บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และสาธารณูปโภคตางๆ นอกจากนี้ บริษัทยัง
ดําเนินธุรกิจในลักษณะการเขาถือหุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และสาธารณูปโภคตางๆ
รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งในและตางประเทศเชน การวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่เพื่อเปนระบบกักเก็บไฟฟาสํารองสําหรับ
ภาคอุตสาหกรรม การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกลุม ปตท. เปนตน
เมื่อโรงไฟฟาที่บริษัทเขาไปลงทุนเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย บริษัทจะมีกําลังการผลิตตามสัดสวนการถือหุนจาก
การผลิตไฟฟารวมประมาณ 1,851 เมกะวัตต (ประกอบดวยกําลังการผลิตไฟฟาในประเทศประมาณ 1,504 เมกะวัตต
หรือประมาณรอยละ 81.2 ของกําลังการผลิตไฟฟารวม และกําลังการผลิตไฟฟาในตางประเทศประมาณ 347 เมกะวัตต
หรือประมาณรอยละ 18.8 ของกําลังการผลิตไฟฟารวม) ไอน้ํารวมประมาณ 1,512 ตันตอชั่วโมง น้ําเย็นรวมประมาณ
12,000 ตันความเย็น และน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง
ทั้งนี้ บริษัทมีกําลังการผลิตตามสัดสวนการถือหุนของโรงไฟฟาที่เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยแลว จากการผลิตไฟฟา
รวมประมาณ 1,315 เมกะวัตต ไอน้ํารวมประมาณ 1,345 ตันตอชั่วโมง น้ําเย็นรวมประมาณ 12,000 ตันความเย็น และ
น้ําเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ในขณะที่มีกําลังการผลิตของโรงไฟฟาที่อยูระหวาง
กอสราง จากการผลิตไฟฟารวมประมาณ 536 เมกะวัตต และไอน้ํารวมประมาณ 167 ตันตอชั่วโมง
2.1

การประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท

CK Power

GPSC
IEAT
Others

TSE

65%

25%
8%
2%

60%

BIC
ที่ตั ้ง: บางปะอิน อยุธยา
ประเภท: โคเจนเนอเรชัน่ โดยใช กาซธรรมชาติ
ไฟฟา: 117 MW (Ph.1) และ 117 MW (Ph.2)
ไอนํ ้า: 20 T/hr (Ph.1) และ 20 T/hr (Ph.2)
สถานะ: ดําเนินการเชิงพาณิชย ปี 2556 (Ph.1) และ
กําลังกอสร าง คาดวาจะแล วเสร็ จปี 2560 (Ph.2)
SSE1
ที่ตั ้ง: กาญจนบุรี/สุพรรณบุรี
ประเภท: พลังงานแสงอาทิตย
ไฟฟา: 80 MW (8 MW x 10 โครงการ)
สถานะ: ดําเนินการเชิงพาณิชย ปี 2556-2557

GPSC

40%

RATCHGEN
NNCL

GPSC

40%
30%

30%

NNEG
ที่ตั ้ง: นวนคร ปทุมธานี
ประเภท: โคเจนเนอเรชัน่ โดยใช กาชธรรมชาติ
ไฟฟา: 125 MW
ไอนํ ้า: 30 T/hr
สถานะ: กําลังกอสร าง คาดวาจะแล วเสร็ จปี 2559

RAC
PAI Inter

25%
25%

RPCL
ที่ตั ้ง: ราชบุรี
ประเภท: พลังความร อนรวม โดยใช กาซธรรมชาติ
ไฟฟา: 1,400 MW (2x700)
สถานะ: ดําเนินการเชิงพาณิชย ปี 2551

GPSC

15%

Chubu Electric 15%
Saha Union 10%
Toyota Tshusho 10%

สปป. ลาว

สุพรรณบุรี
อยุธยา
ปทุมธานี
กรุงเทพ
ชลบุรี ระยอง

กาญจนบุรี
ราชบุรี

GPSC
ที่ตั ้ง: ศรี ราชา ชลบุรี
ประเภท: พลังความร อนรวม โดยใช กาซธรรมชาติ
ไฟฟา: 700 MW (2x350)
นํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรม: 80 m3//hr
สถานะ: ดําเนินการเชิงพาณิชย ปี 2543

XPCL
ที่ตั ้ง: สปป.ลาว (80 กิโลเมตรจากหลวงพระบาง)
ประเภท: พลังนํ ้า
ไฟฟา: 1,285 MW
สถานะ: กําลังกอสร าง คาดวาจะแล วเสร็ จปี 2562

CK

30%

EDL
EGCO
BECL
PT

20%
12.5%
7.5%
5%

NL1PC
ที่ตั ้ง: สปป.ลาว (90 กิโลเมตรจากเวียงจันทน)
ประเภท: พลังนํ ้า
ไฟฟา: 65 MW
สถานะ: กําลังกอสร าง คาดวาจะแล วเสร็ จปี 2560

GPSC

40%

CHPP
ที่ตั ้ง: ศูนยราชการฯ กรุงเทพมหานคร
ประเภท: พลังงานรวมกับความเย็น โดยใช กาซธรรมชาติ
ไฟฟา: 5 MW
นํ ้าเย็น: 12,000 RT
สถานะ: ดําเนินการเชิงพาณิชย ปี 2552

GPSC

100%

IRPCCP
ที่ตั ้ง: ระยอง
ประเภท: โคเจนเนอเรชัน่ โดยใช กาชธรรมชาติ
ไฟฟา: 240 MW
ไอนํ ้า: 300 T/hr
สถานะ: กําลังกอสร าง คาดวาจะแล วเสร็ จปี 2560

GPSC

51%

GPSC
ที่ตั ้ง: ระยอง
ประเภท: โคเจนเนอเรชัน่ โดยใช กาชธรรมชาติ
ไฟฟา: 339 MW
ไอนํ ้า: 1,340 T/hr
นํ ้าเพื่อการอุตสาหกรรม: 2,000 m3//hr
สถานะ: ดําเนินการเชิงพาณิชย ปี 2549
ดําเนินการเชิงพาณิชย
อยูร ะหวางการกอสร าง

2.1.1 กลุมโรงไฟฟาพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล (Conventional Energy) ในประเทศ
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Hydro Eng
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โรงไฟฟาที่ดําเนินการเชิงพาณิชย
(1)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

บริษัท เปน ผูผลิต และจําหนายไฟฟา ใหกั บ กฟผ. และผูประกอบการอุ ตสาหกรรม มี กําลั งการผลิต ไฟฟ ารวม
ประมาณ 1,039 เมกะวัตต และใหบริการดานสาธารณูปโภคโดยผลิตและจําหนายไอน้ํา และน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม
ใหกับลูกคาอุตสาหกรรมในบริเวณใกลเคียง มีกําลังการผลิตไอน้ํารวมประมาณ 1,340 ตันตอชั่วโมง และกําลังการผลิตน้ํา
เพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง สามารถจําแนกรายละเอียดโรงไฟฟาและโรงผลิต
สาธารณูปการของบริษัทไดดังนี้
1.

โรงไฟฟาศรีราชา

โรงไฟฟาศรีราชาเปนโรงไฟฟาตามโครงการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) มีกําลังการผลิต
ไฟฟารวม 700 เมกะวัตต และมีกําลังการผลิตน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมประมาณ 80 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ตั้งอยูที่ตําบล
ทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยจําหนายไฟฟาทั้งหมดที่ผลิตไดใหแก กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาอายุ
สัญญา 25 ป นับจากวันที่เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2543 ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดในป 2568 โดยการ
ผลิตไฟฟาเพื่อจําหนายเปนไปตามเงื่อนไขและการสั่งเดินเครื่องของ กฟผ.
กระบวนการผลิต
โรงไฟฟาศรีราชาเปนโรงไฟฟาประเภทพลังความรอนรวม (Combined Cycle Power Plant) ที่ใชกาซธรรมชาติ
เปนเชื้อเพลิงหลัก และมีน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงสํารอง โดยกระบวนการผลิตไฟฟานั้นจะเริ่มจากการดูดอากาศจาก
ภายนอกเขาเครื่องอัดอากาศ (Compressor) จนมีความดันและอุณหภูมิสูงขึ้น ตอมาอากาศที่ผานเครื่องอัดอากาศจะถูก
สงเขาไปยังหองเผาไหม (Combustion Chamber)เพื่อสันดาปรวมกับกาซธรรมชาติ กาซที่ไดจากการเผาไหมซึ่งมีความ
รอนและแรงดันสูงจะไปขยายตัวผานกังหันกาซ (Gas Turbine: GT) เพื่อขับเครื่องกําเนิดไฟฟาของกังหันกาซ (Gas
Turbine Generator: GTG) ขนาด 235 เมกะวัตต จํานวน 2 ชุด โดยไอเสียจากกังหันกาซจะนําไปถายเทความรอนใหกับ
น้ําเพื่อผลิตเปนไอน้ําความดันสูงดวยเครื่องผลิตไอน้ําจากความรอนทิ้ง (Heat Recovery Steam Generator: HRSG)
จํานวน 2 ชุด และไอน้ําที่ผลิตไดจะขยายตัวผานกังหันไอน้ํา (Steam Turbine: ST) เพื่อขับเครื่องกําเนิดไฟฟาของกังหันไอ
น้ํา (Steam TurbineGenerator: STG) ขนาด 240 เมกะวัตตจํานวน 1 ชุด
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แผนผังอยางงาย แสดงการผลิตของโรงไฟฟาศรีราชา

ทั้งนี้ บริษัทไดทําสัญญาบริการซอมบํารุงรักษาระยะยาว (Long Term Maintenance Contract) กับ Siemens
Limited (Thailand) สําหรับเครื่องกังหันกาซ (GT) ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดในป 2562 ทั้งนี้ บริษัทจะทําการเจรจาตอสัญญากับ
Siemens กอนสิ้นสุดสัญญา
แผนการซอมบํารุงรักษา
แผนการซอมบํารุงรักษาของโรงไฟฟาศรีราชาสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก (1) Combustion Inspection
(CI) เปนการตรวจซอมบํารุงรักษาและเปลี่ยนชิ้นสวนของหองเผาไหม ใชเวลาประมาณ 200 ชั่วโมง หรือ 8.33 วันตอครั้ง
(2) Hot Gas Path Inspection (HGP) เปนการตรวจซอมบํารุงรักษาหองเผาไหมไปจนถึงกังหันกาซและกังหันไอน้ําซึ่งเปน
สวนของเครื่องจักรที่ไดรับความรอนจากกระบวนการผลิต ใชเวลาประมาณ 640 ชั่วโมง หรือ 26.67 วันตอครั้ง และ (3)
Major Overhaul (MO) เปนการตรวจซอมบํารุงรักษาทั้งโรงไฟฟา ใชเวลาประมาณ 800 ชั่วโมง หรือ 33.33 วันตอครั้ง
ทั้งนี้ แผนการซอมบํารุงรักษาของอุปกรณในสวนอื่น เชน Steam Turbine จะวางแผนตามการซอมบํารุงรักษาของ Gas
Turbine เปนหลัก
การจัดหาวัตถุดิบ
โรงไฟฟาศรีราชาใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟา โดยมีการเขาทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ
กับปตท. เปนระยะเวลา 25 ป สิ้นสุดในป 2568 ที่ราคากาซสําหรับผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP Gas Price) โดย
บริษัทสามารถสงผานคาเชื้อเพลิงรวมอยูในคาพลังงานไฟฟา (Energy Payment) ไปยัง กฟผ. ทั้งนี้ กรณีที่ ปตท. ไม
สามารถจัดสงปริมาณกาซธรรมชาติไดตามสัญญาดังกลาวและ กฟผ. สั่งใหบริษัทเดินเครื่องดวยเชื้อเพลิงสํารอง กฟผ. จะ
เปนผูชดเชยคาเชื้อเพลิงสวนที่เพิ่มขึ้นใหแกบริษัท โดยโรงไฟฟาศรีราชาไดทําสัญญาซื้อขายน้ํามันดีเซลกับ TOP เพื่อใช
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เปนเชื้อเพลิงสํารองในกรณีที่ไมสามารถจัดหากาซธรรมชาติได โดยสัญญามีระยะเวลา 25 ป สิ้นสุดในป 2568 รวมถึงได
เขาทําสัญญาซื้อขายน้ําดิบ (Raw Water Agreement) กับบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด
(มหาชน) เปนระยะเวลา 25 ป สิ้นสุดในป 2568
นอกจากนี้โรงไฟฟาศรีราชาไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาสํารองกับ กฟผ. จํานวน 10 เมกะวัตต ซึ่งเปนสัญญาปตอป
และไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาสํารองกับ TP จํานวน 1 เมกะวัตต โดยสัญญามีระยะเวลา 25 ป สิ้นสุดในป 2568
ทั้งนี้ บริษัทจะทําการเจรจาตอสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ สัญญาซื้อขายน้ํามันดีเซล สัญญาซื้อขายน้ําดิบและ
สัญญาซื้อขายไฟฟาสํารองกับคูสัญญากอนสิ้นสุดสัญญา
การจัดจําหนาย
โรงไฟฟาศรีราชาผลิตและจําหนายไฟฟาทั้งหมดใหแก กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาแบบผูผลิตไฟฟาเอกชนราย
ใหญ (IPP) ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาวไดใหสิทธิแก กฟผ. เปนผูกําหนดปริมาณการรับซื้อไฟฟา
ผานแผนการรับซื้อไฟฟาระยะยาวแบบรายปและรายเดือน และแผนการรับซื้อไฟฟาระยะสั้นแบบรายวัน โดยโรงไฟฟาศรี
ราชาตองแจงความพรอมจาย (Availability) ในการผลิตไฟฟาใหกับ กฟผ. ทั้งระยะยาวและระยะสั้นเชนกัน ซึ่งคาความ
พรอมจาย (Availability Payment: AP) เปนคาตอบแทนที่ กฟผ. จายใหแกโรงไฟฟาศรีราชาในการรักษาระดับความพรอม
ในการผลิตไฟฟาโดยไมคํานึงถึงปริมาณไฟฟาที่ไดขายใหแก กฟผ. ทั้งนี้ โรงไฟฟาศรีราชาจะไดรับรายไดจาก AP ตาม
ความพรอมจายที่โรงไฟฟาศรีราชาแจงและเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟา นอกจากนี้ โรงไฟฟาศรีราชายังไดรับ
รายไดคาพลังงานไฟฟา (Energy Payment: EP) จากการผลิตพลังงานไฟฟาตามปริมาณที่ผลิตจริงตามคําสั่งการผลิต
ไฟฟาของ กฟผ. ทั้งนี้ กฟผ. มีสิทธิตามสัญญาซื้อขายไฟฟาในการสั่งการใหโรงไฟฟาศรีราชาหยุดผลิตไฟฟาหรือผลิตไม
เต็มกําลังการผลิต โดย กฟผ. ยังคงตองจายคา AP ใหกับโรงไฟฟาศรีราชาตามความพรอมจายที่โรงไฟฟาศรีราชาเปนผู
แจง
นอกจากนี้ โรงไฟฟาศรีราชาไดทําสัญญาซื้อขายน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมรวม 50 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง กับลูกคา
จํานวน 1 ราย มีอายุสัญญา 16 ป สิ้นสุดในป 2568 ทั้งนี้ บริษัทจะทําการเจรจาตอสัญญากับลูกคาดังกลาวกอนสิ้นสุด
สัญญา
2.

โรงผลิตสาธารณูปการระยอง

โรงผลิตสาธารณูปการระยองประกอบธุรกิจการผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ําและน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมใหกับ
กลุม ปตท. และลูกคาอุตสาหกรรมทั่วไป และมีการจําหนายไฟฟาสวนเกินใหกับ กฟผ. เพื่อเปนการรักษาสมดุลของการ
ผลิ ต ไฟฟ า และไอน้ํ า (Balance load) ในกรณี ที่ ลู ก ค า อุ ต สาหกรรมมี ค วามต อ งการใช ไ อน้ํ า สู ง ส ง ผลให โรงผลิ ต
สาธารณูปการระยองเพิ่มอัตราการผลิตไฟฟาใหสูงขึ้นเพื่ อใหไดปริมาณไอน้ําที่เพียงพอตอความตองการของลูกค า
อุตสาหกรรม โดยไฟฟาสวนเกินดังกลาวจะจัดจําหนายใหแก กฟผ. ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็กใน
รูปแบบ Non-firm ทั้งนี้ การจําหนายไฟฟาบางสวนใหกับ กฟผ. นอกจากจะเปนการเพิ่มความยืดหยุนในการดําเนินธุรกิจ
แลว ยังเปนการเพิ่มเสถียรภาพใหกับลูกคาอุตสาหกรรมอีกดวย โดยปจจุบันโรงผลิตสาธารณูปการระยองประกอบดวยโรง
ผลิตสาธารณูปการจํานวน 3 แหง ไดแก
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2.1

โรงผลิตสาธารณูปการ 1 (Central Utility Plant 1: CUP-1)

โรงผลิตสาธารณูปการ 1 มีกําลังการผลิตไฟฟาประมาณ 226 เมกะวัตต กําลังการผลิตไอน้ําประมาณ 890 ตันตอ
ชั่วโมง และกําลังการผลิตน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมประมาณ 720 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมงตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมเหม
ราชตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง โดยจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมใหกับลูกคาอุตสาหกรรม
เปนหลักและจําหนายไฟฟาสวนเกินใหกับ กฟผ. โดยเริ่มทยอยดําเนินการเชิงพาณิชยตั้งแตป 2549
กระบวนการผลิต
โรงผลิตสาธารณูปการ 1 เปนโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น (CogenerationPower Plant) ซึ่งใชกาซธรรมชาติเปน
เชื้อเพลิง โดยการผลิตไฟฟานั้นจะเริ่มจากการดูดอากาศจากภายนอกเขาเครื่องอัดอากาศ (Compressor) จนมีความดัน
และอุณหภูมิสูงขึ้น ตอมาอากาศที่ผานเครื่องอัดอากาศจะถูกสงเขาไปยังหองเผาไหม (Combustion Chamber) เพื่อ
สันดาปรวมกับกาซธรรมชาติ กาซที่ไดจากการเผาไหมซงึ่ มีความรอนและแรงดันสูงจะไปขยายตัวผานกังหันกาซ (GT) เพื่อ
ขับเครื่องกําเนิดไฟฟาของกังหันกาซ (GTG) ขนาด 37.6 เมกะวัตต จํานวน 6 ชุด โดยไอเสียจากกังหันกาซจะนําไปถายเท
ความรอนใหกับน้ําเพื่อผลิตเปนไอน้ําความดันสูงดวยเครื่องผลิตไอน้ําจากความรอนทิ้ง (HRSG) ขนาด 70/140 ตันตอ
ชั่วโมง จํานวน 6 ชุดเพื่อจําหนายไอน้ําใหกับลูกคาอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีการผลิตไอน้ําจากหมอไอน้ําสํารอง
(Auxiliary Boiler) จํานวน 1 หนวย ขนาด 50 ตันตอชั่วโมง อีกดวย
แผนผังอยางงาย แสดงการผลิตของโรงผลิตสาธารณูปการ 1

ทั้งนี้ บริษัทไดทําสัญญาบริการซอมบํารุงรักษาระยะยาว (Long Term Service Agreement) กับ GE Energy
Parts Inc. และ General Electric International Operations Company Inc. สําหรับเครื่องกังหันกาซ (GT) ของโรงผลิต
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สาธารณูปการ 1 และ 2 ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดในป 2566 ทั้งนี้ บริษัทจะทําการเจรจาตอสัญญากับคูสัญญากอนสิ้นสุด
สัญญา
แผนการซอมบํารุงรักษา
แผนการซอมบํารุงรักษาของโรงผลิตสาธารณูปการระยองทั้ง 3 แหง สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ Hot Gas
Path Inspection (HGP) และ Major Overhaul (MO) ซึ่งบริษัทมีแผนในการซอมบํารุงรักษา HGP และ MO สลับกันทุกๆ
3 ป โดยใชร ะยะเวลาประมาณ 10 และ 18 วั นตอครั้ ง ตามลําดั บ ทั้งนี้ โรงผลิตสาธารณูปการระยองไมมี การทํ า
Combustion Inspection เชนเดียวกับโรงไฟฟาศรีราชาเนื่องจากจะมีการเปลี่ยนชิ้นสวนเครื่องจักรทุกครั้งที่มีการทํา HGP
และ MO ดังนั้น จึงไมตองทําการ Inspection ในสวนดังกลาว นอกจากนี้ ในสวนของแผนการซอมบํารุงรักษาของ Steam
Turbine บริษัทจะดําเนินการใหสอดคลองกับแผนการซอมบํารุงรักษา Gas Turbine โดยจะทํา MO ในชวงเวลาเดียวกับ
Gas Turbine และจะซอมบํารุงรักษาแบบ Minor Inspection (MI) ในชวงที่ Gas Turbine ทําการซอมบํารุงรักษาแบบ
HGP นอกจากนี้ โรงผลิตสาธารณูปการระยองไดกําหนดแผนการซอมบํารุงรักษาของ Auxiliary Boiler และ HRSG ไวเปน
ประจําทุกป (Yearly Inspection)
การจัดหาวัตถุดิบ
โรงผลิตสาธารณูปการ 1 ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาโดยมีการเขาทําสัญญาซื้อขายกาซ
ธรรมชาติกับ ปตท. เปนระยะเวลา 15 ป สิ้นสุดป 2564 และมีสิทธิใชน้ําตามสัญญาซื้อขายที่ดินกับนิคมอุตสาหกรรม
เหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) นอกจากนี้ ยังไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาเพื่อสํารองไฟฟากับ กฟภ. จํานวน 93.5 เมกะวัตต
มีระยะเวลา 1 ปและตออายุโดยอัตโนมัติอีกครั้งละ 1 ปหากไมมีการยกเลิกสัญญา ทั้งนี้ บริษัทจะทําการเจรจาตอสัญญา
ซื้อขายกาซธรรมชาติและสัญญาซื้อขายไฟฟาเพื่อสํารองกับคูสัญญากอนสิ้นสุดสัญญา
การจัดจําหนาย
โรงผลิตสาธารณูปการ 1 ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมกับลูกคาอุตสาหกรรม
ประกอบดวย สัญญาซื้อขายไฟฟารวมประมาณ 124 เมกะวัตต กับลูกคาจํานวน 11 ราย อายุสัญญา 10-15 ปและ
สามารถตอสัญญาไดครั้งละ 5 ป สัญญาซื้อขายไอน้ํารวมประมาณ 280 ตันตอชั่วโมง กับลูกคาจํานวน 7ราย อายุสัญญา
10 -15 ป และสามารถตอสัญญาไดครั้งละ 5 ป และสัญญาซื้อขายน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 300 ลูกบาศก
เมตรตอชั่วโมง กับลูกคาจํานวน 6 ราย อายุสัญญา 10 - 15 ป และสามารถตอสัญญาไดครั้งละ 5 ป นอกจากนี้ ยังมีการ
ทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. จํานวน 40 เมกะวัตต ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็กในรูปแบบ
Non-firm โดยสัญญาดังกลาวมีอายุสัญญา 5 ปและตออายุโดยอัตโนมัติอีกทุก 5 ปนับตั้งแตเริ่มจายไฟฟาเขาระบบของ
กฟผ.
ทั้งนี้ บริษัทจะทําการเจรจาตอสัญญาซื้อขายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมกับลูกคาอุตสาหกรรมกอน
สิ้นสุดสัญญา โดยคูสัญญาทั้งสองฝายสามารถตกลงกันและตออายุสัญญาไดอีก 5 ป
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2.2

โรงผลิตสาธารณูปการ 2 (Central Utility Plant 2: CUP-2)

โรงผลิตสาธารณูปการ 2 ตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงกับนิคมอุตสาหกรรมอารไอแอล (Rayong Industrial Land:
RIL) จังหวัดระยองมีกําลังการผลิตไฟฟาประมาณ 113 เมกะวัตต กําลังการผลิตไอน้ําประมาณ 170 ตันตอชั่วโมง และ
กําลังการผลิตน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมประมาณ 510 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง โดยจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรมใหกับลูกคาอุตสาหกรรมเปนหลัก และจําหนายไฟฟาสวนเกินใหกับ กฟผ. ทั้งนี้ เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย
ตั้งแตป 2551
กระบวนการผลิต
โรงผลิตสาธารณูปการ 2 เปนโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ที่ใชกาซธรรมชาติเปน
เชื้อเพลิง โดยกระบวนการผลิตไฟฟานั้นจะเริ่มจากการดูดอากาศจากภายนอกเขาเครื่องอัดอากาศ (Compressor) จนมี
ความดันและอุณหภูมิสูงขึ้น ตอมาอากาศที่ผานเครื่องอัดอากาศจะถูกสงเขาไปยังหองเผาไหม (Combustion Chamber)
เพื่อสันดาปรวมกับกาซธรรมชาติ กาซที่ไดจากการเผาไหมซึ่งมีความรอนและแรงดันสูงจะไปขยายตัวผานกังหันกาซ (GT)
เพื่อขับเครื่องกําเนิดไฟฟาของกังหันกาซ (GTG) ขนาด 37.6 เมกะวัตต จํานวน 2 ชุด เพื่อหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟา โดยไอ
เสียจากกังหันกาซจะนําไปถายเทความรอนใหกับน้ําเพื่อผลิตเปนไอน้ําดวยเครื่องผลิตไอน้ําจากความรอนทิ้ง (HRSG)
ขนาด 70/140 ตันตอชั่วโมง จํานวน 2 ชุด โดยไอน้ําที่ผลิตไดจําหนายใหกับลูกคาอุตสาหกรรม และไอน้ําสวนที่เหลือจะ
นําไปผานกังหันไอน้ํา (ST) เพื่อขับเครื่องกําเนิดไฟฟาของกังหันไอน้ํา (STG) ขนาด 38 เมกะวัตต จํานวน 1 ชุด นอกจากนี้
ยังมีการมีการผลิตไอน้ําจากหมอไอน้ําสํารอง (Auxiliary Boiler) จํานวน 1 หนวย ขนาด 50 ตันตอชั่วโมง อีกดวย
แผนผังอยางงาย แสดงการผลิตของโรงผลิตสาธารณูปการ 2
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การจัดหาวัตถุดิบ
โรงผลิตสาธารณูปการ 2 ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาโดยมีการเขาทําสัญญาซื้อขายกาซ
ธรรมชาติกับ ปตท. เปนระยะเวลา 15 ป สิ้นสุดในป 2565 และมีการเขาทําสัญญาซื้อขายน้ําดิบ (Raw Water) จากนิคม
อุตสาหกรรมอารไอแอล เปนระยะเวลา 15 ป สิ้นสุดป 2565 ทั้งนี้ บริษัทจะทําการเจรจาตอสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ
และสัญญาซื้อขายน้ําดิบกับคูสัญญากอนสิ้นสุดสัญญา นอกจากนี้ บริษัทยังไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาสํารองกับ กฟผ.
จํานวน 37.5 เมกะวัตต มีระยะเวลา 1 ปและตออายุโดยอัตโนมัติอีกครั้งละ 1 ปหากไมมีการยกเลิกสัญญา
การจัดจําหนาย
โรงผลิตสาธารณูปการ 2 ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมกับลูกคาอุตสาหกรรมใน
นิคมอุตสาหกรรมอารไอแอล ประกอบดวย สัญญาซื้อขายไฟฟารวม 42.75 เมกะวัตต สัญญาซื้อขายไอน้ํารวม 95 ตันตอ
ชั่วโมง และสัญญาซื้อขายน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมรวม 178 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง กับลูกคาจํานวน 1 ราย อายุสัญญา
15 ปและสามารถตอสัญญาไดครั้งละ 5 ป นอกจากนี้ ยังมีการทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. จํานวน 60 เมกะวัตต
ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็กในรูปแบบ Non-firm อายุสัญญา 5 ปและตออายุโดยอัตโนมัติอีกทุก 5
ปนับตั้งแตเริ่มจายไฟฟาเขาระบบของ กฟผ.
ทั้งนี้ บริษัทจะทําการเจรจาตอสัญญาซื้อขายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมกับลูกคาอุตสาหกรรมกอน
สิ้นสุดสัญญา
2.3

โรงผลิตสาธารณูปการ 3 (Central Utility Plant 3: CUP-3)

โรงผลิตสาธารณูปการ 3 ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง มีกําลังการผลิต
ไอน้ําประมาณ 280 ตันตอชั่วโมง และกําลังการผลิตน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมประมาณ 770 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง โดยมี
อุปกรณหลักประกอบดวยหมอไอน้ําสํารอง (Auxiliary Boiler) จํานวน 3 หนวย และระบบผลิตน้ําปราศจากแรธาตุ ทั้งนี้
เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยตั้งแตป 2552
ทั้งนี้ โรงผลิตสาธารณูปการ 1 และ 3 ไดถูกออกแบบระบบสงไฟฟาและไอน้ําใหเชื่อมโยงกัน (Power and Steam
Distribution Tie-up) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาและไอน้ํา สรางความสมดุลและสํารองระหวางกันได ประกอบ
กับโรงผลิตสาธารณูปการ 1 เปนโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ที่สามารถผลิตไฟฟาและไอน้ําได
มีประสิทธิภาพสูงกวาการผลิตไอน้ําของโรงผลิตสาธารณูปการ 3 สงผลใหมีการสงไอน้ํา รวมทั้งไฟฟาที่ผลิตไดจากโรงผลิต
สาธารณูปการ 1 ไปยังโรงผลิตสาธารณูปการ 3 เพื่อจายใหกับลูกคาอุตสาหกรรมของโรงผลิตสาธารณูปการ 3
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แผนผังอยางงาย แสดงการผลิตของโรงผลิตสาธารณูปการ 3

การจัดหาวัตถุดิบ
โรงผลิตสาธารณูปการ 3 ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ําโดยมีการเขาทําสัญญาซื้อขายกา ซ
ธรรมชาติ กั บ ปตท. เป น ระยะเวลา15 ป สิ้ น สุ ด ป 2566 และเข า ทํ า สั ญ ญาซื้ อ ขายน้ํ า เพื่ อ การอุ ต สาหกรรมกั บ นิ ค ม
อุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) เปนระยะเวลา 15 ปสิ้นสุดป 2566
สัญญา

ทั้งนี้ บริษัทจะทําการเจรจาตอสัญ ญาซื้อขายกาซธรรมชาติและสัญญาซื้อขายน้ําดิบกับคูสัญญากอนสิ้นสุ ด
การจัดจําหนาย

โรงผลิตสาธารณูปการ 3 ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟา ไอน้ําและน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมกับลูกคาอุตสาหกรรมใน
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) ดังนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟารวมประมาณ 56 เมกะวัตต กับลูกคาจํานวน 4
ราย อายุสัญญา 15 ป และสามารถตอสัญญาไดครั้งละ 5 ป สัญญาซื้อขายไอน้ํารวมประมาณ 223 ตันตอชั่วโมง กับ
ลูกคาจํานวน 3 ราย อายุสัญญา 15 ป และสามารถตอสัญญาไดครั้งละ 5 ป และสัญญาซื้อขายน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม
รวมประมาณ 62 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง กับลูกคาจํานวน 3 ราย อายุสัญญา 15 ปและสามารถตอสัญญาไดครั้งละ 5 ป
ทั้งนี้ บริษัทจะทําการเจรจาตอสัญญาซื้อขายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมกับลูกคาอุตสาหกรรมกอน
สิ้นสุดสัญญา โดยคูสัญญาทั้งสองฝายสามารถตกลงกันและตออายุสัญญาไดอีก 5 ป
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(2)

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด (RPCL)

RPCL เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) มีกําลังการผลิตไฟฟาหนวยละ 700 เมกะวัตต จํานวน 2 หนวยผลิต
รวมเปน 1,400 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยจําหนายไฟฟาทั้งหมดที่ผลิตไดใหแก กฟผ. ตาม
สัญญาซื้อขายไฟฟาซึ่งมีอายุสัญญา 25 ป นับจากวันที่เริ่มจายไฟฟาเขาระบบของ กฟผ. สําหรับหนวยผลิตที่ 1 ตั้งแตวันที่
1 มีนาคม 2551 และหนวยผลิตที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดในป 2576 โดยการผลิตไฟฟาเพื่อ
จําหนายเปนไปตามเงื่อนไขและการสั่งเดินเครื่องของ กฟผ.
กระบวนการผลิต
RPCL เปนโรงไฟฟาประเภทพลังความรอนรวม (Combined Cycle Power Plant) ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง
หลัก และมีน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงสํารองซึ่งมีกระบวนการผลิตไฟฟาเชนเดียวกับโรงไฟฟาศรีราชา โดย RPCL มีเครื่อง
กําเนิดไฟฟากังหันกาซ (GTG) ขนาด 245 เมกะวัตต จํานวน 2 ชุดตอ 1 หนวยผลิต เครื่องผลิตไอน้ําจากความรอนทิ้ง
(HRSG) และเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันไอน้ํา (STG) ขนาด 275 เมกะวัตตจํานวน 1 ชุด ตอ 1 หนวยผลิต
แผนผังอยางงาย แสดงการผลิตของ RPCL

หมายเหตุ: แสดงการผลิตไฟฟากําลังการผลิต 700 เมกะวัตต จํานวน 1 หนวยผลิต

ทั้งนี้ RPCL ไดทําสัญญาดําเนินงานและบํารุงรักษา (Operation and Maintenance Agreement) กับ Chubu
Ratchaburi Electric Services (CRESCO) สําหรับเดินเครื่องและบํารุงรักษาเครื่องจักรในสวนอื่นนอกเหนือจากเครื่อง
กังหันกาซ (GT ) ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดในป 2565 และ CRESCO ไดทําสัญญาบริการซอมบํารุงรักษาระยะยาว (Long Term
Service Agreement) กับ Mitsubishi Hitachi Power System สําหรับเครื่องกังหันกาซ (GT) ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดในป
2563
การจัดหาวัตถุดิบ
RPCL ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา โดยมีการเขาทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับ ปตท. เปน
ระยะเวลา 25 ป สิ้นสุดในป 2576 ที่ราคากาซสําหรับผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP Gas Price) โดย RPCL สามารถ
สงผานคาเชื้อเพลิงรวมอยูในคาพลังงานไฟฟา (Energy Payment) ไปยัง กฟผ.ทั้งนี้ กรณีที่ ปตท. ไมสามารถจัดสง
ปริมาณกาซธรรมชาติไดตามสัญญาดังกลาวและ กฟผ. สั่งให RPCL เดินเครื่องดวยเชื้อเพลิงสํารองกฟผ. จะเปนผูชดเชย
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คาเชื้อเพลิงสวนที่เพิ่มขึ้นใหแก RPCL โดย RPCL ไดเขาทําสัญญาซื้อขายน้ํามันดีเซลหมุนเร็วกับ ปตท.เพื่อใชเปน
เชื้อเพลิงสํารองในกรณีที่ไมสามารถจัดหากาซธรรมชาติได โดยสัญญามีระยะเวลา 6 ป สิ้นสุดในป 2559
การจัดจําหนาย
RPCL ผลิตและจําหนายไฟฟาทั้งหมดใหแก กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาแบบผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP)
ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาวไดใหสิทธิแก กฟผ. เปนผูกําหนดปริมาณการรับซื้อไฟฟาผานแผนการ
รับซื้อไฟฟาระยะยาวแบบรายปและรายเดือน และแผนการรับซื้อไฟฟาระยะสั้นแบบรายวัน โดย RPCL ตองแจงความ
พรอมจาย ในการผลิตไฟฟาใหกับ กฟผ. ทั้งระยะยาวและระยะสั้นเชนกัน ซึ่งคา AP เปนคาตอบแทนที่ กฟผ. จายใหแก
RPCL ในการรักษาระดับความพรอมในการผลิตไฟฟาโดยไมคํานึงถึงปริมาณไฟฟาที่ไดขายใหแก กฟผ. ทั้งนี้ RPCL จะ
ไดรับรายไดคา AP ตามความพรอมจายที่ RPCL แจงและเปนไปตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟา นอกจากนี้ RPCL ยัง
ไดรับรายไดคา EP จากการผลิตพลังงานไฟฟาตามปริมาณที่ผลิตจริงตามคําสั่งการผลิตไฟฟาของ กฟผ. ทั้งนี้ กฟผ. มี
สิทธิตามสัญญาซื้อขายไฟฟาในการสั่งการให RPCL หยุดผลิตไฟฟาหรือผลิตไมเต็มกําลังการผลิต โดย กฟผ. ยังคงตอง
จายคา AP ใหกับ RPCL ตามความพรอมจายที่ RPCL เปนผูแจง
(3)

บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (CHPP)

CHPP เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) มีกําลังการผลิตไฟฟาประมาณ 5 เมกะวัตต และกําลังการผลิต
น้ําเย็นประมาณ 12,000 ตันความเย็น ตั้งอยูที่ศูนยราชการฯ โดยจําหนายไฟฟาในรูปแบบ Non-firm จํานวน 6.4 เมกะ
วัตต ใหกับ กฟน. และจําหนายพลังงานความเย็นสําหรับระบบปรับอากาศใหอาคารศูนยราชการฯ
CHPP เปนโรงไฟฟาประเภทผลิตไฟฟารวมกับความเย็น (Combined Heat and Power with District Cooling
Power Plant) ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง โดยกระบวนการผลิตไฟฟาจะคลายกับระบบผลิตไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น
(Cogeneration) เริ่มตนจากการดูดอากาศจากภายนอกเขาเครื่องอัดอากาศ (Compressor) จนมีความดันและอุณหภูมิ
สูงขึ้น ตอมาอากาศที่ผานเครื่องอัดอากาศจะถูกสงเขาไปยังหองเผาไหม (Combustion Chamber) เพื่อสันดาปรวมกับ
กาซธรรมชาติ กาซที่ไดจากการเผาไหมซึ่งมีความรอนและแรงดันสูงจะไปขยายตัวผานกังหันกาซ (GT) เพื่อขับเครื่อง
กําเนิดไฟฟาของกังหันกาซ (GTG) โดยไอเสียจากกังหันกาซจะนําไปผานเครื่องทําความเย็นแบบดูดซึม (Absorption
Chiller) เพื่อผลิตน้ําเย็น ทั้งนี้ CHPP มีกระบวนการผลิตน้ําเย็นแบงเปน 2 ระบบ คือ
1. ระบบผลิตน้ําเย็นดวยความรอนที่ไดจากการผลิตไฟฟา มีเครื่องทําความเย็นแบบดูดซึม (Absorption Chiller)
ขนาด 3,000 ตันความเย็น จํา นวน 2 หนวย ซึ่งยังไมเ ริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย เนื่องจากอยูระหวางการ
ปรับปรุงเครื่องจักร คาดวาจะเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยในป 2559
2. ระบบผลิตน้ําเย็นดวยไฟฟามีเครื่องผลิตน้ําเย็นโดยใชไฟฟา (Electric Chiller) ขนาด 2,000 ตันความเย็น
จํานวน 2 หนวย และขนาด 1,000 ตันความเย็น จํานวน 2 หนวย เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยป 2552
ที่ผานมา CHPP ไดทําการจําหนายไฟฟาตามกําหนดวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟาที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟาใน
รูปแบบ Non-firm ใหกับ กฟน. แลว อยางไรก็ตาม ปจจุบัน CHPP ไดหยุดการจําหนายไฟฟาใหกับ กฟน. โดยเดิน
เครื่องจักรผลิตน้ําเย็นโดยใชไฟฟา (Electric Chiller) เพื่อผลิตน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศในอาคารศูนยราชการฯ
เพียงอยางเดียว เนื่องจากอยูระหวางทําการปรับปรุงเครื่องจักร
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ทั้งนี้ CHPP ไดทําสัญญาดําเนินงาน (Operation Agreement) กับบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่งแอนด เซอรวิส จํากัด
สําหรับการเดินเครื่องจักรซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดในป 2559 และทําสัญญาบํารุงรักษาเครื่องจักรหลัก (Electric Chiller) กับ
บริษัท แอรโค จํากัด ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดในป 2559
การจัดหาวัตถุดิบ
CHPP ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา โดยมีการเขาทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับ ปตท. เปน
ระยะเวลา 10 ป สิ้นสุดป 2563
การจัดจําหนาย
CHPP จําหนายไฟฟาใหกับ กฟน. โดยทําสัญญาซื้อขายไฟฟาในรูปแบบ Non-firm เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 มี
อายุสัญญาซื้อขายไฟฟา 5 ป และตอสัญญาอัตโนมัติทุกๆ 5 ป จนกวาจะมีการยกเลิกสัญญา สําหรับไฟฟาสวนที่เหลือจะ
ถูกนําไปใชในการผลิตพลังงานความเย็นเพื่อจําหนายใหอาคารศูนยราชการฯสําหรับระบบปรับอากาศ โดยทําสัญญาซื้อ
ขายพลังงานความเย็นกับบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด มีอายุสัญญา 30 ป สิ้นสุดในป 2581
(4)

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (BIC)

BIC เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก (SPP) มีกําลังการผลิตไฟฟาประมาณ 117 เมกะวัตต และมีกําลังการผลิตไอ
น้ําประมาณ 20 ตันตอชั่วโมง ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
จําหนายไฟฟาภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็กในรูปแบบ Firmจํานวน 90 เมกะวัตต ใหกับ กฟผ.
และจําหนายไฟฟาสวนที่เหลือ และไอน้ําใหกับลูกคาอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
กระบวนการผลิต
BIC เปนโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ซึ่งกระบวนการ
ผลิตไฟฟาจะเริ่มจากการดูดอากาศจากภายนอกเขาเครื่องอัดอากาศ (Compressor) จนมีความดันและอุณหภูมิสูงขึ้น
ตอมาอากาศที่ผานเครื่องอัดอากาศจะถูกสงเขาไปยังหองเผาไหม (Combustion Chamber) เพื่อสันดาปรวมกับกาซ
ธรรมชาติ กาซที่ไดจากการเผาไหมซึ่งมีความรอนและแรงดันสูงจะไปขยายตัวผานกังหันกาซ (GT) เพื่อขับเครื่องกําเนิด
ไฟฟาของกังหันกาซ (GTG) ขนาด 47.3 เมกะวัตต จํานวน 2 ชุด เพื่อหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟา โดยไอเสียจากกังหันกาซจะ
นําไปถายเทความรอนใหกับน้ําเพื่อผลิตเปนไอน้ําดวยเครื่องผลิตไอน้ําจากความรอนทิ้ง (HRSG) จํานวน 2 ชุด ไปผาน
กังหันไอน้ํา (ST) เพื่อขับเครื่องกําเนิดไฟฟาของกังหันไอน้ํา (STG) ขนาด 22.9 เมกะวัตตจํานวน 1 ชุดและไอน้ําที่เหลือ
ทั้งหมดจําหนายใหกับลูกคาอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ BIC ไดทําสัญญาบริการซอมบํารุงรักษาระยะยาว (Long Term Service Agreement) จํานวน 2 สัญญา กับ
General Electric International Operations Company Inc. และ GE Packaged Power Inc. สําหรับเครื่องกังหันกาซ
(GT) ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดในป 2570
การจัดหาวัตถุดิบ
BIC ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา โดยมีการเขาทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับ ปตท. เปน
ระยะเวลา 25 ปสิ้นสุดในป 2581 และทําสัญญาซื้อขายน้ําดิบจาก บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนการตอ
สัญญาแบบปตอป
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การจัดจําหนาย
BIC จําหนายไฟฟาภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็กในรูปแบบ Firmจํานวน 90 เมกะวัตต
ใหกับ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาซึง่ มีอายุสัญญา 25 ป นับจากวันที่เริ่มจายไฟฟาเขาระบบของ กฟผ. (COD) ตั้งแตป
2556 และสัญญาจะสิ้นสุดป 2581 และจําหนายไฟฟาสวนที่เหลือใหกับลูกคาอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
ในลักษณะสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาว อายุสัญญาประมาณ 15 ป และมีการทําสัญญาซื้อขายไอน้ํา และน้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรมใหกับลูกคาอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
ทั้งนี้ BIC ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็กในรูปแบบ Firm สําหรับโครงการที่ 2 กับ กฟผ.
จํานวน 90 เมกะวัตต เปนระยะเวลา 25 ป นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย โดยสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาวมี
กําหนดวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา (SCOD) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 โรงไฟฟาโครงการที่ 2 เปนโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น
(Cogeneraton Power Plant) ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ซึ่งจะตั้งอยูในบริเวณเดียวกับโรงไฟฟาโครงการที่ 1 และมี
กําลังการผลิตไฟฟาประมาณ 117 เมกะวัตต และไอน้ําประมาณ 20 ตันตอชั่วโมง เชนเดียวกับโครงการที่ 1 โดยไฟฟาสวน
ที่เหลือและไอน้ําทั้งหมดจะจําหนายใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรมที่อยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซึ่งไดเริ่มทําการ
กอสรางโรงไฟฟาโครงการที่ 2 แลวในเดือนกุมภาพันธ 2558 และคาดวาจะใชเวลาในการกอสราง 30 เดือน โดยบริษัทมี
ภาระผูกพันที่จะใสเงินเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุนในวงเงินรวมประมาณ 333 ลานบาท ทั้งนี้ ในกรณีที่เงินทุนในการ
ดําเนินการตามโครงการไมเพียงพอ (Cost Overrun) บริษัทมีภาระผูกพันภายใตสัญญา Undertaking ที่จะตองใสเงิน
เพิ่มเติมในรูปของการเพิ่มทุนหรือการใหเงินกูจากผูถือหุนในวงเงินไมเกินประมาณ 25 ลานบาท
โรงไฟฟาที่อยูระหวางดําเนินการกอสราง
(1)

บริษัท ไออารพีซี คลีนพาวเวอร จํากัด (IRPCCP)

IRPCCP เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก (SPP) มีกําลังการผลิตไฟฟาหนวยผลิตละประมาณ 120 เมกะวัตต
จํานวน 2 หนวยผลิต รวมเปน 240 เมกะวัตต และมีกําลังการผลิตไอน้ํา 2 หนวยผลิต รวมประมาณ 300 ตันตอชั่วโมง
ตั้งอยูในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออารพีซี จังหวัดระยอง โดยจําหนายไฟฟาภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาสําหรับ
ผูผลิตไฟฟารายเล็กในรูปแบบ Firm จํานวน 2 สัญญา สัญญาละ 90 เมกะวัตต รวมเปน 180 เมกะวัตตใหกับ กฟผ.ตาม
สัญญาซื้อขายไฟฟาซึ่งมีอายุสัญญา 25 ป และจําหนายไฟฟาสวนที่เหลือและไอน้ําใหกับ IRPC
กระบวนการผลิต
IRPCCP เปนโรงไฟฟาประเภทโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ซึ่งมี
กระบวนการผลิตไฟฟาเชนเดียวกับ BIC โดย IRPCCP มีเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันกาซ (GTG) ขนาดประมาณ 45 เมกะ
วัตต จํานวน 2 ชุด ตอ 1 หนวยผลิต เครื่องผลิตไอน้ําจากความรอนทิ้ง (HRSG) ขนาดประมาณ 70 ตันตอชั่วโมง จํานวน 2
ชุด ตอ 1 หนวยผลิต และเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันไอน้ํา (STG) ขนาดประมาณ 30 เมกะวัตต จํานวน 1 ชุด ตอ 1 หนวย
ผลิต
ปจจุบัน โรงไฟฟาดังกลาวอยูระหวางการกอสราง โดยทําการวาจางผูรับเหมาเปนสัญญาการจางเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ (Lump Sum Turnkey Contract) กับกิจการคารวม (Consortium) ซึ่งประกอบดวยบริษัทที่มีความชํานาญ
จํานวน 3 รายคือ Mitsubishi Corporation Toyo-Thai Corporation และ Toyo Thai Malaysia SDN BHD และอยู
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ระหวางเจรจาสัญญาใหบริการบํารุงรักษา (Maintenance Agreement) กับ IRPC คาดวาจะใชระยะเวลากอสรางรวม 48
เดือน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2556 – มิถุนายน 2560 โดยสามารถแบงไดเปน 2 ระยะ ดังนี้
1. ระยะที่ 1 - ระยะเวลาการกอสรางประมาณ 19 เดือน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2556 – มกราคม 2558 เพื่อขาย
ไฟฟาและไอน้ําใหแกโครงการสวนขยาย Upstream Project for Hygiene and Value Added Products
(UHV) ของ IRPC โดย ณ เดือนธันวาคม 2557การกอสรางระยะที่ 1 มีความคืบหนาไปแลวประมาณรอยละ
92 ซึ่งมีแผนจะเปดดําเนินการเชิงพาณิชยไดในเดือนพฤษภาคม 2558
2. ระยะที่ 2 - ระยะเวลาการกอสรางประมาณ 29 เดือน ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2558 – มิถุนายน 2560
ทั้ง นี้ บริ ษัท มี ภาระผูก พั นคงเหลื อที่ จ ะใสเ งิน เพิ่ม ทุน อีก ประมาณ 942 ล า นบาท และในกรณี ที่เ งิ นทุ นในการ
ดําเนินการตามโครงการไมเพียงพอ (Cost Overrun) บริษัทมีภาระผูกพันภายใตสัญญา Sponsor Support ที่จะตองใส
เงินเพิ่มเติมในรูปของการเพิ่มทุนหรือการใหเงินกูในวงเงินไมเกินประมาณ 347 ลานบาท
การจัดหาวัตถุดิบ
IRPCCP ใชกาซธรรมชาติเปนเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟาโดยมีการเขาทําสัญญาซือ้ ขายกาซธรรมชาติกับ ปตท.เปน
ระยะเวลา 27 ปนับตั้งแตวันที่เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยของระยะที่ 1 และมีการเขาทําสัญญาซื้อขายน้ําดิบ (Raw Water)
กับ IRPC เปนระยะเวลา 27 ปนับตั้งแตวันที่เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยของระยะที่ 1
การจัดจําหนาย
IRPCCP ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็กในรูปแบบ Firm กับ กฟผ. ฉบับลงวันที่ 6 มกราคม
2555 จํานวน 2 สัญญา สัญญาละ 90 เมกะวัตต รวมเปน 180 เมกะวัตต มีระยะเวลา 25 ปนับตั้งแตเริ่มจายไฟฟาเขา
ระบบของ กฟผ. นอกจากนี้ IRPCCP ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาสวนที่เหลือจํานวน 60 เมกะวัตต และทําสัญญาซื้อขายไอ
น้ําปริมาณรวมประมาณ 180-300 ตันตอชั่วโมงกับ IRPC เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 สิ้นสุดป 2585 หรือสิ้นสุดสัญญา
ซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. แลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
(2)

บริษัท ผลิตไฟฟา นวนคร จํากัด (NNEG)

NNEG เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก (SPP) มีกําลังการผลิตไฟฟาประมาณ 125 เมกะวัตต และมีกําลังการผลิต
ไอน้ําประมาณ 30 ตันตอชั่วโมง ตั้งอยูในเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยจําหนายไฟฟาภายใต
สัญญาซื้อขายไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็กในรูปแบบ Firm จํานวน 90 เมกะวัตต ใหกับ กฟผ. และจําหนายไฟฟา
สวนที่เหลือ และไอน้ําใหกับลูกคาอุตสาหกรรมในเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
กระบวนการผลิต
NNEG เปนโรงไฟฟาประเภทโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ซึ่งมี
กระบวนการผลิตไฟฟาเชนเดียวกับ BIC โดย NNEG มีเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันกาซ (GTG) ขนาด 40-46.5 เมกะวัตต
จํานวน 2 ชุด เครื่องผลิตไอน้ําจากความรอนทิ้ง (HRSG) จํานวน 2 ชุด และเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันไอน้ํา (STG) ขนาด
38 เมกะวัตต จํานวน 1 ชุด
ปจจุบัน โรงไฟฟาดังกลาวอยูระหวางกอสราง โดยทําการวาจางผูรับเหมาเปนสัญญาการจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จ
กับกิจการคารวม (Consortium) ประกอบดวยบริษัทที่มีความชํานาญจํานวน 2 รายคือ Jurong Engineering Ltd. และ
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Thai Jurong Engineering Ltd. ซึ่งบริษัทมีภาระผูกพันคงเหลือที่จะใสเงินเพิ่มทุนอีกประมาณ 176 ลานบาท โดย ณ
เดือนธันวาคม 2557 การกอสรางมีความคืบหนาไปแลวประมาณรอยละ 30 และคาดวาจะเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยไดใน
วันที่ 1 มิถุนายน 2559
การจัดหาวัตถุดิบ
NNEG ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาโดยมีการเขาทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับ ปตท. เปน
ระยะเวลา 25 ป สิ้นสุดในป 2584 และอยูระหวางการเจรจาสัญญาซื้อขายน้ําดิบ (Raw Water) กับเขตสงเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร
การจัดจําหนาย
NNEG ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็กในรูปแบบ Firm กับ กฟผ.จํานวน 90 เมกะวัตต เมื่อ
วันที่ 20 สิงหาคม 2555 โดยสัญญามีระยะเวลา 25 ปนับตั้งแตเริ่มจายไฟฟาเขาระบบของ กฟผ. และจําหนายไฟฟาสวนที่
เหลือรวมถึงไอน้ําใหแกกลุมลูกคาในเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
2.1.2 กลุมโรงไฟฟาประเภทพลังงานหมุนเวียนในประเทศ
โรงไฟฟาที่ดําเนินการเชิงพาณิชย
(1)

บริษัท ไทย โซลาร รีนิวเอเบิล จํากัด (TSR)

TSR ประกอบธุรกิจลงทุน โดยไดลงทุนรอยละ 100 ใน SSE1 เพื่อพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
SSE1 เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) ที่ใชกระบวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยดวยระบบ
โฟโตโวลตาอิกหรือโซลารเซลลซึ่งตั้งอยูบริเวณพื้นดิน (โรงไฟฟา PV ประเภท Solar Farm) มีกําลังการผลิตติดตั้งประมาณ
8 เมกะวัตต จํานวน 10 โครงการ กําลังการผลิตตามสัญญารวม 80 เมกะวัตต และจําหนายไฟฟาทั้งหมดเขาระบบของ
กฟภ.
ที่ตั้งโครงการ
อําเภอ

จังหวัด

กําลังการผลิต
เสนอขาย
(เมกะวัตต)

บอพลอย
ดอนเจดีย
หนองหญาไซ
เดิมบางนางบวช
เดิมบางนางบวช
ดานมะขามเตี้ย
ทามวง
พนมทวน
อูทอง
สามชุก

กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี

8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0

โครงการ
SSE1-PV01
SSE1-PV02
SSE1-PV03
SSE1-PV04
SSE1-PV05
SSE1-PV06
SSE1-PV07
SSE1-PV08
SSE1-PV09
SSE1-PV10
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คาความเขมรังสี
แสงอาทิตย
(เมกะจูล/ตาราง
เมตร-วัน)
17.63
18.24
18.25
18.19
18.19
17.61
17.77
18.24
18.37
17.16

เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย
วันที่ 4 กันยายน 2556
วันที่ 17 กรกฎาคม 2556
วันที่ 28 ตุลาคม 2556
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
วันที่ 6 มิถุนายน 2557
วันที่ 20 มีนาคม 2557
วันที่ 6 มิถุนายน 2557
วันที่ 4 เมษายน 2557
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

SSE1 ทําการวาจางผูรับเหมาเปนสัญญาการจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 2 รายคือ Conergy และ SunEdison ในการ
ดําเนินการออกแบบและกอสราง จัดหา ทดสอบและรับประกันเพื่อกอสรางและพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย โดย
ผูรับเหมาแบบเบ็ ดเสร็จไดมีการรั บประกันปริมาณพลังงานไฟฟาขั้นต่ํ าที่ผลิตไดในแตล ะป (Output Performance
Guarantee) ใหกับโครงการเปนระยะเวลา 10 ปนับจากวันที่เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย โดยจะชดเชยรายไดสวนที่ SSE1
สูญเสียไป หากผลิตไมไดตามจํานวนหนวยไฟฟาที่รับประกันตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา
นอกจากนี้ SSE1 ไดเขาทําสัญญาบริหารจัดการและบํารุงรักษา (Operation and Maintenance Agreement) กับ
บริษัท คอนเนอรยี (ไทยแลนด) จํากัด และบริษัท ซันเอดิสัน โอเปอรเรชั่นสแอนด แมนเทนแนนซ จํากัด เพื่อบริหารจัดการ
และบํารุงรักษาโรงไฟฟา อายุสัญญา 10 ปนับจากวันที่ดําเนินการเชิงพาณิชย
การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่สําคัญที่ใชในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย คือ แสงอาทิตย ซึ่งขึ้นอยูกับสถานที่ตั้ง
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเปนสําคัญ โดยบริษัทไดทําการศึกษาความเขมของแสงกอนการตัดสินใจเลือกทําเล
เพื่อเปนที่ตั้งของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ทั้งนี้ ความเขมของแสงอาทิตยในบริเวณที่ตั้งของโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยของ SSE1 ปรากฏตามตารางขางตน
การจัดจําหนาย
SSE1 จําหนายไฟฟาทั้งหมดเขาระบบของ กฟภ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาแบบ VSPP ทั้งหมด 10 ฉบับลงวันที่ 11
เมษายน 2555 สําหรับโครงการ SSE1-PV01 ถึง SSE1-PV05 และวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 สําหรับโครงการ SSE1-PV06
ถึง SSE1-PV10 โดยมีปริมาณรับซื้อไฟฟาสัญญาละ 8 เมกะวัตตอายุสัญญา 5 ปและตออายุไดอีกครั้งละ 5 ปแบบ
อัตโนมัติ ทั้งนี้ สัญญาดังกลาวเปนการซื้อขายไฟฟาดวยระบบอัตรารับซื้อไฟฟาแบบสวนเพิ่มราคารับซื้อ ซึ่งรายไดจะแบง
ออกเปน 2 สวนคือ สวนที่ 1 เปนรายไดตามอัตราคาพลังงานไฟฟาที่ขายสงใหกับ กฟภ. ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามการ
เปลี่ยนแปลงของคาเชื้อเพลิง และปริมาณไฟฟารับซื้อสูงสุดไมเกินที่กําหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟา และสวนที่ 2 เปนสวน
เพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) ซึ่งโครงการ SSE1-PV01 ถึง SSE1-PV10 ไดรับ Adder ที่อัตรา 6.5 บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง
โดยไดรับการสนับสนุนเปนระยะเวลา 10 ปนับจากวันที่เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย
2.1.3 กลุมโรงไฟฟาในตางประเทศ
โรงไฟฟาที่อยูระหวางดําเนินการกอสราง
(1)

บริษัท นที ซินเนอรยี่ จํากัด (NSC)

NSC ประกอบธุรกิจลงทุน โดยลงทุนรอยละ 25 ใน XPCL ซึ่งพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา
XPCL เปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใน สปป.ลาว มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรี ซึ่ง
เปนโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําชนิดฝายน้ําลน (run-of-river) ขนาดประมาณ 1,285 เมกะวัตต ตั้งอยูบนลําน้ําโขงหางจาก
ตัวเมืองหลวงพระบางทางตอนใตประมาณ 100 กิโลเมตร โครงการดังกลาวใชเทคโนโลยีกังหันน้ําแบบคัปลาน (Kaplan
Turbine) ทํางานรวมกับเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 175 เมกะวัตต จํานวน 7 เครื่อง และเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 60
เมกะวัตต จํานวน 1 เครื่อง
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XPCL ไดลงนามสัญญาสัมปทาน(Concession Agreement) กับรัฐบาลของ สปป.ลาวเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553
ในรูปแบบสัญญาประเภทการโอนกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตและระบบจายใหแกรัฐบาลของ สปป.ลาว เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง
(Build-Own-Operate and Transfer: BOOT) โดยสัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดพรอมกับสัญญาซื้อขายไฟฟา ซึ่งมีอายุ 29
ปนับจากวันเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยทั้งนี้บริษัทมีภาระผูกพันคงเหลือที่จะใสเงินเพิ่มทุนอีกประมาณ 4,563 ลานบาท
และในกรณีที่เงินทุนในการดําเนินการตามโครงการไมเพียงพอ (Cost Overrun) บริษัทมีภาระผูกพันภายใตสัญญา
Sponsor Support ที่จะตองใหการสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติมในรูปแบบสัญญากูยืมเงินโดยผูถือหุน (Shareholder
Loan Agreement) ในวงเงินไมเกินประมาณ 2,463 ลานบาท
ที่ผานมา XPCL ไดลงนามในสัญญาจางเหมาออกแบบและกอสรางกับบริษัท ช.การชาง (ลาว) จํากัด เมื่อวันที่ 14
ตุลาคม 2554 เริ่มกอสรางเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 มีระยะเวลากอสรางและดําเนินการประมาณ 8 ป โดย ณ เดือน
ธันวาคม 2557 การกอสรางมีความคืบหนาไปแลวประมาณรอยละ 40.79 ทั้งนี้มีกําหนดจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชยในป
2562
โดยโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรีมีการสงเสริมการรักษาสภาพสิ่งแวดลอมทางชีวภาพโดยมีทางปลาผาน
(Fish Passing Facilities) และระบบระบายตะกอนแมน้ํา (Sediment Flushing System) รวมถึงสภาพแวดลอมดานการ
คมนาคมโดยมีทางเรือผาน (Navigation Lock)
การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังน้ํา คือ น้ําที่ไหลในแมน้ําตามธรรมชาติและกอสรางฝายกั้นน้ํา
(Weir) เพื่อใชผลิตไฟฟาแทนการกอสรางอางเก็บน้ํา แมวาน้ําจะไดมาจากธรรมชาติและไมมีตนทุนคาใชจาย แตปริมาณ
น้ําในแตละชวงเวลามีความไมแนนอนและไมสามารถคาดการณได โดยขึ้นอยูกับสภาพอากาศและฤดูกาลในแตละ
ชวงเวลา บริษัทจึงไดมีการศึกษาความเพียงพอของปริมาณน้ํากอนการออกแบบโรงไฟฟา
การจัดจําหนาย
XPCL จะจําหนายไฟฟาจํานวน 1,220 เมกะวัตต ใหกับ กฟผ. ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาวเปนระยะเวลา
29 ปนับแตวันที่เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย และจําหนายไฟฟาจํานวน 60 เมกะวัตต ใหกับ EDL ภายใตสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาระยะยาวเปนระยะเวลา 29 ปนับแตวันที่เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย
(2)

บริษัท ไฟฟาน้าํ ลิก 1 จํากัด (NL1PC)

NL1PC เปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใน สปป.ลาว มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟาน้ําลิก 1 ซึ่งเปน
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําชนิดฝายน้ําลน (Run-of-River) ขนาดประมาณ 65 เมกะวัตต ตั้งอยูทางทิศเหนือของนครหลวง
เวียงจันทนประมาณ 90 กิโลเมตร เปนเขื่อนคอนกรีตกวาง 160 เมตร กั้นแมน้ําลิกซึ่งเปนแมน้ําสาขาของแมน้ํางึมใน สปป.
ลาว มีหัวเขื่อน (Head) สูงประมาณ 21.5 เมตร โดยใชเทคโนโลยีกังหันน้ําแบบบัลบ (Bulb Turbine) ขนาด 32.5 เมกะ
วัตต จํานวน 2 เครื่อง
NL1PC ไดลงนามในสัญญาสัมปทาน (Concession Agreement) กับรัฐบาลของ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ
2556 ในรูปแบบสัญญาประเภทการสราง ดําเนินงาน และโอนใหกับรัฐบาลของ สปป.ลาว เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง (BuildOperate and Transfer: BOT) โดยมีอายุสัญญาสัมปทาน 30 ปนับจากวันที่รัฐบาลของ สปป.ลาว ปฏิบัติตามเงื่อนไข
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บังคับกอนตามสัญญาสัมปทานครบถวน และมีสัญญาซื้อขายไฟฟากับ EDL ไปจนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน เปนระยะเวลา
ประมาณ 27 ป ทั้งนี้ บริษัทมีภาระผูกพันคงเหลือที่จะใสเงินเพิ่มทุนอีกประมาณ 365 ลานบาท และในกรณีที่เงินทุนในการ
ดําเนินการตามโครงการไมเพียงพอ (Cost Overrun) บริษัทมีภาระผูกพันภายใต Letter of Sponsor Support ที่จะตองใส
เงินเพิ่มเติมในรูปของการเพิ่มทุนหรือการใหเงินกูในวงเงินไมเกินประมาณ 3.12 ลานเหรียญสหรัฐ
ในการกอสรางโรงไฟฟา NL1PC ไดลงนามในสัญญาจางเหมาออกแบบและกอสรางกับ บริษัท พอสโก เอ็นจิเนี่ยริ่ง
แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 เริ่มกอสรางในชวงไตรมาสที่สองของป 2557 โดยมีระยะเวลา
กอสรางและดําเนินการประมาณ 39 เดือน ณ เดือนธันวาคม 2557 การกอสรางมีความคืบหนาไปแลวประมาณรอยละ
14.7 คาดวาจะดําเนินการกอสรางแลวเสร็จและมีกําหนดจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชยในป 2560
หากดําเนินการผลิตไฟฟาเชิงพาณิชยไดตามเปาหมายโครงการดังกลาวจะสามารถชวยบรรเทาปญหาการขาด
แคลนไฟฟาในอาณาเขตนครหลวงเวียงจันทนได จึงเปนโอกาสสรางความสัมพันธที่ดีกับ สปป.ลาว และสงเสริมโอกาสใน
การลงทุนโครงการลักษณะดังกลาวในอนาคต นอกจากนี้ ยังเปนการผลิตไฟฟาจากพลังงานทางเลือก ซึ่งสามารถลดการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเขาสูชั้นบรรยากาศไดประมาณ 120,000 ตันตอป ดวยเหตุนี้ โครงการดังกลาวจึงไดรับการ
เสนอชื่อเปนโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ของ United Nations
Framework Convention on Climate Change:UNFCC อีกดวย
การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังน้ํา คือ น้ําที่ไหลในแมน้ําตามธรรมชาติและกอสรางฝายกั้นน้ํา
(Weir) เพื่อใชผลิตไฟฟาแทนการกอสรางอางเก็บน้ํา แมวาน้ําจะไดมาจากธรรมชาติและไมมีตนทุนคาใชจาย แตปริมาณ
น้ําในแตละชวงเวลามีความไมแนนอนและไมสามารถคาดการณได โดยขึ้นอยูกับสภาพอากาศและฤดูกาลในแตละ
ชวงเวลา บริษัทจึงไดมีการศึกษาความเพียงพอของปริมาณน้ํากอนการออกแบบโรงไฟฟา
การจัดจําหนาย
NL1PC จะจําหนายไฟฟาทั้งหมดใหกับ EDL ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาวไปจนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
เปนระยะเวลาประมาณ 27 ป

2.1.4 ธุรกิจอื่น
(1)

24M Technologies, Inc. (24M)

24M เปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มดําเนินการตั้งแตป 2553ประกอบธุรกิจหลักในการวิจัย
และพั ฒนาการผลิ ตแบตเตอรี่ ประเภทลิเ ทีย ม-ไอออน (Lithium -Ion) เพื่อ เป นระบบกั กเก็บ ไฟฟา สํา รองสํ าหรั บ
ภาคอุตสาหกรรม เชน การเก็บไฟฟาสํารองสําหรับกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใหเกิดการตอเนื่องของ
กระบวนการผลิตในกรณีที่การจายกระแสไฟฟาเกิดหยุดชะงัก หรือใชกักเก็บไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใช
จายไฟฟาในชวงที่ไมมีแสงอาทิตย ซึ่งแบตเตอรี่ชนิดนี้จะใชวัตถุดิบและเวลาในการผลิตลดลงทําใหตนทุนในการผลิตต่ํา
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กวาแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออนทั่วไป และโอกาสที่จะเกิดกระแสไฟฟาลัดวงจรลดลงทําใหมีความปลอดภัยมากขึ้นซึ่งการ
ทดสอบผลิตภัณฑในระดับหองปฏิบัติการ (Lab Scale) และการทดสอบการผลิตในระดับ Pilot Plant ใหผลเปนที่นาพอใจ
ทั้งนี้ คาดวาจะเริ่มตนการผลิตและจําหนายสินคาในเชิงพาณิชยไดในป 2559
(2)

บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซสอัลไลแอนซ จํากัด (BSA)

BSA เปนบริษัทรวมทุนของบริษัทในกลุม ปตท. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Outsourcing) แบบครบวงจร
ของกลุม ปตท. โดยธุรกิจของ BSA แบงไดเปน 4 ประเภท ดังนี้
1. รับจางบริหารสถานีบริการน้ํามัน/NGV – จัดสงพนักงานปฏิบัติงานในสถานีน้ํามันของ ปตท. และใหความรู
และวิธีปฏิบัติงานเพื่อปฏิบัติงานไดถูกตองและเปนไปตามระบบงานคุณภาพ ISO 9001 ISO 14001 และ
มอก.18001 ตลอดจนจัดใหมีคณะทํางานเพื่อศึกษาและแกปญหา Oil Loss อยางมีประสิทธิภาพเพื่อให
สอดคลองกับนโยบายที่ ปตท.กําหนด และมีคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในสถานี
น้ํามัน
2. รับจางบริหารรานกาแฟ Café Amazon – จัดสงพนักงานใหมาปฏิบัติงานในรานกาแฟ Café Amazon ของ
ปตท.โดยจัดใหมีการอบรมหลักสูตรการบริหารรานกอนเขาปฏิบัติงานตลอดจนทําการจัดหาวัตถุดิบ เครื่องมือ
และชางฝมือดีเพื่อประกอบการดําเนินงานของรานกาแฟ
3. รับจางบริหารรานสะดวกซื้อ 7-Eleven ภายในสถานีบริการน้ํามันของ ปตท. – จัดหาบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถตามที่ 7-Eleven กําหนด โดยบุคลากรดังกลาวจะตองเขารับการฝกอบรมการบริหารงานรานคา
นอกจากนี้ ยังทําการสั่งสินคาที่จะนํามาขายในรานคาตามชนิด ปริมาณและคุณภาพตามที่ 7-Eleven กําหนด
และใหบริการในรานคาซึ่งตั้งอยูในสถานีบริการน้ํามันของ ปตท.
4. รับจางบริการงานสนับสนุนในกลุม ปตท. – จัดหาบุคลากรเพื่อประจําสํานักงานใหญ สํานักงานพระโขนง และ
สํานักงานระยอง
นอกจากนี้ BSA ยังเขาลงทุนในบริษัท สปอรต เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด (SSA) ในสัดสวนรอยละ 100 ซึ่ง
ประกอบธุรกิจบริหารกิจการฟุตบอลของกลุม ปตท.
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2.1.5 โครงสรางรายไดของบริษัท
รายไดรวมจากการขายและการใหบริการของบริษัทแบงตามประเภทผลิตภัณฑ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555 2556 และ 2557 มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ผลิตภัณฑ/
บริการ

ไฟฟา
ไอน้ํา
น้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรม
น้ําเย็น
สัญญาเชา
การเงิน(2)
ไนโตรเจน
อื่นๆ(3)
รวมรายได

งบการเงิน
ขอมูลทางการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
เสมือนรวม
สําหรับปสิ้นสุด
ดําเนิน รอยละการ
สําหรับปสิ้นสุด
สําหรับปสิ้นสุด
วั
นที่ 31 ธันวาคม
การ ถือหุนของ
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม(1)
โดย
บริษัท
2555
2556
2557
2556
2557
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
บริษัท
17,936
71.93 19,370
73.05 15,828
66.43 19,370
73.05 15,828
66.25
บริษัท
5,596
22.44
5,806
21.90
6,644
27.89
5,806
21.90
6,644
27.81
บริษัท
276
1.11
270
1.02
280
1.18
270
1.02
280
1.17
ขอมูลทางการเงินเสมือนเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม(1)

CHPP
บริษัท
บริษัท
กลุม
บริษัท

100

817

3.28

774

2.92

730

3.06

1
774

0.00
2.92

173
730

0.72
3.06

94
218

0.38
0.87

107
191

0.40
0.72

101
243

0.42
1.02

107
189

0.40
0.71

101
135

0.42
0.57

24,937

100.00

26,517

100.00

23,826

100.00

26,517

100.00

23,891

100.00

ที่มา:
บริษัท
หมายเหตุ: (1) ขอมูลทางการเงินเสมือนจัดทําขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท โดยเสมือนวาบริษัทไดเกิดการ
ควบรวมกิจการระหวาง PTTUT และ IPT ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 และเสมือนวาเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุม
เดียวกัน เนื่องจากกลุมบริษัทกอนและหลังการควบรวมกิจการอยูภายใตการควบคุมของบริษัทใหญลําดับสูงสุดแหงหนึ่ง
ทั้งนี้ บริษัทไดรวมงบการเงินของ PTTUT และ IPT สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2556
และงบการเงินของบริษัทสําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 10 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อแสดงเปนงบ
การเงินเสมือนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
(2)
รายไดจากสัญญาเชาการเงิน เปนรายไดในสวนของคา APR1 ซึ่งเปนคาตอบแทนที่ กฟผ. จายใหแกบริษัท สําหรับค า
กอสรางโรงงาน รวมถึงภาระเงินกูและผลตอบแทนของบริษัท (Capacity Cost) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาประเภท IPP ของ
โรงไฟฟาศรีราชา จากเดิมซึ่งบันทึกอยูในรายไดจากการขายสินคาและใหบริการ เปลี่ยนเปนรายไดจากสัญญาเชาการเงิน ซึ่ง
เปนไปตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (TFRIC4) ที่กําหนดใหประเมินขอตกลงซึ่งไมไดมีรูปแบบ
ของสัญญาเชาทางกฎหมายแตมีการใหสิทธิในการใชสินทรัพยตามระยะเวลาที่กําหนดและมีการใหผลตอบแทนในลักษณะ
ของการจายคืนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ซึ่งโรงไฟฟาศรีราชามีสัญญาซื้อขายไฟฟา กับ กฟผ. ที่เขาเงื่อนไขวาเปนขอตกลงที่
ประกอบไปดวยสัญญาเชาการเงิน
(3)
รายไดจากธุรกิจอื่นๆ ไดแก ดอกเบี้ยรับ รายไดคาเชาโครงสรางสําหรับวางทอผลิตภัณฑ (Pipe Rack) รายไดจากการสง
พนักงานไปปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทในเครือ (Secondment) และคาใบรับรองคุณภาพน้ํา
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2.1.6

เงินลงทุนในโรงไฟฟาที่อยูระหวางการกอสราง
รายละเอียดเงินลงทุนของบริษัทในโครงการโรงไฟฟาที่อยูระหวางดําเนินการกอสราง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สรุปไดดังนี้

โครงการ

สัดสวน
การถือ
หุน
(รอยละ)

ปที่เริ่ม
ดําเนินการ
เชิงพาณิชย

เงินลงทุนจนถึง
31 ธ.ค. 2557
(ลานบาท)

ภาระผูกพัน
คงเหลือที่จะใส
เงินเพิ่มทุน
(ลานบาท)

รวมเงินลงทุน
ทั้งหมด
(ลานบาท)

สัดสวนภาระผูกพัน
คงเหลือเมื่อเทียบกับ
สินทรัพยรวม
ณ 31 ธ.ค. 2557
(รอยละ)

ภาระผูกพันอื่นๆ (ถามี)

IRPCCP

51

2560

1,023

942

1,965

2.19

ในกรณี ที่ เงิ น ทุ น ในการดํ า เนิ น การตามโครงการไม เพี ย งพอ (Cost Overrun)
บริษัทมีภาระผูกพันภายใตสัญญา Sponsor Support ที่จะตองใสเงินเพิ่มเติมใน
รูปของการเพิ่มทุนหรือการใหเงินกูในวงเงินไมเกินประมาณ 347 ลานบาท

NL1PC

40

2560

116

365

481

0.85

ในกรณี ที่ เงิ น ทุ น ในการดํ า เนิ น การตามโครงการไม เพี ย งพอ (Cost Overrun)
บริษัทมีภาระผูกพันภายใต Letter of Sponsor Support ที่จะตองใสเงินเพิ่มเติม
ในรูปของการเพิ่มทุนหรือการใหเงินกูในวงเงินไมเกินประมาณ 3.12 ลานเหรียญ
สหรัฐ

NNEG

30

2559

324

176

500

0.40

-

NSC
(ลงทุนใน
XPCL)

25

2562

2,610

4,563

7,173

10.63

ในกรณี ที่ เงิ น ทุ น ในการดํ า เนิ น การตามโครงการไม เพี ย งพอ (Cost Overrun)
บริษัทมีภาระผูกพันภายใตสัญญา Sponsor Support ที่จะตองใหการสนับสนุน
ทางการเงินเพิ่มเติมในรูปแบบสัญญากูในวงเงินไมเกินประมาณ 2,463 ลานบาท

BIC2

25

2560

-

333

333

0.78

ในกรณีที่เงิ นทุน ในการดํา เนินการตามโครงการไม เพีย งพอ (Cost Overrun)
บริษัท มีภาระผู กพัน ภายใตสั ญญา Undertaking ที่จะตองใส เงิน เพิ่มเติมในรู ป
ของการเพิ่มทุนหรือการใหเงินกูจากผูถือหุนในวงเงินไมเกินประมาณ 25 ลานบาท

4,073

6,379

10,452

14.85

รวม
ที่มา: บริษัท
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

2.2

ผลิตภัณฑและการผลิต

2.2.1 ผลิตภัณฑ
ธุรกิจหลักของกลุมบริษัท คือ การผลิตและจําหนายไฟฟาใหแก กฟผ. กฟภ. กฟน. และลูกคาอุตสาหกรรม รวมถึง
การผลิตและจําหนายไอน้ํา น้ําเย็น และน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมซึ่งเปนผลิตภัณฑพลอยไดจากกระบวนการผลิตไฟฟา
ใหแกลูกคาอุตสาหกรรม ตลอดจนจําหนายไนโตรเจนให แกบริษัทในกลุม ปตท. โดยมีรายละเอียดแตละผลิตภัณ ฑ
ดังตอไปนี้
(1)

ไฟฟา

กลุมบริษัทไดเขาทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. โดยเงื่อนไขและขอกําหนด รวมทั้งเงื่อนไขดาน
ราคาซื้อขายไฟฟาในสัญญาของแตละโรงไฟฟามีความแตกตางกันตามขนาดและประเภทของโรงไฟฟา ในกรณีจําหนาย
ไฟฟาใหกับลูกคาอุตสาหกรรม บริษัทที่ดําเนินกิจการโรงไฟฟาแตละแหงจะเขาทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับผูประกอบการ
อุตสาหกรรมที่อยูในบริเวณใกลเคียงกับโรงไฟฟานั้นๆ โดยตรง และจัดจําหนายผานระบบสายสงไฟฟาโดยตรงสําหรับ
ลูกคาแตละราย
(2)

ไอน้ํา

ไอน้ําเปนผลิตภัณฑพลอยไดจากการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น ซึ่งจะขายใหกับลูกคาอุตสาหกรรมใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูใกลกับโรงไฟฟานั้นๆ อันเนื่องจากการจัดสงใหกับลูกคามีขอจํากัดเรื่องระยะทาง โดยไอน้ําที่
จําหนายมีทั้งระดับแรงดันต่ํา ปานกลาง และสูง เพื่อใชในกิจการอุตสาหกรรมดานตางๆ
(3)

น้ําเย็น

น้ําเย็นหรือพลังงานความเย็นเปนผลิตภัณฑพลอยไดจากระบบการผลิตไฟฟารวมกับน้ําเย็น หรือที่เรียกวาระบบ
Absorption Chiller ปจจุบัน CHPP เปนโรงไฟฟาโรงเดียวในกลุมบริษัทที่ผลิตและจําหนายน้ําเย็นใหกับบริษัท ธนารักษ
พัฒนาทรัพยสิน จํากัด เพื่อใชในระบบใหความเย็นของศูนยราชการฯ
(4)

น้ําเพือ่ การอุตสาหกรรม

ในการผลิตไฟฟาจะตองมีการผลิตน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม ไดแก น้ํา (Clarified Water) น้ําปอนหมอไอน้ํา (Boiler
Feed Water) และน้ําปราศจากแรธาตุ (Demineralized Water) เพื่อใชเปนสวนหนึ่งของการผลิตไฟฟา น้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรมที่เหลือจากการผลิตสําหรับใชในโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น จะจําหนายใหกับ
ลูกคาในนิคมอุตสาหกรรม และบริเวณใกลเคียง
(5)

ไนโตรเจน

ไนโตรเจนมิใชผลิตภัณฑพลอยไดจากการผลิตไฟฟา แตเปนผลิตภัณฑที่ใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมีของกลุม
ปตท. โดยบริษัททําหนาที่เปนตัวแทนในการซื้อไนโตรเจนจากบริษัท บางกอกอินดัสเตรียลแกส จํากัด และจําหนายตอ
ใหกับบริษัทในกลุม ปตท.
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2.2.2 โรงไฟฟา
กําลังการผลิตติดตั้ง/กําลังการผลิตสูงสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทในเครือมีกําลังการผลิตไฟฟาและสาธารณูปโภคอื่น แยกตามประเภทพลังงานที่ใชในการผลิตทั้งที่ดําเนินการเชิงพาณิชยและอยูระหวาง
ดําเนินการกอสราง ดังนี้
กําลังการผลิต
ไฟฟา
ไอน้ํา(3)
น้ําเย็น
น้ําเพื่ออุตสาหกรรม
บริษัท/
(เมกะวัตต)
(ตัน/ชม.)
(ตันความเย็น)
(ลบ.ม./ชม.)
ประเภท
ที่ตั้ง
โครงการ
กําลังการผลิต
กําลังการผลิต
กําลังการผลิต
กําลังการผลิต โรงไฟฟา
กําลังการผลิต
กําลังการผลิต
กําลังการผลิต
กําลังการผลิต
ตามสัดสวนกา
ตามสัดสวน
ตามสัดสวน
(2) ตามสัดสวน
ติดตั้งสูงสุด
สูงสุด
สูงสุด
สูงสุด
การถือหุน
ถือหุน
การถือหุน
การถือหุน
โรงไฟฟาพลังความรอนรวม / โรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น
บริษัท
อําเภอศรีราชา ชลบุรี
700
700
80
80
IPP

บริษัท

CUP-1 นิคมอุตสาหกรรมเหม
ราชตะวันออก (มาบตาพุด)

226

226

890

890

-

-

720

720

SPP
(Non-firm)

CUP-2 อยูใกลบริเวณนิคม
อุตสาหกรรมอารไอแอล

113

113

170

170

-

-

510

510

SPP
(Non-firm)

-

-

280

280

-

-

770

770

-

CUP-3 นิคมอุตสาหกรรมเหม
ราชตะวันออก (มาบตาพุด)
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เครื่องจักร

เชื้อเพลิง

กาซธรรมชาติ
- GT: Siemens
- HRSG: Vogt-Nem สัญญา 25 ป
- ST: Westinghouse สิ้นสุดป 2568
กาซธรรมชาติ
- GT: GE
สัญญา 15 ป
- HRSG: Deltak
สิ
้นสุดป 2564
- AB: Cheng Chen

- GT: GE
- HRSG: NEM
- ST: Shin Nippon
- AB: Getabec
- AB: Macchi,
Getabec

กาซธรรมชาติ
สัญญา 15 ป
สิ้นสุดป 2566

-

สัญญาซื้อขายไฟฟา

เริ่มดําเนินการเชิง
พาณิชย(1)

กฟผ. 700MW
สัญญา 25 ป
สิ้นสุดป 2568

ป 2543

กฟผ. 40MW
สัญญา 5 ปตออัตโนมัติทุก
5 ป สิ้นสุดป 2558
อุตสาหกรรม 124 MW
สัญญา 10-15 ป
สิ้นสุดป 2560-2569
กฟผ. 60MW
สัญญา 5 ปตออัตโนมัติทุก
5 ปสิ้นสุดป 2558
อุตสาหกรรม 43 MW
สัญญา 15 ปตอไดครั้งละ
5 ปสิ้นสุดป 2569
อุตสาหกรรม 56 MW
สัญญา 15 ปตอไดครั้งละ

ป 2549

ป 2551

ป 2552

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
กําลังการผลิต
(3)

บริษัท/
โครงการ

ที่ตั้ง

RPCL

ราชบุรี

CHPP

ศูนยราชการ กรุงเทพฯ

BIC

NNEG

ไฟฟา
ไอน้ํา
น้ําเย็น
น้ําเพื่ออุตสาหกรรม
(เมกะวัตต)
(ตัน/ชม.)
(ตันความเย็น)
(ลบ.ม./ชม.)
ประเภท
กําลังการผลิต
กําลังการผลิต
กําลังการผลิต
กําลังการผลิต โรงไฟฟา
กําลังการผลิต
กําลังการผลิต
กําลังการผลิต
กําลังการผลิต
ตามสั
ด
ส
ว
น
ตามสั
ด
ส
ว
นกา
ตามสั
ด
ส
ว
น
ตามสัดสวน
ติดตั้งสูงสุด(2)
สูงสุด
สูงสุด
สูงสุด
การถือหุน
ถือหุน
การถือหุน
การถือหุน
1,400

210

-

-

-

5

5

-

-

12,000

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
โครงการที่ 1

117

29

20

5

-

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
โครงการที่ 2

117

29

20

5

เขตสงเสริมอุตสาหกรรม
นวนคร

125

38

30

9

-

เครื่องจักร

เชื้อเพลิง

สัญญาซื้อขายไฟฟา

- GT: MHI
- HRSG: MHI
- STG: MHI

กาซธรรมชาติ
สัญญา 25 ป
สิ้นสุดป 2576

5 ปสิ้นสุดป 2567-2570
กฟผ. 1400MW
สัญญา 25 ป
สิ้นสุดป 2576

เริ่มดําเนินการเชิง
พาณิชย(1)

-

-

IPP

-

-

VSPP

- GT: Turbomach
- AC: Broad
- EC: Trane

กาซธรรมชาติ
สัญญา 10 ป
สิ้นสุดป 2563

กฟน. 6.4MW
สัญญา 5 ปตออัตโนมัติทุก
5 ปสิ้นสุดป 2558

ป 2552

-

-

-

SPP
(Firm)

- GT: GE
- HRSG: VOGT
- ST: Shin Nippon

กาซธรรมชาติ
สัญญา 25 ป
สิ้นสุดป 2581

ป 2556

-

-

-

-

SPP
(Firm)

- GT: GE
- HRSG และ ST:
อยูระหวางการ
คัดเลือก

กาซธรรมชาติ
สัญญา 25 ป
สิ้นสุดป 2585

กฟผ. 90MW
สัญญา 25 ป
สิ้นสุดป 2581
อุตสาหกรรม
สัญญา 15 ป
สิ้นสุดป 2568-2572
กฟผ. 90MW
สัญญา 25 ป
สิ้นสุดป 2585

-

-

-

-

- GT: Siemens
- HRSG: VOGT
- ST: Siemens

กาซธรรมชาติ
สัญญา 25 ป
สิ้นสุดป 2584

12,000
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กฟผ. 90MW
สัญญา 25 ป
สิ้นสุดป 2584
อุตสาหกรรม
สัญญา 25 ป
สิ้นสุดป 2584

ป 2551

กําลังกอสรางและ
คาดวาจะแลวเสร็จป
2560
กําลังกอสรางและ
คาดวาจะแลวเสร็จป
2559

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
กําลังการผลิต
(3)

บริษัท/
โครงการ

IRPCCP

ที่ตั้ง

ระยอง

รวม
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
SSE1
กาญจนบุรี/สุพรรณบุรี

ไฟฟา
ไอน้ํา
น้ําเย็น
น้ําเพื่ออุตสาหกรรม
(เมกะวัตต)
(ตัน/ชม.)
(ตันความเย็น)
(ลบ.ม./ชม.)
ประเภท
กําลังการผลิต
กําลังการผลิต
กําลังการผลิต
กําลังการผลิต โรงไฟฟา
กําลังการผลิต
กําลังการผลิต
กําลังการผลิต
กําลังการผลิต
ตามสั
ด
ส
ว
น
ตามสั
ด
ส
ว
นกา
ตามสั
ด
ส
ว
น
ตามสัดสวน
ติดตั้งสูงสุด(2)
สูงสุด
สูงสุด
สูงสุด
การถือหุน
ถือหุน
การถือหุน
การถือหุน
240
122
300
153
SPP
(Firm)

3,043

1,472

1,710

1,512

12,000

12,000

2,080

2,080

80

32

-

-

-

-

-

-

VSPP

เครื่องจักร

- GT: Siemens
- HRSG: VOGT
- ST: MES

- PV Panel:
Hanhwa, JV
Solar, Chint, Jinko

เชื้อเพลิง

สัญญาซื้อขายไฟฟา

เริ่มดําเนินการเชิง
พาณิชย(1)

กาซธรรมชาติ
สัญญา 27 ป
สิ้นสุดป 2587

กฟผ.180MW
สัญญา 25 ป
สิ้นสุดป 2584

กําลังกอสรางและ
คาดวาจะแลวเสร็จป
2560

อุตสาหกรรม 60 MW
สัญญา 27 ป
สิ้นสุดป 2584

แสงอาทิตย

กฟภ. 80MW
สัญญา 5 ปตออัตโนมัติทุก
5 ปสิ้นสุดป 2561-2562

ป 2556 - 2557

กฟผ. 1220MW
EDL 60 MW
สัญญา 29 ป
สิ้นสุดป 2592
EDL 65MW
สัญญา 27 ป
สิ้นสุดป 2586

กําลังกอสราง และ
คาดวาจะแลวเสร็จป
2562

- Inverter: SMA
- Transformer:
Tirathai
โรงไฟฟาพลังน้ํา
XPCL
สปป.ลาว

NL1PC

สปป.ลาว

รวม
รวมทั้งหมด

ที่มา:

1,285

321

-

-

-

-

-

-

-

- Turbine : Andriz

น้ํา

65

26

-

-

-

-

-

-

-

- Turbine : Andriz

น้ํา

1,350
4,473

347
1,851

1,710

1,512

12,000

12,000

2,080

2,080
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-

กําลังกอสราง และ
คาดวาจะแลวเสร็จป
2560
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หมายเหตุ:

(1)
(2)
(3)

เปนวันเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยของโรงไฟฟา ซึ่งวันเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยของผลิตภัณฑพลอยไดจากการผลิตไฟฟาอาจจะไมตรงกับวันเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยของโรงไฟฟา
สําหรับโรงไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. กฟภ. หรือ กฟน. เพียงรายเดียว จะแสดงกําลังการผลิตไฟฟาตามที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาว
กําลังการผลิตสูงสุดของไอน้ําเปนกําลังการผลิตที่รวมกําลังการผลิตสํารองที่เตรียมไวรองรับกรณีที่ลูกคามีความตองการใชไอน้ําในปริมาณสูงสุดแตกตางจากปริมาณการใชปกติ
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กําลังการผลิตฐาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกําลังการผลิตไฟฟาและสาธารณูปโภคอื่นตามกําลังการผลิตฐาน ดังนี้
โรงไฟฟา

กําลังการผลิตฐาน
ไอน้ํา(2)(ตัน/ชม.)
420
140
84

ไฟฟา(เมกะวัตต)
700
226
101(1)
-

น้ําเพื่ออุตสาหกรรม(3) (ลบ.ม./ชม.)
80
540
459
450

โรงไฟฟาศรีราชา
CUP-1
CUP-2
CUP-3
ที่มา:
บริษัท
หมายเหตุ: (1) กํา ลังการผลิต ฐานของไฟฟ าของ CUP-2 ในส วนของ STG ที่ติ ดตั้ งจํ านวน 38 เมกะวั ตต เปน การติด ตั้งเพื่ อรองรั บ
GTG/HRSG 3 ชุด ปจจุบันมีการติดตั้ง GTG/HRSG เพียง 2 ชุด ดังนั้น กําลังการผลิตของ STG จํานวน 38 เมกะวัตตนี้ จึง
เปนการติดตั้งสํารองสําหรับการขยายการผลิตในอนาคต กําลังการผลิตฐานของ STG จึงคิดเพียง 2 ใน 3 ของกําลังผลิต
ติดตั้ง
(2)
กําลังการผลิตฐานของไอน้ํา คือ กําลังการผลิตที่ไมรวมกําลังการผลิตสํารอง สําหรับกรณีที่หยุดซอมบํารุงเครื่องจักรและใช
กําลังการผลิตสํารองนี้ทดแทน หรือในกรณีที่ลูกคามีความตองการใชปริมาณไอน้ําสูงสุดแตกตางจากปริมาณการใชปกติ
กําลังการผลิตสํารองสวนนี้ จะไดรับคาชดเชยการสํารองกําลังการผลิตตามสัญญาที่ตกลงกัน
(3)
กําลังการผลิตฐานของน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม ไมรวมชวงเวลาที่ใชในการปรับปรุงคุณภาพน้ําตามกระบวนการผลิต

การใชกําลังการผลิต
บริษัทมีการใชกําลังการผลิตไฟฟาและสาธารณูปโภคอื่น โดยวัดจากคาดัชนีกําลังการผลิต (Capactiy Factor) ซึ่ง
เปนอัตราสวนปริมาณการผลิตจริงตอปริมาณการผลิตฐาน ดังนี้
โรงไฟฟา
โรงไฟฟาศรีราชา
CUP-1

CUP-2
CUP-3

ผลิตภัณฑ
ไฟฟา
ไฟฟา
ไอน้ํา(1)
น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม
ไฟฟา
ไอน้ํา(2)
น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม
ไอน้ํา
น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม

ป 2555

ป 2556

ป 2557

85.2%
81.8%
108.2%
92.7%
75.7%
101.0%
80.7%
68.6%
76.4%

93.3%
81.7%
100.5%
81.3%
75.2%
102.1%
73.9%
63.4%
79.7%

53.5%(3)
84.1%
118.3%
108.5%
78.2%
104.8%
83.4%
58.1%
90.5%

ที่มา:
บริษัท
หมายเหตุ: (1) CUP-1 มีดัชนีกําลังการผลิตสูงกวารอยละ 100 เนื่องจาก CUP-1 และ CUP-3 มีการเชื่อมระบบสงไอน้ําเขาดวยกัน ทําให
สามารถใชไอน้ําของ CUP-1 ไปจําหนายใหกับลูกคาของ CUP-3 ได ประกอบกับตนทุนการผลิตไอน้ําของ CUP-1 ต่ํากวา
CUP-3 (เนื่องจากมีการผลิตไฟฟา/ไอน้ําดวยระบบโคเจนเนอเรชั่น) ดังนั้น จึงดําเนินการผลิตไอน้ําจาก CUP-1 ใหถึงจุดที่
คุมคาที่สุดกอนที่จะผลิตที่ CUP-3 โดยใชกําลังการผลิตสํารอง ทําใหการใชกําลังการผลิตไอน้ําของ CUP-1 สูงกวารอยละ
100 และ CUP-3 มีดัชนีกําลังการผลิตที่ต่ําลง
(2)
CUP-2 มีดัชนีกําลังการผลิตสูงกวารอยละ100 เนื่องจากมีความตองการไอน้ําสูง จึงมีการเดินเครื่องผลิตไอน้ําที่กําลังการ
ผลิตสูงกวากําลังการผลิตฐาน โดยใชกําลังการผลิตสํารองสวนหนึ่ง
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(3)

ดัชนีกําลังการผลิตของโรงไฟฟาศรีราชาป 2557 ลดลงเนื่องจาก กฟผ. มีคําสั่งใหลดการผลิตในบางชวง

2.2.3 กระบวนการผลิต
(1)

โรงไฟฟาโคเจนเนอเรชัน่ (CogenerationPower Plant)

ในการผลิตไฟฟาโดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงมีหลักการคือการแปลงพลังงานความรอนจากกาซธรรมชาติไป
เปนพลังงานกลเพื่อขับเครื่องกําเนิดไฟฟา โดยมีอุปกรณหลักที่สําคัญ คือ เครื่องอัดอากาศ (Compressor) เครื่องกังหัน
กาซ (Gas Turbine) และเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator)
ขั้ น ตอนการผลิ ต ไฟฟ า ของโรงไฟฟ า ประเภทนี้ จ ะเริ่ ม จากการดู ด อากาศจากภายนอกเข า เครื่ อ งอั ด อากาศ
(Compressor) จนมีความดันและอุณหภูมิสูงขึ้น โดยจะถูกสงตอไปยังหองเผาไหม (Combustion Chamber) ซึ่งมีหัวฉีด
เชื้อเพลิงกาซธรรมชาติเพื่อใหเกิดการสันดาป ทําใหเกิดกาซรอนที่มีความดันและอุณหภูมิสูง โดยกาซดังกลาวจะขยายตัว
ผานกังหันกาซ (Gas Turbine) ทําใหกังหันกาซหมุน เนื่องจากเครื่องกังหันกาซตอบนเพลาเดียวกันกับเครื่องอัดอากาศ
การหมุนของเครื่องกังหันกาซสงผลใหเครื่องอัดอากาศทํางาน และขณะเดียวกันจะขับเครื่องกําเนิดไฟฟาหลังจากผาน
เครื่องกังหันกาซกาซรอนหรือไอเสียจะมีอุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ 500-600 องศาเซลเซียสซึ่งสามารถนําไปใชตมน้ํา
เพื่อผลิตเปนไอน้ํา สําหรับจําหนายใหลูกคาอุตสาหกรรม หรือนําไอน้ําบางสวนไปผลิตไฟฟาผานกังหันไอน้ํา(Steam
Turbine)
แผนผังอยางงาย แสดงตัวอยางกระบวนการผลิตไฟฟาและไอน้ํา ของโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น

COMBUSTION
CHAMBER

Boiler Feed Water
Steam

โรงผลิตสาธารณูปการระยองของบริษัทรับน้ําที่เปนวัตถุดิบจากนิคมอุตสาหกรรมที่โรงงานนั้นๆตั้งอยู ทั้งในรูปแบบ
ของน้ําสะอาด (Clarified Water) และน้ําดิบ (Raw Water) ซึ่งน้ําดิบจะตองผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ โดยการ
กรองและลดสารแขวนลอยเสียกอนเพื่อใหเปนน้ําสะอาด โดยน้ําสะอาดจะถูกผานกระบวนการเพื่อแปรสภาพใหเปนน้ํา
ปราศจากแรธาตุ (Demineralized Water) โดยสามารถทําไดดวยทั้งกระบวนการ Reverse Osmosis ผานไสกรอง
คุณภาพสูง หรือกระบวนการ Ion Exchange ผานถังบรรจุเรซินจากนั้นน้ําที่ไดจะถูกสงเขาถังแลกเปลี่ยนประจุชนิดประจุ
บวกและประจุลบผสมกัน (Mixed Bed Polisher) เปนการขจัดแรธาตุโลหะละลายน้ําที่มีประจุไฟฟาที่หลงเหลืออยูออก
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จากน้ํา ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการปองกันตะกรันในกระบวนการผลิตไอน้ํา น้ําปราศจากแรธาตุสวนหนึ่งสามารถจําหนาย
ใหกับลูกคาโดยตรงเพื่อใชในกระบวนการผลิต หรือใชเปนสวนผสมของผลิตภัณฑและน้ําปราศจากแรธาตุสวนที่เหลือจะ
ถูกนําไปเพิ่มอุณหภูมิ และแรงดัน กําจัดออกซิเจน และเติมสารเคมีบางชนิด เพื่อใชเปนน้ํารอนสําหรับผลิตไอน้ํา (Boiler
Feed Water)
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) 2 แหงคือ โรงผลิต
สาธารณูปการ 1 และโรงผลิตสาธารณูปการ 2 และลงทุนในบริษัทที่มีโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power
Plant) 3 แหง ไดแก IRPCCP BIC และ NNEG
(2)

โรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Combined Cycle Power Plant)

การผลิตไฟฟาแบบระบบพลังความรอนรวม (Combined Cycle Power Plant) มีขั้นตอนการผลิตคลายคลึงกับ
โรงไฟฟาระบบโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) โดยกาซธรรมชาติจะถูกนําไปเผาไหมเพื่อขับเครื่องกําเนิด
ไฟฟา และนําไอเสียไปผลิตเปนไอน้ํา แตแทนที่จะจําหนายไอน้ําใหโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ จะนําไอน้ําที่ไดไปผานกังหัน
ไอน้ํา (Steam Turbine) เพื่อไปหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟาตอไป
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีโรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Combined CyclePower Plant)1 แหงคือ
โรงไฟฟาศรีราชา และลงทุนในบริษัทที่มีโรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Combined Cycle Power Plant) 1 แหง คือ RPCL
แผนผังอยางงาย แสดงตัวอยางกระบวนการผลิตไฟฟา ของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม

COMBUSTION
CHAMBER

(3)

โรงไฟฟาระบบผลิตไฟฟารวมกับความเย็น(Combined Heat and Powerwith District Cooling
Power Plant)
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การผลิตไฟฟาระบบผลิตไฟฟารวมกับความเย็น (Combined Heat and Powerwith District Cooling)
มีกระบวนการที่คลายกับระบบพลังความรอนรวม (Combined Cycle) แตจะเปลี่ยนจากการนําไอเสียไปแลกเปลี่ยนความ
รอนใหกับน้ําเพื่อผลิตไอน้ําเปนการผลิตน้ําเย็นโดยตรงแทน โดยผานกระบวนการ Absorption Chiller
แผนผังอยางงาย แสดงตัวอยางกระบวนการผลิตไฟฟา ของโรงไฟฟาระบบผลิตไฟฟารวมกับความเย็น

COMBUSTION
CHAMBER

Absorption Chiller
Process

การทํางานของ Absorption Chiller เปนหลักการของคุณสมบัติการกลายเปนไอของน้ําที่อุณหภูมิต่ําลง ณ สภาพ
ความดันอากาศที่ต่ําลง เมื่อมีการพนละอองน้ําในถังควบคุมความดัน (Pressure vessel) ที่ปรับความดันใหต่ํากวาความ
ดันบรรยากาศ (Vacuum pressure) จะทําใหน้ําระเหยกลายเปนไอที่อุณหภูมิประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส จากนั้นจึงใช
ท อ น้ํ า ไปรั บ ความเย็ น จากการระเหยของละอองน้ํ า โดยกระบวนการทั้ ง หมดที่ ก ล า วถึ ง เกิ ด ขึ้ น ในอุ ป กรณ ที่ เ รี ย กว า
Absorption Chiller ซึ่งน้ําเย็นเมื่อไหลผาน Absorption Chiller แลวจะมีอุณหภูมิลดลงจากประมาณ 12 องศาเซลเซียส
เหลือประมาณ 7 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นบริษัทจะจําหนายน้ําเย็นที่ไดใหกับผูซื้อเพื่อใชกับอุปกรณทําความเย็นของ
อาคารขนาดใหญตอไป ในสวนของไอน้ําที่ระเหยจะถูกดักจับดวยสารละลายดูดความชื้น (Lithium Bromide) ความ
เขมขนสูง หลังจากดูดความชื้นจะทําใหความเขมขนลดลงจากความชื้นที่ถูกดูดเขาไป และเมื่อสารละลายดูดความชื้นจะ
คืนสูสภาพเดิมที่ความเขมขนสูงโดยใชความรอนจากไอเสียที่เกิดจากการกระบวนการผลิตไฟฟา มาแยกออกโดยการ
ระเหยกลายเปน ไอ และไอน้ํา ที่ ระเหยออกไปนั้น จะถู ก ลดอุณ หภูมิ และควบแน นกลายเป น น้ํา และนํ า กลั บมาใช ใ น
กระบวนการผลิตน้ําเย็นตอไป
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แผนผังอยางงาย แสดงตัวอยางกระบวนการผลิตน้ําเย็นโดยระบบ Absorption Chiller

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทลงทุนในบริษัทที่ผลิตไฟฟาดวยระบบผลิตไฟฟารวมกับความเย็น
(Combined Heat and Power with District Cooling) 1 แหง คือ CHPP
(4)

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยทั้ง 10 โครงการของ SSE1 เปนโครงการที่ใชเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาประเภทเซลล
แสงอาทิตย (Photovoltaic) โดยแผนเซลลแสงอาทิตยประเภท Polycrystalline ซึ่งทํามาจากสารกึ่งตัวนํา ทําหนาที่เปลี่ยน
พลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟากระแสตรงการตั้งโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจะนําแผงเซลลแสงอาทิตยตอกัน
เปนแถวหรือเปนชุด (Solar Array) เพื่อใหไดปริมาณพลังงานไฟฟาตามที่ตองการ ตอจากนั้นกระแสไฟฟาจะถูกสงผาน
สายไฟไปยัง String Combiner Box ที่ทําหนาที่ในการรวมกระแสไฟฟากอนสงไปยังเครื่องแปลงไฟฟา (Inverter) ซึ่งแปลง
พลังงานไฟฟากระแสตรงเปนกระแสสลับเพื่อใหสามารถใชไดกับอุปกรณไฟฟาทั่วไป และตองทําการเพิ่มแรงดันไฟฟาโดย
ใชหมอแปลงไฟฟาเพิ่มระดับแรงดันเปนที่ระดับ 22 กิโลโวลต เพื่อใหสามารถสงจายไฟฟาไปในระยะทางไกลและเชื่อมตอ
กับระบบสายจําหนายของ กฟภ.ได
แผนผังอยางงาย แสดงตัวอยางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

ลานไกไฟฟ้า (Switchyard)
เครื่องแปลงไฟฟ้า (Inverter)
เซลล์ แสงอาทิตย์ (Solar Cell)
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(5)

โรงไฟฟาพลังน้ํา (Hydro Power Plant)

โครงการ XPCL และ NL1PC เปนโรงไฟฟาพลังน้ําลักษณะแบบฝายน้ําลน (Run-of-river) กลาวคือ ไมมีอางเก็บ
น้ําเปนองคประกอบ แตจะทํางานโดยอาศัยปริมาณน้ําที่ไหลในแมน้ําตามธรรมชาติ โดยกอสรางฝายกั้นน้ํา (Weir) เพื่อให
ความสูงของระดับน้ําเหนือฝายและทายฝายตางกัน จากนั้นจะผันน้ําเขาสูกังหันน้ําที่ตออยูกับแกนเพลาของเครื่องกําเนิด
ไฟฟา เมื่อน้ําไหลเขาสูกังหันน้ําจะเกิดแรงดันหมุนกังหันน้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟาทําใหเกิดเปนพลังงานไฟฟาสงตอไปยัง
หมอแปลงไฟฟา (Transformer) เพื่อเพิ่มแรงดันกอนที่จะสงเขาระบบสงไฟฟาตอไป
2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ

2.3.1 การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหรือเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาจะแตกตางกันไปตามประเภทของโรงไฟฟา โดยโรงไฟฟาพลังความรอน
รวมจะใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก และใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงสํารองในการผลิตไฟฟา นอกจากนี้ ยังมีวัตถุดิบ
อื่นๆ เชน น้ํา และสารเคมีอื่นๆ ที่ใชในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา ซึ่งมีสวนสําคัญในกระบวนการผลิตดวยเชนกันโดย
มีรายละเอียดดังนี้
(1)

กาซธรรมชาติ

กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลักของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่นโดยบริษัทและบริษัท
ในกลุมไดทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับ ปตท. ซึ่งจะจัดหากาซธรรมชาติตามปริมาณ คุณภาพ และราคาที่กําหนดไว
ในสัญญา ทั้งนี้ เงื่อนไขดานราคาซื้อขายในสัญญาจะแตกตางกันตามขนาดของผูผลิตไฟฟา กลาวคือ ผูผลิตไฟฟาเอกชน
รายใหญจะมีราคาต่าํ สุด โดยที่ผูผลิตไฟฟารายเล็ก โรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่นและลูกคาอุตสาหกรรม (Industrial) จะมีราคา
สูงขึ้นตามลําดับ โดยอัตราคากาซธรรมชาติที่จําหนายใหกับผูผลิตไฟฟาจะเปนไปตามโครงสรางราคาจําหนายกาซ
ธรรมชาติซึ่งประกอบดวย 2 สวนหลักไดแกราคาเนื้อกาซธรรมชาติและอัตราคาผานทอ โดยอัตราคากาซธรรมชาติดังกลาว
อยูภายใตการกํากับดูแลของกพช. และสพช.ที่ผานมากลุมบริษัทไมเคยประสบปญหาเกี่ยวกับการจัดสงกาซธรรมชาติของ
ปตท.อยางมีนัยสําคัญ
ทั้งนี้ บริษัทมีคาใชจายการจัดซื้อกาซธรรมชาติคิดเปนรอยละ 97.56 และ 95.76 ของตนทุนวัตถุดิบทั้งหมดของ
บริษัทสําหรับป 2556 และป 2557 ตามลําดับ
(2)

น้ํามันดีเซลและไอน้ํา

น้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันกาซในการผลิตไฟฟา แมวาโรงไฟฟาตามสัญญาโครงการ
รับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) ของบริษัทจะถูกออกแบบมาใหสามารถใชน้ํามันดีเซลไดแตน้ํามันดีเซล
เปนเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงมากจึงถูกใชใหเปนเชื้อเพลิงสํารองโดยน้ํามันดีเซลจะถูกใชเปนเชื้อเพลิงในการทดสอบความ
พรอมของการใชเชื้อเพลิงสํารองนี้ในการเดินเครื่องโรงไฟฟา และใชเปนเชื้อเพลิงในกรณีที่ปริมาณเชื้อเพลิงหลักไม
เพียงพอโดยที่ผานมากลุมบริษัทไมเคยประสบปญหาการขาดแคลนกาซธรรมชาติอยางรุนแรง จึงใชน้ํามันดีเซลในการ
ทดสอบความพรอมในการเดินเครื่องเทานั้น
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สําหรับไอน้ํา ในบางกรณีที่เหมาะสมในการบริหารจัดการตนทุนในการผลิตไฟฟาและไอน้ํา บริษัทจะซื้อไอน้ําจาก
ลูกคาอุตสาหกรรมบางรายที่มีไอน้ําเหลือจากกระบวนการผลิตเพื่อจําหนายใหแกลูกคาอุตสาหกรรมรายอื่นที่มีความ
ตองการไอน้ํา
ทั้งนี้ บริษัทมีคาใชจายการจัดซื้อน้ํามันดีเซลและไอน้ํา คิดเปนรอยละ 0.61 และ 1.95 ของตนทุนวัตถุดิบทั้งหมด
ของบริษัทสําหรับป 2556 และป 2557ตามลําดับ
(3)

น้ําดิบและสาธารณูปโภคอื่นๆ

การจัดหาน้ําดิบและสาธารณูปโภคจะเปนการเขาทําสัญญาระหวางโรงไฟฟาแตละแหงกับนิคมอุตสาหกรรมที่
โรงไฟฟานั้นๆตั้งอยู ซึ่งที่ผานมาบริษัทและบริษัทในกลุมไมเคยประสบปญหาเกี่ยวกับการจัดหาน้ําดิบและสาธารณูปโภค
ของนิคมอุตสาหกรรมแตละแหงอยางมีนัยสําคัญ
ทั้งนี้ บริษัทมีคาใชจายการจัดซื้อน้ําดิบและสาธารณูปโภคคิดเปนรอยละ 0.82 และ 0.90 ของตนทุนวัตถุดิบ
ทั้งหมดของบริษัทสําหรับป 2556 และป 2557ตามลําดับ
(4)

สารเคมี

โรงไฟฟาจําเปนตองใชสารเคมีในการปรับคุณภาพน้ําปรับสภาพน้ําเสียควบคุมคาความเปนกรด–ดาง กําจัด
ออกซิเจนและกรองแรธาตุออกจากน้ํา เพื่อปองกันการกัดกรอนของอุปกรณและคงประสิทธิภาพการทํางานของระบบผลิต
ไฟฟ าและไอน้ํา โดยสารเคมี ที่ใช ในกระบวนการดัง กลา ว เชน กรดไฮโดรคลอริ ก (HCL) กรดซั ลฟูล ริก (H2SO4)
โซเดียมไฮดร็อกไซด (NaOH) และโพลีอลูมิเนียมคลอไรด (PAC) เปนตน นอกจากนี้ ยังใชแอมโมเนียมไฮดร็อกไซด
(NH4OH) ในการกําจัดออกไซดของไนโตรเจน (NOx) ที่อยูในไอเสียจากการเผาไหมกาซธรรมชาติ เพื่อเปนการลดมลสาร
ที่ปลายปลองไอเสีย ซึ่งสารเคมีดังกลาวขางตนสามารถซื้อไดจากผูผลิตภายในประเทศ โดยที่ผานมากลุมบริษัทไมเคย
ประสบปญหาเกี่ยวกับการจัดหาสารเคมีอยางมีนัยสําคัญ
ทั้งนี้ บริษัทมีคาใชจายการจัดซื้อสารเคมีคิดเปนรอยละ 0.26 และ 0.29 ของตนทุนวัตถุดิบทั้งหมดของบริษัท
สําหรับป 2556 และป 2557ตามลําดับ
(5)

แสงอาทิตย

แหลงพลังงานที่สําคัญที่ใชในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย คือ แสงอาทิตย ซึ่งไมมีตนทุน
คาใชจาย แตเนื่องจากเปนวัตถุดิบที่ไดมาตามธรรมชาติจึงมีขอจํากัดในการนํามาใช เพราะแสงอาทิตยมีเฉพาะเวลา
กลางวัน และความเขมของแสงอาทิตยไมแนนอนขึ้นอยูกับเวลา ฤดูกาล สภาพทางภูมิศาสตร และสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น
การเลือกทําเลที่ตั้งของโรงไฟฟาจึงสงผลใหกําลังการผลิตแตกตางกันไปตามความเขมของแสงที่ตางกัน
(6)

น้ํา

ปจจุบันมีโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรี ที่อยูระหวางการกอสรางโดยแหลงพลังงานสําคัญในการผลิตไฟฟา
ของโรงไฟฟาพลังน้ํา คือ น้ําที่ไหลในแมน้ําตามธรรมชาติแมวาน้ําที่ใชสําหรับการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังน้ําจะไดมา
จากธรรมชาติและไมมีตน ทุนคาใชจา ย แตปริมาณน้ําในแตละชวงเวลามีความไมแนนอนและไมสามารถคาดการณได โดย
ขึ้นอยูกับสภาพอากาศและฤดูกาลในแตละชวงเวลา อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการศึกษาความเพียงพอของปริมาณน้ํากอน
การออกแบบกอสรางเขื่อนของโรงไฟฟาดังกลาว
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ตนทุนวัตถุดิบของกลุมบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตนทุนขายสินคา
และตนทุนการใหบริการ

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2557

2556

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555

2556

ลานบาท
ตนทุนวัตถุดิบ

สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

ขอมูลทางการเงิน
เสมือนรวม
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

ขอมูลทางการเงินเสมือนเฉพาะกิจการ

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

20,514

90.48%

21,837

90.11%

18,853

87.88%

21,838

90.11%

18,924

87.73%

20,048

88.43%

21,305

87.91%

18,121

84.46%

21,305

87.90%

18,122

84.01%

26

0.11%

133

0.55%

369

1.72%

133

0.55%

369

1.71%

171

0.75%

179

0.74%

171

0.79%

179

0.74%

171

0.79%

52

0.23%

56

0.23%

54

0.25%

56

0.23%

54

0.25%

218

0.96%

164

0.68%

139

0.65%

165

0.68%

209

0.97%

คาบํารุงรักษา

666

2.94%

770

3.18%

1,022

4.76%

770

3.18%

1,024

4.75%

คาเสื่อมราคา

972

4.29%

1,034

4.27%

1,004

4.68%

1,035

4.27%

1,025

4.75%

อื่นๆ

520

2.29%

593

2.45%

576

2.68%

593

2.45%

597

2.77%

รวม

22,672

100.00%

24,234

100.00%

21,454

100.00%

24,236

100.00%

21,571

100.00%

กาซธรรมชาติ
น้ํามันดีเซลและไอน้ํา
น้ํา
สารเคมี
อื่นๆ

ที่มา:
บริษัท
หมายเหตุ: (1) ขอมูลทางการเงินเสมือนจัดทําขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท โดยเสมือนวาบริษัทไดเกิดการ
ควบรวมกิจการระหวาง PTTUT และ IPT ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 และเสมือนวาเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุม
เดียวกัน เนื่องจากกลุมบริษัทกอนและหลังการควบรวมกิจการอยูภายใตการควบคุมของบริษัทใหญลําดับสูงสุดแหงหนึ่ง
ทั้งนี้ บริษัทไดรวมงบการเงินของ PTTUT และ IPT สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2556
และงบการเงินของบริษัทสําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 10 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อแสดงเปนงบการเงิน
เสมือนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
(2)
อื่นๆ ไดแก เงินกองทุนพัฒนาไฟฟา คาไฟฟารับซื้อจาก กฟภ. และคาไฟฟาสํารอง

2.3.2 การบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟา
บริษัทไดมีการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟาตางๆ ใหมีประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มความมั่นคง (Reliability)
ของระบบโดยมีกลยุทธหลักตางๆ ดังนี้
(1)

การกอสรางโรงไฟฟา

บริษัทมีทีมผูบริหารที่มีความรู ความเชี่ยวชาญดานเทคนิค และประสบการณในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟา โดยให
ความสําคัญตั้งแตการออกแบบและกอสราง กระบวนการผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ํา เพื่อเตรียมการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟา รวมทั้งมีทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญดานเทคนิคในการใหคําปรึกษาในการกอสรางโรงไฟฟา
การคัดเลือกผูรับเหมาในการกอสราง บริษัทจะทําผานกระบวนการจัดจางที่รัดกุม โดยมีขอกําหนดและขอบเขต
งาน (Term of Reference: TOR) เพื่อจัดจางผูรับเหมาเปนสัญญาการจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จที่มีความนาเชื่อถือมี
ประสบการณ มีความชํานาญ มีผลงานในอดีตที่เปนที่ยอมรับ และมีฐานะทางการเงินมั่นคง รวมทั้งมีเงื่อนไขใหผูรับเหมา
มีการวางหลักประกันการกอสราง เพื่อใหมั่นใจวาการกอสรางโรงไฟฟาแตละแหงจะเสร็จตามแผนงานที่กําหนดไว และ
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สามารถผลิตไฟฟาไดตามเปาหมาย โดยมีทีมที่ปรึกษาทางเทคนิคทําการตรวจสอบและประเมินโครงการในระหวาง
กอสราง เพื่อใหมั่นใจวาผูรับเหมาไดกอสราง สงมอบงานและดําเนินการไดตามเงื่อนไขสัญญาการกอสราง
สําหรับการจัดหาอุปกรณในการผลิตไฟฟา บริษัทจัดใหมีการเลือกใชอุปกรณและเทคโนโลยีจากผูผลิตที่เปนผูนํา
ในอุปกรณนั้นๆ ทั้งดานเทคโนโลยี คุณภาพ และอายุการใชงาน นอกจากนี้ ยังพิจารณาคุณสมบัติของผูจัดจําหนาย เชน
สถานะทางการเงิน การดูแลและรับประกันคุณภาพสินคาอีกดวย
(2)

การบริหารจัดการการดําเนินงานโรงไฟฟา

บริษัทใหความสําคัญกับความมั่นคง (Reliability) ของระบบการผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ําใหกับลูกคา
รวมทั้งมีแผนการซอมแซมบํารุงรักษาและจัดทําสัญญาซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรหลักจากผูผลิตโดยตรง สงผลใหบริษัทมี
ความพรอมจาย (Availability) เพิ่มขึ้น และระยะเวลาการหยุดเพื่อซอมแซม (Down Time) ลดลงเพื่อตอบสนองความ
ตองการไฟฟาและไอน้ําของลูกคาไดตามเปาหมาย
นอกจากนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนแนวทางหนึ่งที่สําคัญในการบริหารดําเนินงานโรงไฟฟา ซึ่ง
บริษัทมีการวางแผนการเดินเครื่องจักรแตละชุดใหเหมาะสม และตรวจสอบการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ
เพื่อใหมีการใชเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ ลดตนทุนการผลิต และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
บริษัท
(3) การริเริ่มโครงการโรงไฟฟาใหมๆ
ตามที่บริษัทมีเปาหมายในการเปนผูนําในธุรกิจไฟฟาดวยการขยายการลงทุนและพัฒนาโครงการทั้งในและ
ตางประเทศนั้น บริษัทไดจัดใหมีการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงไฟฟาหรือเขารวมลงทุนกับผูประกอบการรายอื่นอยางตอเนื่อง
โดยบริษัทมีการกําหนดมาตรการในการคัดเลือกโครงการลงทุนและผูรวมลงทุนอยางรอบคอบ ทั้งการวิเคราะหปจจัยตางๆ
ที่เกี่ยวของไมวาจะเปน นโยบายดา นเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของประเทศที่จ ะรวมลงทุน และนําสภาวการณทาง
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ตนทุนทางการเงิน ตนทุนเครื่องจักรอุปกรณ และตนทุนการกอสราง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของมา
วิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุน และผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการลงทุนนั้นๆ นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห
ปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป (Sensitivity Analysis) ซึ่งอาจสงผลกระทบกับโครงการดังกลาว เพื่อเตรียมหาแนวทาง
ปองกันความเสี่ยงไวลวงหนา
ในกรณีที่บริษัทจะมีการเขารวมทุนในโครงการใหมๆ บริษัทใหความระมัดระวังในการพิจารณาการคัดเลือกผูรวม
ลงทุน โดยพิจารณาจากชื่อเสียง ความรู ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคงและฐานะทางการเงิน รวมทั้งผลการ
ดําเนินงานที่ผานมาในอดีต เพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถดําเนินธุรกิจรวมกันอยางมีประสิทธิภาพในระยะยาว
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2.3.3 ประกันภัย
โรงไฟฟาของบริษัทไดมีการทําประกันภัยดังตอไปนี้
(1)

การประกันภัยความเสี่ยงทุกประเภท (All Risks)

โรงไฟฟาของกลุมบริษัททุกแหงมีการทําประกันภัยความเสี่ยงทุกประเภท (All Risks) โดยการประกันภัยดังกลาวให
ความคุมครองความเสี่ยงทุกประเภทสําหรับความสูญเสียหรือเสียหายตอทรัพยสินของโรงไฟฟา ตลอดจนทรัพยสินที่อยูใน
ความควบคุมดูแลและเก็บรักษาของบริษัทที่บริหารจัดการโรงไฟฟาแตละแหง ไดแก เครื่องจักร โรงงาน อุปกรณ เครื่อง
กังหัน เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอตมไอน้ํา และทรัพยสินที่อยูระหวางการขนสง ทั้งนี้การทําประกันภัยความเสี่ยงทุกประเภท
ดังกลาวมีขอกําหนดเกี่ยวกับความรับผิดสวนแรก (Deductibles) ตามวงเงินเสียหายที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง
และกรมธรรมประกันภัยดังกลาวมีขอยกเวนการคุมครองตามแบบกรมธรรมมาตรฐานทั่วไป
(2)

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption)

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเปนการทําประกันภัยภายใตกรมธรรมประกันภัยความเสี่ยงทุกประเภทโดยเปนการ
ประกันภัยที่คุมครองความสูญเสียทางกําไร (รวมทั้งการสูญเสียสิทธิประโยชนทางภาษีที่ไดรับจากคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน) และการเพิ่มขึ้นของตนทุนการดําเนินงาน (เปนรายจายที่เกิดขึ้นจากการปองกันหรือการลดการสูญเสียกําไร) ซึ่ง
เปนผลสืบเนื่อ งมาจากการหยุดชะงักของธุรกิจเนื่องจากความเสียหายของทรัพยสิ นที่ได ทําประกันภัยไว ทั้งนี้ การทํ า
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักดังกลาวมีขอ กําหนดเกีย่ วกับความรับผิดสวนแรก (Deductibles) ตามระยะเวลาที่ธรุ กิจหยุดชะงัก
ที่ผูเ อาประกั นภั ยจะตอ งรั บผิ ดชอบเอง และกรมธรรมป ระกั นภั ยดั งกลา วมี ขอยกเวน การคุ มครองตามแบบกรมธรรม
มาตรฐานทั่วไป
(3)

การประกันภัยบุคคลที่สาม (Third Party Liability)

บริษัทมีการทําประกันภัยบุคคลที่สามเปนรายป เพื่อเปนการประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอกซึง่ คุม ครองการ
ชดใชคาเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายหรือความเสียหายตอทรัพยสิน ทั้งนี้การทําประกันภัยบุคคลที่สาม
ดังกลาวมีขอกําหนดเกี่ยวกับความรับผิดสวนแรก (Deductibles) ตามวงเงินเสียหายที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง
และมีขอยกเวนการคุมครองตามแบบกรมธรรมมาตรฐานทั่วไป
ทั้งนี้ ในกรณีที่โรงไฟฟาอยูระหวางการกอสราง จะเปนการทําประกันภัยชวงกอสราง (Construction All Risks
Insurance: CAR) โดยจะเปนการคุมครองความเสี่ยงจากการสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดขึ้นตอทรัพยสินทุกอยางของผูเอา
ประกันภัยที่อยูระหวางการกอสรางโครงการ นอกจากนี้ ยังไดจัดทําประกันภัยขนสงทางทะเล (Marine Cargo) สําหรับ
เครื่องจักรหลักเพื่อปองกันอุบัติเหตุในการขนสงเครื่องจักรทางทะเล ตลอดจนการประกันภัยจากสูญเสียรายไดจากการ
กอสรางแลวเสร็จลาชา (Delay Start-up : DSU) อันเนื่องจากอุบัติเหตุจากการติดตั้งและทดสอบเดินเครื่องจักรหลักและการ
เกิดอุบัติเหตุจากการขนสง ภายในระยะเวลาชดเชยรายไดที่จะตกลงกันตามระยะเวลาการกอสราง โดยมีขอกําหนดเกี่ยวกับ
ความรับผิดสวนแรก (Deductibles) ตามที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง และกรมธรรมประกันภัยดังกลาวมี
ขอยกเวนการคุมครองตามแบบกรมธรรมมาตรฐานทั่วไป
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โรงไฟฟาของบริษัทและบริษัทยอยมีวงเงินเอาประกัน ดังนี้
โรงไฟฟา
ศรีราชา

CUP-1

CUP-2

CUP-3

CHPP

IRPCCP1

การประกันภัยความเสี่ยงทุกประเภท

424 ลาน
เหรียญสหรัฐ

305 ลาน
เหรียญสหรัฐ

126 ลาน
เหรียญสหรัฐ

76 ลาน
เหรียญสหรัฐ

727.8 ลาน
บาท

562 ลาน
เหรียญสหรัฐ

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
(Business Interruption: BI) / การ
สูญเสียรายไดจากการกอสรางแลว
เสร็จลาชา (Delay Start-up)

83 ลาน
เหรียญสหรัฐ

3,869 ลาน
บาท

783 ลาน
บาท

927 ลาน
บาท

108.7 ลาน
บาท

68 ลาน
เหรียญสหรัฐ

การประกันภัยบุคคลทีส่ าม

25 ลาน
เหรียญสหรัฐ

10 ลาน
เหรียญสหรัฐ

10 ลาน
เหรียญสหรัฐ

10 ลาน
เหรียญสหรัฐ

100 ลาน
บาท

10 ลาน
เหรียญสหรัฐ

จํานวนเงินจํากัดความรับผิด
(ตอครั้ง)

ที่มา: บริษัท
หมายเหตุ: 1. IRPCCP อยูระหวางกอสรางโครงการ การทําประกันภัย จะเปนการทําประกันภัยชวงกอสราง (Construction All Risks
Insurance: CAR)
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2.3.4

สิทธิประโยชนจากการลงทุน
บริษัทและบริษัทยอยไดรับสิทธิประโยชนจากการลงทุนดังนี้
โครงการ
บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่

ผลิตภัณฑและ
กําลังผลิตตาม
BOI

ไฟฟา (เมกะวัตต/ชม.)
ไอน้ํา (ตัน/ชม.)
น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม
(ลบ.ม./ชม.)
น้ําเย็น (ตันความเย็น)

1. อนุญาตใหนําคนตางดาวซึ่งเปน
ผูชํานาญการเขามาไดตามจํานวนและ
ระยะเวลาที่กําหนด
2. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุ คลสําหรับ
กําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่
ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ
100 เปนระยะเวลา 8 ป (ระยะเวลาสิ้นสุด
สิทธิประโยชน)
3. ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิที่ไดจากการลงทุนในอัตรารอย
ละ 50 ของอัตราปกติมีกําหนด 5 ป นับ
จากการสิ้นสุดการสงเสริมเกี่ยวกับการ
ยกเวนภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลในขอ 2.
(ระยะเวลาสิ้นสุดสิทธิประโยชน)

CUP-1 Ph 1-6
Ph 4 Ph 5 1034(2)/อ./ 1035(2)/อ./
2556
2556
37.6
37.6
140
140

Ph 6 1037(2)/อ./
2556
90.2
280

CUP-2

CUP-3

SRC

SRC

CHPP

IRPCCP(1)

1033(2)/อ.
/2556

1036(2)/อ.
/2556

1038(2)/อ.
/2556

9001(2)/อ.
/2556

1918(2)
/2550

1492(2)
/2557

122.2
330

140
-

-

700
-

9.8
-

240
100

Ph 1-2 1031(2)/อ./
2556
37.6
190

Ph 3 1032(2)/อ./
2556
37.6
140

170

-

600

-

300

590

170

80

-

-

75

-

-

-

-

-

-

-

6,000

-

12,000

-
























(เม.ย. 2559)


(ก.ค. 2560)


(ส.ค. 2560)
(ยังไมใช
สิทธิ)


(ใชสิทธิภาษี
ครบแลว)


(ธ.ค. 2559)




(ก.ค.2565)


(พ.ค. 2557)


(มิ.ย. 2558)


(เม.ย. 2559)


(ก.ค. 2560)


(ก.ค. 2560)


(พ.ค. 2562)


(มิ.ย. 2563)


(เม.ย. 2564)


(ก.ค. 2565)


(ก.ค. 2565)
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(2)

(พ.ค. 2566)
(โดยประมาณ)


(พ.ค. 2571)

(โดยประมาณ)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
โครงการ
บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่

Ph 1-2 1031(2)/อ./
2556

Ph 3 1032(2)/อ./
2556

CUP-1 Ph 1-6
Ph 4 Ph 5 1034(2)/อ./ 1035(2)/อ./
2556
2556

Ph 6 1037(2)/อ./
2556

CUP-2

CUP-3

SRC

SRC

CHPP

IRPCCP(1)

1033(2)/อ.
/2556

1036(2)/อ.
/2556

1038(2)/อ.
/2556

9001(2)/อ.
/2556

1918(2)
/2550

1492(2)
/2557


















(พ.ค. 2568)

4. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร








ตามที่คณะกรรมการอนุมัติ
5. ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจาก
กิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวน
ภาษีตามมาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพือ่








เสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ไดรับการ
สงเสริม
6. ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และ
คาประปา 2 เทาของคาใชจายดังกลาว






เปนระยะเวลา 10 ปนับแตวันที่เริ่มมี


(พ.ค. 2559) (มิ.ย. 2560) (เม.ย.2561) (ก.ค. 2562) (ก.ค. 2562)
(ก.ค.2562)
รายไดจากการประกอบกิจการ (ระยะเวลา
สิ้นสุดสิทธิประโยชน)
7. ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดตั้ง
หรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกรอยละ






25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหัก


(พ.ค. 2559) (มิ.ย. 2560) (เม.ย.2561) (ก.ค. 2562) (ก.ค. 2562)
(ก.ค.2562)
คาเสื่อมราคาตามปกติเปนเวลา 10 ป
(ระยะเวลาสิ้นสุดสิทธิประโยชน)
หมายเหตุ: (1) IRPCCP อยูระหวางดําเนินการกอสราง ระยะเวลาสิ้นสุดสิทธิประโยชนจึงประมาณการจากวันที่คาดวาจะเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการตามเงื่อนไขของ BOI
(2) ไมเกินรอยละ 100 ของมูลคาเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดานสิ่งแวดลอมโดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน
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(โดยประมาณ)






(พ.ค. 2568)
(โดยประมาณ)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

2.3.5 การจัดการดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ในสวนของการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมของการประกอบธุรกิจ บริษัทอยูภายใตการดูแลของหนวยงานราชการ
ที่สําคัญ คือ (1) คณะกรรมการนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2)
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน (3) การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย (กนอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และ (4) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
ในสวนของมาตรฐานคุณภาพอากาศ โรงไฟฟาพลังความรอนรวมและโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่นของบริษัทตองปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต สง หรือ
จําหนายพลังงานไฟฟา พ.ศ. 2547 ประเภทโรงไฟฟาใหมทุกขนาดที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง และเกณฑที่กําหนดใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA) มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
สถานประกอบการเพิ่มเติมจากรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อเฝาระวังการรับสัมผัสกับสารเคมีตางๆ โดยเทียบ
กับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2520 เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม
(สารเคมี)
การตรวจวั ด ระดั บ เสี ยงโดยทั่ว ไป บริเ วณริ มรั้ ว โรงงานด านทางเข า โรงงาน โดยเที ย บมาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 ป 2540 เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และการตรวจวัดระดับ
เสียงบริเวณสถานประกอบการ ตามขอกําหนดที่นําเสนอในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เทียบกับเกณฑ
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ป 2546 เรื่อง มาตรฐานการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ
โรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมในการทํางาน และมาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวง ป 2549 เรื่อง กําหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง
และเสียง
ในสวนของคุณภาพน้ําทิ้งที่ปลอยออกจากโรงงานตองเปนไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (ป 2539)
เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานโดยบริษัทไดมีการวาจางบริษัทภายนอกที่ผานการขึ้นทะเบียน
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งที่ปลอยออกจากโรงงาน
สําหรับการกําจัดของเสียอื่นๆ บริษัทอยูภายใตขอบังคับตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลว ป 2548 ซึ่งบริษัทไดดําเนินการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนด โดยวาจางบริษัทรับกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลวที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาขนสงออกไปจากโรงงาน
ที่ผานมาบริษัทไดปฏิบัติตามขอกําหนดอยางเครงครัด ซึ่งผลการตรวจสอบจัดการดานสิ่งแวดลอมในดานคุณภาพ
อากาศ การตรวจวัดระดับเสียง และกากของเสีย ผานคาควบคุมตาม EIA หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของ และบริษัทยังไมเคย
ถูกฟองรองในคดีที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมนอกจากนี้ บริษัทตระหนักและใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจดวยความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมมาโดยตลอด และถือเปนหนึ่งในภารกิจหลักในการบริหารจัดการองคกร โดยบริษัทไดใช
มาตรการเชิงรุกและปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากเครื่องจักรโรงงาน สถานีงาน หรือจากขั้นตอนการทํางานดวย
มาตรการตางๆ ดังนี้
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-

กําหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม โดยกําหนดใหมีตัวชี้วัด
การติดตามตรวจสอบและรายงานผลประสิทธิภาพดานคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดลอมตอคณะกรรมการฝายบริหารเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง

-

จัดอบรมการจัดทําแผนงานโดยคํานึงถึงคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
เป น ประการแรก อี ก ทั้ ง มี ร ะบบการตรวจสอบอย า งสม่ํ า เสมอเพื่ อ ให แ ผนงานดั ง กล า วตอบสนองต อ
ประสิทธิภาพและสภาพแวดลอมในการทํางานอยางแทจริง

-

การวิเคราะหพฤติกรรมการทํางานที่ไมปลอดภัยการสํารวจจุดเสี่ยงตอความมั่นคงและปลอดภัย และกําหนด
พื้นที่อันตราย รวมถึงการตรวจสอบสภาพแวดลอมในการทํางาน (แสง เสียง ความรอน และฝุนละออง) และ
วิธีการทํางานที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพของพนักงานและผูเกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูลในการออกแบบและ
กําหนดมาตรการปองกันหรือแกปญหาอยางถูกตองและเหมาะสม

-

การพัฒนาคูมือความปลอดภัยในการทํางาน การสงเสริมความรูและความเขาใจที่ถูกตองเรื่องคุณภาพ ความ
มั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมใหแกพนักงาน คูคาทางธุรกิจ และผูมีสวนไดเ สียกับ
องคกร

ดวยการดําเนินงานที่เขมแข็งและตอเนื่องทําใหบริษัทไมมีสถิติการเกิดอุบัติการณดาน Quality, Safety, Health and
Environment (QSHE) ถึงขั้นสูญเสียวันทํางานหรือสูญเสียโอกาสในการผลิต และยังรักษามาตรฐานการรับรองตามระบบ
สากล ไดแก ISO 9001-2008 ISO 14001-2004 OHSAS 18001-2007 และ TIS 18001-2011 ไดเปนอยางดีรวมถึงการ
ไดรับรางวัลและการรับรองจากหนวยงานราชการตางๆ อยางตอเนื่อง ทั้งในดานการดําเนินการติดตามและตรวจวัดดาน
สิ่งแวดลอมตามหลัก EIA การจัดการของเสียในโรงงานโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม การนําของเสียจากระบบการผลิต
มาใช ใหเ กิดประโยชน และการรัก ษาสถิติอุ บัติเ หตุใ หเป นศูน ย เปนต น รวมทั้ งมีก ารนํ าระบบบริหารจัด การที่เป นเลิ ศ
(Operational Excellence Management System: OEMS) มาใช เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นวาบริษัทมีการบริหารงานอยาง
มืออาชีพและมีประสิทธิภาพ
2.4

การตลาดและการแขงขัน

2.4.1 การจัดจําหนายและกลุมลูกคาเปาหมาย
การจัดจําหนาย
บริษัทจัดสงกระแสไฟฟาที่ผลิตไดจากเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ทําการยกระดับแรงดันไฟฟาตามลักษณะการใชงานของ
ลูกคาดวยหมอแปลงไฟฟา (Transformer) ไปยังระบบการจายกระแสไฟฟารวมที่สถานีไฟฟายอย (Substation) หลังจาก
นั้นกระแสไฟฟาจะถูกสงตอไปตามสายสงไฟฟา เพื่อจําหนายเขาสูระบบกระแสไฟฟาของ กฟผ. กฟภ. กฟน. และลูกคา
อุตสาหกรรมตอไป
นอกจากนี้ บริษัทจะทําการจําหนายไอน้ํา น้ําเย็น และน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมใหกับลูกคาอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู
ใกลเคียงกับที่ตั้งของโรงไฟฟาแตละแหง ผานระบบขนสงทางทอสงผลิตภัณฑนั้นๆ
กลุมลูกคาเปาหมาย
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กลุมลูกคาของบริษัทแบงออกเปน 2 กลุมหลัก ดังนี้
(1) กฟผ. กฟภ. และ กฟน.
ตามลักษณะโครงสรางระบบไฟฟาของประเทศไทย กฟผ. กฟภ. และ กฟน.จะเปนผูประกอบการรายใหญในการ
จัดหาไฟฟาใหกับภาคอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไป ทําใหมีความจําเปนที่หนวยงานทั้ง 3 แหงจะตองจัดหาไฟฟาให
เพียงพอกับความตองการ ดังนั้นหนวยงานดังกลาวจึงรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาภาคเอกชน ผานการทําสัญญาซื้อขาย
ไฟฟา 3 ประเภทหลัก คือ ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก (SPP) และผูผลิตไฟฟาเอกชนราย
เล็กมาก (VSPP) ทั้งนี้ กลุมบริษัทมีการจําหนายไฟฟาใหกับ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. ผานการทําสัญญาทั้ง 3 ประเภท
โดยสัดสวนรายไดของการจําหนายไฟฟา (รวมรายไดจากสัญญาเชาทางการเงิน) ใหกับหนวยงานทั้ง 3 แหง รวมเปน
สัดสวนรอยละ 55 และรอยละ 46 ของรายไดรวมของบริษัทในป 2556 และป 2557 ตามลําดับ
(2)

ลูกคาอุตสาหกรรม

นอกจากการจํ า หน า ยให กั บ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. บริ ษั ท ยั ง มี ก ารจํ า หน า ยไฟฟ า ให กั บ ลู ก ค า อุ ต สาหกรรม
โดยบริษัทมียอดจําหนายไฟฟาใหกับลูกคาอุตสาหกรรมของบริษัทคิดเปนรอยละ 21 และรอยละ 24 ของรายไดรวมของ
บริษัทสําหรับป 2556 และป 2557 ตามลําดับ
ในฐานะผูผลิตสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ไอน้ํา น้ําเย็น และน้ําเพื่ออุตสาหกรรม บริษัทใหความสําคัญกับความ
มั่นคงและตอเนื่องในการจัดจําหนาย รวมถึงการกําหนดราคาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงไดกับผูผลิตรายอื่นในตลาด โดยลูกคา
อุตสาหกรรมของบริษัทสวนใหญอยูในกลุมธุรกิจปโตรเคมี โดยมียอดจําหนายคิดเปนรอยละ 23 และรอยละ 30 ของรายได
รวมของบริษัทสําหรับป 2556 และป 2557 ตามลําดับ
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจําหนายไนโตรเจนใหกับบริษัทในกลุม ปตท. โดยมียอดจําหนายคิดเปนรอยละ 0.4 และ
รอยละ 0.4 ของรายไดรวมของบริษัทสําหรับป 2556 และป 2557 ตามลําดับ
2.4.2 การกําหนดราคา
การกําหนดราคาคาไฟฟา
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติไดมีการกําหนดโครงสรางอัตราคาไฟฟาของประเทศไทยใหสะทอนถึงตนทุน
คาไฟฟาที่แตกตางกันตามชวงเวลาในแตละวัน โดยอัตราการรับซื้อไฟฟาเปนไปตามโครงสรางอัตราคาไฟฟาซึ่งจําแนกตาม
ประเภทของผูผลิตไฟฟาดังตอไปนี้
(1)

การกําหนดราคาของผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (Independent Power Producer: IPP)

สัญญาซื้อขายไฟฟาของผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญโดยทั่วไปจะมีการกําหนดโครงสรางราคาหลักเปน 2 สวน สวน
แรกคือคาความพรอมจาย (Availability Payment) ซึ่งเปนคาตอบแทนที่ กฟผ. จายใหแกโรงไฟฟาเปนรายเดือนในการรักษา
ระดับความพรอมจายไฟฟาของโรงไฟฟาที่ไมคํานึงถึงจํานวนหนวยไฟฟาที่กฟผ. ซื้อขายตามจริงจากโรงไฟฟาทั้งนี้การ
กําหนดคาความพรอมจายจะคํานวนจากตนทุนการผลิตคงที่ของผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญซึ่งครอบคลุมถึงคาใชจายคงที่
ในการผลิ ต และบํ า รุ ง รั ก ษาหลั ก ค า ใช จ า ยในการบริ ห าร และค า ใช จ า ยทางการเงิ น ต า งๆและส ว นที่ ส อง คื อ
คาพลังงานไฟฟา (Energy Payment)ที่ผผู ลิตไฟฟาเอกชนรายใหญจะกําหนดราคาโดยคํานึงถึงตนทุนการผลิตผันแปร
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทจําหนายไฟฟาภายใตสัญญาผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ จํานวน 2สัญญาไดแก
โรงไฟฟาศรีราชา และ RPCLโดยมีปริมาณการจําหนายไฟฟาภายใตสัญญาเทากับ 700 และ 1,400 เมกะวัตต ตามลําดับ
ซึ่งสัญญาแตละฉบับมีอายุสัญญา 25 ปนับตั้งแตวันที่เริ่มจายไฟฟาเขาระบบของ กฟผ.
(2)

การกําหนดราคาของผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer: SPP)

การกําหนดราคาไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กขึ้นอยูกับประเภทของเชื้อเพลิง และประเภทของสัญญา
ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(2.1)

การกําหนดราคาของสัญญา Firm

สัญญา Firm คือ สัญญาซื้อขายไฟฟาที่มีการกําหนดปริมาณพลังไฟฟาที่จะจายใหกฟผ. ตลอดอายุสัญญา
ซึ่งสัญญาจะมีระยะเวลาตั้งแต 5 ปขึ้นไป โดยการกําหนดราคาของสัญญาประเภทนี้ ประกอบดวย คาพลัง
ไฟฟา (Capacity Payment: CP) ซึ่งพิจารณาจากคาลงทุนของโรงไฟฟาที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงไดใน
อนาคต (Long Run Avoided Capacity Cost) จากการที่รับซื้อพลังไฟฟา คาพลังงานไฟฟา (Energy
Payment: EP) ซึ่งกําหนดจากคาเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟา ที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงไดในอนาคต
(Long Run Avoided Energy Cost) และคาประหยัดการใชเชื้อเพลิง (Fuel Saving) ซึ่งจะไดรับรายไดสวนนี้
เมื่อสามารถใชเชื้อเพลิงไดนอยกวาคามาตรฐานที่ กฟผ. กําหนด นอกจากนี้ กฟผ. จะรับซื้อไฟฟาตาม
ปริมาณที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา และมีคาปรับหาก SPP ไมสามารถผลิตไฟฟาไดตามปริมาณที่
กําหนดไว
(2.2)

การกําหนดราคาของสัญญา Non-firm

สัญญา Non-firm คือ สัญญาซื้อขายไฟฟาที่มีการกําหนดพลังไฟฟาที่จะจายให กฟผ. ตลอดอายุสัญญาที่มี
ระยะเวลาสัญญาไมเกิน 5 ป โดยสัญญาประเภทนี้จะไมไดรับเงินคาพลังไฟฟา (CP) ไดรับเพียงแตคา
พลังงานไฟฟา (EP) ซึ่งกําหนดจากคาเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟา คาดําเนินการ และคาบํารุงรักษา
ของโรงไฟฟาที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงไดในระยะสั้น (Short Run Avoided Energy Cost) จากการรับซื้อ
ไฟฟาจากผูผลิตรายเล็กทําใหราคาซื้อขายไฟฟาเฉลี่ยของสัญญา Non-firm ต่ํากวาสัญญา Firm ทั้งนี้ หาก
เปนการรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาระบบพลังงานหมุนเวียนจะมีสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) หรือรับซื้อ
ไฟฟาในอัตราพิเศษ (Feed in Tariff)
(3)

การกําหนดราคาของผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP)

ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กมาก คือ ผูผลิตไฟฟาที่มีการจําหนายให กฟภ. หรือ กฟน. ไมเกิน 10 เมกะวัตตตอสัญญา
โดยอัตราการรับซื้อไฟฟาเทากับคาไฟฟาตามโครงสรางคาไฟฟาขายสง ณ ระดับแรงดันที่ VSPP ทําการเชื่อมโยงกับระบบ
ไฟฟารวมกับคาไฟฟาตามสูตรคาเอฟทีขายสงเฉลี่ย ทั้งนี้ หากเปนการรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาระบบพลังงานหมุนเวียนจะมี
สวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) หรือรับซื้อไฟฟาในอัตราพิเศษ (Feed in Tariff) เปนไปตามประกาศของ กฟภ. หรือ
กฟน.
อัตราการรับซื้อไฟฟาของลูกคากลุมอุตสาหกรรม
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ลูกคาอุตสาหกรรมสวนใหญเปนโรงงานอุตสาหกรรมในกลุมผูผลิตผลิตภัณฑดานปโตรเคมี โดยบริษัทมีการตกลงซื้อ
ขายไฟฟากับลูกคาแตละรายที่อางอิงกับอัตราคาไฟฟาของกฟภ. ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนคาเอฟทีตามตนทุนเชื้อเพลิง
การกําหนดราคาคาไอน้ํา และน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม
ราคาขายไอน้ําและน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมใหกับลูกคาอุตสาหกรรมกําหนดจากตนทุนการผลิตของบริษัท และมีการ
บวกกําไรสวนเพิ่ม (Cost plus) และปรับราคาไดตามตนทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงโดยใชสูตรราคา ซึ่งรวมถึงการลงทุน ตนทุน
ผันแปรและคาใชจายในการเดินเครื่องและการซอมบํารุง การลงทุนในระบบจําหนาย (Distribution System) ที่จัดเตรียมให
ลูกคาแตละรายเปนการเฉพาะ (Dedicated) พลังงานสูญเสียในระบบจําหนาย (Energy Loss) และอื่นๆ
2.4.3 การแขงขัน
บริษัทไมเผชิญกับการแขงขันสําหรับการจําหนายไฟฟาใหกับหนวยงานไฟฟาภาครัฐ (กฟผ. กฟภ. และ กฟน.)
เนื่องจากสัญญาซื้อขายไฟฟาเปนสัญญาระยะยาวอายุสัญญา 5–25 ป แตบริษัทอาจประสบกับภาวะการแขงขันคอนขางสูง
ในการประมูลหรือยื่นขออนุญาตขายไฟฟาใหกับหนวยงานภาครัฐสําหรับโครงการโรงไฟฟาแหงใหม อยางไรก็ตาม บริษัท
เชื่อวาดวยผลการดําเนินงานโรงไฟฟาในอดีตของบริษัท ความเชี่ยวชาญและประสบการณทางธุรกิจ จะสงผลใหบริษัท
สามารถแขงขันกับผูประกอบการดานกิจการพลังงานได
นอกจากนี้ บริษัทเผชิญกับภาวะการแขงขันในการจําหนายไฟฟาหรือไอน้ําคอนขางต่ําสําหรับลูกคาในกลุม ปตท.
และโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการขยายการลงทุนของกลุม ปตท. รวมทั้งลูกคาอุตสาหกรรมตางๆ ที่อยูในนิคม
อุตสาหกรรมหรือบริเวณใกลเคียงกับที่บริษัทมีโรงไฟฟาเปดดําเนินการอยู เนื่องจากบริษัทมีความไดเปรียบจากการเปน
บริษัทแกนนําธุรกิจพลังงานไฟฟาของกลุม ปตท. (PTT Group’s Power Flagship) ประกอบกับสัญญาซื้อขายไฟฟาและ
ไอน้ําดังกลาวเปนสัญญาระยะยาวและมีการรับประกันความมั่นคงในการจายกระแสไฟฟาและไอน้ํา และบริษัทไดลงทุนวาง
สายสงไฟฟาและทอสงไอน้ําไปยังโรงงานของลูกคาแตละรายโดยตรง ดังนั้นหากลูกคาเปลี่ยนผูจําหนายไฟฟาหรือไอน้ํา
จะตองมีตนทุนที่สูงในการเปลี่ยนแปลงและติดตั้งอุปกรณใหม
จากการที่รัฐบาลไดวางนโยบายกระตุนเศรษฐกิจซึ่งสงผลใหมีแนวโนมที่จะมีการรับซื้อไฟฟาเพิ่มขึ้นในอนาคต โดย
ในแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย ป 2553–2573 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ไดมีการสนับสนุนใหเพิ่มการรับซื้อ
ไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนสงผลใหบริษัทในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา มีการกระจายการพัฒนาโรงไฟฟาไปใช
พลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทไดใหความสําคัญกับการปรับปรุงแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศฉบับ
ใหม และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 10 ป (ป 2555 – ป 2564) เพื่อใชเปนแนวทางในการวาง
แผนการดําเนินการและลงทุนธุรกิจไฟฟาที่มีความหลากหลาย จึงอาจสงผลใหบริษัทมีคูแขงขันที่เพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ บริษัทไดคํานึงถึงปจจัยสําคัญอื่นที่อาจสงผลตอการแขงขันในการจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท เพื่อประเมิน
ความสามารถในการแขงขันของบริษัทในอนาคต เชน การปรับปรุงแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศฉบับใหม
(New PDP) การเปลี่ยนแปลงนโยบายดานพลังงานของภาครัฐ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (New
AEDP) และแผนอนุรักษพลังงาน (New EEDP) รวมทั้งการเปดประชาคมอาเซียนในป 2558 เปนตน
นอกจากนี้ เนื่องจากธุรกิจผลิตไฟฟาในประเทศมีการแขงขันสูงขึ้น ประกอบกับการกอสรางโรงไฟฟาภายในประเทศ
มีขอจํากัดเพิ่มขึ้น ทําใหบริษัทตองแสวงหาโอกาสการขยายธุรกิจโดยการลงทุนในตางประเทศ ซึ่งบริษัทมีแผนรวมมือกับ
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ผูผลิตไฟฟารายใหญอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศที่มีทั้งความพรอมในดานประสบการณ และฐานะทางการเงิน ที่ตองการ
ขยายธุรกิจในลักษณะนี้เชนกัน
2.4.4 กลยุทธในการประกอบธุรกิจ
(1)

การเติบโตไปพรอมกับการขยายธุรกิจของบริษัทในกลุม ปตท. (Growth along with PTT Group)

เนื่องจากความมีเสถียรภาพดานไฟฟาและสาธารณูปโภคถือเปนสิ่งสําคัญยิ่งตอกระบวนการผลิตของบริษัทตางๆ
ในกลุม ปตท. ดังนั้น บริษัทซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานนี้ จึงไดรับความไววางใจและมีแผนที่จะขยายธุรกิจของบริษัทให
สอดคลองกับความตองการที่เพิ่มมากขึ้นตามแผนการขยายธุรกิจทั้งในและตางประเทศของบริษัทในกลุม ปตท. เชน
การพัฒนาโรงผลิตสาธารณูปการ 4 (“CUP-4”) เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจปโตรเคมีของกลุม ปตท.เปนตน
(2)

การเติบโตอยางรวดเร็วผานการพัฒนาโครงการระยะสั้น หรือการเขาซื้อกิจการ (Quick Win)

เพื่อใหบริษัทสามารถเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาไดในระยะสั้น บริษัทจึงมีแผนพัฒนาโรงไฟฟาประเภทตางๆ เชน
การลงทุนตอเนื่องใน BIC สําหรับการกอสรางโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) โครงการที่ 2 และรวม
ลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) อาทิ พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม กาซชีวภาพ และชีวมวล
ซึ่งใชระยะเวลาในการกอสรางคอนขางสั้น นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะเขาซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางสวน (Merger &
Acquisition: M&A) ในโครงการผลิตไฟฟาทั้งในและตางประเทศ ทั้งที่เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยแลวหรืออยูระหวาง
การกอสราง
ปจจุบันบริษัทมีโครงการที่จะดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเพิ่มเติม และมีการเตรียมความพรอมที่จะ
ดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเพื่อรองรับกับแผน PDP ป 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ที่ใหความสําคัญในการ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนตางๆ ทั้งนี้ ที่ประชุม กพช. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ไดพิจารณาขยายกรอบการรับซื้อ
ไฟฟาจากโซลารฟารมของภาคเอกชนเพิ่มเติมจากเดิม 576 เมกะวัตต เพื่อใหครบ 2,000 เมกะวัตต เปนรับเพิ่ม 800 เมกะ
วัตต ซึ่งจะทําใหมีโซลาฟารมมากกวา 2,200 เมกะวัตต หากทางหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเปดรับคําขอจําหนายไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยใหมทั้งในรูปแบบของโซลาฟารมและโซลารูฟท็อป (Solar Rooftop) บริษัทหรือบริษัทในกลุมจะ
ดําเนินการยื่นคําขอและพรอมที่จะดําเนินการ
ปจจุบันบริษัทไดทําการศึกษาขอมูลและพิจารณาถึงความเปนไปไดในการรวมลงทุนหรือกอสรางโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิ ต ย ข นาดกํ า ลั ง การผลิ ต ไฟฟ า ประมาณ 90 เมกะวั ต ต ค าดว าจะใช เ วลาก อ สร า งประมาณ 1 ป ห ลั ง จาก
ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ.หรือ กฟภ. นอกจากนี้ บริษัทยังไดรวมกับผูรวมทุนรายหนึ่งเพื่อสํารวจและประเมิน
ศักยภาพโครงการพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนที่ดินของผูรวมทุนรายดังกลาว
(3)

การเติบโตโดยการลงทุนในโครงการโรงไฟฟาขนาดใหญในประเทศและภูมิภาคใกลเคียง (Big Win)

เพื่อใหบริษัทสามารถเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาไดในระยะยาว บริษัทจึงมีแผนที่จะพัฒนาและรวมลงทุนในโรงไฟฟา
ประเภทตางๆ ในประเทศและภูมิภาคใกลเคียง เชน เมียนมาร สปป.ลาว กัมพูชา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เปนตน โดย
บริษัทไดเขารวมลงทุนใน XPCL ผานการถือหุนใน NSC และเขาซื้อหุน NL1PC
ทั้งนี้ บริษัทอยูระหวางการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาในตางประเทศหลายโครงการ เชน โครงการพัฒนาโรงไฟฟาใช
กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในตอนกลางของเมียนมารขนาดประมาณ 500 เมกะวัตต โดยจะเปนการรวมทุนกับบริษัทอื่นซึ่ง
บริษัทมีแผนที่จะถือหุนประมาณรอยละ 25 ปจจุบันอยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ตลอดจนเจรจา
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เงื่อนไขโครงการกับรัฐบาลเมียนมารและสถาบันการเงินที่สนับสนุนโครงการ และโครงการพัฒนาโรงไฟฟาถานหินในทาง
ตอนใตของเมียนมารโดยมีขนาดในเบื้องตนประมาณ 1,800 เมกะวัตต ซึ่งมีแนวทางที่จะผลิตไฟฟาเพื่อจําหนายใหแก
Myanmar Electric Power Enterprise: MEPE และ กฟผ.โดยจะเปนการรวมทุนกับบริษัทอื่นซึ่งบริษัทมีแผนที่จะถือหุน
ประมาณรอยละ 45 ปจจุบันไดลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU) กับกระทรวงไฟฟาของรัฐบาลเมียนมารเพื่อเขาศึกษา
ความเปนไปไดของโครงการ
(4)

การลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Adjacent and Support Opportunities)
นอกจากการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟา บริษัทมีแผนขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ เชน
(4.1) ธุรกิจระบบโครงขายสายสงไฟฟา (Transmission and Distribution)

บริษัทเล็งเห็นวาการเขาถึงไฟฟาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ โดยบริษัทมีความสนใจ
ที่จะลงทุนพัฒนาและใหเชาโครงขายสายสงไฟฟาที่จะมุงเนนตลาดในประเทศเพื่อนบานที่ยังมีระบบโครงขายสายสงที่ยังไม
เพียงพอและทั่วถึง ไดแก สปป.ลาว เมียนมาร และกัมพูชา เปนตน เพื่อใหประชาชนและภาคอุตสาหกรรมสามารถเขาถึงการ
ใชไฟฟาไดอยางครอบคลุมและเพียงพอ ซึ่งโครงการดังกลาวจะชวยสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจไฟฟาของบริษัทในประเทศ
นั้นๆ และจะชวยสรางผลตอบแทนระยะยาวใหกับบริษัท รวมทั้งเปนการชวยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ
นั้นๆ ตอไปทั้งนี้ ปจจุบันบริษัทอยูระหวางการเจรจากับรัฐบาลเมียนมารเรื่องโครงการสายสงไฟฟาในบางพื้นที่ของประเทศ
(4.2) ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)
บริษัทมีแผนที่จะขยายไปยังธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ซึ่งใหบริการในดานการอนุรักษพลังงาน และ/หรือ
พลังงานทดแทนที่ใหบริการครบวงจร โดยการบริการจะครอบคลุมถึงการใหคําปรึกษา การเสนอโครงการ การบริหาร
โครงการ การออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะหการใชพลังงาน ติดตั้งอุปกรณ และดําเนินงานสําหรับโครงการอนุรักษ
พลังงาน และ/หรือพลังงานทดแทน การจัดหาแหลงเงินทุนสําหรับโครงการดานพลังงาน ตลอดจนการลงทุนในธุรกิจที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพลังงาน
(4.3) ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานไฟฟาและแบตเตอรี่ (Energy Storage System and Battery)
การขยายสูธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานไมเพียงแตเพิ่มสายธุรกิจของบริษัท แตยังชวยสงเสริมธุรกิจผลิตและ
จําหนายไฟฟาซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทอีกดวย นอกจากนี้ บริษัทยังมีโอกาสในการขยายสูตลาดแบตเตอรี่สําหรับยาน
ยนตไฟฟาตามการเติบโตของตลาดยานยนตไฟฟาที่มีการเติบโตอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัทไดเขารวมทุนกับ 24M
ที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ทําการวิจัยและพัฒนาการผลิตและจําหนายแบตเตอรี่ดวยเทคโนโลยีการผลิตแบบใหมที่
ลดการใชวัตถุดิบและระยะเวลาในการผลิต สงผลใหตนทุนการผลิตแบตเตอรี่ประเภทลิเทียม-ไอออน (Lithium-Ion) ลดลง
อยางมีนัยสําคัญ โดยมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใชแบตเตอรี่สูงขึ้น คาดวาจะเริ่มทําการจําหนายแบตเตอรี่
ในเชิงพาณิชยไดในป 2559
นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะใหบริการติดตั้งและบริหารจัดการสถานีจายประจุไฟฟาเพื่อสงเสริมการใช
รถยนตไฟฟาในบริเวณลาดจอดรถของหางสรรพสินคา อาคารสํานักงาน และโรงแรม เปนตน
2.4.5 จุดเดนในการดําเนินธุรกิจ
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(1)

เป น แกนนํา ในการขั บ เคลื่ อนธุ รกิ จ ดา นพลั ง งานไฟฟ าของกลุ ม ปตท. (PTT Group’s
Flagship)

Power

จากวิสัยทัศนของกลุม ปตท. ที่จะเปนบริษัทพลังงานไทยขามชาติระดับแนวหนา กลุมปตท. จึงมีการดําเนินกลยุทธ
ทางธุรกิจที่หลากหลาย โดยธุรกิจผลิตไฟฟาเปนหนึ่งในธุรกิจหลักที่กลุม ปตท. ใหความสําคัญนอกเหนือจากธุรกิจน้ํามัน
ธุรกิจกาซธรรมชาติ และธุรกิจปโตรเคมี ดวยเหตุนี้ บริษัทในฐานะผูดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาของกลุมปตท. จึงมุงเนนการ
พัฒนาธุรกิจใหเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน ควบคูไปกับการขยายธุรกิจไปสูตลาดตางประเทศเพื่อเปนสวนหนึ่งในการ
สนับสนุนเจตนารมณอันมุงมั่นดังกลาวของกลุม ปตท.
ดวยเจตนารมณดังกลาว บริษัทจึงไดถูกกอตั้งขึ้นมาเพื่อเปนแกนนําในการดําเนินธุรกิจไฟฟาของกลุม ปตท. (PTT
Group’s Power Flagship) ในการพัฒนา ลงทุนและดําเนินการดานธุรกิจไฟฟาทั้งในและตางประเทศ ปจจุบันบริษัทมีการ
ดําเนินการในการขยายธุรกิจไฟฟาที่หลากหลาย ทั้งการพัฒนาโครงการใหมดวยตนเอง และการขยายธุรกิจรองรับความ
ตองการใชไฟฟาที่เพิ่มขึ้นของบริษัทในกลุม ปตท. ทั้งในและตางประเทศ อาทิ โครงการ CUP-4 และโครงการลงทุนตางๆ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทจะประสานความรวมมือในการตอยอดจากความสัมพันธอันดีระหวางผูถือหุนใหญ และคูคาใน
ประเทศตางๆ ของกลุม ปตท. เพื่อสนับสนุนการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งสรางความรวมมือระหวางบริษัทกับ
หนว ยงานของรั ฐ และ/หรือบริษั ทอื่น ๆ ทั้งในและต างประเทศ เพื่อเขา รวมลงทุนในโครงการโรงไฟฟา และธุร กิจต างๆ
ที่เกี่ยวเนื่องอีกดวย
(2)

การไดเปรียบเชิงกลยุทธจากทําเลที่ตั้ง กลุมลูกคา และชนิดของเชื้อเพลิงที่หลากหลายรวมถึง
ความสมดุลยของสถานะการดําเนินการของโรงไฟฟาในเครือของบริษัท

ปจจุบัน โรงไฟฟาของบริษัทมีการกระจายตัวในมิติตางๆ ทั้งในดานทําเลที่ตั้ง กลุมลูกคา และชนิดของเชื้อเพลิงซึ่ง
เปนกระจายความเสี่ยงโดยธรรมชาติ ดังนี้
ในสวนของทําเลที่ตั้งทั้งโรงไฟฟาของบริษัทและบริษัทในเครือ มีการกระจายตัวในหลายจังหวัดของประเทศไทย และ
บางสวนตั้งอยูในตางประเทศ ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการเติบโตของความตองการการใชไฟฟาในพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่ง หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง
ในสวนของกลุมลูกคา บริษัทและบริษัทในเครือไดจําหนายไฟฟาใหแกหนวยงานภาครัฐ ไดแก กฟผ. กฟภ. กฟน.
และลูกคาอุตสาหกรรม และจําหนายผลิตภัณฑพลอยไดจากการผลิตไฟฟาใหแกลูกคาอุตสาหกรรมในบริเวณใกลเคียง ซึ่ง
จะไมเปนการพึ่งพิงลูกคารายใดรายหนึ่งเพียงรายเดียว
ในสวนของชนิดของเชื้อเพลิง บริษัทมีโรงไฟฟาของบริษัทและบริษัทในเครือซึ่งเปนทั้งโรงไฟฟาพลังงานเชื้อเพลิง
ฟอสซิล (Conventional Energy) โรงไฟฟาพลังน้ํา (Hydro Energy) และโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน (RenewableEnergy)
ทําใหบริษัทมีรูปแบบทางธุรกิจที่กระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาประเภทใดประเภทหนึ่ง
นอกจากนี้ เมื่ อพิจารณาในด านสถานะการดําเนินการของโรงไฟฟาในเครือของบริษัท บริษัทมีโรงไฟฟาที่เป ด
ดําเนินการเชิงพาณิชยแลวจํานวนหนึ่งที่เปนโรงไฟฟาที่สามารถสรางรายไดใหแกบริษัทไดทันที และยังมีโรงไฟฟาบางสวนที่
อยูระหวางการกอสรางซึ่งจะเปนสวนที่เสริมสรางการเติบโตของรายไดใหแกบริษัทตอไปในอนาคต
(3)

โอกาสในการตอยอดทางธุรกิจ
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นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาและสาธารณูปโภคซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทแลวนั้น บริษัทยังมีนโยบาย
ในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหมๆ เพื่อตอยอดจากธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาอยางตอเนื่อง เชน ธุรกิจระบบกักเก็บ
พลังงานไฟฟาและแบตเตอรี่ (Energy Storage System and Battery) และธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service
Company) เปนตน
โดยบริษัทไดเขาลงุทนใน 24M ซึ่งเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจประเภทระบบกักเก็บพลังงานไฟฟาและแบตเตอรี่ ทั้งนี้
ปจจุบัน 24M อยูระหวางการวิจัยและพัฒนาการผลิตแบตเตอรี่ประเภทลิเทียม-ไอออน (Lithium – Ion) เพื่อเปนระบบกัก
เก็บไฟฟาสํารองสําหรับภาคอุตสาหรรม ที่ใชเทคโนโลยีใหม ซึ่งจะชวยใหแบตเตอรี่มีตนทุนการผลิตที่ต่ําลง มีประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยมากขึ้น โดยคาดวาจะเริ่มตนการผลิตและขายสินคาในเชิงพาณิชยไดในป 2559
สําหรับธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ถือเปนการตอยอดโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท โดย
บริษัทมีแผนในการใหคําปรึกษาการออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะหการใชพลังงาน ติดตั้งอุปกรณ การจัดหาแหลงเงินทุน
สําหรับโครงการดานพลังงาน และวางแผนจัดการการประหยัดพลังงานใหแกระบบตางๆ เชน ระบบการบริหารจัดการอาคาร
เพื่อการประหยัดพลังงาน ตลอดจนการบริการติดตั้งและบริหารจัดการสถานีจายประจุไฟฟา เพื่อสงเสริมการใชรถยนต
ไฟฟาในบริเวณลานจอดรถของหางสรรพสินคา อาคารสํานักงาน และโรงแรม เปนตน
2.5

ภาวะอุตสาหกรรม

ความตองการใชพลังงานไฟฟาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด จากการศึกษาของ
International Energy Agency พบวาความตองการใชพลังงานไฟฟาระหวางป 2533 – ป 2554 ไดเพิ่มขึ้นกวา 5 เทาเปน
กวา 700 พันลานกิโลวัตต-ชั่วโมง ซึ่งประเทศที่ยังไมพัฒนามีการใชพลังงานไฟฟาเฉลี่ยตอหัวคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียที่มีความกาวหนาทางภาวะเศรษฐกิจมากกวา โดยในป 2554 สปป.ลาว และเมียนมารมีการใช
ไฟฟาตอหัวต่ํากวา 2 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง ในขณะที่ญี่ปุนและเกาหลีใตมีความตองการใชพลังงานไฟฟาตอหัวมากกวา
8 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง และไทยและมาเลเซียมีการใชไฟฟาตอหัวอยูที่ 2.2 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง และ 4.5 ลานกิโลวัตตชั่วโมง ตามลําดับ ทั้งนี้ มีการคาดการณวาความตองการใชพลังงานไฟฟาในภูมิภาคจะเติบโตขึ้นอีกจากความตองการที่
เพิ่มขึ้นของภาคอุตสาหกรรมและการเติบโตของประชากร รวมทั้งการรวมกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป
2558
ภาพแสดงความตองการใชพลังงานไฟฟาเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวของประเทศในเอเชียในป 2555

ที่มา: International Energy Agency
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จากการศึกษาของ International Energy Agency พบวา ในป 2555 ไทยเปนประเทศที่มีอุปสงคการใชไฟฟาเปน
อันดับสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและมีการพึ่งพิงการนําเขาพลังงานไฟฟาคอนขางสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นใน
ภูมิภาคเดียวกันนอกจากนี้ความตองการใชพลังงานไฟฟามีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น โดยปริมาณการใชไฟฟาจะแปรผันตามอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย จากการศึกษาของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) พบวาเศรษฐกิจไทยมี
แนวโนมที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปจจัยหนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลก การที่รัฐบาลมีแผนขยายการลงทุนใน
ดานตางๆ ซึ่งรวมถึงโครงสรางพื้นฐานของประเทศ โดยคาดวาความตองการใชไฟฟาของไทยภายหลังการเปดประชาคม
อาเซียนจะเติบโตเฉลี่ยรอยละ 5 จนถึงป 2563 ซึ่งแรงขับเคลื่อนหลักจะมาจากพื้นที่เขตอุตสาหกรรมใหมที่จะเกิดขึ้น
ความตองการใชพลังงานไฟฟาของไทย
ความตองการพลังงานไฟฟาของไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรและการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนหลักโดย กฟผ. จะตองจัดใหมีกําลังการผลิตไฟฟารวมสูงกวาจํานวนความตองการใชไฟฟาสูงสุด
เสมอโดยความตองการใชไฟฟาสูงสุดคือ ปริมาณไฟฟาที่ผูบริโภคใชรวมกันทั้งระบบสูงสุด ณ วันใดวันหนึ่งของแตละป
เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟาในประเทศใหมีความมั่นคงซึ่งความตองการใชไฟฟาสูงสุดเปนปจจัยที่มีผลตอนโยบาย
การผลิตและรับซื้อไฟฟาเพิ่มของประเทศทั้งนี้ในป 2557 มีความตองการไฟฟาใชสูงสุดของระบบ เทากับ 26,942 เมกะวัตต
ขณะที่มีกําลังการผลิตไฟฟารวมที่ 35,668 เมกะวัตต

สถิติความตองการไฟฟาสูงสุด และกําลังการผลิตไฟฟาติดตัง้ รวมทั้งระบบ ป 2541 – 2557
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ที่มา: การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ทั้งนี้ จากสถิติยอนหลัง ตั้งแตป 2554 พบวา ความตองการใชไฟฟาสูงสุดในประเทศ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 4 สําหรับ
ในป 2557 มีความตองการใชไฟฟาสูงสุด 26,942 เมกะวัตต เพิ่มขึ้นจากป 2556 รอยละ 1.3
ภาพแสดงความตองการใชไฟฟาสูงสุด ของ กฟผ. ในชวงป 2554 จนถึงเดือน พฤศจิกายน 2557
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ที่มา:

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ที่ผานมา กฟผ. ไดทําการจัดหาพลัง งานไฟฟาจากกําลั งการผลิตทั้งในประเทศและตางประเทศ โดย ณ เดือ น
ธันวาคม 2557 กฟผ. เปนผูดําเนินการดานการผลิตไฟฟาในสัดสวนประมาณรอยละ 45 ของความตองการใชพลังงานไฟฟา
ทั้งระบบ สวนกําลังการผลิตอีกประมาณรอยละ 48 เปนการผลิตโดยภาคเอกชน และรอยละ 7 เปนการนําเขาไฟฟาจาก
ตางประเทศ
ภาพแสดงสัดสวนกําลังการผลิตไฟฟาแยกตามประเภทผูผลิต ณ เดือน ธันวาคม 2557
นําเขา
SPP 7%
10%

IPP
38%

ที่มา: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

โครงสรางของกิจการไฟฟาของไทย
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หนวยงานที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการไฟฟาของไทยประกอบดวย กระทรวงพลังงานซึ่งเปนผูกําหนดนโยบาย
พลังงานตางๆ ของประเทศ ขณะที่ สนพ. เปนผูบริหารจัดการนโยบายและแผน รวมทั้งมาตรการดานพลังงานของประเทศ
และกกพ.ทําหนาที่กํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานในประเทศ
โครงสรางกิจการไฟฟาของไทยแบงไดเปน 3 ประเภทหลัก ดังนี้
ภาพแสดงระบบการผลิต ระบบสายสง และระบบจําหนายไฟฟาของไทย

กฟผ. ทําหนาที่เปนผูซื้อไฟฟาหลัก ผูดูแลระบบไฟฟาหลัก และผูขายไฟฟาแบบขายสงหลักของประเทศ โดย กฟน.
และ กฟภ. เปนผูจําหนายไฟฟาแตเพียงผูเดียวในเขตนครหลวงและภูมิภาค ตามลําดับ (ยกเวนลูกคาอุตสาหกรรมรายใหญ
บางรายที่ซื้อไฟฟาโดยตรงจาก กฟผ. ดวยการเชื่อมโยงระบบสงไฟฟาของ กฟผ. และซื้อโดยตรงจากผูผลิตเอกชน)
(1)

ระบบผลิตไฟฟา

การจําหนายไฟฟาในไทยเปนระบบผูซื้อรายเดียว (Enhanced Single Buyer Model: ESB) โดยมี กฟผ. เปนผูซื้อ
ไฟฟารายเดียว (Sole Purchaser) และรับผิดชอบในการผลิตและจําหนายไฟฟาในประเทศ ซึ่งโครงสรางดังกลาว มีจุดเดน
ที่ กฟผ. เปนหนวยงานภาครัฐที่มิไดแสวงหาผลกําไรและดูแลรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟาของประเทศ
ผูผลิตไฟฟาในไทยประกอบดวย 4 กลุมใหญ ดังนี้
1.

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)

กฟผ. เปน ผูผ ลิต รายใหญ ที่สุ ดในประเทศ โดยมีกํ าลั งการผลิ ตติ ด ตั้ง ณ เดือ นธั นวาคม 2557 รวม 15,482.13
เมกะวัตต คิดเปนรอยละ 44.66 ของกําลังการผลิตรวมทั้งระบบและจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 4,457.9 เมกะวัตตจากโครงการ
โรงไฟฟาที่กอสรางระหวางป 2557 – 2562 ดังนี้
โครงการ
โรงไฟฟาวังนอย ชุดที่ 4
โรงไฟฟาจะนะ ชุดที่ 2

กําลังการผลิต
(เมกะวัตต)
768.7
782.2

กําหนดแลวเสร็จ

เชื้อเพลิง

2557
2557

กาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติ
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
โครงการ
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 2
โรงไฟฟาทดแทนแมเมาะเครื่องที่ 4-7
โรงไฟฟาถานหิน
โรงไฟฟาพลังงานทางเลือก

กําลังการผลิต
(เมกะวัตต)
848.3
540.0
800.0
718.7

กําหนดแลวเสร็จ

เชื้อเพลิง

2559
2561
2562
2557-2562

กาซธรรมชาติ
ลิกไนต
ถานหิน
ลม แสงอาทิตย น้ํา

ที่มา: การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

2.

ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญหรือ IPP (Independent Power Producer)

ผูผลิตไฟฟาอิสระจะเปนผูผลิตเอกชนที่ใชพลังงานเชิงพาณิชยในการผลิตไฟฟา โดยมีกําลังผลิตไฟฟาที่ขายเขา
ระบบไมต่ํากวา 90 เมกะวัตต ทั้งนี้ จากการสงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในธุรกิจไฟฟามากขึ้น ภาครัฐจึงไดริเริ่มโครงการ
รับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) โดยมี กฟผ. เปนผูรับซื้อไฟฟาที่ผลิตไดจากโรงไฟฟาของ IPP ทั้งหมด
ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาว 25 ป ปจจุบันมีโรงไฟฟาIPP จํานวน 11 โครงการ มีกําลังการผลิตรวม 13,541.7 เมกะ
วัตต ดังนี้
โรงไฟฟาที่ดําเนินการเชิงพาณิชยแลว
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด
บริษัทผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
GPSC
บริษัท ไตรเอนเนอจี้จํากัด
บริษัท โกลว ไอพีพี จํากัด (บอวิน)
บริษัท อีสเทิรนเพาเวอร อีเล็คทริค จํากัด
บริษัท บีแอลซีพีเพาเวอร จํากัด
บริษัทกัลฟเพาเวอรเจนเนอเรชั่น จํากัด
บริษัทราชบุรีเพาเวอร จํากัด (ชุดที่ 1)
บริษัท เก็คโค-วันจํากัด
บริษัท กัลฟ เจพี เอ็นเอส จํากัด (เฟส 1)
ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP)

กําลังการผลิต
(เมกะวัตต)
1,923.2
3,481.0
700.0
700.0
713.0
350.0
1,346.5
1,468.0
1,400.0
660.0
800.0
13,541.7

สัดสวนตอกําลังการผลิต
รวมทั้งระบบ (รอยละ)
5.63
10.18
2.05
2.05
2.09
1.02
3.94
4.30
4.10
1.93
2.34
38.75

เชื้อเพลิง
กาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติ
ถานหิน
กาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติ
ถานหิน
กาซธรรมชาติ

ที่มา: การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

อยางไรก็ตาม มีโครงการIPP จํานวน 6 โครงการที่อยูระหวางการกอสรางมีกําลังการผลิตรวม 8,870 เมกะวัตต ดังนี้
โครงการ
บริษัท กัลฟ เจพี เอ็นเอสจํากัด (เฟส 2)
บริษัท กัลฟ เจพี ยูที จํากัด
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด
บริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร ซัพพลาย จํากัด
บริษัท ChonburiPowerGeneration จํากัด
บริษัท Siam EasternPower จํากัด
กําลังการผลิตรวม

กําลังการผลิต
(เมกะวัตต)
800
1,600
930
540
2,500
2,500
8,870

กําหนดแลวเสร็จ

เชื้อเพลิง

2557
2558
2559
2560
2565
2567

กาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติ
ถานหิน
กาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติ
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
ที่มา: การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

3.

ผูผลิตไฟฟารายเล็กหรือ SPP (Small Power Producer)

จากการสงเสริมใหภาคเอกชนมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ภาครัฐจึงไดริเริ่มโครงการรับซื้อไฟฟาจาก SPP
เขาระบบของ กฟผ. ณ จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟา ตั้งแต 10 เมกะวัตตแตไมเกิน 90 เมกะวัตตตอสัญญา โดยมีเงื่อนไขวาตอง
ใชระบบโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration) หรือใชพลังงานหมุนเวียนเชน พลังงานแสงอาทิตย พลังลม พลังน้ําขนาดเล็ก
พลังงานจากกากหรือเศษวัสดุจากการเกษตร เปนตน โดยสัญญาซื้อขายไฟฟาที่ทํากับ กฟผ. จะมี 2 ลักษณะ คือ สัญญาซื้อ
ขายประเภท Firm มีอายุสัญญา 5 ปขึ้นไป โดย กฟผ. จายคา CP และ EP ในขณะที่สัญญาซื้อขายประเภท Non-firm มีอายุ
สัญญาไมเกิน 5 ป โดยผูผลิตจะไดรับเฉพาะคา EP
ทั้งนี้ กฟผ. จะรับซื้อพลังงานไฟฟาในปริมาณไมต่ํากวารอยละ 80 ของความพรอมของ SPP ในรอบหนึ่งป หากรับซื้อ
ไมครบในปดังกลาว กฟผ. จะรับซื้อใหครบในปถัดไป โดยตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของไทยระหวางป 2557 – 2562
จะมีการรับซื้อไฟฟาจาก SPP รวมทั้งสิ้น 5,258.1 เมกะวัตต โดยแบงเปนปริมาณรับซื้อไฟฟาแบบสัญญา Firm ระบบโคเจน
เนอเรชั่นจํานวน 3,600 เมกะวัตต และปริมาณรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนจํานวน 1,658.1 เมกะวัตต
4.

ผูผลิตไฟฟารายเล็กมากหรือ VSPP (Very Small Power Producer)

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติไดสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานทางเลือกและการผลิตไฟฟาดวย
ระบบโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration) โดยมีการใชมาตรการจูงใจดานราคาผานการรับซื้อไฟฟาจาก VSPP โดยกําหนดสวน
เพิ่มอัตราการรับซื้อไฟฟา (Adder) จากราคารับซื้อไฟฟาตามระเบียบ VSPP ตามประเภทเชื้อเพลิงและเทคโนโลยี โดย
VSPP จะจําหนายไฟฟาเขาระบบของ กฟน. หรือ กฟภ. ไมเกิน 10 เมกะวัตตตอสัญญา ณ จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟา โดยมี
เงื่อนไขวาตองใชระบบโคเจนเนอเรชั่นหรือใชพลังงานหมุนเวียน
นอกเหนือจากผูผลิตไฟฟาในประเทศ 4 กลุมขางตน ทาง กฟผ. มีการนําเขาพลังงานไฟฟาจากตางประเทศ ดังนี้
1.

สปป.ลาว

โรงไฟฟาใน สปป.ลาว สวนใหญใชพลังน้ําในการผลิตไฟฟา ซึ่งพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดรอยละ 80 จะถูกสงออกไปยัง
ประเทศเพื่อนบานรวมถึงไทยเนื่องจากความตองการใชไฟฟาของ สปป.ลาว ถูกจํากัดดวยจํานวนประชากรใน
ประเทศ
ปจจุบัน กฟผ. มีการรับซื้อไฟฟาจากสปป.ลาวจํานวน 4 โครงการ มีกําลังผลิตตามสัญญารวม 2,105 เมกะวัตต และ
ตามแผน PDP ระหวางป 2557-2562 จะมีการรับซื้อไฟฟาจาก สปป.ลาว เพิ่มขึ้นอีก 3,316 เมกะวัตตดังนี้
โครงการ
โรงไฟฟาพลังน้ําเทิน-หินบุน
โรงไฟฟาพลังน้ําหวยเฮาะ
โรงไฟฟาพลังน้ําน้ําเทิน 2
โรงไฟฟาพลังน้ําน้ํางึม 2
โครงการหงสาลิกไนต
โครงการเซเปยน-เซนํ้านอย
โครงการนํ้าเงี้ยบ 1

เชื้อเพลิง
น้ํา
น้ํา
น้ํา
น้ํา
ถานหิน
น้ํา
น้ํา

กําลังการผลิต
(เมกะวัตต)
434
126
948
597
1,473
354
269
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กําหนดแลวเสร็จ
ดําเนินการเชิงพาณิชยแลว
ดําเนินการเชิงพาณิชยแลว
ดําเนินการเชิงพาณิชยแลว
ดําเนินการเชิงพาณิชยแลว
2559
2562
2562

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
โครงการ
โครงการไซยะบุรี

เชื้อเพลิง
น้ํา

กําลังการผลิต
(เมกะวัตต)
1,220

กําหนดแลวเสร็จ
2562

ที่มา: การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

2.

มาเลเซีย

ปจจุบัน กฟผ. มีการซื้อขายพลังงานไฟฟากับการไฟฟามาเลเซีย (Tenaga Nasional Berhad หรือ TNB) ผานจุด
เชื่อมโยงโดยระบบสายสงกระแสตรงความดันสูง 2 จุดคือ สถานีไฟฟาบูกิตเกตรี จํานวน 30 เมกะวัตต ซึ่งทั้งสองฝาย
จะทําสัญญาตกลงราคาขายไฟฟาลวงหนาเดือนตอเดือน และสถานีไฟฟากูรุน ปริมาณไมเกิน 300 เมกะวัตต โดย
เปนการซื้อขายไฟฟาแบบ SPP ในลักษณะ Non-firm โดยคิดราคาเปนขั้นบันไดตามปริมาณซื้อขาย
3.

อื่นๆ

ไทยไดลงนามในบันทึกความเขาใจที่จะรับซื้อไฟฟาจากจีนจํานวน 3,000 เมกะวัตตภายในป 2560 และลงนามใน
บันทึกความเขาใจในการซือ้ ไฟฟาจากกัมพูชาซึ่งยังไมไดระบุถึงปริมาณที่จะซื้อขายไฟฟาระหวางกัน นอกจากนี้ ยังมี
การลงนามในบันทึกความเขาใจที่จะรับซื้อไฟฟาจากเมียนมารอีกดวย
(2)

ระบบสายสง

ระบบสงไฟฟาประกอบดวยสายสงไฟฟาแรงสูง (Transmission Lines) และสถานีไฟฟา (Substations) เปนสวน
สําคัญในการสงพลังงานไฟฟาจากแหลงผลิตมาสูผูใชไฟ สายสงไฟฟาเปรียบเสมือนเสนทางลําเลียงพลังงานไฟฟาจาก
แหลงผลิตไปยังอีกจุดหนึ่งที่อยูไกลออกไป โดยมีสถานีไฟฟาเปนจุดที่เชื่อมโยงระหวางสายสงไฟฟาจากจุดตางๆ ซึ่งเปนจุดที่
แปลงระดับแรงดันไฟฟาจากแรงดันสูงที่สงไปในสายสง ลงเปนแรงดันต่ําเพื่อสงจายไปยังผูใชไฟฟา ระบบสงไฟฟามีความ
ซับซอนมากเพราะวามีสายสงไฟฟาหลายเสน มีสถานีไฟฟาหลายแหงเชื่อมโยงรับ-สงพลังงานไฟฟาทั่วถึงกันเปนรางแห
เรียกวา Network หรือ Grid ระบบสงไฟฟาหลักที่เชื่อมโยงการจายไฟฟาจากโรงไฟฟาและสถานีไฟฟาตางๆ รวมทั้งสายสง
เชื่อมโยงระหวางระบบไฟฟาในประเทศนี้ เรียกวา Main Grid หรือ National Transmission Grid
กฟผ ดําเนินการจัดสงไฟฟาที่ผลิตจากโรงไฟฟาของ กฟผ. และที่รับซื้อจากผูผลิตไฟฟารายอื่นผานระบบสงไฟฟา
ของ กฟผ. ซึ่งมีโครงขายครอบคลุมทั่วประเทศ ที่ระดับแรงดัน 500 กิโลโวลต 230 กิโลโวลต 115 กิโลโวลต และ 69
กิโลโวลต เพื่อจําหนายไฟฟาใหแก กฟน. กฟภ. และผูใชไฟฟาที่รับซื้อโดยตรง นอกจากนี้ กฟผ. ยังจําหนายไฟฟาใหการ
ไฟฟาของประเทศเพื่อนบานดวย ไดแก สปป.ลาว ดวยระบบสงไฟฟาแรงดัน 115 กิโลโวลต และ 22 กิโลโวลต และมาเลเซีย
ดวยระบบไฟฟาแรงสูงกระแสตรง (HVDC) 300 กิโลโวลต
(3)

ระบบจําหนาย

กฟน. และ กฟภ. ทําหนาที่จําหนายไฟฟาใหกับผูบริโภคในประเทศ โดย กฟน. รับผิดชอบการจําหนายไฟฟาใหแก
ผูใชไฟฟาในเขตนครหลวง ไดแก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ขณะที่ กฟภ. จะทําการจําหนายไฟฟาใหแก
ผูใชไฟฟารายยอยและลูกคาอุตสาหกรรมในจังหวัดอื่นๆ ที่ไมใชเขตใหบริการของ กฟน. และไฟฟาบางสวน กฟผ. ทําการ
จําหนายตรงใหกับผูใชไฟฟารายใหญบางราย นอกจากนี้ผูผลิตไฟฟาเอกชนบางรายมีเครือขายไฟฟาของตนเองที่สงไฟฟา
ใหกับลูกคาอุตสาหกรรมโดยตรง
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ภาพแสดงสัดสวนการจําหนายพลังงานไฟฟาแยกตามประเภทลูกคา ณ สิน้ เดือนพฤศจิกายน 2557
การไฟฟาสวภูมิภาค
69.3%

การไฟฟานครหลวง
29.0%

อื่น ๆ
0.0%

ลูกคาตรง
1.0%
การไฟฟาลาว
0.6%
การไฟฟากัมพูชา
0.1%

ที่มา: การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

แนวโนมอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
สนพ. ไดจัดทําแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของไทย ป 2555 – 2573 (“PDP 2010”) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ตาม
ประมาณการความตองการใชไฟฟาที่จะเพิ่มขึ้นจาก 26,355 เมกะวัตต ในป 2558 เปน 52,256 เมกะวัตต ในป 2573 ตามที่
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดประมาณการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรืออัตราการเติบโตของ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ไวที่อัตราเฉลี่ยรอยละ 4.4 ตอป ระหวางป 2556 – 2564
คาดการณปริมาณความตองการใชไฟฟาสูงสุดป 2558 - 2573
60,000
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นอกจากนี้ สนพ. ยังคํานึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยในแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 มีการปรับปรุง
ให ส อดคล อ งกั บ แผนการพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและพลั ง งานทางเลื อ ก ป 2555 – 2564 (Alternative Energy
Development Plan: AEDP) และแผนอนุรักษพลังงาน 20 ป ระหวางป 2554 – 2573 (Energy Efficiency Development
Plan: EEDP) โดย ณ เดือนกันยายน 2557 ประเทศไทยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟาสัดสวนสูงถึง 67 ของ
เชื้อเพลิงทั้งหมดที่ใชผลิตไฟฟาในประเทศ ซึ่งการกระจายสัดสวนพลังงานอยางสมดุลมีความสําคัญตอการรักษาความ
มั่นคงในระบบไฟฟาของประเทศ และรักษาระดับราคาคาไฟฟาที่เหมาะสม ดังนั้น สัดสวนการใชเชื้อเพลิงหลักและพลังงาน
หมุนเวียนที่เหมาะสมลวนอยูในแผน PDP 2010 ซึ่งผลักดันใหมีสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น
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โดยที่ผานมากระทรวงพลังงานไดมีการออกนโยบายสนับสนุนการกระจายการผลิตไฟฟาโดยใชพลังงานทางเลือก
เพื่อทดแทนการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล และลดการนําเขาน้ํามันอยางยั่งยืนในอนาคต ซึ่งจะสงผลใหสัดสวนของการผลิตไฟฟา
จากพลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล ไดแก กาซธรรมชาติ และถานหินลิกไนต ใหไดอยางนอยรอยละ
25 ของการผลิตไฟฟาที่ใชในระบบ ภายใน 10 ป ซึ่งจะทําใหกําลังผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนรวมสุทธิ ณ สิ้นแผนฯ ในป
2573 เทากับ 20,546 เมกะวัตตหรือคิดเปนรอยละ 29 ของกําลังผลิตไฟฟาทั้งระบบ โดยแบงเปนพลังงานหมุนเวียนใน
ประเทศ 13,688 เมกะวัตต และพลังงานหมุนเวียนจากตางประเทศ 6,858 เมกะวัตต
ภาพแสดงสัดสวนการผลิตไฟฟาจากเชือ้ เพลิงแตละประเภทของประเทศ ณ สิ้นเดือน กันยายน 2557

กาซธรรมชาติ 67.0%

ซื้อตางประเทศ 0.1%

พลังน้ํา 8.6%

ลิกไนต 20.8%

พลังงานทดแทน 2.3%
น้ํามันดีเซล 0.1%
น้ํามันเตา 1.2%

ที่มา: การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ทั้งนี้ กพช. ไดมีมติเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ใหมีการปรับเปาหมายการผลิตไฟฟาจากพลังงานทางเลือกจากเดิม
9,201 เมกะวั ต ต เป น 13,927 เมกะวั ต ต ใ นป 2564 เพื่ อ ทดแทนการนํ า เข า น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง และพลั ง งานชนิ ด อื่ น จาก
ตางประเทศ ดังนี้
พลังงานทางเลือก
(1) พลังงานชีวมวล
(2) กาซชีวภาพ
(3) พลังงานแสงอาทิตย
(4) พลังงานลม
(5) พลังงานจากขยะ
(6) พลังงานน้ํา
(7) พลังงานรูปแบบใหม
รวม

กําลังการผลิตเปาหมายป 2564
(เมกะวัตต)
เดิม
ใหม
3,630
4,800
600
3,600
2,000
3,000
1,200
1,800
160
400
1,608
324
3
3
9,201
13,927

กําลังการผลิตติดตั้ง
ณ 31 ธันวาคม 2556
2,230
263
635
223
47
105
0
3,503

ที่มา: คณะกรรมการพลังงานแหงชาติ
หมายเหตุ:
(1) พลังงานชีวมวล มีผูประกอบการเสนอขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐในการตั้งโรงไฟฟาชีวมวลชุมชน ขนาด 1 เมกะวัตต เปน
จํานวนมาก ซึ่งใชเชื้อเพลิงจากเศษไมยางพารา โดยเฉพาะโรงงานน้ําตาลที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไฟฟา
ไดประมาณ 1,000 เมกะวัตต
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(2) กาซชีวภาพ มีเชื้อเพลิงหลักจากของเสียอุตสาหกรรมและมูลสัตว และพืชพลังงาน ซึ่งในป 2556 กระทรวงพลังงานไดดําเนิน
โครงการศึกษาวิจัยตนแบบวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน (กาซชีวภาพจากพืชพลังงาน) ซึ่งมีเปาหมายจัดตั้ง
ตนแบบโรงงานผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ ขนาด 1 เมกะวัตต จํานวน 12 โรง กระจายตามภูมิภาคตางๆ เพื่อเปนตนแบบในการ
ขยายผลตามเปาหมาย 3,000 เมกะวัตต
(3) พลังงานแสงอาทิตย กระทรวงพลังงานมีแผนงานสงเสริมใหมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย บนหลังคาอาคาร
(Solar PV Rooftop) โดยมีเปาหมาย 800 เมกะวัตต และโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยชุมชน เปาหมาย 800 เมกะวัตต
(4) พลังงานลม ผลการศึ กษาพบวาในจังหวัด เพชรบู รณ กาญจนบุ รี ระนอง สุราษฎรธ านี พัท ลุง สงขลา และยะลา มีศั กยภาพ
สามารถติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟาไดประมาณ 1,000 เมกะวัตต และมีขอมูลจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) พบวามี
ผูสนใจขอรับการสงเสริมการลงทุนพัฒนาพลังงานลมเพิ่มเติมอีกมากกวา 900 เมกะวัตต
(5) พลังงานจากขยะ กระทรวงพลังงานมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนการใชพลังงานสะอาด โดยสงเสริมใหองคการบริหารสวนทองถิ่น
(อบท.) นําขยะมาผลิตพลังงาน
(6) พลังงานน้ํา เปาหมายเดิม 1,608 เมกะวัตต (โครงการไฟฟาพลังน้ําแบบสูบกลับ 1,284 เมกะวัตต และโครงการไฟฟาพลังน้ํา
ขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก 324 เมกะวัตต) เปาหมายใหม ลดลงเหลือ 324 เมกะวัตต เนื่องจากโครงการไฟฟาพลังน้ําแบบสูบ
กลับ (Pump storage) ไมกอใหเกิดการผลิตพลังงาน ที่เปนพลังงานทดแทนสุทธิ
(7) พลังงานรูปแบบใหม ไดแก พลังงานความรอนใตพิภพ พลังงานคลื่นหรือกระแสน้ํา และไฮโดรเจน

นอกจากนี้ กพช. ไดมีมติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เห็นชอบกรอบแนวการจัดทําแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟา
ของไทย ป 2558 – 2579 (“Power Development Plan 2015: PDP 2015”) รวมทั้งใหมีการปรับปรุงแผนการพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP) และแผนอนุรักษพลังงาน
(Energy Efficiency Development Plan: EEDP) ใหมีกรอบระยะเวลาสิ้นสุดของแผนเชนเดียวกับแผน PDP 2015 การ
จัดทําแผน PDP 2015 เพื่อใหการวางแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศสอดคลองกับความตองการใชไฟฟาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตและสอดคลองกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ โดยหลักการในการจัดทําแผน PDP 2015 จะคํานึงถึง
ความมั่นคงของระบบไฟฟาของประเทศ สัดสวนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา ซึ่งประกอบดวยความยั่งยืนทางพลังงาน ตนทุน
การผลิตไฟฟา การกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
สําหรับกรอบของแผน PDP 2015 มีการลดสัดสวนพลังงานจากกาซธรรมชาติ และเพิ่มการใชพลังงานประเภทอื่นทดแทน
โดยพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟาเมื่อสิ้นสุดแผน PDP 2015 แบงไดดังนี้ กาซธรรมชาติ รอยละ 30 ถานหินสะอาด รอยละ
30 พลังงานหมุนเวียน รอยละ 20 นิวเคลียร รอยละ 5 และนําเขาไฟฟาจากตางประเทศ รอยละ15 สําหรับประโยชนของแผน
PDP 2015 จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานไฟฟา เพิ่มศักยภาพการแขงขันดานราคา และเพิ่มสัดสวนการใช
พลังงานทดแทน และชวยลดการนําเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศในอนาคต
2.6

งานที่ยังไมไดสงมอบ
ไมมี
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