44.91

กลุมลูกคาตางประเทศ

3.14

8.51

47.72

70.48

54.46

69.28

9.65 55.09

36.87 100.00

67.70

100.00

78.60 100.00

17.53 100.00

รวมรายไดจากการขายกลีเซอรีน
บริสุทธิ์

4. วัตถุดิบและผลิตภัณฑพลอยได
กลุมลูกคาของบริษัท คือ บริษัทผลิตและจําหนายสินคาเคมีภัณฑในประเทศและตางประเทศ
3.1.4

กําลังการผลิตและการใชกําลังการผลิต
ในป 2552 – ป2554 และงวด 9 เดือนป 2555 บริษัทมีกําลังการผลิต จําแนกกตามประเภทสินคา ในสวนที่ไดรับ
การสงเสริมจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) และสวนที่ไมไดรับการสงเสริมจากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน (NON-BOI) ดังนี้
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ไบโอดีเซล
ปริมาณการผลิตเฉลี่ย
(ลิตรตอวัน)
ปริมาณการผลิตตามกําลัง
การผลิต (ลิตรตอวัน)
สัดสวนการใชกําลังการผลิต

กลีเซอรีนบริสุทธิ์
ปริมาณการผลิตเฉลี่ย
(ตันตอวัน)
ปริมาณการผลิตตามกําลัง
การผลิต (ตันตอวัน)
สัดสวนการใชกําลังการผลิต

ป 2552
NON-BOI

BOI

ป 2553
รวม

NON-BOI

BOI

ป 2554
รวม

NON-BOI

BOI

งวด 9 เดือน ป 2555
รวม

NON-BOI

รวม

BOI

30,560

158,449

189,009

-

167,033

167,033

11,433

247,776

259,209

5,998

281,010

287,008

400,000

400,000

400,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

รอยละ 7

รอยละ 40

รอยละ 47

-

รอยละ 21

รอยละ 21

รอยละ 1

รอยละ 31

รอยละ 32

รอยละ 1

รอยละ 35

รอยละ 36

ป 2552
NON-BOI

BOI

ป 2553
รวม

NON-BOI

BOI

ป 2554
รวม

NON-BOI

BOI

งวด 9 เดือน ป 2555
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

20.00

20.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

-

รอยละ 37

รอยละ 37

รอยละ 3

รอยละ 11

รอยละ 14

รอยละ 1

รอยละ 13

รอยละ 14 รอยละ 0.08

รอยละ 4

รอยละ 4

หมายเหตุ : - กําลังการผลิตขางตนคํานวณจากชั่วโมงกําลังการผลิตเต็มที่ (Full Capacity)
- ปจจุบันบริษัทอยูระหวางการกอสรางโรงกลั่นกลีเซอรีนบริสุทธิ์แหงใหม เพื่อทดแทนโรงกลั่นกลีเซอรีนเดิม ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทอยูระหวางการทดสอบระบบเพื่อดําเนินงานเชิงพาณิชย
ตอไป
- กําลังการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ที่แสดงในตารางขางตนมีแนวโนมลดลงในป 2553 เนื่องจากมีการผลิต Crude Glycerine มากกวากลีเซอรีนบริสุทธิ์ แตเมื่อโรงกลั่นกลีเซอรีนบริสุทธิ์
แหงใหมของบริษัทแลวเสร็จ บริษัทจะมีการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ
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3.1.5

ภาวะอุตสาหกรรมไบโอดีเซลและการแขงขัน
จากภาวะที่ราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป 2548 รัฐบาลจึงสนับสนุน
ใหนําวัตถุดิบที่เหลือจากการบริโภคในประเทศมาผลิตเปนไบโอดีเซลสําหรับใชในภาคขนสงและภาคเกษตรกรรม
โดยการสงเสริมไบโอดีเซล ซึ่งนอกจากจะชวยลดการนําเขาน้ํามันไดแลว ยังชวยสรางความมั่นคงทางดานพลังงาน
ใหแกประเทศ และยังชวยสนับสนุนภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมซึ่งเปนภาคเศรษฐกิจที่สําคัญ
กราฟแสดงราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
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ตารางแสดงการใชพลังงานขั้นสุดทาย จําแนกตามประเภท ตั้งแตป 2550 - ป2554

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ :- น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (High Speed Diesel : HSD) คือ น้ํามันดีเซลที่กําหนดใหผสมไบโอดีเซล
ประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมันไมต่ํากวารอยละ 1.5 แตไมเกินรอยละ 2 ใชสําหรับ
เครื่องยนตดีเซลรอบหมุนเร็วที่ใชกับยานยนต เชน รถยนต รถบรรทุก เรือประมง รถแทรกเตอร
และเครื่องจักรกลหนักทุกชนิดที่มีรอบหมุนมากกวา 1,000 รอบตอนาที เครื่องยนตประเภทนี้
จําเปนที่จะตองใชน้ํามันที่มีคาซีเทนสูงและมีการระเหยเร็ว มิฉะนั้นแลวเครื่องยนตจะเคลื่อนที่ไม
สะดวก
- น้ํามันดีเซลหมุนชา (Low Speed Diesel Oil : LSD) ใชสําหรับเครื่องยนตดีเซลรอบหมุนปาน
กลางหรือรอบหมุนชา (Industrial Diesel Oil) เชน เครื่องยนตดีเซลขับสงกําลัง ติดตั้งอยูกับที่
ตามโรงงานตางๆ ซึ่งมีรอบการทํางานต่ํา ประมาณ 500 – 1,000 รอบตอนาที เครื่องยนต
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ประเภทนี้ไมตองการน้ํามันดีเซลที่มีคาซีเทนสูงมากนัก
และการระเหยอาจเปนไปชากวาได
น้ํามันดีเซลหมุนชาเปนน้ํามันผสมระหวางน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (Distillate Fuel) และน้ํามันเตา
(Fuel Oil, FO หรือ Heavy Fuel Oil, HFO)
- ปาลมดีเซล คือ น้ํามันดีเซลผสมน้ํามันปาลมรอยละ 10 โดยปริมาตร
- ดีเซลหมุนเร็วบี 5 คือ น้ํามันดีเซลที่กําหนดใหผสมไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรด
ไขมันไมต่ํากวารอยละ 4 แตไมเกินรอยละ 5

จากตารางแสดงการใชพลังงานขั้นสุดทายขางตน จะเห็นวาการใชพลังงานทุกประเภทมีแนวโนมสูงขึ้นตลอด
ระยะเวลา 5 ปที่ผานมา โดยยังมีสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนในสัดสวนที่นอยมากเมื่อเทียบกับการใชพลังงานเชิง
พาณิชยรวม
ในสวนของไบโอดีเซลนั้น นับเปนเชื้อเพลิงเหลวที่มีคุณสมบัติเทียบเทากับน้ํามันดีเซล และผลิตจากแหลง
ทรัพยากรหมุนเวียน เชน น้ํามันพืช ไขมันสัตว ชีวมวล เปนตน ไบโอดีเซลที่ใชกันในปจจุบันสวนใหญเกิดจากการนําน้ํามัน
พืชมาผานกระบวนการทางเคมีไดเปนเมทิลเอสเตอรที่มีคุณสมบัติใกลเคียงน้ํามันดีเซล
ทั้งนี้ จากการที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการใชพลังงานทดแทนที่ผลิตไดภายในประเทศ ประกอบดวย พลังงาน
แสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา ชีวมวล กาซชีวภาพ ขยะ เชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอลและไบโอดีเซล) กาซธรรมชาติ
สําหรับยานยนต โดยไดจัดทําแผนพัฒนาและสงเสริมการใชพลังงานทดแทน 15 ป เพื่อผลักดันใหมีการใชพลังงานทดแทน
เพิ่มขึ้น สงผลใหการใชพลังงานทดแทนในรูปไฟฟา ความรอน เชื้อเพลิงชีวภาพ และกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต ในป
2554 เพิ่มขึ้นจากป 2553 รอยละ 19.4 หรือคิดเปนสัดสวนเพิ่มขึ้นรอยละ 12.1 ของการใชพลังงานทั้งหมด ดังตาราง

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

จากตารางขางตน จะเห็นวาในป 2554 มีการใชเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งไดแก เอทานอล ที่ถูกนํามาผสมกับน้ํามัน
เบนซิน (น้ํามันแกสโซฮอลอี 10 ออกเทน 91 และออกแทน 95 น้ํามันแกสโซฮอลอี 20 ออกเทน 95 และแกสโซฮอลอี 85)
และไบโอดีเซล ถูกนํามาผสมกับน้ํามันดีเซล (ดีเซลหมุนเร็วบี 2 ดีเซลหมุนเร็วบี 5 และปาลมดีเซล) รวมทั้งสิ้น 984 พันตัน
เทียบเทาน้ํามันดิบ ประกอบดวยเอทานอล 323 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ และไบโอดีเซล 661 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ
โดยการใชเชื้อเพลิงชีวภาพในสวนของเอทานอลของป 2554 ลดลงจากป 2553 คิดเปนรอยละ 1.8 และในสวนการใชไบโอ
ดีเซลของป 2554 เพิ่มขึ้นจากป 2553 คิดเปนรอยละ 39.2
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ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ : /P - ตัวเลขประมาณการเบื้องตน

สําหรับเดือนกันยายนของป 2555 ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกยังคงทรงตัวอยูที่ระดับสูง จึงเปนปจจัยที่ทําใหการ
ใชพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน คิดเปนรอยละ 13.9 โดยมีการใชพลังงานทดแทนที่ผลิตไดในประเทศ
ประกอบดวยการใชในรูปของไฟฟา (ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา ชีวมวล กาซชีวภาพ และขยะ
ชุมชน) คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.3 ของการใชพลังงานทดแทนทั้งหมด การใชในรูปของความรอน (ผลิตจาก พลังงาน
แสงอาทิตย ชีวมวล กาซชีวภาพ และขยะชุมชน) คิดเปนสัดสวนรอยละ 60.6 และเชื้อเพลิงชีวภาพ (ประกอบดวย ไบโอ
ดีเซล และเอทานอล) คิดเปนสัดสวนรอยละ 9.7 สวนกาซธรรมชาติสําหรับยานยนตมีการใชรอยละ 25.4 ของการใช
พลังงานทดแทนทั้งหมด
กราฟแสดงการใชพลังงานทดแทนในป 2554 เปรียบเทียบกับ ป 2553

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน

โดยในป 2554 มีปริมาณการใชพลังงานทดแทนในสวนของไบโอดีเซลคิดเปนสัดสวนรอยละ 7.7 ของปริมาณการ
ใชพลังงานทดแทนทั้งหมด และสําหรับเดือนมิถุนายน 2555 มีปริมาณการใชพลังงานทดแทนในสวนของไบโอดีเซลคิด
เปนสัดสวนรอยละ 8.66 ของปริมาณการใชพลังงานทดแทนทั้งหมดในชวงเดียวกันของป 2554
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การผลิตน้ํามันไบโอดีเซล (B100)

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ในป 2554 ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล (B100) เทากับ 631.30 ลานลิตรตอป หรือ 1.73 ลาน
ลิตรตอวัน เพิ่มสูงขึ้นจากป 2553 ที่มีปริมาณการผลิตเทากับ 595.33 ลานลิตรตอป หรือ 1.63 ลานลิตรตอวัน หรือเพิ่มขึ้น
คิดเปนรอยละ 6.13
สําหรับงวด 9 เดือนแรกของป 2555 ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล (B100) เทากับ 668.23 ลาน
ลิตรหรือ 2.45 ลานลิตรตอวัน ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2554 เทากับ 438.95 ลานลิตรหรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอย
ละ 52.24 ซึ่งจากขอมูลแสดงใหเห็นถึงปริมาณการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเปนอยางมาก
การจําหนายน้ํามันไบโอดีเซลเพื่อผลิตเปนน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ในป 2554 ประเทศไทยมีปริมาณจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล (B100) เพื่อนําไปผลิตเปนน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
เทากับ 630.80 ลานลิตรตอปหรือ 1.73 ลานลิตรตอวัน ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากป 2553 ที่เทากับ 600.78 ลานลิตรตอป หรือ 1.65
ลานลิตรตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 4.99
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สําหรับงวด 9 เดือนแรกของป 2555 ประเทศไทยมีปริมาณการจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล (B100) เพื่อนําไปผลิต
เปนน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเทากับ 658.31 ลานลิตรหรือ 2.41 ลานลิตรตอวัน ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2554
เทากับ 434.47 ลานลิตรหรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 51.52 ซึ่งจากขอมูลแสดงใหเห็นถึงปริมาณการจําหนายน้ํามันไบโอ
ดีเซลเพื่อนําไปผลิตเปนน้ํามันดีเซลหมุนเร็วที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเปนอยางมาก
การใชไบโอดีเซล (B100) เพื่อนําไปผสมและจําหนายเปนน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว และดีเซลหมุนเร็วบี 5

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ : - B100 ผสม B5 คือ น้ํามันดีเซลที่กําหนดใหผสมไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมันไม
ต่ํา กวารอยละ 4 แตไมเกินรอยละ 5
- B100 ผสม Diesel หมุนเร็ว คือ น้ํามันดีเซลที่กําหนดใหผสมไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของ
กรดไขมันไมต่ํากวารอยละ 1.5 แตไมเกินรอยละ 2

ในป 2554 ประเทศไทยมีปริมาณการใชไบโอดีเซล (B100) เพื่อนําไปผสมและจําหนายเปนน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
และดีเซลหมุนเร็วบี 5 รวมทั้งสิ้น 653.77 ลานลิตรตอป หรือ 1.79 ลานลิตรตอวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2553 ที่มีปริมาณการ
ใชไบโอดีเซล (B100) เพื่อนําไปผลิตเปนน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว และดีเซลหมุนเร็วบี 5 รวมเทากับ 645.78 ลานลิตรตอป หรือ
1.77 ลานลิตรตอวัน หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 1.24
โดยในป 2554 มีปริมาณการใชไบโอดีเซล (B100) เพื่อนําไปผลิตเปนน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว เทากับ 618.76 ลาน
ลิตรตอป หรือ 1.69 ลานลิตรตอวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2553 เทากับรอยละ 113.74 และมีปริมาณการใชไบโอดีเซล (B100)
เพื่อนําไปผลิตเปนน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว B5 เทากับ 35.01 ลานลิตรตอป หรือ 0.09 ลานลิตรตอวัน ซึ่งลดลงจากป 2553
เทากับรอยละ 90.18 เนื่องจากไมมีการจําหนายน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว B5 ตั้งแต 1 พฤษภาคม 2554 เปนตนมา
ทั้งนี้ ตั้งแตตนป 2554 ที่ผานมารัฐบาลมีนโยบายประกาศปรับลดสัดสวนการผสมไบโอดีเซล (B100) ในน้ํามัน
ดีเซลหมุนเร็ว จากเดิมที่มีการผสมเปนน้ํามันไบโอดีเซล B3 และ B5 ใหเหลือน้ํามันไบโอดีเซล B2 เพื่อแกไขปญหาน้ํามัน
ปาลมดิบ (CPO) ขาดแคลน กอนจะปรับเพิ่มสัดสวนการผสมจากน้ํามันไบโอดีเซล B2 เปน B3 เกรดเดียวทั่วประเทศใน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 เมื่อสถานการณขาดแคลนวัตถุดิบเริ่มคลี่คลาย จากนั้นจึงปรับเพิ่มสัดสวนการผสมจากน้ํามันไบ
โอดีเซล B3 เปนขั้นต่ํา B4 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เนื่องจากประเทศไทยมีสต็อกน้ํามันปาลมดิบเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม
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ลาสุดกรมธุรกิจพลังงานไดกําหนดลักษณะและคุณภาพน้ํามันดีเซล ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2555 กําหนดใหใชไบโอดีเซล
ประเภทกรดไขมันเมทิลเอสเตอรของกรดไขมันไมต่ํากวารอยละ 4.5 (B4.5) และไมสูงกวารอยละ 5 (B5) โดยใหมีผลตั้งแต
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เปนตนไป
ทั้งนี้ สามารถสรุปขอมูลของกระทรวงพลังงาน ในการปรับสัดสวนการใชน้ํามันไบโอดีเซล (B100) ใน
สวนผสมน้ํามันดีเซลในสัดสวนตางๆ ในชวงป 2553 ถึงปจจุบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชวงระยะเวลา
1 กุมภาพันธ 2553 – 31 พฤษภาคม 2553
1 มิถุนายน 2553 – 28 กุมภาพันธ 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 เปนตนไป

สัดสวนการใชน้ํามันไบโอดีเซล (B100) ในสวนผสมน้ํามันดีเซล
(รอยละโดยปริมาตร)
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว B5
ไมต่ํากวารอยละ 1.5
ไมต่ํากวารอยละ 4
ไมสูงกวารอยละ 2
ไมสูงกวารอยละ 5
ไมต่ํากวารอยละ 2.5
ไมต่ํากวารอยละ 4
ไมสูงกวารอยละ 3
ไมสูงกวารอยละ 5
ไมต่ํากวารอยละ 1.5
ไมต่ํากวารอยละ 4
ไมสูงกวารอยละ 2
ไมสูงกวารอยละ 5
ไมต่ํากวารอยละ 3
ไมสูงกวารอยละ 5
ไมต่ํากวารอยละ 4
ไมสูงกวารอยละ 5
ไมต่ํากวารอยละ 4.5
ไมสูงกวารอยละ 5
ไมต่ํากวารอยละ 3.5
ไมสูงกวารอยละ 5
ไมต่ํากวารอยละ 4.5
ไมสูงกวารอยละ 5

ที่มา : ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
หมายเหตุ : น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (High Speed Diesel) แยกออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1) น้ํามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ซึ่งกําหนดใหมีไบโอดีเซลผสมอยู ในอัตราสวน รอยละ 1.5 - 2
2) น้ํามันดีเซลหมุนเร็วบี5 (B5) ซึ่งกําหนดใหมีไบโอดีเซลผสมอยูในอัตราสวน รอยละ 4 – 5

หลักเกณฑการคํานวณราคาไบโอดีเซล
เนื่องจากที่ผานมารัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการใชไบโอดีเซลเพื่อลดการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศและให
ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตัวเองได
แตอุปสรรคในการสงเสริมการใชไบโอดีเซลเพื่อเปนพลังงานทดแทนใหมีผลในเชิง
พาณิชยยังมีปญหาดานหลักเกณฑในการกําหนดราคาไบโอดีเซลที่ไมสะทอนราคาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเปนผลใหเกิด
ปญหาตอผูประกอบการตาง ๆ ที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรม ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซลใหสะทอน
ตนทุนที่แทจริงในอุตสาหกรรมไบโอดีเซลใหเกิดความเปนธรรมทั้งตอผูผลิตและผูบริโภค และคํานึงถึงวัตถุดิบหลักในการ
ผลิตไบโอดีเซล 3 ชนิด ซึ่งไดแก น้ํามันปาลมดิบ น้ํามันปาลมกึ่งบริสุทธิ์ และ สเตียรีน รัฐบาลจึงกําหนดหลักเกณฑการ
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กําหนดราคาไบโอดีเซลเพื่อใหสะทอนราคาวัตถุดิบหรือตนทุนการผลิตที่แทจริง โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
(กบง.) ไดมีมติเห็นชอบการกําหนดราคาไบโอดีเซล ดังนี้
B100 = (B100CPO × QCPO) + (B100RBD × QRBD) + (B100ST × QST)
QTotal
ราคาไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันปาลมดิบ (B100CPO)
B100CPO = 0.94CPO + 0.1MtOH + 3.82
ราคาไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันปาลมกึ่งบริสุทธิ์ (B100RBD)
B100RBD = 0.93RBD + 0.1MtOH + 2.69
ราคาไบโอดีเซลที่ผลิตจากสเตียรีน (B100ST)
B100ST = 0.86ST + 0.09MtOH + 2.69
โดยที่

B100 คือ ราคาไบโอดีเซล (บาท/ลิตร) ประกาศราคาเปนรายสัปดาห
B100CPO คือ ราคาไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันปาลมดิบ (บาท/ลิตร)
B100RBD คือ ราคาไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันปาลมกึ่งบริสุทธิ์ (บาท/ลิตร)
B100ST คือ ราคาไบโอดีเซลที่ผลิตจากสเตียรีน (บาท/ลิตร)
คือ ปริมาณการผลิตจาก CPO (ลานลิตร/วัน) ใชปริมาณการผลิตยอนหลัง 1 เดือน
QCPO
คือ ปริมาณการผลิตจาก RBD (ลานลิตร/วัน) ใชปริมาณการผลิตยอนหลัง 1 เดือน
QRBD
คือ ปริมาณการผลิตจาก ST (ลานลิตร/วัน) ใชปริมาณการผลิตยอนหลัง 1 เดือน
QST
QTotal
คือ ปริมาณการผลิตทั้งหมด (ลานลิตร/วัน) ใชปริมาณการผลิตยอนหลัง 1 เดือน
MtOH คือ ราคาขายเมทานอล (บาท/กิโลกรัม) ใชราคาขายเมทานอลเฉลี่ยจากผูคาเมทานอลใน ประเทศ
3 ราย โดยใชราคาขายเมทานอลเฉลี่ยยอนหลัง 1 สัปดาห
ที่มา : คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)

ราคาไบโอดีเซลยอนหลัง

ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน
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ขอมูลจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดใหขอมูลราคาไบโอดีเซลซึ่งมีการประกาศเปนราย
สัปดาห ในชวงวันที่ 24 -28 กันยายน 2555 โดยมีราคาไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันปาลมดิบ (CPO) เทากับ 32.76 บาทตอ
ลิตร ราคาไบโอดีเซลที่ผลิตจากสเตียรีน (ST) เทากับ 29.13 บาทตอลิตร และราคาไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันปาลมกึ่ง
บริสุทธิ์ (RBD) เทากับ 34.15 บาทตอลิตร สงผลใหราคาไบโอดีเซล (B100) ที่คํานวณตามสูตรที่ประกาศโดยภาครัฐ
เทากับ 32.60 บาทตอลิตร ซึ่งต่ํากวาราคาไบโอดีเซล (B100) ในชวงเดียวกันของป 2554 ที่เทากับ 33.39 บาทตอลิตร
หรือสูงกวาคิดเปนรอยละ 2.37
การสงเสริมการใชไบโอดีเซล
จากการที่ประเทศไทยตองการลดการพึ่งพาการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ โดยจากขอมูลในป 2554 พบวา
กวารอยละ 60 ของความตองการพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนมาจากการนําเขา โดยมีสัดสวนการนําเขาน้ํามันสูงถึงรอยละ
80 ของการใชน้ํามันทั้งหมดภายในประเทศและยังมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากไมสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตปโตรเลียม
ในประเทศใหทันกับความตองการที่เพิ่มสูงขึ้นได
การพัฒนาพลังงานทดแทนอยางจริงจังจะชวยลดการพึ่งพาและการ
นําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงและพลังงานชนิดอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อสรางความมั่นคงดานพลังงานของประเทศในอนาคต รวมถึงชวย
กระจายความเสี่ยงในการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟาของประเทศ

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน

จากเหตุผลในการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศขางตน รัฐบาลจึงไดมอบหมายใหกระทรวงพลังงานจัดทํา
แผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรอยละ 25 ใน 10 ป (พ.ศ.2555 – 2564) หรือ Alternative Energy
Development Plan : AEDP (2012-2021) เพื่อกําหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ โดยได
กําหนดใหมีสัดสวนการใชพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นจาก 7,413 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบในป 2555 เปน 25,000 พันตัน
เทียบเทาน้ํามันดิบในป 2564 หรือคิดเปนรอยละ 25 ของการใชพลังงานรวมทั้งหมด ทั้งนี้ หากสามารถดําเนินการไดตาม
แผนที่กลาวมาขางตน จะทําใหพลังงานทดแทนเขามามีบทบาทชวยลดการใชน้ํามันไดถึงรอยละ 44 โดยลดการนําเขา
น้ํามันไดปละ 574,000 ลานบาท และชวยสงเสริมการลงทุนภาคเอกชนมูลคาถึง 442,000 ลานบาท
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ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน

แผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในสวนที่เกี่ยวของกับไบโอดีเซล
แผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในสวนที่เกี่ยวของกับไบโอดีเซล มีเปาหมายการผลิตไบโอ
ดีเซล (เชื้อเพลิงทดแทนดีเซล) ในป 2564 คือ 5.97 ลานลิตร/วัน โดยในปจจุบันมีกําลังการผลิตรวม 1.62 ลานลิตร/วัน ซึ่ง
แผน AEDP มุงเนนการพัฒนาแผน AEDP ที่สําคัญ 2 ดาน ดังนี้
1. ดานอุปทาน
สงเสริมการปลูกปาลมในพื้นที่ที่เหมาะสมโดยไมแยงพื้นที่พืชอาหาร โดย
- สงเสริมใหมีพื้นที่ปลูกปาลม 5.5 ลานไร และมีปาลมใหผลรวม 5.3 ลานไรภายในป 2564
- มีกําลังการผลิตน้ํามันปาลมดิบ ไมนอยกวา 3.05 ลานตัน/ป
- สงเสริมใหเปาหมายผลิตภาพ หรือ yield ไมนอยกวา 3.2 ตัน/ไร/ป มีอัตราสัดสวนการใหน้ํามัน (Oil
Content) ไมนอยกวารอยละ 18
2. ดานอุปสงค
- บริหารจัดการสัดสวนการผสมน้ํามันไบโอดีเซลใหสอดคลองกับปริมาณการผลิตน้ํามันปาลม
ภายในประเทศ
- ทดลองนํารอง B10 หรือ B20 ใน fleet รถบรรทุกหรือ เรือประมงเฉพาะ
- เตรียมพัฒนามาตรฐานไบโอดีเซลแบบ (Fatty Acid Methyl Ester : FAME) ใหสามารถมีสัดสวนผสมใน
น้ํามันดีเซลถึงรอยละ 7 (B7)
นอกจากนี้ แผน AEDP ยังมุงเนนการพัฒนาใหมีการบริหารจัดการแบบครบวงจร ตั้งแตการปลูกปาลม
น้ํามัน การสกัดน้ํามัน การผลิตน้ํามันพืชบริโภค การผลิตไบโอดีเซลและอุตสาหกรรมตอเนื่อง การนําเขา การสงออก และ
การวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อลดตนทุนและสรางมูลคาเพิ่มสูงสุดใหแกประเทศ
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ภาวะการแขงขันธุรกิจไบโอดีเซล
ปจจุบัน รายชื่อผูผลิตไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมัน (B100) ที่ไดรับความเห็นชอบการ
จําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนายไบโอดีเซลจากกรมธุรกิจพลังงาน ณ เดือนพฤศจิกายน 2555 มีทั้งสิ้น 13 ราย คิดเปนกําลัง
การผลิตรวมประมาณ 5,205,800 ลิตร/วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.

บมจ.บางจากปโตรเลียม

กําลังผลิต
(ลิตร/วัน)
50,000

2.

บจ. ไบโอเอ็นเนอยี่พลัส

100,000

3.

บมจ. พลังงานบริสุทธิ์

800,000

4.

บจ. น้ํามันพืชปทุม

1,400,000

5.
6.

บจ. บี.กริม กรีน เพาเวอร
บจ. เอไอ เอนเนอรจี

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. แอบโซลูท พาวเวอร พี

300,000

ลําดับ

บริษัท

วัตถุดิบที่ใช

จังหวัดที่ตั้งโรงงาน

น้ํามันพืชใชแลว,
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
สุราษฎรธานี
ระยอง
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
ระยอง

รวม
5,205,800
ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน
หมายเหตุ : - CPO คือ น้ํามันปาลมดิบ (Crude Palm oil)
- RBDPO คือ น้ํามันปาลมกึ่งบริสุทธิ์ (Refined Bleached and Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil )
- RBDPO คือ น้ํามันปาลมกึ่งบริสุทธิ์ (Refined Bleached and Deodorized Palm Oil : RBD Palm Oil )
- จากตารางขางตน มีผูผลิตไบโอดีเซล 3 ราย กําลังการผลิตรวม 650,000 ลิตรตอวัน ไดหยุดดําเนินการ
ผลิตในปจจุบัน
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ภาวะอุตสาหกรรมดีเซลหมุนเร็ว

ที่มา : กระทรวงพลังงาน

ขอมูลจากกระทรวงพลังงาน ในป 2555 ประเทศไทยมีปริมาณการใชน้ํามันดีเซลหมุนเร็วในชวงเดือน
มกราคม-มีนาคมของป 2555 เทากับ 165.95 ลานลิตรตอวัน สูงขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2554 ที่เทากับ 157.29 ลาน
ลิตรตอวัน สูงขึ้น 8.66 ลานลิตรตอวัน หรือคิดเปนอัตรารอยละ 5.5
การจําหนายน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ : - น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว หมายถึง ดีเซลหมุนเร็ว บี3 และ บี5
- ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 54 น้ํามันดีเซลหมุนเร็วมีเพียงเกรดเดียว ซึ่งกรมธุรกิจพลังงาน สามารถปรับเปลี่ยนสวนผสม บี 100 ได
ตามความเหมาะสม
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ในป 2554 ประเทศไทยมีปริมาณการจําหนายน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเฉลี่ย เทากับ 51.40 ลานลิตรตอวัน ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากป 2553 ที่มีปริมาณการจําหนายน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเฉลี่ย เทากับ 49.59 ลานลิตรตอวัน หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้น
รอยละ 3.64
สําหรับงวด 9 เดือนแรกของป 2555 ประเทศไทยมีปริมาณการจําหนายน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเฉลี่ย เทากับ 54.40
ลานลิตรตอวัน ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2554 ที่มีปริมาณการจําหนายน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเฉลี่ย เทากับ 51.34
ลานลิตรตอวัน หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 5.96
3.1.6

การจัดหาวัตถุดิบ
โรงงานของบริษัทตั้งอยูที่ เลขที่ 507 หมูที่ 9 ถนนกบินทรบุรี-นครราชสีมา ตําบลหนองกี่ อําเภอกบินทร
บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 บนพื้นที่ 30-1-80 ไร ประกอบดวย อาคารสํานักงาน อาคารผลิตน้ํามันปาลม อาคาร
โรงงานผลิตไบโอดีเซล อาคารโรงงานผลิตกลีเซอรีน อาคารรับ-จายน้ํามัน อาคารคลังสินคา อาคารวิศวกรรม
อาคารโรงจอดรถยนตและรถจักรยานยนต
ทั้งนี้ บริษัทไดตระหนักถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอยางตอเนื่องมาโดยตลอด ซึ่ง
ปจจุบันบริษัทมีกําลังการผลิตไบโอดีเซลที่ 800,000 ลิตรตอวัน และมีกําลังการผลิตกลีเซอรีนที่ 80 ตันตอวัน โดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ไดมีมติใหจัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบ
ประกอบดวยตัวแทนจากฝายผลิต ฝายจัดซื้อ และฝายขาย โดยอยูภายใตคณะกรรมการบริหาร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดซื้อใหสอดคลองกับสภาวะตลาด และมีขอมูลจากฝายผลิตสําหรับใชในการตัดสินใจไดอยาง
เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทมีตนทุนที่สามารถแขงขันไดในระยะยาว โดยบริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบหลักที่ใชในการ
ผลิตไบโอดีเซล ดังนี้
1. น้ํามันปาลมดิบ (CPO) ไขน้ํามันปาลม (Stearine) และ น้ํามันปาลมกึ่งบริสุทธิ์ (RBD)
น้ํามันปาลมดิบ (CPO) ไขน้ํามันปาลม (Stearine) และ น้ํามันปาลมกึ่งบริสุทธิ์ (RBD) เปนวัตถุดิบหลักที่ใช
ในการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งบริษัททําการจัดหาโดยตรงจากผูจัดหาวัตถุดิบ (supplier) หลายรายซึ่งเปนโรงงานผลิต
น้ํามันพืช หรือ โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ หรือผูจําหนายน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ที่มีโรงงานกระจายตามแตละภาค
เชน ภาคใต ภาคตะวันออก ภาคกลาง เพื่อปองกันความเสี่ยงในกรณีที่ผลผลิตที่ไดในแตละภาคไมเพียงพอตอ
ความตองการหรือออกไมตรงตามฤดูกาล ปจจุบันน้ํามันปาลมดิบซึ่งเปนวัตถุดิบหลักของบริษัทมีผูจัดจําหนายใน
ประเทศประกอบดวยโรงหีบน้ํามันปาลมดิบมากกวา 100 ราย โดยบริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายที่มี
ชื่อเสียงและนาเชื่อถือเปนคูคากวา 30 ราย โดยที่ผานมาบริษัทไมเคยประสบปญหาในการจัดหาวัตถุดิบ และยังมี
การพัฒนากระบวนการผลิตอยางตอเนื่องใหสามารถใชวัตถุดิบที่หลากหลายในการผลิตไบโอดีเซลได เชน การนํา
กรดไขมันปาลม (PFAD) และกรดไขมันอิสระ (FFA) มาใชในการผลิตไบโอดีเซล อีกทั้งยังเปนการลดความเสี่ยง
หากราคาวัตถุดิบชนิดใดชนิดหนึ่งมีราคาผันผวนมากจนเกินไปอีกดวย
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการพิจารณาการจัดซื้อวัตถุดิบหลักขางตนในการผลิตไบโอดีเซล โดยพิจารณาจาก
ปริมาณการสํารองตามขอกําหนดของผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 ประกอบกับแผนการขายลวงหนา โดยคํานึงถึง
ความเสี่ยงดานตนทุนวัตถุดิบ สภาวะตลาด ราคาประกาศของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานในขณะนั้น
ประกอบการพิจารณาการจัดซื้อของบริษัท
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2. เมทานอล (Methanol)
เมทานอล เปนสารที่ใสในกระบวนการทําปฏิกิริยาในกระบวนการทรานสเอสเทอริฟเคชัน
(Transesterification) โดยบริษัททําการจัดซื้อจากผูจําหนายสารเคมีในประเทศ
3. สารเรงปฏิกิริยา (Catalyst)
สารเรงปฏิกิริยา (Catalyst) สําหรับใชในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ไดแก โซเดียมเมทาเลต (Sodium
Methylate) เพื่อทําการเรงปฏิกิริยาในกระบวนการทรานสเอสเทอริฟเคชัน (Transesterification) โดยบริษัททําการ
จัดซื้อสารเรงปฏิกิริยาจากผูผลิตและจําหนายเคมีภัณฑในประเทศ
4. ถานกัมมันต (Activated Carbon)
บริษัทใชถานกัมมันต (Activated Carbon) ในการทําใหกลีเซอรีนมีลักษณะใส โดยบริษัททําการจัดซื้อ
ถานกัมมันตจากผูจําหนายเคมีภัณฑในประเทศ
สําหรับกลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Purified Glycerine) ที่บริษัทผลิตและจําหนาย จะใชวัตถุดิบจากกลีเซอรีนดิบ
(Raw Glycerine) ที่ไดจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล หลังจากนั้นมาผานกระบวนการทําใหบริสุทธิ์ เพื่อจําหนาย
ใหแกลูกคาตอไป
สําหรับน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว บริษัททําการจัดซื้อน้ํามันดีเซลจากผูคาสงน้ํามันรายใหญซึ่งเปนกลุมลูกคาของ
บริษัทที่ซื้อน้ํามันไบโอดีเซล (B100) จากบริษัท โดยจะนําน้ํามันดีเซล (B0) มาผสมกับน้ํามันไบโอดีเซล (B100)
เพื่อจําหนายเปนน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว โดยมีการจัดหาผลิตภัณฑโดยบริษัทจะสั่งซื้อน้ํามันดีเซลเมื่อมีการตกลงซื้อ
ขายกับลูกคา และใหลูกคาไปรับสินคาที่คลังสินคาของผูขายน้ํามันดีเซลของบริษัท
3.2

ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน

3.2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ
บริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานทดแทน เพื่อจําหนายใหแกภาครัฐ ไดแก
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ตามนโยบายการสนับสนุนการผลิต
และการใชไฟฟาจากพลังงานทดแทน โดยบริษัทมีเปาหมายจะประกอบธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จํานวน
รวม 4 โครงการ ขนาดกําลังการผลิตรวม 278 เมกะวัตตในจังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสวรรค จังหวัดลําปาง และ
จังหวัดพิษณุโลก ตามลําดับ สําหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต
จังหวัดลพบุรี ซึ่งเปนการดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแหงแรกของบริษัท โดยบริษัทไดทําสัญญา
ซื้อขายไฟฟา (PPA) กับการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการ
ผลิตโครงการละ 90 เมกะวัตต ในจังหวัดนครสวรรค จังหวัดลําปาง และจังหวัดพิษณุโลก ไดทําสัญญาซื้อขาย
ไฟฟา (PPA) กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เรียบรอยแลวเชนกัน ปจจุบันโครงการโรงไฟฟาขนาด
กําลังการผลิต 8 เมกะวัตต ในจังหวัดลพบุรี ซึ่งเปนโรงไฟฟาแหงแรกของบริษัทไดเริ่มจําหนายกระแสไฟฟาเชิง
พาณิชยไดในเดือนตุลาคม 2555 แลว และโครงการโรงไฟฟาขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต ในจังหวัด
นครสวรรคอยูระหวางการจัดหาเงินทุนสําหรับใชในการกอสรางโครงการ และสําหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงาน
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แสงอาทิตยอีก 2 โครงการ ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตตในจังหวัดลําปาง และขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะ
วัตตในจังหวัดพิษณุโลก สามารถศึกษารายละเอียดในหัวขอที่ 6. โครงการในอนาคต
1) โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
บริษัทดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาที่ไดจากพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 4
โครงการ ขนาดกําลังการผลิตรวม 278 เมกะวัตต สรุปไดดังนี้
โครงการ
1. โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จังหวัดลพบุรี
2. โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จังหวัดนครสวรรค
3. โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จังหวัดลําปาง
(รายละเอียดอยูในหัวขอที่ 6. โครงการในอนาคต)
4. โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จังหวัดพิษณุโลก
(รายละเอียดอยูในหัวขอที่ 6. โครงการในอนาคต)
รวม

ขนาดกําลัง
การผลิต
8 เมกะวัตต
90 เมกะวัตต
90 เมกะวัตต

วันกําหนดเริ่มตนซื้อขายไฟฟาที่
ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟา (SCOD)
17 ตุลาคม 2555
(เริ่มขายไฟฟาเชิงพาณิชยแลว)
1 ธันวาคม 2556
1 ธันวาคม 2557

90 เมกะวัตต

1 ธันวาคม 2558

278 เมกะวัตต

โดยมีรายละเอียดของ 2 โครงการในจังหวัดลพบุรี และจังหวัดนครสวรรค ดังนี้ (สําหรับโครงการ
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในจังหวัดลําปางและจังหวัดพิษณุโลก สามารถศึกษารายละเอียดไดในหัวขอที่ 6. โครงการ
ในอนาคต)
1.1 โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต จังหวัดลพบุรี
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต ตั้งอยูที่ เลขที่ 188 หมูที่
3 ถนนสายโคกตูม-แมน้ําปาสัก (ทางหลวงหมายเลข 3333) กม.21 ตําบลพัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
15140 ถือเปนเปนโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแหงแรกที่บริษัทดําเนินการ โดยดําเนินธุรกิจภายใต บริษัท อีเอ โซลา
จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท โดยปจจุบัน บริษัท อีเอ โซลา จํากัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 200,000,000 บาท โดย
บริษัทถือหุนทางตรงและทางออมในสัดสวนรอยละ 100.00 ตามแผนภาพโครงสรางการถือหุน
โครงสรางการถือหุนในบริษัท อีเอ โซลา จํากัด

โดยบริษัท อีเอ โซลา จํากัด ดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต ซึ่งเปนผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very
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Small Power Producer : VSPP) ตั้งอยูที่ เลขที่ 188 หมูที่ 3 ถนนสายโคกตูม-แมน้ําปาสัก (ทางหลวงหมายเลข 3333) กม.
21 ตําบลพัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140 มีเนื้อที่รวม 315-3-20 ไร ซึ่งเปนที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ของ
บริษัททั้งหมด โดยโครงการนี้ไดเริ่มจําหนายกระแสไฟฟาเชิงพาณิชย (COD) ไดในเดือนตุลาคม 2555 แลว และไดรับสวน
เพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) จากพลังงานหมุนเวียน ในอัตรา 8 บาทตอ
กิโลวัตต-ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 10 ป นับจากวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา (Commercial Operation Date : COD)
ตามประกาศการไฟฟาสวนภูมิภาค
เรื่องการกําหนดสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากจาก
พลังงานหมุนเวียน ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552
แผนที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต จังหวัดลพบุรี
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แผนผังที่ดินโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต จังหวัดลพบุรี

บอน้ํา

บอ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายการ
ชุด PV Module
ชุดอาคารควบคุมcontainer
ชุดหมอแปลงไฟฟา
แนวสายสงไฟฟา 22KV
ชุดมิเตอรซื้อขายไฟฟา
แนวถนนในโครงการ
แนวรองน้ํารอบโครงการ
อาคารควบคุมและสํานักงาน
อาคารควบคุมไฟฟา 22KV สวิตซเกียร
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รายละเอียดโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต จังหวัดลพบุรี
ชื่อโครงการ
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต จังหวัดลพบุรี
ที่ตั้งโครงการ
เลขที่ 188 หมูที่ 3 ถนนสายโคกตูม-แมน้ําปาสัก (ทางหลวงหมายเลข 3333) กม.21 ตําบล
พัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140 ซึ่งทางบริษัทพิจารณาแลววาเปนพื้นที่สูง
ใกลภูเขา และไมเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย โดยมีความสูงโดยเฉลี่ยในระดับเสมอถนนผานหนา
หรือสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 80 เมตร
กําลังการผลิต
กําลังการผลิต 8 เมกะวัตต
รายละเอียด
เปนโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยซึ่งจะเปลี่ยนพลังงานแสงเปนกระแสไฟฟาไดโดยตรง
มี
โครงการ
สวนประกอบตามมาตรฐานสากลของโรงไฟฟา ซึ่งประกอบดวย
1. แผงเซลลแสงอาทิตย จํานวน 79,748 แผง กําลังการผลิตรวมประมาณ 8 เมกะวัตต ซึ่งจะ
เปลี่ยนพลังงานแสงใหเปนกระแสไฟฟา
2. เครื่องแปลงกระแสไฟฟา (Inverter / Converter) จํานวน 28 ชุด ซึ่งเปนอุปกรณเปลี่ยน
ระบบไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับเขาสูสายไฟฟาโดยตรง
3. ระบบจําหนายไฟฟา ประกอบดวย Transformer และ Switch Gear จะทําหนาที่ในการเพิ่ม
แรงดันใหมากพอสําหรับการจายไฟเขาระบบสายสงของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยจะมี
อุปกรณจัดเก็บขอมูลและแสดงผลคาทางไฟฟาตาง ๆ ที่ใชในการซื้อขาย
ภาพแสดงสวนประกอบของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

เทคโนโลยีที่ใชใน
การผลิต

ลักษณะเซลลแสงอาทิตยของโครงการโรงไฟฟาเปนแบบ Photovoltaic ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่
สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตยใหเปนไฟฟาโดยตรง จากเซลลแสงอาทิตยที่ผลิตขึ้นจากสาร
กึ่งตัวนําที่สามารถดูดกลืนแสงอาทิตยได โดยใชซิลิกอน (SIlicon) เมื่อแสงอาทิตยตกกระทบ
พื้นผิวก็จะถูกเปลี่ยนเปนพาหะนําไฟฟาและถูกแยกประจุไฟฟาบวกและลบเพื่อใหเกิด
แรงดันไฟฟาที่ขั้วทั้งสองของเซลลแสงอาทิตย
เมื่อนําขั้วไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยไปตอกับ
อุปกรณไฟฟากระแสตรง ไฟฟาก็จะสามารถไหลเขาสูอุปกรณและทํางานได
ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่ใชในโครงการโรงไฟฟาในสวนของแผงเซลลแสงอาทิตย (Solar Modules)
ประกอบดวย 2 เทคโนโลยี ไดแก เซลลแสงอาทิตยชนิดผลึก (Crystalline Solar Cells) และเซลล
แสงอาทิตยชนิดฟลมบาง (Thin Film Solar Cells สาเหตุที่บริษัทเลือกใชเทคโนโลยีดังกลาวทั้ง 2
เทคโนโลยี
เนื่องจากตองการพัฒนาใหโรงไฟฟาแหงนี้เปนโรงไฟฟาตนแบบที่ทดสอบ
ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟาที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
อีก 3 โครงการ โครงการละ 90 เมกะวัตตของบริษัทในอนาคตตอไป ทําใหโครงการโรงไฟฟาแหง
นี้ใชเทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลายและใชแผงเซลลแสงอาทิตยจากผูผลิตหลายราย โดยใชแผง
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รายละเอียดโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต จังหวัดลพบุรี
เซลลแสงอาทิตยจากผูผลิตในประเทศจีน และไตหวัน ที่มีการรับประกันประสิทธิภาพในการผลิต
พลังงานไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตย (Power Output Guarantee) จากโรงงานผูผลิตตลอด
อายุการใชงาน 25 ป และการรับประกันสินคา (Product Warranty) เปนระยะเวลา 5 ป และใช
Inverter จากผูผลิตที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจัก 4 ราย เชน จากประเทศไทย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และ
อิตาลี โดยมีการรับประกันสินคา (Product Warranty) เปนระยะเวลา 5 ปเชนกัน ทั้งนี้ การที่
โครงการนี้เลือกใชแผงเซลลแสงอาทิตยและ Inverter ที่หลากหลายเพื่อใหโครงการสามารถทํา
การทดสอบประสิทธิภาพในการแปลงกระแสไฟฟาหลากหลายรูปแบบ
และใหไดขอสรุปถึง
รูปแบบที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาสูงสุดตอไป
โดยสามารถสรุปความแตกตางของเทคโนโลยีการผลิตแผงเซลลแสงอาทิตยแบบ
Crystalline กับ Thin Film ไดดังนี้
- เทคโนโลยีแบบ Thin Film มีคาสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงต่ํากวาเมื่อเปรียบเทียบกับ
เทคโนโลยีแบบ Crystalline กลาวคือ เมื่อไดรับความรอนจากแสงอาทิตยที่เกินกวาคาความ
รอนกลาง จะทําใหประสิทธิภาพการทํางานของแผงเซลลแสงอาทิตยลดลงนอยกวาเทคโนโลยี
แบบ Crystalline ทําใหเทคโนโลยีแบบ Thin Film เหมาะกับสภาพอากาศรอนมากกวา
นอกจากนี้ เทคโนโลยีแบบ Thin Film มีราคาถูกกวา และสามารถรับแสงอาทิตยทางออมได
แตมีขอเสียที่การใชพื้นที่โดยเปรียบเทียบมากกวา และมีประสิทธิภาพของแผง (module
efficiency) ต่ํากวา
- เทคโนโลยีแบบ Crystalline มีประสิทธิภาพของแผง (module efficiency) สูงกวา ใชพื้นที่โดย
เปรียบเทียบนอยกวา แตมีราคาสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีแบบ Thin Film มีคา
สัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงสูงกวา และไมสามารถรับแสงอาทิตยทางออมได
งบลงทุนรวม
งบลงทุนรวมประมาณ 890 ลานบาท ประกอบดวย
• เงินลงทุนคากอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 780 ลานบาท
• คาที่ดินและสิทธิสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟภ. จํานวน 79 ลานบาท
• คาใชจายอื่นๆ เชน ดอกเบี้ยจาย คาธรรมเนียม จํานวน 31 ลานบาท
โดยมีที่มาของเงินลงทุนจากเงินทุนจากสวนของผูถือหุน จํานวน 260 ลานบาท และเงินกู
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน จํานวน 630 ลานบาท
วันเริ่มตนซื้อขาย วันที่ 17 ตุลาคม 2555
ไฟฟาเชิงพาณิชย
(COD)
นอกจากนี้ สามารถสรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟาระหวาง บริษัท อีเอ โซลา จํากัด กับการไฟฟา
สวนภูมิภาค (“กฟภ.”) ซึ่งเปนการรับโอนสิทธิในการซื้อขายไฟฟามาจากบริษัท สุรชัย (1997) โซลาร จํากัด ไดดังนี้
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สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA)_ระหวาง บริษัท อีเอ โซลา จํากัด กับการไฟฟาสวนภูมิภาค (“กฟภ.”)
สําหรับการขายไฟฟา ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต จังหวัดลพบุรี
วันที่ทําสัญญา
วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 เปนวันที่การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) แจงการโอนสิทธิและ
หนาที่ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาจากบริษัท สุรชัย (1997) โซลาร จํากัด ใหกับ บริษัท อีเอ
โซลา จํากัด
การซื้อขายพลังงานไฟฟา 1. ผูผลิตไฟฟาและ กฟภ. ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการซื้อขายไฟฟาและการเชื่อมโยง
ระบบไฟฟา ตามที่กําหนดไวในระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก
มาก (VSPP) สําหรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน และระเบียบการไฟฟา
ฝายจําหนายวาดวยการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาขนานกับระบบของการไฟฟาฝาย
จําหนาย พ.ศ. 2549 สําหรับปริมาณพลังไฟฟาไมเกิน 10 เมกะวัตต
2. กฟภ. ตกลงซื้อ และ บริษัท อีเอ โซลา จํากัด ตกลงขายพลังงานไฟฟาในปริมาณพลัง
ไฟฟาสูงสุด 8 เมกะวัตต ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลท โดยมีจุดรับซื้อไฟฟาอยูที่จุด
ติดตั้งที่ 188 หมูที่ 3 ตําบลพัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยสัญญา
วาจะขายไฟฟาใหการไฟฟา(SCOD) ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ตอมา เมื่อ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 กฟภ.ไดอนุมัติการเลื่อนวันกําหนดเริ่มตนซื้อขายไฟฟาที่
ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟา (SCOD) ครั้งที่ 1 ออกไปไดอีก 6 เดือน จนถึงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2555
การใชและการสิ้นสุดของ สัญญามีผลบังคับใช โดยมีระยะเวลา 5 ป และตอเนื่องครั้งละ 5 ปโดยอัตโนมัติ และใหมี
สัญญา
ผลใชบังคับจนกวาจะมีการยุติสัญญา
หมายเหตุ : COD (Commercial Operation Date) คือ วันเริ่มตนซื้อขายไฟฟาและวันที่สามารถจายไฟฟาเขาระบบ
SCOD (Scheduled Commercial Operation Date) คือ กําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบตามที่ระบุไวในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟา

นอกจากการไดรับสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) จากพลังงาน
หมุนเวียนในอัตรา 8 บาทตอกิโลวัตต-ชั่วโมงซึ่งเปนการเพิ่มรายไดเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายไดหลักจากการผลิตและ
จําหนายไฟฟาแลว
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยนี้ยังจะไดรับประโยชนในรูปรายไดเพิ่มเติมจากการจําหนาย
คารบอนเครดิต (Certified Emission Reduction : CERs) โดยโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จังหวัดลพบุรีของ
บริษัท อีเอ โซลา จํากัด ไดรับการพิจารณาจากองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) หรือ Thailand
Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่ง
เปนโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) ตามที่ประเทศไทยไดใหสัตยาบัน
ตออนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on
Climate Change : UNFCCC) และพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) โดยที่บริษัท อีเอ โซลา จํากัด ไดรับการตอบรับการ
ขึ้นทะเบียนเขาเปนสมาชิกในโครงการ CDM ดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 โดยมีระยะเวลาการยื่นขอรับรายได
จากคารบอนเครดิตเปนเวลา 10 ป นับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

นอกจากนี้
โครงการยังไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีจากการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยตามบัตรสงเสริมการลงทุน เลขที่ 2467(1)/2554 จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 17
พฤศจิกายน 2554 ดังนี้
1. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการเปนระยะเวลา 8 ป
นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
3. ไดรับยกเวนไมตอ งนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี
เงินได ตลอดระยะเวลาที่บริษัทไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น
4. ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตรา
ปกติ มีกําหนดเวลา 5 ปนับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลายกเวนภาษีเงินไดดังกลาวแลว
5. ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา สองเทาของคาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลา
10 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
6. ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกรอยละ 25 ของเงิน
ลงทุนนอกเหนือไปจากการหักคาเสื่อมราคาปกติ
ในสวนของการกอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต จังหวัด
ลพบุรี บริษัท อีเอ โซลา จํากัด ไดทําสัญญารับเหมากอสรางโครงการ (Engineering Procurement and Construction
Agreement : EPC) กับ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (DEMCO) ในฐานะผูรับเหมากอสราง ในการใหบริการออกแบบ
กอสราง ติดตั้ง บริหารจัดการ และบํารุงรักษาโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบครบวงจร
โดยบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (DEMCO) ซึ่งเปนบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการกอสรางโรงไฟฟา โดย
ใหบริการตั้ งแตการออกแบบ จัดหา กอ สราง ติดตั้งงานที่เกี่ยวของกับระบบวิศวกรรมไฟฟาไดอยางครบวงจร ตั้ง แต
กระแสไฟฟาออกจากระบบผลิตกระแสไฟฟา หรือโรงผลิตกระแสไฟฟา ผานสถานีไฟฟายอย ระบบสายสง ระบบจําหนาย
ถึ ง ผู ใ ช ไ ฟที่ เ ป น ที่ อ ยู อ าศั ย ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม หรื อ แหล ง ชุ ม ชน เรี ย กได ว า การให บ ริ ก ารของบริ ษั ท เป น งานระบบ
วิศวกรรมไฟฟาที่ครบวงจร และเบ็ดเสร็จภายในบริษัทเดียว ทั้งนี้ สามารถสรุปผลงานการรับเหมากอสรางโครงการตางๆ
ของ DEMCO ในปที่ผานมา ไดดังนี้
ตัวอยางผลงานการกอสรางของ DEMCO ในชวง 3 ปที่ผานมา (ป 2552- ป 2554)
รายชื่อบริษัทที่ DEMCO ใหบริการรับเหมากอสราง
1. การไฟฟาสวนภูมิภาค
2. บจก.เฟรส โคราช วินด
3. บจก.โรจนะเพาเวอร
4. บจก.เค.อาร.ทู
5. บจก.พีทีที ยูทิลิตี้
6. บจก.ดานชาง ไบโอ-เอ็นเนอรยี่

ปที่ไดรับงาน
2551 - 2554
2553
2553 - 2554
2553
2549 - 2554
2553 - 2554
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ปที่งานสิ้นสุด
2556
2555
2556
2555
2555
2555

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

สรุปสาระสําคัญของสัญญารับเหมากอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (EPC) ขนาดกําลังการ
ผลิต 8 เมกะวัตต ระหวาง บริษัท อีเอ โซลา จํากัด กับ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (DEMCO) ไดดังนี้
สรุปสาระสําคัญของสัญญารับเหมากอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (EPC) ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต
ระหวาง บริษัท อีเอ โซลา จํากัด กับ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (DEMCO)
วันที่ทําสัญญา
วันที่ 25 ตุลาคม 2554
ขอตกลงการรับเหมา DEMCO ตกลงรับเหมากอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต
กอสราง
ประมาณ 8 เมกะวัตต และงานกอสรางที่เกี่ยวของกับการผลิตไฟฟาดังกลาว โดยผูรับจางตกลงที่จะ
ทําการออกแบบ วางระบบและกอสราง โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย พรอมทั้ง ติดตั้ง และทดสอบ
อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมดเพื่อใหโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยสามารถดําเนินการผลิตได
ตลอดจน การจัดฝกอบรมบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวของได
อยางถูกตอง ครบถวน
ขอบขายงานตาม
DEMCO ตกลงที่จะ
สัญญา
1. ออกแบบ วางระบบ และกอสรางโรงผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ตามรูปแบบ ขอกําหนด
และเงื่อนไขของผูวาจาง
2. จัดหาอุปกรณและเครื่องมือทั้งหมดที่เกี่ยวของกับโรงงานผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
3. ดําเนินการดานเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการกอสรางโรงผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
เพื่อที่จะสามารถดําเนินการกอสรางใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
4. ใหความรวมมือในดานเอกสารดานกฎหมายตาง ๆ ที่ทางผูวาจางจําเปนจะตองมีเพื่อที่จะ
สามารถประกอบธุรกิจไดอยางถูกตองตามกฎหมาย
5. ดําเนินการทดสอบ
เครื่องมือและอุปกรณที่เกี่ยวของทั้งหมดในโรงผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย
6. ดําเนินการจัดฝกอบรมบุคลากรที่จะตองปฏิบัติงานในโรงผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานในดานการผลิต การซอมแซม และการบํารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
7. ออกรายงานความคืบหนาการกอสรางโครงการโรงผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเปนรายเดือน
เพื่อใหผูรับจางรับทราบ
8. วางแผนงาน ควบคุมและตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยทั้งหมดใหเปนไปตามมาตรฐาน
ของกฎหมายที่เกี่ยวของ
คาจางการรับเหมา บริษัท อีเอ โซลา จํากัด ตกลงชําระเงินคาวาจางเหมากอสรางโรงผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
กอสรางโครงการและ ขนาดกําลังการผลิตประมาณ 8 เมกะวัตตใหกับ DEMCO เปนจํานวนเงินรวม 780.00 ลานบาท ซึ่ง
การจายเงิน
เปนคาจางเหมาสุทธิไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม โดยมีรายละเอียดการชําระเงิน ดังนี้
1. รอยละ 10 ของมูลคาโครงการ จะชําระในวันที่เริ่มตนดําเนินการกอสรางโครงการ
2. รอยละ 90 ของมูลคาโครงการ ใหทยอยจายตามมูลคาความสําเร็จของงานในแตละงวด โดย
ชําระเปนรายเดือน จนครบมูลคาตามสัญญารับเหมากอสรางโครงการ
หลักประกันการ
- DEMCO จะนําหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย มอบแก บริษัท อีเอ โซลา จํากัด
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

สรุปสาระสําคัญของสัญญารับเหมากอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (EPC) ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต
ระหวาง บริษัท อีเอ โซลา จํากัด กับ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (DEMCO)
ปฏิบัติตามสัญญา
1. หนังสือค้ําประกันธนาคารสําหรับเงินคาจางลวงหนา (Advance Bond) มูลคารอยละ 5 ของ
มูลคาตามสัญญา
2. หนังสือค้ําประกันธนาคารสําหรับค้ําประกันผลงาน (Performance Bond) มูลคารอยละ 5 ของ
มูลคาตามสัญญา โดยหลังจากนั้น 2 ปนับจากวันที่งานแลวเสร็จเพียงพอที่ผูวาจางจะสามารถ
ใชประโยชนในสาระสําคัญได (Substantial Completion Date) บริษัท อีเอ โซลา จํากัด จะคืน
หนังสือค้ําประกันผลงานใหกับ DEMCO และ DEMCO จะนํา Maintenance Bond ระยะเวลา
2 ป มามอบใหผูวาจางแทน
กําหนดเวลาแลว
ภายใน 8 เดือน นับจากวันที่เริ่มตนดําเนินการกอสราง (Commencement Date)
เสร็จ
การรับประกันผลงาน หากมีการชํารุดบกพรองหรือความเสียหายเกิดขึ้นจากงานจางนี้ ภายใน 2 ป นับจากวันที่งานแลว
การกอสรางและ
เสร็จเพียงพอที่ผูวาจางจะสามารถใชประโยชนในสาระสําคัญได (Substantial Completion Date)
อุปกรณทุกชนิดที่
แตอยางไรก็ตามสําหรับอุปกรณ Solar Modules และ Central Inverters DEMCO มีหนาที่จะตอง
นํามาติดตั้งใชงาน
รับประกันการชํารุดบกพรองหรือความเสียหาย เปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่งานแลวเสร็จ
เพียงพอที่ผูวาจางจะสามารถใชประโยชนในสาระสําคัญได (Substantial Completion Date)
การรับประกัน
DEMCO จะรับประกันปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดเปนระยะเวลา 10 ป
ปริมาณพลังงาน
DEMCO
จะค้ําประกันคาความเสียหายหากปริมาณพลังงานไฟฟาที่จะผลิตไดไมเปนไปตามที่
ไฟฟาที่ผลิตได
รับประกันไว
 ปที่ 1 ถึงปที่ 5 นับจากวันที่งานแลวเสร็จเพียงพอที่ผูวาจางจะสามารถใชประโยชนใน
สาระสําคัญได (Substantial Completion Date) DEMCO จะนํา Bank Guarantee ในจํานวน
เงินรอยละ 2 ของมูลคาตามสัญญา ระยะเวลา 5 ป มอบให บริษัท อีเอ โซลา จํากัด
 การประกันจากปที่ 6 ถึงปที่ 10 DEMCO จะออกหนังสือค้ําประกันในนาม DEMCO สําหรับ
การประกันปริมาณพลังงานไฟฟาที่จําหนายไดในชวงระยะเวลาดังกลาว ในจํานวนเงินรอยละ
2 ของมูลคาตามสัญญาใหกับ บริษัท อีเอ โซลา จํากัด
คาปรับจากการ
หาก DEMCO ไมสามารถปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไวในสัญญา DEMCO จะตอง
กอสรางลาชากวาที่ ชําระคาปรับความลาชา ใหแก บริษัท อีเอ โซลา จํากัด เปนรายวันในอัตรารอยละ 0.1 ของจํานวน
กําหนดไวในสัญญา เงินคาจางตามสัญญา แตรวมแลวไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาตามสัญญา
(Liquidated
Damages for Delay
in Completion)
นอกจากสัญญารับเหมากอสรางระบบผลิตพลังงานไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแลว ทางบริษัท อีเอ โซลา จํากัด ยัง
ไดทําสัญญากับ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (DEMCO) เพื่อใหบริการการจัดการและบํารุงรักษา (Operation and
Maintenance : O&M) โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต จังหวัดลพบุรี หลังจาก
โครงการกอสรางแลวเสร็จ เปนระยะเวลา 5 ป โดยมีรายละเอียดดังนี้

สวนที่ 2 – หนาที่ 84

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

สรุปสาระสําคัญของสัญญาการจัดการและบํารุงรักษา (O&M) โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการ
ผลิต 8 เมกะวัตต ระหวาง บริษัท อีเอ โซลา จํากัด กับ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (DEMCO)
วันที่ทําสัญญา
คาบริการตอป

การชําระเงิน

ระยะเวลาการ
บริการ
ขอบขายงาน

29 กุมภาพันธ 2555
ในปที่ 1-3 : 4,521,000 บาทตอป
ในปที่ 4 : 4,747,050 บาทตอป (เพิ่มขึ้นรอยละ 5 จากปกอนหนา)
ในปที่ 5 : 4,984,403 บาทตอป (เพิ่มขึ้นรอยละ 5 จากปกอนหนา)
- รอยละ 20 ของมูลคาตามสัญญา ชําระเปนเงินลวงหนา ภายใน 7 นับจากวันที่ผูรับเหมาสงมอบ
งานการกอสรางโครงการใหผูวาจาง และ DEMCO จะวาง Advance Bond ใหผูวาจาง
- รอยละ 80 ของมูลคาตามสัญญา ทยอยจายชําระเปนรายเดือน จนครบมูลคาตามสัญญา โดยให
หักเงินลวงหนารอยละ 20 กอนชําระในแตละเดือน
5 ป นับจากกอสรางโครงการแลวเสร็จ
1. ตรวจสอบและควบคุมความสามารถในการผลิตใหมีปริมาณพลังงานไฟฟาที่จะผลิตไดเปนไป
ตามที่รับประกันไวตามขอกําหนดในสัญญา
2. จัดทํารายงานสถานภาพของเครื่องจักร อุปกรณและเครื่องมือทั้งหมด เปนรายสัปดาห รายเดือน
และรายป
3. ตรวจสอบสภาวะแวดลอมใหเหมาะสมแกการผลิตของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย อาทิ เชน
ความชื้น อุณหภูมิ และ ปริมาณแสงแดด
4. ตรวจสอบแผนงานการบํารุงรักษาโรงผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย เพื่อปองกันความบกพรอง
ของประสิทธิภาพการผลิต
5. ดูแลการดําเนินการการใหบริการแกผูวาจางในการซอมแซมอุปกรณ ตามที่รับประกันใน
ระยะเวลา 2 ป หรือ 5 ป (5 ป เฉพาะ PV Modules และ Inverter)
6. รับผิดชอบคาแรงงานและอะไหลก็ตอเมื่อผูรับจางมีความผิดพลาดในดานการบํารุงรักษาและ
การปฏิบัติงาน
7. ดูแล ตรวจสอบ และจัดทํารายงานระบบรักษาความปลอดภัยเปนรายสัปดาห
8. ทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยสัปดาหละ 2 ครั้ง และ ทําการบันทึกปริมาณพลังงานไฟฟา
ที่ผลิตได

ทั้งนี้ สามารถสรุปการคาดการณผลตอบแทนของโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการ
ผลิต 8 เมกะวัตต จังหวัดลพบุรี ไดดังนี้
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จังหวัดลพบุรี
ปที่คาดวาจะรับรูรายไดเต็มป
วันที่เริ่มจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชย
ประมาณการอัตรากําลังไฟฟาที่ผลิตได (ตอป)
ประมาณการราคาขายไฟฟาเฉลี่ย
ประมาณการคาไฟพื้นฐาน
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8 เมกะวัตต
พ.ศ.2556
17 ตุลาคม 2555
13.14 ลานกิโลวัตต
11.35 บาท/หนวย
3.35 บาท/หนวย
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โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จังหวัดลพบุรี
สวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder)
รายไดจากการขายไฟฟา
รายไดอื่น
รายไดรวมตอป (กรณีคิดเต็มป-ปแรก)
คาใชจายในการบริหารตอป (กรณีคิดเต็มป-ปแรก)
คาเสื่อมราคาตอป (กรณีคิดเต็มป-ปแรก)
ดอกเบี้ยจาย (กรณีคิดเต็มป-ปแรก)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (กรณีคิดเต็มป-ปแรก)
กําไรสุทธิ (กรณีคิดเต็มป-ปแรก)
กระแสเงินสดที่ไดจากโครงการ (FCFF)
มูลคาสวนทาย (Terminal Value)
(ตนทุนคาซื้อที่ดิน คิดอัตราเติบโตปละ 0.50%)
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่ไดจากโครงการ (FCFF)
สมมติฐานอัตราสวนคิดลด:
- อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล

- อัตราคิดลดของโครงการ (WACC)

- ตนทุนสวนของผูถือหุน (Ke)
- ตนทุนทางการเงินของหนี้สิน (Kd)
- อัตราสวนหนี้สินตอทุน (D/E Ratio)
มูลคาปจจุบันของโครงการ (NPV)
อัตราผลตอบแทนโครงการ (Project IRR)
อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Equity IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)

8 เมกะวัตต
8.00 บาท/หนวย
149.17 ลานบาท
0.00 ลานบาท
149.17 ลานบาท
10.02 ลานบาท
33.14 ลานบาท
42.52 ลานบาท
0.00 ลานบาท (BOI)
63.49 ลานบาท
อยูในชวง 139.21 ถึง 17.00 ลานบาท
(ป 2556 – ป 2580)
32.67 ลานบาท (ณ สิ้นป 2580)
อยูในชวง 128.57 ถึง 9.82 ลานบาท
(ป 2556 – ป 2580)
- ปที่ 1- 8 รอยละ 0
- ปที่ 9 – 13 รอยละ 15
- ปที่ 13 – 25 รอยละ 30
- ปที่ 1- 8 รอยละ 8.27
- ปที่ 9 – 13 รอยละ 7.49
- ปที่ 13 – 25 รอยละ 6.70
รอยละ 12.10
รอยละ 7.00
3:1
190.33 ลานบาท
รอยละ 11.78
รอยละ 20.19
7 ป

หมายเหตุ : ขอมูลประมาณการทางการเงินขางตน คํานวณจากประมาณการเปนระยะเวลา 25 ป

จากขอมูลประมาณการทางการเงินขางตน สรุปไดวา เมื่อโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาด
กําลังการผลิต 8 เมกะวัตต จังหวัดลพบุรี ดําเนินการเต็มปในป 2556 บริษัทจะมีรายไดจากการจําหนายไฟฟาประมาณ
149.17 ลานบาทตอป มีกําไรสุทธิประมาณ 63.49 ลานบาทตอป มีมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) ที่คํานวณจาก
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การระยะเวลาดําเนินโครงการ 25 ป เทากับ 190.33 ลานบาท มีอัตราผลตอบแทนโครงการ (Project IRR) เทากับรอยละ
11.78 มีอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Equity IRR) เทากับรอยละ 20.19 และมีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 7 ป
ทั้งนี้ ขอมูลประมาณการทางการเงินที่กลาวมาขางตน เปนเพียงขอมูลจากการประมาณการโดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระแหงหนึ่งที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งอาจ
มีปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่อาจสงผลกระทบตอผลตอบแทนโครงการ สามารถสรุปไดดังนี้
1) ความเสี่ยงที่ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจากโครงการนอยกวาที่ประมาณการไว
ทั้งจากปจจัย
ภายในของโครงการ เชน กระบวนการผลิตไฟฟาของโครงการอาจที่มีปญหาดานเทคนิค หรือการที่แผง
เซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) หรือเครื่องแปลงกระแสไฟฟา (Inverter) มีอายุการใชงานจริงที่ต่ํากวาที่
ประมาณการไว และปจจัยภายนอก เชน ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เชน พายุ น้ําทวม หรือ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่สงผลใหปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดจากโครงการนอยกวาที่คาดการณหรือ
ที่ทําประกัน (Energy Output Guarantee) ไว แตอยางไรก็ตาม ณ ปจจุบัน ปริมาณพลังงานไฟฟาที่
โครงการผลิตไดจริง มีปริมาณพลังงานไฟฟาสูงกวาที่ประมาณการและที่ผูรับเหมากอสรางโครงการ
รับประกันไว
2) ความเสี่ยงที่ราคาขายไฟฟาอาจต่ํากวาที่คาดการณไว จากโครงสรางอัตราคาไฟฟาที่ประกาศโดย
ภาครัฐ รายละเอียดตามแผนภาพ

ที่มา : คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.)

แตอยางไรก็ตาม สามารถแสดงกราฟอัตราคาไฟฟา ซึ่งจะเห็นวาแนวโนมอัตราคาไฟฟา มีแนวโนมสูงขึ้นตลอด
ระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ดังกราฟ
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ที่มา : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)

3) ความเสี่ยงที่ตนทุนและคาใชจายในการบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต อาทิ คาใชจายพนักงาน
คาใชจายในการดูแลรักษา คาเบี้ยประกันภัย เปนตน
4) ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยที่อาจปรับสูงขึ้นในอนาคต เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของโครงการที่ไดรับ
การสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินเปนอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ซึ่งหากอัตราดอกเบี้ยมี
แนวโนมสูงขึ้นในอนาคต ก็อาจสงผลใหตนทุนทางการเงินของโครงการสูงขึ้น ทําใหผลตอบแทนที่
ไดรับต่ํากวาที่คาดการณไว
5) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐ เชน การเปลี่ยนแปลงสวนเพิ่มราคา
รับซื้อไฟฟา (Adder) ที่รัฐบาลใหการสนับสนุนไปแลว เปนตน แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากการผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังงานทดแทนเปนนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุน เพื่อลดการนําเขาพลังงานจาก
ตางประเทศ ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรอยละ 25 ภายในระยะเวลา 10
ป (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2564) เพื่อเปนการพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศ จึงคาดวาความเสี่ยงที่
รัฐบาลจะยกเลิกการสนับสนุนจะมีต่ํามาก
1.2 โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดนครสวรรค
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดนครสวรรค ซึ่ง
โครงการดังกลาวถือเปนผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (Small Power Producer : SPP) มีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
(กฟผ.) เปนผูรับซื้อไฟฟาทั้งหมดแตผูเดียว โครงการตั้งอยูบนถนนทางหลวงชนบทวายบานตาคลี-บานหัวหวาย ตําบลหัว
หวาย อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค โดยจะดําเนินธุรกิจภายใต บริษัท อีเอ โซลา นครสวรรค จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย
ของบริษัท บนที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท มีเนื้อที่รวม 1,818-0-39 ไร (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) ซึ่งเพียงพอ
ตอการดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแลว
โดยโครงการโรงไฟฟานี้จะไดรับสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา
(Adder) สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (SPP) จากพลังงานหมุนเวียน ในอัตรา 6.50 บาทตอกิโลวัตต-ชั่วโมง โดยมี
ระยะเวลาสนับสนุน 10 ป นับจากวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา (Commercial Operation Date : COD) และสามารถยื่นการ
ขอรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ได
ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัทอยูระหวางการดําเนินการโอนสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟาเพื่อขายกระแสไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดจาก
โครงการใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ใหแก บริษัท อีเอ โซลา นครสวรรค จํากัด ภายใตเงื่อนไขการ
เปนบริษัทในเครือ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39(3) กลาวคือ บริษัทสามารถโอนสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟาใหแก
บริษัท อีเอ โซลา นครสวรรค จํากัด ได เนื่องจากถือหุนเกินกวารอยละ 50.00 ของทุนของบริษัท อีเอ โซลา นครสวรรค
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จํากัด สําหรับความคืบหนาโครงการ ปจจุบันอยูระหวางการปรับปรุงที่ดิน และการจัดหาเงินทุนสําหรับใชในการกอสราง
โครงการ ทั้งนี้ โดยใชเวลากอสรางรวมประมาณ 1 ป ซึ่งคาดวาจะเริ่มจําหนายกระแสไฟฟาเชิงพาณิชยไดทันตามที่ระบุใน
สัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. (SCOD) คือ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2556
แผนที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดนครสวรรค
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แผนผังที่ดินโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดนครสวรรค
แนวสายไฟฟาแรงสูง
ทางสาธารณประโยชน
ทางสาธารณประโยชน

แนวสายไฟฟาแรงสูง
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รายละเอียดโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดนครสวรรค
ชื่อโครงการ
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดนครสวรรค
ที่ตั้งโครงการ
ถนนทางหลวงชนบทสายบานตาคลี-บานหัวหวาย ตําบลหัวหวาย อําเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค
กําลังการผลิต
กําลังการผลิต 90 เมกะวัตต
รายละเอียดโครงการ
เปนโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยซึ่งจะเปลี่ยนพลังงานแสงเปนกระแสไฟฟาไดโดยตรง มีระบบ
ไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบตอกับระบบจําหนาย (PV Grid Connected System) เปน
ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยที่ถูกออกแบบสําหรับผลิตไฟฟาผานอุปกรณเปลี่ยน
กระแสตรงเปนกระแสไฟฟาสลับเขาสูระบบจําหนายไฟฟา (National Grid) โดยตรง ในชวง
กลางวัน เซลลแสงอาทิตยไดรับแสงแดดสามารถผลิตไฟฟา โดยผานอุปกรณเปลี่ยนระบบไฟฟา
กระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับ อุปกรณระบบที่สําคัญ ประกอบดวย แผงเซลลแสงอาทิตย
อุปกรณเปลี่ยนระบบไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับ (Inverter) ชนิดตอกับระบบ
จําหนายไฟฟา
เทคโนโลยีที่ใชในการ
ลักษณะเซลลแสงอาทิตยของโครงการโรงไฟฟาเปนแบบ Photovoltaic ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่
ผลิต
สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตยใหเปนไฟฟาโดยตรง จากเซลลแสงอาทิตยที่ผลิตขึ้นจากสาร
กึ่งตัวนําที่สามารถดูดกลืนแสงอาทิตยได โดยใชซิลิกอน (SIlicon) เมื่อแสงอาทิตยตกกระทบ
พื้นผิวก็จะถูกเปลี่ยนเปนพาหะนําไฟฟาและถูกแยกประจุไฟฟาบวกและลบเพื่อใหเกิดแรงดัน
ไฟฟาที่ขั้วทั้งสองของเซลลแสงอาทิตย เมื่อนําขั้วไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยไปตอกับอุปกรณ
ไฟฟากระแสตรง ไฟฟาก็จะสามารถไหลเขาสูอปุ กรณและทํางานได
ทั้งนี้
เทคโนโลยีที่ใชในโครงการโรงไฟฟาในสวนของแผงเซลลแสงอาทิตย
(Solar
Modules) เปนเซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกรวม (Polycrystalline Solar Cells) เนื่องจากมี
ประสิทธิภาพของแผง (Module Efficiency) ที่สูงกวาเทคโนโลยีแบบ Thin film โดยเลือกใชแผง
เซลลแสงอาทิตยจากผูผลิตที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน ที่มีการรับประกันประสิทธิภาพในการผลิต
พลังงานไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตย (Power Output Guarantee) จากโรงงานผูผลิตตลอด
อายุการใชงาน 25 ป และการรับประกันสินคา (Product Warranty) เปนระยะเวลา 10 ป และ
เลือกใช Inverter ที่มีเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศสวิสเซอรแลนด โดยมีการรับประกันสินคา
(Product Warranty) เปนระยะเวลา 5 ป
งบลงทุนรวม
งบลงทุนรวมประมาณ ประมาณ 6,680 ลานบาท ประกอบดวย
• เงินลงทุนคากอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 6,180 ลานบาท
• คาที่ดินและคาปรับปรุงที่ดิน จํานวน 130 ลานบาท
• คาใชจายอื่นๆ เชน คาศึกษาความเปนไปไดโครงการ จํานวน 370 ลานบาท
โดยมีที่มาของเงินลงทุนจากเงินทุนจากสวนของผูถือหุน คิดเปนรอยละ 25 ของงบลงทุน
หรือคิดเปนจํานวน 1,670 ลานบาท และเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ คิด
เปนรอยละ 75 ของงบลงทุน หรือคิดเปนจํานวน 5,010 ลานบาท
ทั้งนี้ บริษัทคาดวาจะไดรับเงินกูยืมจากสถาบันการเงินในประเทศจํานวน 5,010 ลาน
บาท ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาขอเสนอที่จะสนับสนุนทางการเงินจากสถาบัน
การเงินภายในประเทศ (Offering Letter) รวม 3 แหง และอยูระหวางการดําเนินการเรื่อง
การสรุปเงื่อนไขรายละเอียดตางๆ เชน การประกันภัยโครงการ การเบิกจายเงิน
ผูรับเหมากอสรางโครงการ และรายละเอียดของเงื่อนไขเงินกู และในสวนของเงินลงทุน
จากสวนของผูถือหุนจํานวน 1,670 ลานบาท บริษัทคาดวาจะมาจากเงินที่ไดรับจากผูถือ
หุนจากการเสนอขายหุนสามัญแกประชาชน (IPO) ในครั้งนี้เปนหลัก และกระแสเงินสด
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รายละเอียดโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดนครสวรรค
ภายในกิจการของบริษัท (รายละเอียด สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดในหัวขอ 1.4.3 ความ
เสี่ยงในการจัดหาเงินทุนสําหรับใชในการดําเนินโครงการโรงไฟฟา)
วันกําหนดเริ่มตนซื้อ
ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2556
ขายไฟฟาที่ระบุใน
สัญญาซื้อขายไฟฟา
(SCOD)
นอกจากนี้ สามารถสรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟาระหวาง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)
กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) ไดดังนี้
สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA)_ระหวาง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)(โครงการ1) กับ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) สําหรับการขายไฟฟา ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดนครสวรรค
วันที่ทําสัญญา
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 และสัญญาแกไขเพิ่มเติมลงวันที่ 12 มีนาคม 2555
การดําเนินการกอน 1. บริษัทจะตองนําหนังสือรับรองการอนุญาตใหกอสรางโรงงานติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา
การซื้อขายไฟฟา
ใบอนุญาตผลิตไฟฟาซึ่งไดรับการอนุญาตผลิตไฟฟาซึ่งไดรับจากคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) ใบอนุญาตทางสิ่งแวดลอมและใบอนุญาตอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด มา
แสดงกับ กฟผ. ลวงหนาไมนอยกวา 10 วันทําการ กอนวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา
2. บริษัทจะตองจัดสงขั้นตอนการทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟา และวันที่คาดวาจะเริ่มตนขนาน
เครื่องกําเนิดไฟฟาเขากับระบบการไฟฟา โดยทําเปนหนังสือสงให กฟผ. พิจารณาใหความ
เห็นชอบลวงหนากอนวันเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาไมนอยกวา 60 วัน
3. บริษัทและการไฟฟาจะรวมกันกําหนดขอปฏิบัติในการจายไฟฟา วิธีการติดตอสื่อสารประจําวัน
การดับไฟฟา การรายงานปริมาณพลังงานไฟฟาประจําวัน การสั่งการ การลงบันทึกขอมูลทาง
ไฟฟาของเครื่องแตละยูนิต การจายพลังรีแอคทีฟ ตลอดจนรายชื่อเจาหนาที่ที่จะติดตอ
ประสานงานของทั้งสองฝาย
4. บริษัทจะตองแจงถึงวันที่บริษัทประสงคจะเริ่มตนซื้อขายไฟฟาใหกับ กฟผ. ทราบลวงหนาเปน
หนังสือไมนอยกวา 30 วัน และ กฟผ. สงวนสิทธิกําหนดวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา ตามความ
เหมาะสมทางดานเทคนิค
5. ถาบริษัทไมสามารถเริ่มตนวันซื้อขายไฟฟาไดภายใน 12 เดือนนับจากวันกําหนดวันเริ่มตนซื้อ
ขายไฟฟา (SCOD) ที่กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้แลว ใหถือวาสัญญาซื้อขายไฟฟาสิ้นสุดลง
6. บริษัทจะตองทําสัญญาซื้อขายไฟฟาสํารองจากการไฟฟากอนวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา
ใน
ปริมาณไมต่ํากวา 1 ใน 3 ของกําลังการผลิตติดตั้งหักดวยปริมาณพลังงานไฟฟาที่ขายเขา
ระบบของการไฟฟา และใหบริษัทนําสัญญาซื้อขายไฟฟาสํารองดังกลาวมาแสดงตอ กฟผ.
ลวงหนาไมนอยกวา 10 วันทําการกอนวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟาตามสัญญาขอ 4.
การเชื่อมโยงระบบ 1. บริษัทจะตองรับผิดชอบในการออกแบบกอสราง ติดตั้ง บํารุงรักษา และครอบครองโรงไฟฟา
ไฟฟา
รวมถึงอุปกรณสนับสนุนตาง ๆ หลังจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟา
2. บริษัทตองติดตั้งอุปกรณสงขอมูลในบริเวณทรัพยสินของบริษัท
บํารุงรักษาอุปกรณและ
รับผิดชอบคาใชจายที่เกี่ยวของกับอุปกรณใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด
และอุปกรณระบบปองกันในการ
3. การไฟฟาจะรับผิดชอบในการออกแบบอุปกรณไฟฟา
เชื่อมโยงระบบไฟฟา
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สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA)_ระหวาง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)(โครงการ1) กับ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) สําหรับการขายไฟฟา ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดนครสวรรค
4. บริษัทยินยอมใหการไฟฟาเขาไปในสถานที่ของบริษัท เพื่อทําการติดตั้ง ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา
เปลี่ยน และ/หรือ โยกยายอุปกรณเชื่อมโยงระบบไฟฟาได เมื่อไดแจงใหเจาของหรือผู
ครอบครองสถานที่ทราบแลว
5. บริษัทจะตองรับภาระคาใชจายในการตอเชื่อมระบบไฟฟา ซึ่งไดแก คาระบบขนสง และระบบ
จําหนายไฟฟาจากจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟาถึงโรงไฟฟาของบริษัท คามาตรวัดไฟฟา คาใชจา ย
เกี่ยวกับระบบปองกันไฟฟา และคาใชจายในการปฏิบัติการที่เกิดเพิ่มขึ้นทั้งหมด จากการ
ดําเนินการรับซื้อไฟฟาจากบริษัท โดยจะตองชําระใหเสร็จสิ้นกอนที่จะเริ่มขายไฟฟา
6. คูสัญญาแตละฝายจะตองแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนา หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ใน
ระบบไฟฟาของตน อันจะมีผลกระทบตออุปกรณปองกันในระบบไฟฟาของทั้ง 2 ฝาย
การซื้อขายพลังงาน 1. วันกําหนดเริ่มตนซื้อขายไฟฟา (SCOD) คือ วันที่ 1 ธันวาคม 2556
ไฟฟา
2. บริษัท ตกลงขาย และ กฟผ. ตกลงซื้อพลังงานไฟฟา ในปริมาณพลังไฟฟา 90 เมกะวัตต ณ
ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต โดยมีจุดรับซื้อไฟฟาอยูที่จุดติดตั้งมาตรวัดไฟฟา ซึ่งตั้งอยูที่สถานี
ไฟฟาแรงสูงแหงใหมของกฟผ. ระหวางสถานีไฟฟาแรงสูงทาตะโก กับ สถานีไฟฟาแรงสูงตาคลี
2 ของกฟผ.
3. บริษัทตกลงขาย และ กฟผ. ตกลงซื้อพลังงานไฟฟา ในอัตราคาพลังงานไฟฟาตามที่กําหนด
โดย อัตราคาพลังงานไฟฟา (Energy Payment : EP) เทากับอัตราคาไฟฟาขายสง ณ ระดับ
แรงดัน 11-33 กิโลโวลต ที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ขายใหการไฟฟาฝาย
จําหนาย (กฟน.) รวมกับคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติขายสงเฉลี่ย (Ft
ขายสงเฉลี่ย)
การใชและการ
สัญญามีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ทั้งสองฝายลงนามในสัญญา
และใหมีอายุสัญญาตั้งแตเดือนที่
สิ้นสุดของสัญญา บริษัทขายไฟฟาใหกฟผ. เปนระยะเวลา 5 ป และเมื่อสัญญาจะสิ้นสุดลง หากคูสัญญาฝายใด
ประสงคที่จะตออายุสัญญาออกไป คูสัญญาฝายนั้นจะตองแจงเปนหนังสือใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนครบกําหนดอายุสัญญา และใหสัญญานี้มีอายุตอไปอีกคราว
ละ 5 ป
การเรียกเก็บเงิน
กฟผ. จะชําระเงินคาพลังงานไฟฟา และ คาสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา สําหรับผูผลิตไฟฟาราย
และการชําระเงิน
เล็กจากพลังงานหมุนเวียน ในแตละเดือน ดังนี้
1. คาพลังงานไฟฟาในชวงเวลา Peak สําหรับปริมาณไฟฟาในชวงเวลา Peak ที่ไมเกินปริมาณ
พลังงานไฟฟาที่ 90 เมกะวัตต คูณกับจํานวนชั่วโมง ในชวงเวลา Peak ของเดือนนั้นในอัตราคา
พลังงานไฟฟาในชวงที่ระบบมีความตองการไฟฟาสูง (Peak) ตามอัตราคาพลังงานไฟฟา
(Energy Payment : EP) ที่กําหนดไว
2. คาพลังงานไฟฟาในชวงเวลา Off Peak สําหรับปริมาณไฟฟาในชวงเวลา Off Peak ที่ไมเกิน
ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ 90 เมกะวัตต คูณกับจํานวนชั่วโมง ในชวงเวลา Off Peak ของเดือน
นั้นในอัตราคาพลังงานไฟฟาในชวงที่ระบบมีความตองการไฟฟาต่ํา (Off Peak) ตามอัตราคา
พลังงานไฟฟา (Energy Payment : EP) ที่กําหนดไว
3. บริษัทจะไดรับเงินสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาตามปริมาณพลังงานไฟฟาที่ใชคิดเงินตามขอ 1.
และ 2. โดยอัตราสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา และระยะเวลาในการไดรับเงินคาสวนเพิ่มราคารับ
ซื้อไฟฟาเปนไปตามที่กําหนด
4. บริษัทจะยื่นใบเรียกเก็บเงินคาไฟฟาใหแก กฟผ. เดือนละครั้ง และ กฟผ. ตองชําระเงินใหแก
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สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA)_ระหวาง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)(โครงการ1) กับ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) สําหรับการขายไฟฟา ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดนครสวรรค
บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ กฟผ. ไดรับใบเรียกเก็บเงินคาไฟฟาจากบริษัท
5. กฟผ.จะยื่นใบเรียกเก็บเงินใหบริษัท (ถามี) และบริษัทตองชําระเงินใหกฟผ. ภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่บริษัทไดรับใบเรียกเก็บเงินคาไฟฟาจากกฟผ.
หลักค้ําประกันและ 1. บริษัทไดยื่นหลักค้ําประกันการยื่นขอเสนอขายไฟฟา เปนหนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอขาย
การยื่นขอเสนอขาย
ไฟฟา ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2552 จํานวนเงิน 18,000,000 บาท
ไฟฟา
2. กฟผ. จะคืนหลักค้ําประกันการยื่นขอเสนอขายไฟฟาใหแกบริษัท ภายใน 15 วันทําการ ใน
กรณีดังนี้
2.1 เมื่อบริษัทไดเริ่มตนซื้อขายไฟฟา (COD)
(1) คืนเต็มจํานวนในกรณีที่สามารถจายไฟฟาเขาระบบไดภายใน 60 วัน หลังวันกําหนด
เริ่มตนซื้อขายไฟฟา (1 ธันวาคม 2556)
(2) คืนหลักค้ําประกันจํานวนที่เหลือภายหลังจากที่ กฟผ. ไดหักคาปรับจากความลาชา
ในการจายไฟฟาเขาระบบเกินกวา 60 วัน หลังวันกําหนดเริ่มตนซื้อขายไฟฟา (1
ธันวาคม 2556) ในอัตรารอยละ 0.33 ตอวัน ของวงเงินหนังสือค้ําประกันการยื่น
ขอเสนอขายไฟฟา
2.2 บริษัทไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยที่ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขในการอนุญาตนั้น ๆ อยางถูกตองและครบถวนแลว รวมทั้งการไมไดรับอนุญาต
นั้นไมไดเกิดจากความผิดของบริษัท
2.3 เมื่อ กฟผ. ไดหักคาปรับและคาใชจายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการไมสามารถดําเนินการตาม
เงื่อนไขการจายไฟฟาเขาระบบของบริษัทไดครบถวนแลว
ในกรณีที่บริษัทไมสามารถเริ่มตนซื้อขายไฟฟาไดตามวันกําหนดเริ่มตนซื้อขายไฟฟา (1
ธันวาคม 2556) โดยมิใชความผิดของการไฟฟาหรือเหตุสดุ วิสัย ให กฟผ. มีสิทธิคิด
คาปรับจากการลาชานั้นได ในอัตรารอยละ 0.33 ตอวัน ของวงเงินหนังสือค้ําประกันการ
ยื่นขอเสนอขายไฟฟา หลังจากครบ 60 วันนับจากวันกําหนดเริ่มตนซื้อขายไฟฟา (1
ธันวาคม 2556)
คาไฟฟาสําหรับ
1. กฟผ. จะชําระเงินคาไฟฟาสําหรับคาใชจายในการนําสงเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟา (“คาไฟฟา
คาใชจายในการสง
สําหรับกองทุนฯ”) ในแตละเดือน ตามปริมาณพลังงานไฟฟาและอัตราคาไฟฟาสําหรับกองทุน
เงินเขากองทุน
ฯ ดังนี้
1.1. อัตราคาไฟฟาสําหรับกองทุนฯตามชนิดเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟา ซึ่งเปนไปตาม
อัตราการจายเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟาตามประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงานลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 เรื่องการนําสงเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟาสําหรับ
ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟาประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟา พ.ศ. 2553 โดยอัตรา
คาไฟฟาสําหรับกองทุนฯของพลังงานหมุนเวียนประเภทลมและแสงอาทิตย คิดอัตรา
เทากับ 1.0 สตางค/กิโลวัตต-ชั่วโมง
หมายเหตุ : - บริษัทอยูระหวางการดําเนินการโอนสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ขางตนใหแก บริษัท อีเอ โซลา นครสวรรค จํากัด
ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท
- COD (Commercial Operation Date) คือ วันเริ่มตนซื้อขายไฟฟาและวันที่สามารถจายไฟฟาเขาระบบ
- SCOD (Scheduled Commercial Operation Date) คือ กําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบตามที่ระบุไวในสัญญา PPA
- ชวง Peak คือ เวลา 09.00 - 22.00 น. ของวันจันทร – วันศุกร
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- ชวง Off Peak คือ เวลา 22.00 - 09.00 น. ของวันจันทร - วันศุกร และ เวลา 00.00 - 24.00 น. ของวันเสาร – วัน
อาทิตย วันแรงงานแหงชาติและวันหยุดราชการตามปกติ (ไมรวมวันหยุดชดเชยและวันพืชมงคล)

นอกจากโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในจังหวัดนครสวรรค ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จะ
ไดรับสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (SPP) จากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา 6.50 บาทตอ
กิโลวัตต-ชั่วโมง ซึ่งเปนการเพิ่มรายไดเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายไดหลักจากการผลิตและจําหนายไฟฟาแลว โครงการ
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยนี้อาจจะไดรับประโยชนในรูปรายไดจากการจําหนายคารบอนเครดิต (Certified Emission
Reduction : CERs) เพิ่มเติมในอนาคต ตามที่ประเทศไทยไดใหสัตยาบันตออนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) และพิธีสาร
เกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่งหากประเทศไทยมีโครงการที่สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดจะสามารถรวมมือกับ
ประเทศที่พัฒนาแลวในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกผานกลไกการพัฒนาที่สะอาด
(Clean
Development
Mechanism : CDM) ทั้งนี้ การคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดจากโครงการ คํานวณโดยการพิจารณาเปรียบเทียบ
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นกอนที่จะดําเนินโครงการและหลังจากที่ไดมีการดําเนินโครงการไปแลว ปริมาณกาซเรือน
กระจกสวนตางที่ปลอยไดลดนอยลง คือ ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดจากโครงการ ซึ่งจะมีการวัดปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกที่ลดลงจริงไดในแตละป เรียกวา Certified Emission Reduction (CERs) ซึ่งมีหนวยเปนตันของ
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา (CO2e)
ทั้งนี้ สามารถสรุปการคาดการณผลตอบแทนของโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการ
ผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดนครสวรรค ไดดังนี้
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
จังหวัดนครสวรรค
ปที่คาดวาจะรับรูรายไดเต็มป
วันที่คาดวาจะเริ่มจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชย
ประมาณการอัตรากําลังไฟฟาที่ผลิตได(ตอป)
ประมาณการราคาขายไฟฟาเฉลี่ย
ประมาณการคาไฟพื้นฐาน
สวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder)
รายไดจากการขายไฟฟา
รายไดอื่น
รายไดรวมตอป (กรณีคิดเต็มป-ปแรก)
คาใชจายในการบริหารตอป
(กรณีคิดเต็มป-ปแรก)
คาเสื่อมราคาตอป (กรณีคิดเต็มป-ปแรก)
ดอกเบี้ยจาย (กรณีคิดเต็มป-ปแรก)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (กรณีคิดเต็มป-ปแรก)
กําไรสุทธิ (กรณีคิดเต็มป-ปแรก)
กระแสเงินสดที่ไดจากโครงการ (FCFF)
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90 เมกะวัตต
พ.ศ.2557
1 ธันวาคม 2556
160.14 ลานกิโลวัตต
9.90 บาท/หนวย
3.40 บาท/หนวย
6.50 บาท/หนวย
1,584.75 ลานบาท
1.60 ลานบาท
1,586.35 ลานบาท
74.75 ลานบาท
274.65 ลานบาท
321.20 ลานบาท
0.00 ลานบาท (BOI)
915.75 ลานบาท
อยูในชวง 1,463.75 ถึง 368.95 ลานบาท
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โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
จังหวัดนครสวรรค
มูลคาสวนทาย (Terminal Value)
(ตนทุนคาซื้อที่ดิน คิดอัตราเติบโตปละ 0.50%)
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่ไดจากโครงการ
(FCFF)
สมมติฐานอัตราสวนคิดลด:
- อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล

- อัตราคิดลดของโครงการ (WACC)

- ตนทุนสวนของผูถือหุน (Ke)
- ตนทุนทางการเงินของหนี้สิน (Kd)
- อัตราสวนหนี้สินตอทุน (D/E Ratio)
มูลคาปจจุบันของโครงการ (NPV)
อัตราผลตอบแทนโครงการ (Project IRR)
อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Equity IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)

90 เมกะวัตต
(ป 2557 – ป 2581)
147.26 ลานบาท (ณ สิ้นป 2581)
อยูในชวง 1,351.94 ถึง 102.03 ลานบาท
(ป2557 - ป2581)
- ปที่ 1- 8 รอยละ 0
- ปที่ 9 – 13 รอยละ 15
- ปที่ 13 – 25 รอยละ 30
- ปที่ 1- 8 รอยละ 8.27
- ปที่ 9 – 13 รอยละ 7.49
- ปที่ 13 – 25 รอยละ 6.70
รอยละ 12.10
รอยละ 7.00
3:1
4,842.16 ลานบาท
รอยละ 18.62
รอยละ 38.40
6 ป

หมายเหตุ : ขอมูลประมาณการทางการเงินขางตน คํานวณจากประมาณการเปนระยะเวลา 25 ป

จากขอมูลประมาณการทางการเงินขางตน สรุปไดวา เมื่อโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาด
กําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดนครสวรรค ดําเนินการเต็มปในป 2557 บริษัทจะมีรายไดจากการจําหนายไฟฟา
ประมาณ 1,584.75 ลานบาทตอป มีกําไรสุทธิประมาณ 915.75 ลานบาทตอป มีมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) ที่
คํานวณจากการระยะเวลาดําเนินโครงการ 25 ป เทากับ 4,842.16 ลานบาท มีอัตราผลตอบแทนโครงการ (Project IRR)
เทากับรอยละ 18.62 มีอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Equity IRR) เทากับรอยละ 38.40 และมีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 6
ป อยางไรก็ตาม โครงการอาจมีปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินการโครงการโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยในจังหวัดนครสวรรค ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดในหัวขอ 1.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการใหม
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3.2.2

กลยุทธดานการตลาด
การประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของบริษัท ถือวาเปนธุรกิจที่ไมมีการ
แขงขันทางตรงกับผูประกอบการรายอื่น
เนื่องจากการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาของบริษัทเปนการจําหนาย
กระแสไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดใหแกหนวยงานไฟฟาของภาครัฐ ไดแก การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟาระหวางบริษัทกับหนวยงานภาครัฐ (PPA) ดังกลาว
ทั้งนี้ บริษัทมีกลยุทธทางการตลาดสําหรับธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
โดยมุงมั่นที่จะเปนผูนําในการผลิตพลังงานทางเลือก โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผานการเลือกใชอุปกรณและเทคโนโลยี
จากผูผลิตที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟา เพื่อใหโครงการโรงไฟฟาของบริษัทดําเนินการผลิตพลังงาน
ไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการจายกระแสไฟฟาไดอยางสม่ําเสมอและมีเสถียรภาพ โดยสําหรับโครงการโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย จังหวัดลพบุรี ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตตของบริษทั ไดมีการวาจางบริษัทผูรับเหมากอสราง
โครงการโรงไฟฟาในการจัดการและการบํารุงรักษาเปนระยะเวลา 5 ป รวมถึงจัดใหมีการรับประกันปริมาณพลังงานไฟฟาที่
จะผลิตไดจากโครงการเปนระยะเวลา 10 ป เปนตน นอกจากนี้ บริษัทยังมุงเนนการมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพผานการ
ดําเนินงานของ บริษัท เอ็นเนอรจี โซลูชั่น เมเนจเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ในการดําเนินธุรกิจออกแบบ
กอสรางและดูแลรักษาโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Farm) เพื่อใหบริษัทมีบุคลากรที่มีประสบการณ มีความ
เชี่ยวชาญในดานการโยธาและการติดตั้งโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตตในจังหวัด
นครสวรรค จังหวัดลําปาง และจังหวัดพิษณุโลก ตามลําดับ ในอนาคตอีกดวย
3.2.3

กลุมลูกคาเปาหมาย
กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทสําหรับโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย คือ หนวยงานไฟฟาของภาครัฐ ไดแก
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) สําหรับโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต จังหวัดลพบุรี และ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) สําหรับโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิตโครงการละ 90 เมกะ
วัตต ในจังหวัดนครสวรรค จังหวัดลําปาง และจังหวัดพิษณุโลก ตามลําดับ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟาระหวางบริษัทกับหนวยงานภาครัฐ (PPA) ดังกลาว ซึ่งเปนการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการเพิ่มกําลังการ
ผลิตติดตั้งไฟฟาจากพลังงานทดแทนเพื่อลดการนําเขาพลังงานจากตางประเทศในระยะยาว
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
กําลังการผลิตติดตั้ง
1. โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จังหวัดลพบุรี
8 เมกะวัตต
1. โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จังหวัดนครสวรรค
90 เมกะวัตต
2. โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จังหวัดลําปาง /1
90 เมกะวัตต
/1
3. โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จังหวัดพิษณุโลก
90 เมกะวัตต
/1
หมายเหตุ : สามารถศึกษารายละเอียดไดในหัวขอที่ 6. โครงการในอนาคต

3.2.4

กลุมลูกคา
การไฟฟาสวนภูมิภาค
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

กําลังการผลิตและการใชกําลังการผลิต
กําลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 4 โครงการ มีกําลังการผลิต ดังนี้
โครงการโรงไฟฟา
กําลังการผลิตติดตั้ง วันกําหนดเริ่มตนซื้อขายไฟฟา

1. โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จังหวัดลพบุรี

8 เมกะวัตต
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โครงการโรงไฟฟา

กําลังการผลิตติดตั้ง

วันกําหนดเริ่มตนซื้อขายไฟฟา

2. โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จังหวัดนครสวรรค
90 เมกะวัตต
1 ธันวาคม 2556
/1
3. โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จังหวัดลําปาง
90 เมกะวัตต
1 ธันวาคม 2557
4. โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จังหวัดพิษณุโลก /1
90 เมกะวัตต
1 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ : /1 สําหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจังหวัดลําปางและจังหวัดพิษณุโลก สามารถศึกษารายละเอียดไดใน
หัวขอที่ 6. โครงการในอนาคต

3.2.5

ภาวะอุตสาหกรรมโรงไฟฟาพลังงานทดแทนและการแขงขัน
จากขอมูลของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีภารกิจหลักในการสรางความมั่นคงในระบบ
ไฟฟาดวยการผลิตและรับซื้อไฟฟาทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบาน เพื่อจําหนายไฟฟาผานระบบสายสงไฟฟาแรงสูงที่มี
เครือขายครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้ กฟผ. ยังมุงพัฒนาเพื่อการเปนศูนยกลางของโครงขายระบบสงไฟฟาระหวาง
ประเทศ รองรับการสงผานและการซื้อขายพลังงานไฟฟากับประเทศเพื่อนบานเพื่อเปนการสงเสริมความมั่นคงทางพลังงาน
และเศรษฐกิจรวมกันในภูมิภาค นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายสงเสริมใหเอกชนเขามาลงทุนดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟา ทั้งใน
รูปแบบของ ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (Independent Power Producer - IPP) ผูผลิตไฟฟาเอกชนขนาดเล็ก (Small Power
Plant - SPP) โดย กฟผ. เปนผูรับซื้อไฟฟา โดยการดําเนินงานไดพิจารณาประโยชนที่ประชาชนจะไดรับในดานอัตราคาไฟฟา
การใชทรัพยากรพลังงานของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย
กําลังผลิตติดตั้งไฟฟา
ในป 2554 ประเทศไทยมีกําลังการผลิตติดตั้งไฟฟารวมทั้งสิ้น 31,447 เมกะวัตต และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
ประเทศไทยมีกําลังการผลิตติดตั้งไฟฟาแยกตามประเภทผูผลิต ดังนี้

ที่มา : สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (EPPO)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 โรงไฟฟาในประเทศไทยมีกําลังการผลิตติดตั้ง รวมทั้งสิ้น 32,200 เมกะวัตต โดยแบง
ตามผูผลิตไฟฟาได ดังนี้
1. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ. หรือ EGAT) ผูเปนเจาของระบบผลิตไฟฟาที่มีกําลังผลิตรวม
ประมาณรอยละ 46 ของกําลังผลิตทั้งหมด และเปนเจาของระบบสายสง โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
กฟผ. มีกําลังผลิต 15,010 เมกะวัตต หรือคิดเปนรอยละ 46 ของกําลังการผลิตทั้งหมด โดย กฟผ. จะขาย
ไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายจําหนาย ซึ่งมี 2 ราย คือ 1) การไฟฟานครหลวง (กฟน.) เปนผูรับผิดชอบการ
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จําหนายไฟฟาใหแกผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 2) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) เปน
ผูรับผิดชอบการจําหนายไฟฟาใหแกผูบริโภคในสวนที่เหลือของประเทศ
2. ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (Independent Power Producer : IPP) มีกําลังการผลิตติดตั้งรวม ณ วันที่ 30
กันยายน 2555 เทากับ 12,742 เมกะวัตต หรือคิดเปนรอยละ 40 ของกําลังการผลิตทั้งหมด โดย IPP จะ
จําหนายไฟฟาใหแกการไฟฟาทั้ง 3 แหง คือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟานคร
หลวง (กฟน.) และ การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ภายใตสัญญารับซื้อไฟฟา นอกจากนี้ ยังสามารถ
จําหนายไฟฟาใหแกผูใชไฟฟาที่อยูในบริเวณใกลเคียงผูผลิตไฟฟาเอกชนรายนั้น ๆ ดวย
3. ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) และ ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very Small Power
Producer : VSPP) โดยผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) คือ เอกชนผูผลิตไฟฟารายเล็กที่มีปริมาณพลังงานไฟฟา
ที่ผลิตไดเขาระบบของการไฟฟาสวนภูมิภาค ตั้งแต 10 ถึง 90 เมกะวัตต ณ จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟา และ
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) คือ เอกชนผูผลิตไฟฟารายเล็กที่มีปริมาณพลังไฟฟาที่ผลิตได เขาระบบ
ของการไฟฟาสวนภูมิภาคแตละรายไมเกิน 10 เมกะวัตต ณ จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟา โดย ณ วันที่ 30
กันยายน 2555 มีปริมาณพลังไฟฟารับซื้อรวมคิดเปน 2,263 เมกะวัตต หรือคิดเปนรอยละ 7 ของกําลังการ
ผลิตทั้งหมด
4. การนําเขาไฟฟาจากตางประเทศ เชน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย เปนตน
รวมกําลังผลิต 2,185 เมกะวัตต หรือคิดเปนรอยละ 7 ของกําลังการผลิตทั้งหมด
นอกจากนี้ สามารถแสดงกําลังการผลิตรวมของทั้งระบบ แยกตามประเภทโรงไฟฟา ณ วันที่ 30 กันยายน 2555รวม
ทั้งสิ้น 32,200 เมกะวัตต ไดดังนี้

ประเภทโรงไฟฟา
พลังน้ํา
พลังความรอน
พลังความรอนรวม
กังหันแกส

เดือนกันยายน 2555
กําลังการผลิต
รอยละ
3,436.18
10.68
4,699.00
14.60
6,866.00
21.33
-
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ประเภทโรงไฟฟา
ดีเซล
พลังงานทดแทน1/
ซื้อ
รวม

เดือนกันยายน 2555
กําลังการผลิต
รอยละ
4.40
0.01
4.54
0.02
17,190.09
53.36
32,200.21
100.00

ที่มา: การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (EGAT)
หมายเหตุ : 1/ พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานใดๆ ที่จะสามารถนํามาใชประโยชนทดแทนแหลงพลังงาน ซึ่งมีการ
สะสมตามธรรมชาติและใชหมดไป มีอาทิเชน พลังงานจากแสงอาทิตย ลม ความรอนใตพิภพ น้ํา พืช
วัสดุเหลือใชจากการเกษตร ขยะ เปนตน

การผลิตพลังงานไฟฟา
ในป 2554 มีพลังงานไฟฟาที่ผลิตรวมทั้งสิ้น 158,963.30 ลานกิโลวัตตชั่วโมง และในเดือนกันยายน 2555 มี
พลังงานไฟฟาที่ผลิตรวมทั้งสิ้น 14,208.58 ลานกิโลวัตตชั่วโมง โดยสามารถจําแนกพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดตามแตละ
ประเภทโรงไฟฟาได ดังนี้
ป 2554
ประเภทโรงไฟฟา

จํานวน
(ลานกิโลวัตตชั่วโมง)

รอยละ

เดือนกันยายน 2555
จํานวน
รอยละ
(ลานกิโลวัตต
ชั่วโมง)
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

7,912.97
4.98
พลังน้ํา
24,996.71
15.73
พลังความรอน
37,211.11
23.42
พลังความรอนรวม
338.34
0.21
กังหันแกส
0.28
ดีเซล
1/
พลังงานทดแทน
55.70
ซื้อ
88,503.89
รวมทั้งสิ้น
158,963.30
100.00
ที่มา : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
หมายเหตุ : 1/ พลังงานทดแทน หมายถึงพลังงานใดๆ ที่จะสามารถนํามาใชประโยชนทดแทนแหลงพลังงาน ซึ่งมีการ
สะสมตามธรรมชาติและใชหมดไป มีอาทิเชน พลังงานจากแสงอาทิตย ลม ความรอนใตพิภพ น้ํา พืช วัสดุ
เหลือใชจากการเกษตร ขยะ เปนตน
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การจัดจําหนายไฟฟา
ในป 2554 มีการจัดจําหนายไฟฟารวมทั้งสิ้น 155,207.26 ลานกิโลวัตตชั่วโมง และในเดือนกันยายน 2555 มีการ
จัดจําหนายไฟฟารวมทั้งสิ้น 13,894.01 ลานกิโลวัตตชั่วโมง โดยสามารถจําแนกไฟฟาที่จัดจําหนายตามประเภทลูกคาได
ดังนี้
ประเภทลูกคา
การไฟฟานครหลวง
การไฟฟาสวนภูมิภาค
ลูกคาตรง
การไฟฟาลาว
การไฟฟามาเลเซีย
การไฟฟากัมพูชา
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

ป 2554
การจัดจําหนาย
(ลานกิโลวัตตชั่วโมง)

รอยละ

45,766.87
106,391.72
1,580.60
686.58
322.99
315.75
142.75

155,207.26

29.49
68.55
1.02
0.44
0.21
0.20
0.09
100.00

เดือนกันยายน 2555
การจัดจําหนาย
รอยละ
(ลานกิโลวัตต
ชั่วโมง)
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

สถานการณการใชไฟฟา
สถานการณดานไฟฟาในป 2554 มีปริมาณการใชไฟฟาอยูที่ระดับ 147,836 กิกะวัตตชั่วโมง ลดลงจากป 2553
ประมาณรอยละ 0.6 เนื่องจากชวงตนป 2554 ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นเปนเวลานานและมีฝนตกมากกวาปกติ
รวมถึงเหตุการณแผนดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุน สงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจของประเทศไทย
อีกทั้งในชวงปลายป 2554 ยังเกิดสถานการณอุทกภัยครั้งใหญซึ่งสงผลกระทบตอนิคมอุตสาหกรรมหลายแหง จึงมีผลทํา
ใหการใชไฟฟาลดลง โดยการใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีสัดสวนมากที่สุดถึงรอยละ 45 มีการใชไฟลดลงรอยละ 0.04
ภาคธุรกิจใชไฟฟาลดลงรอยละ 0.3 ภาคครัวเรือนใชไฟฟาลดลงรอยละ 1.8 และภาคเกษตรกรรมใชไฟฟาลดลงรอยละ
12.7
นอกจากนี้ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) คาดวาความตองการใชพลังงาน
ขั้นตนในป 2555 จะเพิ่มขึ้นจากป 2554 ประมาณรอยละ 4.8 จากปจจัยการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเรงรัดการใช
จายและลงทุนของภาครัฐเพื่อฟนฟูผลจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปลายป 2554
ขณะที่มีความตองการไฟฟาสูงสุดในป 2554 เกิดขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 เทากับ 24,517.75 เมกะวัตต
เปรียบเทียบกับความตองการไฟฟาสูงสุดในป 2553 เทากับ 24,630.27 เมกะวัตต ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 หรือ
ลดลงรอยละ 0.5 ทั้งนี้ปริมาณไฟฟาที่ใชสูงสุด จะเปนตัวกําหนดกําลังการผลิตไฟฟาและการสรางโรงไฟฟา เพื่อใหมี
กําลังไฟฟาเพียงพอในเวลาที่ตองการใชไฟฟาสูงสุด
สําหรับงวด 9 เดือนแรกของป 2555 มีความตองการไฟฟาสูงสุดเกิดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2555 เทากับ
26,773.83 เมกะวัตต ซึ่งสูงกวาความตองการไฟฟาสูงสุดของป 2554 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 9.20 โดยจะเห็นได
วาแนวโนมความตองการใชไฟฟาเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ดังภาพ
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ที่มา : สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (EPPO)

อุตสาหกรรมผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
ตามที่กระทรวงพลังงานรวมกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา
ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2573 (PDP 2010) เพื่อกําหนดใหเปนแผนฉบับ Green PDP (Green Power Development
Plan) ที่ใหความสําคัญกับความมั่นคงของระบบไฟฟา การลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากโรงไฟฟา
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชพลังงาน และการสงเสริมการผลิตไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15
ป
ทําใหเกิดความชัดเจนในดานการจัดหาไฟฟาของประเทศและการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อ
จากปจจัยดังกลาวขางตนสงผลใหผูประกอบการ
กระตุนใหเกิดการลงทุนดานพลังงานมากขึ้นอยางเปนรูปธรรม
ภาคเอกชนหลายรายที่สนใจธุรกิจดานพลังงานทดแทน รวมถึงอุตสาหกรรมโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยไดรับความสนใจ
เพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน นอกจากนี้การสนับสนุนจากภาครัฐในการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย เชน การใหสวนเพิ่ม
ราคารับซื้อไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตยจากราคาคาไฟฟา (Adder) โดยผูประกอบการที่อยูระหวางการลงทุน
กอสรางโรงไฟฟาอยูในปจจุบัน หรือผูประกอบการที่ดําเนินธุรกิจอยูแลว สวนใหญไดรับ Adder ในอัตรา 6.50 - 8.00 บาท
ตอหนวยเปนระยะเวลา 10 ป หรือการไดรับยกเวนภาษีเงินไดเปนระยะเวลา 8 ป พรอมทั้งไดรับการยกเวนภาษีการนําเขา
เครื่องจักรจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI, Thailand Board of Investment) เหลานี้นับเปนปจจัยสําคัญที่ชวย
กระตุนภาคเอกชนใหเขามาดําเนินการในธุรกิจไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเพิ่มขึ้นจากเดิม
โดยขอมูลจากแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา พ.ศ. 2553 - 2573 พบวามีการกําหนดแผนการผลิตพลังงานไฟฟา
สะสมจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งรวมถึงพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย และพลังงานลม มีการกําหนดไว เปนดังนี้
หนวย : เมกะวัตต

ประเภท
ณ สิ้นป 2565
ณ สิ้นป 2573

ชีวมวล
2,272.04
3,032.04

กาซชีวภาพ
152.04
176.04

แสงอาทิตย
707.23
1,107.23

ขยะ
159.32
183.32

ที่มา : แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2573
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พลังงานลม
1,231.07
1,321.07

พลังงานน้ํา
281.33
281.33

รวม
4,803.02
6,101.02

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

จากตารางขางตนจะพบวา ภาครัฐมีการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนเปนอยางมากซึ่งสอดคลอง
กับการลดการพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลที่ตองพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศ
อีกทั้งยังเปนเชื้อเพลิงที่ใชแลวหมดไป
รวมถึงเปนที่มาของปญหาภาวะโลกรอนในปจจุบัน
สําหรับอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย ขอมูลจากการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทยระบุวา ณ เดือนมีนาคม 2555 มีสถานภาพการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) ที่ยื่นคํา
ขอขายไฟฟากับการไฟฟานครหลวง (กฟน.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ที่ยื่นคําขอ
กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) รวมจํานวนทั้งสิ้น 715 ราย รวมกําลังผลิตติดตั้ง 3,430.39 เมกะวัตต โดยมี
ผูผลิตที่สามารถจําหนายไฟฟาเขาระบบแลวจํานวน 110 ราย รวมกําลังผลิตติดตั้ง 228.78 เมกะวัตต
สําหรับอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานลม
ขอมูลจากการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยระบุวา ณ เดือนมีนาคม 2555 มีสถานภาพการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) ที่ยื่นคําขอ
ขายไฟฟากับการไฟฟานครหลวง (กฟน.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ที่ยื่นคําขอกับ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)รวมจํานวน 91 ราย รวมกําลังผลิตติดตั้ง 1,671.71 เมกะวัตต โดยมีผูผลิตที่
สามารถจําหนายไฟฟาเขาระบบแลวจํานวน 3 ราย รวมกําลังผลิตติดตั้ง 0.38 เมกะวัตต รายละเอียดเปนดังตาราง
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ขอมูลเกี่ยวกับการขอพิจารณาเพื่อทําสัญญาซื้อขายไฟฟา สําหรับโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย และโรงไฟฟาพลังงานลม
ของผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) และ ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) ณ เดือนมีนาคม 2555

ที่มา: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (EPPO)

แนวโนมอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานแสงอาทิตย
จากที่ผานมา ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของรายไดประชาชาติเฉลี่ยปละประมาณรอยละ 4 และมีอัตราการเติบโตของการใชไฟฟาเฉลี่ยปละประมาณรอยละ 4.2 โดยแนวโนมของความ
ตองการใชไฟฟาในแตละปยังมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกวาการขยายตัวของกําลังการผลิต กระทรวงพลังงานจึงทําการปรับปรุงแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศ พ.ศ. 2553 – 2573
(PDP 20 ป) ซึ่งเปนแผนพยากรณปริมาณการใชไฟฟาและเตรียมการสํารองการผลิตไฟฟาใหอยูในปริมาณที่เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณดานพลังงานในอนาคต 20 ป โดยในแผนดังกลาว
กําหนดใหประเทศไทยจะตองมีปริมาณการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในชวงป 2553 - 2573 รวมเปน 5,347.50 เมกะวัตต โดยแบงออกเปน 2 ชวงเวลา ดังนี้
• ชวงป 2553 – 2565 กําหนดใหปริมาณพลังงานหมุนเวียนตามกรอบแผนพลังงานทดแทน 15 ป ของกระทรวงพลังงาน มีปริมาณกําลังการผลิตและรับซื้อจํานวน 4,049.50 เมกะ
วัตต ซึ่งรวมทั้งสวนที่รับซื้อไฟฟาจาก VSPP SPP และจากการพัฒนาโครงการของ กฟผ.
• ชวงป 2566 – 2573 กําหนดใหปริมาณพลังงานหมุนเวียนตามประมาณการการรับซื้อไฟฟาจาก VSPP จากการไฟฟาฝายจําหนาย มีจํานวน 1,298.00 เมกะวัตต
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3.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
กระบวนการผลิตไบโอดีเซลของบริษัทเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นในระบบปด เพื่อลดการทําปฏิกิริยาระหวางไบโอ
ดีเซลกับออกซิเจนในอากาศ และปองกันการระเหยของเมทานอลที่บริษัทสามารถดึงกลับมาใชใหมในกระบวนการผลิตได
(Methanol Recovery) ทั้งนี้กระบวนการผลิตในระบบปดจะลดการปนเปอนจากสิ่งเจือปนในอากาศ และไมมีการปลอย
สารพิษที่เปนอันตรายทั้งในรูปของมลพิษทางอากาศและน้ําเสีย เนื่องจากวัตถุดิบที่ใชเปนไขมันที่ไดจากพืช ดังนั้น
สวนประกอบไฮโดรคารบอนที่เหลือจากการผลิตจึงสามารถสลายตัวไดตามธรรมชาติและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
สําหรับกากของเสียที่เกิดจากการผลิตไบโอดีเซล คือ กากตะกอนจากระบบน้ําเสีย เขมาจาก Boiler เถาหนัก ขี้เถา
ถานหิน กากเกลือ กากแปงฟอกสีดํา กากแปงฟอกสีขาว ผงถาน และ Mong (Matter Organic Non Glycerine) บริษัทได
วาจางให บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) (BWG) เขามาเปนผูใหบริการบําบัดและกําจัดของเสียที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตภายในโรงงานไบโอดีเซลของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบบําบัดน้ําเสียทั้งในสวนของบริษัทและ
ของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อปองกันของเสียจากการผลิตหรือมลพิษที่อาจปลอยออกสูสิ่งแวดลอมอีกดวย
นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถขาย Mong (Matter Organic Non Glycerine) ซึ่งเปนของเสียจากการผลิตไดบางสวน
โดยมีการจัดทําสัญญาเพื่อขาย Mong ใหแกบริษัทภายนอกสําหรับใชในการเคลือบผิวแมพิมพ และจัดทําสัญญาเพื่อขาย
กากแปงฟอกสีดําสําหรับใชเปนวัตถุดิบทดแทนดินเหนียวในกระบวนการผลิตกระเบื้อง
ซึ่งเปนการลดคาใชจายในการ
กําจัดกากของเสียและยังชวยเพิ่มรายไดใหแกบริษัทอีกทางหนึ่งดวย
และไมเกิดการฟุง
สําหรับบอยเลอรถานหินที่บริษัทใชในกระบวนการผลิตเปนบอยเลอรถานหินที่มีคุณภาพดี
กระจายออกจากอาคารที่เปนระบบปดของบริษัท หรือ สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมภายนอก
ทั้งนี้ ในปจจุบันบริษัทไมมีการปลอยของเสียที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือ มีคดีขอพิพาทหรือคดีฟองรองใด ๆ ที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี -
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