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      ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1  ภาพรวมการประกอบธุรกจิ  

บริษัทเป็นผูป้ระกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำในประเทศไทย ท่ีมีกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนขยะ RDF (Refuse 
Derived Fuel) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศตำมขอ้มูลของ AWR Lloyd โดยบริษทัด ำเนินงำนโรงไฟฟ้ำ 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
โรงไฟฟ้ำพลังงำนเช้ือเพลิง RDF โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนทิ้ง และโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน ทั้ งน้ี โรงไฟฟ้ำพลังงำน
เช้ือเพลิง RDF ของบริษทัทุกโรง สำมำรถผลิตไฟฟ้ำจำกควำมร้อนทิ้งได ้ 

บริษทัมีผูรั้บซ้ือไฟฟ้ำ คือ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และ บมจ. ทีพีไอ โพลีน โดย บมจ. 
ทีพีไอ โพลีน เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท และเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ซ่ึง
ประกอบธุรกิจหลกัในกำรผลิตและจ ำหน่ำยปูนซีเมนต ์เม็ดพลำสติกประเภทพอลิเอทิลีนควำมหนำแน่นต ่ำ (LDPE) 
เมด็พลำสติกประเภทเอทิลีนไวนิลแอซีเตต (EVA) และจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำง 

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562  โรงไฟฟ้ำของบริษทัเปิดด ำเนินกิจกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้จ ำนวน 8 โรง ก ำลงักำร
ผลิตติดตั้งรวม 440 เมกะวตัต ์โดยทั้งหมดตั้งอยูท่ี่อ  ำเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ซ่ึงอยูใ่นบริเวณเดียวกบัโรงงำนผลิต
ปูนซีเมนตข์อง บมจ. ทีพีไอ โพลีน สรุปได ้ดงัน้ี 

• โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนทิ้ง ขนำดก ำลงักำรผลิตติดตั้ง 40 เมกะวตัต ์(“โรงไฟฟ้า WH-40MW” 
หรือ “TG 1&2”) ซ่ึงประกอบดว้ยหน่วยผลิตไฟฟ้ำจ ำนวน 2 หน่วย แต่ละหน่วยมีขนำดก ำลงักำรผลิต
ติดตั้ง 20 เมกะวตัต ์

• โรงไฟฟ้ำพลงังำนเช้ือเพลิง RDF ขนำดก ำลงักำรผลิตติดตั้ง 20 เมกะวตัต ์(“โรงไฟฟ้า RDF-20MW” 
หรือ “TG 3”) 

• โรงไฟฟ้ำพลงังำนเช้ือเพลิง RDF ขนำดก ำลงักำรผลิตติดตั้ง 60 เมกะวตัต ์(“โรงไฟฟ้า RDF-60MW” 
หรือ “TG 5”)  

• โรงไฟฟ้ำพลังงำนเช้ือเพลิง RDF ขนำดก ำลังกำรผลิตติดตั้ ง 100 เมะวัตต์ (“โรงไฟฟ้า RDF -
100MW” หรือ “TG 4& TG6”) ซ่ึงประกอบดว้ยหน่วยผลิต 2 หน่วยคือ โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อน
ทิ้งขนำดก ำลงักำรผลิตติดตั้ง 30 เมกะวตัต ์(TG4”) และโรงไฟฟ้ำพลงังำนเช้ือเพลิง RDF ขนำดก ำลงั
กำรผลิตติดตั้ง 70 เมกะวตัต ์(TG6”) 

• โรงไฟฟ้ำขนำดก ำลงักำรผลิตติดตั้ง 70 เมกะวตัต ์(“โรงไฟฟ้า 70MW” หรือ “TG7”) โดยมีก ำลงักำร
ผลิตท่ีไดรั้บอนุญำต 40 เมกะวตัต ์ 

• โรงไฟฟ้ำพลงังำนถ่ำนหินขนำดก ำลงักำรผลิตติดตั้ง 150 เมกะวตัต์  (“โรงไฟฟ้าถ่านหิน 150MW”) 
ซ่ึงเปิดด ำเนินกำรผลิตไฟฟ้ำเชิงพำณิชย ์( COD) เม่ือวนัที่ 25 มกรำคม 2562 ท่ีผำ่นมำ  

 ทั้งน้ี บริษทัไดด้  ำเนินงำนโรงผลิตเช้ือเพลิง RDF เพ่ือรองรับควำมตอ้งกำรใช้เช้ือเพลิง RDF ในกำรผลิต
ไฟฟ้ำ โดยโรงผลิตเช้ือเพลิง RDF ของบริษทัมีก ำลงักำรผลิตติดตั้งในกำรรับขยะชุมชนเขำ้สู่กระบวนกำรผลิตเป็น
จ ำนวนถึง 6,000 ตนัต่อวนั (และ/หรือ เช้ือเพลิง RDF ขยะจำกหลุมฝังกลบ อินทรียวตัถุ ท่ีเทียบเท่ำกำรใชข้ยะชุมชนใน
กำรผลิตเป็นเช้ือเพลิง) ซ่ึงสำมำรถผลิตเป็นเช้ือเพลิง RDF ไดเ้ป็นจ ำนวนถึง 3,000 ตนัต่อวนั โดยในกระบวนกำรผลิต
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ไฟฟ้ำ บริษทัใช้เช้ือเพลิง RDF ท่ีมำจำกโรงผลิตเช้ือเพลิง RDF ของบริษัท เป็นเช้ือเพลิงส ำหรับโรงไฟฟ้ำพลงังำน
เช้ือเพลิง RDF  

นอกจำกขยะชุมชนแลว้ บริษทัยงัรับขยะจำกหลุมฝังกลบทั้งท่ีผ่ำนกำรคดัแยกแลว้ และท่ียงัไม่ผ่ำนกำรคดั
แยกมำใช ้เพ่ือใหมี้ปริมำณขยะท่ีเพียงพอต่อควำมตอ้งกำรใชเ้ช้ือเพลิง RDF ในกำรผลิตไฟฟ้ำ 

บริษทัเช่ือวำ่กำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนเช้ือเพลิง RDF ไดรั้บประโยชน์จำกนโยบำยของรัฐบำล
ท่ีให้ส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ (Adder) แก่ผูผ้ลิตไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวียนซ่ึงเป็นกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกแหล่ง
เช้ือเพลิงหมุนเวียน โดยโรงไฟฟ้ำพลงังำนเช้ือเพลิง RDF แต่ละโรงของบริษทัจะได้รับส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ 
(Adder) ในอตัรำ 3.5 บำทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง เพ่ิมเติมจำกอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำพ้ืนฐำนในกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่ 
กฟผ.  

 นอกจำกน้ี บริษทัยงัประกอบธุรกิจสถำนีบริกำรน ้ำมนัเช้ือเพลิงและก๊ำซธรรมชำติ (NGV) และมีรำยไดจ้ำก
กำรขำยน ้ ำมนัเช้ือเพลิงและก๊ำซธรรมชำติ (NGV) และสินคำ้จำกร้ำนสะดวกซ้ือในสถำนีบริกำรดงักล่ำว โดย ณ วนัท่ี 
31 มกรำคม 2562 บริษทัมีสถำนีบริกำรน ้ ำมนัเช้ือเพลิงจ ำนวน 8 แห่ง สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ (NGV) จ  ำนวน 1 
แห่ง และสถำนีบริกำรน ้ ำมนัเช้ือเพลิงและก๊ำซธรรมชำติ (NGV) จ  ำนวน 3 แห่ง ซ่ึงตั้งอยู่ในกรุงเทพมหำนคร และ
จงัหวดัอ่ืน ๆ ในประเทศไทย 

โครงสร้ำงรำยได ้แบ่งตำมประเภทธุรกิจของบริษทั เป็นดงัน้ี 

หน่วย : ลำ้นบำท 
ประเภทธุรกิจ 2559 2560 2561 

 ล้านบาท % ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % 
พลงังำนและสำธำรณูปโภค 3,509.6 80.3 4,164.7 85.6 6,912.2 90.7 
สถำนีบริกำรน ้ำมนัเช้ือเพลิงและก๊ำซธรรมชำติ 781.3 17.9 700.1 14.4 707.6 9.3 
เกษตรกรรม 77.3 1.8 - - - - 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 4,368.2 100.0 4,864.8 100.0 7,619.8 100.0 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 รำยไดห้ลกัของบริษทัมำจำกธุรกิจพลงังำนและสำธำรณูปโภค ประมำณร้อยละ 90.7ส่วนรำยไดจ้ำก
สถำนีบริกำรน ้ำมนัเช้ือเพลิงและก๊ำซธรรมชำติ ประมำณร้อยละ 9.3 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย 

1.2 วิสัยทัศน์และพนัธกิจ 

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินกำรตำมแนวทำง “ขยะเป็นศูนย ์(Zero Waste)” และมุ่งเน้นท่ีจะเป็นผูน้ ำในธุรกิจ
ผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ โดยใชพ้ลงังำนหมุนเวียนท่ีสะอำดและมีประสิทธิภำพในกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ เพ่ือช่วยลด
สภำวะเรือนกระจก และควบคุมกำรเกิดไนโตรเจนออกไซด ์(NOx) และซัลเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) รวมถึงกำรด ำเนิน
ธุรกิจโดยค ำนึงถึงหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และควำมรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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1.3 ประวัติความเป็นมา การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ 

บริษทัจดัตั้งข้ึนในเดือนพฤศจิกำยน 2534 โดยเหตุกำรณ์ส ำคญัต่ำง ๆ ของบริษทั สำมำรถสรุปได ้ดงัน้ี 

เดอืน / ปี เหตุการณ์ส าคัญ 

พฤศจิกำยน 2534  • บริษทัจดัตั้งข้ึนโดยกลุ่มเล่ียวไพรัตน ์ภำยใตช่ื้อ บริษทั ทีพีไอ ไนลอน จ ำกดั 

มิถุนำยน 2539 • เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จ ำกัด  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ประกอบกิจกำรพลงังำนและสำธำรณูปโภคเป็นหลกั 

มิถุนำยน 2552 • เร่ิมด ำเนินกำรโรงไฟฟ้ำ WH-40MW (TG1&2) และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่ บมจ.     
ทีพีไอ โพลีน โดยโรงไฟฟ้ำดงักล่ำวเดิม ประกอบดว้ยหน่วยผลิตไฟฟ้ำจ ำนวน 2 
หน่วย ซ่ึงแต่ละหน่วยมีขนำดก ำลงักำรผลิตติดตั้งหน่วยละ 20 เมกะวตัต ์รวมก ำลงั
กำรผลิตติดตั้งทั้งส้ิน 40 เมกะวตัต ์ 

สิงหำคม 2552 • ขยำยก ำลงักำรผลิตติดตั้งโรงไฟฟ้ำ WH-40MW (TG1&2) โดยติดตั้งหน่วยผลิต
ไฟฟ้ำเพ่ิมอีก 20 เมกะวตัต์ (TG 3) จำกก ำลงักำรผลิต 40 เมกะวตัต์ เพ่ิมเป็น 60     
เมกะวตัต ์(TG1&2&3) 

มกรำคม 2554  • เร่ิมด ำเนินงำนโรงผลิตเช้ือเพลิง RDF 

มกรำคม 2558 • โรงไฟฟ้ำ RDF-20MW (TG 3) เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ เพ่ือจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ
ใหแ้ก่ กฟผ. โดยบริษทัโอนหน่วยผลิตไฟฟ้ำ 1 หน่วยจำกโรงไฟฟ้ำ WH-40MW 
ท่ีเดิมมีจ ำนวนหน่วยผลิตไฟฟ้ำทั้งส้ิน 3 หน่วยไปยงัโรงไฟฟ้ำ RDF-20MW ดว้ย
เหตุน้ีขนำดก ำลงักำรผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้ำ WH-40MW จึงลดลงจำกเดิม 60 เม
กะวตัต ์(TG1&2&3) เหลือ 40 เมกะวตัต ์(TG1&2) 

สิงหำคม 2558  • โรงไฟฟ้ำ RDF-60MW (TG 5) เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ละเร่ิมจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ
ใหแ้ก่ กฟผ. 

มกรำคม 2559 

 

• ขยำยก ำลงักำรผลิตเช้ือเพลิง RDF จำกเดิมมีก ำลงักำรผลิต 2,000 ตนัต่อวนัเป็น 
3,000 ตนัต่อวนั ซ่ึงไดด้ ำเนินกำรแลว้เสร็จในเดือนเมษำยน 2560 

• โรงไฟฟ้ำ WH-30MW (TG 4) เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์และเร่ิมจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ
ใหแ้ก่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน 

พฤษภำคม 2559 • แปลงสภำพเป็นบริษทัมหำชน 

ธนัวำคม 2559 • ติดตั้ งหม้อผลิตไอน ้ ำซ่ึงใช้เช้ือเพลิง RDF เพ่ิมอีก 1 เคร่ือง ท่ีโรงไฟฟ้ำ RDF-
20MW (TG3) และสำมำรถส่งไอน ้ ำ เพ่ิ ม เติมให้กับโรงไฟฟ้ ำ WH-40MW 
(TG1&2) แลว้เสร็จ เพ่ือใชง้ำนร่วมกบัหมอ้ผลิตไอน ้ ำเดิม เพ่ือเพ่ิมปริมำณไอน ้ ำ
และรักษำระดบัอตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำ  
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เดอืน / ปี เหตุการณ์ส าคัญ 

มกรำคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

• ติดตั้ งหมอ้ผลิตไอน ้ ำซ่ึงสำมำรถใช้เช้ือเพลิง RDF เพ่ิมอีก 1 เคร่ือง ท่ีแลว้เสร็จ 
โดยน ำหมอ้ผลิตไอน ้ำ เพ่ือเพ่ิมปริมำณไอน ้ำและรักษำระดบัอตัรำกำรใชก้ ำลงักำร
ผลิตไฟฟ้ำ โรงไฟฟ้ำ WH-30MW (TG 4) ในกรณีท่ีมีกำรหยุดเตำเผำปูนซิเมนต ์
โรงงำนท่ี 4 

• เข้ำท ำสัญญำว่ำจ้ำงออกแบบวิศวกรรม จัดหำ และก่อสร้ำง เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของระบบกำรน ำควำมร้อนท้ิงจำกกระบวนกำรผลิต
ปูนซีเมนตข์อง บมจ. ทีพีไอ โพลีน ท่ีโรงไฟฟ้ำ WH-30MW (TG 4) ซ่ึงจะช่วยเพ่ิม
ปริมำณควำมร้อนท้ิงในรูปของก๊ำซร้อนท่ีไดรั้บจำกกระบวนกำรผลิตปูนซีเมนต์
ของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน และจะท ำให้โรงไฟฟ้ำ  WH-30MW (TG 4)  มีอตัรำกำร
ใชก้ ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำดีข้ึน โดยด ำเนินกำรแลว้เสร็จในเดือนมิถุนำยน 2560  

มีนำคม 2560 • บริษทัไดเ้สนอขำยหุน้ต่อประชำชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO)  จ ำนวน 2,500 ลำ้น
หุ้น ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 7 บำท คิดเป็นมูลค่ำเสนอขำยรวม 17,500 ลำ้นบำท 
ในระหวำ่งวนัท่ี 22 – 29 มีนำคม 2560  

เมษำยน 2560 • หุ้นสำมญัของบริษทัเร่ิมท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใน
วนัท่ี 5 เมษำยน 2560 

• บริษัทได้จัดตั้ งบริษัท TPI Polene Power Investment Company Limited ซ่ึงเป็น
บริษทัจดทะเบียนในประเทศกมัพูชำ ดว้ยทุนจดทะเบียน 125,000 เหรียญสหรัฐ 
โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำใน
ประเทศกมัพูชำ ต่อมำบริษทัไดต้กลงกบัผูร่้วมทุนฝ่ำยกมัพูชำ โดยบริษทัถือหุ้น
ทั้งหมด 1,000 หุ้น (หรือร้อยละ 100)  และบริษทัไดช้ ำระค่ำหุ้น 125,000 เหรียญ
สหรัฐ ในเดือนมกรำคม 2561   

เมษำยน 2561 

 
• โรงไฟฟ้ำ RDF-100MW (TG 4 & TG 6) เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์และเร่ิม

จ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. ในวนัท่ี 5 เมษำยน 2561 ภำยใต้สัญญำ Non-Firm  
ปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำตำมสญัญำ 90 เมกะวตัต ์

สิงหำคม 2561 

 

• ติดตั้งหมอ้ผลิตไอน ้ำแบบ Grate Boiler ขนำดก ำลงักำรผลิต 75 ตนัต่อชัว่โมง ใน
เดือนสิงหำคม 2561 ซ่ึงใชข้ยะเผำตรง และ/หรือ ใชเ้ช้ือเพลิง RDF โดยสำมำรถรับ
ขยะเผำตรงไดว้นัละ 750 ตนั เพ่ือเพ่ิมปริมำณผลิตไอน ้ำ และเพ่ิมอตัรำกำรใชก้ ำลงั
กำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำ RDF-60MW(TG5)  

• โรงไฟฟ้ำ 70MW (TG 7) เร่ิมด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย ์ในวนัท่ี 18 สิงหำคม 2561 
โดยมีก ำลงักำรผลิตท่ีไดรั้บอนุญำต 40 เมกะวตัต ์
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เดอืน / ปี เหตุการณ์ส าคัญ 

พฤศจิกำยน 2561 • ระดมทุนโดยกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู ้ประเภท ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั 
จ ำนวน 4,000 ลำ้นบำท เสนอขำยวนัท่ี 22 – 27 พฤศจิกำยน 2561 โดยไดรั้บเงิน
เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2561 

ธนัวำคม 2561 • ติดตั้งหมอ้ผลิตไอน ้ ำแบบ Grate Boiler ขนำดก ำลงักำรผลิต 75 ตนัต่อชัว่โมง ใน
เดือนธนัวำคม 2561 ซ่ึงใชข้ยะเผำตรง และ/หรือ ใชเ้ช้ือเพลิง RDF สำมำรถรับขยะ
เผำตรงไดว้นัละ 750 ตนั เพ่ือเพ่ิมปริมำณผลิตไอน ้ำ และเพ่ิมอตัรำกำรใชก้ ำลงักำร
ผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำ RDF-70MW (TG6)  

• จดัตั้งบริษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ (อ่อนนุช) จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 12 ธันวำคม 2561 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือขยำยธุรกิจโรงไฟฟ้ำเช้ือเพลิงขยะ 

มกรำคม 2562 • โรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน 150MW (TG8) ไดเ้ปิดด ำเนินเชิงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 25 มกรำคม 
2562 โดยขำยไฟฟ้ำใหแ้ก่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน 

ปัจจุบนั • อยู่ระหว่ำงกำรติดตั้ งหม้อผลิตไอน ้ ำแบบ Grate Boiler ซ่ึงใช้เช้ือเพลิง RDF 
เพ่ิมเติมอีก 3 เคร่ือง ขนำดก ำลงักำรผลิตเคร่ืองละ 75 ตนัต่อชั่วโมง เพ่ือใช้เป็น
หมอ้ผลิตไอน ้ ำ เสริมส ำหรับโรงไฟฟ้ำ 70 MW (TG7) และเพ่ือเตรียมกำรรองรับ
ปริมำณขยะชุมชนท่ีบริษทัมีกำรเปิดรับก ำจดัเพ่ิมข้ึน รวมทั้งจ ำหน่ำยไอน ้ ำใหก้บั
โรงงำนอิฐมวลเบำของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน โดยคำดว่ำจะแลว้เสร็จประมำณกลำง
ปี 2563 - 2564 
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1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท  

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 โครงสร้ำงของบริษทั แสดงเป็นแผนภำพได ้ดงัน้ี 

 

 

 

 

1.5 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

บมจ. ทีพีไอ โพลีน ไดมี้กำรแบ่งแยกธุรกิจระหว่ำงบริษทั และ บมจ. ทีพีไอ โพลีน อย่ำงชัดเจน  ซ่ึงบริษทั จะ
เป็น แกนน ำ (Flagship) ส ำหรับธุรกิจโรงไฟฟ้ำทุกประเภททั้งในและต่ำงประเทศของบริษทัในกลุ่มทีพีไอ โพลีน โดย 
บมจ. ทีพีไอ โพลีน และบริษทัย่อยอ่ืนๆ ของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน จะไม่ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำทุกประเภทแข่งขนักับ
บริษทั และ/หรือ บริษทัยอ่ยของบริษทั (ถำ้มี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

บมจ. ทีพีไอ โพลนี 

บริษัท 

70.24% 

 TPI Polene Power Investment Company Limited   

100 % 

 บริษัท ทีพีไอ โพลนี เพาเวอร์ (ออ่นนชุ) จ ากดั  

99.99 % 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

1. โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

ธุรกิจหลกัของบริษทั คือ ธุรกิจพลงังำนและสำธำรณูปโภค และธุรกิจสถำนีบริกำรน ้ ำมนัเช้ือเพลิงและก๊ำซ
ธรรมชำติ (NGV) ในกำรประกอบธุรกิจพลังงำนและสำธำรณูปโภคนั้ น บริษัทมุ่งเน้นกำรด ำเนินงำนโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนเช้ือเพลิงขยะ RDF  และโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนทิ้ง เพ่ือจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ.  และโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนควำมร้อนทิ้งและโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน ให้แก่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีโรงงำนผลิตเช้ือเพลิง 
RDF ซ่ึงมีก ำลงักำรผลิตติดตั้งในกำรรับขยะชุมชนเขำ้สู่กระบวนกำรผลิตเป็นจ ำนวนถึง 6,000 ตนัต่อวนั ซ่ึงสำมำรถ
ผลิตเป็นเช้ือเพลิง RDF ไดเ้ป็นจ ำนวนถึง 3,000 ตนัต่อวนั เพ่ือรองรับกำรผลิตไฟฟ้ำตำมก ำลงักำรผลิตของโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนเช้ือเพลิงขยะ RDF  

นอกจำก น้ี  บ ริษัทประกอบ ธุรกิจสถำนีบ ริกำรน ้ ำมัน เช้ือ เพ ลิงและก๊ ำซธรรมชำติ  (NGV) ใน
กรุงเทพมหำนครและจงัหวดัอ่ืน ๆ ในประเทศไทย โดยบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ ำมนัเช้ือเพลิงและก๊ำซธรรมชำติ 
(NGV) และสินคำ้จำกร้ำนสะดวกซ้ือในสถำนีบริกำรน ้ำมนัเช้ือเพลิงและก๊ำซธรรมชำติ (NGV)  

รำยละเอียดรำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษทัและบริษทัยอ่ย แบ่งตำมประเภทธุรกิจส ำหรับแต่ละช่วงระยะเวลำ 
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ลำ้นบำท 
ประเภทธุรกิจ 2559 2560 2561 

 ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % 
พลงังำนและสำธำรณูปโภค 3,509.6 80.3 4,164.7 85.6 6,912.2 90.7 
สถำนีบริกำรน ้ำมนัเช้ือเพลิงและก๊ำซธรรมชำติ 781.3 17.9 700.1 14.4   707.6 9.3 
เกษตรกรรม 77.3 1.8 - - - - 

รวมรำยไดจ้ำกกกำรขำย 4,368.2 100.00 4,864.8 100.00 7,619.8 100.0 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

2.1 ธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค 

 บริษทัมีโรงไฟฟ้ำ 3 ประเภท ไดแ้ก่ (1) โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนทิ้ง ซ่ึงใชค้วำมร้อนทิ้งท่ีถูกปล่อยทิ้ง
ระหว่ำงกระบวนกำรผลิตปูนซีเมนต์ของ บมจ.  ทีพีไอ โพลีน ในกำรผลิตไฟฟ้ำของบริษทั  (2)  โรงไฟฟ้ำพลงังำน
เช้ือเพลิง RDF ซ่ึงน ำขยะท่ีเผำไหมไ้ดม้ำผ่ำนกระบวนกำรแปรรูป หรือท่ีเรียกวำ่เช้ือเพลิง RDF มำใชเ้ป็นเช้ือเพลิงหลกั
ในกำรผลิตไฟฟ้ำ และ  (3) โรงไฟฟ้ำพลงังำนถ่ำนหิน  บริษทัเช่ือว่ำกำรด ำเนินงำนโรงไฟฟ้ำซ่ึงใชพ้ลงังำนควำมร้อน
ทิ้ง และพลงังำนเช้ือเพลิง RDF นั้น ไดรั้บประโยชน์จำกนโยบำยของรัฐบำลท่ีมีแนวโน้มสนับสนุนและส่งเสริมให้มี
กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน  

 ในกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำซ่ึงผลิตจำกโรงไฟฟ้ำพลงังำนเช้ือเพลิง RDF แต่ละโรงของบริษทั ให้แก่ กฟผ. บริษทั
จะไดรั้บส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ (Adder) ในอตัรำ 3.50 บำทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง เพ่ิมเติมจำกอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำ
พ้ืนฐำนตำมสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ  
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 ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562  บริษทัมีโรงไฟฟ้ำท่ีเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้จ ำนวน 8 โรง ก ำลงักำรผลิต
ติดตั้งรวม 440 เมกะวตัต์ ซ่ึงทั้ งหมดตั้งอยู่ท่ีอ  ำเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี และอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงงำนผลิต
ปูนซีเมนตข์อง บมจ. ทีพีไอ โพลีน โดยมีรำยละเอียดสรุปได ้ดงัน้ี 

1.     โรงไฟฟ้า 

ก.   โรงไฟฟ้า WH-40MW (TG1&2) 

 โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนทิ้งน้ี ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกบัโรงงำนผลิตปูนซีเมนต์ของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน 
ไดเ้ปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยเ์ม่ือเดือนมิถุนำยน 2552 ซ่ึงโรงไฟฟ้ำ ประกอบดว้ย หน่วยผลิตไฟฟ้ำ จ ำนวน 2 หน่วย 
โดยมีขนำดก ำลงักำรผลิตติดตั้ งหน่วยละ 20 เมกะวตัต์ รวม 40  เมกะวตัต์ และใช้ควำมร้อนทิ้งท่ีปล่อยออกมำจำก
กระบวนกำรผลิตปูนซีเมนตข์อง บมจ. ทีพีไอ โพลีน ในกำรผลิตไฟฟ้ำของบริษทั โดยบริษทัจ ำหน่ำยไฟฟ้ำท่ีผลิตได้
ให้แก่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน ภำยใตสั้ญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ  โดยเรียกเก็บค่ำไฟฟ้ำตำมปริมำณไฟฟ้ำท่ีจ ำหน่ำยจริงในแต่ละ
เดือน ในอตัรำบำทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง ซ่ึงเท่ำกบัอตัรำค่ำไฟฟ้ำต่อหน่วย  ตำมช่วงเวลำของกำรใช ้( Time of Use Rate 
–TOU)  ซ่ึงเป็นอตัรำเดียวกันกับกำรซ้ือขำยไฟฟ้ำท่ีทำงบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ำกัด (มหำชน) ซ้ือตรงจำกกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค โดยไม่มีกำรเรียกเก็บค่ำพลงังำนสูงสุด (Demand Charge )   (รำคำดงักล่ำวยงัไม่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิม)  โดย
สัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำดังกล่ำวจะส้ินสุดเม่ือครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงไฟฟ้ำแห่งน้ี ตำม
สัญญำเช่ำระหว่ำงบริษทัในฐำนะผูเ้ช่ำ กบั บมจ. ทีพีไอ โพลีน ในฐำนะผูใ้ห้เช่ำ ทั้งน้ี ระยะเวลำกำรเช่ำตำมสัญญำเช่ำ
ดงักล่ำวจะส้ินสุดในเดือนกรกฎำคม 2587 โดยหำกบริษทัประสงคท่ี์จะต่อสัญญำ บริษทัตอ้งบอกกล่ำวเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรไปยงั บมจ. ทีพีไอ โพลีน เป็นเวลำล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 1 เดือนก่อนส้ินสุดระยะเวลำกำรเช่ำเดิม เพ่ือเขำ้ท ำสัญญำ
เช่ำฉบบัใหม่ 

 ภำยใตสั้ญญำซ้ือขำยและบริกำร บมจ. ทีพีไอ โพลีน ตกลงจ ำหน่ำยควำมร้อนทิ้งในรูปของก๊ำซร้อนท่ีปล่อย
ออกมำจำกกระบวนกำรผลิตปูนซีเมนตใ์ห้แก่บริษทั เพ่ือใชใ้นกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนทิ้งของโรงไฟฟ้ำ 
WH-40MW (TG1&2) 

 นอกจำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำแลว้ โรงไฟฟ้ำ WH-40MW (TG1&2)  ยงัมีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไอ
น ้ำจำกกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำใหแ้ก่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน 

 โรงไฟฟ้ำ WH-40MW (TG1&2) ไดรั้บบตัรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ซ่ึงท ำ
ใหบ้ริษทั ไดรั้บสิทธิประโยชน์หลำยประกำร ซ่ึงรวมถึงกำรไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีบำงประเภท  

ข.   โรงไฟฟ้า RDF-20MW (TG3) 

 โรงไฟฟ้ำ RDF-20MW (TG3) ผลิตไฟฟ้ำโดยกำรเผำไหมเ้ช้ือเพลิง RDF เป็นเช้ือเพลิงหลกั และใช้ควำม
ร้อนทิ้งท่ีถูกปล่อยจำกกระบวนกำรผลิตปูนซีเมนตข์อง บมจ. ทีพีไอ โพลีน เป็นเช้ือเพลิงเสริม โดยโรงไฟฟ้ำ RDF-
20MW (TG3) เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยใ์นเดือนมกรำคม 2558 และบริษทัไดจ้  ำหน่ำยไฟฟ้ำท่ีผลิตไดจ้ำกโรงไฟฟ้ำ
ดงักล่ำวให้แก่ กฟผ. ภำยใตสั้ญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำส ำหรับโรงไฟฟ้ำ RDF-20MW (TG3) ซ่ึง กฟผ. ตกลงรับซ้ือปริมำณ
พลงัไฟฟ้ำจ ำนวน 18 เมกะวตัต์ ภำยใตก้ำรซ้ือขำยแบบ Non-Firm โดย กฟผ. ตอ้งรับซ้ือไฟฟ้ำทั้งหมดท่ีผลิตไดต้ำม
ปริมำณพลงัไฟฟ้ำท่ีตกลงกนัภำยใตสั้ญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ และไม่มีกำรก ำหนดปริมำณขั้นต ่ำของไฟฟ้ำท่ีบริษทัจะตอ้ง
จ ำหน่ำยใหแ้ก่ กฟผ. 

 ภำยใตสั้ญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำส ำหรับโรงไฟฟ้ำ RDF-20MW (TG3) บริษทัมีสิทธิไดรั้บอตัรำค่ำไฟฟ้ำรำยเดือน 
(โดยรำคำดงักล่ำวยงัไม่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิม) ซ่ึงประกอบดว้ย ค่ำพลงังำนไฟฟ้ำ และส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ (Adder) 
จำก กฟผ. ดงัน้ี 
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•   ค่ำพลงังำนไฟฟ้ำ (Energy Payment) บริษทัไดรั้บค่ำพลงังำนไฟฟ้ำ ซ่ึงค ำนวณจำกปริมำณพลงัไฟฟ้ำซ่ึง
บริษทัจ ำหน่ำยจริงให้แก่ กฟผ. ตำมอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำ โดยค่ำพลงังำนไฟฟ้ำประกอบดว้ย ผลรวมของ (1) รำคำ
ไฟฟ้ำขำยส่งท่ี กฟผ. จ  ำหน่ำยให้แก่ กฟภ. และ กฟน. ซ่ึงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงโดย กฟผ. (2) ค่ำไฟฟ้ำตำมสูตรกำร
ปรับอตัรำค่ำไฟฟ้ำโดยอตัโนมติัขำยส่งเฉล่ีย (“ค่ำ Ft ขำยส่งเฉล่ีย”) ซ่ึงก ำหนดและประกำศโดยคณะกรรมกำรก ำกับ
กิจกำรพลงังำนทุก ๆ 4 เดือน  

•   ส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ (Adder) บริษทัไดรั้บส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ (Adder) ในอตัรำ 3.50 บำทต่อ
กิโลวตัต์-ชัว่โมง ตำมปริมำณพลงัไฟฟ้ำซ่ึงบริษทัจ ำหน่ำยให้แก่ กฟผ. เป็นระยะเวลำ 7 ปี นับจำกวนัเร่ิมตน้ซ้ือขำย
ไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำ RDF-20MW (TG3) ในเดือนมกรำคม 2558 

สัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำส ำหรับโรงไฟฟ้ำ RDF-20MW (TG3) มีก ำหนดระยะเวลำ 5 ปี นับตั้งแต่เดือนท่ีบริษทั
ขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. และจะส้ินสุดในเดือนมกรำคม 2563 ทั้งน้ี เม่ือส้ินสุดก ำหนดระยะเวลำตำมสัญญำแลว้ สัญญำ
ซ้ือขำยไฟฟ้ำดงักล่ำวจะต่ออำยอุอกไปโดยอตัโนมติัเป็นระยะเวลำครำวละ 5 ปี หำกบริษทัไดส่้งหนังสือแจง้ให้ กฟผ. 
ทรำบวำ่บริษทัประสงคจ์ะต่ออำยุสัญญำเป็นเวลำล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 30 วนั ก่อนครบก ำหนดอำยุสัญญำ โดยบริษทัจะ
ไดรั้บส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ (Adder) ส ำหรับ 2 ปีแรกของอำยุสัญญำ 5 ปีถดัไป โดยส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ 
(Adder) ส ำหรับโรงไฟฟ้ำ RDF-20MW (TG3) จะส้ินสุดในเดือนมกรำคม 2565 ทั้งน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขใน
ส่วนท่ีเก่ียวกับประเภทเช้ือเพลิงท่ีใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำ ตำมท่ีก ำหนดในสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ ในกำรน้ีบริษทัเขำ้ใจว่ำ
รัฐบำลก ำลังอยู่ในขั้นตอนกำรก ำหนดนโยบำยในอนำคตเก่ียวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมพลังงำน
หมุนเวียน โดยน ำระบบ Feed-in Tariff มำใช้แทนระบบส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ (Adder) และอยู่ในระหว่ำงกำร
หำรือกบัผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำท่ีจะไดรั้บผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงระบบกำรรับซ้ือไฟฟ้ำดงักล่ำว ซ่ึงรวมถึง
บริษทัดว้ย 

 ในเดือนธันวำคม 2559 บริษทัไดติ้ดตั้งหมอ้ผลิตไอน ้ ำจำกเช้ือเพลิง RDF  ขนำด 75 ตนัต่อชัว่โมง  ส ำหรับ
เพ่ิมปริมำณไอน ้ำแลว้เสร็จ  ซ่ึงสำมำรถเพ่ิมอตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำ RDF-20MW (TG3) แห่งน้ี 
ให้มีประสิทธิภำพสูงสุด โดยยงัสำมำรถท่ีจะส่งไอน ้ ำท่ีเหลือใช้ ไปให้กับโครงกำรโรงไฟฟ้ำ WH-40MW (TG1&2) 
เพ่ือเพ่ิมอตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิตใหมี้ประสิทธิภำพสูงข้ึน 

โรงไฟฟ้ำ RDF-20MW (TG3)ไดรั้บบตัรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ซ่ึงท ำให้
บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลำยประกำร ซ่ึงรวมถึงกำรไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีบำงประเภท 

ค. โรงไฟฟ้า RDF-60MW (TG5) 

โรงไฟฟ้ำ RDF-60MW (TG5) ผลิตไฟฟ้ำโดยกำรเผำไหมเ้ช้ือเพลิง RDF เป็นเช้ือเพลิงหลกั และใช้ควำม
ร้อนทิ้งท่ีถูกปล่อยจำกกระบวนกำรผลิตปูนซีเมนตข์อง บมจ. ทีพีไอ โพลีน เป็นเช้ือเพลิงเสริม โดยโรงไฟฟ้ำ RDF-
60MW (TG5) ไดเ้ปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยใ์นเดือนสิงหำคม 2558 และบริษทัไดจ้  ำหน่ำยไฟฟ้ำท่ีผลิตไดจ้ำกโรงไฟฟ้ำ
ดงักล่ำวให้แก่ กฟผ. ภำยใตสั้ญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำส ำหรับโรงไฟฟ้ำ RDF-60MW (TG5) ซ่ึง กฟผ. ตกลงรับซ้ือปริมำณ
พลงัไฟฟ้ำจ ำนวน 55 เมกะวตัต ์ภำยใตก้ำรซ้ือขำยเป็นแบบ Non-Firm โดย กฟผ. ตอ้งรับซ้ือไฟฟ้ำทั้งหมดท่ีผลิตได ้
ตำมปริมำณพลงัไฟฟ้ำท่ีตกลงกันภำยใตสั้ญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ และไม่มีกำรก ำหนดปริมำณขั้นต ่ำของไฟฟ้ำท่ีบริษัท
จะตอ้งจ ำหน่ำยใหแ้ก่ กฟผ. 

ทั้งน้ี ภำยใตสั้ญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำส ำหรับโรงไฟฟ้ำ RDF-60MW (TG5) บริษทัมีสิทธิไดรั้บอตัรำค่ำไฟฟ้ำรำย
เดือน (โดยรำคำดงักล่ำวยงัไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) ซ่ึงประกอบดว้ย ค่ำพลงังำนไฟฟ้ำ และส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ 
(Adder) เช่นเดียวกบัโรงไฟฟ้ำ RDF-20MW (TG3) 
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สัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำส ำหรับโรงไฟฟ้ำ RDF-60MW (TG5) มีก ำหนดระยะเวลำ 5 ปี นับตั้งแต่เดือนท่ีบริษทั
ขำยไฟฟ้ำใหแ้ก่ กฟผ. และจะส้ินสุดในเดือนสิงหำคม 2563 ทั้งน้ี เม่ือส้ินสุดก ำหนดระยะเวลำตำมสัญญำแลว้ สัญญำ
ซ้ือขำยไฟฟ้ำดงักล่ำวจะต่ออำยอุอกไปโดยอตัโนมติัเป็นระยะเวลำครำวละ 5 ปี หำกบริษทัไดส่้งหนังสือแจง้ให้ กฟผ. 
ทรำบวำ่บริษทัประสงคจ์ะต่ออำยุสัญญำเป็นเวลำล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 30 วนั ก่อนครบก ำหนดอำยุสัญญำ โดยบริษทัจะ
ไดรั้บส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ (Adder) ส ำหรับ 2 ปีแรกของอำยุสัญญำ 5 ปีถดัไป โดยส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ 
(Adder) ส ำหรับโรงไฟฟ้ำ RDF-60MW (TG5) จะส้ินสุดในเดือนสิงหำคม 2565 ทั้งน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขใน
ส่วนท่ีเก่ียวกับประเภทเช้ือเพลิงท่ีใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำตำมท่ีก ำหนดในสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ ในกำรน้ี บริษทัเขำ้ใจว่ำ
รัฐบำลอยู่ในขั้นตอนกำรก ำหนดนโยบำยในอนำคตเก่ียวกับกำรส่งเสริมกำรพฒันำอุตสำหกรรมพลงังำนหมุนเวียน 
โดยน ำระบบ Feed-in Tariff มำใชแ้ทนระบบส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ (Adder) ภำยหลงัจำกกำรส้ินสุดของระยะเวลำ
ท่ีไดรั้บส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำและอยู่ในระหว่ำงกำรหำรือกับผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำท่ีจะไดรั้บผลกระทบจำก
กำรเปล่ียนแปลงระบบกำรรับซ้ือไฟฟ้ำดงักล่ำว ซ่ึงรวมถึงบริษทัดว้ย 

นอกจำกน้ี บริษทัไดติ้ดตั้งหมอ้ผลิตไอน ้ำแบบ Grate Boiler แลว้เสร็จในเดือนสิงหำคม 2561 ซ่ึงสำมำรถใช้
ขยะเผำตรง และ/หรือ ใชเ้ช้ือเพลิง RDF เพ่ิมอีก 1 เคร่ือง  ขนำดก ำลงัผลิต 75 ตนัต่อชัว่โมง โดยมีควำมสำมำรถในกำร
รับขยะเผำตรงไดว้นัละ 750 ตนั เพ่ือใชเ้ป็นหมอ้ผลิตไอน ้ ำ ส ำหรับเพ่ิมปริมำณผลิตไอน ้ ำ เพ่ือเพ่ิมอตัรำกำรใช้ก ำลงั
กำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำ RDF 60MW (TG5) ใหมี้ประสิทธิภำพสูงสุด   

โรงไฟฟ้ำ RDF-60MW (TG5) ไดรั้บบตัรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ซ่ึงท ำให้
บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลำยประกำร ซ่ึงรวมถึงกำรไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีบำงประเภท 

ง. โรงไฟฟ้า RDFPP-100MW” (“TG4 & TG6)  ประกอบด้วย โรงไฟฟ้า RDFPP-70MW (TG6) และ
โรงไฟฟ้า WHPP-30MW (TG4)  รวมก าลงัการผลติ 100MW 

โรงไฟฟ้ำ RDF-100MW (TG4 & TG6) ประกอบดว้ย (1) โรงไฟฟ้ำ WH-30MW (TG4) และ (2) โรงไฟฟ้ำ 
RDF-70MW (TG6) รวมเป็น 100 เมกะวตัต ์เพ่ือขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. ภำยใตสั้ญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 90  เมกะวตัต์  โดย
ด ำเนินในเชิงพำณิชยต์ั้งแต่วนัท่ี 5 เมษำยน 2561 ท่ีผำ่นมำ 

ทั้งน้ี บริษทัไดป้รับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของระบบกำรน ำควำมร้อนทิ้งจำกกระบวนกำรผลิต
ปูนซีเมนตข์อง บมจ. ทีพีไอ โพลีน ท่ีโรงไฟฟ้ำ WH-30MW ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมปริมำณควำมร้อนทิ้งในรูปของก๊ำซร้อนท่ี
ไดรั้บจำกกระบวนกำรผลิตปูนซีเมนตข์อง บมจ. ทีพีไอ โพลีน และจะท ำให้โรงไฟฟ้ำ  WH-30MW (TG4)  มีอตัรำกำร
ใชก้ ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำดียิง่ข้ึน ซ่ึงเสร็จด ำเนินกำรไดต้ั้งแต่ เดือนมิถุนำยน 2560  

บริษทัยงัไดติ้ดตั้งหมอ้ผลิตไอน ้ำจำกเช้ือเพลิง RDF  ขนำด 75 ตนัต่อชัว่โมง  ส ำหรับเพ่ิมปริมำณไอน ้ ำ เพ่ือ
เพ่ิมอตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำ WH-30MW (TG4) ใหมี้ประสิทธิภำพสูงสุด โดยยงัสำมำรถท่ีจะส่ง
ไอน ้ำท่ีเหลือใชไ้ปใหก้บัโครงกำรโรงไฟฟ้ำ WH-40MW (TG1&2) ได ้ 

นอกจำกน้ี บริษัทได้ติดตั้ งหม้อผลิตไอน ้ ำแบบ Grate Boiler ซ่ึงสำมำรถใช้ขยะเผำตรง  และ/หรือ ใช้
เช้ือเพลิง RDF เพ่ิมอีก 1 เคร่ือง ขนำดก ำลงัผลิต 75 ตนัต่อชั่วโมงโดยมีควำมสำมำรถในกำรรับขยะเผำตรงไดว้นัละ 
750 ตัน เพ่ือใช้เป็นหม้อผลิตไอน ้ ำ ส ำหรับเพ่ิมปริมำณไอน ้ ำ เพ่ือเพ่ิมอัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำให้มี
ประสิทธิภำพสูงสุดให้กบัโรงไฟฟ้ำ RDF-70MW (TG6)  โดยเร่ิมด ำเนินกำรไดต้ั้งแต่เดือนธนัวำคม 2561  

โดยโรงไฟฟ้ำ WH-30MW และโรงไฟฟ้ำ RDF-70MW ไดรั้บบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน ซ่ึงท ำใหบ้ริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลำยประกำร ซ่ึงรวมถึงกำรไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีบำงประเภท  
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 จ. โรงไฟฟ้า 70MW (TG7) (ก าลงัการผลติท่ีได้รับอนุญาต 40 เมกะวัตต์) 

โรงไฟฟ้ำ 70MW (TG7) ไดถู้กออกแบบและก่อสร้ำงให้มีควำมยืดหยุ่นในกำรด ำเนินงำน โดยในกรณีท่ี
โรงไฟฟ้ำ RDF-60MW (TG5) หรือโรงไฟฟ้ำ RDF-7MW (TG6) ของบริษทั โรงใดโรงหน่ึงไม่สำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้
เต็มก ำลงักำรผลิต เน่ืองจำกเคร่ืองจกัรช ำรุดเสียหำย หรือหยุดท ำงำน เน่ืองจำกอยูร่ะหว่ำงกำรบ ำรุงรักษำ หรือเหตุอ่ืน
ใด บริษทัสำมำรถใช้เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำแห่งน้ี ในกำรผลิตไฟฟ้ำส ำรองให้แก่โรงไฟฟ้ำ RDF-60MW 
(TG5) หรือโรงไฟฟ้ำ RDF-70MW (TG6) ไดต้ำมท่ีจ ำเป็น ซ่ึงบริษทัเช่ือว่ำจะช่วยลดควำมเสียหำยจำกกำรสูญเสียค่ำ
ไฟฟ้ำหำกกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำดงักล่ำวขดัขอ้ง ทั้งน้ี กำรสับเปล่ียนเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำแห่งน้ี 
เพื่อใชใ้นกำรผลิตไฟฟ้ำส ำรองให้แก่โรงไฟฟ้ำ RDF-60MW (TG5) หรือโรงไฟฟ้ำ RDF-70MW (TG6) ของบริษทัจะ
ใชร้ะยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 1 ถึง 2 สัปดำห์ 

ในกรณีท่ีเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำแห่งน้ี ยงัไม่ไดใ้ชง้ำนส ำหรับโรงไฟฟ้ำ RDF-60MW (TG5) หรือ
โรงไฟฟ้ำ RDF-70MW (TG6) ดงักล่ำว บริษทัสำมำรถท่ีจะผลิตไฟฟ้ำ โดยใช้หมอ้ไอน ้ ำ ซ่ึงมีก ำลงักำรผลิตไอน ้ ำได ้
150 ตนัต่อชัว่โมง ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้กำรผลิตไอน ้ ำเพ่ือจ ำหน่ำยใหก้บัโรงงำนอิฐมวลเบำ ของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน โดยไอ
น ้ ำท่ีเหลือ หรือช่วงท่ีโรงงำนอิฐมวลเบำไม่ไดใ้ชไ้อน ้ ำ ก็จะน ำไอน ้ ำมำใชส้ ำหรับเดินโรงไฟฟ้ำ 70MW (TG7) แห่งน้ี 
ซ่ึงจะไดก้ ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำประมำณ 40 เมกะวตัต ์ 

ทั้งน้ี ในเดือนมกรำคม 2559 บริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำส ำหรับโรงไฟฟ้ำ 70MW (TG7)   กบั บมจ. 
ทีพีไอ โพลีน เพ่ือจ ำหน่ำยไฟฟ้ำท่ีผลิตได้จำกโรงไฟฟ้ำดงักล่ำว ให้แก่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน โดยเร่ิมจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ
ตั้งแต่วนัท่ี 18 สิงหำคม 2561 โดยมีก ำลงักำรผลิตท่ีไดรั้บอนุญำต 40 เมกะวตัต ์ โดยตำมสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำดงักล่ำว  
บริษทัเรียกเก็บค่ำไฟฟ้ำตำมปริมำณไฟฟ้ำท่ีบริษทัไดจ้  ำหน่ำยจริงในแต่ละเดือน ในอตัรำบำทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง ซ่ึง
เท่ำกบัอตัรำค่ำไฟฟ้ำต่อหน่วย  ตำมช่วงเวลำของกำรใช ้( Time of Use Rate –TOU)  ซ่ึงเป็นอตัรำเดียวกนักบักำรซ้ือ
ขำยไฟฟ้ำท่ี ทำงบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ำกัด (มหำชน) ซ้ือตรงจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค โดยไม่มีกำรเรียกเก็บค่ำ
พลงังำนสูงสุด  (Demand Charge )  (โดยรำคำดงักล่ำวยงัไม่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิม)  โดยคิดจำกปริมำณกำรซ้ือขำยไฟฟ้ำจริง  

อน่ึง สัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำส ำหรับโรงไฟฟ้ำ 70MW (TG7) จะส้ินสุดเม่ือครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำท่ีดิน
ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงไฟฟ้ำแห่งน้ี ตำมสัญญำเช่ำระหวำ่งบริษทัในฐำนะผูเ้ช่ำ กบั บมจ. ทีพีไอ  โพลีน ในฐำนะผูใ้ห้เช่ำ 
โดยระยะเวลำกำรเช่ำตำมสัญญำเช่ำดงักล่ำวจะส้ินสุดในเดือนกรกฎำคม 2585 

นอกจำกน้ี บริษทัไดเ้ตรียมกำรก่อสร้ำงหมอ้ไอน ้ ำเพ่ิมเติม โดยเป็นหมอ้ผลิตไอน ้ ำแบบ Grate Boiler  ซ่ึง
สำมำรถใช้ขยะเผำตรง และ/หรือ ใช้เช้ือเพลิง RDF เพ่ิมอีก  3 เคร่ือง  ขนำดก ำลงัผลิต 75 ตนัต่อชั่วโมง เพื่อใช้เป็น
หมอ้ผลิตไอน ้ ำใหก้บัโรงงำนอิฐมวลเบำ และ กระบวนกำรอุ่นวตัถุดิบและเช้ือเพลิง ของ บมจ. ทีพีไอ  โพลีน ท่ีมีควำม
ตอ้งกำรไอน ้ ำเพ่ิมเติม และ เพ่ือใชใ้นกำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำ 70MW (TG7) นอกจำกน้ียงัเป็นกำรเตรียมกำรเพ่ือ
จะรองรับกำรปริมำณขยะชุมชนท่ีบริษทัมีกำรเปิดรับก ำจดัเพ่ิมข้ึนดว้ย ซ่ึงคำดว่ำจะแลว้เสร็จกลำงปี 2563 และ 2564 
ตำมล ำดบั  

ฉ. โรงไฟฟ้าถ่านหิน 150MW (TG8) 

โรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน 150MW (TG8) ไดด้  ำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์และขำยไฟฟ้ำ
ให้แก่ บมจ. ทีพีไอ  โพลีน ไดเ้ม่ือวนัท่ี 25 มกรำคม  2562 โดยภำยใตสั้ญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำระหว่ำงบริษทั กบั บมจ. ที
พีไอ โพลีน ไดก้ ำหนดปริมำณไฟฟ้ำขั้นต ่ำท่ีบริษทั และ บมจ. ทีพีไอ  โพลีน ตกลงซ้ือขำยในปริมำณไม่น้อยกวำ่ร้อย
ละ 30 ของปริมำณไฟฟ้ำท่ีบริษทัผลิตไดใ้นแต่ละปี โดยบริษทัเรียกเก็บค่ำไฟฟ้ำตำมปริมำณไฟฟ้ำท่ีบริษทัไดจ้  ำหน่ำย
จริงในแต่ละเดือน ในอตัรำบำทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง ซ่ึงเท่ำกบัอตัรำค่ำไฟฟ้ำต่อหน่วย  ตำมช่วงเวลำของกำรใช ้( Time 
of Use Rate –TOU)  ซ่ึงเป็นอตัรำเดียวกนักบักำรซ้ือขำยไฟฟ้ำท่ี ทำงบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ำกดั (มหำชน) ซ้ือตรงจำก
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กำรไฟฟ้ำส่วนภู มิภำค โดยไม่มีกำรเรียกเก็บ ค่ำพลังงำนสูงสุด (Demand Charge )  (โดยรำคำดังกล่ำวยังไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม)  โดยคิดจำกปริมำณกำรซ้ือขำยไฟฟ้ำจริง โดยสัญญำดงักล่ำวจะส้ินสุดเม่ือครบก ำหนดระยะเวลำกำร
เช่ำท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงไฟฟ้ำแห่งน้ี ตำมสัญญำเช่ำระหวำ่งบริษทัในฐำนะผูเ้ช่ำ กบั บมจ. ทีพีไอ โพลีน ในฐำนะ
ผูใ้หเ้ช่ำ โดยระยะเวลำกำรเช่ำตำมสัญญำเช่ำดงักล่ำวจะส้ินสุดในเดือนกรกฎำคม 2585 

โรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน 150MW ไดรั้บบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ซ่ึงท ำให้
บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลำยประกำร ซ่ึงรวมถึงกำรไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีบำงประเภท 

สรุปขอ้มลูโรงไฟฟ้ำของบริษทั มีดงัน้ี 

 

โรงไฟฟ้าของบริษัท เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ ขนาดก าลงัการ

ผลติ 

ขายให้ 

1. โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนทิ้ง 

       (“โรงไฟฟ้ำ WH-40MW” หรือ “TG 

1&2”) 

  

มิถุนำยน 2552 40 เมกะวตัต ์ บมจ.ที พี ไอ  โพ ลีน  คิด ใน
อตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำพ้ืนฐำน
ตำมท่ี บมจ. ทีพีไอ โพลีน ซ้ือ
ตรงจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค   

2. โรงไฟฟ้ำพลงังำนเช้ือเพลิง RDF                  
(“โรงไฟฟ้ำ RDF-20MW” หรือ “TG 3”) 

 

มกรำคม 2558 20 เมกะวตัต ์ ก ำ ร ไ ฟ ฟ้ ำ ฝ่ ำ ย ผ ลิ ต แ ห่ ง
ประเทศไทย คิดในอัตรำค่ำ
พลังงำนไฟฟ้ำพ้ืนฐำน และ
ส่วน เพ่ิมรำคำรับ ซ้ือไฟฟ้ ำ 
(Adder) อี ก  ใน อั ต ร ำ  3.50 
บำทต่อกิโลวตัต์-ชั่วโมง เป็น
ระยะเวลำ 7 ปี 
 

3. โรงไฟฟ้ำพลงังำนเช้ือเพลิง RDF                 
(“โรงไฟฟ้ำ RDF-60MW” หรือ “TG 5”)  
 

 

 

 
 

สิงหำคม 2558 60 เมกะวตัต ์ ก ำ ร ไ ฟ ฟ้ ำ ฝ่ ำ ย ผ ลิ ต แ ห่ ง
ประเทศไทย คิดในอัตรำค่ำ
พลังงำนไฟฟ้ำพ้ืนฐำน และ
ส่วน เพ่ิมรำคำรับ ซ้ือไฟฟ้ ำ 
(Adder) อี ก  ใน อั ต ร ำ  3.50 
บำทต่อกิโลวตัต์-ชั่วโมง เป็น
ระยะเวลำ 7 ปี 
 
  

4. โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนทิ้ง 

       (“โรงไฟฟ้ำ WH-30MW” หรือ “TG 4”) 

 

มกรำคม 2559 ขำยให ้
บมจ. ทีพีไอ โพลีน /  
ขำยใหก้ำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต

30 เมกะวตัต ์ ปัจจุบนัขำยไฟฟ้ำให้กำรไฟฟ้ำ
ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ใน
อตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำพ้ืนฐำน 
และส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ 
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แห่งประเทศไทย  ตั้งแต่ 

เมษำยน 2561 

(Adder) อีกในอตัรำ 3.50 บำท
ต่ อ กิ โล วัต ต์ -ชั่ ว โม ง  เป็ น
ระยะเวลำ 7 ปี 

5. โรงไฟฟ้ำพลงังำนเช้ือเพลิง RDF 
 (“โรงไฟฟ้ำ RDF -70MW” หรือ “TG6”) 

  

เมษำยน 2561 70 เมกะวตัต ์ ก ำ ร ไ ฟ ฟ้ ำ ฝ่ ำ ย ผ ลิ ต แ ห่ ง
ประเทศไทย คิดในอัตรำค่ำ
พลังงำนไฟฟ้ำพ้ืนฐำน และ
ส่วน เพ่ิมรำคำรับ ซ้ือไฟฟ้ ำ 
(Adder) อีกในอตัรำ 3.50 บำท
ต่ อ กิ โล วัต ต์ -ชั่ ว โม ง  เป็ น
ระยะเวลำ 7 ปี  

6. โรงไฟฟ้ำ 70MW 
 (“โรงไฟฟ้ำ 70MW” หรือ “TG7”) 

  

สิงหำคม 2561  70 เมกะวตัต ์* บมจ.ที พี ไอ  โพ ลีน  คิด ใน
อตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำพ้ืนฐำน
ตำมท่ี บมจ. ทีพีไอ โพลีน ซ้ือ
ตรงจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

7. โรงไฟฟ้ำพลงังำนถ่ำนหิน 
       (“โรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน 150MW” หรือ 

“TG8”)  

  

เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์
เม่ือ มกรำคม 2562 

150 เมกะวตัต ์ บมจ. ทีพีไอ โพลีน ในอัตรำ
ค่ ำพลังงำน ไฟ ฟ้ ำ พ้ื น ฐำน
ตำมท่ี บมจ. ทีพีไอ  โพลีน ซ้ือ
ตรงจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

รวม  440 เมกะวตัต ์  

หมำยเหตุ :    * ก ำลงักำรผลิตท่ีไดรั้บอนุญำต 40 เมกะวตัต ์ 

                                                                         

 

 

2.  กระบวนการผลติ 

โรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนทิ้งผลิตไฟฟ้ำโดยใช้ควำมร้อนทิ้งท่ีปล่อยออกมำจำกกระบวนกำรผลิต
ปูนซีเมนตข์อง บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิให้กบัน ้ ำจนกลำยเป็นไอน ้ ำ ซ่ึงใชใ้นกำรขบัเคล่ือนเคร่ืองก ำเนิด
ไฟฟ้ำกงัหนัไอน ้ำ 

กรณีโรงไฟฟ้ำพลงังำนเช้ือเพลิง RDF นั้น ผลิตไฟฟ้ำโดยเผำไหมเ้ช้ือเพลิง RDF เป็นเช้ือเพลิงหลกั และใช้
พลงังำนควำมร้อนทิ้งเป็นเช้ือเพลิงเสริม จนเกิดไอน ้ำ ซ่ึงใชใ้นกำรขบัเคล่ือนเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำกงัหนัไอน ้ำ  
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รำยละเอียดของกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกควำมร้อนทิ้งและเช้ือเพลิง RDF มีดงัต่อไปน้ี 

ก. การผลติไฟฟ้าจากความร้อนทิง้ 

บริษทัผลิตไฟฟ้ำโดยใชค้วำมร้อนทิ้งท่ีถูกปล่อยออกมำจำกกระบวนกำรผลิตปูนซีเมนตข์อง บมจ. ทีพีไอ 
โพลีน โดยในกำรผลิตปูนซีเมนต์จะมีกำรน ำวตัถุดิบท่ีถูกบดรวมกนั มำผ่ำนเตำเผำแบบหมุน ซ่ึงจะเกิดปฏิกิริยำทำง
กำยภำพและเคมีท่ีซับซอ้น ท ำให้แปรสภำพเป็นปูนเมด็ และน ำปูนเมด็ท่ีผลิตไดม้ำระบำยควำมร้อนโดยใชล้มเยน็ ซ่ึง
จะเกิดกำรปล่อยควำมร้อนทิ้งออกมำจำกห้องระบำยควำมร้อนปูนเมด็ โดยกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำม
ร้อนทิ้ง เป็นดงัน้ี 

1. การน าความร้อนทิง้จากหออบความร้อนมาใช้ใหม่  

หมอ้ผลิตไอน ้ ำจำกลมร้อนหออบควำมร้อน (Suspension Preheater Boiler) น ำควำมร้อนทิ้ง
จำกหออบควำมร้อนกลับมำใช้ในกำรผลิตไอน ้ ำ โดยกำรเพ่ิมควำมร้อนให้น ้ ำร้อนท่ีผ่ำนกำร
ควบแน่นดว้ยควำมร้อนทิ้งท่ีน ำมำใชใ้หม่ 

2. การน าความร้อนทิง้จากห้องระบายความร้อนปูนเม็ดมาใช้ใหม่  

ควำมร้อนทิ้งจำกหอ้งระบำยควำมร้อนปูนเมด็จะถูกน ำมำใชใ้นกำรผลิตไอน ้ ำผำ่นหมอ้ผลิตไอน ้ ำ
จำกลมร้อนห้องระบำยควำมร้อนปูนเม็ด (Air Quenching Cooler Boiler) โดยกำรเพ่ิมควำม
ร้อนใหน้ ้ ำร้อนท่ีผำ่นกำรควบแน่นดว้ยควำมร้อนทิ้งท่ีน ำมำใชใ้หม่ 

3. การผลติไฟฟ้า  

ไอน ้ ำจำกหมอ้ผลิตไอน ้ำจำกลมร้อนหออบควำมร้อน (Suspension Preheater Boiler) และหมอ้
ผลิตไอน ้ ำจำกลมร้อนห้องระบำยควำมร้อนปูนเมด็ (Air Quenching Cooler Boiler) จะผ่ำนเขำ้
ไปยงักงัหนัไอน ้ำเพ่ือขบัเคล่ือนเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำและเพ่ือผลิตไฟฟ้ำ 

ข. การผลติไฟฟ้าจากเช้ือเพลงิ RDF 

โรงไฟฟ้ำพลงังำนเช้ือเพลิง RDF ของบริษัท ผลิตไฟฟ้ำโดยใช้กำรเผำไหมข้องเช้ือเพลิง RDF เพ่ิมควำม
ร้อนใหก้บัน ้ ำจนเป็นไอน ้ ำ และใชไ้อน ้ ำท่ีไดใ้นกำรขบัเคล่ือนเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำกงัหันไอน ้ ำ ทั้งน้ี โรงไฟฟ้ำพลงังำน
เช้ือเพลิง RDF ของบริษทัทุกโรงมีควำมสำมำรถในกำรผลิตไฟฟ้ำโดยใชพ้ลงังำนควำมร้อนทิ้งเพ่ิมควำมร้อนให้กบัน ้ ำ
ไดด้ว้ย โดยขั้นตอนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเช้ือเพลิง RDF เป็นดงัน้ี 

1. การเผาไหม้เช้ือเพลิง RDF เช้ือเพลิง RDF จะถูกเผำไหมใ้นหมอ้ผลิตไอน ้ ำซ่ึงใชเ้ช้ือเพลิง RDF 
เพ่ือเพ่ิมควำมร้อนใหแ้ก่น ้ำ เพ่ือท ำใหเ้กิดไอน ้ำ 

2. การผลิตไฟฟ้า ไอน ้ ำจำกหม้อผลิตไอน ้ ำซ่ึงใช้เช้ือเพลิง RDF จะผ่ำนเข้ำไปยงักังหันไอน ้ ำท่ี
ขบัเคล่ือนเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำเพ่ือผลิตไฟฟ้ำ 

3. การควบแน่นไอน ้าให้เป็นน ้า เคร่ืองควบแน่นจะน ำไอน ้ำท่ีผำ่นกงัหนัไอน ้ ำไปควบแน่นไอน ้ ำให้
เป็นน ้ำ น ้ ำท่ีไดม้ำดงักล่ำวจะน ำไปใชเ้ป็นน ้ำป้อนเขำ้หมอ้ผลิตไอน ้ำซ่ึงใชเ้ช้ือเพลิง RDF ต่อไป 

4. การไล่อากาศ (Deaeration) เน่ืองจำกก๊ำซออกซิเจนท่ีละลำยในน ้ ำอำจกัดกร่อนอุปกรณ์โลหะ
และท ำให้เกิดสนิม บริษทัจึงติดตั้งเคร่ืองจกัรเพ่ือดึงเอำก๊ำซออกซิเจนออกจำกน ้ำ ก่อนท่ีน ้ำจะถูก
ป้อนกลบัเขำ้ไปสู่หมอ้ผลิตไอน ้ำซ่ึงใชเ้ช้ือเพลิง RDF เพ่ือกำรผลิตไอน ้ำ 
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ค. การผลติเช้ือเพลงิ RDF 

 เช้ือเพลิง RDF ส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นโรงไฟฟ้ำ ของบริษทัถูกผลิตข้ึนโดยกำรน ำขยะชุมชน และขยะจำกหลุมฝัง
กลบท่ียงัไม่ผำ่นกำรคดัแยกมำผ่ำนกระบวนกำรคดัแยกและแปรรูปให้เป็นเช้ือเพลิง RDF รวมทั้งจดัหำเช้ือเพลิง RDF 
โดยตรงจำกบริษัทจดักำรขยะในรูปแบบของขยะจำกหลุมฝังกลบท่ีผ่ำนกำรคดัแยกแล้ว ซ่ึงสำมำรถน ำมำใช้เป็น
เช้ือเพลิง RDF ไดโ้ดยตรงหลงัจำกผ่ำนกระบวนกำรคดัแยกอีกเล็กน้อย โดยบริษทัจดัหำขยะชุมชน ขยะจำกหลุมฝัง
กลบท่ียงัไม่ผำ่นกำรคดัแยก และขยะจำกหลุมฝังกลบท่ีผำ่นกำรคดัแยกแลว้จำกผูจ้ดัหำขยะหลำยรำย 

 ทั้งน้ี บริษทัไดศึ้กษำจนเกิดควำมเขำ้ใจในคุณลกัษณะของขยะจำกหลุมฝังกลบและขยะชุมชนในประเทศ
ไทยเป็นอยำ่งดี กล่ำวคือ เป็นขยะท่ีมีปริมำณค่ำควำมช้ืนสูงและค่ำควำมร้อนต ่ำ บริษทัจึงพฒันำเทคโนโลยขีองตนเอง
เพ่ือน ำขยะดงักล่ำวไปผำ่นกระบวนกำรคดัแยกและแปรรูปใหเ้ป็นเช้ือเพลิง RDF 

 บริษทัแบ่งประเภทขยะท่ีเขำ้สู่โรงผลิตเช้ือเพลิง RDF เป็นขยะชุมชน และขยะจำกหลุมฝังกลบ โดยกรณีท่ี
เป็นขยะชุมชน บริษัทจะมีกำรตรวจนับปริมำณโดยกำรผ่ำนเคร่ืองชั่งทุกคร้ัง รวมถึงมีกำรเก็บตัวอย่ำงเพ่ือน ำมำ
วิเครำะห์องค์ประกอบของขยะให้เป็นไปตำมคุณสมบัติและเง่ือนไขท่ีใช้ในกำรผลิตเช้ือเพลิง RDF และน ำเข้ำสู่
กระบวนกำรผลิตเช้ือเพลิง RDF ส่วนกรณีขยะจำกหลุมฝังกลบมกัจะเป็นขยะท่ีมีคุณภำพดีกว่ำขยะชุมชน บริษทัจึง
สำมำรถน ำขยะดงักล่ำวเขำ้สู่กระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพอีกเลก็น้อย ดว้ยเคร่ืองจกัรในโรงงำนเตรียมเช้ือเพลิง RDF 
ของบริษทั เพ่ือใหไ้ดเ้ช้ือเพลิง RDF ท่ีจะน ำไปเป็นเช้ือเพลิงในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำต่อไป  

 ปัจจุบนั โรงกำรผลิตเช้ือเพลิง RDF ของบริษทั มีก ำลงักำรผลิตติดตั้งในกำรรับขยะชุมชนเขำ้สู่กระบวนกำร
ผลิตเป็นจ ำนวนถึง 6,000 ตนัต่อวนั ซ่ึงสำมำรถผลิตเป็นเช้ือเพลิง RDF ไดเ้ป็นจ ำนวนถึง 3,000 ตนัต่อวนั ในระหว่ำง
กำรน ำขยะมำผ่ำนกระบวนกำรคดัแยกให้เป็นเช้ือเพลิง RDF นั้น บริษทัจะน ำขยะเขำ้สู่กระบวนกำรบดเพ่ือลดขนำด 
และใชเ้คร่ืองคดัแยกขยะเพ่ือคดัแยกขยะส่วนเบำ เช่น พลำสติก ซ่ึงเหมำะกบักำรผลิตเช้ือเพลิง RDF มำกกว่ำขยะส่วน
หนัก และน ำขยะส่วนเบำไปผ่ำนกระบวนกำรก ำจดัควำมช้ืน และน ำไปผ่ำนกระบวนกำรบดและกระบวนกำรอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติม เพ่ือให้ขยะมีขนำดและค่ำควำมร้อนท่ีเหมำะสมส ำหรับน ำไปใชผ้ลิตเช้ือเพลิง RDF โดยเช้ือเพลิง RDF ท่ีผลิต
ไดน้ั้น จะถูกใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเพ่ือผลิตไอน ้ำในกำรขบัเคล่ือนเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 

 บริษัทจดัตั้งสถำนท่ีเก็บเช้ือเพลิง RDF ซ่ึงสำมำรถเก็บเช้ือเพลิง RDF ได้เป็นจ ำนวนถึง 100,000 ตนั ซ่ึง
เพียงพอส ำหรับกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำพลงังำนเช้ือเพลิง RDF ของบริษทั เป็นระยะเวลำประมำณ 1 เดือน 

ง. การบ ารุงรักษา 

กำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำและโรงผลิตเช้ือเพลิง RDF ของบริษัทเป็นส่ิงส ำคัญในกำรประกอบธุรกิจของ
บริษทั   

กำรบ ำรุงรักษำอย่ำงเหมำะสมไม่เพียงแต่ท ำให้บริษทัด ำเนินงำนโรงไฟฟ้ำไดอ้ย่ำงมีประสิทธิผลมำกข้ึน 
และผลิตไฟฟ้ำดว้ยประสิทธิภำพท่ีสูงข้ึนจนสำมำรถผลิตไฟฟ้ำไดใ้นปริมำณท่ีเพ่ิมข้ึน แต่ยงัป้องกนัควำมเส่ียงจำกกำร
หยุดท ำงำน หรือควำมช ำรุดบกพร่องท่ีส ำคญัของโรงไฟฟ้ำของบริษทั โดยบริษทัเป็นผูด้  ำเนินงำนดำ้นกำรบ ำรุงรักษำ
ตำมปกติ (Routine Maintenance) และกำรตรวจสอบประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำและโรงผลิตเช้ือเพลิง 
RDF เอง  

กำรบ ำรุงรักษำคร้ังใหญ่ ไดแ้ก่ กำรบ ำรุงรักษำกงัหันไอน ้ ำ และหยุดกำรเดินเคร่ืองหมอ้ผลิตไอน ้ ำทั้งหมด
เพ่ือกำรบ ำรุงรักษำในแต่ละโรงไฟฟ้ำซ่ึงจะท ำเป็นประจ ำทุก 5 ปี ตำมค ำแนะน ำของผูผ้ลิต และปกติจะใชร้ะยะเวลำ
ประมำณ 30 ถึง 60 วนั บริษทัก ำหนดให้มีกำรบ ำรุงรักษำตำมปกติ และกำรตรวจสอบประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนปี
ละ 1 คร้ัง ซ่ึงจะใช้เวลำประมำณ 15 ถึง 30 วนั โดยในระหว่ำงกำรบ ำรุงรักษำตำมปกตินั้ น โรงไฟฟ้ำสำมำรถเปิด
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ด ำเนินกำรตำมปกติ นอกจำกน้ี บริษทัจะท ำกำรหยดุกำรเดินเคร่ืองหมอ้ผลิตไอน ้ำเพ่ือกำรบ ำรุงรักษำเป็นระยะเวลำ 30 
ถึง 45 วนัต่อปี ซ่ึงจะหยดุกำรเดินเคร่ืองหมอ้ผลิตไอน ้ ำแต่ละเคร่ืองเพ่ือกำรบ ำรุงรักษำในช่วงระยะเวลำท่ีแตกต่ำงกนั
ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ กรณีท่ีหมอ้ผลิตไอน ้ ำซ่ึงติดตั้งในโรงไฟฟ้ำแต่ละโรงนั้นมีจ ำนวนหลำยเคร่ือง บริษทัจะด ำเนินกำร
บ ำรุงรักษำหมอ้ผลิตไอน ้ ำแต่ละเคร่ืองในช่วงระยะเวลำท่ีแตกต่ำงกนั นอกจำกน้ี บริษทัยงัวำงแผนก ำหนดเวลำในกำร
บ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนเช้ือเพลิง RDF และพลงังำนควำมร้อนทิ้งของบริษทัให้สอดคลอ้งกบักำรบ ำรุงรักษำสำย
งำนกำรผลิตปูนซีเมนตข์อง บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพื่อเป็นกำรลดปัญหำกำรหยดุชะงกัของกำรด ำเนินงำนโรงไฟฟ้ำของ
บริษทั และสำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง  

 3.  การจัดหาวัตถุดบิ 

ก. การจัดหาความร้อนทิง้ 

บริษทัซ้ือควำมร้อนทิ้งจำก บมจ. ทีพีไอ โพลีน ตำมสัญญำซ้ือขำยและบริกำร  

ข. การจัดหาขยะ 

โรงไฟฟ้ำพลงังำนเช้ือเพลิง RDF ของบริษทัผลิตไฟฟ้ำจำกกำรเผำไหมเ้ช้ือเพลิง RDF เพ่ิมเติมจำกกำรใช้
พลงังำนควำมร้อนทิ้ง โดยขยะซ่ึงใชใ้นกำรผลิตเช้ือเพลิง RDF แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ (1) ขยะจำกหลุมฝัง
กลบท่ีผำ่นกำรคดัแยกแลว้โดยบริษทัจดักำรขยะ (2) ขยะจำกหลุมฝังกลบท่ียงัไม่ผ่ำนกำรคดัแยกโดยบริษทัจดักำรขยะ 
และ (3) ขยะชุมชนซ่ึงเทศบำลและบริษทัจดักำรขยะท่ีไดรั้บอนุญำตจำกเทศบำล ขนส่งมำใหบ้ริษทั ทั้งน้ีขยะจำกหลุม
ฝังกลบท่ีผ่ำนกำรคดัแยกแลว้ เป็นขยะจำกหลุมฝังกลบท่ีบริษทัจดักำรขยะน ำไปผำ่นกระบวนกำรคดัแยกขยะโดยเอำ
ขยะท่ีมีค่ำกำรเผำไหมต้ ่ำออก เช่น ทรำย หิน และโลหะ ซ่ึงขยะจำกหลุมฝังกลบท่ีผ่ำนกำรคัดแยกแล้วส่วนใหญ่
สำมำรถน ำมำผ่ำนกระบวนกำรเพียงเล็กน้อยก็สำมำรถน ำมำเผำไหมใ้นหมอ้ผลิตไอน ้ ำซ่ึงใช้เช้ือเพลิง RDF ได ้ส่วน
ขยะจำกหลุมฝังกลบท่ียงัไม่ผ่ำนกำรคดัแยกและขยะชุมชนนั้น บริษทัตอ้งน ำขยะเหล่ำน้ีมำผ่ำนกระบวนกำรคดัแยก
ของบริษทั เพ่ือผลิตใหเ้ป็นเช้ือเพลิง RDF ก่อนท่ีจะน ำไปเผำไหมใ้นหมอ้ผลิตไอน ้ำซ่ึงใชเ้ช้ือเพลิง RDF 

 ในกำรจดัหำขยะของบริษทั นั้ น บริษทัประมำณกำรปริมำณกำรรับขยะโดยค ำนวณจำกปริมำณไฟฟ้ำท่ี
บริษทัคำดวำ่จะผลิตได ้และประมำณควำมตอ้งกำรใชเ้ช้ือเพลิง RDF ในกำรผลิตไฟฟ้ำ รวมถึงปริมำณขยะท่ีควรตอ้ง
รับเพ่ือผลิตเช้ือเพลิง RDF เพ่ือให้บริษทัไม่จ ำตอ้งรับขยะมำกเกินก ำลงักำรผลิตเช้ือเพลิง RDF ของบริษทั  ในกรณีท่ี
โรงไฟฟ้ำมีกำรหยุดซ่อมบ ำรุงตำมก ำหนดเวลำ หรือในกรณีฉุกเฉิน จะท ำให้มีควำมตอ้งกำรใช้เช้ือเพลิง RDF ลดลง 
ซ่ึงในกรณีดงักล่ำวบริษัทยงัสำมำรถจดัเก็บเช้ือเพลิง RDF ไดเ้ป็นจ ำนวนถึง 100,000 ตันเป็นระยะเวลำประมำณ 1 
เดือน  อีกทั้ งบริษทัมีสิทธิลดปริมำณหรือยกเลิกกำรรับซ้ือขยะจำกหลุมฝังกลบ และ/หรือขยะชุมชนไดต้ำมควำม
เหมำะสม ดว้ยกำรแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหแ้ก่ผูจ้ดัหำขยะทรำบล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 30 วนั  

ขยะจากหลุมฝังกลบ 

บริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำกบับริษทัจดักำรขยะเพ่ือรับขยะจำกหลุมฝังกลบทั้งท่ีผำ่นกำรคดัแยกแลว้ และท่ียงัไม่
ผ่ำนกำรคดัแยก ซ่ึงสัญญำส่วนใหญ่มีก ำหนดระยะเวลำ 7 ปี โดยก ำหนดปริมำณขยะขั้นต ่ำท่ีบริษทัจดักำรขยะแต่ละ
รำยตอ้งจดัหำใหแ้ก่บริษทั ทั้งน้ี รำคำของขยะจำกหลุมฝังกลบทั้งท่ีผ่ำนกำรคดัแยกแลว้และท่ียงัไม่ผ่ำนกำรคดัแยก จะ
แตกต่ำงกนัตำมค่ำควำมร้อนของขยะท่ีจดัส่งให้แก่บริษทั ในแต่ละครำว โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษทัไดเ้ขำ้ท ำ
สัญญำกบับริษทัจดักำรขยะ จ ำนวน 59 รำย เพ่ือรับขยะจำกหลุมฝังกลบท่ีผ่ำนกำรคดัแยกแลว้และท่ียงัไม่ผ่ำนกำรคดั
แยก เป็นจ ำนวนทั้งส้ิน 1,548,960  ตนัต่อปี  
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ขยะชุมชน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำรับขยะชุมชนกบัเทศบำล จ ำนวน 88 แห่ง และกบับริษทั
จัดกำรขยะชุมชนท่ีได้รับอนุญำตจำกเทศบำล จ ำนวน 13 รำย ทั้ งในกรุงเทพมหำนครและอีก 7 จังหวัด ซ่ึง
ประกอบดว้ย จงัหวดัรำชบุรี จงัหวดัสระบุรี จงัหวดัปทุมธำนี จงัหวดัชลบุรี จงัหวดันครนำยก จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
และจงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ  

ขยะท่ีบริษัทได้จากการเข้าไปลงทุนเคร่ืองจักรท่ีบ่อขยะ 

บริษทัไดล้งทุนติดตั้งเคร่ืองผลิตเช้ือเพลิง RDF และ เคร่ืองคดัแยกเพ่ิมเติมท่ีบ่อขยะ โดยติดตั้งเคร่ืองจกัรท่ี
บ่อขยะในจงัหวดันครรำชสีมำ 2 แห่ง โดยบริษทัเป็นผูด้  ำเนินกำรเอง นอกจำกน้ีบริษทัยงัไดล้งทุนติดตั้งเคร่ืองจกัรคดั
แยกขยะท่ีบ่อขยะ โดยให้เจำ้ของบ่อขยะเช่ำด ำเนินกำร  ตำมแหล่งขยะท่ีมีศกัยภำพสูงในจงัหวดัใหญ่ๆ  เพ่ือควำม
เพียงพอและควำมมัน่คงของเช้ือเพลิง RDF ท่ีส่งใหก้บัโรงไฟฟ้ำของบริษทั โดยจดัส่งมำเป็น RDF พร้อมใชง้ำนไดแ้ก่ 
(1) จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ 3 แห่ง (2) จงัหวดัระยอง 2 แห่ง (3) จงัหวดักำญจนบุรี 1 แห่ง (4) จงัหวดัสมุทรสำคร 1 
แห่ง (5) จงัหวดัชลบุรี 1 แห่ง (6) นครรำชสีมำ 1 แห่ง รวมทั้งหมด 9 แห่ง ซ่ึงโดยรวมสำมำรถจดัส่งขยะคดัแยกได้
เพ่ิมข้ึนอีกวนัละ 1,000 ตนั หรือประมำณ 300,000 ตนั ต่อปี เพ่ือให้กำรจดัหำเช้ือเพลิงขยะมีควำมเพียงพอและมัน่คง 
ต่อกำรด ำเนินงำนโรงไฟฟ้ำของบริษทั   

ค.  การจัดหาถ่านหิน 

 บริษัทได้เข้ำท  ำสัญญำซ้ือขำยและบริกำรกับ บมจ. ทีพีไอ โพลีน ส ำหรับกำรจัดหำถ่ำนหินในเบ้ืองต้น 
ประกอบกบั บมจ. ทีพีไอ โพลีน มีกำรจดัซ้ือถ่ำนหินในปริมำณมำกเพ่ือประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยปูนซีเมนต์
เป็นปกติธุรกิจ จึงมีอ  ำนำจต่อรองในกำรเจรจำซ้ือขำยถ่ำนหินสูงกวำ่บริษทั ในปัจจุบนั  

ทั้งน้ี สัญญำซ้ือขำยและบริกำรกบั บมจ. ทีพีไอ โพลีน มิไดมี้ขอ้จ ำกดัในกำรจดัหำถ่ำนหินจำกผูจ้ดัจ  ำหน่ำยถ่ำนหินรำย
อ่ืน ดงันั้น ภำยหลงัจำกกำรเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยข์องโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินของบริษทัแลว้ บริษทัยอ่มมีควำมตอ้งกำร
ใชถ่้ำนหิน และสำมำรถท่ีจะจดัซ้ือถ่ำนหินในปริมำณมำกได ้ซ่ึงจะท ำให้บริษทัมีอ  ำนำจต่อรองสูงข้ึน เม่ือถึงเวลำนั้น
บริษทัย่อมสำมำรถเป็นผูด้  ำเนินกำรจดัซ้ือถ่ำนหินไดโ้ดยตรงจำกผูจ้ดัจ  ำหน่ำยถ่ำนหิน โดยบริษทัจะใชแ้นวทำงกำร
จดัหำถ่ำนหินท่ีคงควำมหลำกหลำยของแหล่งถ่ำนหิน และผูผ้ลิต ตลอดจนกำรท ำสัญญำกำรจดัซ้ือในหลำยรูปแบบ
เพ่ือสร้ำงสมดุลทั้งในแง่ปริมำณ และรำคำท่ีผนัผวน  

4. การขายและการตลาด 

บริษทัมีผูรั้บซ้ือไฟฟ้ำ คือ กฟผ. และ บมจ. ทีพีไอ โพลีน ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั และเป็นบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์  

 

 

 

ตารางแสดงข้อมูลผู้ผลติไฟฟ้าประเภทเช้ือเพลงิขยะ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
ล ำดบั บริษทั ก ำลงักำรผลิต

ติดตั้ง (MW) 
ปริมำณขำยตำม
สัญญำ (MW) 

ส่วนแบ่งกำรตลำด
(ตำมก ำลงักำรผลิต) 
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1. บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ 180.0 163 57 % 
2. บจก. พีเจที เทคโนโลย ี 14.0 13.0 4 % 
3. บจก. กรีน เพำเวอร์ เอน็เนอร์จี 9.9 9.0 3 % 
4. บริษทั รำชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอจ้ี จ  ำกดั   9.9 8.0 3 % 
5. บจก. เอสซีจี เปเปอร์ เอน็เนอร์ยี่ อ.บำ้นโป่ง จ.รำชบุรี 9.9 8.0 3 % 
6. บจก. ซีแอนดจี์เอน็ไวรอนเมนทอล โปรเทค็ชัน่ (ประเทศไทย) 9.8 9.8 3 % 
7. บจก. เอิร์ธ เทค็ เอนไวรอนเมนท ์ 9.4 8.0 3 % 
8. บจก. เครน รีนิวเอเบิล เอน็เนอย ี 8.5 8.0 3 % 
9. บจก. ซีนิทกรีน เอน็เนอยี ่ 8.5 8.0 3 % 

10. บจก. บำงกอก กรีนเพำเวอร์ 8.5 8.0 3 % 
 อ่ืนๆ 48.7 43.9 15 % 
 รวม 317 287 100% 

ท่ีมา: คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

จะเห็นไดว้ำ่ บริษทัเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้ำเช้ือเพลิงขยะท่ีมีก ำลงักำรผลิตสูงท่ีสุดในประเทศ และยงัเป็นผูผ้ลิตรำย
เดียวท่ีมีกำรขำยไฟฟ้ำพลงังำนขยะในรูปแบบ  SPP โดยบริษทัมีก ำลงักำรผลิตติดตั้งจ  ำนวน 180 MW และมีปริมำณ
ขำยตำมสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำจ ำนวน 163 MW (คิดเป็นส่วนแบ่งกำรตลำดส ำหรับโรงไฟฟ้ำเช้ือเพลิงขยะร้อยละ 57) ซ่ึง
เม่ือเทียบกบัล ำดบัสองซ่ึงมีก ำลงักำรผลิตติดตั้งเพียง 14 MW และปริมำณขำยตำมสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 13 MW (คิดเป็น
ส่วนแบ่งตลำดร้อยละ 4 เพียงเท่ำนั้ น) นอกจำกน้ีบริษัทยงัเป็นผูผ้ลิตเช้ือเพลิง RDF รำยใหญ่ท่ีสุดในประเทศ โดย
โรงไฟฟ้ำเช้ือเพลิงขยะไดรั้บส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ (Adder) 3.50  บำท/กิโลวตัต-์ชั่วโมง เช่นเดียวกับโรงไฟฟ้ำ
ขยะ VSPP 

ดำ้นกำรแข่งขนัในธุรกิจโรงไฟฟ้ำเช้ือเพลิงขยะ ปัจจุบนัมีกำรแข่งขนัท่ีสูงในกำรจดัหำขยะ รวมถึงกำรแข่งขนั
กบัผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยอ่ืนในกำรเขำ้ท ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบั กฟผ. ซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงท่ี กฟผ. เปิดรับขอ้เสนอกำรขำยไฟฟ้ำ
ดว้ยวิธีกำรคดัเลือกโดยกำรแข่งขนัดำ้นรำคำ (Bidding) ซ่ึงส่วนใหญ่บริษทัประสบภำวะกำรแข่งขนัจำกผูผ้ลิตไฟฟ้ำจำก
พลงังำนขยะในประเทศ  

ทั้งน้ี บริษทัจดัเป็นผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ รวมทั้งเป็นผูบุ้กเบิกและเป็นผูน้ ำในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนขยะ ท่ีมี
ประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนขยะมำยำวนำน และมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีประสบควำมส ำเร็จอย่ำงเป็น
รูปธรรม  จึงมีควำมไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัอ่ืน ทั้งดำ้นเงินทุน ประสบกำรณ์ เทคโนโลย ีควำมน่ำเช่ือถือ โดยมีควำมสำมำรถใน
กำรท ำใหโ้ครงกำรส ำเร็จลุล่วงมำโดยตลอด 

2.2 ธุรกจิสถานีบริการน ้ามันเช้ือเพลงิและก๊าซธรรมชาติ (NGV) 

บริษทัประกอบธุรกิจสถำนีบริกำรน ้ ำมนัเช้ือเพลิงและก๊ำซธรรมชำติ (NGV) และมีรำยไดจ้ำกกำรขำยปลีก
สินคำ้จำกสถำนีบริกำรดงักล่ำวดว้ย ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัมีสถำนีบริกำรน ้ ำมนัเช้ือเพลิง จ ำนวน 8 
แห่ง สถำนีบริกำรน ้ ำมนัเช้ือเพลิงและก๊ำซธรรมชำติ (NGV) จ  ำนวน 3 แห่ง และสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ (NGV) 
จ  ำนวน 1 แห่ง ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “ทีพีไอพีแอล (TPIPL)” โดยสถำนีบริกำรตั้งอยู่ในกรุงเทพมหำนครและ
จงัหวดัอ่ืน ๆ ในประเทศไทยซ่ึงจ ำหน่ำยน ้ ำมนัเช้ือเพลิง ก๊ำซธรรมชำติ (NGV) และสินคำ้อ่ืน ๆ ให้แก่ลูกคำ้รำยย่อยเป็น
หลกั 

บริษทัไดรั้บอนุญำตให้ใชเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน ตำมสัญญำอนุญำตให้ใชเ้คร่ืองหมำย
กำรคำ้ ฉบบัลงวนัท่ี 7 มีนำคม 2559 (โดยกรมทรัพยสิ์นทำงปัญญำไดอ้นุญำต เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2561) ส ำหรับกำร
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑจ์ำกน ้ำมนัเช้ือเพลิงและก๊ำซธรรมชำติ (NGV) บำงประเภท   
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บริษทัจดัหำน ้ ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับสถำนีบริกำรน ้ ำมนัเช้ือเพลิงจำกบริษทัน ้ ำมนั เช่นบริษทั   บำงจำก  คอร์
ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทั 
เชลล์แห่งประเทศไทย จ ำกัด ในรำคำตลำด ณ เวลำนั้น (Spot Basis) ทั้ งน้ี บริษัทไดรั้บซ้ือน ้ ำมนัจำก บมจ. ทีพีไอ      
โพลีน ในรำคำเท่ำตน้ทุน ส ำหรับสถำนีบริกำรน ้ ำมนัเช้ือเพลิงของบริษทั ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสระบุรี เน่ืองจำกโดยปกติ 
บมจ. ทีพีไอ โพลีน จะส่ังซ้ือน ้ำมนัในปริมำณมำกในรำคำท่ีต ่ำกวำ่รำคำตลำด 

บริษัทจัดหำก๊ำซธรรมชำติ (NGV) ส ำหรับสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ (NGV) จำกบริษัท ปตท. จ ำกัด 
(มหำชน) (“ปตท.”) ตำมสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติ (NGV) แบบระยะยำว  

สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ (NGV) 1 แห่ง ไดรั้บบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน ซ่ึงท ำใหบ้ริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลำยประกำร ซ่ึงรวมถึงกำรไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีบำงประเภท  

ทั้ งน้ี ในส่วนของภำวะตลำดน ้ ำมัน มีกำรแข่งขันค่อนข้ำงสูง โดยผูจ้  ำหน่ำยน ้ ำมันรำยใหญ่ได้มีกำร
ประชำสัมพนัธ์ และจดัท ำโปรโมชัน่ต่ำงๆ เพ่ือดึงดูดลูกคำ้ ซ่ึงหำกเปรียบเทียบกบัธุรกิจน ้ำมนัของบริษทั ซ่ึงไม่มีคลงั
น ้ ำมนัเป็นของตวัเอง โดยเป็นลกัษณะกำรซ้ือมำขำยไป จึงท ำให้บริษทัไม่สำมำรถจดัท ำโปรโมชั่นเพ่ือแข่งขนักับผู ้
จ  ำหน่ำยรำยใหญ่อ่ืนๆได ้ จึงท ำใหธุ้รกิจน ้ำมนัของบริษทัอยูใ่นภำวะทรงตวั อยำ่งไรก็ตำมบริษทัเนน้กำรใหบ้ริกำรเป็น
ส ำคญั  

ส ำหรับภำวะตลำดก๊ำซธรรมชำติ (NGV) ในปัจจุบนัปริมำณขำย NGV ของบริษทัลดลงร้อยละ 10 เน่ืองจำก
ภำคขนส่งหันมำใชเ้ช้ือเพลิงน ้ำมนัแทน NGV มำกข้ึน เพรำะหำกเทียบรำคำน ้ำมนักบัรำคำ NGV ควำมคุม้ค่ำของรถท่ี
ใชน้ ้ ำมนัจะถูกกวำ่ (น ้ ำมนั รำคำประมำณ 30 บำท/ลิตร วิ่งไดร้ะยะทำงประมำณ 5 กิโลเมตร ส่วน NGV รำคำประมำณ 
15 บำท/กิโลกรัม วิ่งไดร้ะยะทำงประมำณ 2 - 3 กิโลเมตร) ประกอบกบัค่ำใชจ่้ำยในกำรบ ำรุงรักษำรถท่ีใชน้ ้ ำมนัจะต ่ำ
กวำ่ค่ำใชจ่้ำยของรถท่ีใช ้NGV รวมถึงปริมำณรถท่ีออกใหม่โดยส่วนใหญ่จะเป็นรถท่ีใชน้ ้ ำมนั จึงท ำให้รถท่ีใช ้ NGV 
มีปริมำณลดลง ส่งผลใหป้ริมำณขำย NGV ของบริษทัลดลงเช่นเดียวกนั 

  

3. การส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญติัส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 
(รวมทั้งท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีก ำหนดในบตัรส่งเสริมกำรลงทุน โรงไฟฟ้ำ โรงผลิตเช้ือเพลิง RDF และสถำนีบริกำรก๊ำซ
ธรรมชำติ (NGV) ของบริษัทไดรั้บสิทธิประโยชน์หลกัจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุนต่ำง ๆ อนัรวมถึงสิทธิประโยชน์
ดงัต่อไปน้ี 

• กำรได้รับอนุญำตให้เป็นเจ้ำของท่ีดินเพ่ือประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมท่ี
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนเห็นสมควร 

• กำรไดรั้บยกเวน้ภำษีน ำเขำ้เคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนเห็นชอบ 

• กำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลจำกก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนเป็น
เวลำ 8 ปีนบัตั้งแต่วนัแรกท่ีกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนมีรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน  

• กำรลดหย่อนอตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลจำกก ำไรสุทธิโดยลดลงร้อยละ 50.0 จำกอตัรำปกติเป็นเวลำ 5 
ปีหลงัจำกวนัท่ีครบก ำหนดระยะเวลำไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล และ 

• กำรไดรั้บยกเวน้ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยในเงินปันผลท่ีจ่ำยจำกก ำไรของกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน
เป็นเวลำ 8 ปี 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561  สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุนของโรงไฟฟ้ำ โรงผลิตเช้ือเพลิง RDF 
และสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ (NGV) ของบริษทั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

โรงไฟฟ้า/สถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) 

เดอืนแรกที่มีรายได้จาก
กจิการที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

ช่วงส้ินสุดการ
ยกเว้นภาษีเงินได้เต็ม
จ านวน 

ช่วงส้ินสุดการลด
อตัราภาษีเงินได้ร้อย
ละ 50 

โรงไฟฟ้ำ WH-40MW มิถุนำยน 2552 บตัรหมดอำย ุ ไม่มี(1) 

โรงไฟฟ้ำ RDF-20MW มิถุนำยน 2552 บตัรหมดอำย ุ ไม่มี(1) 

โรงไฟฟ้ำ RDF-60MW (TG5) กนัยำยน 2558 กนัยำยน 2566 กนัยำยน 2571 

โรงไฟฟ้ำ WH-30MW มกรำคม 2559 มกรำคม 2567 ไม่มี(1) 

โรงไฟฟ้ำ RDF-70MW พฤษภำคม 2561 พฤษภำคม 2569 ไม่มี(1) 

โรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน 150MW มกรำคม 2562 มกรำคม 2571 ไม่มี(1) 

โรงผลิตเช้ือเพลิง RDF  กรกฎำคม 2554 มิถุนำยน 2562 มิถุนำยน 2567 

สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ 
(NGV) 1 แห่ง 

กรกฎำคม 2552 บตัรหมดอำย ุ กรกฎำคม 2565 

หมายเหตุ: 

(1) ไม่ไดรั้บสิทธิในกำรลดหยอ่นอตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลจำกก ำไรสุทธิโดยลดลงร้อยละ 50.0 จำกอตัรำปกติเป็น
เวลำ 5 ปีหลงัจำกวนัท่ีครบก ำหนดระยะเวลำไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

4. ส่ิงแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย 

บริษทัอยู่ภำยใตบ้งัคบัของพระรำชบญัญติัส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ทั้งน้ี 
ส ำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ไดอ้นุมติักำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมส ำหรับ
โรงงำนแต่ละแห่งของบริษัท และบริษทัจะตอ้งรับผิดหำกมีกำรละเมิดกฎหมำยส่ิงแวดลอ้มและจะตอ้งด ำเนินกำร
พฒันำ และ/หรือ ตอ้งปรับปรุงเปล่ียนแปลงโรงงำนของบริษทั ตำมท่ีจ ำเป็นเพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยส่ิงแวดลอ้ม 
ปัจจุบนัโรงงำนแต่ละแห่งของบริษทั ปฏิบติัตำมกฎระเบียบและมำตรฐำนดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีบงัคบัใช้ในส่วนท่ีเป็น
สำระส ำคญัทั้งหมด บริษทัเช่ือว่ำกำรประกอบกิจกำรของบริษทั เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง และแนวปฏิบติัของ
ธนำคำรโลกวำ่ดว้ยกำรผลิตไฟฟ้ำอยำ่งเคร่งครัด และบริษทัไม่ไดเ้ป็นคู่ควำมในกำรฟ้องร้องคดี กำรอนุญำโตตุลำกำร 
คดีควำม และกระบวนกำรพิจำรณำเก่ียวกบัประเดน็ดำ้นส่ิงแวดลอ้มหรือกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบดำ้นส่ิงแวดลอ้มใด ๆ  

บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินกำรตำมแนวทำง “ขยะเป็นศูนย ์(Zero Waste)” และไดด้  ำเนินกำรตำมนโยบำย
ดงักล่ำวอยำ่งต่อเน่ือง โดยไดค้วบคุม ก ำกบัดูแล และพฒันำกระบวนกำรต่ำง ๆ เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่อตัรำกำรปล่อยของเสีย
จำกกำรประกอบกิจกำรของบริษทั อยู่ในระดบัท่ีต ่ำกว่ำระดบัสูงสุดของกำรปล่อยของเสียท่ีไดรั้บอนุญำต นอกจำกน้ี 
บริษทัใชร้ะบบกำรติดตำมกำรปล่อยของเสียอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือเฝ้ำระวงักำรปล่อยของเสียจำกกระบวนกำรเผำไหมข้อง
โรงไฟฟ้ำ และติดตำมคุณภำพอำกำศโดยรอบของพ้ืนท่ีหลำยแห่งท่ีอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกับโรงงำน บริษทัติดตำม
และควบคุมระดบัก๊ำซไนโตรเจนออกไซด ์(NOX) และซัลเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) ในกระบวนกำรเผำไหมแ้ต่ละส่วน 
และมีกำรควบคุมอุณหภูมิและอตัรำเช้ือเพลิงต่ออำกำศในระหวำ่งกระบวนกำรเผำไหม ้เพ่ือรักษำระดบักำรปล่อยของ
เสียให้อยูใ่นขอบเขตท่ีก ำหนด บริษทัยงัควบคุมคุณภำพของเสียท่ีระบำยออกมำและเปรียบเทียบคุณภำพของโครงกำร
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เพ่ือกำรติดตำมและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นระยะเพ่ือให้มัน่ใจว่ำเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดมำตรฐำน จึงกล่ำวได้
วำ่บริษทัปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรปล่อยและกำรระบำยของเสียเป็นอยำ่งดี 

นโยบำยส ำหรับปริมำณระดบักำรปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และไนโตรเจนออกไซด ์(NOX) ของ
บริษทั เม่ือเทียบกบัมำตรฐำนกำรปล่อยมลพิษของธนำคำรโลกและขอ้ก ำหนดภำยใตก้ฎหมำยไทย สำมำรถสรุปได้
ดงัน้ี  

 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไนโตรเจนออกไซด์ (NOX) 
 (มิลลกิรัม / ลูกบาศก์เมตรปกติ) 

บริษทั  ..............................................................  30.0 120.0 
มำตรฐำนกำรปล่อยมลพิษของธนำคำรโลก .....  230.0 510.0 
ขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำยไทย .............................  320.0 350.0 

 

บริษทัไดก้ ำหนดนโยบำย ขั้นตอน และกลไกในกำรควบคุม เพ่ือลดควำมเส่ียงจำกกำรร่ัวไหลของสำรเคมี 
และลดควำมเส่ียงต่อกำรท่ีพนักงำนอำจไดรั้บสำรเคมีอนัตรำย โดยบริษัทใช้ควำมระมดัระวงัในกำรเลือกสำรเคมี
ส ำหรับกระบวนกำรต่ำง ๆ และพยำยำมใชส้ำรเคมีท่ีมีผลกระทบในทำงลบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภำพของพนักงำน
นอ้ยท่ีสุด 

บริษัทได้จดัให้มีโครงกำรกำรฝึกอบรมด้ำนส่ิงแวดล้อม สุขภำพ และควำมปลอดภัย เพ่ือให้พนักงำน
ตระหนักถึงปัญหำดำ้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภำพ และควำมปลอดภยัมำกข้ึน บริษทัยงัมีแผนฉุกเฉินในกรณีท่ีเกิดสำรเคมี
ร่ัวไหล และมีกำรจดักำรฝึกอบรมให้แก่พนักงำน รวมถึงกำรซ้อมรับมือเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินตำมแผนดงักล่ำว ทั้ งน้ี 
บริษทัจดัท ำรำยงำนกำรก ำจดัขยะทัว่ไปและขยะท่ีเป็นอนัตรำยให้แก่หน่วยงำนของรัฐอยำ่งสม ่ำเสมอ อีกทั้งบริษทัยงั
น ำแผนกำรคัดแยกประเภท และจัดเก็บขยะมำใช้ด้วย นอกจำกนั้น บริษัทไดเ้ขำ้ท ำสัญญำกับผูเ้ช่ียวชำญด้ำนกำร
ควบคุมเสียงเพื่อเฝ้ำติดตำมระดบัเสียงเป็นคร้ังครำวเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ี บริษทัมีควำมพยำยำมท่ีจะส่งเสริมกำรผลิตเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและประสิทธิภำพในดำ้นพลงังำนจนเป็นท่ี
ยอมรับ และบริษทัไดรั้บรำงวลัต่ำง ๆ ดงัต่อไปน้ี  

• โรงไฟฟ้ำเช้ือเพลิงขยะ RDF (TG5) ไดรั้บรำงวลั Thailand Energy Awards 2018 
       บริษัทได้รับรำงวลัดีเด่นด้ำนพลังงำนทดแทน ประเภทโครงกำรประยุกต์ใช้พลังงำนทดแทน 

(Innovation on Alternative Energy) โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและลด Downtime โรงไฟฟ้ำเช้ือเพลิง
ขยะ RDF (TG5)โดยกรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนุรักษ์พลงังำน (พพ.) กระทรวงพลงังำน  เม่ือ
วนัที่ 27 สิงหำคม 2561 

• โรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนทิ้ง (TG1&2) และโรงไฟฟ้ำเช้ือเพลิงขยะ (TG3) ได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนอุตสำหกรรมครบทั้ง 3 ระบบ 

      โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนทิ้ง (TG1&2) และโรงไฟฟ้ำเช้ือเพลิงขยะ (TG3) ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน
อุตสำหกรรมครบทั้ง 3 ระบบ ไดแ้ก่ มำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ (ISO 9001:2015) (เมื่อวนัที่ 21 
มิถุนำยน 2561)  มำตรฐำนระบบกำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001:2015) (เม่ือวนัท่ี 7 สิงหำคม 
2561)  และมำตรฐำนระบบกำรจดักำรดำ้นชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั (OHSAS 18001:2007) (เม่ือ
วนัที่ 3 สิงหำคม 2561)   

• โรงไฟฟ้ำเช้ือเพลิงขยะ (TG5)  ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนอุตสำหกรรม  ISO9001:2015 และ ISO 
50001:2011 
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       โรงไฟฟ้ำเช้ือเพลิงขยะ (TG5) ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ (ISO 9001:2015) 
(เม่ือวันท่ี  12 กันยำยน 2561) และมำตรฐำนระบบจัดกำรพลังงำนตำมมำตรฐำนสำกล (Energy 
Management System) (ISO 50001:2011) (เมื่อวนัที่ 15 สิงหำคม 2561) 

• โรงงำนผลิตเช้ือเพลิง RDF ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2015 
  โรงงำนผลิตเช้ือเพลิง RDF ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ (ISO 9001:2015) เม่ือ

วนัที่ 10 กนัยำยน 2561 
 

5. ภาพรวมอุตสาหกรรม 

แผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้า 

ในเดือนมิถุนำยน 2558 รัฐบำลไทยไดมี้มติเห็นชอบกับแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำฉบับใหม่ท่ีมีช่ือว่ำ 
“แผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ .ศ. 2558-2579” (“Power Development Plan : PDP 2015”) โดย
วำงแผนไปถึงปี 2579 แผนน้ีเป็นแผนพัฒนำฉบับใหม่ฉบับแรกนับตั้ งแต่ปี 2553 ท่ีได้รวมถึงกำรเติบโตอย่ำงมี
นัยส ำคัญของพลังงำนหมุนเวียนนับแต่ปี 2548 โดยแผนส ำหรับพลังงำนหมุนเวียน (Renewable Energy : RE) ใน
อนำคตได้มีรำยละเอียดก ำหนดไวใ้นแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก (Alternative Energy 
Development Plan : AEDP)  

เป้าหมายการผลติไฟฟ้าแยกตามประเภทเช้ือเพลงิ 

ประเภทเช้ือเพลงิ 
ปี 2557 

ประมาณร้อยละ 
ปี 2569 

ประมาณร้อยละ 
ปี 2579 

ประมาณร้อยละ 

ซ้ือไฟฟ้ำพลงัน ้ำจำกต่ำงประเทศ 7 10 - 15 15 - 20 

ถ่ำนหินเทคโนโลยสีะอำด (รวมลิกไนต)์ 20 20 - 25 20 - 25 

พลงังำนหมุนเวยีน (รวมพลงัน ้ำ) 8 10 - 20 15 - 20 

ก๊ำซธรรมชำติ 64 45 - 50 30 - 40 

นิวเคลียร์ - - 0 - 5 

ดีเซล/น ้ำมนัเตำ 1 - - 

ท่ีมา: แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 

อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2561 น้ี ภำครัฐอยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงแผน PDP ฉบับปี 2015 โดยร่ำง PDP ปี 2018  
(ฉบบัใหม่) ดงักล่ำว อยู่ในกระบวนกำรเปิดรับฟังควำมคิดเห็น เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบำยรัฐ ซ่ึงตอ้งกำรลดกำร
สนับสนุนค่ำไฟฟ้ำในส่วนโรงไฟฟ้ำพลงังำนทำงเลือก (ไม่รวมโรงไฟฟ้ำเช้ือเพลิงขยะ) และตอ้งกำรรับซ้ือไฟฟ้ำใน
รำคำเดียวกับค่ำไฟฟ้ำขำยส่งของ กฟผ. เพ่ือไม่ให้เป็นภำระดำ้นงบประมำณ และลดค่ำชดเชยใน FT ท่ีมีกำรคิดค่ำ
ไฟฟ้ำกบัผูใ้ชไ้ฟฟ้ำทัว่ไป  

ทั้งน้ี ภำครัฐมีนโยบำยใหม่ดำ้นพลงังำนไฟฟ้ำ โดยมีแนวทำงกำรจดัท ำแผนพฒันำก ำลงัผลิตไฟฟ้ำ (ร่ำง 
PDP ปี 2018 - ฉบบัใหม่)  พร้อมทั้งจดัท ำแผนอนุรักษพ์ลงังำน (Energy Efficiency Plan: EEP) และจดัท ำแผนพฒันำ
พลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP) ให้สอดคล้องกัน โดย
คณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ (กพช.) ไดเ้ห็นชอบกรอบกำรจดัท ำแผนดงักล่ำว โดยยดึหลกั ดงัน้ี  
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1. ด้ำนควำมมั่นคงทำงพลังงำน (Security) สร้ำงสมดุลระบบไฟฟ้ำตำมรำยภูมิภำค กำรพิจำรณำสร้ำง
โรงไฟฟ้ำเพ่ิมเพ่ือควำมมัน่คงในระดบัท่ีเหมำะสม และเพ่ิมควำมยดืหยุน่ของระบบไฟฟ้ำ ( Grid Flexibility) 

2. ดำ้นเศรษฐกิจ (Economy) ส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำท่ีมีตน้ทุนต ่ำ  และรักษำระดบัรำคำไฟฟ้ำขำยปลีกไม่ให้
สูงข้ึน   

3. ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (Ecology) ส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนทดแทน และกำรพฒันำสู่ระบบ Smart 
Grid รองรับกำรเปล่ียนแปลงตลำดสู่ Prosumer 

 ในแผน PDP ฉบบัปรับปรุงดงักล่ำวมีแนวทำงกำรจดัสรรโรงไฟฟ้ำท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ในอนำคต
และมีกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัดงัน้ี 
1. โรงไฟฟ้ำตำมนโยบำยกำรส่งเสริมของภำครัฐ 

• ส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน ไดแ้ก่ ขยะชุมชน 
• โรงไฟฟ้ำชีวมวลประชำรัฐ 3 จงัหวดัชำยแดนภำคใต ้

2.  โรงไฟฟ้ำหลกัประเภทเช้ือเพลิงฟอสซิล 
• ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้ำ กฟผ./IPP/SPP-Firm/Import 
• จัดสรรโรงไฟฟ้ำหลักเพ่ือควำมมั่นคงรำยภูมิภำคแบ่งเป็น 7 ภูมิภำค ได้แก่ ภำคเหนือ ภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภำคตะวนัออก ภำคตะวนัตก ภำคกลำง ภำคใต ้และเขตนครหลวง 
• จดัสรรโรงไฟฟ้ำหลกั ตำมควำมจ ำเป็นและเพียงพอต่อกำรรักษำควำมมัน่คงของระบบไฟฟ้ำรำย

ภูมิภำค 
• กฟผ. ยงัเป็นผูรั้กษำควำมมัน่คงของระบบไฟฟ้ำ 

3.  โรงไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวยีนตำม แผนพฒันำพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือก (AEDP)  
• ประกอบด้วย ชีวมวล ก๊ำซชีวภำพ โซล่ำร์ภำคประชำชน โซล่ำร์ลอยน ้ ำ+Hydro พลังงำน

หมุนเวยีนอื่นๆ 
• มีเป้ำหมำยกำรรับซ้ือเป็นรำยปีตำม แผนพฒันำพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือก (AEDP)  
• รักษำระดบัรำคำไฟฟ้ำขำยปลีกไม่ใหสู้งข้ึน 

4. แผนอนุรักษพ์ลงังำนตำมแผนอนุรักษพ์ลงังำน (EEP) 
• ท่ีสำมำรถพิสูจน์ควำมเช่ือมัน่ดว้ยคุณภำพ และสำมำรถแข่งดว้ยรำคำไม่เกินกวำ่ Grid Parity 

  สถานะการท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) โครงการผลติไฟฟ้าจากขยะในปัจจุบัน (ธันวาคม 2561) 

 จ านวนโรงไฟฟ้า 
ก าลงัการผลิตติดตั้ง 

(เมกะวัตต์) 
ปริมาณขายตามสัญญา 

(เมกะวัตต์) 

สถานะโครงการในปัจจุบัน 

 ตอบรับซ้ือแลว้ 1 20 20 
 เซ็น PPA 13 80 69 
 COD แลว้ 34 317 287 

รวม 48 417 376 
โครงการท่ีถูกยกเลกิ 77 495 430 

รวมทั้งส้ิน 125 912 806 

ท่ีมา: คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

จำกขอ้มลูจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน ในเดือนธนัวำคม 2561 จะเห็นไดว้่ำโรงไฟฟ้ำท่ีผลิตจำก
เช้ือเพลิงขยะทั้งหมด ท่ีด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย ์(COD) เรียบร้อยแลว้ มีก ำลงักำรผลิตติดตั้งจ  ำนวนรวม 317 MW 
และมีปริมำณขำยตำมสัญญำซ้ือขำยไฟจ ำนวนรวม 287 MW โดยบริษทัมีก ำลงักำรผลิตติดตั้งสูงสุดในประเทศจ ำนวน 
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180 MW (จำกทั้งหมดจ ำนวน 317 MW) และบริษทัมีปริมำณขำยตำมสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำสูงสุดจ ำนวน 163 MW (จำก
ทั้งหมดจ ำนวน 287 MW)     

6. ข้อได้เปรียบในการประกอบธุรกจิ 

บริษทัเช่ือวำ่บริษทัมีขอ้ไดเ้ปรียบในกำรประกอบธุรกิจซ่ึงจะท ำใหบ้ริษทัมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและ
แตกต่ำงจำกคู่แข่งในอุตสำหกรรมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกขยะในประเทศไทย ดงัน้ี 

6.1 บริษัทเป็นผู้ประกอบกจิการโรงไฟฟ้าพลงังานขยะรายใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย และมีผลงานอันเป็นท่ี
ยอมรับและประสบความส าเร็จในการพฒันาโครงการด้วยตนเอง 

ตำมขอ้มูลของ AWR Lloyd บริษทัเป็นผูป้ระกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนขยะรำยใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
ไทย (เป็นขอ้มูลท่ีจดัท ำในปี 2560) นอกจำกน้ี ตำมขอ้มูลของ AWR Lloyd บริษทัยงัเป็นหน่ึงในผูป้ระกอบกิจกำรรำย
แรก ๆ ท่ีบุกเบิกกิจกำรผลิตโรงไฟฟ้ำพลงังำนขยะในประเทศไทย บริษทัจึงมีขอ้ไดเ้ปรียบจำกกำรเป็นผูบุ้กเบิกท่ีมี
ควำมรู้ควำมช ำนำญและสำมำรถท่ีจะรับมือกับควำมท้ำทำยในอุตสำหกรรมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกขยะได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

บริษทัเช่ือว่ำบริษทัเป็นผูป้ระกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนขยะชั้นน ำของประเทศไทย เน่ืองจำกบริษทัมี
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินโครงกำรอนัเป็นท่ียอมรับ และมีกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำท่ีผลิตจำกขยะ บริษทัจึงไดรั้บรำงวลั
จำกหลำยสถำบนัทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ อำทิเช่น กำรรับรอง “มำตรฐำนมงกุฎไทย” ส ำหรับโครงกำรกลไก
กำรพฒันำท่ีสะอำด รำงวลั Thailand Energy Awards 2014 รำงวลัพลังงำนทดแทน 2014 ท่ีจดัข้ึนโดยศูนยพ์ลงังำน
อำเซียน และ รำงวลั Thailand Energy Awards 2015 2017 และ 2018 นอกจำกน้ี บริษทัเช่ือวำ่บริษทัจะสำมำรถแข่งขนั
ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพกับผูผ้ลิตไฟฟ้ำจำกขยะรำยอ่ืน ในกำรเขำ้สัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำเพ่ิมเติมกับ กฟผ. และในกำร
ขยำยธุรกิจของบริษทั  

6.2 บริษัทมีผลการด าเนินงานที่เป็นที่ยอมรับ มีความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการขยะอันเป็นที่ยอมรับ 
และได้มีการพฒันาเทคโนโลยีของบริษัท ให้เหมาะสมกบัการผลติไฟฟ้าจากขยะในประเทศไทย 

บริษทัมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นท่ียอบรับและมีควำมเช่ียวชำญในกำรบริหำรจดักำรขยะอนัเป็นท่ียอมรับ 
บริษทัยงัไดพ้ฒันำเทคโนโลยีของบริษทัให้เหมำะสมกับกำรผลิตไฟฟ้ำจำกขยะในประเทศไทย และไดศึ้กษำจนเกิด
ควำมเขำ้ใจในคุณลกัษณะของขยะจำกหลุมฝังกลบและขยะชุมชนในประเทศไทยเป็นอย่ำงดี กล่ำวคือ ขยะชุมชนใน
ประเทศไทยจะมีปริมำณค่ำควำมช้ืนสูงและค่ำควำมร้อนต ่ำ บริษทัจึงพฒันำเทคโนโลยขีองตนเองเพ่ือน ำขยะดงักล่ำว
ไปผำ่นกระบวนกำรคดัแยกเพ่ือผลิตออกมำเป็นเช้ือเพลิง RDF ท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเพ่ือน ำมำใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในกำร
ผลิตไฟฟ้ำ 

ปัจจุบนัโรงผลิตเช้ือเพลิง RDF ของบริษทัมีก ำลงักำรผลิตติดตั้งในกำรรับขยะชุมชนเขำ้สู่กระบวนกำรผลิต
เป็นจ ำนวนถึง 6,000 ตนัต่อวนั ซ่ึงสำมำรถผลิตเป็นเช้ือเพลิง RDF ไดเ้ป็นจ ำนวนถึง 3,000 ตนัต่อวนั  

บริษัทเช่ือว่ำควำมรู้ควำมช ำนำญทำงเทคโนโลยีของบริษัท ดังกล่ำวเป็นข้อได้เปรียบท่ีส ำคัญในกำร
ประกอบธุรกิจซ่ึงจะท ำให้บริษทัมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และท ำให้บริษทัด ำรงสถำนะควำมไดเ้ปรียบในกำร
แข่งขนัได ้บริษทัยงัมีกำรแข่งขนักบัผูผ้ลิตไฟฟ้ำจำกขยะรำยอ่ืนในกำรเขำ้ท ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบั กฟผ. โดยมีกำร
แข่งขนัในดำ้นต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงควำมสำมำรถดำ้นเทคโนโลย ีซ่ึงบริษทัเช่ือวำ่ผลกำรด ำเนินงำน ควำมเช่ียวชำญในกำร
บริหำรจดักำรขยะ และเทคโนโลยีของบริษทั ในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกขยะ เป็นขอ้ไดเ้ปรียบท่ีส ำคญัประกำรหน่ึงอนัจะ
ท ำใหบ้ริษทัมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัท่ีเหนือคู่แข่ง 
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6.3 ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับผู้ประกอบการท่ีมีบทบาทส าคัญในเครือข่ายอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า
จากขยะ 

บริษทัมีควำมสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้นกบัผูป้ระกอบกำรท่ีมีบทบำทส ำคญัในเครือข่ำยอุตสำหกรรมกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกขยะ โดยหลักบริษัทต้องแข่งขนัในด้ำนกำรจดัหำขยะกับคู่แข่งรำยอ่ืน อย่ำงไรก็ตำม บริษทัมีเครือข่ำยผู ้
จดัหำขยะอนักวำ้งขวำงส ำหรับกำรจดัหำขยะจำกหลุมฝังกลบทั้งท่ีผ่ำนกำรคดัแยกแลว้และท่ียงัมิไดค้ดัแยก รวมถึง
ขยะชุมชน ซ่ึงบริษทัตอ้งน ำขยะเหล่ำน้ีมำผ่ำนกระบวนกำรคดัแยกของบริษัท เพ่ือผลิตให้เป็นเช้ือเพลิง RDF และ
น ำไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีควำมสัมพนัธ์อนัดีกบั กฟผ.  

6.4 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

บริษทัเช่ือวำ่กำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนเช้ือเพลิง RDF ไดรั้บประโยชน์จำกนโยบำยของรัฐบำล
ท่ีให้ส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ (Adder) แก่ผูผ้ลิตไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
แหล่งเช้ือเพลิงหมุนเวยีน 

 รัฐบำลไทยสนับสนุนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวียนโดยมีมำตรกำรจูงใจต่ำง ๆ ให้แก่ผูผ้ลิตไฟฟ้ำ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันำก ำลงัผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ.  2558 และแผนพฒันำพลงังำนทดแทนและ
พลงังำนทำงเลือก พ.ศ. 2558 โดย กกพ. และ กฟผ. ประกำศจ่ำยส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ (Adder) ใหก้บัผูผ้ลิตไฟฟ้ำ
เพ่ิมเติมจำกค่ำพลงังำนไฟฟ้ำส ำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำจำกชีวมวล ชีวภำพ ขยะ พลงังำนลม และพลงังำนแสงอำทิตย ์โดย
ผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กท่ีผลิตไฟฟ้ำจำกขยะจะไดรั้บส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ (Adder) ในอตัรำ 3.50 บำท/กิโลวตัต์-
ชัว่โมง เป็นระยะเวลำ 7 ปีนบัแต่วนัเร่ิมตน้ซ้ือขำยไฟฟ้ำ 

บริษทัไดรั้บประโยชน์จำกนโยบำยดงักล่ำว เน่ืองจำกบริษทัจ ำหน่ำยไฟฟ้ำซ่ึงผลิตจำกโรงไฟฟ้ำพลงังำน
เช้ือเพลิง RDF ทุกโรงของบริษัทให้แก่ กฟผ. และได้รับส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ (Adder) จ  ำนวน 3.50 บำทต่อ
กิโลวตัต์-ชัว่โมง เพ่ิมเติมจำกอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำพ้ืนฐำนภำยใตสั้ญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ บริษทัเช่ือว่ำกำรสนับสนุน
อยำ่งดีจำกรัฐบำลดงักล่ำว จะส่งผลต่อโอกำสกำรขยำยธุรกิจของบริษทั  

ทั้งน้ี แมว้ำ่รัฐบำลอยูใ่นระหวำ่งกำรก ำหนดนโยบำยในอนำคต เก่ียวกบักำรส่งเสริมกำรพฒันำอุตสำหกรรม
พลงังำนหมุนเวียน เช่น พลงังำนแสงอำทิตยแ์ละ พลงังำนลม  โดยตอ้งกำรรับซ้ือไฟฟ้ำในรำคำท่ีถูกลง เพ่ือลดกำร
สนับสนุนรำคำในกำรรับซ้ือไฟฟ้ำ อย่ำงไรก็ตำมในส่วนของโรงไฟฟ้ำขยะ นโยบำยรัฐยงัคงให้ควำมส ำคญัเป็นล ำดบั
แรกในเร่ืองกำรจดัตั้ งโรงไฟฟ้ำขยะ ซ่ึงได้รับกำรผลกัดนัโดยกระทรวงมหำดไทย ให้จงัหวดัต่ำงๆท่ีมีศกัยภำพเร่ง
ด ำเนินกำรจดัหำภำคเอกชนเขำ้ร่วมลงทุน และด ำเนินกำรโครงกำรในรูปแบบ Build Operate Transfer (BOT)  ซ่ึงผู ้
ลงทุนจะไดรั้บค่ำไฟฟ้ำในรูปแบบ FIT (Feed-in Tariff )   และยงัไดร้ำยไดจ้ำกค่ำก ำจดัขยะเพ่ิมเติม (Tipping Fee)  ซ่ึง
รำคำจะข้ึนอยู่กบัรำคำกลำงและกำรแข่งขนัรำคำในกำรประมูล ซ่ึงเช่ือมัน่ว่ำโครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะในประเทศยงัมี
ศกัยภำพในกำรขยำยตวัได ้ไม่น้อยกว่ำ 400 เมกะวตัต์ ตำมร่ำงแผน PDP 2018 (ไม่รวมกับโครงกำรท่ีมีกำรขอ PPA 
หรืออยู่ในระหว่ำงขั้นตอนกำรด ำเนินกำรขอตำมแผนเดิม แต่ไม่สำมำรถ จ ำหน่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบ โดยมีแนวโน้มว่ำ
จะตอ้งถูกยกเลิก เพ่ือน ำมำเปิดด ำเนินกำรเพ่ือหำผูล้งทุนใหม่)  ซ่ึงภำยในปี 2019 น้ี มีโครงกำรของรัฐท่ีอยู่ในระหว่ำง
กำรด ำเนินกำร ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้ำขยะอ่อนนุช โรงไฟฟ้ำขยะหนองแขม ส่วนโรงไฟฟ้ำขยะแห่งอ่ืนท่ีอยูใ่นขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรและคำดวำ่สำมำรถจะเร่ิมประมลูไดใ้นปี 2562 คือ ในจงัหวดันครรำชสีมำ และจงัหวดัสงขลำ เป็นตน้ 
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6.5 การด าเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในอนาคต เน่ืองจากโครงการโรงไฟฟ้าหลายโครงการ
ท่ีอยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และความต้องการใช้
ไฟฟ้าในประเทศไทยท่ีคาดว่าจะเพิม่ขึน้ 

บริษทัมีโครงกำรโรงไฟฟ้ำหลำยโครงกำร ซ่ึงโครงกำรโรงไฟฟ้ำดงักล่ำวประกอบดว้ยโรงไฟฟ้ำพลงังำน
เช้ือเพลิง RDF โรงไฟฟ้ำพลงังำนถ่ำนหิน โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนทิ้ง และโรงไฟฟ้ำพลงังำนถ่ำนหินและพลงังำน
เช้ือเพลิง RDF 

ภำวะเศรษฐกิจในระดบัมหภำคของประเทศไทยนั้นเอ้ืออ ำนวยให้บริษทัสำมำรถขยำยกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัได ้ตำมขอ้มูลของ AWR Lloyd คำดว่ำควำมตอ้งกำรใช้ไฟฟ้ำในประเทศไทยในระหว่ำงปี 2557 ถึงปี 2579 จะ
เพ่ิมข้ึนในอตัรำเฉล่ียร้อยละ 2.7 ต่อปี โดยประมำณกำรจำกอตัรำกำรขยำยตวัของประชำกรเฉล่ียซ่ึงอยู่ท่ีร้อยละ 0.03 
และอตัรำกำรขยำยตวัของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศซ่ึงอยูท่ี่ประมำณร้อยละ 3.50  ในปี 2560 บริษทัเช่ือว่ำบริษทั
จะไดรั้บประโยชน์และพฒันำธุรกิจอยำ่งยัง่ยนืจำกกำรท่ีเศรษฐกิจในประเทศไทยมีแนวโนม้ขยำยตวัและควำมตอ้งกำร
พลงังำนท่ีเพ่ิมข้ึน 

6.6 บริษัทได้รับการสนับสนุนท่ีดจีาก บมจ. ทีพไีอ โพลนี 

บริษทัไดรั้บกำรสนับสนุนท่ีดีอย่ำงต่อเน่ืองจำก บมจ. ทีพีไอ โพลีน ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท  
บริษทัเช่ือวำ่ควำมสัมพนัธ์ของบริษทั กบั บมจ. ทีพีไอ โพลีนในดำ้นต่ำง ๆ เป็นกำรเก้ือกลูกนัทำงธุรกิจ ซ่ึงจะส่งเสริม
ใหกิ้จกำรของบริษทั และ บมจ. ทีพีไอ โพลีน มีกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ืองและมีกำรเจริญเติบโตอยำ่งยัง่ยนื 

6.1 ทีมงานผู้บริหารท่ีมากด้วยประสบการณ์และวิสัยทัศน์ รวมถึงพนักงานท้ังฝ่ายปฏิบัติการและฝ่าย
เทคนิคท่ีมีความทุ่มเทในการท างาน 

บริษทัมีทีมงำนผูบ้ริหำรท่ีมำกดว้ยประสบกำรณ์ในอุตสำหกรรมผลิตไฟฟ้ำ และมีผลงำนในกำรพฒันำกำร
ด ำเนินงำนและกำรขยำยกิจกำรโรงไฟฟ้ำท่ีประสบควำมส ำเร็จจนเป็นท่ียอมรับ และมองเห็นโอกำสทำงธุรกิจ ทีมงำน
ผูบ้ริหำรของบริษทั เช่ือว่ำปัญหำกำรบริหำรจดักำรขยะในประเทศไทย (ซ่ึงตำมขอ้มูลของ AWR Lloyd ระบุว่ำยงัมี
กำรพฒันำในระดบัท่ีค่อนข้ำงล้ำหลังเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศท่ีพฒันำแล้วอ่ืน ๆ) จะขยำยโอกำสให้แก่บริษัท
เติบโตในอุตสำหกรรมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกขยะไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพมำกข้ึน  

7. กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

บริษัทไดด้  ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ในกำรแข่งขนัต่อไปน้ี เพ่ือรักษำควำมเป็นผูน้ ำในอุตสำหกรรมกำรผลิต
พลงังำนจำกขยะในประเทศไทย 

7.1 การวิจัยและพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพือ่ให้การด าเนินงานของโรงไฟฟ้าเกดิประสิทธิภาพสูงสุด 

บริษัทมีควำมมุ่งมั่นท่ีจะเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยกำรด ำเนินงำนโรงไฟฟ้ำให้ เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด โดยบริษทัยงัคงศึกษำกำรพฒันำเทคโนโลยี  และกระบวนกำรผลิต ใหม่ ๆ อย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรด ำเนินงำน เพ่ือเป็นกำรเพ่ิม Utilization Rate ของโรงไฟฟ้ำ และลดต้นทุนกำรผลิต
ไฟฟ้ำต่อหน่วย  บริษทัเช่ือว่ำควำมรู้ควำมช ำนำญทำงเทคโนโลยีของบริษัทดงักล่ำวถือเป็นจุดแข็งท่ีส ำคญัท่ีท ำให้
บริษทัมีขอ้ไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนัและสำมำรถรักษำควำมไดเ้ปรียบดงักล่ำวได ้ดงันั้น บริษทัจึงใหค้วำมส ำคญักบักำร
ปรับปรุงและคิดคน้นวตักรรมควำมรู้ควำมช ำนำญทำงเทคโนโลยอียำ่งต่อเน่ือง  
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7.2 การเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมโดยลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและการลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลติ 

บริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมโดยให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรขยะท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ
ส่งเสริมกำรมีจิตส ำนึกดำ้นส่ิงแวดลอ้ม บริษทัเช่ือว่ำกำรใชข้ยะเป็นเช้ือเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำเป็นวิธีกำรจดักำรขยะท่ี
มีประสิทธิภำพในกำรลดปริมำณสำรพิษและปริมำณขยะโดยเปล่ียนขยะดงักล่ำวให้เป็นทรัพยำกรอนัมีประโยชน์ 
บริษทัให้ควำมส ำคญัในกำรควบคุมกำรปล่อยของเสียจำกโรงไฟฟ้ำของบริษทัออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม และให้ควำมส ำคญั
กบักำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอยำ่งเคร่งครัด 

บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินกำรตำมแนวทำง “ขยะเป็นศูนย ์(Zero Waste)” โดยมุ่งมัน่ท่ีจะน ำทรัพยำกรใน
กระบวนกำรผลิตกลับไปใช้ใหม่ทั้ งหมด อันเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรประกอบกิจกำรของบริษทั และใน
ขณะเดียวกนัยงัเป็นกำรลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะยงัคงเป็นองคก์รท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และไดรั้บกำร
ยอมรับวำ่ด ำเนินกำรส่งเสริมกำรผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและส่งเสริมประสิทธิภำพในดำ้นพลงังำน 

7.3 การมุ่งสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยการบริหารจัดการเงินทุนและการขยายธุรกจิอย่างรอบคอบ 

บริษทัมีควำมมุ่งมัน่ในกำรบริหำรจดักำรเงินทุนอยำ่งรอบคอบโดยด ำรงหน้ีสินใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีต ่ำและสร้ำง
ควำมแขง็แกร่งในสถำนะกำรเงินของบริษทั โดยกำรสร้ำงรำยไดจ้ำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำต่ำง ๆ ของบริษทั  

บริษัทยงัคงมุ่งเน้นกำรขยำยธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวียนอย่ำงต่อเน่ือง โดยกำรใช้แหล่งพลงังำน
หมุนเวยีนท่ีหลำกหลำย  

7.4 การรักษาความสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมและยั่งยืนกบัผู้มีส่วนได้เสียในเครือข่ายอุตสาหกรรมการผลติไฟฟ้า
จากขยะ 

บริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรรักษำควำมสัมพันธ์ท่ีเหมำะสมและยัง่ยืนกับผูมี้ส่วนได้เสียในเครือข่ำย
อุตสำหกรรมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกขยะ โดยบริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำรับขยะชุมชนกบับริษทัจดักำรขยะและเทศบำลเพ่ือ
จดัหำขยะชุมชน โดยมีสัญญำบำงประเภทท่ีบริษทัตกลงจ่ำยค่ำชดเชยกำรขนส่งใหแ้ก่บริษทัจดักำรขยะ โดยขยะชุมชน
ท่ีจดัส่งให้กบับริษทัจะตอ้งมีคุณภำพตำมท่ีบริษทัก ำหนด ทั้งน้ี กำรท่ีบริษทัเขำ้ท ำสัญญำประเภทน้ี  ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของโครงกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทซ่ึงส่วนใหญ่บริษัทเขำ้ท ำสัญญำประเภทน้ีกับหน่วยงำนรัฐใน
ทอ้งถ่ินของจงัหวดัสระบุรี บริษทัเช่ือว่ำขอ้ตกลงในกำรจดัหำขยะดงักล่ำวเหมำะสมและยัง่ยืน และท ำให้บริษทัรักษำ
ควำมสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัหำขยะไดใ้นระยะยำว 

นอกจำกน้ี บริษทัยงัมุ่งสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนโดยยึดถือแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และ
บริษทัไดเ้ผยแพร่นโยบำยวำ่ดว้ยกำรขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ซ่ึงเป็นแนวทำงปฏิบติัแก่พนกังำนเพ่ือใหพ้นกังำนปฏิบติั
ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีกำรขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

บริษทัยงัมุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำงควำมสัมพนัธ์อย่ำงยัง่ยืนกบัพนักงำนโดยจดัให้มีกำรอบรมอย่ำงครอบคลุม และปฏิบติัตำม
นโยบำยในกำรปฏิบติัต่อพนกังำนและใหค่้ำตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
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3.  ปัจจัยความเส่ียง 

1.    ความไม่แน่นอนและการเปลีย่นแปลงการด าเนินการ มาตรการจูงใจ และนโยบายของรัฐบาลในทางลบ
ท่ีกระทบอุตสาหกรรมพลงังานจากขยะ อาจไม่เป็นผลดต่ีอธุรกจิและผลการด าเนินงานของบริษัท 

ปัจจุบนั บริษทัจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. จำกโรงไฟฟ้ำพลงังำนเช้ือเพลิง RDF บริษทัมีสิทธิไดรั้บส่วนเพ่ิม
รำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ (Adder) อตัรำ 3.5 บำทต่อกิโลวตัต-์ชั่วโมง เพ่ิมจำกรำคำอตัรำค่ำไฟฟ้ำพ้ืนฐำนตำมสัญญำซ้ือขำย
ไฟฟ้ำ ทั้ งน้ีส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ (Adder) จะจ่ำยให้แก่โรงไฟฟ้ำพลงังำนเช้ือเพลิง RDF ทุกโรงของบริษัทท่ี
ด ำเนินกำรอยู ่เป็นเวลำ 7 ปีนบัแต่โรงไฟฟ้ำแต่ละแห่งเร่ิมเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์(COD)  

ทั้ งน้ี รัฐบำลก ำหนดนโยบำยเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมโรงไฟฟ้ำพลังงำน
หมุนเวยีน ซ่ึงใหค้วำมส ำคญักบัโรงไฟฟ้ำขยะเป็นล ำดบัแรก โดยยกเลิกระบบส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ (Adder) และ
ใชร้ะบบอตัรำรับซ้ือแบบ Feed-in Tariff หรือ อตัรำรับซ้ือไฟฟ้ำแบบคงท่ี และจะไดรั้บค่ำก ำจดัขยะ (Tipping Fee)   

ในช่วงท่ีผ่ำนมำ ผูป้ระกอบกำรท่ีมีสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกับทำงกำร โดยรับส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ 
(Adder) ท่ีก ำลงัจะหมดอำยุสัญญำ ไดมี้กำรยื่นค ำขออนุญำตให้กระทรวงพลงังำนพิจำรณำต่ออำยุสัญญำในลกัษณะ
เพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ (Adder) เช่นเดิม อยำ่งไรก็ตำมกระทรวงพลงังำน ไม่มีนโยบำยท่ีจะต่ออำยสัุญญำในลกัษณะเพ่ิม
รำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ (Adder) ใหอี้ก ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทัไม่มีรำยไดจ้ำกส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ (Adder) 
 ทั้งน้ี ในส่วนของบริษทั ในกรณีท่ีสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำให้ทำงกำรประเภท Adder หมดอำยุลงหลงัส้ินปีท่ี 7 
ของสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ บริษทัได้พิจำรณำแนวทำงด ำเนินกำรโดยกำรลดต้นทุนผลิตเช้ือเพลิงขยะ RDF และอำจ
พิจำรณำเรียกเก็บค่ำก ำจดัขยะเพ่ือเป็นรำยไดส้ ำหรับชดเชย ส่วนของ Adder ท่ีไม่ไดรั้บจำกค่ำไฟฟ้ำต่อไป 

2. กฟผ. จะช าระอตัราค่าพลงังานไฟฟ้า และส่วนเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) เต็มจ านวนก ็ต่อเมื่อ
บริษัทปฏิบัติตามข้อก าหนดท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

ตำมสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำพลงังำนเช้ือเพลิง RDF ระหวำ่งบริษทั กบั กฟผ. บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตำม
เง่ือนไขเก่ียวกบัประเภทเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นกำรผลิตไฟฟ้ำ โดยก ำหนดให้บริษทัใชเ้ช้ือเพลิงจำกขยะเป็นเช้ือเพลิงหลกั แมว้่ำ
ตำมสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำระหว่ำงบริษทั กบั กฟผ. นั้น บริษทั จะไดรั้บอนุญำตให้ใชแ้หล่งเช้ือเพลิงแหล่งอ่ืนเป็นเช้ือเพลิง
เสริม รวมถึงควำมร้อนทิ้งจำกกระบวนกำรผลิตปูนซีเมนต์ของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน แต่บริษัท ไม่อำจใช้ถ่ำนหินเป็น
เช้ือเพลิงเสริมได ้นอกจำกน้ี กำรใชเ้ช้ือเพลิงประเภทอ่ืนตอ้งมีปริมำณไม่เกินร้อยละ 25.0 ของปริมำณพลงังำนควำมร้อน
ทั้งหมดท่ีใชใ้นกระบวนกำรผลิตในรอบปีสัญญำ 

บริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัในประเด็นดงักล่ำวในระดบัสูงสุด โดยไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไขในกำรใชแ้หล่งเช้ือเพลิง
ดงักล่ำว โดยไดรั้บค่ำพลงังำนไฟฟ้ำ และส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ (Adder) เตม็จ ำนวน  

3. บริษัท มีผู้รับซ้ือไฟฟ้าจ านวนน้อยราย 

บริษทัจ ำหน่ำยไฟฟ้ำท่ีผลิตไดเ้กือบทั้งหมดให้กบั กฟผ. และ บมจ. ทีพีไอ โพลีน โดย กฟผ. ถือเป็นลูกคำ้รำย
ใหญ่และส ำคญัท่ีสุดของบริษัท ดงันั้น สัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำระหว่ำงบริษัท กับ กฟผ. จึงมีนัยส ำคญัต่อธุรกิจของบริษัท 
ทั้งน้ี สัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำระหว่ำง บริษัท กับ กฟผ. ทั้ งหมดเป็นกำรซ้ือขำยแบบ Non-Firm โดย กฟผ. ตอ้งรับซ้ือไฟฟ้ำ
ทั้งหมดท่ีผลิตไดต้ำมปริมำณพลังไฟฟ้ำท่ีตกลงกันภำยใต้สัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ และไม่มีกำรก ำหนดปริมำณขั้นต ่ำของ
ไฟฟ้ำท่ีบริษทั จะตอ้งจ ำหน่ำยใหแ้ก่ กฟผ. 
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ผูรั้บซ้ือไฟฟ้ำของบริษทัเป็นหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ และบริษทัเอกชนท่ีมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือท่ีดี โดยรำย 
กฟผ. จดัเป็นหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจท่ีมีควำมแขง็แกร่งของประเทศไทย และในส่วน TPIPL จดัเป็น Investment Grade 
Company 

4. คู่แข่งของบริษัท แข่งขันในด้านการจัดหาขยะ และการเข้าท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ กฟผ. อีกทั้งการ
แข่งขันอาจเพิม่ขึน้เมื่อเทคโนโลยีกระบวนการคัดแยกขยะมีการพฒันามากขึ้น และมีคู่แข่งรายใหม่เข้า
มาในตลาด 

กำรจดัหำแหล่งขยะนั้นมีกำรแข่งขนัสูง หำกคู่แข่งของบริษทัมีเทคโนโลยท่ีีสำมำรถคดัแยกขยะไดด้ว้ยวธีิกำรท่ี
คุม้ค่ำต่อตน้ทุนมำกกว่ำบริษทั   คู่แข่งของบริษทัอำจมีขอ้ตกลงกับหน่วยงำนในทอ้งถ่ินและบริษทัก ำจดัขยะอ่ืนในกำร
ไดรั้บขยะดว้ยเง่ือนไขท่ีดีกว่ำเง่ือนไขท่ีบริษัท จะเสนอให้ได ้กำรแข่งขนัดงักล่ำวอำจมีควำมรุนแรงมำกข้ึนจำกกำรท่ีมี
บริษทัท่ีสำมำรถผลิตพลงังำนไฟฟ้ำจำกขยะทั้งในประเทศและต่ำงประเทศเขำ้มำในตลำดเพ่ิมข้ึน รวมถึงนโยบำยรัฐท่ีจะ
ส่งเสริมให้เกิดโรงไฟฟ้ำขยะในพ้ืนท่ีต่ำงๆแทนกำรขนยำ้ยขยะ ตำม พรบ.รักษำควำมสะอำด อำจจะส่งผลกระทบต่อ
ปริมำณกำรจดัขยะ ท่ีส่งใหก้บับริษทั เช่นเดียวกนั 

นอกจำกน้ี บริษทัแข่งขนักบัผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยอ่ืนในกำรเขำ้ท ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบั กฟผ. เม่ือผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำย
อ่ืนได้เข้ำท  ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกับ กฟผ. แล้ว จะท ำให้มีรำยได้ท่ีแน่นอนจำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับ กฟผ. เป็น
ระยะเวลำคงท่ีตำมสัญญำ ดงันั้น กำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนขยะจึงเกิดข้ึนในช่วงท่ี กฟผ. เปิดรับ
ขอ้เสนอกำรขำยไฟฟ้ำดว้ยวิธีกำรคดัเลือกโดยกำรแข่งขนัดำ้นรำคำ (Bidding) โดยปกติแลว้ บริษทัเขำ้ท ำสัญญำซ้ือขำย
ไฟฟ้ำกบั กฟผ. โดยผ่ำนวิธีกำรคดัเลือกดงักล่ำว ซ่ึงส่วนใหญ่บริษทัประสบภำวะกำรแข่งขนัท่ีรุนแรงจำกผูผ้ลิตไฟฟ้ำจำก
พลงังำนขยะในประเทศ  

บริษัทจัดเป็นผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ รวมทั้ งเป็นผูบุ้กเบิกและเป็นผูน้ ำในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนขยะ ท่ีมี
ประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนขยะมำยำวนำน และมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีประสบควำมส ำเร็จอย่ำงเป็น
รูปธรรม  จึงมีควำมไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัอ่ืน ทั้งดำ้นเงินทุน ประสบกำรณ์ เทคโนโลย ีควำมน่ำเช่ือถือ โดยมีควำมสำมำรถใน
กำรท ำใหโ้ครงกำรส ำเร็จลุล่วงมำโดยตลอด 

5. การผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง RDF ของบริษัทต้องพึ่งพาการจัดหาขยะที่มีปริมาณและค่าความร้อนที่
เพยีงพออย่างต่อเน่ือง 

บริษทัตอ้งพึ่งพำกำรจดัหำขยะจำกหลุมฝังกลบและขยะชุมชนอยำ่งต่อเน่ืองส ำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเช้ือเพลิง 
RDF  นอกจำกน้ี ค่ำควำมร้อนของเช้ือเพลิง RDF ท่ีผลิตจำกโรงไฟฟ้ำพลงังำนเช้ือเพลิง RDF ส่งผลต่อประสิทธิภำพใน
กำรกำรผลิตไฟฟ้ำของบริษทั โดย RDF ท่ีมีค่ำควำมร้อนของเช้ือเพลิงสูงจะท ำให้บริษทัผลิตไฟฟ้ำไดม้ำก  

บริษัทรับขยะชุมชน ขยะฝังกลบ เพ่ือน ำเขำ้สู่กระบวนกำรผลิตเช้ือเพลิง RDF ท่ีโรงงำนของบริษัท โดย
สำมำรถรองรับปริมำณขยะชุมชนได้ถึง 6,000 ตันต่อวนั คิดเป็นปริมำณขยะมำกกว่ำ 3,000 ตันต่อวนั  เพื่อผลิต
เช้ือเพลิง RDF ท่ีมีคุณภำพ โดยเช้ือเพลิง RDF ท่ีบริษทัผลิตไดมี้ค่ำควำมร้อนเฉล่ียสูงข้ึนมำโดยตลอด โดยบริษทัไดท้  ำ
สัญญำรับขยะ กบัองค์กำรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่ำงๆโดยตรง และบริษทัเอกชนท่ีเป็นคู่สัญญำกบัองคก์ำรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงสำมำรถจดัส่งขยะใหก้บับริษทัไดม้ำกกวำ่ 100 สัญญำ  

นอกจำกน้ี บริษทัไดก้ระจำยควำมเส่ียงในกำรจดัหำขยะโดยบริษทัไดล้งทุนตั้งโรงงำนผลิต RDF ตำมพ้ืนท่ีท่ี
ปริมำณขยะเก่ำสะสม และขยะใหม่ท่ีมีปริมำณขยะในพ้ืนท่ีต่อวนัสูง เช่น สมุทรสำคร อยุธยำ ชลบุรี และระยอง  เพื่อเป็น
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กำรสร้ำงควำมมัน่คงในเร่ืองกำรจดัหำวตัถุดิบและลดตน้ทุนในกำรผลิต  และรับซ้ือเช้ือเพลิง RDF (ขยะท่ีผ่ำนกำรคดัแยก
แลว้ ซ่ึงมีค่ำควำมร้อนไม่ต ่ำ 2,500 KCAL) จำกบริษทัเอกชน 

นอกจำกน้ี สถำนท่ีเก็บเช้ือเพลิง RDF ของบริษทั สำมำรถเก็บเช้ือเพลิง RDF ไดถึ้ง 100,000 ตนั ซ่ึงเพียงพอต่อ
กำรด ำเนินงำนประมำณ 1 เดือน ซ่ึงเป็นกำรลดควำมเส่ียงในกำรจดัหำวตัถุดิบขยะระดบัหน่ึง 

6. การผลติไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนทิง้ของบริษัท พึง่พาการจัดส่งความร้อนทิง้อย่างต่อเน่ืองจาก บมจ. 
ทีพไีอ โพลนี 

บริษทัตอ้งพ่ึงพำกำรจดัส่งควำมร้อนทิ้งอย่ำงต่อเน่ืองส ำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนทิ้ง
และโรงไฟฟ้ำพลงังำนเช้ือเพลิง RDF ในกำรน้ี บริษทัจดัหำแหล่งควำมร้อนทิ้งท่ีตอ้งกำรใช้มำจำก บมจ. ทีพีไอ   โพลีน 
โดยน ำควำมร้อนทิ้งในรูปของก๊ำซร้อนท่ีปล่อยออกมำจำกกระบวนกำรผลิตปูนซีเมนตข์อง บมจ. ทีพีไอ โพลีน มำใช ้ใน
กรณีท่ีกระบวนกำรผลิตปูนซีเมนตข์อง บมจ. ทีพีไอ โพลีน หยุดชะงกั กำรผลิตปูนซีเมนตข์อง บมจ. ทีพีไอ โพลีน ลดลง
หรือชะลอตวั หรืออุปกรณ์น ำควำมร้อนทิ้งกลบัมำใช้ช ำรุดเสียหำย บริษทัอำจมีค่ำควำมร้อนทิ้งท่ีไม่เพียงพอในกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนทิ้งและโรงไฟฟ้ำพลงังำนเช้ือเพลิง RDF  

บริษทัมีเทคโนโลยกีำรผลิตไฟฟ้ำท่ีแยกจำกกระบวนกำรผลิตปูนซีเมนตข์อง บมจ. ทีพีไอ โพลีน โดยบริษทั
สำมำรถบริหำรจดักำรกำรเลือกใชเ้ช้ือเพลิงในระหว่ำงปี ในกำรผลิตไฟฟ้ำ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในส่วน
ของไฟฟ้ำท่ีบริษทัผลิตและจดัจ ำหน่ำยให้ บมจ. ทีพีไอ โพลีน นั้น บริษทัสำมำรถปรับประบวนกำรผลิตไฟฟ้ำโดย
เลือกใช้เช้ือเพลิงจำกพลังงำนควำมร้อนทิ้ง หรือ เลือกใช้เช้ือเพลิง RDF หรือ ถ่ำนหิน ได ้100% ในช่วงเวลำท่ีไม่มี
ควำมร้อนทิ้งส่งมำจำก บมจ. ทีพีไอ โพลีน หรือ เลือกท่ีจะซ่อมแซมเคร่ืองจกัรโรงไฟฟ้ำให้สอดคลอ้งกบั Planned 
shutdown ของโรงปูนซีเมนต ์ได ้

7.  หากบริษัทไม่สามารถจัดหาแหล่งถ่านหินในปริมาณที่เพยีงพอและสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ หรือการ
จัดส่งถ่านหินหยุดชะงัก อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน
ของบริษัท  

ปัจจุบัน บริษัทได้ด  ำเนินกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินแล้วเสร็จ ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรโรงไฟฟ้ำ
ดังกล่ำวข้ึนอยู่กับหลำยปัจจยั รวมถึงควำมสำมำรถในกำรจดัหำแหล่งถ่ำนหินท่ีมีปริมำณเพียงพอ ในรำคำท่ีสำมำรถ
แข่งขนัได้ บริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำซ้ือขำยและบริกำรเพ่ือซ้ือถ่ำนหินจำก บมจ. ทีพีไอ โพลีน ตำมอัตรำท่ีก ำหนดภำยใต้
สัญญำดงักล่ำว  

กลุ่มบริษทัมีประสบกำรณ์ในกำรจดัซ้ือถ่ำนหิน เพ่ือใช้ในกำรผลิตปูนซีเมนต์มำยำวนำนกว่ำ 20 ปี จำกผู้
จ  ำหน่ำยถ่ำนหินหลำยแห่ง โดยซ้ือถ่ำนหินในปริมำณมำก ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัมีอ  ำนำจต่อรองรำคำถ่ำนหินท่ีมีคุณภำพ
และมีมลภำวะต ่ำได ้ 

8.  การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาอาจไม่สามารถท าให้บริษัทพัฒนาเทคโนโลยีได้ภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม และบริษัทอาจไม่สามารถพัฒนาตามความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมนี้ได้
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

ปัจจยัส ำคญัต่อควำมส ำเร็จของบริษทัประกำรหน่ึง คือ กำรพฒันำเทคโนโลยีใหม่ท่ีส ำคญัให้ทนัเวลำ เพ่ือให้
โรงไฟฟ้ำของบริษัทสำมำรถปรับเปล่ียนให้ทันต่อควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรงไฟฟ้ำท่ีใช้
เช้ือเพลิง RDF และกระบวนกำรกำรผลิตเช้ือเพลิง RDF ทั้งน้ี กำรพฒันำเทคโนโลยีในกระบวนกำรจดักำรขยะในแต่ละคร้ัง 
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มีแนวโน้มท่ีจะมีควำมซับซ้อนมำกข้ึน ซ่ึงอำจท ำให้บริษทัจ ำเป็นตอ้งเพ่ิมเงินลงทุนมำกข้ึน และท ำใหบ้ริษทัตอ้งลงทุนกบั
กำรพัฒนำเทคโนโลยีดังกล่ำวมำกข้ึน นอกจำกน้ี บริษัทอำจจ ำเป็นต้องจัดสรรทรัพยำกรกำรวิจัยและพัฒนำให้กับ
เทคโนโลยท่ีีอำจไม่ประสบผลส ำเร็จ หรือไม่ไดใ้หผ้ลลพัธ์ตำมท่ีคำดหวงัได ้

บริษทัมีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจดักำรโรงงำนผลิต RDF เพ่ือผลิตเช้ือเพลิง RDF ท่ีมีคุณภำพ โดยมีค่ำควำม
ร้อนสูง เพ่ือน ำไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ และในฐำนะเป็นบริษทัผูน้  ำในธุรกิจโรงไฟฟ้ำเช้ือเพลิงขยะรำยใหญ่
ท่ีสุดของประเทศ ท ำใหบ้ริษทัมัน่ใจวำ่จะสำมำรถปรับเปล่ียนกระบวนกำรผลิต ใหท้นัต่อควำมกำ้วหนำ้ทำงเทคโนโลยไีด ้ 

บริษทัมีควำมพร้อมของบุคลำกร ทั้งในฝ่ำยผลิตและฝ่ำยซ่อมบ ำรุง โดยมีกำรฝึกอบรมกำรพฒันำ และกำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรปฏิบติังำน เพ่ือให้สำมำรถปฏิบติักำรไดอ้ย่ำงเพียงพอ และสำมำรถท่ีจะทดแทนภำยใน
กนัเองได ้

9.     บริษัทอาจได้รับผลกระทบในทางลบ หากโรงไฟฟ้าของบริษัทหยุดเดินเคร่ือง (Downtime) เป็น
เวลานาน 

โรงงำนไฟฟ้ำของบริษทัจะเส่ือมสภำพจำกกำรด ำเนินงำนตำมอำยุกำรใชง้ำน และควำมเส่ือมสภำพดงักล่ำวยงั
เป็นผลมำจำกสภำพแวดลอ้มท่ีโรงไฟฟ้ำและอุปกรณ์ตั้งอยู่  โรงไฟฟ้ำของบริษทัอำจหยุดเดินเคร่ืองเป็นเวลำนำนย่อม
ก่อใหเ้กิดผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจของบริษทั ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั อยำ่งมีนยัส ำคญั 

บริษัทได้มีกำรพัฒนำ และปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต โดยสำมำรถผลิตไฟฟ้ำเพ่ือจ ำหน่ำยได้ตำม
เป้ำหมำย โดยไดล้งทุนเพ่ิมเคร่ืองหมอ้ไอน ้ ำ Boilers เพ่ือผลิตไอน ้ ำเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีมีกำรหยดุซ่อมบ ำรุงหมอ้ไอน ้ ำ 
และเพ่ือเป็นกำรเพ่ิมก ำลงักำรผลิตปริมำณไอน ้ ำท่ี supply ใหก้บัเคร่ือง Turbine Generators ของโรงไฟฟ้ำทุกโรง ให้มี
ก ำลงักำรผลิตปริมำณไอน ้ ำมำกกวำ่ 150% และไดจ้ดัซ้ือเคร่ืองจกัรส ำรอง และ spare parts ต่ำงๆ เพ่ือให้มีควำมพร้อม
ส ำหรับกำรแกไ้ขปัญหำในกรณีฉุกเฉินไดอ้ยำ่งรวดเร็ว เพื่อลดปัญหำผลกระทบจำกกำรเสียหำยของเคร่ืองจกัรในกำร
ผลิตไฟฟ้ำ โดยมีแผนงำนกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรผลิตไฟฟ้ำอยำ่งสม ำเสมอและต่อเน่ือง ส่งผลให ้
Utilization rate ของโรงไฟฟ้ำบริษัท อยู่ในระดบัสูงต่อเน่ือง และเป็นกำรลดควำมเส่ียงของผลกระทบจำกกำรหยุด
เดินเคร่ือง (Down Time)  

10.  บริษัทอาจไม่สามารถพัฒนาโครงการของบริษัทซ่ึงก าลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างได้ตาม ระยะเวลา
และงบประมาณที่ก าหนด และส่งผลให้วันเร่ิมต้นซ้ือขายไฟฟ้าต้องล่าช้าออกไปหรือท าให้ค่าใช้จ่ายใน
การพฒันาโครงการสูงขึน้ 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำของบริษทัมีควำมเส่ียงในดำ้นกำรใช้งำนของระบบ ซ่ึงอำจส่งผลให้ กำรด ำเนินกำรล่ำช้ำ 
หรือกำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพต ่ำกว่ำท่ีคำดกำรณ์ไว ้นอกจำกน้ี โครงกำรอำจไดรั้บผลกระทบจำกระยะเวลำท่ีใชใ้น
กำรออกหนังสืออนุญำตและใบอนุญำตจำกหน่วยงำนของรัฐ หรือกำรปรับเปล่ียนขอบเขตของงำนอำจเกิดข้ึนไดเ้ป็นคร้ัง
ครำวเน่ืองดว้ยเหตุสุดวสัิย 

โรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน 150MW ไดก่้อสร้ำงแลว้เสร็จ และด ำเนินกำรผลิตในเชิงพำณิชยเ์ม่ือเดือนมกรำคม 2562  
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11.    ความเส่ียงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการขออนุญาตในการ
ด าเนินธุรกิจกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัย ความ
ปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม และกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่น ๆ รวมท้ังเงื่อนไขภายใต้ใบอนุญาตท่ี
เกีย่วข้องได้อย่างครบถ้วน 

สืบเน่ืองจำกกำรท่ีบริษทัด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำ และธุรกิจสถำนีบริกำรน ้ ำมนัเช้ือเพลิงและก๊ำซธรรมชำติ 
(NGV) บริษัทจึงต้องอยู่ภำยใต้กฎหมำยและกฎระเบียบเก่ียวกับกำรขออนุญำตท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจ กำร
ก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำและกำรติดตั้งเคร่ืองจกัรกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง และกฎหมำยและกฎระเบียบเก่ียวกบัสุขภำพและ
อนำมัย ควำมปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม รวมถึงกฎหมำยและกฎระเบียบอ่ืน ๆ อีกทั้ งกำรท่ีบริษัทต้องปฏิบัติตำม
เง่ือนไขของใบอนุญำตท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจ โดยกฎหมำยและกฎระเบียบดงักล่ำวไดว้ำงกฎเกณฑใ์นดำ้นต่ำง ๆ 
รวมถึงกำรปล่อยมลพิษในอำกำศ กำรระบำยน ้ ำทิ้ง กำรจดักำรขยะมูลฝอยและขยะอนัตรำย และกำรใชว้ตัถุอนัตรำย 
รวมถึงองคป์ระกอบ กำรจดักำร กำรจ ำหน่ำย และกำรขนส่งวตัถุอนัตรำย 

  บริษทัไดด้  ำเนินกำรจดัท ำระบบมำตรำฐำนงำน ISO 9000, ISO 14000  มำตรฐำนงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และ 
ISO 18000 มำตรฐำนงำนดำ้นควำมปลอดภยั และอำชีวอนำมยั เพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัมีควำมปลอดภัย 
และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  นอกจำกน้ีบริษทัยงัไดมี้กำรตรวจประเมินกำรปฏิบติังำน กำรประเมินควำมเส่ียง และ
แผนด ำเนินกำรต่ำงๆ ซ่ึงท ำใหบ้ริษทัมีควำมมัน่ใจในกำรปฏิบติัตำมกฏหมำยและกฏระเบียบต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

การวิจัยและพฒันา 

บริษทัไดพ้ฒันำเทคโนโลยีของบริษทั เพ่ือปรับปรุงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนเช้ือเพลิง RDF ให้เหมำะสม
กบัประเภทและลกัษณะขยะในประเทศไทย ซ่ึงโดยทัว่ไปมีปริมำณควำมช้ืนสูงและปริมำณควำมร้อนต ่ำ บริษทัเช่ือว่ำ
ควำมรู้และควำมช ำนำญดำ้นเทคโนโลยีเป็นจุดแข็งท่ีส ำคญัส ำหรับกำรแข่งขนั ซ่ึงท ำให้บริษทัสำมำรถคงไวซ่ึ้งขอ้
ไดเ้ปรียบดำ้นกำรแข่งขนัดงักล่ำว โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรพฒันำและสร้ำงสรรคน์วตักรรมเก่ียวกบัควำมรู้ควำมช ำนำญ
ดำ้นเทคโนโลยีอย่ำงต่อเน่ือง ดงันั้น บริษทัจึงมุ่งเน้นกำรวิจยัและพฒันำเพ่ือปรับปรุงและดดัแปลงเทคโนโลยีท่ีมีอยู ่
รวมถึงเทคนิคกำรคัดแยกขยะและกำรน ำขยะมำผ่ำนกระบวนกำร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของ
โรงไฟฟ้ำ และลดผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มจำกกำรประกอบกิจกำรของบริษทั โดยกำรวิจยัและพฒันำของบริษทัใน
ปัจจุบนัมีดงัน้ี 

• กำรปรับปรุงและพฒันำเคร่ืองคดัแยกขยะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิตเช้ือเพลิง RDF จำก
ขยะท่ีมีปริมำณค่ำควำมช้ืนสูงและมีค่ำควำมร้อนต ่ำซ่ึงเป็นคุณลกัษณะของขยะในประเทศไทย 

• กำรพฒันำประสิทธิภำพในกำรแปลงสำรอินทรียเ์ป็นเช้ือเพลิง 

• กำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซดโ์ดยใชท้รำย หินปูนในหมอ้ผลิตไอน ้ำ 

• กำรใชเ้ตำเผำท่ีมีไนโตรเจนออกไซดต์ ่ำ 

• กำรปรับปรุงระบบกำรป้อนเช้ือเพลิง RDF เขำ้สู่ระบบกำรเผำไหมใ้นหมอ้ผลิตไอน ้ ำ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพของกำรเผำไหม ้และ 

• กำรพฒันำประสิทธิภำพของระบบกำรดกัฝุ่ น (Dust Settling Chambers) เพ่ือเพ่ิมอำยุกำรใช้งำน
และประสิทธิภำพของท่อไอน ้ ำในโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนทิ้งของบริษทั และลดกำรปล่อย
ฝุ่ นออกสู่ภำยนอก 
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บริษทัพยำยำมเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัใหแ้ข็งแกร่ง และรักษำควำมไดเ้ปรียบทำงเทคโนโลย ี
โดยกำรลงทุนเพื่อกำรพฒันำเทคโนโลยีและกระบวนกำรต่ำง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนและลด
ผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม  

นอกจำกน้ี กำรท่ีบริษทัเขำ้ท ำสัญญำซ้ือขำยและบริกำรกบั บมจ. ทีพีไอ โพลีน โดยไดรั้บบริกำรดำ้นกำรวจิยัและ
พฒันำจำก บมจ. ทีพีไอ โพลีน เป็นกำรยกระดบัเทคโนโลยแีละควำมรู้ควำมช ำนำญของบริษทั โดย บมจ. ที
พีไอ โพลีน มีทีมงำนดำ้นวจิยัและพฒันำจ ำนวนมำกกวำ่ 150 คน และวำ่จำ้งอำจำรยจ์ำกมหำวทิยำลยัต่ำง ๆ 
ในประเทศไทย ซ่ึงรวมถึงจำกจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั มหำวทิยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี และ
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ เพื่อสนบัสนุนงำนดำ้นวจิยัและพฒันำ 

4.  ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัท  

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ดงัน้ี 

สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

1. อำคำร เจำ้ของ 883.61 ไม่มี 
2. เคร่ืองจกัร เจำ้ของ 1,481.34 ไม่มี 
3. เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และอุปกรณ์โรงงำน เจำ้ของ 13,000.85 ไม่มี 
4. เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ ำนกังำน เจำ้ของ 108.05 ไม่มี 
5. อะไหล่ท่ีส ำคญั เจำ้ของ 10.53 ไม่มี 
6. สินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำงและติดตั้ง เจำ้ของ 20.17 ไม่มี 
 7.  ยำนพำหนะ เจำ้ของ 8,990.98 ไม่มี 
 8.  สินทรัพยป์ระมำณกำรร้ือถอน เจำ้ของ 0.23 ไม่มี 

รวม 24,642.82  

4.2 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 

   -ไม่มี- 

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ (1) TPI Polene Power Investment Company 
Limited  ในประเทศกัมพูชำ โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว จ  ำนวน 125,000 
เหรียญดอลลำร์สหรัฐ และ (2) บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ (อ่อนนุช) จ ำกดั โดยบริษทัถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียน จ ำนวน 750 ลำ้นบำท โดยมีทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ 187.50 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2561)  

ทั้งน้ี  บริษทัไดจ้ดัท ำนโยบำยกำรลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม โดยกำรจะลงทุนในบริษทัย่อยและ/
หรือบริษทัร่วม  ท่ีมีนโยบำยกำรลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และแผนกำรเติบโตของกลุ่มบริษทั ซ่ึงจะท ำให้
บริษทัมีผลประกอบกำรหรือผลก ำไรเพ่ิมข้ึน หรือลงทุนในธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน์ (Synergy) ให้กบับริษทั  เพ่ือ
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบริษทั และเพ่ือให้บริษทับรรลุเป้ำหมำยในกำรเป็นผูป้ระกอบกำรชั้นน ำ
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ในธุรกิจหลกัของบริษทั ทั้งน้ี บริษทั บริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วม อำจพิจำรณำลงทุนในธุรกิจอ่ืนเพ่ิมเติมหำก
เป็นธุรกิจท่ีมีศักยภำพกำรเติบโตทำงธุรกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซ่ึงสำมำรถสร้ำง
ผลตอบแทนท่ีดีในกำรลงทุน โดยกำรพิจำรณำกำรลงทุนของบริษทั บริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วมนั้น จะตอ้ง
ไดรั้บควำมเห็นชอบ และ/หรือกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 
(แลว้แต่กรณี) 

โครงการในอนาคต 

บริษทัมีนโยบำยขยำยธุรกิจโรงไฟฟ้ำเช้ือเพลิงขยะ และโรงไฟฟ้ำพลงังำนทำงเลือก ในพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภำพ
ตำมนโยบำยกำรเปิดประมลูโรงก ำจดัมลูฝอยเพ่ือผลิตไฟฟ้ำ และโรงไฟฟ้ำพลงังำนทำงเลือกของภำครัฐ  รวมทั้งบริษทั
พิจำรณำควำมเป็นไปไดใ้นกำรเขำ้ร่วมลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำเช้ือเพลิงขยะ และโรงไฟฟ้ำพลงังำนทดแทนอื่น ท่ี
ปัจจุบนัเป็นคู่สัญญำกบัหน่วยงำนรัฐ แต่ไม่สำมำรถท่ีจะด ำเนินกำรได ้ ซ่ึงรวมถึงกำรลงทุนในกิจกำรโรงไฟฟ้ำขยะ 
และโรงไฟฟ้ำพลงังำนทดแทนอื่นๆในประเทศและในต่ำงประเทศ 
 

5.   ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561  บริษัทมิไดเ้ป็นคู่ควำมในคดีควำม กำรอนุญำโตตุลำกำร หรือข้อพิพำทท่ีมี
นยัส ำคญั และมิไดท้รำบถึงคดีควำม กำรอนุญำโตตุลำกำร หรือขอ้พิพำทใด ๆ ท่ีด ำเนินอยู่หรืออำจมีข้ึนโดยหรือต่อบริษทั 
ท่ีจะมีผลกระทบในทำงลบอยำ่งมีนัยส ำคญัต่อผลประกอบกำรหรือสถำนะทำงกำรเงินของบริษทั ท่ีมีจ  ำนวนสูงกวำ่ร้อยละ 
5.0 ของส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษทั ทีพีไอโพลีน เพาเวอร์ จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ 

 35 

6.  ข้อมูลท่ัวไปเกีย่วกบับริษัท   

ช่ือบริษทัภำษำไทย   :   บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

ช่ือบริษทัภำษำองักฤษ  :   TPI Polene Power Public Company Limited 

ช่ือยอ่    :   TPIPP 

เลขทะเบียนบริษทั   :   0107559000184 
ประเภทธุรกิจ  :  ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำโดยมุ่งเนน้โรงไฟฟ้ำเช้ือเพลิงขยะ   โรงไฟฟ้ำ     
      พลงังำนควำมร้อนทิ้ง โรงไฟฟ้ำพลงังำนถ่ำนหิน และประกอบธุรกิจ  
                                                                      สถำนี บริกำรน ้ำมนัเช้ือเพลิงและก๊ำซธรรมชำติ (NGV) 
   ทุนจดทะเบียนและช าระเต็มมูลค่า :   8,400,000,000 บำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญั  8,400,000,000 หุน้ 
       มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
วันส้ินสุดปีบัญชี   :   31 ธนัวำคมของทุกปี 
 

ส านักงานใหญ่ :   26/56 ถนนจนัทน์ตดัใหม่ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 
      10120  
 โทรศพัท ์   :   +66 (0) 2213-1039-49, 285-5090-9 
 โทรสำร    :   +66 (0) 2213-1035, 213-1038 
  เวบ็ไซต ์   :   http://www.tpipolenepower.co.th 
โรงงานโรงไฟฟ้า และ  :   299 หมู่ 5 ถนนมิตรภำพ ต ำบลทบักวำง อ  ำเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี  
โรงงานแปรรูปขยะ                                     18260 
เป็นเช้ือเพลงิ RDF  
 โทรศพัท ์   :  +66 (0) 3633-9111 
 โทรสำร   :  +66 (0) 3633-9228-30 
  

หน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ 
โทรศพัท ์   :  +66 (0) 2213-1039 ต่อ 12985 และ 12988 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์  :   บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
ท่ีตั้ง    :   อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

    93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง  
    เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์   :  +66 (0) 2009-9000, Call Center  +66 (0) 2009-9999 
โทรสำร    :  +66 (0) 2009-9991 
 

ผู้สอบบัญชี   : บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
ท่ีตั้ง    : 195 อำคำรเอม็ไพร์ ชั้น 21-22 ถนนสำทรใต ้ แขวงยำนนำวำ  เขตสำทร 
      กรุงเทพมหำนคร 10120  
โทรศพัท ์   : +66 (0) 2677-2000  

        โทรสำร   : +66 (0) 2677-2222 


