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แผนธุ รกิจ “ซิ ลิกาแอโรเจล จากเถ้าชานอ้อย” จัดทาขึ้นเพื่อศึกษาและประเมินความ
เป็ นไปได้ในการดาเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ซิลิกาแอโรเจล ภายใต้ตราสิ นค้า “Aero Zest”
ที่สังเคราะห์มาจากเถ้าชานอ้อย ซึ่ งเป็ นวัสดุที่ไ ม่ใช้แล้วจากอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้ าชี วมวล
และไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้ และแนวโน้มปัจจุบนั ที่คนหันมาสนใจและใส่ ใจ
สิ่ ง แวดล้อ มมากขึ้ น จึ ง เป็ นโอกาศส าหรั บธุ ร กิ จ ที่ จ ะน าวัส ดุ ที่ ไ ม่ ใ ช้แ ล้ว น ากลับ มาใช้
ประโยชน์ แ ละท าให้เ กิ ด มู ล ค่ า สู ง สุ ด จากวัส ดุ ที่ ไ ม่ ใ ช้แ ล้ว โดยธุ ร กิ จ จะจับ กลุ่ ม ลู ก ค้า
อุตสาหกรรมฉนวนกันความร้อน อุตสาหกรรมปูนซี เมนต์และอุตสาหกรรมสี ในภาคกลาง
และในนิ คมอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่ องจากแนวโน้มตลาดโลกของแอโรเจลมีมูลค่าที่สูงขึ้น
และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และธุ รกิจได้มองเห็นถึงโอกาส เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มี
ผูผ้ ลิตซิ ลิกาแอโรเจล จึงจาเป็ นต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศทั้งหมดซึ่ งมีราคาที่สูงกว่า ซึ่ ง
ธุ ร กิ จนี้ จ ะจัด ตั้ง ในรู ปของบริ ษ ทั โดยมี เงิ น ลงทุ น อยู่ที่ 185,000,000 บาท ซึ่ ง จากการ
วิเคราะห์แผนการเงินพบว่ามีระยะคืนทุนที่ 2 ปี อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 40.48 %
ซึ่งเห็นได้วา่ ธุรกิจมีศกั ยภาพในการทากาไร และเป็ นธุรกิจที่น่าลงทุน

(1)

บทสรุปผู้บริหาร
เนื่ อ งจากปั จ จุ บัน ความต้อ งการในการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ ามากขึ้ น ทาให้เ กิ ด การ
ขยายตัวของโรงไฟฟ้ าชี วมวลมากขึ้น และปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้ นคือการจัดการกาก
อุ ตสาหกรรม (ขี้ เ ถ้า) ซึ่ ง ในปั จจุ บันก็ยงั ไม่ สามารถหาวิธีการบริ หารจัดการได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
บริ ษทั แอโร เซทส์ จากัด ภายใต้ตราสิ นค้า Aero Zest ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 โดยการ
รวมตัวกันของนักธุ รกิ จที่ เล็งเห็ นถึ งโอกาสในเพิ่มมูลค่ าของขี้ เถ้า ในการบริ หารจัดการ
สิ่ งแวดล้อม จึ งได้ทาการศึกษาวิจยั ค้นคว้าเพื่อสังเคราะห์ซิลิกาจากเถ้าชานอ้อย ให้เป็ น
ผลิตภัณฑ์ซิลิกาแอโรเจล ที่มีคุณสมบัติเด่นหลายประการ เช่น เป็ นฉนวนกันความร้อน
มีน้ าหนักเบา กันน้ า ไม่ดูดซับความชื้น จึงสามารถใช้เคลือบผิววัสดุเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็ น
พื้นผิวที่สามารถทาความสะอาดตัวเองได้ (Self-Cleaning Surface) Silica Aerogel จึงเหมาะ
สาหรับการนาไปใช้เป็ นส่ วนผสมในวัสดุที่ตอ้ งการให้มีคุณสมบัติเป็ นฉนวนกันร้อน
กันเสี ยง กันน้ า โดยสามารถประยุกต์ใช้ได้กบั วัสดุต่างๆ อาทิ ผสมกับกาวหรื อสี เพื่อใช้
สาหรับการเคลือบ (Coatings), ผสมใยแก้วเพื่อขึ้นรู ปเป็ นแผ่น (Blankets), ผสมกับ Gypsum
Cement หรื อ PU เพื่อทาเป็ นแผ่นฉนวน (Composite Boards), ผสมกับ Polymer ทาเป็ น
ฟิ ล์มบางเคลือบผิววัสดุ หรื อทาเป็ นฟิ ล์มใสที่สามารถมองทะลุผ่านได้ นอกจากนี้ ยังใช้เป็ น
วัสดุ สาหรับดูดซับกาจัดคราบน้ ามันหรื อสารอินทรี ยต์ ่างๆ, ใช้เป็ น filler ในยางธรรมชาติ
และยาง รถยนต์ รวมถึงใช้เป็ นส่ วนผสมในเครื่ องสาอางได้อีกด้วย
กลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ าหมายของผลิ ต ภัณ ฑ์ คื อ กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมฉนวนกัน ความร้ อ น
เนื่องจากปัจจุบนั ในทุกอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานความร้อนอยูแ่ ล้ว และแอโรเจลจะช่วย
ให้การสู ญเสี ยความร้อนน้อยลง ก็จะสามารถลดการใช้พลังงานลงได้ เป็ นผลทาให้ค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานลดลงด้วย โดยในช่ วงแรกจะมุ่งเน้นการสร้างตราสิ นค้าเพื่อให้เป็ นที่รู้จกั ใน
ตลาดและเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค
(2)

แผนด้า นการเงิ น และการลงทุ น บริ ษัท เริ่ มด าเนิ น การลงทุ น จ านวนทั้ง หมด
185,000,000 บาท โดยแบ่งเป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ สามัญจานวน 1,850,000 หุ น้ ราคาหุ น้ ละ
100 บาท มีจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด 5 คน สาหรับความเป็ นไปได้ของแผนธุ รกิจนี้ หาก
แผนการตลาดเป็ นไปตามที่ คาดการณ์ ไว้กิจการจะสามารถสร้ างผลตอบแทนขั้นต่ าของ
โครงการนี้ IRR = 40.48 % สามารถคืนทุน Payback Period : PB ในระยะเวลา 2 ปี
โดยกิจการสามารถสร้างมูลค่า NPV = 152,144,522
สรุ ปได้ว่าการดาเนิ นงานในธุ รกิจซิ ลิกาแอโรเจลจากเถ้าชานอ้อยนั้น เป็ นธุ รกิจที่
สามารถดาเนินการได้และสร้างผลกาไรกับกิจการได้เป็ นอย่างดี

ความเป็ นมาของโครงการ
บริ ษทั แอโร เซทส์ จากัด เริ่ มดาเนินการในปี 2560 โดยมุ่งมัน่ การพัฒนาการ
จัดการ เถ้าจากโรงไฟฟ้ าชีวมวล เพื่อตอบสนองตลาดเป้ าหมาย ด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ซิลิกาแอโรเจล โดยมุ่งเน้นที่จะใช้วสั ดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าชีว
มวลภายในประเทศไทย โดยที่บริ ษทั คานึงถึงการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน ความ
รวดเร็ ว ในการผลิ ต การขนส่ ง การบริ ห ารคลัง สิ น ค้า นอกจากความมุ่ ง มั่น ที่ จ ะพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพแล้ว บริ ษทั ยังคานึงถึงความสาคัญด้านเศรษฐกิจ
สิง่ แวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)
เราจะเป็ นผูผ้ ลิตซิลิกาแอโรเจลจากเถ้าเกษตรกรรมที่ได้จากโรงงานผลิตไฟฟ้ า
ชีวมวล จาหน่ายอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล

(3)

พันธกิจ (Mission)
1. มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้าและรักษาเสถียรภาพของการ
ผลิตอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. ควบคุมการผลิต ตรวจสอบและดูแลเครื่ องจักรให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ ตาม
ระบบมาตรฐานสากล
3. มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการความรู ้ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ (Objective)
เพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าจากขี้เถ้าซึ่งเป็ นกากอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้ าชีวมวลที่ไร้
คุณค่าและมีจานวนมาก
หากสามารถนากลับมาสร้างเป็ น(ผลิตภัณฑ์สาหรับใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุ ด และลดผลกระทบของสิ่ งแวดล้อม

เป้ าหมายทางธุรกิจ (Goals)
1.
2.
3.
4.
5.

บริ ษทั ตั้งเป้ าหมายที่จะทาให้ถึงจุดคุม้ ทุนภายในระยะเวลา 3 ปี
พัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการผลิตด้วยนวัตกรรมที่ทนั สมัย
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถ
ลดการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย
เป็ นผูน้ าในธุรกิจซิลิกาแอโรเจล ของอุตสาหกรรมในประเทศไทย

(4)

รายละเอียดสินค้า
ซิลกิ าแอโรเจล “Aero Zeste”
เป็ นซิลิกาแอโรเจลแบบผง (aerogel powder) ขนาดบรรจุ 1 กิโลกัม และขนาดบรรจุ
50 กิโลกรัม สังเคราะห์มาจากเถ้าชานอ้อยจากกระบวนการผลิตไฟฟ้ า

ภาพ ซิลิกาแอโรเจล
 ใช้เป็ นส่ วนผสมเพิ่มเติม (additive) ในใยแก้ว หรื อยิปซัม หรื อซี เมนต์ หรื อพียู เพื่อ
ขึ้นรู ปเป็ นแผ่นฉนวนกันความร้อน ทาให้ประหยัดพลังงานได้มากกว่าฉนวนกัน
ความร้อนแบบธรรมดา
 ใช้เป็ นส่ วนผสมเพิ่มเติม (additive) ในสี ทาภายนอก เพื่อเพิ่มคุณสมบัติกนั ความร้อน
และทาให้พ้นื ผิวมีคุณสมบัติทาความสะอาดตัวเอง (self-cleaning surface)
 ใช้เป็ นสารตั้งต้นในเครื่ องสาอาง เพื่อให้เครื่ องสาอางมีคุณสมบัติกนั น้ า ไม่ซึมซับน้ า
(hydrophobic)

(5)

ความเป็ นนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ และปัจจัยสู่ ความสาเร็จในอนาคต
ผลิ ต ภัณ ฑ์ซิ ลิ ก าแอโรเจลที่ ผ ลิ ต จากเถ้า ชานอ้อ ยเกิ ด จากการคิ ด ค้น และพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ข้ ึน โดยเน้นเรื่ องนวัตกรรมในการปรับปรุ งกระบวนการผลิต โดยการนาเถ้าชาน
อ้อยที่เป็ นสิ่ งเหลือทิ้งที่ได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้ าจานวนมาก ให้สามารถนามาพัฒนาเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั สิ่ งเหลือทิ้งได้

ปัจจัยสู่ ความสาเร็จ
จากคุณสมบัติของซิ ลิกาแอโรเจลที่เป็ นฉนวนที่ดีที่สุดในโลก ณ ปั จจุบนั และยังมี
คุณสมบัติในการทาความสะอาดตัวเอง ไม่ซึมซับน้ า และมีความหยืดหยุน่ ในการขึ้นรู ปเป็ น
ฉนวนกันความร้อน ทาให้สามารถออกแบบและตัดแต่งเข้ารู ปได้ง่าย จึงสามารถช่วยลดการ
เวลาในการประกอบติดตั้ง และยังช่วยประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ใช้พลังงาน
ความร้อนในกระบวนการผลิต ทาให้ลูกค้าสามารถลดค่าใช้จ่ายได้

การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค ของธุรกิจ
จุดแข็ง (Strengths)
 ที่ต้ งั ของโรงงานอยูใ่ กล้แหล่งวัตถุดิบ
 ลดค่าใช้จ่ายของวัตถุดิบหลัก ในการนาเถ้าชานอ้อยมาเป็ นวัตถุดิบหลัก
 เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผลิตได้ในประเทศ และยังไม่มีการนาเสนอในตลาดมาก่อน
 ผลิตภัณฑ์เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
 ได้รับการรับรองจาก Guinness world record เป็ นฉนวนที่ดีที่สุดในโลก
 เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ สั ง เคราะห์ จ ากกากอุ ต สาหกรรมที่ ไ ม่ ใ ช้แ ล้ว สามารถโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กบั องค์กรได้ดว้ ย

(6)

จุดอ่อน (Weakness)
 ค่าใช้จ่ายในการผลิตแปรรู ปค่อนข้างสู ง
 ใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากในการผลิต
 ผลิ ต ภัณ ฑ์เ ป็ นสิ น ค้า ใหม่ แ ละผลิ ต จากการอุ ต สาหกรรมอาจจะยัง ไม่ ไ ด้รั บการ
ยอมรับในระยะแรก เพราะผูบ้ ริ โภคยังไม่คุน้ เคยกับผลิตภัณฑ์
โอกาส (Opportunity)
 สร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้วตั ถุดิบจากกากอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
 การส่ งเสริ มนโยบายของภาครัฐมีส่วนช่วยให้การเจริ ญเติบโตของสังคม เศรษฐกิจ
 แนวโน้ม เทรนด์ข องโลกที่ ผูบ้ ริ โ ภคเริ่ ม ให้ค วามสนใจด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ อ นุ รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อมมากขึ้น
 แนวโน้มของอุตสาหกรรมที่ตอ้ งการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงาน
อุปสรรค (Threat)
 ทัศนคติของผูบ้ ริ โภค และความเชื่อมัน่ ของสิ นค้า
 สภาวะเศรษฐกิจโลกที่อยูใ่ นช่วงชะลอตัว
 สภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
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นโยบายแหล่งเงินทุนและแผนการเงิน
จากการประเมิ น เงิ น ลงทุ น เร่ มต้ น ของโครงการต้ อ งใช้ เ งิ น ลงทุ น ทั้ ง หมด
185,000,000 บาท โดยแบ่งเป็ นหุ น้ สามัญจานวน 1,850,000 หุ น้ ราคาหุ ้นละ 100 บาท มี
จานวนผูถ้ ือหุน้ 5 คน โดยไม่มีการกูยมื จากสถาบันการเงิน
บริ ษทั ได้ทาการประมาณการยอดขายในปี แรกไว้ที่ 136,500,000 บาท จะทาให้
โครงการมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2 ปี มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ NPV เท่ากับ 152,144,552
บาท มี IRR เท่ากับ 40.48%
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