บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริ ษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และสาธารณูปโภคต่างๆ นอกจากนี ้ บริ ษัทยัง
ดาเนินธุรกิจในลักษณะการเข้ าถือหุ้นในบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และสาธารณูปโภคต่างๆ
รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องทังในและต่
้
างประเทศ เช่น การวิจยั และพัฒนาแบตเตอรี่ เพื่อพัฒนาประยุกต์ใช้ เป็ นระบบกักเก็บ
ไฟฟ้ าสารองสาหรับภาคอุตสาหกรรมและการเสริ มสร้ างความมัน่ คงในระบบจ่ายไฟฟ้ าและระบบเชื่อมโยง การบริ หาร
จัดการทรัพยากรบุคคลในลักษณะงานที่เป็ นการ Outsourcing ของกลุม่ ปตท. เป็ นต้ น
เมื่อโรงไฟฟ้ าที่บริ ษัทเข้ าไปลงทุนทังหมดเริ
้
่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ บริ ษัทจะมีกาลังการผลิตตามสัดส่วนการถือ
หุ้นจากการผลิตไฟฟ้ ารวมประมาณ 1,851 เมกะวัตต์ (ประกอบด้ วยกาลังการผลิตไฟฟ้ าในประเทศประมาณ 1,504 เมกะ
วัตต์ หรื อประมาณร้ อยละ 81.2 ของกาลังการผลิตไฟฟ้ ารวม และกาลังการผลิตไฟฟ้ าในต่างประเทศประมาณ 347 เมกะ
วัตต์ หรื อประมาณร้ อยละ 18.8 ของกาลังการผลิตไฟฟ้ ารวม) ไอนา้ รวมประมาณ 1,512 ตันต่อชั่วโมง นา้ เย็นรวม
ประมาณ 12,000 ตันความเย็น และน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีกาลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้ าที่เริ่ มดาเนินการเชิง
พาณิ ชย์ แล้ ว จากการผลิตไฟฟ้ ารวมประมาณ 1,315 เมกะวัตต์ ไอนา้ รวมประมาณ 1,345 ตันต่อชั่วโมง นา้ เย็น รวม
ประมาณ 12,000 ตันความเย็น และน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศก์ เมตรต่อชัว่ โมง ในขณะที่มี
กาลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้ าที่อยู่ระหว่างก่อสร้ าง จากการผลิตไฟฟ้ ารวมประมาณ 536 เมกะวัตต์
และไอน ้ารวมประมาณ 167 ตันต่อชัว่ โมง
ผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้า

ที่ตัง้
ในประเทศ
ต่างประเทศ

ไอน ้า

ในประเทศ

น ้าเย็น
น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม

ในประเทศ
ในประเทศ

สถานะ
ดาเนินการเชิงพาณิชย์
อยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง
ดาเนินการเชิงพาณิชย์
อยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง
ดาเนินการเชิงพาณิชย์
อยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง
ดาเนินการเชิงพาณิชย์
ดาเนินการเชิงพาณิขย์
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กาลังการผลิต
ตามสัดส่ วนการถือหุ้น
1,315 เมกะวัตต์
189 เมกะวัตต์
347 เมกะวัตต์
1,345 ตัน/ชม.
167 ตัน/ชม.
12,000 ตันความเย็น
2,080 ลบ.ม./ชม.

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

2.1

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

CK Power

65%

IEAT
Others

8%
2%

GPSC

25%

TSE

60%

GPSC

40%

BIC
ที่ตง:ั ้ บางปะอิน อยุธยา
ประเภท: โคเจนเนอเรชัน่ โดยใช้ กาซธรรมชาติ
ไฟฟ้ า: 7 MW (Ph.1) และ MW (Ph. )
ไอน ้า: 20 ton/h (Ph. ) และ ton/h (Ph.2)
สถานะ: ดาเนินการเชิงพาณิชย์ ปี
(Ph.1) และ
กาลังก่อสร้ าง คาดว่าจะแล้ วเสร็จปี 60 (Ph.2)

สปป. ลาว

SSE1
ที่ตง:ั ้ กาญจนบุรี/สุพรรณบุรี
ประเภท: พลังงานแสงอาทิตย์
ไฟฟ้ า: MW (8 MW x 10 โครงการ)
สถานะ: ดาเนินการเชิงพาณิชย์ ปี
-2557
สุพรรณบุรี
อยุธยา
ปทุมธานี
กรุงเทพ
ชลบุรี ระยอง

XPCL
ที่ตง:ั ้ สปป.ลาว ( กิโลเมตรจากหลวงพระบาง)
ประเภท: พลังน ้า
ไฟฟ้ า: ,285 MW
สถานะ: กาลังก่อสร้ าง คาดว่าจะแล้ วเสร็จปี 62

CK

30%

EDL
EGCO
BECL
PT

20%
12.5%
7.5%
5%

NL1PC
ที่ตง:ั ้ สปป.ลาว ( กิโลเมตรจากเวียงจันทน์)
ประเภท: พลังน ้า
ไฟฟ้ า: 5 MW
สถานะ: กาลังก่อสร้ าง คาดว่าจะแล้ วเสร็จปี 60

GPSC

40%

CHPP
ที่ตง:ั ้ ศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร
ประเภท: พลังงานร่วมกับความเย็น โดยใช้ กาซธรรมชาติ
ไฟฟ้ า: 5 MW
น ้าเย็น: 12,000 RT
สถานะ: ดาเนินการเชิงพาณิชย์ ปี

GPSC

100%

GPSC

51%

RATCHGEN
NNCL

40%
30%

NNEG
ที่ตง:ั ้ นวนคร ปทุมธานี
ประเภท: โคเจนเนอเรชัน่ โดยใช้ กาชธรรมชาติ
ไฟฟ้ า: MW
ไอน ้า: 30 ton/h
สถานะ: กาลังก่อสร้ าง คาดว่าจะแล้ วเสร็จปี

RAC
PAI Inter

25%
25%

RPCL
ที่ตง:ั ้ ราชบุรี
ประเภท: พลังความร้ อนร่วม โดยใช้ กาซธรรมชาติ
ไฟฟ้ า: ,400 MW ( x700)
สถานะ: ดาเนินการเชิงพาณิชย์ ปี

IRPC-CP
ที่ตง:ั ้ ระยอง
ประเภท: โคเจนเนอเรชัน่ โดยใช้ กาชธรรมชาติ
ไฟฟ้า: 240 MW
ไอน ้า: 300 ton/h
สถานะ: กาลังก่อสร้ าง คาดว่าจะแล้ วเสร็จปี

GPSC
ที่ตง:ั ้ ศรีราชา ชลบุรี
ประเภท: พลังความร้ อนร่วม โดยใช้ กาซธรรมชาติ
ไฟฟ้ า: 700 MW
น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม: 80 m3//h
สถานะ: ดาเนินการเชิงพาณิชย์ ปี

GPSC
ที่ตง:ั ้ ระยอง
ประเภท: โคเจนเนอเรชัน่ โดยใช้ กาชธรรมชาติ
ไฟฟ้ า: 339 MW
ไอน ้า: 1,340 ton/h
น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม: 2,000 m3//h
สถานะ: ดาเนินการเชิงพาณิชย์ ปี

GPSC

GPSC

30%

15%

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

กาญจนบุรี
ราชบุรี

NSC (GPSC) 25%

Hydro Eng
POSCO
EDL

IRPC

ดาเนินการเชิงพาณิชย์
อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง

2.1.1 กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานเชือ้ เพลิงฟอสซิล (Conventional Energy) ในประเทศ
โรงไฟฟ้าที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์
(1)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ย่ ี จากัด (มหาชน) (GPSC)

บริ ษัท เป็ นผู้ผลิต และจาหน่ายไฟฟ้ าให้ กับ กฟผ. และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มี กาลังการผลิต ไฟฟ้ ารวม
ประมาณ 1,039 เมกะวัตต์ และให้ บริ การด้ านสาธารณูปโภคโดยผลิตและจาหน่ายไอน ้า และน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
ให้ กบั ลูกค้ าอุตสาหกรรมในบริ เวณใกล้ เคียง มีกาลังการผลิตไอน ้ารวมประมาณ 1,340 ตันต่อชัว่ โมง และกาลังการผลิตน ้า
เพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง สามารถจาแนกรายละเอียดโรงไฟฟ้ าและโรงผลิต
สาธารณูปการของบริ ษัทได้ ดงั นี ้
1.

โรงไฟฟ้าศรีราชา

โรงไฟฟ้ าศรี ราชาเป็ นโรงไฟฟ้ าตามโครงการรับซื ้อไฟฟ้ าจากผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ (IPP) มีกาลังการผลิต
ไฟฟ้ารวม 700 เมกะวัตต์ และมีกาลังการผลิตน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมประมาณ 80 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง ตังอยู
้ ท่ ี่ตาบล
ทุ่งสุขลา อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี โดยจาหน่ายไฟฟ้ าทัง้ หมดที่ผลิตได้ ให้ แก่ กฟผ. ตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ าอายุ
สัญญา 25 ปี นับจากวันที่เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2543 ซึ่งสัญญาจะสิ ้นสุดในปี 2568 โดยการ
ผลิตไฟฟ้ าเพื่อจาหน่ายเป็ นไปตามเงื่อนไขและการสัง่ เดินเครื่ องของ กฟผ.
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40%
10%
10%

49%

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

กระบวนการผลิต
โรงไฟฟ้ าศรี ราชาเป็ นโรงไฟฟ้ าประเภทพลังความร้ อนร่ วม (Combined Cycle Power Plant) ที่ใช้ กาซธรรมชาติ
เป็ นเชือ้ เพลิงหลัก และมีน ้ามันดีเซลเป็ นเชือ้ เพลิงสารอง โดยกระบวนการผลิตไฟฟ้ านันจะเริ
้
่ มจากการดูดอากาศจาก
ภายนอกเข้ าเครื่ องอัดอากาศ (Compressor) จนมีความดันและอุณหภูมิสงู ขึ ้น ต่อมาอากาศที่ผ่านเครื่ องอัดอากาศจะถูก
ส่งเข้ าไปยังห้ องเผาไหม้ (Combustion Chamber)เพื่อสันดาปร่ วมกับกาซธรรมชาติ กาซที่ได้ จากการเผาไหม้ ซึ่ งมีความ
ร้ อนและแรงดันสูงจะไปขยายตัวผ่านกังหันกาซ (Gas Turbine: GT) เพื่อขับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าของกังหันกาซ (Gas
Turbine Generator: GTG) ขนาด 235 เมกะวัตต์ จานวน 2 ชุด โดยไอเสียจากกังหันกาซ (GT) จะนาไปถ่ายเทความร้ อน
ให้ กับน ้าเพื่อผลิตเป็ นไอน ้าความดันสูง ด้ วยเครื่ องผลิตไอน ้าจากความร้ อนทิ ้ง (Heat Recovery Steam Generator:
HRSG) จานวน 2 ชุด และไอน ้าที่ผลิตได้ จะขยายตัวผ่านกังหันไอน ้า (Steam Turbine: ST) เพื่อขับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าของ
กังหันไอน ้า (Steam TurbineGenerator: STG) ขนาด 240 เมกะวัตต์จานวน 1 ชุด
แผนผังอย่ างง่ าย แสดงการผลิตของโรงไฟฟ้าศรีราชา

ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ทาสัญญาบริ การซ่อมบารุ งรักษาระยะยาว (Long Term Maintenance Contract) กับ Siemens
Limited (Thailand) สาหรับเครื่ องกังหันกาซ (GT) ซึง่ สัญญาจะสิ ้นสุดในปี 2562 ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะทาการเจรจาต่อสัญญากับ
Siemens Limited (Thailand) ก่อนสิ ้นสุดสัญญา
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

แผนการซ่อมบารุงรักษา
แผนการซ่อมบารุงรักษาของโรงไฟฟ้ าศรี ราชาสามารถแบ่งได้ เป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
(1) Combustion Inspection (CI) เป็ นการตรวจซ่อมบารุ งรักษาและเปลี่ยนชิน้ ส่วนของห้ องเผาไหม้ ใช้ เวลา
ประมาณ 200 ชัว่ โมง หรื อ 8.33 วันต่อครัง้ โดยการซ่อมบารุ ง CI จะทาทุกๆ ปี หากปี ใดมีการทาการซ่อมบารุ ง Hot Gas
Path Inspection (HGP) หรื อ Major Overhaul (MO) ก็จะไม่มีการทาการซ่อมบารุง CI เนื่องจากการซ่อมบารุง HGP และ
MO ได้ ครอบคลุมการซ่อมบารุง CI แล้ ว
(2) Hot Gas Path Inspection (HGP) เป็ นการตรวจซ่อมบารุ งรักษาห้ องเผาไหม้ ไปจนถึงกังหันกาซ (GT) และ
กังหันไอน ้า (ST) ซึ่งเป็ นส่วนของเครื่ องจักรที่ได้ รับความร้ อนจากกระบวนการผลิต ใช้ เวลาประมาณ 640 ชัว่ โมง หรื อ
26.67 วันต่อครัง้ โดยการซ่อมบารุ ง HGP จะทาทุกๆ 3 ปี หากปี ใดมีการซ่อมบารุ ง MO ก็จะไม่มีการซ่อมบารุ ง HGP
เนื่องจากการซ่อมบารุง MO ได้ ครอบคลุมการซ่อมบารุง HGP แล้ ว
(3) Major Overhaul (MO) เป็ นการตรวจซ่อมบารุงรักษาทังโรงไฟฟ้
้
า ใช้ เวลาประมาณ 800 ชัว่ โมง หรื อ 33.33 วัน
ต่อครัง้ โดยการซ่อมบารุง MO จะทาทุกๆ 6 ปี
ทังนี
้ ้ แผนการซ่อมบารุงรักษาของอุปกรณ์ในส่วนอื่น เช่น Steam Turbine จะวางแผนตามการซ่อมบารุ งรักษาของ
Gas Turbine เป็ นหลัก ที่ผา่ นมา บริ ษัทได้ ทาการซ่อมบารุง CI ในปี 2555 และปี 2556 ซ่อมบารุง HGP ในปี 2557 และมี
แผนที่จะซ่อมบารุง MO ในปี 2560
การจัดหาวัตถุดิบ
โรงไฟฟ้ าศรี ราชาใช้ กาซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้ า โดยมีการเข้ าทาสัญญาซื ้อขายกาซธรรมชาติ
กับปตท. เป็ นระยะเวลา 25 ปี สิ ้นสุดในปี 2568 ที่ราคากาซสาหรับผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ (IPP Gas Price) โดย
บริ ษัทสามารถส่งผ่านค่าเชือ้ เพลิงรวมอยู่ในค่าพลังงานไฟฟ้ า (Energy Payment) ไปยัง กฟผ. ทังนี
้ ้ กรณีที่ ปตท. ไม่
สามารถจัดส่งปริ มาณกาซธรรมชาติได้ ตามสัญญาดังกล่าวและ กฟผ. สัง่ ให้ บริ ษัทเดินเครื่ องด้ วยเชื ้อเพลิงสารอง กฟผ. จะ
เป็ นผู้ชดเชยค่าเชื ้อเพลิงส่วนที่เพิ่มขึ ้นให้ แก่บริ ษัท โดยโรงไฟฟ้ าศรี ราชาได้ ทาสัญญาซื ้อขายน ้ามันดีเซลกับ TOP เพื่อใช้
เป็ นเชื ้อเพลิงสารองในกรณีที่ไม่สามารถจัดหากาซธรรมชาติได้ โดยสัญญามีระยะเวลา 25 ปี สิ ้นสุดในปี 2568 รวมถึงได้
เข้ าทาสัญญาซื ้อขายน ้าดิบ (Raw Water Agreement) กับบริ ษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จากัด
(มหาชน) (“EW”) เป็ นระยะเวลา 25 ปี สิ ้นสุดในปี 2568
นอกจากนี ้ โรงไฟฟ้ าศรี ราชาได้ ทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าสารองกับ กฟผ. จานวน 10 เมกะวัตต์ ซึง่ เป็ นสัญญาปี ต่อ
ปี และได้ ทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าสารองกับ TP จานวน 1 เมกะวัตต์ โดยสัญญามีระยะเวลา 25 ปี สิ ้นสุดในปี 2568 เพื่อ
เป็ นการสารองไฟฟ้ าสาหรับ ใช้ ในช่วงซ่อมบารุ งรักษาโรงไฟฟ้ าซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ ากับ กฟผ.
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการซ่อมบารุงรักษาสายส่งไฟฟ้ าที่สง่ ให้ กบั กฟผ. ไฟฟ้ าสารองจานวน 1 เมกะวัตต์ จะถูกนามาใช้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะทาการเจรจาต่อสัญญาซื ้อขายกาซธรรมชาติ สัญญาซื ้อขายน ้ามันดีเซล สัญญาซื ้อขายน ้าดิบและ
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าสารองกับคูส่ ญ
ั ญาก่อนสิ ้นสุดสัญญา โดยการต่อสัญญาดังกล่าวจะขึ ้นกับการที่ กฟผ. ตกลงต่ออายุ
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ ากับบริ ษัท
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การจัดจาหน่าย
โรงไฟฟ้ าศรี ราชาผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าทังหมดให้
้
แก่ กฟผ. ตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าแบบผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนราย
ใหญ่ (IPP) ทังนี
้ ้ ตามเงื่อนไขของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าดังกล่าวได้ ให้ สิทธิแก่ กฟผ. เป็ นผู้กาหนดปริ มาณการรับซื ้อไฟฟ้ า
ผ่านแผนการรับซื ้อไฟฟ้ าระยะยาวแบบรายปี และรายเดือน และแผนการรับซื ้อไฟฟ้ าระยะสันแบบรายวั
้
น โดยโรงไฟฟ้ าศรี
ราชาต้ องแจ้ งความพร้ อมจ่าย (Availability) ในการผลิตไฟฟ้ าให้ กับ กฟผ. ทังระยะยาวและระยะสั
้
นเช่
้ นกัน ซึ่งค่าความ
พร้ อมจ่าย (Availability Payment: AP) เป็ นค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้ แก่โรงไฟฟ้ าศรี ราชาในการรักษาระดับความพร้ อม
ในการผลิตไฟฟ้ าโดยไม่คานึงถึงปริ มาณไฟฟ้ าที่ได้ ขายให้ แก่ กฟผ. โดยค่าความพร้ อมจ่ายประกอบด้ วย
- APR1 : ค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้ แก่บริ ษัท สาหรับค่าก่อสร้ างโรงงาน รวมถึงภาระเงินกู้และผลตอบแทน
ของบริ ษัท (Capacity Cost)
- APR2 : ค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้ แก่บริ ษัท สาหรับค่าใช้ จ่ายคงที่ในการเดินเครื่ องและบารุ งรักษา(Fixed
O&M)
ทังนี
้ ้ โรงไฟฟ้ าศรี ราชาจะได้ รับรายได้ คา่ AP ตามความพร้ อมจ่ายที่โรงไฟฟ้ าศรี ราชาแจ้ งและเป็ นไปตามเงื่อนไขใน
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ า โดยมีรายละเอียดค่า AP ตามที่ระบุในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ ากับ กฟผ. ดังนี ้
ปี ในสัญญาซือ้
ขายไฟฟ้า

ปี พ.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

จานวนชั่วโมงขายไฟ
ตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
(Contracted Available
Hours: CAH)
(ชั่วโมงต่ อปี )
5,462
8,192
8,272
8,112
8,262
8,262
8,052
8,262
8,262
8,112
7,516
8,440
8,352
8,350
7,692
8,486
8,510
7,577
8,510
8,486
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อัตราค่ าความพร้ อมจ่ าย
(Available Payment Rate: APR)
(APRn = APR1n + APR2n)
APR1n
APR2n
(บาทต่ อกิโลวัตต์ )
(บาทต่ อกิโลวัตต์ )
1,200
92
2,050
137
2,250
137
2,350
137
2,450
137
2,550
137
2,450
137
2,050
137
1,800
137
1,800
137
1,800
137
1,800
137
1,800
137
1,800
137
1,700
137
1,600
137
1,600
137
1,600
137
1,600
137
1,600
137
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ปี ในสัญญาซือ้
ขายไฟฟ้า

ปี พ.ศ.

21
22
23
24
25
26

2563
2564
2565
2566
2567
2568

จานวนชั่วโมงขายไฟ
ตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
(Contracted Available
Hours: CAH)
(ชั่วโมงต่ อปี )
7,889
8,486
8,486
7,577
8,510
2,683

อัตราค่ าความพร้ อมจ่ าย
(Available Payment Rate: APR)
(APRn = APR1n + APR2n)
APR1n
APR2n
(บาทต่ อกิโลวัตต์ )
(บาทต่ อกิโลวัตต์ )
1,600
137
1,600
137
1,600
137
1,600
137
1,600
137
600
45

นอกจากนี ้ โรงไฟฟ้ าศรี ราชายังได้ รับรายได้ ค่าพลังงานไฟฟ้ า (Energy Payment: EP) จากการผลิตพลังงานไฟฟ้ า
ตามปริ มาณที่ผลิตจริ งตามคาสัง่ การผลิตไฟฟ้ าของ กฟผ. ทังนี
้ ้ กฟผ. มีสิทธิ ตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าในการสัง่ การให้
โรงไฟฟ้ าศรี ราชาหยุดผลิตไฟฟ้ าหรื อผลิตไม่เต็มกาลังการผลิต โดย กฟผ. ยังคงต้ องจ่ายค่า AP ให้ กบั โรงไฟฟ้ าศรี ราชา
ตามความพร้ อมจ่ายที่โรงไฟฟ้ าศรี ราชาเป็ นผู้แจ้ ง นอกจากนี ้ โรงไฟฟ้ าศรี ราชาได้ ทาสัญญาซื ้อขายน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
รวม 50 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง กับ TOP มีอายุสญ
ั ญา 16 ปี สิ ้นสุดในปี 2568 ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะทาการเจรจาต่อสัญญากับ
TOP ก่อนสิ ้นสุดสัญญา หาก TOP ประสงค์ที่รับซื ้อน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมจากบริ ษัท
2.

โรงผลิตสาธารณูปการระยอง

โรงผลิตสาธารณูปการระยองประกอบธุรกิจการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้าและน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมให้ กับ
กลุม่ ปตท. และลูกค้ าอุตสาหกรรมทัว่ ไป และมีการจาหน่ายไฟฟ้ าส่วนเกินให้ กบั กฟผ. เพื่อเป็ นการรักษาสมดุลของการ
ผลิต ไฟฟ้ าและไอน า้ (Balance load) ในกรณี ที่ ลูก ค้ า อุต สาหกรรมมี ค วามต้ อ งการใช้ ไอน า้ สูง ส่ง ผลให้ โรงผลิ ต
สาธารณูปการระยองเพิ่มอัตราการผลิตไฟฟ้ าให้ สูงขึน้ เพื่ อให้ ได้ ปริ มาณไอนา้ ที่เพียงพอต่อความต้ องการของลูกค้ า
อุตสาหกรรม โดยไฟฟ้ าส่วนเกินดังกล่าวจะจัดจาหน่ายให้ แก่ กฟผ. ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ าของผู้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กใน
รูปแบบ Non-firm ทังนี
้ ้ การจาหน่ายไฟฟ้ าบางส่วนให้ กบั กฟผ. นอกจากจะเป็ นการเพิ่มความยืดหยุ่นในการดาเนินธุรกิจ
แล้ ว ยังเป็ นการเพิ่มเสถียรภาพให้ กบั ลูกค้ าอุตสาหกรรมอีกด้ วย โดยปั จจุบนั โรงผลิตสาธารณูปการระยองประกอบด้ วยโรง
ผลิตสาธารณูปการจานวน 3 แห่ง ได้ แก่
2.1

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

โรงผลิตสาธารณูปการ 1 มีกาลังการผลิตไฟฟ้ าประมาณ 226 เมกะวัตต์ กาลังการผลิตไอน ้าประมาณ 890 ตันต่อ
ชัว่ โมง และกาลังการผลิตน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมประมาณ 720 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมงตังอยู
้ ่ในนิคมอุตสาหกรรมเหม
ราชตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง โดยจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมให้ กบั ลูกค้ าอุตสาหกรรม
เป็ นหลักและจาหน่ายไฟฟ้ าส่วนเกินให้ กบั กฟผ. โดยเริ่ มทยอยดาเนินการเชิงพาณิชย์ตงแต่
ั ้ ปี 2549
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กระบวนการผลิต
โรงผลิตสาธารณูปการ 1 เป็ นโรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชัน่ (CogenerationPower Plant) ซึ่งใช้ กาซธรรมชาติเป็ น
เชื ้อเพลิง โดยการผลิตไฟฟ้ านันจะเริ
้
่ มจากการดูดอากาศจากภายนอกเข้ าเครื่ องอัดอากาศ (Compressor) จนมีความดัน
และอุณหภูมิสงู ขึ ้น ต่อมาอากาศที่ผ่านเครื่ องอัดอากาศจะถูกส่งเข้ าไปยังห้ องเผาไหม้ (Combustion Chamber) เพื่อ
สันดาปร่วมกับกาซธรรมชาติ กาซที่ได้ จากการเผาไหม้ ซงึ่ มีความร้ อนและแรงดันสูงจะไปขยายตัวผ่านกังหันกาซ (GT) เพื่อ
ขับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าของกังหันกาซ (GTG) ขนาด 37.6 เมกะวัตต์ จานวน 6 ชุด โดยไอเสียจากกังหันกาซ (GT) จะนาไป
ถ่ายเทความร้ อนให้ กบั น ้าเพื่อผลิตเป็ นไอน ้าความดันสูงด้ วยเครื่ องผลิตไอน ้าจากความร้ อนทิ ้ง (HRSG) ขนาด 70/140 ตัน
ต่อชั่วโมง จานวน 6 ชุดเพื่อจาหน่ายไอน ้าให้ กบั ลูกค้ าอุตสาหกรรม นอกจากนี ้ ยังมีการผลิตไอน ้าจากหม้ อไอน ้าสารอง
(Auxiliary Boiler) จานวน 1 หน่วย ขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง อีกด้ วย
แผนผังอย่ างง่ าย แสดงการผลิตของโรงผลิตสาธารณูปการ 1

ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ทาสัญญาบริ การซ่อมบารุ งรักษาระยะยาว (Long Term Service Agreement) กับ GE Energy
Parts Inc. และ General Electric International Operations Company Inc. สาหรับเครื่ องกังหันกาซ (GT) ของโรงผลิต
สาธารณูปการ 1 และ 2 ซึ่งสัญญาจะสิ ้นสุดในปี 2566 ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะทาการเจรจาต่อสัญญากับคู่สญ
ั ญาก่อนสิ ้นสุด
สัญญา
แผนการซ่อมบารุงรักษา
แผนการซ่อมบารุ งรั กษาของโรงผลิตสาธารณูปการ 1 สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท คือ Hot Gas Path
Inspection (HGP) และ Major Overhaul (MO) ซึ่งบริ ษัทมีแผนในการซ่อมบารุ ง รักษา HGP และ MO สลับกันทุกๆ 3 ปี
โดยใช้ ระยะเวลาประมาณ 10 และ 18 วันต่อครัง้ ตามลาดับ ทังนี
้ ้ โรงผลิตสาธารณูปการ 1 ไม่มีการทา Combustion
ส่วนที่ 2.2.2 หน้ า 7

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

Inspection เช่นเดียวกับโรงไฟฟ้ าศรี ราชาเนื่องจากจะมีการเปลี่ยนชิน้ ส่วนเครื่ องจักรทุกครัง้ ที่มีการทา HGP และ MO
ดังนัน้ จึ งไม่ต้องทาการ Inspection ในส่วนดัง กล่าว นอกจากนี ้ โรงผลิตสาธารณูปการ 1 ได้ กาหนดแผนการซ่อ ม
บารุงรักษาของ Auxiliary Boiler และ HRSG ไว้ เป็ นประจาทุกปี (Yearly Inspection) ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ทาการซ่อมบารุ ง MO
ของ GTG จานวน 1 เครื่ อง ในปี 2557
การจัดหาวัตถุดิบ
โรงผลิตสาธารณูปการ 1 ใช้ กาซธรรมชาติเป็ นเชื อ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้ าโดยมีการเข้ าทาสัญญาซือ้ ขายกาซ
ธรรมชาติกับ ปตท. เป็ นระยะเวลา 15 ปี สิ ้นสุดปี 2564 และมีสิทธิ ใช้ น ้าตามสัญญาซื ้อขายที่ดินกับ นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) นอกจากนี ้ ยังได้ ทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าเพื่อสารองไฟฟ้ ากับ กฟภ. จานวน 93.5 เมกะวัตต์
มีระยะเวลา 1 ปี และต่ออายุโดยอัตโนมัติอีกครัง้ ละ 1 ปี หากไม่มีการยกเลิกสัญญา ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะทาการเจรจาต่อสัญญา
ซื ้อขายกาซธรรมชาติและสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าเพื่อสารองกับคูส่ ญ
ั ญาก่อนสิ ้นสุดสัญญา และจะเจรจาสัญญาทังระยะเวลา
้
และปริ มาณวัตถุดิบให้ สอดคล้ องกับสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าที่บริ ษัทมีกบั ลูกค้ าอุตสาหกรรม
การจัดจาหน่าย
โรงผลิต สาธารณูปการ 1 ได้ ทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ า ไอนา้ และน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมกับลูกค้ าอุตสาหกรรม
ประกอบด้ วย สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ ารวมประมาณ 124 เมกะวัตต์ กับลูกค้ าจานวน 11 ราย อายุสญ
ั ญา 10 - 15 ปี และ
สามารถต่อสัญญาได้ ครัง้ ละ 5 ปี สัญญาซื ้อขายไอน ้ารวมประมาณ 280 ตันต่อชัว่ โมง กับลูกค้ าจานวน 7ราย อายุสญ
ั ญา
10 -15 ปี และสามารถต่อสัญญาได้ ครัง้ ละ 5 ปี และสัญญาซื ้อขายน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 300 ลูกบาศก์
เมตรต่อชัว่ โมง กับลูกค้ าจานวน 6 ราย อายุสญ
ั ญา 10 - 15 ปี และสามารถต่อสัญญาได้ ครัง้ ละ 5 ปี นอกจากนี ้ ยังมีการ
ทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ ากับ กฟผ. จานวน 40 เมกะวัตต์ ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ าของผู้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กในรู ปแบบ
Non-firm โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุสญ
ั ญา 5 ปี และต่ออายุโดยอัตโนมัติอีกทุก 5 ปี นับตังแต่
้ เริ่ มจ่ายไฟฟ้ าเข้ าระบบของ
กฟผ.
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะทาการเจรจาต่อสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมกับลูกค้ าอุตสาหกรรมก่อน
สิ ้นสุดสัญญา โดยคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายสามารถตกลงกันและต่ออายุสญ
ั ญาได้ อีก 5 ปี และจะเจรจาสัญญาวัตถุดิบทัง้
ระยะเวลาและปริ มาณให้ สอดคล้ องกับสัญญาที่บริ ษัททากับลูกค้ าอุตสาหกรรม
2.2 โรงผลิตสาธารณูปการ 2 (Central Utility Plant 2: CUP-2)
โรงผลิตสาธารณูปการ 2 ตังอยู
้ ่ในบริ เวณใกล้ เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอแอล (Rayong Industrial Land:
RIL) จังหวัดระยองมีกาลังการผลิตไฟฟ้ าประมาณ 113 เมกะวัตต์ กาลังการผลิตไอน ้าประมาณ 170 ตันต่อชัว่ โมง และ
กาลังการผลิตน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมประมาณ 510 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง โดยจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรมให้ กบั ลูกค้ าอุตสาหกรรมเป็ นหลัก และจาหน่ายไฟฟ้ าส่วนเกินให้ กบั กฟผ. ทังนี
้ ้ เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์
ตังแต่
้ ปี 2551
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กระบวนการผลิต
โรงผลิตสาธารณูปการ 2 เป็ นโรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ที่ใช้ กาซธรรมชาติเป็ น
เชื ้อเพลิง โดยกระบวนการผลิตไฟฟ้ านันจะเริ
้
่ มจากการดูดอากาศจากภายนอกเข้ าเครื่ องอัดอากาศ (Compressor) จนมี
ความดันและอุณหภูมิสงู ขึ ้น ต่อมาอากาศที่ผา่ นเครื่ องอัดอากาศจะถูกส่งเข้ าไปยังห้ องเผาไหม้ (Combustion Chamber)
เพื่อสันดาปร่วมกับกาซธรรมชาติ กาซที่ได้ จากการเผาไหม้ ซงึ่ มีความร้ อนและแรงดันสูงจะไปขยายตัวผ่านกังหันกาซ (GT)
เพื่อขับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าของกังหันกาซ (GTG) ขนาด 37.6 เมกะวัตต์ จานวน 2 ชุด เพื่อหมุนเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า โดยไอ
เสียจากกังหันกาซ (GT) จะนาไปถ่ายเทความร้ อนให้ กบั น ้าเพื่อผลิตเป็ นไอน ้าด้ วยเครื่ องผลิตไอน ้าจากความร้ อนทิ ้ง
(HRSG) ขนาด 70/140 ตันต่อชัว่ โมง จานวน 2 ชุด โดยไอน ้าที่ผลิตได้ จาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าอุตสาหกรรม และไอน ้าส่วนที่
เหลือจะนาไปผ่านกังหันไอน ้า (ST) เพื่อขับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าของกังหันไอน ้า (STG) ขนาด 38 เมกะวัตต์ จานวน 1 ชุด
นอกจากนี ้ยังมีการมีการผลิต ไอน ้าจากหม้ อไอน ้าสารอง (Auxiliary Boiler) จานวน 1 หน่วย ขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง อีก
ด้ วย
แผนผังอย่ างง่ าย แสดงการผลิตของโรงผลิตสาธารณูปการ 2

แผนการซ่อมบารุงรักษา
แผนการซ่อ มบารุ งรั ก ษาของโรงผลิตสาธารณูปการ 2 สามารถแบ่งได้ เ ป็ น 2 ประเภท คือ Hot Gas Path
Inspection (HGP) และ Major Overhaul (MO) เช่นเดียวกับโรงผลิตสาธารณูปการ 1 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแผนการ
ซ่อมบารุ งรักษาของ Steam Turbine บริ ษัทจะดาเนินการให้ สอดคล้ องกับแผนการซ่อมบารุ งรักษา Gas Turbine โดยจะ
ทา MO ในช่วงเวลาเดียวกับ Gas Turbine และจะซ่อมบารุงรักษาแบบ Minor Inspection (MI) ในช่วงที่ Gas Turbine ทา
การซ่อมบารุงรักษาแบบ HGP ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ทาการซ่อมบารุง MO ของ GTG จานวน 1 เครื่ อง ในปี 2557
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การจัดหาวัตถุดิบ
โรงผลิตสาธารณูปการ 2 ใช้ กาซธรรมชาติเป็ นเชื อ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้ าโดยมีการเข้ าทาสัญญาซือ้ ขายกาซ
ธรรมชาติกบั ปตท. เป็ นระยะเวลา 15 ปี สิ ้นสุดในปี 2565 และมีการเข้ าทาสัญญาซื ้อขายน ้าดิบ (Raw Water) จากนิคม
อุตสาหกรรมอาร์ ไอแอล เป็ นระยะเวลา 15 ปี สิ ้นสุดปี 2565 ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะทาการเจรจาต่อสัญญาซื ้อขายกาซธรรมชาติ
และสัญ ญาซื อ้ ขายนา้ ดิ บกับ คู่สญ
ั ญาก่ อ นสิน้ สุด สัญญา และจะเจรจาสัญ ญาทัง้ ระยะเวลาและปริ ม าณวัต ถุดิ บ ให้
สอดคล้ องกับสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าที่บริ ษัทมีกบั ลูกค้ าอุตสาหกรรม
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ ทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าสารองกับ กฟผ. จานวน 37.5 เมกะวัตต์ มีระยะเวลา 1 ปี และต่อ
อายุโดยอัตโนมัติอีกครัง้ ละ 1 ปี หากไม่มีการยกเลิกสัญญา
การจัดจาหน่าย
โรงผลิตสาธารณูปการ 2 ได้ ทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมกับลูกค้ าอุตสาหกรรมใน
นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอแอล ประกอบด้ วยสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ ารวม 42.75 เมกะวัตต์ สัญญาซื ้อขายไอน ้ารวม 95 ตันต่อ
ชัว่ โมง และสัญญาซื ้อขายน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมรวม 178 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง กับลูกค้ าจานวน 1 ราย อายุสญ
ั ญา
15 ปี และสามารถต่อสัญญาได้ ครัง้ ละ 5 ปี นอกจากนี ้ ยังมีการทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ ากับ กฟผ. จานวน 60 เมกะวัตต์
ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ าของผู้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กในรู ปแบบ Non-firm อายุสญ
ั ญา 5 ปี และต่ออายุโดยอัตโนมัติอีกทุก
5 ปี นับตังแต่
้ เริ่ มจ่ายไฟฟ้ าเข้ าระบบของ กฟผ.
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะทาการเจรจาต่อสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมกับลู กค้ าอุตสาหกรรมก่อน
สิน้ สุด สัญ ญา และจะเจรจาสัญ ญาวัต ถุดิ บ ทัง้ ระยะเวลาและปริ ม าณให้ ส อดคล้ อ งกับ สัญ ญาที่ บ ริ ษั ท ท ากับ ลูก ค้ า
อุตสาหกรรม
2.3 โรงผลิตสาธารณูปการ 3 (Central Utility Plant 3: CUP-3)
โรงผลิตสาธารณูปการ 3 ตังอยู
้ ใ่ นนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง มีกาลังการผลิต
ไอน ้าประมาณ 280 ตันต่อชัว่ โมง และกาลังการผลิตน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมประมาณ 770 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง โดยมี
อุปกรณ์หลักประกอบด้ วยหม้ อไอน ้าสารอง (Auxiliary Boiler) จานวน 3 หน่วย และระบบผลิตน ้าปราศจากแร่ ธาตุ ทังนี
้ ้
เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ตงแต่
ั ้ ปี 2552
ทังนี
้ ้ โรงผลิตสาธารณูปการ 1 และ 3 ได้ ถกู ออกแบบระบบส่งไฟฟ้ าและไอน ้าให้ เชื่อมโยงกัน (Power and Steam
Distribution Tie-up) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้ าและไอน ้า สร้ างความสมดุลและสารองระหว่างกันได้ ประกอบ
กับโรงผลิตสาธารณูปการ 1 เป็ นโรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) ที่สามารถผลิตไฟฟ้ าและไอน ้าได้
มีประสิทธิภาพสูงกว่าการผลิตไอน ้าของโรงผลิตสาธารณูปการ 3 ส่งผลให้ มีการส่งไอน ้า รวมทังไฟฟ้
้ าที่ผลิตได้ จากโรงผลิต
สาธารณูปการ 1 ไปยังโรงผลิตสาธารณูปการ 3 เพื่อจ่ายให้ กบั ลูกค้ าอุตสาหกรรมของโรงผลิตสาธารณูปการ 3
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แผนผังอย่ างง่ าย แสดงการผลิตของโรงผลิตสาธารณูปการ 3

แผนการซ่อมบารุงรักษา
โรงผลิตสาธารณูปการ 3 ได้ กาหนดแผนการซ่อมบารุ งรักษาของ Auxiliary Boiler ไว้ เป็ นประจาทุกปี (Yearly
Inspection)
การจัดหาวัตถุดิบ
โรงผลิตสาธารณูปการ 3 ใช้ กาซธรรมชาติเป็ นเชื อ้ เพลิงในการผลิตไอนา้ โดยมีการเข้ าทาสัญญาซือ้ ขายกาซ
ธรรมชาติกับ ปตท. เป็ นระยะเวลา 15 ปี สิ ้นสุดปี 2566 และเข้ าทาสัญญาซื ้อขายน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมกับนิคม
อุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) เป็ นระยะเวลา 15 ปี สิ ้นสุดปี 2566
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจะทาการเจรจาต่อสัญ ญาซือ้ ขายกาซธรรมชาติ และสัญญาซือ้ ขายนา้ ดิบ กับคู่สญ
ั ญาก่อนสิ ้นสุด
สัญญา และจะเจรจาสัญญาทังระยะเวลาและปริ
้
มาณวัตถุดิบให้ สอดคล้ องกับสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าที่บริ ษัทมีกับลูกค้ า
อุตสาหกรรม
การจัดจาหน่าย
โรงผลิตสาธารณูปการ 3 ได้ ทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ า ไอน ้าและน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมกับลูกค้ าอุตสาหกรรมใน
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ดังนี ้ สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ ารวมประมาณ 56 เมกะวัตต์ กับลูกค้ าจานวน
4 ราย อายุสญ
ั ญา 15 ปี และสามารถต่อสัญญาได้ ครัง้ ละ 5 ปี สัญญาซื ้อขายไอน ้ารวมประมาณ 223 ตันต่อชัว่ โมง กับ
ลูกค้ าจานวน 3 ราย อายุสญ
ั ญา 15 ปี และสามารถต่อสัญญาได้ ครัง้ ละ 5 ปี และสัญญาซื ้อขายน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
รวมประมาณ 62 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง กับลูกค้ าจานวน 3 ราย อายุสญ
ั ญา 15 ปี และสามารถต่อสัญญาได้ ครัง้ ละ 5 ปี
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะทาการเจรจาต่อสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมกับลูกค้ าอุตสาหกรรมก่อน
สิ ้นสุดสัญญา โดยคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายสามารถตกลงกันและต่ออายุสญ
ั ญาได้ อีก 5 ปี และจะเจรจาสัญญาวัตถุดิบทัง้
ระยะเวลาและปริ มาณให้ สอดคล้ องกับสัญญาที่บริ ษัททากับลูกค้ าอุตสาหกรรม

ส่วนที่ 2.2.2 หน้ า 11

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

(2)

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จากัด (RPCL)

RPCL เป็ นผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ (IPP) มีกาลังการผลิตไฟฟ้ าหน่วยละ 700 เมกะวัตต์ จานวน 2 หน่วยผลิต
รวมเป็ น 1,400 เมกะวัตต์ ตังอยู
้ ท่ ี่อาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยจาหน่ายไฟฟ้ าทังหมดที
้
่ผลิตได้ ให้ แก่ กฟผ. ตาม
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าซึง่ มีอายุสญ
ั ญา 25 ปี นับจากวันที่เริ่ มจ่ายไฟฟ้ าเข้ าระบบของ กฟผ. สาหรับหน่วยผลิตที่ 1 ตังแต่
้ วนั ที่
1 มีนาคม 2551 และหน่วยผลิตที่ 2 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2551 ซึ่งสัญญาจะสิ ้นสุดในปี 2576 โดยการผลิตไฟฟ้ าเพื่อ
จาหน่ายเป็ นไปตามเงื่อนไขและการสัง่ เดินเครื่ องของ กฟผ.
กระบวนการผลิต
RPCL เป็ นโรงไฟฟ้ าประเภทพลังความร้ อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) ที่ใช้ กาซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิง
หลัก และมีน ้ามันดีเซลเป็ นเชื ้อเพลิงสารองซึ่งมีกระบวนการผลิตไฟฟ้ าเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้ าศรี ราชา โดย RPCL มีเครื่ อง
กาเนิดไฟฟ้ ากังหันกาซ (GTG) ขนาด 245 เมกะวัตต์ จานวน 2 ชุดต่อ 1 หน่วยผลิต เครื่ องผลิตไอน ้าจากความร้ อนทิ ้ง
(HRSG) และเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากังหันไอน ้า (STG) ขนาด 275 เมกะวัตต์จานวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยผลิต
แผนผังอย่ างง่ าย แสดงการผลิตของ RPCL

หมายเหตุ: แสดงการผลิตไฟฟ้ากาลังการผลิต 700 เมกะวัตต์ จานวน 1 หน่วยผลิต

ทังนี
้ ้ RPCL ได้ ทาสัญญาดาเนินงานและบารุ งรักษา (Operation and Maintenance Agreement) กับ Chubu
Ratchaburi Electric Services (CRESCO) สาหรับเดินเครื่ องและบารุ งรักษาเครื่ องจักรในส่วนอื่นนอกเหนือจากเครื่ อง
กังหันกาซ (GT ) ซึง่ สัญญาจะสิ ้นสุดในปี 2565 และ CRESCO ได้ ทาสัญญาบริ การซ่อมบารุงรักษาระยะยาว (Long Term
Service Agreement) กับ Mitsubishi Hitachi Power System สาหรับเครื่ องกังหันกาซ (GT) ซึ่งสัญญาจะสิ ้นสุดในปี
2563
การจัดหาวัตถุดิบ
RPCL ใช้ กาซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ า โดยมีการเข้ าทาสัญญาซื ้อขายกาซธรรมชาติกบั ปตท. เป็ น
ระยะเวลา 25 ปี สิ ้นสุดในปี 2576 ที่ราคากาซสาหรับผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ (IPP Gas Price) โดย RPCL สามารถ
ส่งผ่านค่าเชือ้ เพลิงรวมอยู่ในค่าพลังงานไฟฟ้ า (Energy Payment) ไปยัง กฟผ.ทังนี
้ ้ กรณีที่ ปตท. ไม่สามารถจัดส่ง
ปริ มาณกาซธรรมชาติได้ ตามสัญญาดังกล่าวและ กฟผ. สัง่ ให้ RPCL เดินเครื่ องด้ วยเชื ้อเพลิงสารองกฟผ. จะเป็ นผู้ชดเชย
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ค่าเชือ้ เพลิงส่วนที่เพิ่มขึ ้นให้ แก่ RPCL โดย RPCL ได้ เข้ าทาสัญญาซือ้ ขายน ้ามันดีเซลหมุนเร็ วกับ ปตท.เพื่อใช้ เป็ น
เชื ้อเพลิงสารองในกรณีที่ไม่สามารถจัดหากาซธรรมชาติได้ โดยสัญญามีระยะเวลา 6 ปี สิ ้นสุดในปี 2559
การจัดจาหน่าย
RPCL ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าทังหมดให้
้
แก่ กฟผ. ตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าแบบผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ (IPP)
ทังนี
้ ้ ตามเงื่อนไขของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าดังกล่าวได้ ให้ สิทธิแก่ กฟผ. เป็ นผู้กาหนดปริ มาณการรับซื ้อไฟฟ้ าผ่านแผนการ
รับซื ้อไฟฟ้ าระยะยาวแบบรายปี และรายเดือน และแผนการรั บซื ้อไฟฟ้ าระยะสันแบบรายวั
้
น โดย RPCL ต้ องแจ้ งความ
พร้ อมจ่ายในการผลิตไฟฟ้ าให้ กบั กฟผ. ทังระยะยาวและระยะสั
้
นเช่
้ นกัน ซึ่งค่า AP เป็ นค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้ แก่
RPCL ในการรักษาระดับความพร้ อมในการผลิตไฟฟ้ าโดยไม่คานึงถึงปริ มาณไฟฟ้ าที่ได้ ขายให้ แก่ กฟผ. ทังนี
้ ้ RPCL จะ
ได้ รับรายได้ ค่า AP ตามความพร้ อมจ่ายที่ RPCL แจ้ งและเป็ นไปตามเงื่อนไขสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ า นอกจากนี ้ RPCL ยัง
ได้ รับรายได้ ค่า EP จากการผลิตพลังงานไฟฟ้ าตามปริ มาณที่ผลิตจริ งตามคาสัง่ การผลิตไฟฟ้ าของ กฟผ. ทังนี
้ ้ กฟผ. มี
สิทธิตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าในการสัง่ การให้ RPCL หยุดผลิตไฟฟ้ าหรื อผลิตไม่เต็มกาลังการผลิต โดย กฟผ. ยังคงต้ อง
จ่ายค่า AP ให้ กบั RPCL ตามความพร้ อมจ่ายที่ RPCL เป็ นผู้แจ้ ง
(3)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่ วม จากัด (CHPP)

CHPP เป็ นผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) มีกาลังการผลิตไฟฟ้ าประมาณ 5 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิต
น ้าเย็นประมาณ 12,000 ตันความเย็น ตังอยู
้ ่ที่ศนู ย์ราชการ โดยจาหน่ายไฟฟ้ าในรู ปแบบ Non-firm จานวน 6.4 เมกะ
วัตต์ ให้ กบั กฟน. และจาหน่ายพลังงานความเย็นสาหรับระบบปรับอากาศให้ อาคารศูนย์ราชการ
CHPP เป็ นโรงไฟฟ้ าประเภทผลิตไฟฟ้ าร่ วมกับความเย็น (Combined Heat and Power with District Cooling
Power Plant) ที่ใช้ กาซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิง โดยกระบวนการผลิตไฟฟ้ าจะคล้ ายกับระบบผลิตไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชั่น
(Cogeneration) เริ่ มต้ นจากการดูดอากาศจากภายนอกเข้ าเครื่ องอัดอากาศ (Compressor) จนมีความดันและอุณหภูมิ
สูงขึ ้น ต่อมาอากาศที่ผ่านเครื่ องอัดอากาศจะถูกส่งเข้ าไปยังห้ องเผาไหม้ (Combustion Chamber) เพื่อสันดาปร่ วมกับ
กาซธรรมชาติ กาซที่ได้ จากการเผาไหม้ ซึ่งมีความร้ อนและแรงดันสูงจะไปขยายตัวผ่านกังหันกาซ (GT) เพื่อขับเครื่ อง
กาเนิด ไฟฟ้ าของกังหันกาซ (GTG) โดยไอเสียจากกังหัน กาซ (GT) จะนาไปผ่านเครื่ องท าความเย็ นแบบดูดซึม
(Absorption Chiller) เพื่อผลิตน ้าเย็น ทังนี
้ ้ CHPP มีกระบวนการผลิตน ้าเย็นแบ่งเป็ น 2 ระบบ คือ
1. ระบบผลิตน ้าเย็นด้ วยความร้ อนที่ได้ จากการผลิตไฟฟ้ า มีเครื่ องทาความเย็นแบบดูดซึม (Absorption Chiller)
ขนาด 3,000 ตันความเย็น จานวน 2 หน่วย ซึ่งยังไม่เ ริ่ มดาเนินการเชิ งพาณิ ชย์ เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงเครื่ องจักร คาดว่าจะเริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2559
2. ระบบผลิตน ้าเย็นด้ วยไฟฟ้ ามีเครื่ องผลิตน ้าเย็นโดยใช้ ไฟฟ้ า (Electric Chiller) ขนาด 2,000 ตันความเย็น
จานวน 2 หน่วย และขนาด 1,000 ตันความเย็น จานวน 2 หน่วย เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ปี 2552
ที่ผ่านมา CHPP ได้ ทาการจาหน่ายไฟฟ้ าตามกาหนดวันเริ่ มต้ นซือ้ ขายไฟฟ้ าที่ระบุในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ าใน
รู ปแบบ Non-firm ให้ กบั กฟน. แล้ ว อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั CHPP ได้ หยุดการจาหน่ายไฟฟ้ าให้ กบั กฟน. และหยุดการ
ผลิตน ้าเย็นด้ วยเครื่ องทาความเย็นแบบดูดซึม (Absorption Chiller) คงเหลือแต่การผลิตน ้าเย็นด้ วยเครื่ องผลิตน ้าเย็นโดย
ใช้ ไฟฟ้ า (Electric Chiller) สาหรับระบบปรับอากาศในอาคารศูนย์ราชการ เพียงอย่างเดียว และอยู่ระหว่างทาการ
ปรับปรุง Absorption Chiller
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ทังนี
้ ้ CHPP ได้ ทาสัญญาดาเนินงาน (Operation Agreement) กับบริ ษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ งแอนด์ เซอร์ วิส จากัด
สาหรับการเดินเครื่ องจักรซึ่งสัญญาจะสิ ้นสุดในปี 2559 และทาสัญญาบารุ งรักษาเครื่ องจักรหลัก (Electric Chiller) กับ
บริ ษัท แอร์ โค จากัด ซึง่ สัญญาจะสิ ้นสุดในปี 2559
การจัดหาวัตถุดิบ
CHPP ใช้ กาซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ า โดยมีการเข้ าทาสัญญาซื ้อขายกาซธรรมชาติกบั ปตท. เป็ น
ระยะเวลา 10 ปี สิ ้นสุดปี 2563
การจัดจาหน่าย
CHPP จาหน่ายไฟฟ้ าให้ กบั กฟน. โดยทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าในรูปแบบ Non-firm เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 มี
อายุสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ า 5 ปี และต่อสัญญาอัตโนมัติทกุ ๆ 5 ปี จนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา สาหรับไฟฟ้ าส่วนที่เหลือจะ
ถูกนาไปใช้ ในการผลิตพลังงานความเย็นเพื่อจาหน่ายให้ อาคารศูนย์ราชการ สาหรับระบบปรับอากาศ โดยทาสัญญาซื ้อ
ขายพลังงานความเย็นกับบริ ษัท ธนารักษ์ พฒ
ั นาสินทรัพย์ จากัด มีอายุสญ
ั ญา 30 ปี สิ ้นสุดในปี 2581
(4)

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จากัด (BIC)

BIC เป็ นผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายเล็ก (SPP) มีกาลังการผลิตไฟฟ้ าประมาณ 117 เมกะวัตต์ และมีกาลังการผลิตไอ
น ้าประมาณ 20 ตันต่อชั่วโมง ตังอยู
้ ่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดย
จาหน่ายไฟฟ้ าภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ าสาหรับผู้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กในรู ปแบบ Firm จานวน 90 เมกะวัตต์ ให้ กบั กฟผ.
และจาหน่ายไฟฟ้ าส่วนที่เหลือ และไอน ้าให้ กบั ลูกค้ าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
กระบวนการผลิต
BIC เป็ นโรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) ที่ใช้ กาซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิง ซึ่งกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้ าจะเริ่ มจากการดูดอากาศจากภายนอกเข้ าเครื่ องอัดอากาศ (Compressor) จนมีความดันและอุณหภูมิสงู ขึ ้น
ต่อมาอากาศที่ผ่านเครื่ องอัดอากาศจะถูกส่งเข้ าไปยังห้ องเผาไหม้ (Combustion Chamber) เพื่อสันดาปร่ วมกับกาซ
ธรรมชาติ กาซที่ได้ จากการเผาไหม้ ซึ่งมีความร้ อนและแรงดันสูงจะไปขยายตัวผ่านกังหันกาซ (GT) เพื่อขับเครื่ องกาเนิด
ไฟฟ้ าของกังหันกาซ (GTG) ขนาด 47.3 เมกะวัตต์ จานวน 2 ชุด เพื่อหมุนเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า โดยไอเสียจากกังหันกาซ
(GT) จะนาไปถ่ายเทความร้ อนให้ กบั น ้าเพื่อผลิตเป็ นไอน ้าด้ วยเครื่ องผลิตไอน ้าจากความร้ อนทิ ้ง (HRSG) จานวน 2 ชุด ไป
ผ่านกังหันไอน ้า (ST) เพื่อขับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าของกังหันไอน ้า (STG) ขนาด 22.9 เมกะวัตต์จานวน 1 ชุดและไอน ้าที่
เหลือทังหมดจ
้
าหน่ายให้ กบั ลูกค้ าอุตสาหกรรม
ทังนี
้ ้ BIC ได้ ทาสัญญาบริ การซ่อมบารุงรักษาระยะยาว (Long Term Service Agreement) จานวน 2 สัญญา กับ
General Electric International Operations Company Inc. และ GE Packaged Power Inc. สาหรับเครื่ องกังหันกาซ
(GT) ซึง่ สัญญาจะสิ ้นสุดในปี 2570
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การจัดหาวัตถุดิบ
BIC ใช้ กาซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ า โดยมีการเข้ าทาสัญญาซื ้อขายกาซธรรมชาติกบั ปตท. เป็ น
ระยะเวลา 25 ปี สิ ้นสุดในปี 2581 และทาสัญญาซื ้อขายน ้าดิบจาก บริ ษัท ทีทีดบั บลิว จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นการต่อ
สัญญาแบบปี ต่อปี
การจัดจาหน่าย
BIC จาหน่ายไฟฟ้ าภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ าสาหรับผู้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กในรู ปแบบ Firm จานวน 90 เมกะวัตต์
ให้ กบั กฟผ. ตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าซึง่ มีอายุสญ
ั ญา 25 ปี นับจากวันที่เริ่ มจ่ายไฟฟ้ าเข้ าระบบของ กฟผ. (COD) ตังแต่
้ ปี
2556 และสัญญาจะสิ ้นสุดปี 2581 และจาหน่ายไฟฟ้ าส่วนที่เหลือให้ กบั ลูกค้ าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
ในลักษณะสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าระยะยาว อายุสญ
ั ญาประมาณ 15 ปี และมีการทาสัญญาซื ้อขายไอน ้า และน ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรมให้ กบั ลูกค้ าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
ทังนี
้ ้ BIC ได้ ทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าสาหรับผู้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กในรู ปแบบ Firm สาหรับโครงการที่ 2 กับ กฟผ.
จานวน 90 เมกะวัตต์ เป็ นระยะเวลา 25 ปี นับตังแต่
้ วนั เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ โดยสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าดังกล่าวมี
กาหนดวันเริ่ มต้ นซื ้อขายไฟฟ้ า (SCOD) ในวันที่ 1 มิถนุ ายน 2560 โรงไฟฟ้ าโครงการที่ 2 เป็ นโรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชั่น
(Cogeneraton Power Plant) ที่ใช้ กาซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิง ซึ่งจะตังอยู
้ ่ในบริ เวณเดียวกับโรงไฟฟ้ าโครงการที่ 1 และมี
กาลังการผลิตไฟฟ้ าประมาณ 117 เมกะวัตต์ และไอน ้าประมาณ 20 ตันต่อชัว่ โมง เช่นเดียวกับโครงการที่ 1 โดยไฟฟ้ าส่วน
ที่เหลือและไอน ้าทังหมดจะจ
้
าหน่ายให้ กบั ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซึ่งได้ เริ่ มทาการ
ก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าโครงการที่ 2 แล้ วในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยผู้รับเหมาอยู่ระหว่างการจัดทาแผนงานและรายละเอียด
การดาเนินการก่อสร้ างโครงการ และจัดเตรี ยมสานักงานชัว่ คราวของโครงการ และคาดว่าจะใช้ เวลาในการก่อสร้ าง 30
เดือน บริ ษัทมีภาระผูกพันที่จะใส่เงินเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในวงเงินรวมประมาณ 333 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ในกรณีที่
เงินทุนในการดาเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun) บริ ษัทมีภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญา Undertaking ที่
จะต้ องใส่เงินเพิ่มเติมในรูปของการเพิ่มทุนหรื อการให้ เงินกู้จากผู้ถือหุ้นในวงเงินไม่เกินประมาณ 25 ล้ านบาท
โรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่ างดาเนินการก่ อสร้ าง
(1)

บริษัท ไออาร์ พีซี คลีนพาวเวอร์ จากัด (IRPC-CP)

IRPC-CP เป็ นผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายเล็ก (SPP) มีกาลังการผลิตไฟฟ้ าหน่วยผลิตละประมาณ 120 เมกะวัตต์
จานวน 2 หน่วยผลิต รวมเป็ น 240 เมกะวัตต์ และมีกาลังการผลิตไอน ้า 2 หน่วยผลิต รวมประมาณ 300 ตันต่อชัว่ โมง
ตังอยู
้ ่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์ พีซี จังหวัดระยอง โดยจาหน่ายไฟฟ้ าภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ าสาหรับ
ผู้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กในรูปแบบ Firm จานวน 2 สัญญา สัญญาละ 90 เมกะวัตต์ รวมเป็ น 180 เมกะวัตต์ ให้ กบั กฟผ.ตาม
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าซึง่ มีอายุสญ
ั ญา 25 ปี และจาหน่ายไฟฟ้ าส่วนที่เหลือและไอน ้าให้ กบั IRPC
กระบวนการผลิต
IRPC-CP เป็ นโรงไฟฟ้ าประเภทโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) ที่ใช้ กาซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิง ซึ่ง
มีกระบวนการผลิตไฟฟ้ าเช่นเดียวกับ BIC โดย IRPC-CP มีเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากังหันกาซ (GTG) ขนาดประมาณ 45 เมกะ
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วัตต์ จานวน 2 ชุด ต่อ 1 หน่วยผลิต เครื่ องผลิตไอน ้าจากความร้ อนทิ ้ง (HRSG) ขนาดประมาณ 70 ตันต่อชัว่ โมง จานวน 2
ชุด ต่อ 1 หน่วยผลิต และเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากังหันไอน ้า (STG) ขนาดประมาณ 30 เมกะวัตต์ จานวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วย
ผลิต นอกจากนี ้ยังมีการมีการผลิตไอน ้าจากหม้ อไอน ้าสารอง (Auxiliary Boiler) จานวน 1 หน่วย ขนาด 100 ตันต่อชัว่ โมง
อีกด้ วย
ปั จจุบัน โรงไฟฟ้ าดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้ าง โดยทาการว่าจ้ างผู้รับเหมาเป็ นสัญญาการจ้ างเหมาแบบ
เบ็ดเสร็ จ (Lump Sum Turnkey Contract) กับกิจการค้ าร่ วม (Consortium) ซึ่งประกอบด้ วยบริ ษัทที่มีความชานาญ
จานวน 3 รายคือ Mitsubishi Corporation Toyo-Thai Corporation และ Toyo Thai Malaysia SDN BHD และอยู่
ระหว่างเจรจาสัญญาให้ บริ การบารุงรักษา (Maintenance Agreement) กับ IRPC คาดว่าจะใช้ ระยะเวลาก่อสร้ างรวม 48
เดือน ตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม 2556 – มิถนุ ายน 2560 โดยสามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
1. ระยะที่ 1 - ระยะเวลาการก่อสร้ างประมาณ 19 เดือน ตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม 2556 – มกราคม 2558 เพื่อขาย
ไฟฟ้ าและไอน ้าให้ แก่โครงการส่วนขยาย Upstream Project for Hygiene and Value Added Products
(UHV) ของ IRPC โดย ณ เดือนธันวาคม 2557 การก่อสร้ างระยะที่ 1 มีความคืบหน้ าไปแล้ วประมาณร้ อยละ
92 ซึง่ มีแผนจะเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ในเดือนพฤษภาคม 2558 โดยจะมีกาลังการผลิตไฟฟ้ า 45 เมกะ
วัตต์ และไอน ้ารวม 180 ตันชัว่ โมง
2. ระยะที่ 2 - ระยะเวลาการก่อสร้ างประมาณ 29 เดือน ตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 – มิถนุ ายน 2560
ทัง้ นี ้ บริ ษัท มี ภาระผูก พันคงเหลือที่ จ ะใส่เ งิ น เพิ่ม ทุน อีก ประมาณ 942 ล้ า นบาท และในกรณี ที่เ งิ นทุนในการ
ดาเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun) บริ ษัทมีภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญา Sponsor Support ที่จะต้ องใส่
เงินเพิ่มเติมในรูปของการเพิ่มทุนหรื อการให้ เงินกู้ในวงเงินไม่เกินประมาณ 347 ล้ านบาท
การจัดหาวัตถุดิบ
IRPC-CP ใช้ กาซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ าโดยมีการเข้ าทาสัญญาซื ้อขายกาซธรรมชาติกบั ปตท.
เป็ นระยะเวลา 27 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ของระยะที่ 1 และมีการเข้ าทาสัญญาซื ้อขายน ้าดิบ (Raw
Water) กับ IRPC เป็ นระยะเวลา 27 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ของระยะที่ 1
การจัดจาหน่าย
IRPC-CP ได้ ทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าสาหรับผู้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กในรูปแบบ Firm กับ กฟผ. ฉบับลงวันที่ 6 มกราคม
2555 จานวน 2 สัญญา สัญญาละ 90 เมกะวัตต์ รวมเป็ น 180 เมกะวัตต์ มีระยะเวลา 25 ปี นับตังแต่
้ เริ่ มจ่ายไฟฟ้ าเข้ า
ระบบของ กฟผ. นอกจากนี ้ IRPC-CP ได้ ทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าส่วนที่เหลือจานวน 60 เมกะวัตต์ และทาสัญญาซื ้อขาย
ไอน ้าปริ มาณรวมประมาณ 180-300 ตันต่อชัว่ โมงกับ IRPC เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 สิ ้นสุดปี 2585 หรื อสิ ้นสุดสัญญา
ซื ้อขายไฟฟ้ ากับ กฟผ. แล้ วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ ้นภายหลัง
(2)

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จากัด (NNEG)

NNEG เป็ นผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายเล็ก (SPP) มีกาลังการผลิตไฟฟ้ าประมาณ 125 เมกะวัตต์ และมีกาลังการผลิต
ไอน ้าประมาณ 30 ตันต่อชั่วโมง ตังอยู
้ ่ในเขตส่งเสริ มอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยจาหน่ายไฟฟ้ าภายใต้
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สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าสาหรับผู้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กในรู ปแบบ Firm จานวน 90 เมกะวัตต์ ให้ กับ กฟผ. และจาหน่ายไฟฟ้ า
ส่วนที่เหลือ และไอน ้าให้ กบั ลูกค้ าอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริ มอุตสาหกรรมนวนคร
กระบวนการผลิต
NNEG เป็ นโรงไฟฟ้ าประเภทโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) ที่ใช้ กาซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิง ซึ่งมี
กระบวนการผลิตไฟฟ้ าเช่นเดียวกับ BIC โดย NNEG มีเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากังหันกาซ (GTG) ขนาดประมาณ 40-46.5 เม
กะวัตต์ จานวน 2 ชุด เครื่ องผลิตไอน ้าจากความร้ อนทิ ้ง (HRSG) จานวน 2 ชุด และเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากังหันไอน ้า (STG)
ขนาด 38 เมกะวัตต์ จานวน 1 ชุด
ปั จจุบนั โรงไฟฟ้ าดังกล่าวอยู่ระหว่างก่อสร้ าง โดยทาการว่าจ้ างผู้รับเหมาเป็ นสัญญาการจ้ างเหมาแบบเบ็ดเสร็ จ
กับกิจการค้ าร่ วม (Consortium) ประกอบด้ วยบริ ษัทที่มีความชานาญจานวน 2 รายคือ Jurong Engineering Ltd. และ
Thai Jurong Engineering Ltd. ซึ่งบริ ษัทมีภาระผูกพันคงเหลือที่จะใส่เงินเพิ่มทุนอีกประมาณ 176 ล้ านบาท โดย ณ
เดือนธันวาคม 2557 การก่อสร้ างมีความคืบหน้ าไปแล้ วประมาณร้ อยละ 30 และคาดว่าจะเริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ใน
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2559
การจัดหาวัตถุดิบ
NNEG ใช้ กาซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ าโดยมีการเข้ าทาสัญญาซื ้อขายกาซธรรมชาติกบั ปตท. เป็ น
ระยะเวลา 25 ปี สิ ้นสุดในปี 2584 และอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาซือ้ ขายนา้ ดิบ (Raw Water) กับเขตส่งเสริ ม
อุตสาหกรรมนวนคร
การจัดจาหน่าย
NNEG ได้ ทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าสาหรับผู้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กในรู ปแบบ Firm กับ กฟผ. จานวน 90 เมกะวัตต์ เมื่อ
วันที่ 20 สิงหาคม 2555 โดยสัญญามีระยะเวลา 25 ปี นับตังแต่
้ เริ่ มจ่ายไฟฟ้ าเข้ าระบบของ กฟผ. และจาหน่ายไฟฟ้ าส่วนที่
เหลือรวมถึงไอน ้าให้ แก่กลุม่ ลูกค้ าในเขตส่งเสริ มอุตสาหกรรมนวนคร
2.1.2 กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานหมุนเวียนในประเทศ
โรงไฟฟ้าที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์
(1)

บริษัท ไทย โซล่ าร์ รีนิวเอเบิล จากัด (TSR)

TSR ประกอบธุรกิจลงทุน โดยได้ ลงทุนร้ อยละ 100 ใน SSE1 เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
SSE1 เป็ นผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) ที่ใช้ กระบวนการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบ
โฟโต้ โวลตาอิกหรื อโซลาร์ เซลล์ซงึ่ ตังอยู
้ บ่ ริ เวณพื ้นดิน (โรงไฟฟ้ า PV ประเภท Solar Farm) มีกาลังการผลิตติดตังประมาณ
้
8 เมกะวัตต์ จานวน 10 โครงการ กาลังการผลิตตามสัญญารวม 80 เมกะวัตต์ และจาหน่ายไฟฟ้ าทังหมดเข้
้
าระบบของ
กฟภ.
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ที่ตัง้ โครงการ
อาเภอ

จังหวัด

กาลังการผลิต
เสนอขาย
(เมกะวัตต์ )

บ่อพลอย
ดอนเจดีย์
หนองหญ้ าไซ
เดิมบางนางบวช
เดิมบางนางบวช
ด่านมะขามเตี ้ย
ท่าม่วง
พนมทวน
อูท่ อง
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

ค่ าความเข้ มรั งสี
แสงอาทิตย์
(เมกะจูล/ตาราง
เมตร-วัน)
17.63
18.24
18.25
18.19
18.19
17.61
17.77
18.24
18.37
17.16

เริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์
วันที่ 4 กันยายน 2556
วันที่ 17 กรกฎาคม 2556
วันที่ 28 ตุลาคม 2556
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
วันที่ 6 มิถนุ ายน 2557
วันที่ 20 มีนาคม 2557
วันที่ 6 มิถนุ ายน 2557
วันที่ 4 เมษายน 2557
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

SSE1 ทาการว่าจ้ างผู้รับเหมาเป็ นสัญญาการจ้ างเหมาแบบเบ็ดเสร็ จ 2 รายคือ Conergy และ SunEdison ในการ
ดาเนินการออกแบบและก่อสร้ าง จัดหา ทดสอบและรับประกันเพื่อก่อสร้ างและพัฒนาโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โดย
ผู้รับเหมาแบบเบ็ ดเสร็ จได้ มีการรั บประกันปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าขัน้ ต่ าที่ผลิตได้ ในแต่ละปี (Output Performance
Guarantee) ให้ กบั โครงการเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ โดยจะชดเชยรายได้ สว่ นที่ SSE1
สูญเสียไป หากผลิตไม่ได้ ตามจานวนหน่วยไฟฟ้ าที่รับประกันตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา
นอกจากนี ้ SSE1 ได้ เข้ าทาสัญญาบริ หารจัดการและบารุงรักษา (Operation and Maintenance Agreement) กับ
บริ ษัท คอนเนอร์ ยี (ไทยแลนด์) จากัด และบริ ษัท ซันเอดิสนั โอเปอร์ เรชัน่ ส์แอนด์ แมนเทนแนนซ์ จากัด เพื่อบริ หารจัดการ
และบารุงรักษาโรงไฟฟ้ า อายุสญ
ั ญา 10 ปี นับจากวันที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์
การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่สาคัญที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ คือ แสงอาทิตย์ ซึ่งขึ ้นอยู่กบั สถานที่ตงั ้
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเป็ นสาคัญ โดยบริ ษัทได้ ทาการศึกษาความเข้ มของแสงก่อนการตัดสินใจเลือกทาเล
เพื่อเป็ นที่ตงของโรงไฟฟ้
ั้
าพลังงานแสงอาทิตย์ ทังนี
้ ้ ความเข้ มของแสงอาทิตย์ ในบริ เวณที่ตงของโรงไฟฟ้
ั้
าพลังงาน
แสงอาทิตย์ของ SSE1 ปรากฏตามตารางข้ างต้ น
การจัดจาหน่าย
SSE1 จาหน่ายไฟฟ้ าทังหมดเข้
้
าระบบของ กฟภ. ตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าแบบ VSPP ทังหมด
้
10 ฉบับลงวันที่ 11
เมษายน 2555 สาหรับโครงการ SSE1-PV01 ถึง SSE1-PV05 และวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 สาหรับโครงการ SSE1-PV06
ถึง SSE1-PV10 โดยมี ปริ มาณรับซื ้อไฟฟ้ าสัญญาละ 8 เมกะวัตต์ อายุสญ
ั ญา 5 ปี และต่ออายุได้ อีกครั ง้ ละ 5 ปี แบบ
อัตโนมัติ ทังนี
้ ้ สัญญาดังกล่าวเป็ นการซื ้อขายไฟฟ้ าด้ วยระบบอัตรารับซื ้อไฟฟ้ าแบบส่วนเพิ่มราคารับซื ้อ ซึ่งรายได้ จะแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็ นรายได้ ตามอัตราค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ขายส่งให้ กับ กฟภ. ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามการ
เปลีย่ นแปลงของค่าเชื ้อเพลิง และปริ มาณไฟฟ้ ารับซื ้อสูงสุดไม่เกินที่กาหนดในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ า และส่วนที่ 2 เป็ นส่วน
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เพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้ า (Adder) ซึ่งโครงการ SSE1-PV01 ถึง SSE1-PV10 ได้ รับ Adder ที่อตั รา 6.5 บาท/กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
โดยได้ รับการสนับสนุนเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์
2.1.3 กลุ่มโรงไฟฟ้าในต่ างประเทศ
โรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่ างดาเนินการก่ อสร้ าง
(1)

บริษัท นที ซินเนอร์ ย่ ี จากัด (NSC)

NSC ประกอบธุรกิจลงทุน โดยลงทุนร้ อยละ 25 ใน XPCL ซึง่ พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าพลังน ้า
XPCL เป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนจัดตังใน
้ สปป.ลาว มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าพลังน ้าไซยะบุรี ซึ่ง
เป็ นโครงการโรงไฟฟ้ าพลังน ้าชนิดฝายน ้าล้ น (Run-of-river) ขนาดประมาณ 1,285 เมกะวัตต์ ตังอยู
้ ่บนลาน ้าโขงห่างจาก
ตัวเมืองหลวงพระบางทางตอนใต้ ประมาณ 100 กิโลเมตร โครงการดังกล่าวใช้ เทคโนโลยีกงั หันน ้าแบบคัปลาน (Kaplan
Turbine) ทางานร่ วมกับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าขนาด 175 เมกะวัตต์ จานวน 7 เครื่ อง และเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าขนาด 60
เมกะวัตต์ จานวน 1 เครื่ อง
XPCL ได้ ลงนามสัญญาสัมปทาน (Concession Agreement) กับรัฐบาลของ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม
2553ในรู ปแบบสัญญาประเภทการโอนกรรมสิทธิ์ ในระบบผลิตและระบบจ่ายให้ แก่รัฐบาลของ สปป.ลาว เมื่อสัญญา
สิ ้นสุดลง (Build-Own-Operate and Transfer: BOOT) โดยสัญญาสัมปทานจะสิ ้นสุดพร้ อมกับสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ า ซึ่ง มี
อายุ 29 ปี นับจากวันเริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีภาระผูกพันคงเหลือที่จะใส่เงินเพิ่มทุนอีกประมาณ 4,563
ล้ านบาท และในกรณีที่เงินทุนในการดาเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun) บริ ษัทมีภาระผูกพันภายใต้
สัญญา Sponsor Support ที่จ ะต้ องให้ การสนับสนุนทางการเงิ น เพิ่ม เติ มในรู ป แบบสัญญากู้ยื มเงิ นโดยผู้ถื อหุ้น
(Shareholder Loan Agreement) ในวงเงินไม่เกินประมาณ 2,463 ล้ านบาท
ที่ผา่ นมา XPCL ได้ ลงนามในสัญญาจ้ างเหมาออกแบบและก่อสร้ างกับบริ ษัท ช.การช่าง (ลาว) จากัด เมื่อวันที่ 14
ตุลาคม 2554 เริ่ มก่อสร้ างเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 มีระยะเวลาก่อสร้ างและดาเนินการประมาณ 8 ปี โดย ณ เดือน
ธันวาคม 2557 การก่อสร้ างมีความคืบหน้ าไปแล้ วประมาณร้ อยละ 40.79 ทังนี
้ ้มีกาหนดจาหน่ายไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ ในปี
2562
โดยโครงการโรงไฟฟ้ าพลังน ้าไซยะบุรีมีการส่งเสริ มการรักษาสภาพสิ่งแวดล้ อมทางชีวภาพโดยมีทางปลาผ่าน
(Fish Passing Facilities) และระบบระบายตะกอนแม่น ้า (Sediment Flushing System) รวมถึงสภาพแวดล้ อมด้ านการ
คมนาคมโดยมีทางเรื อผ่าน (Navigation Lock)
การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่สาคัญในการผลิตไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าพลังน ้า คือ น ้าที่ไหลในแม่น ้าตามธรรมชาติและก่อสร้ างฝายกันน
้ ้า
(Weir) เพื่อใช้ ผลิตไฟฟ้ าแทนการก่อสร้ างอ่างเก็บน ้า แม้ ว่าน ้าจะได้ มาจากธรรมชาติและไม่มีต้นทุนค่าใช้ จ่าย แต่ปริ มาณ
น ้าในแต่ละช่วงเวลามีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ ได้ โดยขึ ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละ
ช่วงเวลา บริ ษัทจึงได้ มีการศึกษาความเพียงพอของปริ มาณน ้าก่อนการออกแบบโรงไฟฟ้ า
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การจัดจาหน่าย
XPCL จะจาหน่ายไฟฟ้ าจานวน 1,220 เมกะวัตต์ ให้ กบั กฟผ. ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ าระยะยาวเป็ นระยะเวลา
29 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ และจาหน่ายไฟฟ้ าจานวน 60 เมกะวัตต์ ให้ กบั EDL ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขาย
ไฟฟ้าระยะยาวเป็ นระยะเวลา 29 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์
(2)

บริษัท ไฟฟ้านา้ ลิก 1 จากัด (NL1PC)

NL1PC เป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนจัดตังใน
้ สปป.ลาว มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าน ้าลิก 1 ซึ่งเป็ น
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังน ้าชนิดฝายน ้าล้ น (Run-of-River) ขนาดประมาณ 65 เมกะวัตต์ ตังอยู
้ ่ทางทิศเหนือของนครหลวง
เวียงจันทน์ประมาณ 90 กิโลเมตร เป็ นเขื่อนคอนกรี ตกว้ าง 160 เมตร กันแม่
้ น ้าลิกซึง่ เป็ นแม่น ้าสาขาของแม่น ้างึมใน สปป.
ลาว มีหวั เขื่อน (Head) สูงประมาณ 21.5 เมตร โดยใช้ เทคโนโลยีกงั หันน ้าแบบบัลบ์ (Bulb Turbine) ขนาด 32.5 เมกะ
วัตต์ จานวน 2 เครื่ อง
NL1PC ได้ ลงนามในสัญญาสัมปทาน (Concession Agreement) กับรัฐบาลของ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์
2556 ในรู ปแบบสัญญาประเภทการสร้ าง ดาเนินงาน และโอนให้ กบั รัฐบาลของ สปป.ลาว เมื่อสัญญาสิ ้นสุดลง (BuildOperate and Transfer: BOT) โดยมีอายุสญ
ั ญาสัมปทาน 30 ปี นับจากวันที่รัฐบาลของ สปป.ลาว ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
บังคับก่อนตามสัญญาสัมปทานครบถ้ วน และมีสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ ากับ EDL ไปจนสิ ้นสุดสัญญาสัมปทาน เป็ นระยะเวลา
ประมาณ 27 ปี ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีภาระผูกพันคงเหลือที่จะใส่เงินเพิ่มทุนอีกประมาณ 365 ล้ านบาท และในกรณีที่เงินทุนในการ
ดาเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun) บริ ษัทมีภาระผูกพันภายใต้ Letter of Sponsor Support ที่จะต้ องใส่
เงินเพิ่มเติมในรูปของการเพิ่มทุนหรื อการให้ เงินกู้ในวงเงินไม่เกินประมาณ 3.12 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ า NL1PC ได้ ลงนามในสัญญาจ้ างเหมาออกแบบและก่อสร้ างกับ บริ ษัท พอสโก้ เอ็นจิเนี่ยริ่ ง
แอนด์ คอนสตรั คชั่น จากัด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 เริ่ มก่อสร้ างในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2557 โดยมีระยะเวลา
ก่อสร้ างและดาเนินการประมาณ 39 เดือน ณ เดือนธันวาคม 2557 การก่อสร้ างมีความคืบหน้ าไปแล้ วประมาณร้ อยละ
14.7 คาดว่าจะดาเนินการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและมีกาหนดจาหน่ายไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ในปี 2560
หากดาเนินการผลิตไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ได้ ตามเป้าหมายโครงการดังกล่ าวจะสามารถช่วยบรรเทาปั ญหาการขาด
แคลนไฟฟ้าในอาณาเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้ จึงเป็ นโอกาสสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกบั สปป.ลาว และส่งเสริ มโอกาสใน
การลงทุนโครงการลักษณะดังกล่าวในอนาคต นอกจากนี ้ ยังเป็ นการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทางเลือก ซึ่งสามารถลดการ
ปล่อยกาซคาร์ บอนไดออกไซด์เข้ าสูช่ นบรรยากาศได้
ั้
ประมาณ 120,000 ตันต่อปี ด้ วยเหตุนี ้ โครงการดังกล่าวจึงได้ รับการ
เสนอชื่อเป็ นโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ของ United Nations
Framework Convention on Climate Change:UNFCC อีกด้ วย
การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่สาคัญในการผลิตไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าพลังน ้า คือ น ้าที่ไหลในแม่น ้าตามธรรมชาติและก่อสร้ างฝายกันน
้ ้า
(Weir) เพื่อใช้ ผลิตไฟฟ้ าแทนการก่อสร้ างอ่างเก็บน ้า แม้ ว่าน ้าจะได้ มาจากธรรมชาติและไม่มีต้นทุนค่าใช้ จ่าย แต่ปริ มาณ
น ้าในแต่ละช่วงเวลามีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ ได้ โดยขึ ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละ
ช่วงเวลา บริ ษัทจึงได้ มีการศึกษาความเพียงพอของปริ มาณน ้าก่อนการออกแบบโรงไฟฟ้ า
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การจัดจาหน่าย
NL1PC จะจาหน่ายไฟฟ้ าทังหมดให้
้
กบั EDL ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ าระยะยาวไปจนสิ ้นสุดสัญญาสัมปทาน
เป็ นระยะเวลาประมาณ 27 ปี
2.1.4 ธุรกิจอื่น
(1)

24M Technologies, Inc. (24M)

24M เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริ กา เริ่ มดาเนินการตังแต่
้ ปี 2553 ประกอบธุรกิจหลักในการวิจยั
และพัฒนาการผลิตแบตเตอรี่ ประเภทลิเทียม-ไอออน (Lithium-Ion) เพื่อนามาพัฒนาประยุกต์ใช้ เป็ นระบบกักเก็บไฟฟ้ า
สารองสาหรับภาคอุตสาหกรรม และการเสริ มสร้ างความมัน่ คงในระบบจ่ายไฟฟ้ าและระบบเชื่อมโยง เช่น การเก็บไฟฟ้ า
สารองสาหรับกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้ เกิดการต่อเนื่องของกระบวนการผลิตในกรณีที่การจ่าย
กระแสไฟฟ้ าเกิดหยุดชะงัก หรื อใช้ กกั เก็บไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ จ่ายไฟฟ้ าในช่วงที่ไม่มีแสงอาทิตย์
ซึ่งแบตเตอรี่ ชนิดนี ้จะใช้ วตั ถุดิบและเวลาในการผลิตลดลงทาให้ ต้นทุนในการผลิตต่ากว่าแบตเตอรี่ ลิเทียม-ไอออนทัว่ ไป
และโอกาสที่ จ ะเกิ ด กระแสไฟฟ้ าลัด วงจรลดลงท าให้ มี ค วามปลอดภัย มากขึ น้ ซึ่ ง การทดสอบผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นระดับ
ห้ องปฏิบตั ิการ (Lab Scale) และการทดสอบการผลิตในระดับ Pilot Plant ให้ ผลเป็ นที่นา่ พอใจ ทังนี
้ ้ คาดว่าจะเริ่ มต้ นการ
ผลิตและจาหน่ายสินค้ าในเชิงพาณิชย์ได้ ในปี 2561
(2)

บริษัท บิซิเนส เซอร์ วิสเซส อัลไลแอนซ์ จากัด (BSA)

BSA เป็ นบริ ษัทร่ วมทุนของบริ ษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลในลักษณะงานที่เป็ นการ
Outsourcing ของกลุม่ ปตท. โดยธุรกิจของ BSA แบ่งได้ เป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
1. จัดส่งพนักงานปฏิบตั ิงานในสถานีน ้ามันของ ปตท. และให้ ความรู้ และวิธีปฏิบตั ิงานเพื่อปฏิบตั ิงานได้ ถกู ต้ อง
และเป็ นไปตามระบบงานคุณภาพ ISO 9001 ISO 14001 และ มอก.18001 ตลอดจนจัดให้ มีคณะทางานเพื่อ
ศึกษาและแก้ ปัญหา Oil Loss อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายที่ ปตท. กาหนด และมี
คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อมในสถานีน ้ามัน
2. จัดส่งพนักงานให้ มาปฏิบตั ิงานในร้ านกาแฟ Café Amazon ของ ปตท. โดยจัดให้ มีการอบรมหลักสูตรการ
บริ ห ารร้ านก่อนเข้ าปฏิ บัติ งานตลอดจนท าการจัดหาวัตถุดิบ เครื่ อ งมือ และช่ างฝี มือ ดีเ พื่อประกอบการ
ดาเนินงานของร้ านกาแฟ
3. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่ 7-Eleven กาหนด เพื่อเข้ าปฏิบตั ิงานภายใน 7-Eleven ที่ตงอยู
ั้ ่
ในสถานีบริ การนา้ มันของ ปตท. โดยบุคลากรดังกล่าวจะต้ องเข้ ารั บการฝึ กอบรมการบริ หารงานร้ านค้ า
นอกจากนี ้ ยังทาการสัง่ สินค้ าที่จะนามาขายในร้ านค้ าตามชนิด ปริ มาณและคุณภาพตามที่ 7-Eleven กาหนด
4. จัดหาบุคลากรเพื่อประจาสานักงานใหญ่ สานักงานพระโขนง และสานักงานระยอง
นอกจากนี ้ BSA ยังเข้ าลงทุนในบริ ษัท สปอร์ ต เซอร์ วิสเซส อัลไลแอนซ์ จากัด (SSA) ในสัดส่วนร้ อยละ 100 ซึง่
ประกอบธุรกิจบริ หารกิจการฟุตบอลของกลุม่ ปตท.
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2.1.5 โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท
รายได้ รวมจากการขายและการให้ บริ การของบริ ษัทแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555 2556 และ 2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ผลิตภัณฑ์ /
บริการ

ไฟฟ้า
ไอน ้า
น ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม
น ้าเย็น
สัญญาเช่า
การเงิน(2)
ไนโตรเจน
อื่นๆ(3)
รวมรายได้

งบการเงิน
ข้ อมูลทางการเงิน งบการเงินรวมเพื่อ
เฉพาะกิจการเพื่อ
ข้ อมูลทางการเงินเสมือนเฉพาะกิจการ
เสมือนรวม
วัตถุประสงค์ เฉพาะ
วัตถุประสงค์ เฉพาะ
ดาเนิน ร้ อยละการ
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม(1)
สาหรั บปี สิน้ สุด
สาหรั บปี สิน้ สุด
สาหรั บปี สิน้ สุด
การ ถือหุ้นของ
(1)
วันที่ 31 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม
โดย
บริษัท
2555
2556
2557
2556
2557
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
บริ ษัท
17,936 71.93% 19,370 73.05% 15,828 66.43% 19,370 73.05% 15,828 66.25%
บริ ษัท
5,596 22.44%
5,806 21.90%
6,644 27.89%
5,806 21.90%
6,644 27.81%
บริ ษัท
276
1.11%
270
1.02%
280
1.18%
270
1.02%
280
1.17%
CHPP
บริ ษัท
บริ ษัท
กลุม่
บริ ษัท

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) ข้ อมูลทางการเงินเสมือนจัดทาขึน้ เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท โดยเสมือนว่าบริ ษัทได้ เกิดการ
ควบรวมกิจการระหว่าง PTTUT และ IPT ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2555 และเสมือนว่าเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุม
เดียวกัน เนื่องจากกลุม่ บริษัทก่อนและหลังการควบรวมกิจการอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของ ปตท. ทังนี
้ ้ เสมือนว่าบริ ษัทได้ รวม
งบการเงินของ PTTUT และ IPT สาหรับระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2556 และงบการเงินของ
บริษัทสาหรับระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 10 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อแสดงเป็ นงบการเงินเสมือนสาหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
(2)
รายได้ จากสัญญาเช่าการเงิน เป็ นรายได้ ในส่วนของค่า APR1 ซึ่งเป็ นค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้ แก่บริ ษัท สาหรับค่า
ก่อสร้ างโรงงาน รวมถึงภาระเงินกู้และผลตอบแทนของบริ ษัท (Capacity Cost) ตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าประเภท IPP ของ
โรงไฟฟ้าศรีราชา จากเดิมซึง่ บันทึกอยูใ่ นรายได้ จากการขายสินค้ าและให้ บริการ เปลี่ยนเป็ นรายได้ จากสัญญาเช่าการเงิน ซึ่ง
เป็ นไปตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (TFRIC4) ที่กาหนดให้ ประเมินข้ อตกลงซึ่งไม่ได้ มีรูปแบบ
ของสัญญาเช่าทางกฎหมายแต่มีการให้ สิทธิในการใช้ สินทรัพย์ตามระยะเวลาที่กาหนดและมีการให้ ผลตอบแทนในลักษณะ
ของการจ่ายคืนครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้ ซึ่งโรงไฟฟ้าศรี ราชามีสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้า กับ กฟผ. ที่เข้ าเงื่อนไขว่าเป็ นข้ อตกลงที่
ประกอบไปด้ วยสัญญาเช่าการเงิน
(3)
รายได้ จากธุรกิจอื่นๆ ได้ แก่ ดอกเบี ้ยรับ รายได้ ค่าเช่าโครงสร้ างสาหรับวางท่อผลิตภัณฑ์ (Pipe Rack) รายได้ จากการส่ง
พนักงานไปปฏิบตั ิงานสมทบที่บริษัทในเครือ (Secondment) และค่าใบรับรองคุณภาพน ้า
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2.1.6

เงินลงทุนในโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่ างการก่ อสร้ าง
รายละเอียดเงินลงทุนของบริ ษัทในโครงการโรงไฟฟ้ าที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการก่อสร้ าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สรุปได้ ดงั นี ้

โครงการ

สัดส่ วน
การถือ
หุ้น
(ร้ อยละ)

ปี ที่เริ่ม
ดาเนินการ
เชิงพาณิชย์

รวมเงินลงทุน
ทัง้ หมด
(ล้ านบาท)

เงินลงทุนจนถึง
31 ธ.ค. 2557
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน
สัดส่ วนภาระผูกพัน
คงเหลือที่จะใส่ คงเหลือเมื่อเทียบกับ
เงินเพิ่มทุน
สินทรัพย์ รวม
(ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2557

ภาระผูกพันอื่นๆ (ถ้ ามี)

(ร้ อยละ)
IRPC-CP

51

2560

1,965

1,023

942

2.19

ในกรณี ที่ เงิน ทุน ในการด าเนิ น การตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun)
บริ ษัทมีภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญา Sponsor Support ที่จะต้ องใส่เงินเพิ่มเติมใน
รูปของการเพิ่มทุนหรือการให้ เงินกู้ในวงเงินไม่เกินประมาณ 347 ล้ านบาท

NL1PC

40

2560

481

116

365

0.85

ในกรณี ที่ เงิน ทุน ในการด าเนิ น การตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun)
บริ ษัทมีภาระผูกพันภายใต้ Letter of Sponsor Support ที่จะต้ องใส่เงินเพิ่มเติม
ในรูปของการเพิ่มทุนหรื อการให้ เงินกู้ในวงเงินไม่เกินประมาณ 3.12 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ

NNEG

30

2559

500

324

176

0.40

-

NSC
(ลงทุนใน
XPCL)

25

2562

7,173

2,610

4,563

10.63

ในกรณี ที่ เงิน ทุน ในการด าเนิ น การตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun)
บริ ษัทมีภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญา Sponsor Support ที่จะต้ องให้ การสนับสนุน
ทางการเงินเพิ่มเติมในรูปแบบสัญญากู้ในวงเงินไม่เกินประมาณ 2,463 ล้ านบาท

BIC2

25

2560

333

-

333

0.78

ในกรณีที่เงินทุน ในการดาเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun)
บริ ษัท มีภาระผูกพัน ภายใต้ สัญญา Undertaking ที่จะต้ องใส่เงิน เพิ่ม เติมในรู ป
ของการเพิ่มทุนหรือการให้ เงินกู้จากผู้ถือหุ้นในวงเงินไม่เกินประมาณ 25 ล้ านบาท

10,452

4,073

6,379

14.85

รวม
ที่มา: บริษัท
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2.2

ผลิตภัณฑ์ และการผลิต

2.2.1 ผลิตภัณฑ์
ธุรกิจหลักของกลุม่ บริ ษัท คือ การผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าให้ แก่ กฟผ. กฟภ. กฟน. และลูกค้ าอุตสาหกรรม รวมถึง
การผลิตและจาหน่ายไอน ้า น ้าเย็น และน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้ จากกระบวนการผลิตไฟฟ้ า
ให้ แก่ลูกค้ าอุตสาหกรรม ตลอดจนจาหน่ายไนโตรเจนให้ แก่ บริ ษัทในกลุ่ม ปตท. โดยมี รายละเอียดแต่ละผลิตภัณ ฑ์
ดังต่อไปนี ้
(1)

ไฟฟ้า

กลุม่ บริ ษัทได้ เข้ าทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ ากับ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. โดยเงื่อนไขและข้ อกาหนด รวมทังเงื
้ ่อนไขด้ าน
ราคาซื ้อขายไฟฟ้ าในสัญญาของแต่ละโรงไฟฟ้ ามีความแตกต่างกันตามขนาดและประเภทของโรงไฟฟ้ า ในกรณีจาหน่าย
ไฟฟ้าให้ กบั ลูกค้ าอุตสาหกรรม บริ ษัทที่ดาเนินกิจการโรงไฟฟ้ าแต่ละแห่งจะเข้ าทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ ากับผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมที่อยู่ในบริ เวณใกล้ เคียงกับโรงไฟฟ้ านันๆ
้ โดยตรง และจัดจาหน่ายผ่านระบบสายส่งไฟฟ้ าโดยตรงสาหรับ
ลูกค้ าแต่ละราย
(2)

ไอนา้

ไอน ้าเป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้ จากการผลิตไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชัน่ ซึง่ จะขายให้ กบั ลูกค้ าอุตสาหกรรมใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมที่ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ กบั โรงไฟฟ้ านันๆ
้ อันเนื่องจากการจัดส่งให้ กบั ลูกค้ ามีข้อจากัดเรื่ องระยะทาง โดยไอน ้าที่
จาหน่ายมีทงระดั
ั ้ บแรงดันต่า ปานกลาง และสูง เพื่อใช้ ในกิจการอุตสาหกรรมด้ านต่างๆ
(3)

นา้ เย็น

น ้าเย็นหรื อพลังงานความเย็นเป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้ จากระบบการผลิตไฟฟ้ าร่ วมกับน ้าเย็น หรื อที่เรี ยกว่าระบบ
Absorption Chiller ปั จจุบนั CHPP เป็ นโรงไฟฟ้ าโรงเดียวในกลุม่ บริ ษัทที่ผลิตและจาหน่ายน ้าเย็นให้ กบั บริ ษัท ธนารักษ์
พัฒนาทรัพย์สนิ จากัด เพื่อใช้ ในระบบให้ ความเย็นของศูนย์ราชการ
(4)

นา้ เพื่อการอุตสาหกรรม

ในการผลิตไฟฟ้ าจะต้ องมีการผลิตน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม ได้ แก่ น ้า (Clarified Water) น ้าป้อนหม้ อไอน ้า (Boiler
Feed Water) และน ้าปราศจากแร่ ธาตุ (Demineralized Water) เพื่อใช้ เป็ นส่วนหนึ่งของการผลิตไฟฟ้ า น ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรมที่เหลือจากการผลิตสาหรับใช้ ในโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่ วมและโรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชัน่ จะจาหน่ายให้ กบั
ลูกค้ าในนิคมอุตสาหกรรม และบริ เวณใกล้ เคียง
(5)

ไนโตรเจน

ไนโตรเจนมิใช่ผลิตภัณฑ์ พลอยได้ จากการผลิตไฟฟ้ า แต่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ของกลุ่ม
ปตท. โดยบริ ษัททาหน้ าที่เป็ นตัวแทนในการซื ้อไนโตรเจนจากบริ ษัท บางกอกอินดัสเตรี ยลแกส จากัด และจาหน่ายต่อ
ให้ กบั บริ ษัทในกลุม่ ปตท.
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2.2.2 โรงไฟฟ้า
กาลังการผลิตติดตัง/ก
้ าลังการผลิตสูงสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทและบริ ษัทในเครื อมีกาลังการผลิตไฟฟ้ าและสาธารณูปโภคอื่น แยกตามประเภทพลังงานที่ใช้ ในการผลิตทังที
้ ่ดาเนินการเชิงพาณิชย์และอยู่ระหว่าง
ดาเนินการก่อสร้ าง ดังนี ้
กาลังการผลิต
(3)

ไฟฟ้ า
ไอน ้า
น ้าเย็น
น ้าเพื่ออุตสาหกรรม
(เมกะวัตต์)
(ตัน/ชม.)
(ตันความเย็น)
(ลบ.ม./ชม.)
ประเภท
ที่ตงั ้
กาลังการผลิต
กาลังการผลิต
กาลังการผลิต
กาลังการผลิต โรงไฟฟ้ า
กาลังการผลิต
กาลังการผลิต
กาลังการผลิต
กาลังการผลิต
ตามสั
ด
ส่
ว
น
ตามสั
ด
ส่
ว
น
ตามสั
ด
ส่
ว
น
ตามสัดส่วน
ติดตังสู
้ งสุด(2)
สูงสุด
สูงสุด
สูงสุด
การถือหุ้น
การถือหุ้น
การถือหุ้น
การถือหุ้น
โรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วม / โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น
บริ ษัท
อาเภอศรี ราชา ชลบุรี
700
700
80
80
IPP
บริ ษัท/
โครงการ

บริ ษัท

CUP-1 นิคมอุตสาหกรรมเหม
ราชตะวันออก (มาบตาพุด)

226

226

890

890

-

-

720

720

SPP
(Non-firm)

CUP-2 อยูใ่ กล้ บริ เวณนิคม
อุตสาหกรรมอาร์ ไอแอล

113

113

170

170

-

-

510

510

SPP
(Non-firm)
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เครื่ องจักร

เชื ้อเพลิง

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

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

กาซธรรมชาติ
สัญญา 15 ปี
สิ ้นสุดปี 2565

สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ า

เริ่ มดาเนินการ
เชิงพาณิชย์(1)

กฟผ. 700MW
สัญญา 25 ปี
สิ ้นสุดปี 2568

ปี 2543

กฟผ. 40MW
สัญญา 5 ปี
และต่ออายุได้ อีก 5 ปี
สิ ้นสุดรอบแรกปี 2558
อุตสาหกรรม 124 MW
สัญญา 10-15 ปี สิ ้นสุดรอบ
แรกปี 2560-2569 และต่ออายุ
ได้ อีก 5 ปี
กฟผ. 60MW
สัญญา 5 ปี
และต่ออายุได้ อีก 5 ปี สิ ้นสุด
รอบแรกปี 2558

ปี 2549

ปี 2551

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

บริ ษัท/
โครงการ

ที่ตงั ้

CUP-3 นิคมอุตสาหกรรมเหม
ราชตะวันออก (มาบตาพุด)

กาลังการผลิต
ไฟฟ้ า
ไอน ้า(3)
น ้าเย็น
น ้าเพื่ออุตสาหกรรม
(เมกะวัตต์)
(ตัน/ชม.)
(ตันความเย็น)
(ลบ.ม./ชม.)
ประเภท
กาลังการผลิต
กาลังการผลิต
กาลังการผลิต
กาลังการผลิต โรงไฟฟ้ า
กาลังการผลิต
กาลังการผลิต
กาลังการผลิต
กาลังการผลิต
ตามสัดส่วน
ตามสัดส่วน
ตามสัดส่วน
(2) ตามสัดส่วน
ติดตังสู
้ งสุด
สูงสุด
สูงสุด
สูงสุด
การถือหุ้น
การถือหุ้น
การถือหุ้น
การถือหุ้น

เครื่ องจักร

เชื ้อเพลิง

สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ า

อุตสาหกรรม 43 MW
สัญญา 15 ปี สิ ้นสุดรอบแรกปี
2569 และ
ต่ออายุได้ อีก 5 ปี
อุตสาหกรรม 56 MW
สัญญา 15 ปี สิ ้นสุดรอบแรกปี
2567-2570
และต่ออายุได้ อีก 5 ปี
กฟผ. 1,400MW
สัญญา 25 ปี
สิ ้นสุดปี 2576

-

-

280

280

-

-

770

770

-

- AB: Macchi,
Getabec

กาซธรรมชาติ
สัญญา 15 ปี
สิ ้นสุดปี 2566

1,400

210

-

-

-

-

-

-

IPP

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

กาซธรรมชาติ
สัญญา 25 ปี
สิ ้นสุดปี 2576

5

5

-

-

12,000

-

-

VSPP

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

กาซธรรมชาติ
สัญญา 10 ปี
สิ ้นสุดปี 2563

RPCL

ราชบุรี

CHPP

ศูนย์ราชการ

BIC

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
โครงการที่ 1

117

29

20

5

-

-

-

-

SPP
(Firm)

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

กาซธรรมชาติ
สัญญา 25 ปี
สิ ้นสุดปี 2581

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
โครงการที่ 2

117

29

20

5

-

-

-

-

SPP
(Firm)

- GT: GE
- HRSG และ ST:
อยูร่ ะหว่างการ
คัดเลือก

กาซธรรมชาติ
สัญญา 25 ปี
สิ ้นสุดปี 2585

12,000
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กฟน. 6.4MW
สัญญา 5 ปี
ต่ออัตโนมัติทกุ 5 ปี
สิ ้นสุดรอบแรกปี 2558
กฟผ. 90MW
สัญญา 25 ปี
สิ ้นสุดปี 2581
อุตสาหกรรม
สัญญา 15 ปี
สิ ้นสุดปี 2568-2572
กฟผ. 90MW
สัญญา 25 ปี
สิ ้นสุดปี 2585

เริ่ มดาเนินการ
เชิงพาณิชย์(1)

ปี 2552

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2556

กาลังก่อสร้ าง
โดยเริ่ มก่อสร้ าง
ก.พ. 58 และ
คาดว่าจะแล้ ว
เสร็ จปี 2560

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

บริ ษัท/
โครงการ

ที่ตงั ้

NNEG

เขตส่งเสริ มอุตสาหกรรม
นวนคร

IRPC-CP

ระยอง

กาลังการผลิต
ไฟฟ้ า
ไอน ้า(3)
น ้าเย็น
น ้าเพื่ออุตสาหกรรม
(เมกะวัตต์)
(ตัน/ชม.)
(ตันความเย็น)
(ลบ.ม./ชม.)
ประเภท
กาลังการผลิต
กาลังการผลิต
กาลังการผลิต
กาลังการผลิต โรงไฟฟ้ า
กาลังการผลิต
กาลังการผลิต
กาลังการผลิต
กาลังการผลิต
ตามสัดส่วน
ตามสัดส่วน
ตามสัดส่วน
(2) ตามสัดส่วน
ติดตังสู
้ งสุด
สูงสุด
สูงสุด
สูงสุด
การถือหุ้น
การถือหุ้น
การถือหุ้น
การถือหุ้น
125
38
30
9
SPP
(Firm)

240

122

300

153

-

-

-

-

SPP
(Firm)

เครื่ องจักร

เชื ้อเพลิง

สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ า

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

กาซธรรมชาติ
สัญญา 25 ปี
สิ ้นสุดปี 2584

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

กาซธรรมชาติ
สัญญา 27 ปี
สิ ้นสุดปี 2585

กฟผ. 90MW
สัญญา 25 ปี
สิ ้นสุดปี 2584
อุตสาหกรรม
สัญญา 25 ปี
สิ ้นสุดปี 2584
กฟผ.180MW
สัญญา 25 ปี
สิ ้นสุดปี 2585
อุตสาหกรรม 60 MW
สัญญา 27 ปี
สิ ้นสุดปี 2585

รวม
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
SSE1
กาญจนบุรี/สุพรรณบุรี

3,043

1,472

1,710

1,512

12,000

12,000

2,080

2,080

80

32

-

-

-

-

-

-
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VSPP

- PV Panel:
Hanhwa, JV
Solar, Chint, Jinko
- Inverter: SMA
- Transformer:
Tirathai

แสงอาทิตย์

กฟภ. 80MW
สัญญา 5 ปี
ต่ออัตโนมัติทกุ 5 ปี สิ ้นสุดรอบ
แรกปี 2561-2562

เริ่ มดาเนินการ
เชิงพาณิชย์(1)

กาลังก่อสร้ าง
คืบหน้ าร้ อยละ
30(4) และคาดว่า
จะแล้ วเสร็ จปี
2559
กาลังก่อสร้ าง
เฟส 1 คืบหน้ า
ร้ อยละ 92(4)
และคาดว่าจะ
แล้ วเสร็ จปี
2560

ปี 2556 - 2557

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

บริ ษัท/
โครงการ

ที่ตงั ้

โรงไฟฟ้าพลังนา้
XPCL
สปป.ลาว

NL1PC

สปป.ลาว

รวม
รวมทัง้ หมด

กาลังการผลิต
ไฟฟ้ า
ไอน ้า(3)
น ้าเย็น
น ้าเพื่ออุตสาหกรรม
(เมกะวัตต์)
(ตัน/ชม.)
(ตันความเย็น)
(ลบ.ม./ชม.)
ประเภท
กาลังการผลิต
กาลังการผลิต
กาลังการผลิต
กาลังการผลิต โรงไฟฟ้ า
กาลังการผลิต
กาลังการผลิต
กาลังการผลิต
กาลังการผลิต
ตามสัดส่วน
ตามสัดส่วน
ตามสัดส่วน
(2) ตามสัดส่วน
ติดตังสู
้ งสุด
สูงสุด
สูงสุด
สูงสุด
การถือหุ้น
การถือหุ้น
การถือหุ้น
การถือหุ้น

เครื่ องจักร

เชื ้อเพลิง

สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ า

เริ่ มดาเนินการ
เชิงพาณิชย์(1)

1,285

321

-

-

-

-

-

-

-

- Turbine : Andriz

น ้า

กฟผ. 1,220MW
EDL 60 MW
สัญญา 29 ปี
สิ ้นสุดปี 2592

กาลังก่อสร้ าง
คืบหน้ าร้ อยละ
41(4) และคาดว่า
จะแล้ วเสร็ จปี
2562

65

26

-

-

-

-

-

-

-

- Turbine : Andriz

น ้า

EDL 65MW
สัญญา 27 ปี
สิ ้นสุดปี 2586

กาลังก่อสร้ าง
คืบหน้ าร้ อยละ
15(4) และคาดว่า
จะแล้ วเสร็ จปี
2560

1,350
4,473

347
1,851

1,710

1,512

12,000

12,000

2,080

2,080

ที่มา:
บริษัท
หมายเหตุ: (1) เป็ นวันเริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า ซึง่ วันเริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์พลอยได้ จากการผลิตไฟฟ้าอาจจะไม่ตรงกับวันเริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า
(2)
สาหรับโรงไฟฟ้าที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. กฟภ. หรือ กฟน. เพียงรายเดียว จะแสดงกาลังการผลิตไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ ในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าดังกล่าว
(3)
กาลังการผลิตสูงสุดของไอน ้าเป็ นกาลังการผลิตที่รวมกาลังการผลิตสารองที่เตรี ยมไว้ รองรับกรณีที่ลกู ค้ ามีความต้ องการใช้ ไอน ้าในปริมาณสูงสุดแตกต่างจากปริมาณการใช้ ปกติ
(4)
อัตราความคืบหน้ าการก่อสร้ าง ณ เดือนธันวาคม 2557
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

กาลังการผลิตฐาน
กาลังการผลิตฐาน เป็ นกาลังการผลิตของโรงไฟฟ้ าที่ไม่รวมกาลังการผลิตสารอง ใช้ สาหรับการคานวณอัตราการ
ใช้ กาลังการผลิต (Capacity Factor) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีกาลังการผลิตไฟฟ้ าและสาธารณูปโภคอื่น
ตามกาลังการผลิตฐาน ดังนี ้
โรงไฟฟ้า

กาลังการผลิตฐาน
ไอน ้า(2)(ตัน/ชม.)
420
140
84

ไฟฟ้า (เมกะวัตต์)
700
226
101(1)
-

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

โรงไฟฟ้าศรีราชา
CUP-1
CUP-2
CUP-3
ที่มา:
บริษัท
หมายเหตุ: (1) กาลังการผลิตฐานของไฟฟ้าของ CUP-2 ในส่วนของ STG ที่ติดตังจ
้ านวน 38 เมกะวัตต์ เป็ นการติดตังเพื
้ ่อรองรับ GTG/HRSG
3 ชุด ปั จจุบนั มีการติดตัง้ GTG/HRSG เพียง 2 ชุด ดังนัน้ กาลังการผลิตของ STG จานวน 38 เมกะวัตต์นี ้ จึงเป็ นการติดตัง้
สารองสาหรับการขยายการผลิตในอนาคต กาลังการผลิตฐานของ STG จึงคิดเพียง 2 ใน 3 ของกาลังผลิตติดตัง้
(2)
กาลังการผลิตฐานของไอนา้ คือ กาลังการผลิตที่ไม่รวมกาลังการผลิตสารอง สาหรับกรณีที่หยุด ซ่อมบารุ งเครื่ องจักรและใช้
กาลังการผลิตสารองนี ้ทดแทน หรือในกรณีที่ลกู ค้ ามีความต้ องการใช้ ปริมาณไอน ้าสูงสุดแตกต่างจากปริมาณการใช้ ปกติ กาลัง
การผลิตสารองส่วนนี ้จะได้ รับค่าชดเชยการสารองกาลังการผลิตตามสัญญาที่ตกลงกัน
(3)
กาลังการผลิตฐานของน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม ไม่รวมช่วงเวลาที่ใช้ ในการปรับปรุงคุณภาพน ้าตามกระบวนการผลิต

การใช้ กาลังการผลิต
บริ ษัทมีการใช้ กาลังการผลิตไฟฟ้ าและสาธารณูปโภคอื่น โดยวัดจากค่าดัชนีกาลังการผลิต (Capactiy Factor) ซึ่ง
เป็ นอัตราส่วนปริ มาณการผลิตจริ งต่อปริ มาณการผลิตฐาน ดังนี ้
โรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าศรีราชา
CUP-1
CUP-2
CUP-3

ผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้า
ไฟฟ้า
ไอน ้า(1)
น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
ไฟฟ้า
ไอน ้า(2)
น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
ไอน ้า
น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม

ปี 2555
78.8%
81.8%
108.2%
92.7%
75.7%
101.0%
80.7%
68.6%
76.4%

ปี 2556
84.6%
81.7%
100.5%
81.3%
75.2%
102.1%
73.9%
63.4%
79.7%

ปี 2557
53.1%(3)
84.1%
118.3%
108.5%
78.2%
104.8%
83.4%
58.1%
90.5%

ที่มา:
บริษัท
หมายเหตุ: (1) CUP-1 มีดชั นีกาลังการผลิตสูงกว่าร้ อยละ 100 เนื่องจาก CUP-1 และ CUP-3 มีการเชื่อมระบบส่งไอน ้าเข้ าด้ วยกัน ทาให้
สามารถใช้ ไอน ้าของ CUP-1 ไปจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าของ CUP-3 ได้ ประกอบกับต้ นทุนการผลิตไอน ้าของ CUP-1 ต่ากว่า
CUP-3 (เนื่องจากมีการผลิตไฟฟ้า/ไอน ้าด้ วยระบบโคเจนเนอเรชัน่ ) ดังนัน้ จึงดาเนินการผลิตไอน ้าจาก CUP-1 ให้ ถึงจุดที่ค้ มุ ค่า
ที่สดุ ก่อนที่จะผลิตที่ CUP-3 โดยใช้ กาลังการผลิตสารอง ทาให้ การใช้ กาลังการผลิตไอน ้าของ CUP-1 สูงกว่าร้ อยละ 100 และ
CUP-3 มีดชั นีกาลังการผลิตที่ต่าลง
(2)
CUP-2 มีดชั นีกาลังการผลิตสูงกว่าร้ อยละ100 เนื่องจากมีความต้ องการไอนา้ สูง จึงมีการเดินเครื่ องผลิตไอนา้ ที่กาลังการผลิต
สูงกว่ากาลังการผลิตฐาน โดยใช้ กาลังการผลิตสารองส่วนหนึ่ง
(3)
ดัชนีกาลังการผลิตของโรงไฟฟ้าศรี ราชาปี 2557 ลดลง โดยมีสาเหตุหลักจากการที่ กฟผ. สัง่ ให้ จ่ายไฟฟ้าในปริ มาณที่ต่ากว่า
ปริมาณตามสัญญาหรื อสัง่ ให้ หยุดผลิตไฟฟ้าเป็ นบางช่วง เช่น เดือนเมษายนและเดือนกันยายน นอกจากนี ้ บริ ษัทมีการซ่อม
บารุงรักษาเครื่ องจักรตามกาหนดการที่ แจ้ งกับ กฟผ. ในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ และซ่อมบารุงรักษาเครื่ องจักรที่
เกิดความเสียหายในเดือนธันวาคม

2.2.3 กระบวนการผลิต
ส่วนที่ 2.2.2 หน้ า 29

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

(1)

โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant)

ในการผลิตไฟฟ้ าโดยใช้ กาซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงมีหลักการคือ การแปลงพลังงานความร้ อนจากกาซธรรมชาติไป
เป็ นพลังงานกลเพื่อขับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า โดยมีอปุ กรณ์หลักที่สาคัญ คือ เครื่ องอัดอากาศ (Compressor) เครื่ องกังหันกาซ
(GT) และเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า (Generator)
ขัน้ ตอนการผลิ ต ไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าประเภทนี จ้ ะเริ่ ม จากการดูด อากาศจากภายนอกเข้ าเครื่ อ งอัด อากาศ
(Compressor) จนมีความดันและอุณหภูมิสงู ขึ ้น โดยจะถูกส่งต่อไปยังห้ องเผาไหม้ (Combustion Chamber) ซึ่งมีหวั ฉีด
เชื ้อเพลิงกาซธรรมชาติเพื่อให้ เกิดการสันดาป ทาให้ เกิดกาซร้ อนที่มีความดันและอุณหภูมิสงู โดยกาซดังกล่าวจะขยายตัว
ผ่า นกัง หัน ก าซ (GT) ท าให้ กัง หัน ก าซหมุน เนื่ อ งจากเครื่ อ งกัง หัน ก าซต่อ บนเพลาเดี ย วกัน กับ เครื่ อ งอัด อากาศ
การหมุนของเครื่ องกังหันกาซ (GT) ส่งผลให้ เครื่ องอัดอากาศทางาน และขณะเดียวกันจะขับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าหลังจากผ่าน
เครื่ องกังหันกาซ (GT) กาซร้ อนหรื อไอเสียจะมีอณ
ุ หภูมิลดลงเหลือประมาณ 500-600 องศาเซลเซียส ซึง่ สามารถนาไปใช้ ต้ม
น ้าเพื่อผลิตเป็ นไอน ้า สาหรั บจาหน่ายให้ ลกู ค้ า อุตสาหกรรม หรื อนาไอน ้าบางส่วนไปผลิตไฟฟ้ าผ่านกังหันไอน ้า(Steam
Turbine)
แผนผังอย่ างง่ าย แสดงตัวอย่ างกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอนา้ ของโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น

COMBUSTION
CHAMBER

Boiler Feed Water
Steam

โรงผลิตสาธารณูปการระยองของบริ ษัทรับน ้าที่เป็ นวัตถุดิบจากนิคมอุตสาหกรรมที่โรงงานนันๆตั
้ งอยู
้ ่ ทังในรู
้ ปแบบ
ของน ้าสะอาด (Clarified Water) และน ้าดิบ (Raw Water) ซึง่ น ้าดิบจะต้ องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ โดยการกรอง
และลดสารแขวนลอยเสียก่อนเพื่อให้ เป็ นน ้าสะอาด โดยน ้าสะอาดจะถูกผ่านกระบวนการเพื่อแปรสภาพให้ เป็ นน ้าปราศจาก
แร่ ธาตุ (Demineralized Water) โดยสามารถทาได้ ด้วยทังกระบวนการ
้
Reverse Osmosis ผ่านไส้ กรองคุณภาพสูง หรื อ
กระบวนการ Ion Exchange ผ่านถังบรรจุเรซิน จากนันน
้ ้าที่ได้ จะถูกส่งเข้ าถังแลกเปลี่ยนประจุชนิดประจุบวกและประจุลบ
ผสมกัน (Mixed Bed Polisher) เป็ นการขจัดแร่ ธาตุโลหะละลายน ้าที่มีประจุไฟฟ้ าที่หลงเหลืออยู่ออกจากน ้า ทังนี
้ ้ เพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกันตะกรันในกระบวนการผลิตไอน ้า น ้าปราศจากแร่ธาตุสว่ นหนึง่ สามารถจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าโดยตรง
เพื่อใช้ ในกระบวนการผลิต หรื อใช้ เป็ นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์และน ้าปราศจากแร่ ธาตุสว่ นที่เหลือจะถูกนาไปเพิ่มอุณหภูมิ
และแรงดัน กาจัดออกซิเจน และเติมสารเคมีบางชนิด เพื่อใช้ เป็ นน ้าร้ อนสาหรับผลิตไอน ้า (Boiler Feed Water)

ส่วนที่ 2.2.2 หน้ า 30

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีโรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) 2 แห่ง คือ โรงผลิต
สาธารณูปการ 1 และโรงผลิตสาธารณูปการ 2 และลงทุนในบริ ษัทที่มีโรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power
Plant) 3 แห่ง ได้ แก่ IRPC-CP BIC และ NNEG
(2)

โรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วม (Combined Cycle Power Plant)

การผลิตไฟฟ้ าแบบระบบพลังความร้ อนร่ วม (Combined Cycle Power Plant) มีขนตอนการผลิ
ั้
ตคล้ ายคลึงกับ
โรงไฟฟ้ าระบบโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) โดยกาซธรรมชาติจะถูกนาไปเผาไหม้ เพื่อ ขับเครื่ องกาเนิด
ไฟฟ้า และนาไอเสียไปผลิตเป็ นไอน ้า แต่แทนที่จะจาหน่ายไอน ้าให้ โรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ จะนาไอน ้าที่ได้ ไปผ่านกังหันไอ
น ้า (Steam Turbine) เพื่อไปหมุนเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าต่อไป
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่ วม (Combined CyclePower Plant) 1 แห่ง คือ
โรงไฟฟ้ าศรี ราชา และลงทุนในบริ ษัทที่มีโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) 1 แห่ง คือ RPCL
แผนผังอย่ างง่ าย แสดงตัวอย่ างกระบวนการผลิตไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วม

COMBUSTION
CHAMBER

(3) โรงไฟฟ้าระบบผลิตไฟฟ้าร่ วมกับความเย็น (Combined Heat and Power with District Cooling Power
Plant)
การผลิตไฟฟ้ าระบบผลิตไฟฟ้ าร่ วมกับความเย็น (Combined Heat and Power with District Cooling)
มีกระบวนการที่คล้ ายกับระบบพลังความร้ อนร่ วม (Combined Cycle) แต่จะเปลี่ยนจากการนาไอเสียไปแลกเปลี่ยนความ
ร้ อนให้ กบั น ้าเพื่อผลิตไอน ้าเป็ นการผลิตน ้าเย็นโดยตรงแทน โดยผ่านกระบวนการ Absorption Chiller
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แผนผังอย่ างง่ าย แสดงตัวอย่ างกระบวนการผลิตไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าระบบผลิตไฟฟ้าร่ วมกับความเย็น

COMBUSTION
CHAMBER

Absorption Chiller
Process

การทางานของ Absorption Chiller เป็ นหลักการของคุณสมบัติการกลายเป็ นไอของน ้าที่อณ
ุ หภูมิต่าลง ณ สภาพ
ความดันอากาศที่ต่าลง เมื่อมีการพ่นละอองน ้าในถังควบคุมความดัน (Pressure Vessel) ที่ปรับความดันให้ ต่ากว่าความ
ดันบรรยากาศ (Vacuum Pressure) จะทาให้ น ้าระเหยกลายเป็ นไอที่อณ
ุ หภูมิประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส จากนันจึ
้ งใช้ ท่อ
น ้าไปรับความเย็นจากการระเหยของละอองน ้าโดยกระบวนการทังหมดที
้
่กล่าวถึงเกิดขึ ้นในอุปกรณ์ที่เรี ยกว่า Absorption
Chiller ซึง่ น ้าเย็นเมื่อไหลผ่าน Absorption Chiller แล้ วจะมีอณ
ุ หภูมิลดลงจากประมาณ 12 องศาเซลเซียส เหลือประมาณ
7 องศาเซลเซียส หลังจากนันบริ
้ ษัทจะจาหน่ายน ้าเย็นที่ได้ ให้ กบั ผู้ซื ้อเพื่อใช้ กบั อุปกรณ์ทาความเย็นของอาคารขนาดใหญ่
ต่อไป ในส่วนของไอน ้าที่ระเหยจะถูกดักจับด้ วยสารละลายดูดความชื ้น (Lithium Bromide) ความเข้ มข้ นสูง หลังจากดูด
ความชื ้นจะทาให้ ความเข้ มข้ นลดลงจากความชื ้นที่ถกู ดูดเข้ าไป และเมื่อสารละลายดูดความชื ้นจะคืนสูส่ ภาพเดิมที่ความ
เข้ มข้ นสูงโดยใช้ ความร้ อนจากไอเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้ า มาแยกออกโดยการระเหยกลายเป็ นไอ และไอน ้าที่
ระเหยออกไปนันจะถู
้ กลดอุณหภูมิและควบแน่นกลายเป็ นน ้า และนากลับมาใช้ ในกระบวนการผลิตน ้าเย็นต่อไป
แผนผังอย่ างง่ าย แสดงตัวอย่ างกระบวนการผลิตนา้ เย็นโดยระบบ Absorption Chiller

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทลงทุนในบริ ษัทที่ผลิตไฟฟ้ าด้ วยระบบผลิตไฟฟ้ าร่วมกับความเย็น (Combined
Heat and Power with District Cooling) 1 แห่ง คือ CHPP
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(4)

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant)

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ทงั ้ 10 โครงการของ SSE1 เป็ นโครงการที่ใช้ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้ าประเภทเซลล์
แสงอาทิตย์ (Photovoltaic) โดยแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ประเภท Polycrystalline ซึ่งทามาจากสารกึ่งตัวนา ทาหน้ าที่เปลี่ยน
พลังงานแสงอาทิตย์ให้ เป็ นพลังงานไฟฟ้ ากระแสตรง การตังโรงไฟฟ้
้
าพลังงานแสงอาทิตย์จะนาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อกัน
เป็ นแถวหรื อเป็ นชุด (Solar Array) เพื่อให้ ได้ ปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าตามที่ต้องการ ต่อจากนันกระแสไฟฟ้
้
าจะถูกส่งผ่าน
สายไฟไปยัง String Combiner Box ที่ทาหน้ าที่ในการรวมกระแสไฟฟ้ าก่อนส่งไปยังเครื่ องแปลงไฟฟ้ า (Inverter) ซึ่งแปลง
พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงเป็ นกระแสสลับเพื่อให้ สามารถใช้ ได้ กบั อุปกรณ์ไฟฟ้ าทัว่ ไป และต้ องทาการเพิ่มแรงดันไฟฟ้ าโดยใช้
หม้ อแปลงไฟฟ้าเพิ่มระดับแรงดันเป็ นที่ระดับ 22 กิโลโวลต์ เพื่อให้ สามารถส่งจ่ายไฟฟ้ าไปในระยะทางไกลและเชื่อมต่อกับ
ระบบสายจาหน่ายของ กฟภ. ได้
แผนผังอย่ างง่ าย แสดงตัวอย่ างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

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

(5)

โรงไฟฟ้าพลังนา้ (Hydro Power Plant)

โครงการ XPCL และ NL1PC เป็ นโรงไฟฟ้ าพลังน ้าลักษณะแบบฝายน ้าล้ น (Run-of-river) กล่าวคือ ไม่มีอ่างเก็บน ้า
เป็ นองค์ประกอบ แต่จะทางานโดยอาศัยปริ มาณน ้าที่ไหลในแม่น ้าตามธรรมชาติ โดยก่อสร้ างฝายกันน
้ ้า (Weir) เพื่อให้
ความสูงของระดับน ้าเหนือฝายและท้ ายฝายต่างกัน จากนันจะผั
้
นน ้าเข้ าสูก่ ังหันน ้าที่ต่ออยู่กบั แกนเพลาของเครื่ องกาเนิด
ไฟฟ้า เมื่อน ้าไหลเข้ าสู่กงั หันน ้าจะเกิดแรงดันหมุนกังหันน ้าและเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าทาให้ เกิดเป็ นพลังงานไฟฟ้ าส่งต่อไปยัง
หม้ อแปลงไฟฟ้า (Transformer) เพื่อเพิ่มแรงดันก่อนที่จะส่งเข้ าระบบส่งไฟฟ้ าต่อไป
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2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์

2.3.1 การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหรื อเชื ้อเพลิงที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้ าจะแตกต่างกันไปตามประเภทของโรงไฟฟ้ า โดยโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อน
ร่วมจะใช้ กาซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงหลัก และใช้ น ้ามันดีเซลเป็ นเชื ้อเพลิงสารองในการผลิตไฟฟ้ า นอกจากนี ้ ยังมีวตั ถุดิบ
อื่นๆ เช่น น ้า และสารเคมีอื่นๆ ที่ใช้ ในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้า ซึง่ มีสว่ นสาคัญในกระบวนการผลิตด้ วยเช่นกัน โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
(1)

ก๊ าซธรรมชาติ

กาซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงหลักของโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่วมและโรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชัน่ โดยบริ ษัทและบริ ษัทใน
กลุม่ ได้ ทาสัญญาซื ้อขายกาซธรรมชาติกบั ปตท. ซึ่งจะจัดหากาซธรรมชาติตามปริ มาณ คุณภาพ และราคาที่กาหนดไว้ ใน
สัญญา ทังนี
้ ้ เงื่อนไขด้ านราคาซื ้อขายในสัญญาจะแตกต่างกันตามขนาดของผู้ผลิตไฟฟ้ า กล่าวคือ ผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนราย
ใหญ่จะมีราคาต่าสุด โดยทีผ่ ้ ผู ลิตไฟฟ้ ารายเล็ก โรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชัน่ และลูกค้ าอุตสาหกรรม (Industrial) จะมีราคาสูงขึ ้น
ตามลาดับ โดยอัตราค่ากาซธรรมชาติที่จาหน่ายให้ กบั ผู้ผลิตไฟฟ้ าจะเป็ นไปตามโครงสร้ างราคาจาหน่ายกาซธรรมชาติ ซึ่ง
ประกอบด้ วย 2 ส่วนหลักได้ แก่ราคาเนื ้อกาซธรรมชาติและอัตราค่าผ่านท่อ โดยอัตราค่ากาซธรรมชาติดงั กล่าวอยูภ่ ายใต้ การ
กากับดูแลของกพช. และสพช.ที่ผ่านมากลุม่ บริ ษัทไม่เคยประสบปั ญหาเกี่ยวกับการจัดส่งกาซธรรมชาติของ ปตท.อย่างมี
นัยสาคัญ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายการจัดซื ้อกาซธรรมชาติคิดเป็ นร้ อยละ 97.56 และ 95.76 ของต้ นทุนวัตถุดิบทังหมดของ
้
บริ ษัทสาหรับปี 2556 และปี 2557 ตามลาดับ
(2)

นา้ มันดีเซลและไอนา้

น ้ามันดีเซลเป็ นเชื ้อเพลิงสาหรับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากังหันกาซ (GTG) ในการผลิตไฟฟ้ า แม้ ว่าโรงไฟฟ้ าตามสัญญา
โครงการรับซื ้อไฟฟ้ าจากผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ของบริ ษัทจะถูกออกแบบมาให้ สามารถใช้ น ้ามันดีเซลได้ แต่
น ้ามันดีเซลเป็ นเชื ้อเพลิงที่มีราคาสูงมากจึงถูกใช้ ให้ เป็ นเชื ้อเพลิงสารอง โดยน ้ามันดีเซลจะถูกใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในการทดสอบ
ความพร้ อมของการใช้ เชือ้ เพลิงสารองนี ้ในการเดินเครื่ องโรงไฟฟ้ า และใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในกรณีที่ปริ มาณเชื ้อเพลิงหลักไม่
เพียงพอ โดยที่ผ่านมากลุ่มบริ ษัทไม่เคยประสบปั ญหาการขาดแคลนกาซธรรมชาติอย่างรุ นแรง จึง ใช้ น ้ามันดีเซลในการ
ทดสอบความพร้ อมในการเดินเครื่ องเท่านัน้
สาหรับไอน ้า ในบางกรณีที่เหมาะสมในการบริ หารจัดการต้ นทุนในการผลิตไฟฟ้ าและไอน ้า บริ ษัทจะซื ้อไอน ้าจาก
ลูกค้ าอุตสาหกรรมบางรายที่มีไอนา้ เหลือจากกระบวนการผลิตเพื่อจาหน่ายให้ แก่ลูกค้ าอุตสาหกรรมรายอื่นที่มีความ
ต้ องการไอน ้า
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายการจัดซื ้อน ้ามันดีเซลและไอน ้า คิดเป็ นร้ อยละ 0.61 และ 1.95 ของต้ นทุนวัตถุดิบทังหมดของ
้
บริ ษัทสาหรับปี 2556 และปี 2557 ตามลาดับ
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(3)

นา้ ดิบและสาธารณูปโภคอื่นๆ

การจัดหานา้ ดิบและสาธารณูปโภคจะเป็ นการเข้ าทาสัญญาระหว่างโรงไฟฟ้ าแต่ละแห่งกับนิคมอุตสาหกรรมที่
โรงไฟฟ้ านันๆตั
้ งอยู
้ ่ ซึ่งที่ผ่านมาบริ ษัทและบริ ษัทในกลุม่ ไม่เคยประสบปั ญหาเกี่ยวกับการจัดหาน ้าดิบและสาธารณูปโภค
ของนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งอย่างมีนยั สาคัญ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายการจัดซื ้อน ้าดิบและสาธารณูปโภคคิดเป็ นร้ อยละ 0.82 และ 0.90 ของต้ นทุนวัตถุดิบทังหมด
้
ของบริ ษัทสาหรับปี 2556 และปี 2557 ตามลาดับ
(4)

สารเคมี

โรงไฟฟ้ าจาเป็ นต้ อ งใช้ สารเคมี ใ นการปรั บ คุณ ภาพน า้ ปรั บสภาพน า้ เสียควบคุม ค่า ความเป็ นกรด–ด่าง ก าจัด
ออกซิเจนและกรองแร่ธาตุออกจากน ้า เพื่อป้องกันการกัดกร่ อนของอุปกรณ์และคงประสิทธิภาพการทางานของระบบผลิต
ไฟฟ้ าและไอน า้ โดยสารเคมี ที่ ใ ช้ ใ นกระบวนการดัง กล่า ว เช่ น กรดไฮโดรคลอริ ก (HCI) กรดซัล ฟูล ริ ก (H2SO4)
โซเดียมไฮดร็ อกไซด์ (NaOH) และโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ยังใช้ แอมโมเนียมไฮดร็ อกไซด์
(NH4OH) ในการกาจัดออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ที่อยู่ในไอเสียจากการเผาไหม้ กาซธรรมชาติ เพื่อเป็ นการลดมลสารที่
ปลายปล่องไอเสีย ซึง่ สารเคมีดงั กล่าวข้ างต้ นสามารถซื ้อได้ จากผู้ผลิตภายในประเทศ โดยที่ผา่ นมากลุม่ บริ ษัทไม่เคยประสบ
ปั ญหาเกี่ยวกับการจัดหาสารเคมีอย่างมีนยั สาคัญ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายการจัดซื ้อสารเคมีคิดเป็ นร้ อยละ 0.26 และ 0.29 ของต้ นทุนวัตถุดิบทังหมดของบริ
้
ษัทสาหรับ
ปี 2556 และปี 2557 ตามลาดับ
(5)

แสงอาทิตย์

แหล่ง พลังงานที่สาคัญที่ ใช้ ในการผลิต ไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ คื อ แสงอาทิ ตย์ ซึ่งไม่มี ต้น ทุน
ค่าใช้ จ่าย แต่เนื่องจากเป็ นวัตถุดิบ ที่ได้ มาตามธรรมชาติจึงมีข้อจากัดในการนามาใช้ เพราะแสงอาทิตย์มีเฉพาะเวลา
กลางวัน และความเข้ มของแสงอาทิตย์ไม่แน่นอนขึ ้นอยู่กบั เวลา ฤดูกาล สภาพทางภูมิศาสตร์ และสภาพภูมิอากาศ ดังนัน้
การเลือกทาเลที่ตงของโรงไฟฟ้
ั้
าจึงส่งผลให้ กาลังการผลิตแตกต่างกันไปตามความเข้ มของแสงที่ตา่ งกัน
(6)

นา้

ปั จจุบนั มีโครงการโรงไฟฟ้ าพลังน ้าไซยะบุรีและน ้าลิก 1 ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ างโดยแหล่งพลังงานสาคัญในการ
ผลิตไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าพลังน ้า คือ น ้าที่ไหลในแม่น ้าตามธรรมชาติแม้ ว่าน ้าที่ใช้ สาหรับการผลิตไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าพลังน ้า
จะได้ มาจากธรรมชาติและไม่มีต้นทุนค่าใช้ จ่าย แต่ปริ มาณน ้าในแต่ละช่วงเวลามีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์
ได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั สภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ มีการศึกษาความเพียงพอของปริ มาณ
น ้าก่อนการออกแบบก่อสร้ างเขื่อนของโรงไฟฟ้ าดังกล่าว
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ต้ นทุนวัตถุดิบของกลุม่ บริ ษัทสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ข้ อมูลทางการเงินเสมือนเฉพาะกิจการ
ต้ นทุนขายสินค้ า
และต้ นทุนการให้ บริการ

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม(1)
2555

ข้ อมูลทางการเงิน
เสมือนรวม
สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม(1)

งบการเงินรวมเพื่อ
วัตถุประสงค์ เฉพาะ
สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2557

2556

2557

2556

ล้ านบาท
ต้ นทุนวัตถุดิบ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ
สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม

%

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

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%

ค่าบารุงรักษา

666

2.94%

770

3.18%

1,022

4.76%

770

3.18%

1,024

4.75%

ค่าเสื่อมราคา

972

4.29%

1,034

4.27%

1,004

4.68%

1,035

4.27%

1,025

4.75%

อื่นๆ(2)

520

2.29%

593

2.45%

576

2.68%

593

2.45%

597

2.77%

22,672

100.00%

24,234

100.00%

21,454

100.00%

24,236

100.00%

21,571

100.00%

กาซธรรมชาติ
น ้ามันดีเซลและไอน ้า
น ้า
สารเคมี
อื่นๆ

รวม

ที่มา:
บริษัท
หมายเหตุ: (1) ข้ อมูลทางการเงินเสมือนจัดทาขึ ้นเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท โดยเสมือนว่าบริ ษัทได้ เกิดการควบ
รวมกิจการระหว่าง PTTUT และ IPT ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2555 และเสมือนว่าเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
เนื่องจากกลุม่ บริษัทก่อนและหลังการควบรวมกิจการอยู่ภายใต้ การควบคุมของ ปตท. ทังนี
้ ้ เสมือนว่าบริ ษัทได้ รวมงบการเงิน
ของ PTTUT และ IPT สาหรับระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2556 และงบการเงินของบริษัทสาหรับ
ระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 10 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อแสดงเป็ นงบการเงินเสมือนสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556
(2)
อื่นๆ ได้ แก่ เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ค่าไฟฟ้ารับซื ้อจาก กฟภ. และค่าไฟฟ้าสารอง

2.3.2 การบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้า
บริ ษัทได้ มีการบริ หารจัดการโครงการโรงไฟฟ้ าต่างๆ ให้ มี ประสิทธิ ภาพการผลิตและเพิ่มความมัน่ คง (Reliability)
ของระบบโดยมีกลยุทธ์หลักต่างๆ ดังนี ้
(1)

การก่ อสร้ างโรงไฟฟ้า

บริ ษัทมีทีมผู้บริ หารที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้ านเทคนิค และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้ า โดยให้
ความสาคัญตังแต่
้ การออกแบบและก่อสร้ าง กระบวนการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าและไอน ้า เพื่อเตรี ยมการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้ า รวมทังมี
้ ทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้ านเทคนิคในการให้ คาปรึกษาในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ า
การคัดเลือกผู้รับเหมาในการก่อสร้ าง บริ ษัทจะทาผ่านกระบวนการจัดจ้ างที่รัดกุม โดยมีข้อกาหนดและขอบเขตงาน
(Term of Reference: TOR) เป็ นสัญญาการจ้ างเหมาแบบเบ็ดเสร็ จ เพื่อจัดจ้ างผู้รับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือมีประสบการณ์
มีความชานาญ มีผลงานในอดีตที่เป็ นที่ยอมรับ และมีฐานะทางการเงิ นมั่นคง รวมทัง้ มีเงื่ อนไขให้ ผ้ ูรับเหมามีการวาง
หลักประกันการก่อสร้ าง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าแต่ละแห่งจะเสร็ จตามแผนงานที่กาหนดไว้ และสามารถผลิต
ไฟฟ้าได้ ตามเป้าหมาย โดยมีทีมที่ปรึกษาทางเทคนิคทาการตรวจสอบและประเมินโครงการในระหว่างก่อสร้ าง เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่าผู้รับเหมาได้ ก่อสร้ าง ส่งมอบงานและดาเนินการได้ ตามเงื่อนไขสัญญาการก่อสร้ าง
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สาหรับการจัดหาอุปกรณ์ในการผลิตไฟฟ้ า บริ ษัทจัดให้ มีการเลือกใช้ อปุ กรณ์และเทคโนโลยีจากผู้ผลิตที่เป็ นผู้นาใน
อุปกรณ์ นนๆ
ั ้ ทัง้ ด้ านเทคโนโลยี คุณภาพ และอายุการใช้ งาน นอกจากนี ้ ยังพิจารณาคุณสมบัติของผู้จัดจาหน่าย เช่น
สถานะทางการเงิน การดูแลและรับประกันคุณภาพสินค้ าอีกด้ วย
(2)

การบริหารจัดการการดาเนินงานโรงไฟฟ้า

บริ ษัทให้ ความสาคัญกับความมัน่ คง (Reliability) ของระบบการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าและไอน ้าให้ กบั ลูกค้ ารวมทัง้
มีแผนการซ่อมแซมบารุ งรักษาและจัดทาสัญญาซ่อมบารุ งรักษาเครื่ องจักรหลักจากผู้ผลิตโดยตรง ส่งผลให้ บริ ษัทมีความ
พร้ อมจ่าย (Availability) เพิ่มขึ ้น และระยะเวลาการหยุดเพื่อซ่อมแซม (Down Time) ลดลงเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ไฟฟ้าและไอน ้าของลูกค้ าได้ ตามเป้าหมาย
นอกจากนี ้ การเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็ นแนวทางหนึง่ ที่สาคัญในการบริ หารดาเนินงานโรงไฟฟ้ า ซึ่งบริ ษัท
มีการวางแผนการเดินเครื่ องจักรแต่ละชุดให้ เหมาะสม และตรวจสอบการทางานของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ มี
การใช้ เชื ้อเพลิงในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้ นทุนการผลิต และก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
(3) การริเริ่มโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ๆ
ตามที่บ ริ ษัท มี เป้ าหมายในการเป็ นผู้นาในธุ ร กิ จไฟฟ้ าด้ วยการขยายการลงทุน และพัฒ นาโครงการทัง้ ในและ
ต่างประเทศนัน้ บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้ าหรื อเข้ าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นอย่างต่อเนื่อง โดย
บริ ษัทมีการกาหนดมาตรการในการคัดเลือกโครงการลงทุนและผู้ร่ วมลงทุนอย่างรอบคอบ ทังการวิ
้
เคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องไม่วา่ จะเป็ นนโยบายด้ านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของประเทศที่จะร่ วมลงทุน และนาสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ต้ นทุนทางการเงิน ต้ นทุนเครื่ องจักรอุปกรณ์ และต้ นทุนการก่อสร้ าง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้ องมาวิเคราะห์
ความเป็ นไปได้ ในการลงทุน และผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ รับจากการลงทุนนัน้ ๆ นอกจากนี ้ ยังมีการวิเคราะห์ปัจจัย
แวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป (Sensitivity Analysis) ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับโครงการดังกล่าว เพื่อเตรี ยมหาแนวทางป้องกัน
ความเสีย่ งไว้ ลว่ งหน้ า
ในกรณีที่บริ ษัทจะมีการเข้ าร่ วมทุนในโครงการใหม่ๆ บริ ษัทให้ ความระมัดระวังในการพิจารณาการคัดเลือกผู้ร่วม
ลงทุน โดยพิจารณาจากชื่อเสียง ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความมัน่ คงและฐานะทางการเงิน รวมทังผลการ
้
ดาเนินงานที่ผา่ นมาในอดีต เพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะสามารถดาเนินธุรกิจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว
2.3.3 ประกันภัย
โรงไฟฟ้ าของบริ ษัทได้ มีการทาประกันภัยดังต่อไปนี ้
(1)

การประกันภัยความเสี่ยงทุกประเภท (All Risks)

โรงไฟฟ้ าของกลุม่ บริ ษัททุกแห่งมีการทาประกันภัยความเสี่ยงทุกประเภท (All Risks) โดยการประกันภัยดังกล่าวให้
ความคุ้มครองความเสีย่ งทุกประเภทสาหรับความสูญเสียหรื อเสียหายต่อทรัพย์สินของโรงไฟฟ้ า ตลอดจนทรัพย์สินที่อยู่ใน
ความควบคุมดูแลและเก็บรักษาของบริ ษัทที่บริ หารจัดการโรงไฟฟ้ าแต่ละแห่ง ได้ แก่ เครื่ องจักร โรงงาน อุปกรณ์ เครื่ อง
กังหัน เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า หม้ อต้ มไอน ้า และทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการขนส่ง โดยการกาหนดวงเงินเอาประกันภัยจะไม่ต่า
กว่ามูลค่าต้ นทุนทดแทน (Replacement Cost) ก่อนหักค่าเสือ่ มราคา (ไม่รวมค่าที่ดิน) ทังนี
้ ้ การทาประกันภัยความเสีย่ งทุก
ประเภทดังกล่าวมีข้อกาหนดเกี่ยวกับความรั บผิดส่ วนแรก (Deductibles) ตามวงเงิ นเสียหายที่ผ้ เู อาประกันภัยจะต้ อง
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รับผิดชอบเอง และกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีข้อยกเว้ นการคุ้มครองตามแบบกรมธรรม์มาตรฐานทัว่ ไป เช่น มีการ
กาหนดวงเงินชดเชยสูงสุดสาหรับความเสียหายบางประเภท เช่น ความสูญเสียจากการก่อการร้ าย และน ้าท่วม เป็ นต้ น
(2)

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption)

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็ นการทาประกันภัยภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงทุกประเภทโดยเป็ นการ
ประกันภัยที่ค้ มุ ครองความสูญเสียทางกาไร (รวมทังการสู
้
ญเสียสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี ที่ได้ รับจากคณะกรรมการส่งเสริ ม
การลงทุน) และการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนการดาเนินงาน (เป็ นรายจ่ายที่เกิดขึ ้นจากการป้องกันหรื อการลดการสูญเสียกาไร) ซึ่ง
เป็ นผลสืบเนื่องมาจากการหยุดชะงักของธุรกิจเนื่องจากความเสียหายของทรัพย์สินที่ได้ ทาประกันภัยไว้ โดยวงเงินเอา
ประกันภัยจะกาหนดจากประมาณการสูญเสียรายได้ สงู สุดของบริ ษัทในช่วงเวลาที่ต้องก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าใหม่จนแล้ วเสร็ จ ซึง่
ระยะเวลาสูญเสียรายได้ ที่ใช้ กาหนดวงเงินเอาประกัน ภัยจะขึ ้นกับระยะเวลาก่อสร้ างของโรงไฟฟ้ าแต่ละแห่ง ทังนี
้ ้ การทา
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักดังกล่าวมีข้อกาหนดเกี่ยวกับความรับผิดส่วนแรก (Deductibles) ตามระยะเวลาที่ธรุ กิจหยุดชะงัก
ที่ผ้ ูเ อาประกันภัยจะต้ อ งรั บผิ ดชอบเอง และกรมธรรม์ ป ระกันภัยดังกล่า วมี ข้อยกเว้ น การคุ้มครองตามแบบกรมธรรม์
มาตรฐานทัว่ ไป เช่น มีการกาหนดวงเงินชดเชยสูงสุดสาหรับความเสียหายบางประเภท เช่น ความสูญเสียจากการก่อการ
ร้ าย และน ้าท่วม เป็ นต้ น
(3)

การประกันภัยบุคคลที่สาม (Third Party Liability)

บริ ษัทมีการทาประกันภัยบุคคลที่สามเป็ นรายปี เพื่อเป็ นการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึง่ คุ้มครองการ
ชดใช้ ค่าเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็ บทางร่ างกายหรื อความเสียหายต่อทรั พย์ สิน ทัง้ นี ้การทาประกันภัยบุคคลที่สาม
ดังกล่าวมีข้อกาหนดเกี่ยวกับความรับผิดส่วนแรก (Deductibles) ตามวงเงินเสียหายที่ผ้ เู อาประกันภัยจะต้ องรับผิดชอบเอง
และมีข้อยกเว้ นการคุ้มครองตามแบบกรมธรรม์มาตรฐานทัว่ ไป
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่โรงไฟฟ้ าอยู่ระหว่างการก่อสร้ าง จะเป็ นการทาประกันภัยช่วงก่อสร้ าง (Construction All Risks
Insurance: CAR) โดยจะเป็ นการคุ้มครองความเสีย่ งจากการสูญเสียหรื อเสียหายอันเกิดขึ ้นต่อทรัพย์สินทุกอย่างของผู้เอา
ประกันภัยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ างโครงการ นอกจากนี ้ ยังได้ จัดทาประกันภัยขนส่งทางทะเล (Marine Cargo) สาหรับ
เครื่ องจักรหลักเพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุในการขนส่งเครื่ องจักรทางทะเล ตลอดจนการประกันภัยจากสูญเสียรายได้ จากการ
ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จล่าช้ า (Delay Start-up : DSU) อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุจากการติดตังและทดสอบเดิ
้
นเครื่ องจักรหลักและการ
เกิดอุบตั ิเหตุจากการขนส่ง ภายในระยะเวลาชดเชยรายได้ ที่จะตกลงกันตามระยะเวลาการก่อสร้ าง โดยมีข้อกาหนดเกี่ยวกับ
ความรั บผิดส่วนแรก (Deductibles) ตามที่ผ้ ูเอาประกันภัยจะต้ องรั บผิดชอบเอง และกรมธรรม์ ประกันภัยดังกล่าวมี
ข้ อยกเว้ นการคุ้มครองตามแบบกรมธรรม์มาตรฐานทัว่ ไป เช่น ความเสียหายที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของพนักงาน
และการก่อการร้ าย เป็ นต้ น
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โรงไฟฟ้ าของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีวงเงินเอาประกันภัย ดังนี ้
โรงไฟฟ้า
ศรีราชา

CUP-1

CUP-2

CUP-3

CHPP

IRPC-CP1

การประกันภัยความเสี่ยงทุกประเภท

424 ล้ าน
เหรียญสหรัฐ

305 ล้ าน
เหรียญสหรัฐ

126 ล้ าน
เหรียญสหรัฐ

76 ล้ าน
เหรียญสหรัฐ

727.8 ล้ าน
บาท

562 ล้ าน
เหรียญสหรัฐ

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
(Business Interruption: BI) / การ
สูญเสียรายได้ จากการก่อสร้ างแล้ ว
เสร็จล่าช้ า (Delay Start-up)

83 ล้ าน
เหรียญสหรัฐ

3,869 ล้ าน
บาท

783 ล้ าน
บาท

927 ล้ าน
บาท

108.7 ล้ าน
บาท

68 ล้ าน
เหรียญสหรัฐ

การประกันภัยบุคคลทีส่ าม

25 ล้ าน
เหรียญสหรัฐ

10 ล้ าน
เหรียญสหรัฐ

10 ล้ าน
เหรียญสหรัฐ

10 ล้ าน
เหรียญสหรัฐ

100 ล้ าน
บาท

10 ล้ าน
เหรียญสหรัฐ

จานวนเงินจากัดความรับผิด
(ต่ อครัง้ )

ที่มา: บริษัท
หมายเหตุ: 1. IRPC-CP อยู่ระหว่างก่อสร้ างโครงการ การทาประกันภัยจะเป็ นการทาประกันภัยช่วงก่อสร้ าง (Construction All Risks
Insurance: CAR)

ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีความเห็นว่าการกาหนดวงเงินเอาประกันภัยและเงื่อนไขของการทาประกันภัยทุกประเภทข้ างต้ นมีความ
เหมาะสมและเพียงพอตามแต่ละประเภทของกรมธรรม์ประกันภัย รวมทังสอดคล้
้
องกับแนวทางปฏิบตั ิทวั่ ไปในการประกอบ
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
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2.3.4

สิทธิประโยชน์ จากการลงทุน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับสิทธิประโยชน์จากการลงทุนดังนี ้
โครงการ
บัตรส่ งเสริมการลงทุนเลขที่

ผลิตภัณฑ์และ
กาลังผลิตตาม
BOI

ไฟฟ้า (เมกะวัตต์/ชม.)
ไอน ้า (ตัน/ชม.)
น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
(ลบ.ม./ชม.)
น ้าเย็น (ตันความเย็น)

1. อนุญาตให้ นาคนต่างด้ าวซึง่ เป็ น
ผู้ชานาญการเข้ ามาได้ ตามจานวนและ
ระยะเวลาที่กาหนด
2. ได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบคุ คลสาหรับ
กาไรสุทธิที่ได้ จากการประกอบกิจการที่
ได้ รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้ อยละ
100 เป็ นระยะเวลา 8 ปี (ระยะเวลาสิ ้นสุด
สิทธิประโยชน์)
3. ได้ รับลดหย่อนภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลสาหรับ
กาไรสุทธิที่ได้ จากการลงทุนในอัตราร้ อย
ละ 50 ของอัตราปกติมีกาหนด 5 ปี นับ
จากการสิ ้นสุดการส่งเสริมเกี่ยวกับการ
ยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลในข้ อ 2.
(ระยะเวลาสิ ้นสุดสิทธิประโยชน์)

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

CUP-3

ศรีราชา

ศรีราชา

CHPP

IRPC-CP(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

-
























(ก.ค. 2560)


(ส.ค. 2560)
(ยังไม่ใช้
สิทธิ)


(ใช้ สิทธิภาษี
ครบแล้ ว)


(ธ.ค. 2559)








(พ.ค. 2557)


(พ.ค. 2562)


(มิ.ย. 2558)


(มิ.ย. 2563)


(เม.ย. 2559)


(เม.ย. 2564)


(ก.ค. 2560)


(ก.ค. 2565)

Ph 6 1037(2)/อ./
2556
90.2
280

CUP-2


(ก.ค. 2560)


(ก.ค. 2565)
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(ก.ค.2565)
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(พ.ค. 2566)
(โดยประมาณ)


(พ.ค. 2571)
(โดยประมาณ)
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โครงการ
บัตรส่ งเสริมการลงทุนเลขที่

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

ศรีราชา

ศรีราชา

CHPP

IRPC-CP(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. ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับเครื่องจักร








ตามที่คณะกรรมการอนุมตั ิ
5. ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนาเงินปั นผลจาก
กิจการที่ได้ รับการส่งเสริมซึง่ ได้ รับยกเว้ น
ภาษีตามมาตรา 31 ไปรวมคานวณเพือ่








เสียภาษีเงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ได้ รับการ
ส่งเสริม
6. ได้ รับอนุญาตให้ หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และ
ค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว






เป็ นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนั ที่เริ่มมี


(พ.ค. 2559) (มิ.ย. 2560) (เม.ย.2561) (ก.ค. 2562) (ก.ค. 2562)
(ก.ค.2562)
รายได้ จากการประกอบกิจการ (ระยะเวลา
สิ ้นสุดสิทธิประโยชน์)
7. ได้ รับอนุญาตให้ หกั เงินลงทุนในการติดตัง้
หรือก่อสร้ างสิ่งอานวยความสะดวกร้ อยละ






25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหัก


(พ.ค. 2559) (มิ.ย. 2560) (เม.ย.2561) (ก.ค. 2562) (ก.ค. 2562)
(ก.ค.2562)
ค่าเสื่อมราคาตามปกติเป็ นเวลา 10 ปี
(ระยะเวลาสิ ้นสุดสิทธิประโยชน์)
หมายเหตุ: (1) IRPC-CP อยูร่ ะหว่างดาเนินการก่อสร้ าง ระยะเวลาสิ ้นสุดสิทธิประโยชน์จงึ ประมาณการจากวันที่คาดว่าจะเริ่มมีรายได้ จากการประกอบกิจการตามเงื่อนไขของ BOI
(2) ไม่เกินร้ อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้ านสิ่งแวดล้ อมโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
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(โดยประมาณ)






(พ.ค. 2568)
(โดยประมาณ)
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2.3.5 การจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ในส่วนของการบริ หารจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อมของการประกอบธุรกิจ บริ ษัทอยูภ่ ายใต้ การดูแลของหน่วยงานราชการ
ที่สาคัญ คือ (1) คณะกรรมการนโยบายและแผนสิ่งแวดล้ อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (2)
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน (3) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (กนอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และ (4) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
ในส่วนของมาตรฐานคุณภาพอากาศ โรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่วมและโรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชัน่ ของบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิ
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง กาหนดค่าปริ มาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรื อ
จาหน่ายพลังงานไฟฟ้ า พ.ศ. 2547 ประเภทโรงไฟฟ้ าใหม่ทกุ ขนาดที่ใช้ กาซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิง และเกณฑ์ที่กาหนดใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้ อม (Environmental Impact Assessment: EIA) มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
สถานประกอบการเพิ่มเติมจากรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้ อม เพื่อเฝ้ าระวังการรับสัมผัสกับสารเคมีตา่ งๆ โดยเทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2520 เรื่ อง ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับภาวะแวดล้ อม
(สารเคมี)
การตรวจวัด ระดับ เสียงโดยทั่ว ไป บริ เ วณริ มรั ว้ โรงงานด้ านทางเข้ า โรงงาน โดยเที ย บมาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 ปี 2540 เรื่ อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ ไป และการตรวจวัดระดับ
เสียงบริ เวณสถานประกอบการ ตามข้ อกาหนดที่นาเสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม เทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2546 เรื่ อง มาตรฐานการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ
โรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้ อมในการทางาน และมาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวง ปี 2549 เรื่ อง กาหนดมาตรฐานใน
การบริ หารและการจัดการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางานเกี่ยวกับความร้ อน แสงสว่าง
และเสียง
ในส่วนของคุณภาพน ้าทิ ้งที่ปล่อยออกจากโรงงานต้ องเป็ นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (ปี 2539)
เรื่ อง กาหนดคุณลักษณะของน ้าทิ ้งที่ระบายออกจากโรงงานโดยบริ ษัทได้ มีการว่าจ้ างบริ ษัทภายนอกที่ผ่านการขึ ้นทะเบียน
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ้งที่ปล่อยออกจากโรงงาน
สาหรับการกาจัดของเสียอื่นๆ บริ ษัทอยูภ่ ายใต้ ข้อบังคับตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง การกาจัดสิง่ ปฏิกลู
หรื อวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ ว ปี 2548 ซึง่ บริ ษัทได้ ดาเนินการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนด โดยว่าจ้ างบริ ษัทรับกาจัดสิ่งปฏิกูลหรื อ
วัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วที่ได้ รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาขนส่งออกไปจากโรงงาน
ที่ผา่ นมาบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดอย่างเคร่ งครัด ซึ่งผลการตรวจสอบจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมในด้ านคุณภาพ
อากาศ การตรวจวัดระดับเสียง และกากของเสีย ผ่านค่าควบคุมตาม EIA หรื อมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้ อง และบริ ษัทยังไม่เคย
ถูกฟ้ องร้ องในคดีที่เกี่ยวข้ องกับ สิ่งแวดล้ อมนอกจากนี ้ บริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญในการดาเนินธุรกิจด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมมาโดยตลอด และถือเป็ นหนึง่ ในภารกิจหลักในการบริ หารจัดการองค์กร โดยบริ ษัทได้ ใช้
มาตรการเชิงรุ กและป้องกัน อันตรายที่อาจเกิดขึ ้น ทังจากเครื
้
่ องจักรโรงงาน สถานีงาน หรื อจากขัน้ ตอนการทางานด้ วย
มาตรการต่างๆ ดังนี ้
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-

กาหนดนโยบายคุณภาพ ความมัน่ คง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม โดยกาหนดให้ มีตวั ชี ้วัด
การติดตามตรวจสอบและรายงานผลประสิทธิ ภาพด้ านคุณภาพ ความมัน่ คง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้ อมต่อคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารเป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง

-

จัดอบรมการจัดทาแผนงานโดยคานึงถึงคุณภาพ ความมัน่ คง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
เป็ นประการแรก อี ก ทัง้ มี ร ะบบการตรวจสอบอย่ า งสม่ า เสมอเพื่ อ ให้ แผนงานดัง กล่ า วตอบสนองต่ อ
ประสิทธิภาพและสภาพแวดล้ อมในการทางานอย่างแท้ จริ ง

-

การวิเคราะห์พฤติกรรมการทางานที่ไม่ปลอดภัยการสารวจจุดเสี่ยงต่อความมัน่ คงและปลอดภัย และกาหนด
พื ้นที่อนั ตราย รวมถึงการตรวจสอบสภาพแวดล้ อมในการทางาน (แสง เสียง ความร้ อน และฝุ่ นละออง) และ
วิธีการทางานที่อาจส่งผลกระทบต่อ สุขภาพของพนักงานและผู้เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ นข้ อมูลในการออกแบบและ
กาหนดมาตรการป้องกันหรื อแก้ ปัญหาอย่างถูกต้ องและเหมาะสม

-

การพัฒนาคูม่ ือความปลอดภัยในการทางาน การส่งเสริ มความรู้ และความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเรื่ องคุณภาพ ความ
มัน่ คง ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่งแวดล้ อมให้ แก่พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิ จ และผู้มีส่วนได้ เสียกับ
องค์กร

ด้ วยการดาเนินงานที่เข้ มแข็งและต่อเนื่องทาให้ บริ ษัทไม่มีสถิติการเกิดอุบตั ิการณ์ด้าน Quality, Safety, Health and
Environment (QSHE) ถึงขันสู
้ ญเสียวันทางานหรื อสูญเสียโอกาสในการผลิต และยังรักษามาตรฐานการรับรองตามระบบ
สากล ได้ แก่ ISO 9001-2008 ISO 14001-2004 OHSAS 18001-2007 และ TIS 18001-2011 ได้ เป็ นอย่างดีรวมถึงการ
ได้ รับรางวัลและการรับรองจากหน่วยงานราชการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทังในด้
้ านการดาเนินการติดตามและตรวจวัดด้ าน
สิง่ แวดล้ อมตามหลัก EIA การจัดการของเสียในโรงงานโครงการธรรมาภิบาลสิง่ แวดล้ อม การนาของเสียจากระบบการผลิต
มาใช้ ให้ เ กิ ดประโยชน์ และการรั ก ษาสถิ ติอุบัติเ หตุใ ห้ เป็ นศูน ย์ เป็ นต้ น รวมทัง้ มีก ารน าระบบบริ หารจัด การที่เป็ นเลิศ
(Operational Excellence Management System: OEMS) มาใช้ เพื่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ ว่าบริ ษัทมีการบริ หารงานอย่าง
มืออาชีพและมีประสิทธิภาพ
2.4

การตลาดและการแข่ งขัน

2.4.1 การจัดจาหน่ ายและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
การจัดจาหน่าย
บริ ษัทจัดส่งกระแสไฟฟ้ าที่ผลิตได้ จากเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าที่ทาการยกระดับแรงดันไฟฟ้ าตามลักษณะการใช้ งานของ
ลูกค้ าด้ วยหม้ อแปลงไฟฟ้ า (Transformer) ไปยังระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้ าร่ วมที่สถานีไฟฟ้ าย่อย (Substation) หลังจาก
นันกระแสไฟฟ้
้
าจะถูกส่งต่อไปตามสายส่งไฟฟ้ า เพื่อจาหน่ายเข้ าสู่ระบบกระแสไฟฟ้ าของ กฟผ. กฟภ. กฟน. และลูกค้ า
อุตสาหกรรมต่อไป
นอกจากนี ้ บริ ษัทจะทาการจาหน่ายไอนา้ นา้ เย็น และน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมให้ กับลูกค้ าอุตสาหกรรมที่ตงั ้ อยู่
ใกล้ เคียงกับที่ตงของโรงไฟฟ้
ั้
าแต่ละแห่ง ผ่านระบบขนส่งทางท่อส่งผลิตภัณฑ์นนๆ
ั้
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กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าของบริ ษัทแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ หลัก ดังนี ้
(1) กฟผ. กฟภ. และ กฟน.
ตามลักษณะโครงสร้ างระบบไฟฟ้ าของประเทศไทย กฟผ. กฟภ. และ กฟน.จะเป็ นผู้ประกอบการรายใหญ่ในการ
จัดหาไฟฟ้ าให้ กับภาคอุตสาหกรรมและประชาชนทัว่ ไป ทาให้ มีความจาเป็ นที่หน่วยงานทัง้ 3 แห่งจะต้ องจัดหาไฟฟ้ าให้
เพียงพอกับความต้ องการ ดังนันหน่
้ วยงานดังกล่าวจึงรับซื ้อไฟฟ้ าจากผู้ผลิตไฟฟ้ าภาคเอกชน ผ่านการทาสัญญาซื ้อขาย
ไฟฟ้า 3 ประเภทหลัก คือ ผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนราย
เล็กมาก (VSPP) ทังนี
้ ้ กลุม่ บริ ษัทมีการจาหน่ายไฟฟ้ าให้ กบั กฟผ. กฟภ. และ กฟน. ผ่านการทาสัญญาทัง้ 3 ประเภท
โดยสัดส่วนรายได้ ของการจาหน่ายไฟฟ้ า (รวมรายได้ จากสัญญาเช่าการเงิน) ให้ กับหน่วยงานทัง้ 3 แห่ง รวมเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 55 และร้ อยละ 46 ของรายได้ รวมของบริ ษัทในปี 2556 และปี 2557 ตามลาดับ
(2)

ลูกค้ าอุตสาหกรรม

นอกจากการจ าหน่า ยให้ กับ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. บริ ษั ท ยัง มี ก ารจ าหน่า ยไฟฟ้ าให้ กับ ลูก ค้ า อุต สาหกรรม
โดยบริ ษัทมียอดจาหน่ายไฟฟ้ าให้ กับลูกค้ าอุตสาหกรรมของบริ ษัทคิดเป็ นร้ อยละ 21 และร้ อยละ 24 ของรายได้ รวมของ
บริ ษัทสาหรับปี 2556 และปี 2557 ตามลาดับ
ในฐานะผู้ผลิตสาธารณูปโภคพื ้นฐาน ได้ แก่ ไอน ้า น ้าเย็น และน ้าเพื่ออุตสาหกรรม บริ ษัทให้ ความสาคัญกับความ
มัน่ คงและต่อเนื่องในการจัดจาหน่าย รวมถึงการกาหนดราคาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงได้ กบั ผู้ผลิตรายอื่นในตลาด โดยลูกค้ า
อุตสาหกรรมของบริ ษัทส่วนใหญ่อยูใ่ นกลุม่ ธุรกิจปิ โตรเคมี โดยมียอดจาหน่ายคิดเป็ นร้ อยละ 23 และร้ อยละ 30 ของรายได้
รวมของบริ ษัทสาหรับปี 2556 และปี 2557 ตามลาดับ
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีการจาหน่ายไนโตรเจนให้ กบั บริ ษัทในกลุม่ ปตท. โดยมียอดจาหน่ายคิดเป็ นร้ อยละ 0.4 และ
ร้ อยละ 0.4 ของรายได้ รวมของบริ ษัทสาหรับปี 2556 และปี 2557 ตามลาดับ
2.4.2 การกาหนดราคา
การกาหนดราคาค่ าไฟฟ้า
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้ มีการกาหนดโครงสร้ างอัตราค่าไฟฟ้ าของประเทศไทยให้ สะท้ อนถึงต้ นทุน
ค่าไฟฟ้ าที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาในแต่ละวัน โดยอัตราการรับซื ้อไฟฟ้ าเป็ นไปตามโครงสร้ างอัตราค่าไฟฟ้ าซึ่งจาแนกตาม
ประเภทของผู้ผลิตไฟฟ้ าดังต่อไปนี ้
(1)

การกาหนดราคาของผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer: IPP)

สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าของผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่โดยทัว่ ไปจะมีการกาหนดโครงสร้ างราคาหลักเป็ น 2 ส่วน ส่วน
แรก คือ ค่าความพร้ อมจ่าย (Availability Payment) ซึ่งเป็ นค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้ แก่โรงไฟฟ้ าเป็ นรายเดือนในการ
รักษาระดับความพร้ อมจ่ายไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าที่ไม่คานึงถึงจานวนหน่วยไฟฟ้ าที่ กฟผ. ซื ้อขายตามจริ งจากโรงไฟฟ้ า ทังนี
้ ้
ค่า AP ประกอบด้ วย
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-

APR1 : ค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้ แก่บริ ษัท สาหรับค่าก่อสร้ างโรงงาน รวมถึงภาระเงินกู้และผลตอบแทนของ
บริ ษัท (Capacity Cost)
APR2 : ค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้ แก่บริ ษัท สาหรับค่าใช้ จ่ายคงที่ในการเดินเครื่ องและบารุ งรักษา (Fixed
O&M)

ส่วนที่สอง คือ ค่าพลังงานไฟฟ้ า (Energy Payment) ที่ผ้ ผู ลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ จะกาหนดราคาโดยคานึงถึง
ต้ นทุนการผลิตผันแปร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุม่ บริ ษัทจาหน่ายไฟฟ้ าภายใต้ สญ
ั ญาผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ จานวน 2 สัญญา
ได้ แก่ โรงไฟฟ้ าศรี ราชา และ RPCL โดยมีปริ มาณการจาหน่ายไฟฟ้ าภายใต้ สญ
ั ญาเท่ากับ 700 และ 1,400 เมกะวัตต์
ตามลาดับ ซึง่ สัญญาแต่ละฉบับมีอายุสญ
ั ญา 25 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่เริ่ มจ่ายไฟฟ้ าเข้ าระบบของ กฟผ.
(2)

การกาหนดราคาของผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer: SPP)

การกาหนดราคาไฟฟ้ าสาหรับผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายเล็ก ขึ ้นอยู่กับประเภทของเชือ้ เพลิง และประเภทของสัญญา
ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(2.1)

การกาหนดราคาของสัญญา Firm

สัญญา Firm คือ สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าที่มีการกาหนดปริ มาณพลังไฟฟ้ าที่จะจ่ายให้ กฟผ. ตลอดอายุสญ
ั ญา
ซึง่ สัญญาจะมีระยะเวลาตังแต่
้ 5 ปี ขึ ้นไป โดยการกาหนดราคาของสัญญาประเภทนี ้ ประกอบด้ วย ค่าพลังไฟฟ้ า (Capacity
Payment: CP) ซึ่งพิจารณาจากค่าลงทุนของโรงไฟฟ้ าที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในอนาคต (Long Run Avoided
Capacity Cost) จากการที่รับซื ้อพลังไฟฟ้ า ค่าพลังงานไฟฟ้ า (Energy Payment: EP) ซึ่งกาหนดจากค่าเชื ้อเพลิงในการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้ า ที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในอนาคต (Long Run Avoided Energy Cost) และค่าประหยัดการใช้
เชื อ้ เพลิง (Fuel Saving) ซึ่ง จะได้ รับรายได้ ส่วนนี ้ เมื่ อสามารถใช้ เชื อ้ เพลิงได้ น้ อยกว่าค่า มาตรฐานที่ กฟผ. ก าหนด
นอกจากนี ้ กฟผ. จะรับซื ้อไฟฟ้ าตามปริ มาณที่กาหนดไว้ ในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ า และมีค่าปรับหาก SPP ไม่สามารถผลิต
ไฟฟ้าได้ ตามปริ มาณที่กาหนดไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุม่ บริ ษัทจาหน่ายไฟฟ้ าภายใต้ สญ
ั ญาผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายเล็กแบบสัญญา
Firm จานวน 4 สัญญา ได้ แก่ BIC โครงการที่ 1 จานวน 90 เมกะวัตต์ BIC โครงการที่ 2 จานวน 90 เมกะวัตต์ NNEG
จานวน 90 เมกะวัตต์ และ IRPC-CP จานวน 180 เมกะวัตต์ ซึง่ สัญญาแต่ละฉบับมีอายุสญ
ั ญา 25 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่เริ่ มจ่าย
ไฟฟ้าเข้ าระบบของ กฟผ.
(2.2)

การกาหนดราคาของสัญญา Non-firm

สัญญา Non-firm คือ สัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าที่มีการกาหนดพลังไฟฟ้ าที่จะจ่ายให้ กฟผ. ตลอดอายุสญ
ั ญาที่มี
ระยะเวลาสัญญาไม่เกิน 5 ปี โดยสัญญาประเภทนี ้จะไม่ได้ รับเงินค่าพลังไฟฟ้ า (CP) ได้ รับเพียงแต่ค่าพลังงานไฟฟ้ า (EP)
ซึ่งกาหนดจากค่าเชื อ้ เพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้ า ค่าดาเนินการ และค่าบารุ งรั กษาของโรงไฟฟ้ าที่ กฟผ. สามารถ
หลีกเลีย่ งได้ ในระยะสัน้ (Short Run Avoided Energy Cost) จากการรับซื ้อไฟฟ้ าจากผู้ผลิตรายเล็กทาให้ ราคาซื ้อขายไฟฟ้ า
เฉลี่ยของสัญญา Non-firm ต่ากว่าสัญญา Firm ทังนี
้ ้ หากเป็ นการรับซื ้อไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าระบบพลังงานหมุนเวียนจะมี
ส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้ า (Adder) หรื อรับซื ้อไฟฟ้ าในอัตราพิเศษ (Feed in Tariff)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุม่ บริ ษัทจาหน่ายไฟฟ้ าภายใต้ สญ
ั ญาผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายเล็กแบบสัญญา
Non-firm จานวน 2 สัญญา ได้ แก่ CUP-1 จานวน 40 เมกะวัตต์ และ CUP-2 จานวน 60 เมกะวัตต์ ซึ่งสัญญาแต่ละฉบับมี
อายุสญ
ั ญา 5 ปี และต่ออัตโนมัติทกุ 5 ปี
(3)

การกาหนดราคาของผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP)

ผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายเล็กมาก คือ ผู้ผลิตไฟฟ้ าที่มีการจาหน่ายให้ กฟภ. หรื อ กฟน. ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ต่อสัญญา
โดยอัตราการรับซื ้อไฟฟ้ าเท่ากับค่าไฟฟ้ าตามโครงสร้ างค่าไฟฟ้ าขายส่ง ณ ระดับแรงดันที่ VSPP ทาการเชื่อมโยงกับระบบ
ไฟฟ้ารวมกับค่าไฟฟ้ าตามสูตรค่าเอฟทีขายส่งเฉลีย่ ทังนี
้ ้ หากเป็ นการรับซื ้อไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าระบบพลังงานหมุนเวีย นจะมี
ส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้ า (Adder) หรื อรับซื ้อไฟฟ้ าในอัตราพิเศษ (Feed in Tariff) เป็ นไปตามประกาศของ กฟภ. หรื อ
กฟน.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทจาหน่ายไฟฟ้ าภายใต้ สญ
ั ญาผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายเล็กมาก จานวน 11 สัญญา
ได้ แก่ CHPP จานวน 6.4 เมกะวัตต์ และ SSE1 มี 10 สัญญา จานวนรวม 80 เมกะวัตต์ ซึง่ สัญญาแต่ละฉบับมีอายุสญ
ั ญา 5
ปี และต่ออัตโนมัติทกุ 5 ปี
อัตราการรับซือ้ ไฟฟ้าของลูกค้ ากลุ่มอุตสาหกรรม
ลูกค้ าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็ นโรงงานอุตสาหกรรมในกลุม่ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ด้านปิ โตรเคมี โดยบริ ษัทมีการตกลงซื ้อ
ขายไฟฟ้ ากับลูกค้ าแต่ละรายทีอ่ ้ างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้ าของกฟภ. ซึง่ จะมีการปรับเปลีย่ นค่าเอฟทีตามต้ นทุนเชื ้อเพลิง
การกาหนดราคาค่ าไอนา้ และนา้ เพื่อการอุตสาหกรรม
ราคาขายไอน ้าและน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมให้ กบั ลูกค้ าอุตสาหกรรมกาหนดจากต้ นทุนการผลิตของบริ ษัท และมีการ
บวกกาไรส่วนเพิ่ม (Cost plus) และปรับราคาได้ ตามต้ นทุนการผลิตที่เกิดขึ ้นจริ งโดยใช้ สตู รราคา ซึง่ รวมถึงการลงทุน ต้ นทุน
ผันแปรและค่าใช้ จ่ายในการเดินเครื่ องและการซ่อมบารุง การลงทุนในระบบจาหน่าย (Distribution System) ที่จดั เตรี ยมให้
ลูกค้ าแต่ละรายเป็ นการเฉพาะ (Dedicated) พลังงานสูญเสียในระบบจาหน่าย (Energy Loss) และอื่นๆ
2.4.3 การแข่ งขัน
บริ ษัทไม่เผชิ ญกับการแข่งขันสาหรั บการจาหน่ายไฟฟ้ าให้ กับหน่วยงานไฟฟ้ าภาครัฐ (กฟผ. กฟภ. และ กฟน.)
เนื่องจากสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าเป็ นสัญญาระยะยาวอายุสญ
ั ญา 5–25 ปี แต่บริ ษัทอาจประสบกับภาวะการแข่งขันค่อนข้ างสูง
ในการประมูลหรื อยื่นขออนุญาตขายไฟฟ้ าให้ กบั หน่วยงานภาครัฐสาหรับโครงการโรงไฟฟ้ าแห่งใหม่ อย่างไรก็ตาม บริ ษัท
เชื่อว่าด้ วยผลการดาเนินงานโรงไฟฟ้ าในอดีตของบริ ษัท ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ทางธุรกิ จ จะส่งผลให้ บริ ษัท
สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการด้ านกิจการพลังงานได้
นอกจากนี ้ บริ ษัทเผชิญกับภาวะการแข่งขันในการจาหน่ายไฟฟ้ าหรื อไอน ้าค่อนข้ างต่าสาหรับลูกค้ าในกลุม่ ปตท.
และโครงการที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตจากการขยายการลงทุนของกลุ่ม ปตท. รวมทังลู
้ กค้ าอุตสาหกรรมต่างๆ ที่อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมหรื อบริ เวณใกล้ เคียงกับที่บริ ษัทมีโรงไฟฟ้ าเปิ ดดาเนินการอยู่ เนื่องจากบริ ษัทมีความได้ เปรี ยบจากการเป็ น
บริ ษัทแกนนาธุรกิจพลังงานไฟฟ้ าของกลุม่ ปตท. (PTT Group’s Power Flagship) ประกอบกับสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าและ
ไอน ้าดังกล่าวเป็ นสัญญาระยะยาวและมีการรับประกันความมัน่ คงในการจ่ายกระแสไฟฟ้ าและไอน ้า และบริ ษัทได้ ลงทุนวาง
สายส่งไฟฟ้ าและท่อส่งไอน ้าไปยังโรงงานของลูกค้ าแต่ ละรายโดยตรง ดังนันหากลู
้
กค้ าเปลี่ยนผู้จาหน่ายไฟฟ้ าหรื อไอน ้า
จะต้ องมีต้นทุนที่สงู ในการเปลีย่ นแปลงและติดตังอุ
้ ปกรณ์ใหม่
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จากการที่รัฐบาลได้ วางนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งส่งผลให้ มีแนวโน้ มที่จะมีการรับซื ้อไฟฟ้ าเพิ่มขึ ้นในอนาคต โดย
ในแผนพัฒนากาลัง การผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย ปี 2553 – ปี 2573 ฉบับปรับปรุ งครัง้ ที่ 3 (“แผน PDP 2010 ฉบับ
ปรับปรุงครัง้ ที่ 3”) ได้ มีการสนับสนุนให้ เพิ่มการรับซื ้อไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนส่งผลให้ บริ ษัทในอุตสาหกรรม
ผลิตไฟฟ้ ามีการกระจายการพัฒนาโรงไฟฟ้ าไปใช้ พลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ ้น ซึง่ บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญกับการปรับปรุ ง
แผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้ าของประเทศฉบับใหม่ และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 10 ปี (ปี 2555
– ปี 2564) เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนการดาเนินการและลงทุนธุรกิจไฟฟ้ าที่มีความหลากหลาย จึงอาจส่งผลให้
บริ ษัทมีคแู่ ข่งขันที่เพิ่มมากขึ ้น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ คานึงถึงปั จจัยสาคัญอื่นที่อาจส่งผลต่อการแข่งขันในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท เพื่อประเมิน
ความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัทในอนาคต เช่น การปรับปรุ งแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้ าของประเทศฉบับใหม่
(New PDP) การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้ านพลังงานของภาครัฐ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (New
AEDP) และแผนอนุรักษ์ พลังงาน (New EEDP) รวมทังการเปิ
้
ดประชาคมอาเซียนในปี 2558 เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ เนื่องจากธุรกิจผลิตไฟฟ้ าในประเทศมีการแข่งขันสูงขึ ้น ประกอบกับการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าภายในประเทศ
มีข้อจากัดเพิ่มขึ ้น ทาให้ บริ ษัทต้ องแสวงหาโอกาสการขยายธุรกิจโดยการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งบริ ษัทมีแผนร่ วมมือกับ
ผู้ผลิตไฟฟ้ ารายใหญ่อื่นๆ ทังในและต่
้
างประเทศที่มีทงความพร้
ั้
อมในด้ านประสบการณ์ และฐานะทางการเงินที่ต้องการ
ขยายธุรกิจในลักษณะนี ้เช่นกัน
2.4.4 กลยุทธ์ ในการประกอบธุรกิจ
(1)

การเติบโตไปพร้ อมกับการขยายธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ปตท. (Growth along with PTT Group)

เนื่องจากความมีเสถียรภาพด้ านไฟฟ้ าและสาธารณูปโภคถือเป็ นสิ่งสาคัญยิ่งต่อกระบวนการผลิตของบริ ษัทต่างๆ
ในกลุ่ม ปตท. ดังนัน้ บริ ษัทซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้ านนี ้จึงได้ รับความไว้ วางใจและมีแผนที่จะขยายธุรกิจของบริ ษัทให้
สอดคล้ องกับความต้ องการที่เพิ่มมากขึน้ ตามแผนการขยายธุรกิ จทัง้ ในและต่างประเทศของบริ ษัทในกลุ่ม ปตท. เช่น
การพัฒนาโรงผลิตสาธารณูปการ 4 (CUP-4) เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจปิ โตรเคมีของกลุม่ ปตท. เป็ นต้ น
(2)

การเติบโตอย่ างรวดเร็วผ่ านการพัฒนาโครงการระยะสัน้ หรือการเข้ าซือ้ กิจการ (Quick Win)

เพื่อให้ บริ ษัทสามารถเพิ่มกาลังการผลิตไฟฟ้ าได้ ในระยะสัน้ บริ ษัทจึงมีแผนพัฒนาโรงไฟฟ้ าประเภทต่างๆ เช่น
การลงทุนต่อเนื่องใน BIC สาหรับการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) โครงการที่ 2 และร่ วม
ลงทุนในโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม กาซชีวภาพ และชีวมวล
ซึ่งใช้ ระยะเวลาในการก่อสร้ างค่อนข้ างสัน้ นอกจากนี ้ บริ ษัทมีนโยบายที่จะเข้ าซื ้อกิจการทังหมดหรื
้
อบางส่วน (Merger &
Acquisition: M&A) ในโครงการผลิตไฟฟ้ าทังในและต่
้
างประเทศ ทังที
้ ่เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์แ ล้ วหรื ออยู่ระหว่าง
การก่อสร้ าง
บริ ษัทมีโครงการที่จะดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม และมีการเตรี ยมความพร้ อมที่จะดาเนิน
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อรองรับกับแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุ งครัง้ ที่ 3 ที่ให้ ความสาคัญในการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่างๆ ทังนี
้ ้ ที่ประชุม กพช. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ได้ พิจารณาขยายกรอบการรับซื ้อไฟฟ้ า
จากโซล่าร์ ฟาร์ มของภาคเอกชนเพิ่มเติมจากเดิม 576 เมกะวัตต์ เพื่อให้ ครบ 2,000 เมกะวัตต์ เป็ นรับเพิ่ม 800 เมกะวัตต์ ซึ่ง
จะทาให้ มีโซล่าฟาร์ มมากกว่า 2,200 เมกะวัตต์ หากทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องเปิ ดรับคาขอจาหน่ายไฟฟ้ าพลังงาน
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แสงอาทิตย์ใหม่ ทังในรู
้ ปแบบของโซล่าฟาร์ มและโซล่ารู ฟท็อป (Solar Rooftop) บริ ษัทหรื อบริ ษัทในกลุม่ จะดาเนินการยื่น
คาขอและพร้ อมที่จะดาเนินการ
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ทาการศึกษาข้ อมูลและพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ในการร่ วมลงทุนหรื อก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ ขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้ าประมาณ 90 เมกะวัตต์ คาดว่าจะใช้ เ วลาก่อสร้ างประมาณ 1 ปี หลังจาก
ลงนามในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ ากับ กฟผ.หรื อ กฟภ. นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ ร่วมกับผู้ร่วมทุนรายหนึ่งเพื่อสารวจและประเมิน
ศักยภาพโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนที่ดินของผู้ร่วมทุนรายดังกล่าว
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ลงนามในบันทึกความเข้ าใจ (MOU) เพื่อศึกษาโครงการโรงไฟฟ้ า โดยใช้ ทลายปาล์มเป็ นเชือ้ เพลิง มี
ขนาดกาลังการผลิตประมาณ 7 - 10 เมกะวัตต์ ที่จงั หวัดสุราษฎร์ ธานี โดยโครงการดังกล่าวมีระบบเชื่อมโยงสายส่งรองรับ
ได้ และอยูร่ ะหว่างเตรี ยมยื่นขอทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าในเดือนเมษายน 2558 ในระบบ Feed in Tariff (FIT) รวมทังบริ
้ ษัท
ได้ ลงนามในบันทึกความเข้ าใจ (MOU) เพื่อร่ วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลในพื ้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
เบื ้องต้ นบริ ษัทได้ ร่วมศึกษาโครงการโรงไฟฟ้ าโดยใช้ เศษไม้ ยางพาราเป็ นเชื ้อเพลิง ขนาดกาลังการผลิต ประมาณ 6-9 เมกะ
วัตต์
(3)

การเติบโตโดยการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ในประเทศและภูมิภาคใกล้ เคียง (Big Win)

เพื่อให้ บริ ษัทสามารถเพิ่มกาลังการผลิตไฟฟ้ าได้ ในระยะยาว บริ ษัทจึงมีแผนที่จะพัฒนาและร่ วมลงทุนในโรงไฟฟ้ า
ประเภทต่างๆ ในประเทศและภูมิภาคใกล้ เคียง เช่น เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็ นต้ น โดย
บริ ษัทได้ เข้ าร่วมลงทุนใน XPCL ผ่านการถือหุ้นใน NSC และเข้ าซื ้อหุ้น NL1PC
ทังนี
้ ้ บริ ษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าในต่างประเทศหลายโครงการ เช่น โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้ าใช้
กาซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงในตอนกลางของเมียนมาร์ ขนาดประมาณ 500 เมกะวัตต์ โดยจะเป็ นการร่ วมทุนกับบริ ษัทอื่นซึ่ง
บริ ษัทมีแผนที่จะถือหุ้นประมาณร้ อยละ 25 ปั จจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ ตลอดจนเจรจา
เงื่อนไขโครงการกับรัฐบาลเมียนมาร์ และสถาบันการเงินที่สนับสนุนโครงการ และโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้ าถ่านหินในทาง
ตอนใต้ ของเมียนมาร์ โดยมีขนาดในเบือ้ งต้ นประมาณ 1,800 เมกะวัตต์ ซึ่งมีแนวทางที่จะผลิตไฟฟ้ าเพื่อจาหน่ายให้ แก่
Myanmar Electric Power Enterprise: MEPE และ กฟผ. โดยจะเป็ นการร่ วมทุนกับบริ ษัทอื่นซึ่งบริ ษัทมีแผนที่จะถือหุ้น
ประมาณร้ อยละ 45 ปั จจุบนั ได้ ลงนามในบันทึกความเข้ า ใจ (MOU) กับกระทรวงไฟฟ้ าของรัฐบาลเมียนมาร์ เพื่อเข้ าศึกษา
ความเป็ นไปได้ ของโครงการ
(4)

การลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Adjacent and Support Opportunities)
นอกจากการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ า บริ ษัทมีแผนขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช่น
(4.1) ธุรกิจระบบโครงข่ ายสายส่ งไฟฟ้า (Transmission and Distribution)

บริ ษัทเล็งเห็นว่าการเข้ าถึงไฟฟ้ าเป็ นปั จจัยสาคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ โดยบริ ษัทมีความสนใจ
ที่จะลงทุนพัฒนาและให้ เช่าโครงข่ายสายส่งไฟฟ้ าที่จะมุง่ เน้ นตลาดในประเทศเพื่อนบ้ านที่ยงั มีระบบโครงข่ายสายส่งที่ยงั ไม่
เพียงพอและทัว่ ถึง ได้ แก่ สปป.ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา เป็ นต้ น เพื่อให้ ประชาชนและภาคอุตสาหกรรมสามารถเข้ าถึงการ
ใช้ ไฟฟ้าได้ อย่างครอบคลุมและเพียงพอ ซึง่ โครงการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ าของบริ ษัทในประเทศ
นันๆ
้ และจะช่วยสร้ างผลตอบแทนระยะยาวให้ กบั บริ ษัท รวมทังเป็
้ นการช่วยพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานในการพัฒนาประเทศ
นันๆ
้ ต่อไปทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการเจรจากับรัฐบาลเมียนมาร์ เรื่ องโครงการสายส่งไฟฟ้ าในบางพื ้นที่ของประเทศ
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(4.2) ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)
บริ ษัทมีแผนที่จะขยายไปยังธุรกิจบริ ษัทจัดการพลังงาน ซึ่งให้ บริ การในด้ านการอนุรักษ์ พลังงาน และ/หรื อ
พลังงานทดแทนที่ให้ บริ การครบวงจร โดยการบริ การจะครอบคลุมถึงการให้ คาปรึ กษา การเสนอโครงการ การบริ หาร
โครงการ การออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะห์ การใช้ พลังงาน ติดตัง้ อุปกรณ์ และดา เนินงานสาหรับโครงการอนุรักษ์
พลังงาน และ/หรื อพลังงานทดแทน การจัดหาแหล่งเงินทุนสาหรั บโครงการด้ านพลังงาน ตลอดจนการลงทุนในธุรกิจที่
เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการพลังงาน
(4.3) ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่ (Energy Storage System and Battery)
การขยายสูธ่ ุรกิจระบบกักเก็บพลังงานไม่เพียงแต่เพิ่มสายธุรกิจของบริ ษัท แต่ยงั ช่วยส่งเสริ มธุรกิจผลิตและ
จาหน่ายไฟฟ้ าซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทอีกด้ วย นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีโอกาสในการขยายสูต่ ลาดแบตเตอรี่ สาหรับยาน
ยนต์ไฟฟ้ าตามการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้ าที่มีการเติบโตอย่างต่อ เนื่อง ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ เข้ าร่ วมทุนกับ 24M
ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา ที่ทาการวิจยั และพัฒนาการผลิตและจาหน่ายแบตเตอรี่ ประเภทลิเทียม-ไอออน (LithiumIon) เพื่อนามาพัฒนาประยุกต์ใช้ เป็ นระบบกักเก็บไฟฟ้ าสารองสาหรับภาคอุตสาหรรมและการเสริ มสร้ างความมัน่ คงใน
ระบบจ่ายไฟฟ้ าและระบบเชื่อมโยง ด้ วยเทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่ที่ลดการใช้ วตั ถุดิบและระยะเวลาในการผลิต ส่งผลให้
ต้ นทุนการผลิตแบตเตอรี่ ประเภทลิเทียม-ไอออน (Lithium-Ion) ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ โดยมีประสิทธิ ภาพและความ
ปลอดภัยของการใช้ แบตเตอรี่ สงู ขึ ้น คาดว่าจะเริ่ มทาการจาหน่ายแบตเตอรี่ ในเชิงพาณิชย์ได้ ในปี 2561
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีแผนที่จะให้ บริ การติดตังและบริ
้
หารจัดการสถานีจ่ายประจุไฟฟ้ าเพื่อส่งเสริ มการใช้
รถยนต์ไฟฟ้าในบริ เวณลานจอดรถของห้ างสรรพสินค้ า อาคารสานักงาน และโรงแรม เป็ นต้ น
(4.4) โครงการพัฒนานา้ เพื่อการอุตสาหกรรม
บริ ษัทได้ ลงนามในบันทึกความเข้ าใจ (MOU) กับบริ ษัท ยูนิเวอร์ แซล ยูทีลิตี ้ส์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทในเครื อ
ของบริ ษัท จัดการและพัฒนาน ้าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) เพื่อ ศึกษาโครงการพัฒนาน ้า โดยนาน ้าเสียมาบาบัดให้ มี
คุณภาพเป็ นน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม เพื่อลดการใช้ น ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติและสนับสนุนให้ การบริ หารจัดการน ้าในชุมชน
ต่า งๆ เป็ นไปอย่า งมี ป ระสิท ธิ ภาพ ซึ่ง โครงการพัฒ นาน า้ นี น้ อกจากจะเป็ นการสร้ างหลัก ประกัน ความมั่น คงในด้ า น
สาธารณูปโภคเพื่อการผลิตของบริ ษัท และลูกค้ าแล้ ว ยัง เป็ นการนาทรัพยากรมาหมุนเวียนกลับมาใช้ ใหม่อีกด้ วย หาก
โครงการดังกล่าวสามารถเริ่ มดาเนินการได้ จะเป็ นโครงการต้ นแบบในการพัฒนาในพื ้นที่อื่นๆ ต่อไป โดยปั จจุบนั บริ ษัทมี
แผนที่จะทาการศึกษาโครงการลักษณะดังกล่าวที่พทั ยา
2.4.5 จุดเด่ นในการดาเนินธุรกิจ
(1)

เป็ นแกนนาในการขั บ เคลื่ อนธุ รกิ จ ด้ า นพลั ง งานไฟฟ้ าของกลุ่ ม ปตท. (PTT Group’s
Flagship)

Power

จากวิสยั ทัศน์ของกลุม่ ปตท. ที่จะเป็ นบริ ษัทพลังงานไทยข้ ามชาติระดับแนวหน้ า กลุม่ ปตท. จึงมีการดาเนินกลยุทธ์
ทางธุรกิจที่หลากหลาย โดยธุรกิจผลิตไฟฟ้ าเป็ นหนึ่งในธุรกิจหลักที่ กลุ่ม ปตท. ให้ ความสาคัญนอกเหนือจากธุรกิจน ้ามัน
ธุรกิจกาซธรรมชาติ และธุรกิจปิ โตรเคมี ด้ วยเหตุนี ้ บริ ษัทในฐานะผู้ดาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้ าของกลุ่มปตท. จึงมุ่งเน้ นการ
พัฒนาธุรกิจให้ เติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจไปสูต่ ลาดต่างประเทศเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในการ
สนับสนุนเจตนารมณ์อนั มุง่ มัน่ ดังกล่าวของกลุม่ ปตท.
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ด้ วยเจตนารมณ์ ดงั กล่าว บริ ษัทจึงได้ ถกู ก่อตังขึ
้ ้นมาเพื่อเป็ นแกนนาในการดาเนินธุรกิจไฟฟ้ าของกลุม่ ปตท. (PTT
Group’s Power Flagship) ในการพัฒนา ลงทุนและดาเนินการด้ านธุรกิจไฟฟ้ าทังในและต่
้
างประเทศ ปั จจุบนั บริ ษัทมีการ
ดาเนินการในการขยายธุรกิจไฟฟ้ าที่หลากหลาย ทังการพั
้
ฒนาโครงการใหม่ด้วยตนเอง และการขยายธุรกิจ รองรับความ
ต้ องการใช้ ไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ ้นของบริ ษัทในกลุ่ม ปตท. ทังในและต่
้
างประเทศ อาทิ โครงการ CUP-4 และโครงการลงทุนต่างๆ
ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
นอกจากนี ้ บริ ษัทจะประสานความร่ วมมือในการต่อยอดจากความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ และคู่ค้าใน
ประเทศต่างๆ ของกลุ่ม ปตท. เพื่อสนับสนุน การแสวงหาโอกาสทางธุรกิ จ รวมทัง้ สร้ างความร่ วมมือระหว่างบริ ษัทกับ
หน่ว ยงานของรั ฐ และ/หรื อบริ ษั ทอื่น ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่อเข้ า ร่ วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าและธุร กิ จต่างๆ
ที่เกี่ยวเนื่องอีกด้ วย
(2)

การได้ เปรี ยบเชิงกลยุทธ์ จากทาเลที่ตัง้ กลุ่ มลูกค้ า และชนิ ดของเชือ้ เพลิงที่หลากหลายรวมถึง
ความสมดุลของสถานะการดาเนินการของโรงไฟฟ้าในเครือของบริษัท

ปั จจุบนั โรงไฟฟ้ าของบริ ษัทมีการกระจายตัวในมิติต่างๆ ทังในด้
้ านทาเลที่ตงั ้ กลุม่ ลูกค้ า และชนิดของเชื ้อเพลิงซึ่ง
เป็ นกระจายความเสีย่ งโดยธรรมชาติ ดังนี ้
-

-

-

ในส่วนของทาเลที่ตงทั
ั ้ งโรงไฟฟ้
้
าของบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อ มีการกระจายตัวในหลายจังหวัดของประเทศ
ไทย และบางส่วนตังอยู
้ ใ่ นต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการเติบโตของความต้ องการ
การใช้ ไฟฟ้ าในพื ้นที่ใดพื ้นที่หนึง่ หรื อในประเทศใดประเทศหนึง่
ในส่วนของกลุม่ ลูกค้ า บริ ษัทและบริ ษัทในเครื อได้ จาหน่ายไฟฟ้ าให้ แก่หน่วยงานภาครัฐ ได้ แก่ กฟผ. กฟภ.
กฟน. และลูกค้ าอุตสาหกรรม และจาหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้ จากการผลิตไฟฟ้ าให้ แก่ลกู ค้ าอุตสาหกรรม
ในบริ เวณใกล้ เคียง ซึง่ จะไม่เป็ นการพึง่ พิงลูกค้ ารายใดรายหนึง่ เพียงรายเดียว
ในส่วนของชนิดของเชือ้ เพลิง บริ ษัทมีโรงไฟฟ้ าของบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อซึ่งเป็ นทังโรงไฟฟ้
้
าพลังงาน
เชือ้ เพลิงฟอสซิล (Conventional Energy) โรงไฟฟ้ าพลังนา้ (Hydro Energy) และโรงไฟฟ้ าพลังงาน
หมุน เวี ย น (Renewable Energy) ท าให้ บ ริ ษั ท มี รู ป แบบทางธุ ร กิ จ ที่ ก ระจายความเสี่ย งจากการพึ่ ง พิ ง
เชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ าประเภทใดประเภทหนึง่

นอกจากนี ้ เมื่ อพิจารณาในด้ านสถานะการดาเนินการของโรงไฟฟ้ าในเครื อของบริ ษัท บริ ษัทมีโรงไฟฟ้ าที่เปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ วจานวนหนึง่ ทีเ่ ป็ นโรงไฟฟ้ าที่สามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่บริ ษัทได้ ทนั ที และยังมีโรงไฟฟ้ าบางส่วนที่
อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ างซึง่ จะเป็ นส่วนที่เสริ มสร้ างการเติบโตของรายได้ ให้ แก่บริ ษัทต่อไปในอนาคต
(3)

โอกาสในการต่ อยอดทางธุรกิจ

นอกเหนือจากการดาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้ าและสาธารณูปโภคซึง่ เป็ นธุ รกิจหลักของบริ ษัทแล้ วนัน้ บริ ษัทยังมีนโยบาย
ในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อต่อยอดจากธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าอย่างต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจระบบกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้ าและแบตเตอรี่ (Energy Storage System and Battery) และธุรกิจบริ ษัทจัดการพลังงาน (Energy Service
Company) เป็ นต้ น
โดยบริ ษัทได้ เข้ าลงทุนใน 24M ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ดาเนินธุรกิจประเภทระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้ าและแบตเตอรี่ ทังนี
้ ้
ปั จจุบนั 24M อยู่ระหว่างการวิจยั และพัฒนาการผลิตแบตเตอรี่ ประเภทลิเทียม-ไอออน (Lithium – Ion) เพื่อนามาพัฒนา
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ประยุกต์ใช้ เป็ นระบบกักเก็บไฟฟ้ าสารองสาหรับภาคอุตสาหรรม และการเสริ มสร้ างความมัน่ คงในระบบจ่ายไฟฟ้ าและระบบ
เชื่อมโยงที่ใช้ เทคโนโลยีใหม่ ซึง่ จะช่วยให้ แบตเตอรี่ มีต้นทุนการผลิตที่ต่าลง มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยมากขึ ้น โดย
คาดว่าจะเริ่ มต้ นการผลิตและขายสินค้ าในเชิงพาณิชย์ได้ ในปี 2561
สาหรับธุรกิ จบริ ษัทจัดการพลังงาน ถือเป็ นการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิ จหลักของบริ ษัท โดย
บริ ษัทมีแผนในการให้ คาปรึกษาการออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะห์การใช้ พลังงาน ติดตังอุ
้ ปกรณ์ การจัดหาแหล่งเงินทุน
สาหรับโครงการด้ านพลังงาน และวางแผนจัดการการประหยัดพลังงานให้ แก่ระบบต่างๆ เช่น ระบบการบริ หารจัดการอาคาร
เพื่อการประหยัดพลังงาน ตลอดจนการบริ การติดตังและบริ
้
หารจัดการสถานีจ่ายประจุไฟฟ้ า เพื่อส่งเสริ มการใช้ รถยนต์
ไฟฟ้าในบริ เวณลานจอดรถของห้ างสรรพสินค้ า อาคารสานักงานและโรงแรม เป็ นต้ น
2.5

ภาวะอุตสาหกรรม

ความต้ องการใช้ พลังงานไฟฟ้ าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มขึ ้นอย่างก้ าวกระโดด จากการศึกษาของ
International Energy Agency พบว่าความต้ องการใช้ พลังงานไฟฟ้ าระหว่างปี 2533 – ปี 2554 ได้ เพิ่มขึ ้นกว่า 5 เท่าเป็ น
กว่า 700 พันล้ านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง ซึง่ ประเทศที่ยงั ไม่พฒ
ั นามีการใช้ พลังงานไฟฟ้ าเฉลีย่ ต่อหัวค่อนข้ างต่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียที่มีความก้ าวหน้ าทางภาวะเศรษฐกิจมากกว่า โดยในปี 2554 สปป.ลาว และเมียนมาร์ มีการใช้
ไฟฟ้ าต่อหัวต่ากว่า 2 ล้ านกิโลวัตต์ -ชั่วโมง ในขณะที่ญี่ปนและเกาหลี
ุ่
ใ ต้ มีความต้ องการใช้ พลังงานไฟฟ้ าต่อหัวมากกว่า
8 ล้ านกิโลวัตต์ -ชั่วโมง และไทยและมาเลเซียมีการใช้ ไฟฟ้ าต่อหัวอยู่ที่ 2.2 ล้ านกิโลวัตต์ -ชั่วโมง และ 4.5 ล้ านกิโลวัตต์ ชัว่ โมง ตามลาดับ ทังนี
้ ้ มีการคาดการณ์ว่าความต้ องการใช้ พลังงานไฟฟ้ าในภูมิภาคจะเติบโตขึ ้นอีกจากความต้ องการที่
เพิ่มขึ ้นของภาคอุตสาหกรรมและการเติบโตของประชากร รวมทังการรวมกั
้
นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี
2558 โดย Asian Development Bank คาดว่าความต้ องการไฟฟ้ าในภูมิภาคใกล้ เคียงจะมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR)
ร้ อยละประมาณ 5 ต่อปี ระหว่างปี 2553 - ปี 2578
ภาพแสดงความต้ องการใช้ พลังงานไฟฟ้าเทียบกับผลิตภัณฑ์ มวลรวมต่ อหัวของประเทศในเอเชียในปี 2555

ที่มา: International Energy Agency

จากการศึกษาของ International Energy Agency พบว่า ในปี 2555 ไทยเป็ นประเทศที่มีอปุ สงค์การใช้ ไฟฟ้ าเป็ น
อันดับสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีการพึง่ พิงการนาเข้ าพลังงานไฟฟ้ าค่อนข้ างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นใน
ภูมิภาคเดียวกัน นอกจากนี ้ ความต้ องการใช้ พลังงานไฟฟ้ ามีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น โดยปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ าจะแปรผันตาม
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย จากการศึกษาของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า เศรษฐกิจ
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ไทยมีแนวโน้ มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ ้นจากปั จจัยหนุนจากการปรับตัวดีขึ ้นของเศรษฐกิจโลก การที่รัฐบาลมีแผนขยายการลงทุน
ในด้ านต่างๆ ซึง่ รวมถึงโครงสร้ างพื ้นฐานของประเทศ โดยคาดว่าความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าของไทยภายหลังการเปิ ดประชาคม
อาเซียนจะเติบโตเฉลีย่ ร้ อยละ 5 จนถึงปี 2563 ซึง่ แรงขับเคลือ่ นหลักจะมาจากพื ้นที่เขตอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ ้น
ความต้ องการใช้ พลังงานไฟฟ้าของไทย
ความต้ องการพลังงานไฟฟ้ าของไทยเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของจานวนประชากรและการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็ นหลัก โดย กฟผ. จะต้ องจัดให้ มกี าลังการผลิตไฟฟ้ ารวมสูงกว่าจานวนความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าสูงสุด
เสมอ โดยความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าสูงสุดคือ ปริ มาณไฟฟ้ าที่ผ้ บู ริ โภคใช้ รวมกันทังระบบสู
้
งสุด ณ วันใดวันหนึ่งของแต่ละปี
เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ าในประเทศให้ มีความมัน่ คง ซึง่ ความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าสูงสุดเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อนโยบาย
การผลิตและรับซื ้อไฟฟ้ าเพิ่มของประเทศ
ทังนี
้ ้ จากสถิติย้อนหลังพบว่า ความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าสูงสุดในประเทศไทยเพิ่มขึ ้นจาก 16,681 เมกะวัตต์ ในปี 2545
เป็ น 26,942 เมกะวัตต์ ในปี 2557 คิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้ อยละ 4.1 ต่อปี ขณะที่กาลังการผลิตติดตังเพิ
้ ่มขึ ้น
จาก 23,755 เมกะวัตต์ ในปี 2545 เป็ น 35,668 เมกะวัตต์ ในปี 2557 คิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลีย่ (CAGR) ร้ อยละ 3.4 ต่อปี
ภาพแสดงสถิติความต้ องการไฟฟ้าสูงสุด และกาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ รวมทัง้ ระบบ ปี 2541 – ปี 2557
เมกะวัตต์
40,000

ความต้ องการไฟฟ้าสูงสุด

กาลังผลิตติดตังทั
้ งระบบ
้

30,000
20,000
10,000
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2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

2549

2548

2547

2546

2545

2544

2543

2542

2541

0

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

ภาพแสดงความต้ องการใช้ ไฟฟ้าสูงสุดตัง้ แต่ เดือนมกราคม 2554 จนถึงเดือนธันวาคม 2557
28,000 เมกะวัตต์

26,942 เมกะวัตต์

26,

เมกะวัตต์

26,000
2557
24,000

2555
2556

22,000
2554
20,000
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ที่มา: การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

ที่ผ่านมา กฟผ. ได้ ทาการจัดหาพลัง งานไฟฟ้ าจากกาลังการผลิตทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดย ณ เดือ น
มกราคม 2558 กฟผ. เป็ นผู้ดาเนินการด้ านการผลิตไฟฟ้ าในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 45 ของกาลังการผลิตรวมทังระบบ
้
ส่วนกาลังการผลิตอีกประมาณร้ อยละ 55 เป็ นการผลิตโดยภาคเอกชนและการนาเข้ า
ภาพแสดงสัดส่ วนกาลังการผลิตไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ผลิต ณ เดือน มกราคม 2558
SPP
10%

นาเข้ า
%

IPP
38%
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กฟผ.
%

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

โครงสร้ างของกิจการไฟฟ้าของไทย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการกากับดูแลกิจการไฟฟ้ าของไทยประกอบด้ วย กระทรวงพลังงานซึง่ เป็ นผู้กาหนดนโยบาย
พลังงานต่างๆ ของประเทศ ขณะที่ สนพ. เป็ นผู้บริ หารจัดการนโยบายและแผน รวมทังมาตรการด้
้
านพลังงานของประเทศ
และ กกพ. ทาหน้ าที่กากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานในประเทศ
โครงสร้ างกิจการไฟฟ้ าของไทยแบ่งได้ เป็ น 3 ประเภทหลัก ดังนี ้
ภาพแสดงระบบการผลิต ระบบสายส่ ง และระบบจาหน่ ายไฟฟ้าของไทย

กฟผ. ทาหน้ าที่เป็ นผู้ซื ้อไฟฟ้ าหลัก ผู้ดแู ลระบบไฟฟ้ าหลัก และผู้ขายไฟฟ้ าแบบขายส่งหลักของประเทศ โดย กฟน.
และ กฟภ. เป็ นผู้จาหน่ายไฟฟ้ าแต่เพียงผู้เดียวในเขตนครหลวงและภูมิภาค ตามลาดับ (ยกเว้ นลูกค้ าอุตสาหกรรมรายใหญ่
บางรายที่ซื ้อไฟฟ้ าโดยตรงจาก กฟผ. ด้ วยการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้ าของ กฟผ. และซื ้อโดยตรงจากผู้ผลิตเอกชน)
(1)

ระบบผลิตไฟฟ้า

การจาหน่ายไฟฟ้ าในไทยเป็ นระบบผู้ซื ้อรายเดียว (Enhanced Single Buyer Model: ESB) โดยมี กฟผ. เป็ นผู้ซื ้อ
ไฟฟ้ารายเดียว (Sole Purchaser) และรับผิดชอบในการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าในประเทศ ซึง่ โครงสร้ างดังกล่าว มีจดุ เด่นที่
กฟผ. เป็ นหน่วยงานภาครัฐที่มิได้ แสวงหาผลกาไรและดูแลรักษาความมัน่ คงของระบบไฟฟ้ าของประเทศ
ผู้ผลิตไฟฟ้ าในไทยประกอบด้ วย 4 กลุม่ ใหญ่ ดังนี ้
1.

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.)

กฟผ. เป็ นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สดุ ในประเทศ โดยมีกาลังการผลิตติดตัง้ ณ เดือนมกราคม 2558 รวม 15,482.13 เมกะ
วัตต์ คิดเป็ นร้ อยละ 44.63 ของกาลังการผลิตรวมทัง้ ระบบ และจะเพิ่มขึ ้นอีกประมาณ 4,457.9 เมกะวัตต์จากโครงการ
โรงไฟฟ้ าที่ก่อสร้ างระหว่างปี 2557 – 2562 ดังนี ้
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
โครงการ
โรงไฟฟ้าวังน้ อย ชุดที่ 4
โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2
โรงไฟฟ้าทดแทนแม่เมาะเครื่องที่ 4-7
โรงไฟฟ้าถ่านหิน
โรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก

กาลังการผลิต
(เมกะวัตต์ )
768.7
782.2
848.3
540.0
800.0
718.7

กาหนดแล้ วเสร็จ

เชือ้ เพลิง

2557
2557
2559
2561
2562
2557-2562

กาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติ
ลิกไนต์
ถ่านหิน
ลม แสงอาทิตย์ น ้า
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2.

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ หรือ IPP (Independent Power Producer)

ผู้ผลิตไฟฟ้ าอิสระจะเป็ นผู้ผลิ ตเอกชนที่ใช้ พลังงานเชิงพาณิชย์ ในการผลิตไฟฟ้ า โดยมีกาลังผลิตไฟฟ้ าที่ขายเข้ า
ระบบไม่ต่ากว่า 90 เมกะวัตต์ ทังนี
้ ้ จากการส่งเสริ มให้ ภาคเอกชนมีสว่ นร่วมในธุรกิจไฟฟ้ ามากขึ ้น ภาครัฐจึงได้ ริเริ่ มโครงการ
รับซื ้อไฟฟ้ าจากผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ (IPP) โดยมี กฟผ. เป็ นผู้รับซื ้อไฟฟ้ าที่ผลิตได้ จากโรงไฟฟ้ าของ IPP ทังหมด
้
ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ าระยะยาว 25 ปี ทังนี
้ ้ ณ เดือนมกราคม 2558 มีโรงไฟฟ้ า IPP จานวน 11 โครงการ มีกาลังการ
ผลิตรวม 16,166.7 เมกะวัตต์ ดังนี ้
โรงไฟฟ้าที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์ แล้ ว
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จากัด
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด
(มหาชน)
บริษัท ไตรเอนเนอจี ้ จากัด
บริษัท โกลว์ ไอพีพี จากัด
บริษัท อีสเทิร์นเพาเวอร์ แอนด์ อีเล็คทริค จากัด
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด
บริษัท กัลฟ์เพาเวอร์ เจนเนอเรชัน่ จากัด
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จากัด (ชุดที่ 1)
บริษัท เก็คโค่-วัน จากัด
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จากัด
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)

กาลังการผลิต
(เมกะวัตต์ )
748.2
3,481.0

สัดส่ วนต่ อกาลังการผลิต
รวมทัง้ ระบบ (ร้ อยละ)
2.16
10.03

700.0

2.02

700.0
713.0
350.0
1,346.5
1,468.0
1,400.0
660.0
1,600.0

2.02
2.06
1.01
3.88
4.23
4.04
1.90
4.61

13,166.7

37.96
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เชือ้ เพลิง
กาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติ
ถ่านหิน
กาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติ
ถ่านหิน
กาซธรรมชาติ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม มีโครงการ IPP จานวน 5 โครงการที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง มีกาลังการผลิตรวม 8,070 เมกะวัตต์
ดังนี ้
โครงการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จากัด
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน)
บริษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด
บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ ซี จากัด
บริษัท กัลฟ์ พีดี จากัด
กาลังการผลิตรวม

กาลังการผลิต
(เมกะวัตต์ )
1,600
930
540
2,500
2,500
8,070

กาหนดแล้ วเสร็จ

เชือ้ เพลิง

2558
2559
2560
2565
2567

กาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติ
ถ่านหิน
กาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติ
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3.

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กหรือ SPP (Small Power Producer)

จากการส่งเสริ มให้ ภาคเอกชนมีการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภาครัฐจึงได้ ริเริ่ มโครงการรับซื ้อไฟฟ้ าจาก SPP
เข้ าระบบของ กฟผ. ณ จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ า ตังแต่
้ 10 เมกะวัตต์แต่ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ต่อสัญญา โดยมีเงื่อนไขว่าต้ อง
ใช้ ระบบโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration) หรื อใช้ พลังงานหมุนเวียนเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังลม พลังน ้าขนาดเล็ก
พลังงานจากกากหรื อเศษวัสดุจากการเกษตร เป็ นต้ น โดยสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าที่ทากับ กฟผ. จะมี 2 ลักษณะ คือ สัญญาซื ้อ
ขายประเภท Firm มีอายุสญ
ั ญา 5 ปี ขึ ้นไป โดย กฟผ. จ่ายค่า CP และ EP ในขณะที่สญ
ั ญาซื ้อขายประเภท Non-firm มี
อายุสญ
ั ญาไม่เกิน 5 ปี โดยผู้ผลิตจะได้ รับเฉพาะค่า EP
ทังนี
้ ้ กฟผ. จะรับซื ้อพลังงานไฟฟ้ าในปริ มาณไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 ของความพร้ อมของ SPP ในรอบหนึง่ ปี หากรับซื ้อ
ไม่ครบในปี ดังกล่าว กฟผ. จะรับซื ้อให้ ครบในปี ถัดไป โดยตามแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 3 ได้ กาหนดว่าในระหว่าง
ปี 2557 – ปี 2562 จะมีการรับซื ้อไฟฟ้ าจาก SPP รวมทังสิ
้ ้น 5,258.1 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็ นปริ มาณรับซื ้อไฟฟ้ าแบบสัญญา
Firm ระบบโคเจนเนอเรชัน่ จานวน 3,600 เมกะวัตต์ และปริ มาณรับซื ้อไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนจานวน 1,658.1 เมกะ
วัตต์
4.

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากหรือ VSPP (Very Small Power Producer)

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้ ส่งเสริ มการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทางเลือกและการผลิตไฟฟ้ าด้ วย
ระบบโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration) โดยมีการใช้ มาตรการจูงใจด้ านราคาผ่านการรับซื ้อไฟฟ้ าจาก VSPP โดยกาหนดส่วน
เพิ่มอัตราการรับซื ้อไฟฟ้ า (Adder) จากราคารับซื ้อไฟฟ้ าตามระเบี ยบ VSPP ตามประเภทเชื ้อเพลิงและเทคโนโลยี โดย
VSPP จะจาหน่ายไฟฟ้ าเข้ าระบบของ กฟน. หรื อ กฟภ. ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ต่อสัญญา ณ จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ า โดยมี
เงื่อนไขว่าต้ องใช้ ระบบโคเจนเนอเรชัน่ หรื อใช้ พลังงานหมุนเวียน
นอกเหนือจากผู้ผลิตไฟฟ้ าในประเทศ 4 กลุม่ ข้ างต้ น ทาง กฟผ. มีการนาเข้ าพลังงานไฟฟ้ าจากต่างประเทศ ดังนี ้
1.

สปป.ลาว

โรงไฟฟ้ าใน สปป.ลาว ส่วนใหญ่ใช้ พลังน ้าในการผลิตไฟฟ้ า ซึง่ พลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตได้ ร้อยละ 80 จะถูกส่งออกไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้ านรวมถึงไทยเนื่องจากความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าของ สปป.ลาว ถูกจากัดด้ วยจานวนประชากรใน
ประเทศ
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ปั จจุบนั กฟผ. มีการรับซื ้อไฟฟ้ าจาก สปป.ลาว จานวน 4 โครงการ มีกาลังผลิตตามสัญญารวม 2,105 เมกะวัตต์
และระหว่างปี 2557 - ปี 2562 กฟผ. จะมีการรับซื ้อไฟฟ้ าจาก สปป.ลาว เพิ่มขึ ้นอีก 3,316 เมกะวัตต์ ดังนี ้
โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังน ้าเทิน-หินบุน
โรงไฟฟ้าพลังน ้าห้ วยเฮาะ
โรงไฟฟ้าพลังน ้าน ้าเทิน 2
โรงไฟฟ้าพลังน ้าน ้างึม 2
โครงการหงสาลิกไนต์
โครงการเซเปี ยน-เซน ้าน้ อย
โครงการน ้าเงี ้ยบ 1
โครงการไซยะบุรี

เชือ้ เพลิง
น ้า
น ้า
น ้า
น ้า
ถ่านหิน
น ้า
น ้า
น ้า

กาลังการผลิต
(เมกะวัตต์ )
434
126
948
597
1,473
354
269
1,220

กาหนดแล้ วเสร็จ
ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ ว
ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ ว
ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ ว
ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ ว
2559
2562
2562
2562
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2.

มาเลเซีย

ปั จจุบนั กฟผ. มีการซื ้อขายพลังงานไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ ามาเลเซีย (Tenaga Nasional Berhad หรื อ TNB) ผ่านจุด
เชื่อมโยงโดยระบบสายส่งกระแสตรงความดันสูง 2 จุดคือ สถานีไฟฟ้ าบูกิตเกตรี จานวน 30 เมกะวัตต์ ซึง่ ทังสองฝ่
้
าย
จะทาสัญญาตกลงราคาขายไฟฟ้ าล่วงหน้ าเดือนต่อเดือน และสถานีไฟฟ้ ากูรุน ปริ มาณไม่เกิน 300 เมกะวัตต์ โดย
เป็ นการซื ้อขายไฟฟ้ าแบบ SPP ในลักษณะ Non-firm โดยคิดราคาเป็ นขันบั
้ นไดตามปริ มาณซื ้อขาย
3.

อื่นๆ

ไทยได้ ลงนามในบันทึกความเข้ าใจที่จะรับซื ้อไฟฟ้ าจากจีนจานวน 3,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2560 และลงนามใน
บันทึกความเข้ าใจในการซื ้อไฟฟ้ าจากกัมพูชาซึง่ ยังไม่ได้ ระบุถึงปริ มาณที่จะซื ้อขายไฟฟ้ าระหว่างกัน นอกจากนี ้ ยังมี
การลงนามในบันทึกความเข้ าใจที่จะรับซื ้อไฟฟ้ าจากเมียนมาร์ อีกด้ วย
(2)

ระบบสายส่ ง

ระบบส่งไฟฟ้ าประกอบด้ วยสายส่งไฟฟ้ าแรงสูง (Transmission Lines) และสถานีไฟฟ้ า (Substations) เป็ นส่วน
สาคัญในการส่งพลังงานไฟฟ้ าจากแหล่งผลิตมาสู่ผ้ ใู ช้ ไฟ สายส่งไฟฟ้ าเปรี ยบเสมือนเส้ นทางลาเลียงพลังงานไฟฟ้ าจาก
แหล่งผลิตไปยังอีกจุดหนึง่ ที่อยูไ่ กลออกไป โดยมีสถานีไฟฟ้ าเป็ นจุดที่เชื่อมโยงระหว่างสายส่งไฟฟ้ าจากจุดต่างๆ ซึง่ เป็ นจุดที่
แปลงระดับแรงดันไฟฟ้ าจากแรงดันสูงที่สง่ ไปในสายส่งลงเป็ นแรงดันต่า เพื่อส่งจ่ายไปยังผู้ใช้ ไฟฟ้ า ระบบส่งไฟฟ้ ามีความ
ซับซ้ อนมากเพราะว่ามีสายส่งไฟฟ้ าหลายเส้ น มีสถานีไฟฟ้ าหลายแห่งเชื่อมโยงรับ -ส่งพลังงานไฟฟ้ าทัว่ ถึงกันเป็ นร่ างแห
เรี ยกว่า Network หรื อ Grid ระบบส่งไฟฟ้ าหลักที่เชื่อมโยงการจ่ายไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าและสถานีไฟฟ้ าต่างๆ รวมทังสายส่
้
ง
เชื่อมโยงระหว่างระบบไฟฟ้ าในประเทศนี ้ เรี ยกว่า Main Grid หรื อ National Transmission Grid
กฟผ ดาเนินการจัดส่งไฟฟ้ าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้ าของ กฟผ. และที่รับซื ้อจากผู้ผลิตไฟฟ้ ารายอื่นผ่านระบบส่งไฟฟ้ า
ของ กฟผ. ซึ่งมีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ที่ระดับแรงดัน 500 กิโลโวลต์ 230 กิ โลโวลต์ 115 กิโลโวลต์ และ 69
กิโลโวลต์ เพื่อจาหน่ายไฟฟ้ าให้ แก่ กฟน. กฟภ. และผู้ใช้ ไฟฟ้ าที่รับซื ้อโดยตรง นอกจากนี ้ กฟผ. ยังจาหน่ายไฟฟ้ าให้ การ
ไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบ้ านด้ วย ได้ แก่ สปป.ลาว ด้ วยระบบส่งไฟฟ้ าแรงดัน 115 กิโลโวลต์ และ 22 กิโลโวลต์ และมาเลเซีย
ด้ วยระบบไฟฟ้ าแรงสูงกระแสตรง (HVDC) 300 กิโลโวลต์
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(3)

ระบบจาหน่ าย

กฟน. และ กฟภ. ทาหน้ าที่จาหน่ายไฟฟ้ าให้ กับผู้บริ โภคในประเทศ โดย กฟน. รับผิดชอบการจาหน่ายไฟฟ้ าให้ แก่
ผู้ใช้ ไฟฟ้ าในเขตนครหลวง ได้ แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ขณะที่ กฟภ. จะทาการจาหน่ายไฟฟ้ าให้ แก่
ผู้ใช้ ไฟฟ้ ารายย่อยและลูกค้ าอุตสาหกรรมในจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่เขตให้ บริ การของ กฟน. และไฟฟ้ าบางส่วน กฟผ. ทาการ
จาหน่ายตรงให้ กบั ผู้ใช้ ไฟฟ้ ารายใหญ่บางราย นอกจากนี ้ผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนบางรายมีเครื อข่ายไฟฟ้ าของตนเองที่สง่ ไฟฟ้ า
ให้ กบั ลูกค้ าอุตสาหกรรมโดยตรง
ภาพแสดงสัดส่ วนการจาหน่ ายพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทลูกค้ า ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2557
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
.

การไฟฟ้ านครหลวง
.

อื่นๆ
.
การไฟฟ้ ากัมพูชา
.

การไฟฟ้ าลาว
.

ลูกค้ าตรง
.

ที่มา: การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

แนวโน้ มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
สนพ. ได้ จดั ทาแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุ งครัง้ ที่ 3 ตามประมาณการความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าที่จะเพิ่มขึ ้นจาก
26,942 เมกะวัตต์ ในปี 2557 เป็ น 52,256 เมกะวัตต์ ในปี 2573 หรื อคิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้ อยละ 4.2 ต่อปี
ตามที่คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ ประมาณการอัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรื ออัตราการเติบโต
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไว้ ที่อตั ราเฉลี่ยร้ อยละ 4.3 ต่อปี ระหว่างปี 2557 – ปี 2573 ในขณะที่ประมาณ
การกาลังการผลิตติดตังจะเพิ
้
่มขึ ้นจาก 35,668 เมกะวัตต์ ในปี 2557 เป็ น 70,686 เมกะวัตต์ ในปี 2573 หรื อคิดเป็ นอัตรา
เติบโตเฉลีย่ 4.4 ต่อปี
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ภาพแสดงการคาดการณ์ ปริมาณความต้ องการใช้ ไฟฟ้าสูงสุดและกาลังการผลิตติดตัง้ ปี 2557 – ปี 2573
80,000 เมกะวัตต์

ประมาณการความต้ องการไฟฟ้าสูงสุด

70,000

ประมาณการกาลังการผลิตติดตัง้

60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
2573E

2572E

2571E

2570E

2569E

2568E

2567E

2566E

2565E

2564E

2563E

2562E

2561E

2560E

2559E

2558E

2557

-

ที่มา: แผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 3

นอกจากนี ้ สนพ. ยังคานึงถึงการดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม โดยในแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุ งครัง้ ที่ 3 มีการปรับปรุ ง
ให้ ส อดคล้ อ งกับ แผนการพัฒ นาพลัง งานทดแทนและพลัง งานทางเลื อ ก ปี 2555 – ปี 2564 (Alternative Energy
Development Plan: AEDP) และแผนอนุรักษ์ พลังงาน 20 ปี ระหว่างปี 2554 – ปี 2573 (Energy Efficiency Development
Plan: EEDP) โดย ณ เดือนกันยายน 2557 ประเทศไทยใช้ กาซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิงผลิตไฟฟ้ าสัดส่วนสูงถึง 67 ของ
เชือ้ เพลิงทังหมดที
้
่ใช้ ผลิตไฟฟ้ าในประเทศ ซึ่งการกระจายสัดส่วนพลังงานอย่างสมดุลมีความสาคัญต่อการรักษาความ
มัน่ คงในระบบไฟฟ้ าของประเทศ และรักษาระดับราคาค่าไฟฟ้ าที่เหมาะสม ดังนัน้ สัดส่วนการใช้ เชื ้อเพลิงหลักและพลังงาน
หมุนเวียนที่เหมาะสมล้ วนอยูใ่ นแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุ งครัง้ ที่ 3 ซึ่งผลักดันให้ มีสดั ส่วนการใช้ พลังงานหมุนเวียนเพิ่ม
มากขึ ้น
โดยที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้ มีการออกนโยบายสนับสนุนการกระจายการผลิตไฟฟ้ าโดยใช้ พลังงานทางเลือก
เพื่อทดแทนการใช้ เชื ้อเพลิงฟอสซิล และลดการนาเข้ าน ้ามันอย่างยัง่ ยืนในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้ สดั ส่วนของการผลิตไฟฟ้ า
จากพลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนการใช้ เชื ้อเพลิงฟอสซิล ได้ แก่ กาซธรรมชาติ และถ่านหินลิกไนต์ ให้ ได้ อย่างน้ อยร้ อยละ
25 ของการผลิตไฟฟ้ าที่ใช้ ในระบบ ภายใน 10 ปี ซึ่งจะทาให้ กาลังผลิตไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนรวมสุทธิ ณ สิ ้นแผน PDP
2010 ฉบับปรับปรุ งครัง้ ที่ 3 ในปี 2573 เท่ากับ 20,546 เมกะวัตต์หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 29 ของกาลังผลิตไฟฟ้ าทังระบบ
้
โดย
แบ่งเป็ นพลังงานหมุนเวียนในประเทศ 13,688 เมกะวัตต์ และพลังงานหมุนเวียนจากต่างประเทศ 6,858 เมกะวัตต์
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ภาพแสดงสัดส่ วนการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงแต่ ละประเภทของประเทศ ณ สิน้ เดือนตุลาคม 2557
ก๊ าซธรรมชาติ
.
ซือ้ ต่ างประเทศ
.
พลังงานทดแทน
.
นา้ มันดีเซล นา้ มันเตา
.
.

พลังนา้
.4

ลิกไนต์
.

ที่มา: การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

ทังนี
้ ้ กพช. ได้ มีมติเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ให้ มีการปรับเป้าหมายการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทางเลือกจากเดิม
9,201 เมกะวัต ต์ เป็ น 13,927 เมกะวัต ต์ ใ นปี 2564 เพื่ อ ทดแทนการน าเข้ า น า้ มัน เชื อ้ เพลิง และพลัง งานชนิ ด อื่ น จาก
ต่างประเทศ ดังนี ้
พลังงานทางเลือก
(1) พลังงานชีวมวล
(2) กาซชีวภาพ
(3) พลังงานแสงอาทิตย์
(4) พลังงานลม
(5) พลังงานจากขยะ
(6) พลังงานน ้า
(7) พลังงานรูปแบบใหม่
รวม

กาลังการผลิตเป้าหมายปี 2564
(เมกะวัตต์ )
เดิม
ใหม่
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

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

ที่มา: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
หมายเหตุ:
(1) พลังงานชี วมวล มีผ้ ปู ระกอบการเสนอขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐในการตังโรงไฟฟ
้
้ าชีวมวลชุมชน ขนาด 1 เมกะวัตต์ เป็ น
จานวนมาก ซึง่ ใช้ เชื ้อเพลิงจากเศษไม้ ยางพารา โดยเฉพาะโรงงานน ้าตาลที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไฟฟ้า
ได้ ประมาณ 1,000 เมกะวัตต์
(2) ก๊ าซชี วภาพ มีเชือ้ เพลิงหลักจากของเสียอุตสาหกรรมและมูลสัตว์ และพืชพลังงาน ซึ่งในปี 2556 กระทรวงพลังงานได้ ดาเนิน
โครงการศึกษาวิจยั ต้ นแบบวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน (กาซชีวภาพจากพืชพลังงาน) ซึ่งมีเป้าหมายจัดตัง้
ต้ นแบบโรงงานผลิตไฟฟ้าจากกาซชีวภาพ ขนาด 1 เมกะวัตต์ จานวน 12 โรง กระจายตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อเป็ นต้ นแบบในการ
ขยายผลตามเป้าหมาย 3,000 เมกะวัตต์
(3) พลังงานแสงอาทิ ตย์ กระทรวงพลังงานมีแผนงานส่งเสริ มให้ มีการติดตังระบบผลิ
้
ตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ บนหลังคาอาคาร
(Solar PV Rooftop) โดยมีเป้าหมาย 800 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชมุ ชน โดยมีเป้าหมาย 800 เมกะ
วัตต์
(4) พลังงานลม ผลการศึกษาพบว่าในจังหวัด เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี ระนอง สุราษฎร์ ธ านี พัท ลุง สงขลา และยะลา มีศักยภาพ
สามารถติดตังกั
้ งหันลมผลิตไฟฟ้าได้ ประมาณ 1,000 เมกะวัตต์ และมีข้อมูลจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) พบว่ามี
ผู้สนใจขอรับการส่งเสริมการลงทุนพัฒนาพลังงานลมเพิ่มเติมอีกมากกว่า 900 เมกะวัตต์
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
(5) พลังงานจากขยะ กระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการใช้ พลังงานสะอาด โดยส่งเสริมให้ องค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่น
(อบท.) นาขยะมาผลิตพลังงาน
(6) พลังงานน้า เป้าหมายเดิม 1,608 เมกะวัตต์ (โครงการโรงไฟฟ้าพลังนา้ แบบสูบกลับ 1,284 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลัง
น ้าขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก 324 เมกะวัตต์) เป้าหมายใหม่ลดลงเหลือ 324 เมกะวัตต์ เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังนา้ แบบ
สูบกลับ (Pump storage) ไม่ก่อให้ เกิดการผลิตพลังงานที่เป็ นพลังงานทดแทนสุทธิ
(7) พลังงานรู ปแบบใหม่ ได้ แก่ พลังงานความร้ อนใต้ พิภพ พลังงานคลื่นหรือกระแสน ้า และไฮโดรเจน

นอกจากนี ้ กพช. ได้ มีมติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เห็นชอบกรอบแนวการจัดทาแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้ า
ของไทย ปี 2558 – ปี 2579 (“Power Development Plan 2015: PDP 2015”) รวมทังให้
้ มีการปรับปรุ ง แผนการพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือ ก (Alternative Energy Development Plan: AEDP) และแผนอนุรักษ์ พลังงาน
(Energy Efficiency Development Plan: EEDP) ให้ มีกรอบระยะเวลาสิ ้นสุดของแผนเช่นเดียวกับแผน PDP 2015 การ
จัดทาแผน PDP 2015 เพื่อให้ การวางแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้ าของประเทศสอดคล้ องกับความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าที่จะ
เกิดขึ ้นในอนาคตและสอดคล้ องกับการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจ โดยหลักการในการจัดทาแผน PDP 2015 จะคานึงถึง
ความมัน่ คงของระบบไฟฟ้ าของประเทศ สัดส่วนเชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ า ซึ่งประกอบด้ วยความยัง่ ยืนทางพลังงาน ต้ นทุน
การผลิตไฟฟ้ า การกระจายเชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ าลดการพึ่งพาเชื ้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
สาหรับกรอบของแผน PDP 2015 มีการลดสัดส่วนพลังงานจากกาซธรรมชาติ และเพิ่มการใช้ พลังงานประเภทอื่นทดแทน
โดยพลังงานที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้ าเมื่อสิ ้นสุดแผน PDP 2015 แบ่งได้ ดงั นี ้ กาซธรรมชาติ ร้ อยละ 30 ถ่านหินสะอาด ร้ อยละ
30 พลังงานหมุนเวียน ร้ อยละ 20 นิวเคลียร์ ร้ อยละ 5 และนาเข้ าไฟฟ้ าจากต่างประเทศ ร้ อยละ 15 สาหรับประโยชน์ของ
แผน PDP 2015 จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานไฟฟ้ า เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้ านราคา และเพิ่มสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทน และช่วยลดการนาเข้ าเชื ้อเพลิงจากต่างประเทศในอนาคต

2.6

งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
ไม่มี
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