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6. โครงการในอนาคต
กลุมบริษัทมีเปาหมายในการเขาสูธุรกิจการผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานทดแทน โดยในป 2552 ได
กอตั้ง บริษัท กันกุลพาวเวอรเจน จํากัด ขึ้น เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ทั้งนี้ บริษัทยอย
ดังกลาวไดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาครวมทั้งสิ้น 30.9 MW รวมจํานวน 6 โครงการ ซึ่ง
โครงการทั้งหมดจะไดรับประโยชนจากการจําหนายไฟฟาดวยการไดรับสวนเพิ่มราคาในการรับซื้อไฟฟา (Adder)
จากการไฟฟาสวนภูมิภาค ในราคา 8 บาทตอหนวยเปนระยะเวลา 10 ป
รายละเอียดโครงการสามารถแสดงไดดังนี้
โครงการ
ขนาด
ที่ตั้งโครงการ
วันที่ลงนามในสัญญา คาดวาจะเริ่มจําหนาย
(เมกกะวัตต)
(ที่ยื่นขออนุญาต)
ซื้อขายไฟฟากับ กฟภ.
กระแสไฟฟา
1.
3.0
จ.เพชรบูรณ
28 มิถุนายน 2553
ไตรมาส 4 ป 2553
4.4
จ.เพชรบูรณ
28 มิถุนายน 2553
ไตรมาส 3 ป 2554
2.
3.0
จ. ปทุมธานี
16 กรกฎาคม 2553
ป 2555
3.
4.5
จ. พิจิตร
16 กรกฎาคม 2553
ป 2555
4.
8.0
จ.เพชรบูรณ
16 กรกฎาคม 2553
ป 2555
5.
8.0
จ. นครนายก
16 กรกฎาคม 2553
ป 2555
โครงการที่ 1 ขนาด 7.4 เมกกะวัตต แบงการกอสรางและการผลิตออกเปน 2 เฟส คือ เฟสแรกโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยขนาด 3.0 เมกกะวัตต และ เฟสที่สองขนาด 4.4 เมกกะวัตต โดยเฟสแรกขนาด 3.0 เมกกะวัตต
ไดเริ่มดําเนินการกอสราง และคาดวาจะจายกระแสไฟฟาเขาสูระบบไดภายในไตรมาส 4 ป 2553 สําหรับโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยเฟสที่สองจํานวน 4.4 เมกกะวัตต บริษัทมีโครงการที่จะกอสรางภายในป 2554 บนพื้นที่เดียวกับ
โรงไฟฟาเฟสแรก ที่ อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ โดยในการผลิตและจําหนายของโรงไฟฟาเฟสที่สองนั้น บริษัท
จะไดสิทธิและประโยชนในการลงทุนตางๆ เหมือนกับโรงไฟฟาเฟสแรกขนาด 3.0 เมกกะวัตต ทุกประการ (ดู
รายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 2.3)
ภาพรวมของโครงการผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย
เงินลงทุน
: ประมาณ 100 – 120 ลานบาท ตอเมกกะวัตต โดยประกอบดวยการลงทุนใน
1. แผงเซลลแสงอาทิตย (Solar Module)
2. เครื่องแปลงกระแสไฟฟา (Inverter)
3. โครงสรางรองรับแผง
4. อุปกรณไฟฟาอื่นๆ
5. สวนปรับปรุงพื้นที่
โดยมูลคาเงินลงทุนที่ระบุขางตนนั้น เปนมูลคาเงินลงทุนสําหรับโครงการที่ 1 สําหรับ
โครงการอื่นๆ ในอนาคต มูลคาเงินลงทุนตอเมกกะวัตตอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปได
ตามเทคโนโลยี สภาพการแขงขัน และอัตราแลกเปลี่ยน ในชวงเวลานั้นๆ
นโยบายคาเสื่อมราคา : นโยบายคาเสื่อมราคาสําหรับโครงการผลิตไฟฟา สามารถกําหนดไดใน 2 ลักษณะ คือ
1. การตัดคาเสื่อมแบบเสนตรง โดยแบงแยกตามอายุอุปกรณตางๆ
2. การตัดคาเสื่อมแบบเสนตรง โดยรวมมูลคาลงทุนทั้งหมดของโครงการ
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รายไดและการรับรู
รายได

ทั้งนี้ สําหรับโครงการที่ 1 บริษัทกําหนดนโยบายการตัดคาเสื่อมราคาตามอายุการใช
งานจริงของแตละประเภทอุปกรณ ทั้งนี้สําหรับอุปกรณหลักมีนโยบายคาเสื่อมราคา
ตามอายุใชงานที่ 25 ป
: รายไดสําหรับโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของบริษัทจะสามารถแบงได
เปน 3 ลักษณะ คือ
1. รายไดจากการจําหนายไฟฟา
“อัตรารับซื้อไฟฟา = คาไฟฟาพื้นฐาน (TOU) + คาไฟฟาผันแปร (FT)”

เทคโนโลยีการผลิต

สําหรับอัตรารับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก ประเภทสัญญา Non-Firm
สําหรับผูผลิตไฟฟาฟารายเล็กที่ผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ณ วันที่ 9
กันยายน 2553 เปนไปดังนี้
•
อัตราคาไฟฟาพื้นฐานตามชวงเวลา (TOU) : ชวง Peak เทากับ
2.9278 บาท/kWh และชวง Off-Peak เทากับ 1.1154 บาท/kWh
•
คาไฟฟาผันแปร (FT) เทากับ 0.9157 บาท/kWh
2. รายไดจากสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder)
โครงการโรงไฟฟา ของกลุ มบริ ษั ท จะไดรั บ สว นเพิ่ม ราคารับ ซื้ อ ไฟฟ า จาก
กฟภ. ในอัตรา 8 บาทตอกิโลวัตตตอชั่วโมง เปนระยะเวลา 10 ป นับจากวัน
เริ่มตนซื้อขายไฟฟา
3. รายไดจากการขายคารบอนเครดิต (CERs) :
บริษัทยื่นขอคารบอนเครดิตสําหรับโครงการที่ 1 ทั้งเฟส 1 และ เฟส 2 ใน
เอกสารเดียวกัน ซึ่งจะทําการวัดปริมาณไฟฟาที่จําหนายเขาสูระบบภายหลัง
จากการจายไฟฟาไดเปนเวลา 1 ป เพื่อคํานวณปริมาณคารบอนที่จะสามารถ
ขายได ทั้งนี้คาดวานาโรงไฟฟาโครงการที่ 1 จะมีปริมาณคารบอนที่สามารถ
ขายไดประมาณ 4,000 - 6,000 ตันตอป อยางไรก็ตาม บริษัทยังไมไดรับ
อนุมัติในการไดรับคารบอนเครดิตยังไมสามารถยืนยันปริมาณคารบอนที่จะ
จําหนายได ทําใหรายไดในสวนนี้อาจจะไมเกิดขึ้นในอนาคตได
: ในโครงการที่ 1 ทั้งเฟส 1 และเฟส 2 บริษัทใช แผงเซลลแสงอาทิตยประเภทแผงเซลล
แสงอาทิตยที่ทําจากสารกึ่งตัวนํา ซึ่งเปนเทคโนโลยีแบบฟลมบางชนิด CIS (Copper
Indium Selenium) ของบริษัท Solar Frontier จากประเทศญี่ปุน
ทั้งนี้ ความสามารถในการผลิตไฟฟาของแผงเซลลพลังงานแสงอาทิตยนั้น จะขึ้นกับ
ประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตย และชั่วโมงแดดที่เกิดขึ้นในพื้นที่เปนหลัก
ตัวอยางการคํานวณหาปริมาณไฟฟาที่ผลิตได ของโครงการโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย สามารถแสดงไดดงั นี้
โครงการ 1 เฟส 1
•
ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยเพื่อผลิตไฟฟาที่ 3,000,000 วัตตตอชั่วโมง
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Sensitivity ชัว
่ โมงแดด

Base Case
-10%
ความสามารถในการผลิต

วัตต/ชั่วโมง

3,000,000

3,000,000

-5%
3,000,000

5%
3,000,000

10%
3,000,000

จํานวนวันใน 1 ป

วัน

365

365

365

365

365

จํานวนชั่วโมงใน 1 วัน

ชั่วโมง

4.66

4.19

4.42

4.89

5.12

ความสามารถในการผลิต

วัตต/ป

5,100,000,000

4,590,000,000

4,845,000,000

5,355,000,000

5,610,000,000

5,100,000

4,590,000

4,845,000

5,355,000

5,610,000

4,998,000

4,498,200

4,748,100

5,247,900

5,497,800

กิโลวัตต/ป
ภายหลังหัก 2% โดย PEA

(ปริมาณไฟฟาที่จําหนายได จะเทากับความสามารถในการผลิต หัก 2% ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคซึ่งเปนไปตามขอตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟา)

ความสามารถในการผลิตไฟฟา ตามประสิท ธิภ าพของเทคโนโลยี จะขึ้นอยู กั บ
ชั่วโมงของแดดในแตละวัน ทั้งนี้ ในกรณีที่คํานวณชั่วโมงแดดเฉลี่ยในแตละวันอยู
ระหวาง 4.19 – 5.12 ชั่วโมงตอวันนั้น บริษัทจะมีความสามารถในการผลิตไฟฟา
เพื่อจําหนายเปนปริมาณประมาณ 4,590,000 – 5,610,000 กิโลวัตตตอป
(สําหรับโครงการ 1 เฟส 1 นั้น บริษัทมีการทําสัญญารับประกันความสามารถใน
การผลิตกระแสไฟฟา และประกันการสูญเสียในระบบไฟฟา กับผูผลิตเซลลไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย และผูออกแบบระบบ โดยในพื้นที่ดังกลาว จะมีความสามารถ
ในการผลิตไฟฟาที่ 5,188,077 กิโลวัตตตอปในชวง 5 ปแรก)
คาใชจายในการ
: คาใชในการดําเนินงานประกอบดวย
ดําเนินงาน
1. คาเสื่อมราคา
2. คาใชจายดานบุคลากร ประมาณ 10 ทาน
3. คาบํารุงรักษา ประมาณไมเกิน 500,000 บาทตอป
4. คาประกันภัย
5. คาดอกเบี้ย
6. คาอื่นๆ
บริ ษั ท กั น กุ ล พาวเวอร เ จน จํ า กั ด ได รั บ บั ต รส ง เสริ ม การลงทุ น จากคณะกรรมการ
สิทธิประโยชนทางภาษี
สงเสริมการลงทุน (BOI) โดยไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจาก
การประกอบกิจการเปนระยะ 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดและภายหลังจากระยะเวลา 8
ป ดังกลาว กิจการจะไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 50 ของ
อัตราปกติ เปนระยะเวลา 5 ป ซึ่งอัตราภาษีที่จะตองชําระจะเปนดังนี้
•
ปที่ 1 – ปที่ 8 : เสียภาษีในอัตรารอยละ 0
•
ปที่ 9 – ปที่ 13 : เสียภาษีในอัตรารอยละ15
•
ตั้งแตปที่ 13 : เสียภาษีในอัตรารอยละ 30
โครงสรางเงินทุน
: อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน โดยประมาณ 2.5 – 3.0 เทา
ผลกระทบตองบ
: การขยายธุรกิจไปยังการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟานั้น จะสงผลกระทบตอฐานะ
การเงิน
ทางการเงินและผลการดํา เนินงานของบริษัทในอนาคต ใน 3 ลักษณะหลัก คือ
โครงสรางรายได โครงสรางเงินทุน และกระแสเงินสด กลาวคือ
•
กลุมบริษัทจะมีรายไดจากการจําหนายไฟฟาเพิ่มขึ้น ตามปริมาณไฟฟาที่จําหนาย
ทําใหโครงสรางรายไดของกลุมบริษัทในอนาคตมีความเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ความ
ผันผวนของรายไดดังกลาว จะขึ้นอยูกับความสามารถในการผลิตไฟฟาของบริษัท
•
ดวยลักษณะโครงสรางของเงินทุน ที่บริษัทมีจัดหาแหลงเงินทุนจากการกอหนี้ คิด
•
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ระยะเวลาคืนทุน

เปนอัตราสวนหนี้สินตอทุนโดยประมาณ 2.5 – 3.0 เทา ทําใหชวงตนของการลงทุน
ในแต ล ะโครงการ อั ต ราส ว นหนี้ สิ น ต อ ส ว นของผู ถื อ หุ น จะมี แ นวโน ม มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปจากปจจุบันโดยมีสัดสวนของหนี้สินเพิ่มขึ้น
ทั้ ง นี้ แ ล ว การก อ สร า งโรงไฟฟ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย นั้ น จะใช เ งิ น ลงทุ น
ประมาณ 100-120 ลานบาทตอ 1 เมกกะวัตต ซึ่งจะทําใหกลุมบริษัทมีภาระหนี้
เพิ่มขึ้นประมาณ 75 – 90 ลานบาทตอเมกกะวัตต โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
กับตนทุนการเงินระยะยาววงเงินประมาณ 260 ลานบาท สําหรับโครงการ
โรงไฟฟาโครงการ 1 เฟส 1 ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเทากับ MLR – 1.25% และ MLR –
0.50% ตอปในแตละชวงเวลา พบวากลุมบริษัทจะมีภาระดอกเบี้ยจายที่เพิ่มขึ้น
ประมาณ 4.5-5.0 ลานบาท ตอเมกกะวัตตตอป (คํานวณที่อัตรา MLR = 6.0%)
อยา งไรก็ตาม ภาระดอกเบี้ยจายจะทยอยลดลงจากปแ รกของแตละโครงการ
เนื่องจากการจายชําระคืนเงินตน โดยสําหรับเงินกูยืมระยะยาวนั้นมีระยะเวลา
ปลอดชําระเงินตน 2 เดือนนับจากเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย โดยหลังจากนั้นจะ
ทยอยจายชําระคืนเงินตนขั้นต่ําประมาณ 2.00 – 3.40 ลานบาทตอเดือนในแตละ
ชวงเวลา
•
จากการที่คาใชจายสวนใหญของโครงการเปนคาเสื่อมราคา โดยอุปกรณหลักของ
โรงไฟฟาสวนใหญจะทําการตัดคาเสื่อมราคา 25 ป (เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจาก
เงินลงทุนที่ประมาณ 100 – 120 ลานบาทตอเมกกะวัตตนั้น คาเสื่อมราคาจะคิด
เปนมูลคาประมาณ 12 – 14 ลานบาทตอเมกกะวัตตตอป)ในขณะที่การรับรูรายได
จากการจําหนายไฟฟาไดรับการจายชําระเปนเงินสด ทําใหกลุมบริษัทมีแนวโนมที่
จะมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นในอนาคต อยางไรก็ตามจากการที่
โครงการลงทุนในครั้งนี้กลุมบริษัทมีแหลงเงินทุนสวนหนึ่งจากการกอหนี้ และมี
เงื่อนไขในการชําระคืน สงผลใหกลุมบริษัทจะมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมการ
จัดหาเงินเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน
: ประมาณ 5-7 ป

7. ขอพิพาททางกฎหมาย
- ไมมี -
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