
บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)

ภาพรวมธุรกิจ



ผู้นําด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
วางเป้าหมายขยายการลงทุนเชิงรุกในอุตสาหกรรมโรงไฟฟา้
พลังงานทดแทน เพ่ือมุ่งสู่การเป็นผู้นําอุตสาหกรรมในอนาคต

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน)

“ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่” เป็นบริษัทท่ีมีสวนปาล์มน้ํามันเป็นหน่ึงใน
ธุรกิจหลัก จึงช่วยเพ่ิมความมัน่คงด้านการจัดหาทะลายปาล์ม ซึ่งเป็น
วัตถุดิบท่ีใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา้ ผนวกเข้ากับจุดแข็ง
ด้านเทคโนโลยีเคร่ืองจักรท่ีทันสมัย รองรับเชื้อเพลิงชีวมวล
ได้หลากหลายชนิด อาทิ ทะลายปาล์มเปล่า เส้นใยปาล์ม ไม้ชิพ
รากไม้สับ ฯลฯ จึงมีต้นทุนการผลิตตํ่าเม่ือเทียบกับโรงไฟฟา้
ประเภทเดียวกัน

“ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่” มีกระบวนการบริหารวัตถุดิบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถนําของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต
กลับมาใช้ประโยชน์ได้ เข้าใกล้รูปแบบของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste) 
ซึ่งช่วยดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและสังคมสอดคล้องกับนโยบาย
ด้าน ESG ท่ีให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม สังคม
และดําเนินธุรกิจภายใต้ธรรมาภิบาล ตลอดจนการพัฒนาองค์กร
อย่างยัง่ยืนเพ่ือสร้างสมดุลในทุกมิติ

“ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่” เล็งเห็นความสําคัญของปัญหามลพิษ
และขยะในชุมชน จึงนําไปสู่การแก้ไข และปฏิรูปเพ่ือพลังงาน
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งถือเป็นเมกะเทรนด์ของโลก โดยการ
ผลักดันให้ใช้พลังงานทดแทนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ก๊าซเรือนกระจก) ท่ีส่งผล
ต่อภาวะโลกร้อน และเพ่ือบรรลุเป้าหมาย Net Zero Emission 
ตามนโยบายของภาครัฐท่ีจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์
ภายในปี 2065 – 2070 และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
กําลังผลิตไฟฟา้ของประเทศหรือ Power Development Plan 
(PDP)



วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งเน้นดําเนินการด้านการผลิต และบริหารพลังงานทดแทน
โดยมีพันธกิจท่ีสําคัญ ดังน้ี

สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ด้วยเทคโนโลยีชั้นนํา
ผสานรวมกับทรัพยากรที่มีคุณภาพ

พันธกิจ

ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล เป็นมิตรต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม

เพ่ิมมูลค่า และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ลงทุนอย่างรับผิดชอบ ควบคู่บริหารความเส่ียงที่เหมาะสม

สร้างความเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน



คุณค่าขององค์กร
ด้วยวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทท่ีต้องการเป็นผู้นําด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน

ท่ีเป็นมิตรต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม กลุ่มบริษัทจึงได้กําหนดค่านิยมหลักในการปฏิบัติงานได้ ดังน้ี

Excellence
มุ่งสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ

Governance
ธรรมาภิบาลใส่ใจในองค์กร เป็นมิตร

ต่อชุมชน และส่ิงแวดล้อม

Technology 
พัฒนา และปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต

ด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง



ปรัชญาธุรกิจ

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีเป้าหมายที่สําคัญ

ประการหนึ่ง คือ การมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน
ในการนี้กลุ่มบริษัทจึงได้กําหนดนโยบายด้านการพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน

ตามแนวทางด้านส่ิงแวดล้อม ด้านสังคม และด้านบรรษัทภิบาล

พลังงานเพ่ือความยั่งยืน



เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ พร้อมเสริมสร้าง
โครงสร้างและระบบบริหารจัดการเพ่ือเติบโตและพัฒนา
สู่การเป็นองค์กรที่มั่นคงและยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติ

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม

ESG : ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านสังคม และด้านบรรษัทภิบาล

กลุ่มบริษัทได้นําแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนเข้ามาเป็นหัวใจสําคัญ
ในกระบวนการดําเนินงานและบูรณาการแผนการปฏิบัติงานให้มีความเชื่อมโยงกัน
เพ่ือสร้างความสมดุลในมิติของ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่
คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) เพ่ือให้ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนํามาซึ่ง
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

กลุ่มบริษัทมีกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
เพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมกันในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจควบคู่กับกลยุทธ์การพัฒนาการแข่งขันในธุรกิจ

ใน 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม และการพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม

ด้านบรรษัทภิบาลด้านสังคมด้านส่ิงแวดล้อม
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ก่อตัง้ธุรกิจยางพารา ก่อตัง้ธุรกิจพลังงาน ขยายสู่ธุรกิจโรงไฟฟา้ขยะชุมชน

ภาพรวมธุรกิจกลุ่มบริษัทท่าฉางอุตสาหกรรม

ริเร่ิมทําธุรกิจสวนปาล์มนํ้ามัน

จัดตัง้กลุ่มธุรกิจผลิตนํ้ามัน
ปาล์ม

2546

2547

ก่อตัง้ธุรกิจขนส่งและบริการ

2549

2557

ริเร่ิมกระบวนการจัดการการผลิต
นํ้ามันพืช และไบโอดีเซล แบบ 4.0 

2558
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เหตุการณ์ที่สําคัญ

TCP เร่ิมจําหน่ายไฟฟา้ให้แก่ กฟภ. 
และเร่ิมมีรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟา้
เป็นคร้ังแรก

จดทะเบียนจัดต้ัง TGE เพ่ือประกอบ
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้

TGE ซ้ือหุ้น TPG ร้อยละ 65
จากกลุ่มครอบครัววนสุวรรณกุล

ขยายการลงทุนในไปยังโครงการโรงไฟฟา้
ขยะชุมชน โดยได้เร่ิมโครงการแรกที่
จังหวัดสระแก้ว ภายใต้ TES
หลังจากนั้นจึงได้ขยายการลงทุน
ไปจังหวัดชุมพร ภายใต้ TES CPN
และจังหวัดราชบุรีภายใต้ TES RBR 
ตามลําดับ

TPG เร่ิมจําหน่ายไฟฟา้ให้แก่ กฟภ. 
และเร่ิมมีรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟา้เป็น
คร้ังแรก

2559

2557
2554

2560

2562

เร่ิมประกอบธุรกิจ
โรงไฟฟา้ชีวมวลภายใต้ TCP

TGE รับโอนธุรกิจโรงไฟฟา้ชีวมวล
และสัญญาที่เก่ียวข้องทั้งหมด
จาก TCP และเร่ิมจําหน่ายไฟฟา้
ให้แก่ กฟภ. และมีรายได้จากธุรกิจ
โรงไฟฟา้เป็นคร้ังแรกในวันที่
29 ธันวาคม 2560

TGE ซ้ือหุ้น TPG ร้อยละ 35
จากบริษัท จี 7 พาวเวอร์ จํากัด



เรียกชําระทุนจดทะเบียนเพ่ิมเป็น 800 ล้าน
บาท ปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ TGE จาก
เดิมท่ีถือโดย TCGH 100% เป็นถือโดย TCGH 
40% และกลุ่มครอบครัววนสุวรรณกุล ถือ
ทางตรง 60%

TBP เร่ิมจําหน่ายไฟฟา้ให้แก่ กฟภ. และเร่ิมมีรายได้
จากธุรกิจโรงไฟฟา้เป็นครัง้แรก

TGE แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด และเปล่ียนแปลง
มูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นจากหุ้นละ 1,000 บาทเป็นหุ้นละ 0.50 บาท

TGE ขายหุ้น TPG2 แล: TBF ทัง้หมดให้กับ TCGH 
เพ่ือปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท โดย TPG2 จัดตัง้
ข้ึนเพ่ือเข้าร่วมประมูลในอนุญาตโรงไฟฟา้ชีวมวล
แต่ไม่สําเร็จ และ ยังไม่ได้เร่ิมดําเนินกิจการส่วน
TBF จัดตัง้ข้ึนเพ่ือการดําเนินธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายช้ินไม้สับ ( Wood Chip ) ซ่ึงมริษัทเห็นว่า
ไม่ใช่ธุรกิจหลักของกลุ่ม TGE และ ขณะนัน้ TBF 
ยังไม่ได้เร่ิมดําเนินกิจการ - TPG เร่ิมจําหน่าย
ไฟฟา้ให้แก่ กฟภ. และเร่ิมมีรายได้ ได้จากธุรกิจ
โรงไฟฟา้เป็นครัง้แรก
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ความมีประสิทธิผลในด้านต้นทุน ความมีประสิทธิภาพด้านการผลิต
และบริหารจัดการ

ความมีประสบการณ์ด้านบุคลากร
และความเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจ

Effectiveness Efficiency Experience

กลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) มุ่งมั่นจะเป็นผู้นําในการผลิตกระแสไฟฟา้จากแหล่งพลังงานทดแทนด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคต
เพ่ือให้ได้มาซ่ึงพลังงานที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและชุมชน

จุดเด่นท่ีสําคัญของ
บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน)



กําลังการติดต้ังรวมท้ังหมด

51.7 เมกะวัตต์
ธุรกิจหลักของ
บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน)

29.7 เมกะวัตต์ 22.0 เมกะวัตต์

กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟา้จากชีวมวล กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟา้จากขยะชุมชน

กําลังการติดตัง้รวม กําลังการติดตัง้รวม



ธุรกิจหลักของท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ย่ี

กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟา้จากชีวมวล
29.7 เมกะวัตต์

ประกอบด้วย 3 โครงการภายใต้ 3 บริษัท ได้แก่
TGE TPG TBP ซึ่งต้ังอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีบริษัท
ใน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นโครงการโรงไฟฟา้
ชีวมวลแบบผู้ผลิตไฟฟา้ขนาดเล็กมาก
ท่ีมีกําลังการผลิตไม่เกิน 10 MW
ผลิตกระแสไฟฟา้จากวัตถุดิบชีวมวลประเภท ทะลายปาล์มเปล่า เส้น
ใยปาล์ม และต้นปาล์มสับ ซึ่งเป็นผลพลอยได้ (By Product) จากการ
ผลิตและสกัดนํ้ามันปาล์ม ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในพ้ืนที่
จ.สุราษฏร์ธานี ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกปาล์มนํ้ามันที่สําคัญ
แหล่งหนึ่งของประเทศ อย่างไรก็ดี โรงไฟฟา้ชีวมวลของกลุ่มบริษัท
ยังสามารถใช้วัตถุดิบชีวมวลประเภทอ่ืนทดแทนได้เช่น รากไม้สับ
ไม้ชิพ ในกรณีที่วัตถุดิบชีวมวลประเภทปาล์มขาดแคลนหรือมีราคาสูง

9.9 เมกะวัตต์

ท่าฉางไบโอเพาเวอร์ (TBP)
กําลังการติดตัง้รวม

9.9 เมกะวัตต์

ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ย่ี (TGE)
กําลังการติดตัง้รวม

9.9 เมกะวัตต์

ท่าฉาง พาวเวอร์ กรีน (TPG)
กําลังการติดตัง้รวม



โมเดลเศรษฐกิจบีซีจี
ส่ิงที่เหลือจกกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟา้จากชีวมวลกระบวนการผลิตไฟฟา้

ลําเลียงเชื้อเพลิง

Hopper

Deserator

หม้อไอนํ้า

ก๊าซร้อนและฝุ่น

เคร่ืองกําเนิดไฟฟา้

กังหันไอนํ้า

ไอนํ ้า

ไอนํ ้า

เคร่ืองควบแน่น

น้ําท้ิง ข้ีเถ้า

Liquid Discharge

กระบวนการผลิต
ทะลายสับ

กระบวนการผลิตไฟฟา้

Feeding 
Hopper

ในกระบนการผลิตน้ํามันปาล์มก่อให้เกิดของเหลือท้ิงจํานวนมาก
เช่น ทะลายปาล์มเปล่า, ใยปาล์มและน้ําท้ิง ซ่ึงเป็นท่ีมาของปัญหา
ในระยะยาว โรงงานจึงหาวิธิการจัดการของเหลือท่ีไม่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม ดังน้ันบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด

(มหาชน) จึงได้ทําข้อตกลงซ้ือขายทะลายปาล์มเปล่าและเส้นใยจาก บริษัท
ท่าฉางสวนปาล์มน้ํามันอุตสาหกรรม จํากัด

และท้ังน้ี ยังรับซ้ือทะลายเปล่า ใยปาล์มจากภายนอกอีกด้วย
เพ่ือเป็นการกระจายรายได้สู่สังคม

รับซื้อจากภายนอกท่าฉางสวนปาล์มน้ํามัน

ทะลายปาล์มท่ีเหลือ
จากกระบวนการผลิต

น้ํามันปาล์ม

ทะลายปาล์มท่ีเหลือ
จากกระบวนการผลิต

น้ํามันปาล์ม

ขายไฟฟา้ให้กับ
การไฟฟา้

STACKESP

หม้อไอนํ้า

ก๊าซร้อนและฝุ่น

1. ข้ีเถ้า

2. นํ้าทิ้ง

Liquid Discharge

ขายไฟฟา้ให้กับการไฟฟา้กระบวนการผลิตไฟฟา้บ่อหมัก

BioGas น้ําท้ิงจากกระบวนการผลิตทะลายสับ
Shredder 
M

achine

Shredder 
M

achine

ESPSTACK

หอระบายความร้อน

ขายไฟฟา้ไปยัง กฟภ.

ส่ิงที่เหลือจาก กระบวนการผลิต



โรงไฟฟา้ขยะชุมชน ที่ได้รับคัดเลือก
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)
ที่เก่ียวข้องแล้ว อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการ
กิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดรับซื้อไฟฟา้
และเข้าทําสัญญา PPA จํานวน 3 แห่ง ได้แก่

TES สระแก้ว 8.0 เมกะวัตต์

TES RBR ราชบุรี 8.0 เมกะวัตต์

TES CPN ชุมพร 6.0 เมกะวัตต์

กําลังการผลิตติดต้ังรวม 22 เมกะวัตต์ (เสนอขาย กฟภ. 16 
เมกะวัตต์) โรงไฟฟา้ขยะชุมชน - วัตถุดิบหลัก ได้แก่ ขยะมูล
ฝอย ซึ่งบริษัททําสัญญาจ้างเหมาขยะมูลฝอยกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และชุมชนโดยรอบ

ธุรกิจหลักของท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ย่ี

กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟา้
จากขยะชุมชน
22.0 เมกะวัตต์

TES RBR
ราชบุรี
8.0 MW

TES 
สระแก้ว
8.0 MW

TES CPN
ชุมพร
6.0 MW



ผลประโยชน์ที่ได้รับ

เกษตรกรโดยรอบ
มีงานทํา มีรายได้

และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เกิดการจ้างงาน
ในอุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง

สนับสนุนโยบาย
ของภาครัฐในการลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ลดปัญหามลภาวะ
และส่ิงแวดล้อม

สร้างความมั่นคง
ด้านพลังงานให้แก่ประเทศ



แผนในอนาคตของ
บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ : เติบโตด้วย IPO

29.7 + 22 MW  > 100 MW > 200 MW
2564-2565 2570 2575

ขยายกําลังการผลิต
อย่างต่อเนื่อง

เข้าสู่พลังงานทดแทนอ่ืน
ที่มีศักยภาพ

นําเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใช้ในการบริหารจัดการ พันธมิตรทางธุรกิจ1 2 3 4



อคณะกรรมการบริษัท

1. ดร. โกสิทธิ์ เฟื่ องสวัสด์ิ

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

2. นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายพงศ์นเรศ วนสุวรรณกุล
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นางพัชรินทร์ ลาภาโรจน์กิจ

กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

2 31 4 5

5. นางสาวละอองทิพย์ วนสุวรรณกุล

กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล



อคณะกรรมการบริษัท

6. ดร. ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร

10. ดร. ธนันท์ ชุบอุปการ

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ

7.  นายธรณิศวร์ ตันติกุลวิจิตร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ

8. นางเพ็ญศรี มีสุขสบาย
ประธานกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

9. นายอาทร สินสวัสดิ์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

6 7 8 9 10



โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บมจ. ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (TGE)

บมจ. ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (TGE)

บจก. ท่าฉาง พาวเวอร์ กรีน (TPG)

ธุรกิจโรงไฟฟา้ขยะชุมชน

บจก. ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน (สระแก้ว) (TES) 

บจก. ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน (ราชบุรี) (TES RBR) 

ธุรกิจโรงไฟฟา้ชีวมวล

ครอบครัววนสุวรรณกุล

บริษัท ทีซีจี โฮลด้ิงส์ จํากัด (TCGH)

บจก. ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน (ชุมพร) (TES CPN) 

40%

60%

100%

บจก. ท่าฉาง ไบโอ พาวเวอร์ (TBP) 



รางวัลและเกียรติประวัติ
กลุ่มบริษัท TGE ดําเนินงานภายใต้มาตรฐานการดําเนินงานด้วยความใส่ใจในการดําเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
สร้างความม่ันคงอย่างย่ังยืนด้านพลังงาน ด้านการมีส่วนร่วมสร้างความแข็งแร่งให้ชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ด้วยมาตรฐานการรับรองระดับสากล และรางวัลแห่งความสําเร็จต่าง ๆ ดังน้ี

รางวัล ใบรับรองคุณภาพระบบมาตรฐานต่าง ๆ



ข้อมูลสําคัญทางการเงิน

2562 2563 2564

94.3

166.9

202.1

กําไรสุทธิ
(ล้านบาท)

2562 2563 2564

336.1

650.9

779.7

รายได้จากการขาย
(ล้านบาท)

2562 2563 2564

2,201.9

2,690.4 2,748.1

สินทรัพย์
(ล้านบาท)



บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)
159 หมู่ที่ 3 ตําบลท่าฉาง อําเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150

โทรศัพท:์ (+66)7-727-7790  แฟกซ์: (+66)7-7277799
อีเมล : corporate@tge.co.th


