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6.

โครงการในอนาคต

บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะก้ าวขึ ้นเป็ นหนึ่งในผู้นาด้ านธุรกิจไฟฟ้ าด้ วยการขยายการลงทุนและพัฒนาโครงการทังในและ
้
ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นการเพิ่มกาลังการผลิตจากการพัฒนาโครงการด้ วยตนเอง หรื อเข้ าร่ วมลงทุนกับผู้ประกอบการ
รายอื่น รวมทังการขยายการลงทุ
้
นด้ านพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ
ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทอยูร่ ะหว่างศึกษาเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าต่างๆ ดังนี ้
1.

โครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร จังหวัดระยอง

บริ ษัทได้ ทาการศึกษาข้ อมูลและความเป็ นไปได้ ของโครงการบริ หารจัดการขยะครบวงจร เพื่อผลิตไฟฟ้ าจาก
เชื ้อเพลิงขยะร่วมกับองค์การบริ หารส่วนจังหวัดระยอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่
มุ่ง ไปสู่เ ทคโนโลยี ก ารแปลงขยะมูลฝอยเป็ นพลัง งาน (Waste to Energy) ซึ่ ง จะมี ก าลัง ผลิ ต ไฟฟ้ าประมาณ
6 – 9 เมกะวัตต์ และจะจาหน่ายไฟฟ้ าเข้ าระบบของ กฟภ. คาดว่าจะเริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ในปี 2560 และจะได้ รับ
การสนับสนุนค่าไฟฟ้ าที่สงู กว่าค่าไฟฟ้ าปกติในปั จจุบนั โครงการดังกล่าวมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 1,285 ล้ านบาท
ประกอบไปด้ วยส่วนของโรงกาจัดขยะประมาณ 325 ล้ านบาท และส่วนของโรงไฟฟ้ าประมาณ 960 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ หาก
โครงการดังกล่าวสามารถดาเนินการได้ จะเป็ นต้ นแบบในการขยายการลงทุนของบริ ษัทในโครงการบริ หารจัดการขยะใน
พื ้นที่อื่นต่อไป ปั จจุบนั บริ ษัทอยู่ระหว่างการจัดทาสัญญารับจ้ างกาจัดขยะและสัญญาเช่าที่ดินและอาคารเพื่อเป็ นที่ตงั ้
ของโครงการ
2.

โรงผลิตสาธารณูปการ 4 (Central Utility Plant 4: CUP-4)

บริ ษั ท มี แ ผนที่ จ ะพัฒ นาโครงการโรงผลิ ต สาธารณู ป การ 4 ในนิ ค มอุ ต สาหกรรมเอเซี ย จั ง หวั ด ระยอง
โดยเป็ นโรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิง มีกาลังผลิตไฟฟ้ า
ประมาณ 40 เมกะวัตต์ และกาลังผลิตไอน ้าประมาณ 70 ตันต่อชัว่ โมง โดยมีแผนที่จะจาหน่ายไฟฟ้ าและไอน ้าให้ กบั ลูกค้ า
อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมเอเซียและบริ เวณใกล้ เคียง โครงการดังกล่าวมีมลู ค่าการลงทุนประมาณ 3,670 ล้ านบาท
ประกอบด้ วยส่วนผลิตไฟฟ้ าและไอน ้าประมาณ 2,500 ล้ านบาท และส่วนกลาง (Common Facilities) เพื่อรองรับการ
ขยายกาลังการผลิตในอนาคต ประมาณ 1,170 ล้ านบาท ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ทาการยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมของโครงการโรงผลิตสาธารณูปการ 4 ต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
(สผ.) โดยคาดว่าจะเริ่ มดาเนินการก่อสร้ างโครงการระยะที่ 1 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 และเริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ใน
ปี 2560
3.

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศญี่ปุ่น

บริ ษัทได้ เข้ าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศญี่ปนุ่ ผ่านการเข้ าถือหุ้นในบริ ษัท Ichinoseki
Solar Power – 1 GK ในสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 99 ซึ่งจะมีกาลังผลิตไฟฟ้ าประมาณ 18 เมกะวัตต์ ตามที่ได้ รับการ
อนุมตั ิจาก Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) ของประเทศญี่ปนุ่ อย่างไรก็ดี บริ ษัท มีแผนที่จะยื่นขอ
อนุญาตขยายกาลังการผลิตเพิ่มขึ ้นเป็ น 20 เมกะวัตต์ โครงการดังกล่าวมีมลู ค่าการลงทุนรวมประมาณ 85.5 ล้ านเหรี ยญ
สหรั ฐ แบ่งเป็ นส่วนของเงินทุน 17.1 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (ปั จจุบนั ชาระส่วนของเงินทุนดังกล่าวแล้ วประมาณ 8.9 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ) และส่วนของเงินกู้ยืม 68.4 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาจัดหาวงเงินกู้ยืม) ทังนี
้ ้ โครงการ
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ได้ รับใบอนุญาตในการพัฒนาโครงการและใบอนุญาตเชื่อมโยงเข้ ากับระบบจาหน่ายแล้ ว ปั จจุบนั บริ ษัทอยูใ่ นระหว่างการ
จัดเตรี ยมสัญญาจ้ างเหมาก่อสร้ าง และสัญญาระยะยาวสาหรับการปฏิบตั ิการเดินเครื่ องและการบารุ งรักษา ซึ่งภายหลัง
จากที่บริ ษัทลงนามสัญญาจ้ างเหมาก่อสร้ างแล้ ว บริ ษั ทจะทาการลงนามในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ ากับ Tohoku Electric
Power Company ต่อไป โดยคาดว่าจะเริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ในปี 2560
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