สวนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

โครงสรางรายได

ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดรายไดจากการขายและการใหบริการของบริษัทฯ และสวนแบงกําไรจาก
การรวมคาตามแหลงเงินไดสําหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว
2555
พันบาท
รายไดจากการขายและการใหบริการ
ไฟฟา
โรงงานไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้ง
โรงงานไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนาน
โรงงานไฟฟาพลังงานรวมโจวผิง
รายไดจากการขายไฟฟารวม
ไอน้ํา
โรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้ง
โรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนาน
โรงงานไฟฟาพลังงานรวมโจวผิง
รายไดจากการขายไอน้ํารวม
รายไดจากการขายและการใหบริการ
อื่น
รวมรายไดจากการขายและการ
ใหบริการรวม
รายไดอื่น ๆ(1)
รายไดรวม
สวนแบงกําไรจากการรวมคา
บจ. บีแอลซีพี
บริษัทหงสา(2)
บริษัทภูไฟมายนิ่ง(3)
บริษัทซานซีลูกวง(4)
บริษัทอะกิระเอนเนอรจี(5)
บริษัทไอสึเอนเนอรจี(5)
สวนแบงกําไรจากการรวมคารวม
รายไดและสวนแบงกําไรจากการ
รวมคารวม

รอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2557
รอยละ
พันบาท
รอยละ
พันบาท
รอยละ

รอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
2558
พันบาท
รอยละ
พันบาท
รอยละ

620,831
1,093,355
1,261,341

7.7
13.6
15.7

652,431
1,124,528
1,381,232

8.1
14.0
17.2

683,144
1,177,421
1,159,571

8.6
14.7
14.5

337,243
646,204
645,086

6.8
13.1
13.1

395,345
638,045
558,613

9.9
16.0
14.0

2,975,527

37.0

3,158,191

39.3

3,020,136

37.8

1,628,533

33.0

1,592,003

40.0

637,145
313,331
1,578,845

7.9
3.9
19.6

574,633
331,984
1,586,708

7.1
4.1
19.7

644,031
377,814
1,123,778

8.1
4.7
14.1

373,689
203,787
700,797

7.6
4.1
14.2

407,993
191,564
514,396

10.2
4.8
12.9

2,529,321

31.4

2,493,325

31.0

2,145,623

26.9

1,278,273

25.9

1,113,953

28.0

178,051

2.2

226,001

2.8

303,006

3.8

105,932

2.1

149,203

3.7

5,682,899
587,744
6,270,643

70.6

5,877,517
346,182
6,223,699

73.1

3.7
64.8

2,855,159
201,976
3,057,135

71.7

4.5
73.0

3,012,738
184,256
3,196,994

61.1

4.3
77.4

5,468,765
357,339
5,826,104

68.5

7.3
77.9

2,263,273
(486,930)
(56)
—
—
—
1,776,287

28.1
(6.1)
(0.0)
—
—
—
22.1

2,256,067
(436,540)
(75)
—
—
—
1,819,452

28.0
(5.4)
(0.0)
—
—
—
22.6

2,273,929
(114,524)
(74)
—
(706)
(172)
2,158,453

28.5
(1.4)
(0.0)
—
(0.0)
(0.0)
27.0

1,645,261
87,646
(19)
—
—
—
1,732,868

33.4
1.8
(0.0)
—
—
—
35.2

1,161,102
(224,932)
3,073
(4.275)
(6,974)
(2,452)
925,542

29.2
(5.6)
0.1
(0.0)
(0.2)
(0.1)
3.2

8,046,930

100.0

8,043,151

100.0

7,984,557

100.0

4,929,862

100.0

3,982,677

100.0

หมายเหตุ:
(1) รายไดอื่นโดยหลักไดแก คาบริหารจัดการและอื่น ๆ
(2) บริษัทหงสาเปนเจาของโรงไฟฟาหงสาซึ่งเปดดําเนินการเชิงพาณิชยโรงไฟฟาหนวยที่ 1 เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 จึงยังไมมีสวนแบงกําไรสําหรับรอบป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 และ รอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 อยางไรก็ดี สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทหงสามีกําไรจากการแปลงเงินตราตางประเทศ
(3) บริษัทภูไฟมายนิ่งเปนผูไดรับสัมปทานเหมืองถานหินลิกไนตหงสาซึ่งเปนเหมืองถานหินลิกไนตที่จัดหาถานหินลิกไนตใหกับโรงไฟฟาหงสาและโอนสิทธิ
ในการทําเหมืองดังกลาวใหกับโรงไฟฟาหงสา ดังนั้น บริษัทภูไฟมายนิ่งจึงไมมีรายไดที่มีนัยสําคัญ
(4) โรงไฟฟาของบริษัทซานซีลูกวง (โรงไฟฟาซานซีลูกวง) ยังไมเปดดําเนินการ จึงยังไมมีสวนแบงกําไรสําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2558
(5) โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุน ของบริษัทอะกิระเอนเนอรจี และบริษัทไอสึเอนเนอรจี ยังไมไดเปดดําเนินการ
อยางเต็มรูปแบบ จึงยังไมมีสวนแบงกําไรสําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ รอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
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กําไรของบริษัทฯ ในสัดสวนที่มีนัยสําคัญไดมาจากการลงทุนในกิจการรวมคาตาง ๆ ของบริษัทฯ โดยสําหรับ
รอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 และรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และ
2558 บริษัทฯ ไดรับสวนแบงกําไรจากการรวมคาจํานวน 1,776.3 ลานบาท 1,819.5 ลานบาท 2,158.5 ลานบาท
1,732.9 ลานบาท และ 925.5 ลานบาท ตามลําดับ
สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 และรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและการใหบริการจํานวนทั้งสิ้น 5,682.9 ลานบาท 5,877.5 ลาน
บาท 5,468.8 ลานบาท 3,012.7 ลานบาท และ 2,885.2 ลานบาท ตามลําดับ และ มีกําไรสําหรับระยะเวลาดังกลาว
จํานวน 2,160.1 ลานบาท 2,627.7 ลานบาท 2,997.4 ลานบาท 2,290.5 ลานบาท และ 1,577.6 ลานบาท ตามลําดับ
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.4.16 การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ ขอ 16.4.1 รายไดจาก
การขายและการใหบริการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพยสุทธิจํานวน 22,383.6 ลานบาท และหนี้สินสุทธิจํานวน
19,993.3 ลานบาท
2.2

กําลังการผลิต

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เมื่อคํานวณตามสัดสวนการลงทุนของบริษัทฯ โรงไฟฟาของบริษัทฯ มีกําลังการ
ผลิตติดตั้งซึ่งเปดดําเนินการเชิงพาณิชยแลวรวมทั้งสิ้นจํานวน 1,358.0 เมกะวัตตเทียบเทา โดยแบงเปนการผลิตไฟฟา
โดยใชถานหินเปนเชื้อเพลิงจํานวน 1,210.4 เมกะวัตต การผลิตไอน้ําจํานวน 813.0 ตันตอชั่วโมง และการผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยจํานวน 2.4 เมกะวัตต (ไฟฟากระแสสลับ) และมีกําลังการผลิตติดตั้ง (ตามสัดสวนการลงทุน) ซึ่งอยู
ในระหวางการพัฒนารวมทั้งสิ้นจํานวน 1,036.5 เมกะวัตตเทียบเทา แบงเปนการผลิตไฟฟาโดยใชถานหินเปนเชื้อเพลิง
จํานวน 939.3 เมกะวัตต การผลิตไอน้ําจํานวน 255.0 ตันตอชั่วโมง และการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจํานวน 51.7
เมกะวัตต (ไฟฟากระแสสลับ)
ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟาของบริษทั ฯ
ชื่อโรงไฟฟา/
โครงการ

ที่ตั้ง

ประเภทของโรงไฟฟา/
โครงการ

กําลังการผลิตติดตั้ง/
กําลังการผลิตไอน้ํา

สัดสวนการลงทุน

กําลังการผลิตติดตั้งเมื่อ
คิดตามสัดสวนการลงทุน

วันที่เปดดําเนินการ
เชิงพาณิชย

โครงการที่เปดดําเนินการแลว
โรงไฟฟาบีแอลซีพี

จังหวัดระยอง
ประเทศไทย

พลังงานถานหิน

กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานถานหิน:
1,434.0 เมกะวัตต

รอยละ 50.00

กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานถานหิน:

หนวยที่ 1:
ตุลาคม 2549

717.0 เมกะวัตต
หนวยที่ 2:
กุมภาพันธ 2550

โรงไฟฟาหงสา
(หนวยที่ 1)
โรงไฟฟาพลังงาน
รวมเจิ้งติ้ง

เมืองหงสา แขวง
ไชยบุรี ประเทศ
ลาว

พลังงานถานหิน
ลิกไนตปากเหมือง

เขตเจิ้งติ้ง เมืองสือ พลังงานรวมที่ใชถาน
เจียจวง มณฑล
หินเปนเชื้อเพลิง
เหอเปย ประเทศ
จีน

กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานถานหิน: 626.0
เมกะวัตต

รอยละ 40.00

กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานถานหิน: 73.0
เมกะวัตต

รอยละ 100.00

กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานถานหิน:

มิถุนายน 2558

250.4 เมกะวัตต

กําลังการผลิตไอน้ํา:
370.0 ตันตอชั่วโมง
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กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานถานหิน:

ระยะที่ 1:
ตุลาคม 2543

73.0 เมกะวัตต
กําลังการผลิตไอน้ํา:

ระยะที่ 2:

370.0 ตันตอชั่วโมง

พฤศจิกายน 2548

สวนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย

ชื่อโรงไฟฟา/
โครงการ

โรงไฟฟาพลังงาน
รวมหลวนหนาน
(ระยะที่ 1)

โรงไฟฟาพลังงาน
รวมโจวผิง (ระยะที่
1 -3)

ที่ตั้ง

เขตหลวนหนาน
เมืองถางชาน
มณฑลเหอเปย
ประเทศจีน

เขตโจวผิง เมือง
บินโจว มณฑล
ชานตง ประเทศ
จีน

ประเภทของโรงไฟฟา/
โครงการ

พลังงานรวมที่ใชถาน
หินเปนเชื้อเพลิง

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

กําลังการผลิตติดตั้ง/
กําลังการผลิตไอน้ํา

สัดสวนการลงทุน

วันที่เปดดําเนินการ
เชิงพาณิชย

รวม:

รวม:

ระยะที่ 3:

139.1 เมกะวัตต
เทียบเทา

139.1 เมกะวัตต
เทียบเทา

มกราคม 2558

กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานถานหิน:

มิถุนายน 2544

กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานถานหิน:

รอยละ 100.00

100.0 เมกะวัตต

พลังงานรวมที่ใชถาน
หินเปนเชื้อเพลิง

กําลังการผลิตติดตั้งเมื่อ
คิดตามสัดสวนการลงทุน

100.0 เมกะวัตต

กําลังการผลิตไอน้ํา:

กําลังการผลิตไอน้ํา:

128.0 ตันตอชั่วโมง

128.0 ตันตอชั่วโมง

รวม:

รวม:

122.9 เมกะวัตต
เทียบเทา

122.9 เมกะวัตต
เทียบเทา

กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานถานหิน:

รอยละ 70.00

100.0 เมกะวัตต

กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานถานหิน:

ระยะที่ 1:
มิถุนายน 2544

70.0 เมกะวัตต
ระยะที่ 2:

กําลังการผลิตไอน้ํา:

กําลังการผลิตไอน้ํา:

450.0 ตันตอชั่วโมง

315.0 ตันตอชั่วโมง

รวม:

รวม:

180.4 เมกะวัตต
เทียบเทา

126.3 เมกะวัตต
เทียบเทา

ตุลาคม 2549
ระยะที่ 3:

โครงการโอลิมเปย
(โอเซโนะซาโตะ คา
ตะชินะ ฮิตาชิโอมิ
ยะ 1 และ ฮิตาชิโอ
มิยะ 2)

จังหวัดกุนมะ
และ จังหวัดอิบา
รากิประเทศ
ญี่ปุน

พลังงานแสงอาทิตย

กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย:
6.0 เมกะวัตต (ไฟฟา
กระแสสลับ)

รอยละ 40.00

กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย:
2.4 เมกะวัตต (ไฟฟา
กระแสสลับ)

ธันวาคม 2550

ฮิตาชิโอมิยะ 1:
กรกฎาคม 2556
ฮิตาชิโอมิยะ 2:
มกราคม 2558
โอเซโนะซาโตะคาตะชิ
นะ: มกราคม 2558

กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานถานหิน:

รวมกําลังการผลิตตามสัดสวนการลงทุน

1,210.4 เมกะวัตต
กําลังการผลิตไอน้ํา:
813.0 ตันตอชั่วโมง
กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย:
2.4 เมกะวัตต (ไฟฟา
กระแสสลับ)
รวม:
1,358.0 เมกะวัตต
เทียบเทา
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ชื่อโรงไฟฟา/
โครงการ

ที่ตั้ง

ประเภทของโรงไฟฟา/
โครงการ

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

กําลังการผลิตติดตั้ง/
กําลังการผลิตไอน้ํา

สัดสวนการลงทุน

กําลังการผลิตติดตั้งเมื่อ
คิดตามสัดสวนการลงทุน

วันที่เปดดําเนินการ
เชิงพาณิชย

โครงการที่อยูระหวางการพัฒนา
โรงไฟฟาหงสา
(หนวยที่ 2-3)

เมืองหงสา แขวง
ไชยบุรี ประเทศ
ลาว

พลังงานถานหินลิกไนต กําลังการผลิตไฟฟา
ปากเหมือง
พลังงานถานหิน:
1,252.0 เมกะวัตต

รอยละ 40.00

กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานถานหิน:
500.8 เมกะวัตต

หนวยที่ 2:
พฤศจิกายน 2558
(คาดการณ)
หนวยที่ 3: มีนาคม
2559
(คาดการณ)

โรงไฟฟาพลังงาน
รวมหลวนหนาน
(ระยะที่ 2)

โรงไฟฟาพลังงาน
รวมโจวผิง
(ระยะที่ 4)

โรงไฟฟาซานซีลูกวง

เขตหลวนหนาน
เมืองถางชาน
มณฑลเหอเปย
ประเทศจีน

เขตโจวผิง เมือง
บินโจว มณฑล
ชานตง ประเทศ
จีน

มณฑลซานซี
ประเทศจีน

พลังงานรวมที่ใชถาน
หินเปนเชื้อเพลิง

กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานถานหิน:

รอยละ 100.00

25.0 เมกะวัตต

พลังงานรวมที่ใชถาน
หินเปนเชื้อเพลิง

กําลังการผลิตไอน้ํา:

กําลังการผลิตไอน้ํา:

150.0 ตันตอชั่วโมง

150.0 ตันตอชั่วโมง

รวม:

รวม:

51.8 เมกะวัตต
เทียบเทา

51.8 เมกะวัตตเทียบเทา

กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานถานหิน:

รอยละ 70.00

กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานถานหิน:

2563 (คาดการณ)

17.5 เมกะวัตต

กําลังการผลิตไอน้ํา:

กําลังการผลิตไอน้ํา:

150.0 ตันตอชั่วโมง

105.0 ตันตอชั่วโมง

รวม:

รวม:

51.8 เมกะวัตต
เทียบเทา

36.3 เมกะวัตตเทียบเทา

กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานถานหิน:
1,320.0 เมกะวัตต

ป 2562 (คาดการณ)

25.0 เมกะวัตต

25.0 เมกะวัตต

พลังงานถานหินที่ใช
เทคโนโลยีถานหิน
สะอาด “อัลตราซูเปอรคริทิเคิล”

กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานถานหิน:

รอยละ 30.00

กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานถานหิน:
396.0 เมกะวัตต

หนวยที่ 1:
ตุลาคม 2560
(คาดการณ)
หนวยที่ 2:
ธันวาคม 2560
(คาดการณ)

โครงการโอลิมเปย
(ซากุระ 1 และ
ซากุระ 2)

จังหวัดโทชิงิ
ประเทศญี่ปุน

พลังงานแสงอาทิตย

กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย:
4.0 เมกะวัตต (ไฟฟา
กระแสสลับ)

รอยละ 40.00(1)

กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย:
1.6 เมกะวัตต (ไฟฟา
กระแสสลับ)

ซากุระ 1:
ธันวาคม 2558
(คาดการณ)
ซากุระ 2:
กันยายน 2558
(คาดการณ)
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ชื่อโรงไฟฟา/
โครงการ
โครงการมุกะวะ

ที่ตั้ง
จังหวัดฮอกไกโด
ประเทศญี่ปุน

ประเภทของโรงไฟฟา/
โครงการ
พลังงานแสงอาทิตย

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

กําลังการผลิตติดตั้ง/
กําลังการผลิตไอน้ํา
กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย:

สัดสวนการลงทุน
รอยละ 54.00(2)

17.0 เมกะวัตต (ไฟฟา
กระแสสลับ)
โครงการ นาริไอสึ

โครงการอวาจิ

จังหวัดฟุกุชิมะ
ประเทศญี่ปุน

จังหวัดเฮียวโงะ
ประเทศญี่ปุน

พลังงานแสงอาทิตย

กําลังการผลิตไฟฟา:

กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย:

รอยละ 75.00(1)

จังหวัดชิงะ
ประเทศญี่ปุน

พลังงานแสงอาทิตย

กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย:

รอยละ 75.00(2)

โครงการโอนามิ

จังหวัดฟุกุชิมะ
ประเทศญี่ปุน

จังหวัดฟุกุชิมะ
ประเทศญี่ปุน

พลังงานแสงอาทิตย

กําลังการผลิตไฟฟา:

รอยละ 75.00(2)

กําลังการผลิตไฟฟา:

ธันวาคม 2560
(คาดการณ)

กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย:

กันยายน 2559
(คาดการณ)

กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย:

เมษายน 2559
(คาดการณ)

2.6 เมกะวัตต (ไฟฟา
กระแสสลับ)
รอยละ 75.00(2)

7.0 เมกะวัตต (ไฟฟา
กระแสสลับ)
พลังงานแสงอาทิตย

กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย:

6.0 เมกะวัตต (ไฟฟา
กระแสสลับ)

3.5 เมกะวัตต (ไฟฟา
กระแสสลับ)
โครงการยาบูกิ

สิงหาคม 2560
(คาดการณ)

15.0 เมกะวัตต (ไฟฟา
กระแสสลับ)

8.0 เมกะวัตต (ไฟฟา
กระแสสลับ)
โครงการฮิโนะ

กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย:

วันที่เปดดําเนินการ
เชิงพาณิชย

9.2 เมกะวัตต (ไฟฟา
กระแสสลับ)

20.0 เมกะวัตต (ไฟฟา
กระแสสลับ)
พลังงานแสงอาทิตย

กําลังการผลิตติดตั้งเมื่อ
คิดตามสัดสวนการลงทุน

กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย:

กันยายน 2560
(คาดการณ)

5.3 เมกะวัตต (ไฟฟา
กระแสสลับ)
รอยละ 75.00(2)

16.0 เมกะวัตต (ไฟฟา
กระแสสลับ)

รวมกําลังการผลิตตามสัดสวนการลงทุน

กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย:

พฤศจิกายน 2560
(คาดการณ)

12.0 เมกะวัตต (ไฟฟา
กระแสสลับ)
กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานถานหิน:
939.3 เมกะวัตต
กําลังการผลิตไอน้ํา:
255.0 ตันตอชั่วโมง
กําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย:
51.7 เมกะวัตต (ไฟฟา
กระแสสลับ)
รวม:
1,036.5 เมกะวัตต
เทียบเทา

หมายเหตุ
(1) การลงทุนของบริษัทฯ ในโครงการโอลิมเปยและโครงการนาริไอสึอยูภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเค โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่
2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ขอที่ 2.3.1(ช) การลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุน
(2) บริษัทฯ กําลังอยูในระหวางการเขาลงทุนภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเคในโครงการอวาจิ และโครงการฮิโนะ
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

แผนที่ตอไปนีแ้ สดงที่ตั้งของโรงไฟฟาของบริษัทฯ

2.3

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.3.1

ธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาของกลุมบริษัทฯ
(ก)

โรงไฟฟาบีแอลซีพี

บจ. บีแอลซีพีซึ่งเปนกิจการรวมคาของบริษัทฯ เปนเจาของและประกอบธุรกิจโรงไฟฟาบีแอลซีพี
ซึ่งมีกําลังการผลิตติดตั้งจํานวน 1,434.0 เมกะวัตต ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยโรงไฟฟา
บีแอลซีพีมีหนวยผลิตไฟฟาจํานวน 2 หนวย ซึ่งแตละหนวยมีกําลังการผลิตติดตั้งจํานวน 717.0 เมกะวัตต โดย บีแอลซีพี
หนวยที่ 1 ไดเปดดําเนินการเชิงพาณิชยในเดือนตุลาคม 2549 และบีแอลซีพีหนวยที่ 2 ไดเปดดําเนินการเชิงพาณิชยใน
เดือนกุมภาพันธ 2550 ทั้งนี้ โรงไฟฟาบีแอลซีพีตั้งอยูบนที่ดินขนาด 950,000 ตารางเมตรซึ่งเชาจากการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทยภายใตสัญญาเชาเปนระยะเวลา 30 ป ซึ่งจะครบกําหนดระยะเวลาการเชาในป 2575 ทั้งนี้ บมจ. เอ็กโก
และบริษัทฯ แตละฝายตางถือหุนในบจ. บีแอลซีพี คิดเปนสัดสวนรอยละ 50.00 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด
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(1)

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

กระบวนการผลิต
โรงไฟฟาบีแอลซีพีเปนโรงไฟฟาพลังงานถานหิน ซึ่งผลิตไฟฟาจากการเผาไหมถานหิน
เพื่อใหเกิดพลังงานในการหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันไอน้ํา โดยแผนภาพตอไปนี้แสดง
กระบวนการผลิ ต ไฟฟ า ณ โรงไฟฟ า บี แ อลซี พี ซึ่ ง เริ่ ม ต น จากการรั บ มอบถ า นหิ น ณ
ทาเทียบเรือนําเขาถานหิน จนถึงการจายไฟฟาใหแก กฟผ.

วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช ใ นโรงไฟฟ า บี แ อลซี พี ได แ ก ถ า นหิ น บิ ทู มิ นั ส ซึ่ ง นํ า เข า มาจากประเทศ
ออสเตรเลียเปนหลัก โดยถานหินบิทูมินัสเปนถานหินที่ใชกันอยางแพรหลายเพื่อเปน
เชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟา เนื่องจากเปนถานหินที่ใหความรอนสูงและมีสารซัลเฟอรต่ํา
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ขอ 2.3.1
(ก)(3) การจัดหาเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ถานหินจะถูกลําเลียงไปยังลานกองถานหินที่มีความจุ
750,000 ตัน ซึ่งเพียงพอตอการผลิตไฟฟาอยางตอเนื่องเปนเวลาประมาณ 60 วัน
ตอมา ถานหินจะถูกลํ าเลี ยงจากลานกองถานหิ นไปยังหอ งเก็ บถานหินโดยสายพาน
ลําเลียงและจะลําเลียงตอไปยังเครื่องบดถานหินซึ่งจะบดถานหินใหมีขนาดพอดีตอการ
เผาไหมในโรงไฟฟา ซึ่งโรงไฟฟาจะใชน้ํามันเตาชนิดเบาสําหรับการเผาในโรงไฟฟาเพื่อ
เปนตัวเริ่มตนกระบวนการเผาไหม ในการนี้ การเผาไหมของผงถานหินที่ถูกบดแลวใน
เตาเผา (furnace) จะถายเทพลังงานความรอนใหน้ําในทอบริเวณรอบ ๆ เดือดและน้ํา
บางสวนจะระเหยเปนไอน้ําที่ใชหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันไอน้ําเพื่อผลิตไฟฟาตอไป
พลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจากเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันไอน้ําจะถูกสงผานหมอแปลงไฟฟา
เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟาใหถึงระดับที่กําหนดและเปนไปตามขอกําหนดของ กฟผ. กอนที่
โรงไฟฟาจะจายไฟใหแกสายสงไฟฟา
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

อากาศที่เกิดจากการเผาไหมถานหินจะถูกดักจับโดยเครื่องดักจับฝุนระบบไฟฟาสถิตใน
โรงไฟฟาซึ่งจะดักจับเถาลอยที่ปนอยูในอากาศที่เกิดจากการเผาไหมดังกลาว จากนั้น
อากาศที่เกิดจากการเผาไหมจะถูกนําเขาสูกระบวนการแยกสารประกอบซัลเฟอรกอนที่
จะถูกปลอยสูชั้นบรรยากาศตอไป
นอกจากนี้ เถาลอยจะถูกดักจับออกจากไอเสียโดยเครื่องดักจับฝุนระบบไฟฟาสถิตใน
โรงไฟฟา สวนเถาหนักจะตกลงสูดานลางของเตาเผา ซึ่งบจ. บีแอลซีพี จะดําเนินการ
จั ด เก็ บ ทั้ ง เถ า ลอยและเถ า หนั ก เพื่ อ ขายให แ ก ผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมในนิ ค ม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดซึ่งจะนําเถาดังกลาวไปใชการผลิตปูนซีเมนต ใชเปนปุย หรือใช
เพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ
น้ําเสียจากโรงไฟฟาจะถูกจัดเก็บในบอพักน้ําเสียกอนที่จะถูกลําเลียงไปยังโรงบําบัด
น้ําเสียซึ่งโรงบําบัดน้ําเสียจะบําบัดน้ําเสียในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน
ทางสิ่งแวดลอมตอไป
น้ํ า ในระบบหล อ เย็ น จะถู ก สู บ จากทะเลเพื่ อ ลํ า เลี ย งสู ร ะบบลํ า เลี ย งน้ํ า หล อ เย็ น หลั ก
ซึ่งหลังจากนั้นจะถูกสูบตอไปยังเครื่องควบแนนของกังหันไอน้ําเพื่อใชเปนสารชวยลด
ความรอน และทําใหไอน้ําในกังหันไอน้ําควบแนนเปนน้ําเพื่อนําไปใชในระบบหมอตม
จากนั้น น้ําหลอเย็นที่ไดจากเครื่องควบแนนของกังหันไอน้ําจะถูกสูบและระบายกลับไปยัง
ทะเลผานแองระบายน้ําหลอเย็น
(2)

การจําหนายไฟฟา
โรงไฟฟ า บี แ อลซี พี จํ า หน า ยไฟฟ า ตามกํ า ลั ง การผลิ ต ตามสั ญ ญาจํ า นวน 1,346.5
เมกะวั ตต ให แก กฟผ. ภายใต สัญ ญาซื้ อ ขายไฟฟา ของบีแ อลซี พี ซึ่ งลงนามในเดื อ น
พฤศจิกายน 2540 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยบจ. บีแอลซีพี อาจจําหนายไฟฟา
สวนที่ผลิตไดเกินจากที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายไฟฟาของบีแอลซีพีใหแก กฟผ. ไดหากมี
การร อ งขอโดย กฟผ. ทั้ ง นี้ ภายใต สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ า ของบี แ อลซี พี บจ. บี แ อลซี พี
จะไดรับคาไฟฟาจาก กฟผ. ตามอัตราคาไฟฟาซึ่งประกอบดวยคาความพรอมจายไฟฟา
และคาพลังงานไฟฟา ดังนี้


คาความพรอมจายไฟฟา - บจ. บีแอลซีพีจะไดรับคาความพรอมจายไฟฟา
จาก กฟผ. สําหรับการจัดใหมีกําลังการผลิตไฟฟาตามสัญญาจํานวน 1,347.0
เมกะวัตตเพื่อพรอมจายใหแก กฟผ. โดยคาความพรอมจายไฟฟานี้ครอบคลุม
ถึงตนทุนคงที่ตาง ๆ และคาใชจายในการชําระหนี้ของโรงไฟฟา รวมทั้งชวย
ให บ จ. บี แ อลซี พี มี ผ ลตอบแทนจากการลงทุ น จํ า นวนหนึ่ ง ทั้ ง นี้ หาก
บจ. บีแอลซีพีไดจัดใหมีกําลังการผลิตไฟฟาเพื่อพรอมจายใหแก กฟผ. และ
ปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายไฟฟาของบีแอลซีพีแลว
กฟผ. จะตองชําระคาความพรอมจายไฟฟาใหแกบจ. บีแอลซีพี ตามกําลังการ
ผลิ ต ไฟฟ า พร อ มจ า ยโดยไม คํา นึ ง ว า จะได มี ก ารจ า ยไฟฟ า จริ ง ให แ ก กฟผ.
หรือไม คาความพรอมจายไฟฟาที่ไดรับเปนสกุลเงินบาท โดยการคํานวณคา
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ความพรอมจายไฟฟาบางสวนอางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐตอสกุลเงินบาทในขณะนั้น


คาพลังงานไฟฟา - บจ. บีแอลซีพีจะไดรับคาพลังงานไฟฟาจาก กฟผ. ซึ่ง
ประกอบด ว ยค า เชื้ อ เพลิ ง ที่ ค รอบคลุ ม ต น ทุ น เชื้ อ เพลิ ง ต า ง ๆ ของ
บจ. บีแอลซีพี และคาใชจายในการดําเนินงานและบํารุงรักษา คาพลังงาน
ไฟฟาจะไดรับการคํานวณจากตนทุนถานหินและตนทุนดานเชื้อเพลิง รวมทั้ง
ตนทุนในการดําเนินงานผันแปรอื่น ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของ
โรงไฟฟา และในการคํานวณจะใชสมมติฐานของประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิง
เพื่อผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาบีแ อลซีพีบนสมมติฐานที่ วาถานหิน ที่โรงไฟฟ า
บีแอลซีพีจัดหามามีคาความรอน (gross calorific value) ตามที่กําหนด

ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาของบีแอลซีพี บจ. บีแอลซีพีไมสามารถจําหนายไฟฟาใหแก
บุคคลอื่นตลอดระยะเวลาของสัญญา นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟาของบีแอลซีพียัง
ระบุ ใ ห บ จ. บี แ อลซี พี ตอ งรั ก ษาระดั บ คงคลั ง และการจั ด หาเชื้ อ เพลิ ง ไว ใ ห อ ยู ร ะดั บ ที่
เพียงพอ เชน บจ. บีแอลซีพีจะตองรักษาระดับเชื้อเพลิงคงคลังใหเพียงพอสําหรับการผลิต
ไฟฟาเปนเวลา 30 วัน และโรงไฟฟาของบจ. บีแอลซีพีจะตองผูกพันในการจัดหาถานหิน
เพื่อใหหนวยการผลิตไฟฟาแตละหนวยสามารถดําเนินการผลิตไดในอัตราอยางนอย
รอยละ 85.0 ของกําลังการผลิตตามสัญญารายป
นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟาของบีแอลซีพียังกําหนดใหบจ. บีแอลซีพีตองขอความ
ยินยอมจาก กฟผ. กอนที่จะเขาลงนามในสัญญาจัดหาและขนสงเชื้อเพลิงใด ๆ และ
บจ. บีแอลซีพีไมอาจเลิกหรือแกไขสัญญาจัดหาและขนสงเชื้อเพลิงดังกลาวได เวนแตจะ
ไดรั บความยิ นยอมลว งหนาเปน ลายลั ก ษณอั กษรจาก กฟผ. และหากบจ. บี แ อลซี พี
มีหนาที่จะตองรับหรือขนสงเชื้อเพลิงตามปริมาณขั้นต่ําภายใตสัญญาดังกลาว กฟผ.
ตกลงที่จะรวมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นกับบจ. บีแอลซีพีอันเนื่องมาจากการไมรับ
หรื อ ไม ข นส ง เชื้ อ เพลิ ง ในปริ ม าณขั้ น ต่ํ า ดั ง กล า ว ตามสู ต รการคํ า นวณซึ่ ง ได ต กลงไว
ลวงหนาดังที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟาของบีแอลซีพี อยางไรก็ดี บจ. บีแอลซีพีไดเขา
ลงนามในสัญญาจัดหาถานหินระยะยาวและไมคาดวาจะเขาลงนามในสัญญาจัดหา
เชื้อเพลิงอื่นใดอีก โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.2.2 ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ ขอ 2.3.1(ก)(3) การจัดหาเชื้อเพลิง”
ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟาของบีแอลซีพีมีกําหนดระยะเวลา 25 ปนับแตวันเปดดําเนินการ
เชิงพาณิชยของบีแอลซีพีหนวยที่ 2 โดยจะครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาในเดือน
กุมภาพันธ 2575
(3)

การจัดหาเชื้อเพลิง
โรงไฟฟ า บี แ อลซี พี ใ ช ถ า นหิ น ในการผลิ ต ไฟฟ า ซึ่ ง ในการจั ด หาถ า นหิ น สํ า หรั บ การ
ดําเนินงานของบจ. บีแอลซีพี บจ. บีแอลซีพีไดเขาทําสัญญาจัดหาถานหินของบีแอลซีพี
เปนเวลา 25 ป กับ บริษัทเอซีเอชซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทริโอตินโตซึ่งเปนหนึ่งในผูนํา
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ในธุ รกิ จ เหมื อ งแร ข องโลกที่ มุ งเน นการดํา เนิน งานด า นการสํารวจ ขุ ดเจาะ และสกั ด
ทรั พ ยากรแร ซึ่ ง รวมถึ ง ถ า นหิ น ด ว ย โดยสั ญ ญาจั ด หาถ า นหิ น ของบี แ อลซี พี จ ะครบ
กํ า หนดระยะเวลาตามสั ญ ญาในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ 2575 โดยระยะเวลาตามสั ญ ญา
ดังกลาวอาจถูกขยายหากมีการขยายระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟาของบีแอลซีพี
ทั้งนี้ ภายใตสัญญาจัดหาถานหินของบีแอลซีพี บจ. บีแอลซีพีผูกพันที่จะซื้อถานหินชนิด
มาตรฐานเปนปริมาณขั้นต่ํา 2,560,000 ตันตอป ในกรณีที่บจ. บีแอลซีพีมีถานหินคงคลัง
เกินกวา 750,000 และไมสามารถรับมอบการขนสงถานหินได บจ. บีแอลซีพีอาจแจงไป
ยังบริษัทเอซีเอชเปนลายลักษณอักษรเพื่อให (1) บริษัทเอซีเอชใชความพยายามตาม
สมควรเพื่อขายถานหินดังกลาวแกบุคคลอื่น โดยไดรับความยินยอมจากบจ. บีแอลซีพี
ทั้งนี้ เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่บจ. บีแอลซีพี ไมสามารถรับมอบถาน
หินดังกลาวได หรือ (2) บริษัทเอซีเอชสงมอบถานหินที่ขนสงไปยังสถานที่อื่นตามคําสั่ง
ของ กฟผ. หรือใหแกโครงการผลิตไฟฟาอื่น ๆ ที่บมจ. บานปู บริษัทซีแอลพีอินเตอร หรือ
บริ ษั ทเพาเวอรเ จ็ นพี แ อลซี มีส ว นเป น เจ า ของอยูดว ยไม ว าโดยทางตรงหรือ ทางอ อ ม
นอกจากนี้ สัญญาจัดหาถานหินของบีแอลซีพียังกําหนดหามมิใหบจ. บีแอลซีพีซื้อถานหิน
จากบุคคลภายนอกจนกวาบจ. บีแอลซีพีจะไดซื้อถานหินชนิดมาตรฐานเปนจํานวนขั้นต่ํา
3,627,000 ตันจากบริษัทเอซีเอชในปนั้น ๆ แลว ในการนี้ บจ. บีแอลซีพีจะตองชําระราคา
ถานหินที่ซื้อขายตามสัญญาจัดหาถานหินของบีแอลซีพี (ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ)


ราคา FOB ของถานหิน - ราคา FOB ซึ่งคํานวณ ณ วันที่ 1 กรกฎาคมของ
ทุกป โดยจะเปนจํานวนที่ต่ํากวาระหวาง (1) อัตรารอยละ 98.0 ของดัชนีราคา
เปรียบเทียบสําหรับสาธารณูปโภคดานพลังงานของประเทศญี่ปุน (Japanese
Power Utility Benchmark Price) ณ เวลาที่การขนถายสินคาสําเร็จ หรือ (2)
ราคาที่ระบุเปนดอลลาหสหรัฐตอเมตริกตันซึ่งปรับราคาโดยดัชนีราคาผูบริโภค
ของสหรัฐอเมริกา ลบดวยรอยละ 1.02 โดยที่การปรับราคาประจําปขั้นต่ําจะ
อยูที่รอยละ 2.48



คาระวาง - คาระวางซึ่งเปนผลรวมของ (1) จํานวนคงที่ตอเมตริกตันสําหรับ
ระยะเวลา 15 ปแรกของระยะเวลาตามสัญญา และคูสัญญาจะไดตกลงกัน
ตอไปสําหรับระยะเวลาที่เหลือหลังจากนั้น และ (2) คาที่เก็บเชื้อเพลิงตามดัชนี
ที่ราคา 1 ดอลลาหสหรัฐตอเมตริกตัน ซึ่งจะปรับเพิ่มขึ้นเมื่อราคาซื้อขายทันที
(spot price) ของน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเรือมีราคาเกินกวาราคาที่ระบุเปน
ดอลลารสหรัฐตอเมตริกตัน



คาประกันภัย - คาประกันภัย หมายถึง ตนทุนการประกันภัยสําหรับการขนสง
ถานหินทางเรือ ซึ่งเสนอโดยบริษัทเอซีเอชและอนุมัติโดยบจ. บีแอลซีพี

เนื่องจากการคํานวณคาพลังงานไฟฟาจะใชสมมติฐานของประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิง
เพื่อผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาบีแอลซีพีบนสมมติฐานที่วาถานหินที่โรงไฟฟาบีแอลซีพีจัดหา
มามีคาความรอน (gross calorific value) ตามที่กําหนด ดังนั้น คุณภาพของถานหินที่
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จัดหาโดยบริษัทเอซีเอชจะมีผลกระทบสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ในการนี้ เพื่อ
คงไวซึ่งความตอเนื่องของคุณภาพของถานหิน ถานหินที่จัดสงใหบจ. บีแอลซีพีจะตอง
เป น ถ า นหิ น ตามที่ กํ า หนดไว ใ นสั ญ ญาจั ด หาถ า นหิ น ของบี แ อลซี พี เ ท า นั้ น
และ
บจ. บี แ อลซี พี อ าจปฏิ เ สธการรั บ มอบถ า นหิ น ที่ ไ ม เ ป น ไปตามที่ กํ า หนดไว ใ นสั ญ ญา
นอกจากนี้ บจ. บีแอลซีพีอาจใหบริษัทเอซีเอชสงมอบถานหินตามที่กําหนดในสัญญา
ทดแทนถานหินที่ไมไดมาตรฐานดังกลาว หากบริษัทเอซีเอชไมสามารถสงมอบถานหิน
ทดแทนดังกลาวได บจ. บีแอลซีพีมีสิทธิที่จะจัดซื้อถานหินจากแหลงอื่นโดยบริษัทเอซีเอช
จะตองรับผิดชอบตอคาใชจายตาง ๆ ที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่ บจ. บีแอลซีพีตองจาย
ตามสัญญา
(4)

การดําเนินงานและบํารุงรักษา
บจ. บีแอลซีพีดําเนินการและบํารุงรักษาโรงไฟฟาบีแอลซีพีดวยหนวยงานภายในของ
ตนเอง ในบางกรณี บจ. บีแอลซีพีอาจจัดจางบุคคลภายนอกสําหรับการดําเนินการซอม
ครั้งใหญ (Major Overhaul)

(5)

บทวิเคราะหการดําเนินงาน

ตารางตอไปนี้สรุปสถิติการดําเนินงานของโรงไฟฟาบีแอลซีพีสําหรับชวงเวลาที่ระบุไว
สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555

2556

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2557

2557

2558

บีแอลซีพีหนวยที่ 1
กําลังการผลิตสุทธิ (เมกะวัตต) .....................................
จํานวนขายสุทธิ (กิกะวัตต-ชั่วโมง) ...............................
จํานวนที่ผลิตไดสุทธิ (กิกะวัตต-ชั่วโมง).........................
จํานวนชั่วโมงตามสัญญา (ชั่วโมง) ..............................
ดัชนีความพรอม(1) (รอยละ) .........................................
อัตราการจายไฟ (รอยละ) ............................................
อัตราการใชความรอน (กิโลจูลตอกิโลวัตตชั่วโมง) .........
การใชถานหิน (พันตัน) ................................................

673.3
5,148.0
5,617.4
8,030.1
99.4
96.2
9,562.7
2,063.8

673.3
4,764.3
5,289.0
7,806.4
95.8
95.0
9,542.7
1,933.1

673.3
5,448.0
5,811.1
7,981.0
104.7
98.3
9,412.2
2,077.5

673.3
2,781.7
2,989.4
4,337.0
99.9
97.5
9,411.6
1,068.3

673.3
2,356.2
2,520.5
3,593.0
82.8
97.9
9,368.0
885.8

บีแอลซีพีหนวยที่ 2
กําลังการผลิตสุทธิ (เมกะวัตต) .....................................
จํานวนขายสุทธิ (กิกะวัตต-ชั่วโมง) ...............................
จํานวนที่ผลิตไดสุทธิ (กิกะวัตต-ชั่วโมง).........................
จํานวนชั่วโมงตามสัญญา (ชั่วโมง) ..............................
ดัชนีความพรอม(1) (รอยละ) .........................................
อัตราการจายไฟ (รอยละ) ............................................
อัตราการใชความรอน (กิโลจูลตอกิโลวัตตชั่วโมง) .........
การใชถานหิน (พันตัน) ................................................

673.3
5,280.8
5,685.0
7,762.8
98.3
97.5
9,512.2
2,084.5

673.3
4,806.5
5,381.3
7,636.0
98.1
94.3
9,510.1
1959.9

673.3
5,190.1
5,533.5
7,178.0
102.4
98.4
9,414.1
1,942.7

673.3
2,787.8
2,994.2
4,339.0
99.9
97.6
9,422.4
1,055.7

673.3
2,572.7
2,734.2
3,899.0
89.5
98.7
9,371.0
956.9

หมายเหตุ (1) ดัชนีความพรอมจะเกินกวารอยละ 100.0 เมื่อโรงไฟฟาดําเนินงานเกินกวาจํานวนชั่วโมงตามสัญญาที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา
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(6)

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

สิทธิประโยชนทางภาษี
บจ. บีแอลซีพีไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (“บีโอไอ”) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2543 โดยไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
เต็มจํานวนสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการโรงไฟฟาเปนเวลา 8 ปนับจาก
วันที่บจ. บีแอลซีพีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการโรงไฟฟา ทั้งนี้ แมวาระยะเวลาการ
ยกเวนภาษีเต็มจํานวนดังกลาวจะครบกําหนดลงแลวเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 แต
บจ. บีแอลซีพียังคงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 50.0 สําหรับกําไร
สุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการโรงไฟฟาตอไปอีกเปนเวลา 5 ป ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน
2557 จนถึ ง วั น ที่ 31 มี น าคม 2562 ทั้ ง นี้ หากในอนาคตบี โ อไอไม ส ามารถให สิ ท ธิ
ประโยชนในการยกเวนภาษีแกบจ. บีแอลซีพีตามอัตราขางตนอันเปนเหตุมาจากการ
เปลี่ ย นแปลงของกฎหมายหรื อ ด ว ยเหตุ อื่ น ใด บจ. บี แ อลซี พี อ าจร อ งขอให กฟผ.
ปรั บ เปลี่ ย นค า ความพร อ มจ า ยไฟฟ า เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ผลกระทบจากการที่
บจ. บีแอลซีพี ไมไดรับสิทธิประโยชนในการยกเวนภาษีขางตน อยางไรก็ตาม การไดรับ
ยกเวนภาษีขางตนนั้นอยูภายใตเงื่อนไขตาง ๆ ที่บีโอไอกําหนด ซึ่งรวมถึงการกําหนดให
บจ.บี แ อลซี พี ต อ งมี ผู ถื อ หุ น สั ญ ชาติ ไ ทยถื อ หุ น อยู อ ย า งน อ ยร อ ยละ 51.00 ของทุ น
จดทะเบียน

(7)

สัญญาระหวางผูถือหุน
บริษัทฯ และบริษัทบานปูโคล ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนที่ออกและจําหนายแลว
ทั้งหมด ไดเขาทําสัญญาระหวางผูถือหุนกับ บมจ. เอ็กโก ฉบับลงวันที่ 24 พฤศจิกายน
2543 (รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมและทําขึ้นใหมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ซึ่งเปนไปตาม
สัญญาแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ระหวางคูสัญญา) เพื่อกําหนดความสัมพันธระหวาง
คูสัญญาแตละฝายในฐานะผูถือหุนของบจ. บีแอลซีพี ทั้งนี้ ผูถือหุนของบจ. บีแอลซีพีได
ตกลงรวมลงทุนในบจ. บีแอลซีพี ตามสัดสวนทุน ไดแก บริษัทฯ ถือหุนทั้งทางตรงและ
ทางออ มคิ ดเป น สัดส วนร อ ยละ 50.00 และบมจ. เอ็ ก โกถื อ หุน คิ ดเป น สั ดส ว นรอ ยละ
50.00 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบจ. บีแอลซีพี
ขอกําหนดที่สําคัญของสัญญาระหวางผูถือหุนมีดังตอไปนี้


ผูถือหุนแตละฝายมีสิทธิที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงคณะกรรมการ
ของบจ. บี แ อลซี พี จํ า นวนหนึ่ ง คนต อ สั ด ส ว นการถื อ หุ น ในบจ. บี แ อลซี พี
ทุกรอยละ 10.00



คณะกรรมการของบจ. บีแอลซีพีเปนผูแตงตั้งกรรมการผูจัดการและประธาน
บริหารฝายการเงิน



บจ. บีแอลซีพีจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนตามสัดสวนการถือหุนในทุกรอบ
ระยะเวลาครึ่งป โดยจายจากรายไดที่จําหนายไดของบจ. บีแอลซีพี
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(8)

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

การจัดหาแหลงเงินทุน
โครงสรางแหลงเงินทุนหลักของบจ. บีแอลซีพีประกอบดวยวงเงินกูยืมระยะยาวหลักและ
วงเงินกูยืมเสริม ทั้งที่เปนสกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลารสหรัฐ โดยวงเงินกูยืมหลัก
ประกอบด ว ยการกู ยื ม เงิ น เพื่ อ การพาณิ ช ย ที่ ใ ช สํ า หรั บ โรงไฟฟ า บี แ อลซี พี ซึ่ ง รวมถึ ง
ค า ใช จ า ยสํ า หรั บ สั ญ ญาจ า งเหมาก อ สร า งโรงไฟฟ า ค า ใช จ า ยก อ นการดํ า เนิ น งาน
คาใชจายในการพัฒนาสถานที่ตั้ง คาใชจายทางออม และภาระผูกพันตาง ๆ ในขณะที่
วงเงินกูยืมเสริมประกอบดวย เงินกูยืมเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน และเงินกูยืมเพื่อใช
เสริมหลักประกัน
เงินกูยืมในสกุลเงินดอลลารสหรัฐของบจ. บีแอลซีพีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่และ
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งใชอัตราเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคารในตลาด
ลอนดอน (LIBOR) สวนเงินกูยืมในสกุลเงินบาท จะใชอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเทียบเคียงกับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูขั้นต่ําอางอิงโดยธนาคารพาณิชยในประเทศไทย (MLR) บจ. บีแอลซีพี
ไดเขาทําขอตกลงแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ย
คงที่สําหรับเงินกูทั้งหมดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
เงินกูยืมของบจ. บีแอลซีพี ทั้งในสกุลเงินดอลลารสหรัฐและเงินบาทมีงวดการชําระคืนทั้ง
แบบรายเดือนและรายครึ่งป ซึ่งเงินกูยืมดังกลาวจะครบกําหนดชําระในชวงระหวางป
2562 ถึงป 2564 โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บจ. บีแอลซีพี มียอดหนี้เงินกูยืมใน
สกุลเงินบาทคางชําระเปนจํานวนทั้งสิ้น 7,094 ลานบาท และยอดหนี้เงินกูยืมในสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐคางชําระเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 168.0 ลานดอลลารสหรัฐ

(9)

คาใชจายเพื่อการลงทุน
ในป 2555 2556 และ 2557 บจ. บีแอลซีพี มีคาใชจายเพื่อการลงทุนสําหรับโรงไฟฟา
บีแอลซีพี ที่จํานวน 380.4 ลานบาท 173.0 ลานบาท และ 59.6 ลานบาทตามลําดับ และ
บริษัทฯ คาดวาในป 2558 ถึงป 2560 บจ. บีแอลซีพีจะมีคาใชจายเพื่อการลงทุนสําหรับ
โรงไฟฟาบีแอลซีพี เปนจํานวน 525.6 ลานบาท

(10)

การควบคุมการปลอยมลพิษทางอากาศ
มลพิ ษ ที่ ถู ก ปล อ ยสู บ รรยากาศจากการเผาไหม ข องเชื้ อ เพลิ ง เช น ถ า นหิ น โดยหลั ก
ประกอบดวยซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ไนโตรเจนออกไซด (NOx) และอนุภาคฝุนละออง
(PM) โรงไฟฟาบีแอลซีพีใชระบบดักจับกาซซัลเฟอรไดออกไซดในไอเสีย (FGD) และ
เครื่ อ งบํ า บั ด น้ํ า ทะเลเพื่ อ ลดการปล อ ยซั ล เฟอร ไ ดออกไซด โ ดยการกํ า จั ด ซั ล เฟอร ไ ด
ออกไซดในไอเสีย ในการนี้ เครื่องกําจัดซัลเฟอรไดออกไซดในไอเสียจะมีประสิทธิภาพใน
การกําจัดอนุภาคออกจากไอเสียประมาณรอยละ 70.0 และการใชเครื่องดักจับฝุนระบบ
ไฟฟาสถิต (ESP) จะมีประสิทธิภาพในการกําจัดอนุภาคออกจากไอเสียมากกวารอยละ
99.0 และในขั้นตอนสุดทาย โรงไฟฟาบีแอลซีพีจะลดการปลอยไนโตรเจนออกไซดโดยใช
เตาเผาที่ใชไนโตรเจนออกไซดในระดับต่ํา อยางไรก็ดี บจ. บีแอลซีพี ไดกําหนดมาตรการ
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ในการควบคุมการปลอยมลพิษเพื่อจํากัดการปลอยมลพิษใหอยูในระดับต่ํากวาระดับที่
มาตรฐานกําหนดไว โดยโรงไฟฟาบีแอลซีพีไดจํากัดอัตราการปลอยมลพิษ รวมถึง อัตรา
การปล อ ยซั ล เฟอร ไ ดออกไซด ที่ 170.0 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลู ก บาศก เ มตร อั ต ราการปล อ ย
ไนโตรเจนออกไซดที่ 138.0 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และอัตราการปลอยอนุภาคฝุน
ละอองที่ 20.0 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ทั้งนี้ ภายใตมาตรฐานการปลอยมลพิษของไทย
ไดจํากัดอัตราการปลอยไนโตรเจนออกไซดไวที่ 350.0 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร อัตรา
การปลอยซัลเฟอรไดออกไซดที่ 320.0 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และอัตราการปลอย
อนุภาคฝุนละอองที่ 120.0 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และภายใตมาตรฐานการปลอย
มลพิษของธนาคารโลก การจํากัดการปลอยไนโตรเจนออกไซดจะอยูในอัตรา 510.0
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร การปลอยซัลเฟอรไดออกไซดในอัตรา 230.0 มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร และการปลอยอนุภาคฝุนละอองในอัตรา 50.0 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
(ข)

โรงไฟฟาหงสา

บริษัทหงสาซึ่งเปนกิจการรวมคาของบริษัทฯ เปนเจาของและประกอบกิจการโรงไฟฟาหงสาซึ่งเปน
โรงไฟฟาปากเหมืองที่ใชพลังงานถานหินลิกไนต ประกอบดวยหนวยผลิตไฟฟาจํานวน 3 หนวย ตั้งอยูที่เมืองหงสา
แขวงไชยบุรี ในประเทศลาว โดยมีกําลังการผลิตติดตั้งรวมจํานวน 1,878.0 เมกะวัตต โดย หงสาหนวยที่ 1 ไดเปด
ดําเนินการเชิงพาณิชยเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 มีกําลังการผลิตติดตั้งจํานวน 626.0 เมกะวัตต หงสาหนวยที่ 2 และ
หงสาหนวยที่ 3 อยูระหวางการกอสรางและผานการตรวจสอบความนาเชื่อถือของระบบแลวโดยคาดวาแตละหนวยจะมี
กําลังการผลิตติดตั้งจํานวนหนวยละ 626.0 เมกะวัตต ทั้งนี้ คาดวาหงสาหนวยที่ 2 และหงสาหนวยที่ 3 จะเปดดําเนินการ
เชิงพาณิชยไดในเดือนพฤศจิกายน 2558 และเดือนมีนาคม 2559 ตามลําดับ
บริษัทฯ ถือหุนในบริษัทหงสาคิดเปนสัดสวนรอยละ 40.00 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด
นอกจากบริษัทฯ แลว บริษัทหงสายังมีผูถือหุนอื่น ไดแก บริษัทยอยของบมจ. ราชบุรี ซึ่ง บมจ. ราชบุรีเปนผูถือหุนทั้งหมด
บริษัทยอยดังกลาวถือหุนอยูในบริษัทหงสาคิดเปนสัดสวนรอยละ 40.00 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด ทั้งนี้
บมจ. ราชบุรีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และเปนหนึ่งในบริษัทผูผลิตไฟฟาเอกชนชั้นนําของประเทศไทย
ซึ่งมี กฟผ. เปนผูถือหุนรายใหญ นอกจากนั้น รัฐวิสาหกิจถือหุนลาวซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจในประเทศลาวยังเปนผูถือหุนใน
บริษัทหงสาสวนที่เหลือจํานวนรอยละ 20.00 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด
(1)

สัมปทาน
ในเดือนพฤศจิกายน 2552 บริษัทหงสาไดรับสัมปทานจากรัฐบาลลาวใหเปนผูที่มีสิทธิแต
ผู เ ดี ย วในการพั ฒ นา ก อ สร า ง และประกอบกิ จ การโรงไฟฟ า หงสา โดยมี สิ ท ธิ ต าม
สัมปทานเปนระยะเวลา 25 ปนับแตวันเปดดําเนินการเชิงพาณิชยของหงสาหนวยที่ 3
ซึ่ ง ในป จ จุ บั น คาดว า จะเป ด ดํ า เนิ น การเชิ ง พาณิ ช ย ไ ด ใ นเดื อ นมี น าคม 2559 ทั้ ง นี้
สัม ปทานดั ง กล าวยั ง รวมถึ ง สิ ท ธิ อื่ น ๆ เช น สิ ท ธิ ในการใช พื้ น ที่ จํ า นวน 77.79 ตาราง
กิโลเมตรเพื่อเปนที่ตั้งของโครงการตลอดระยะเวลาสัมปทาน และสิทธิในการขายไฟฟาที่
ผลิตไดจากโรงไฟฟาหงสาใหแก กฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว
เพื่อเปนการตอบแทนสิทธิตามสัมปทานขางตน บริษัทหงสาจะตองชําระเงินใหแกรัฐบาล
ลาวเปน ค า สิท ธิ ร ายเดื อ นจํ า นวนร อ ยละ 1.5 ของรายไดร วมจากการดํ าเนิ น งานของ
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โครงการ นอกจากนี้ หากอัตราผลตอบแทนภายใน (internal rate of retrun) ของ
โรงไฟฟาหงสาสูงกวารอยละ 15.0 บริษัทหงสาและรัฐบาลลาวจะไดรับสวนแบงกําไร
(ตามที่ไดกําหนดไวในเอกสารสิทธิสัมปทาน) ในจํานวนที่เทากัน ทั้งนี้ คาสิทธิและภาษี
เงินไดอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นหากอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการสูงกวารอยละ
15.0 ทั้งนี้ บริษัทหงสาตองชําระคาสิทธิจํานวนรอยละ 50.0 ของจํานวนคาสิทธิทั้งหมด
เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ และจํานวนที่เหลืออีกรอยละ 50.0 เปนสกุลเงินบาท โดย
คํานวณตามอัตราแลกเปลี่ยนตอสกุลเงินดอลลารสหรัฐที่กําหนดในสัญญา
อนึ่ง บริษัทหงสายังคงตองชําระคาภาษีที่เกี่ยวของใหแกรัฐบาลลาวดวย โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ขอ 2.3.1(ข)(7) สิทธิ
ประโยชนทางภาษี”
(2)

กระบวนการผลิต
โรงไฟฟาหงสาผลิตไฟฟาจากการเผาถานหินลิกไนตซึ่งเปนถานหินประเภทที่ใหความรอน
ต่ํ า ซึ่ ง แตกต า งจากการดํ า เนิ น งานของโรงไฟฟ า บี แ อลซี พี ทั้ ง นี้ โรงไฟฟ า หงสาเป น
โรงไฟฟ า ปากเหมื อ งซึ่ ง ตั้ ง อยู ติ ด กั บ เหมื อ งถ า นหิ น ลิ ก ไนต ซึ่ ง เป น แหล ง ถ า นหิ น ที่
จําเปนตองใชในกิจการโรงไฟฟาหงสา
ถานหินลิกไนตจะถูกขุดขึ้นมาจากเหมือง และขนไปยังลานกองถานหินและลําเลียงไปยัง
โรงไฟฟาหงสาโดยระบบลําเลียง
แผนภาพดานลางนี้แสดงกระบวนการผลิตไฟฟา ณ โรงไฟฟาหงสา โดยเริ่มตนจากการขุด
ถานหินลิกไนตจากเหมืองถานหินลิกไนตซึ่งอยูติดกับโรงไฟฟา จนกระทั่งการจายไฟฟา
ใหแก กฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว
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โรงไฟฟาหงสาตั้งอยูติดกับทะเลสาบ น้ําจากทะเลสาบที่สูบมาจากเขื่อนน้ําแกนและเขื่อน
น้ําเลือกจะถูกนํามาใชในกระบวนการผลิตของโรงไฟฟา ทั้งนี้ เขื่อนน้ําเลือกมีความสูง
58.5 เมตร ความกวาง 100.0 เมตร สวนเขื่อนน้ําแกนมีความสูง 54.5 เมตร ความกวาง
320.0 เมตร โดยทะเลสาบ เขื่อนน้ําเลือก และเขื่อนน้ําแกน มีปริมาณความจุน้ําจํานวน
0.6 ลานลูกบาศกเมตร 19.0 ลานลูกบาศกเมตร และ 16.4 ลานลูกบาศกเมตร ตามลําดับ
ในขณะที่น้ําจากเขื่อนน้ําเลือกซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโรงไฟฟาจะไหล
ลงมาตามแรงโนมถวง การนําน้ําจากเขื่อนน้ําแกนเขาสูโรงไฟฟาหงสาตองอาศัยการสูบ
น้ําโดยโรงสูบน้ําที่ถูกสรางขึ้น ทั้งนี้ หากมีปริมาณน้ําเต็มตามปริมาณความจุน้ําสูงสุด
น้ําจากทะเลสาบตะวันออกสามารถนํามาใชผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาไดอยางนอย 5 วัน
ในอดีตที่ผานมาโรงไฟฟาหงสาไมเคยประสบกับสภาวะการขาดแคลนน้ํา และบริษัทเชื่อ
วาปริมาณน้ําฝนจะชวยใหระดับน้ําแหลงน้ํามีปริมาณเพียงพอตอการใชงานของบริษัทฯ
เชนเดียวกับโรงไฟฟาบีแอลซีพี โรงไฟฟาหงสาเปนโรงไฟฟาประเภทใชความรอนและผลิต
ไฟฟาโดยการเผาไหมถานหินเพื่อหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันไอน้ํา ดังนั้น กระบวนการ
ผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาหงสาจึงมีลักษณะเชนเดียวกันกับโรงไฟฟาบีแอลซีพี
โรงไฟฟาหงสามีสายสงไฟฟาจํานวนสองสายสําหรับจายไฟฟาที่ผลิตจากโรงไฟฟาไปยัง
เครือขายเชื่อมโยงไฟฟาในประเทศไทยและประเทศลาว สําหรับการนําสงไฟฟาไปยัง
เครือขายเชื่อมโยงไฟฟาในประเทศไทย โรงไฟฟาหงสาใชสายสงวงจรคูขนาด 500.0
กิโลโวลต ความยาว 67.0 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมโยงไปยังชายแดนไทย-ลาว ที่อําเภอสอง
แคว จังหวัดนาน ประเทศไทย และสําหรับการนําสงไฟฟาไปยังเครือขายเชื่อมโยงไฟฟาใน
ประเทศลาว โรงไฟฟาหงสาใชสายสงวงจรคูขนาด 115.0 กิโลโวลต ความยาว 115.0
กิ โ ลเมตร เชื่ อ มโยงไปยั ง เมื อ งหงสา เพื่ อ นํ า ส ง ต อ ไปยั ง สถานี ไ ฟฟ า ย อ ยในเมื อ ง
หลวงพระบาง
ภายใต สั ญ ญาสัม ปทานของบริษั ท หงสาสํา หรับ โรงไฟฟา หงสา บริ ษั ท หงสาต อ งโอน
กรรมสิทธิ์ในสายสงวงจรคูขนาด 500.0 กิโลโวลต และอุปกรณที่เกี่ยวของใหแกรัฐบาล
ลาวภายหลั ง จากการเป ด ดํ า เนิ น การเชิ ง พาณิ ช ย ข องหงสาหน ว ยที่ 3 และต อ งโอน
กรรมสิทธิ์ในสายสงวงจรคูขนาด 115.0 กิโลโวลตและอุปกรณที่เกี่ยวของใหแกรัฐบาลลาว
ภายหลังการสิ้นสุดระยะเวลาสัมปทานแลว นอกจากนี้ บริษัทหงสาตกลงที่จะดําเนินการ
และบํารุงรักษาสายสงวงจรคูดังกลาวตอไปภายหลังจากการโอนกรรมสิทธิ์ดังกลาวแลว
บริษัทหงสาเก็บเถาถานที่ไดจากกระบวนการผลิตไฟฟาใหแกรัฐวิสาหกิจถือหุนลาวซึ่งเปน
ผูมีกรรมสิทธิ์เหนือเถาถานดังกลาว โดยรัฐวิสาหกิจถือหุนลาวจะขายเถาถานดังกลาว
ใหแกบริษัทผูผลิตปูนซีเมนตในทองถิ่นตอไป
สวนน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตไฟฟาจะถูกบําบัดตามขอกําหนดและระเบียบ
ทองถิ่นในประเทศลาว
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การจําหนายไฟฟา
บริษัทหงสาเขาทําสัญญาซื้อขายไฟฟาของหงสากับ กฟผ. ในเดือนเมษายน 2553 ภายใต
สั ญ ญาดั ง กล า ว กฟผ. ตกลงซื้ อ ไฟฟ า ตามกํ า ลั ง การผลิ ต ไฟฟ า ตามสั ญ ญาจํ า นวน
1,473.0 เมกะวัตตจ ากบริ ษัท หงสา และไฟฟา ที่ไ ดจ ากการผลิตสวนที่ เ หลือ สามารถ
นํ า ไปใช สํ า หรั บ วั ต ถุ ป ระสงค อื่ น โดยตามสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ า ของหงสากั บ กฟผ.
บริษัทหงสาจะจัดเก็บคาไฟฟาจาก กฟผ. ตามอัตราคาไฟฟาซึ่งประกอบดวยคาความ
พรอมจายไฟฟาและคาพลังงานไฟฟา ดังตอไปนี้


คาความพรอมจายไฟฟา - กฟผ.จะชําระคาความพรอมจายไฟฟาใหแก
บริษัทหงสาสําหรับกําลังการผลิตไฟฟาที่บริษัทหงสาจัดใหมีเพื่อพรอมจาย
ใหแก กฟผ. ตามจริง แตตองไมเกินกําลังการผลิตไฟฟาตามสัญญาจํานวน
1,473.0 เมกะวัตต โดยคาความพรอมจายไฟฟานี้ครอบคลุมถึงตนทุนคงที่
ต า ง ๆ และค า ใช จ า ยในการชํ า ระหนี้ ข องโรงไฟฟ า หงสา รวมทั้ ง ช ว ยให
บริษัทหงสามีผลตอบแทนจากการลงทุนจํานวนหนึ่ง ทั้งนี้ หากบริษัทหงสาได
จัดใหมีกําลังการผลิตไฟฟาตามสัญญาเพื่อพรอมจายใหแก กฟผ. และปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟาของหงสากับ กฟผ. แลว
กฟผ. จะตองชําระคาความพรอมจายไฟฟาใหแกบริษัทหงสา โดยไมตองคํานึง
วาจะไดมีการจายไฟฟาจริงใหแก กฟผ. หรือไม ทั้งนี้ คาความพรอมจายไฟฟา
ดังกลาวอาจถูกปรับลดลงตามการลดลงของกําลังการผลิตไฟฟาพรอมจาย
คาความพรอมจายไฟฟาที่ไดรับเปนสกุลเงินบาท โดยการคํานวณคาความ
พรอมจายไฟฟาบางสวนอางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลารสหรัฐ
ตอสกุลเงินบาทในขณะนั้น



คาพลังงานไฟฟา - กฟผ. จะชําระคาพลังงานไฟฟาใหแกบริษัทหงสาซึ่งจะ
ครอบคลุ ม ต น ทุ น ราคาเชื้ อ เพลิ ง ที่ ใ ช ใ นการผลิ ต ไฟฟ า และต น ทุ น ในการ
ดําเนินงานผันแปรอื่น ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา ตนทุน
เชื้อเพลิงจะถูกคํานวณจากตนทุนถานหินลิกไนตซึ่งถูกกําหนดไวและปรับตาม
ความผันผวนของราคาน้ํามันดีเซลในกรุงเทพมหานคร ตนทุนการดําเนินงาน
แปรผั น ได ถู ก กํ า หนดไว แ ล ว เช น กั น โดยปรั บ ตามดั ช นี ร าคาผู บ ริ โ ภคของ
ประเทศไทยตามที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในสวนที่ 2.2.3 ปจจัยความเสี่ยง ขอ 3.1.9 การเพิ่มขึ้นของคาใชจาย
ในการผลิตถานหินที่เหมืองถานหินลิกไนตหงสาอาจสงผลกระทบในทางลบ
อยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแส
เงินสดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟาของหงสากับกฟผ. จะครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาเมื่อ
ครบ 25 ปนับจากวันเปดดําเนินการเชิงพาณิชยของหงสาหนวยที่ 3 ซึ่งคาดวาจะเปด
ดําเนินการเชิงพาณิชยไดในเดือนมีนาคม 2559
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นอกจากนี้ บริษัทหงสาไดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟาของหงสากับรัฐวิสาหกิจไฟฟา
ลาว ในเดือนพฤษภาคม 2554 ภายใตสัญญาดังกลาว รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาวตกลงซื้อ
ไฟฟาตามกําลังการผลิตไฟฟาตามสัญญาจํานวน 100.0 เมกะวัตตจากบริษัทหงสา ตาม
อัตราคาไฟฟาซึ่งประกอบดวยคาความพรอมจายไฟฟา คาพลังงานไฟฟา และคาระบบสง
ไฟฟา ดังตอไปนี้


คาความพรอมจายไฟฟา - รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาวจะชําระคาความพรอมจาย
ไฟฟาใหแกบริษัทหงสาสําหรับกําลังการผลิตไฟฟาที่บริษัทหงสาจัดใหมีเพื่อ
พรอมจายใหแกรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาวตามจริง แตตองไมเกินกําลังการผลิตตาม
สัญญาที่ 100.0 เมกะวัตต ทั้งนี้ หากบริษัทหงสาไดจัดใหมีกําลังการผลิตไฟฟา
ตามสัญญาเพื่อพรอมจายใหแกรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว และปฏิบัติตามเงื่อนไข
ตาง ๆ ที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายไฟฟาของหงสากับรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาวแลว
รัฐ วิส าหกิ จไฟฟ าลาวจะต อ งชํ าระค า ความพร อ มจ ายไฟฟ าแกบ ริ ษัท หงสา
โดยไมตองคํานึงวาจะไดมีการจายไฟฟาจริงใหแกรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาวหรือไม
ทั้งนี้ คาความพรอมจายไฟฟาดังกลาวอาจถูกปรับลดลงตามการลดลงของ
กําลังการผลิตไฟฟาพรอมจาย



คาพลังงานไฟฟา - รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาวจะตองชําระคาพลังงานไฟฟาแก
บริษัทหงสาซึ่งจะครอบคลุมตนทุนราคาเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาและ
ตนทุนในการดําเนินงานผันแปรอื่น ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของ
โรงไฟฟา ตนทุนเชื้อเพลิงจะถูกคํานวณจากตนทุนถานหินลิกไนตซึ่งถูกกําหนด
ไว แ ละปรั บ ตามความผั น ผวนของราคาน้ํ า มั น ดี เ ซลในกรุ ง เทพมหานคร
ตนทุนการดําเนินงานแปรผันไดถูกกําหนดไวแลวเชนกัน โดยปรับตามดัชนี
ราคาผู บ ริ โ ภคของประเทศไทยตามที่ ป ระกาศโดยกระทรวงพาณิ ช ย โปรด
พิจ ารณารายละเอีย ดเพิ่ ม เติมในส วนที่ 2.2.3 ปจ จั ย ความเสี่ ยง ขอ 3.1.9
การเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการผลิตถานหินที่เหมืองถานหินลิกไนตหงสาอาจ
สงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ



คาระบบสงไฟฟา - รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาวจะตองชําระคาระบบสงไฟฟาสวน
เพิ่มแกบริษัทหงสาทุก ๆ ไตรมาส ซึ่งจะครอบคลุมคาใชระบบสงไฟฟาลวงหนา
และคาใชจายในการจัดหาเงินทุนสะสม

ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟาของหงสากับรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว จะครบกําหนดระยะเวลา
ตามสัญญาเมื่อครบ 25 ปนับจากวันเปดดําเนินการเชิงพาณิชยของหนวยผลิตไฟฟา
หงสาหนวยที่ 3 ซึ่งคาดวาจะเปดดําเนินการเชิงพาณิชยไดในเดือนมีนาคม 2559
(4)

การจัดหาเชื้อเพลิง
โรงไฟฟาหงสาใชถานหินลิกไนตเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตไฟฟา โดยบริษัทหงสาไดรับ
สิทธิในการทําเหมืองถานหินลิกไนตซึ่งตั้งอยูในบริเวณถัดจากที่ตั้งของโรงไฟฟา (เหมือง
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ถานหินลิกไนตหงสา) โดยถือเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาโรงไฟฟาหงสา ตามขอมูลลาสุด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เหมืองถานหินลิกไนตหงสามีปริมาณถานหินลิกไนตสํารอง
จํานวน 487 ลานตัน และมีกําลังการผลิตจํานวน 14.3 ลานตันตอป บริษัทฯ รวมลงทุนใน
เหมืองถานหินลิกไนตหงสาคิดเปนสัดสวนรอยละ 37.50 ของหุนที่ออกและจําหนายแลว
ทั้งหมด โดยการถือหุนในบริษัทภูไฟมายนิ่งรวมกับบมจ. ราชบุรี (โดยผานบริษัทยอย)
และรัฐวิสาหกิจถือหุนลาว ซึ่งถือหุนรอยละ 37.50 และรอยละ 25.00 ของหุนที่ออกและ
จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทดังกลาว ตามลําดับ ทั้งนี้ ผลผลิตที่ไดจากเหมืองถานหิน
ลิกไนตหงสาดังกลาวจะนํามาใชสําหรับการดําเนินงานของโรงไฟฟาหงสาเทานั้น
เพื่อเปนการตอบแทนสิทธิตามสัมปทานเหมืองถานหินลิกไนต บริษัทหงสาจะตองชําระ
คาธรรมเนียมเหมืองแรแกรัฐบาลลาวในรูปแบบของคาสิทธิตามจํานวนดังตอไปนี้


0.4 ดอลลาร ส หรั ฐ ต อ ตั น สํ า หรั บ ถ า นหิ น จํ า นวน 4.5 ล า นตั น แรกซึ่ ง ใช ใ น
โรงไฟฟาหงสา



1.03 ดอลลาร ส หรั ฐ ต อ ตั น สํ า หรั บ จํ า นวนถ า นหิ น ซึ่ ง ใช ใ นโรงไฟฟ า หงสา
โดยอัตราดังกลาวจะมีการปรับขึ้นทุกปในอัตรารอยละ 1.0 ตอป นับจากการ
เปดดําเนินการเชิงพาณิชยของหงสาหนวยที่ 1 และ



0.07 ดอลลาร ส หรั ฐ ต อ ตั น สํ า หรั บ จํ า นวนหิ น ปู น ซึ่ ง ใช ใ นโรงไฟฟ า หงสา
โดยอัตราดังกลาวจะมีการปรับขึ้นทุกปในอัตรารอยละ 1.0 ตอป นับจากการ
เปดดําเนินการเชิงพาณิชยของหงสาหนวยที่ 1

นอกจากนี้ บริ ษั ท หงสาจะต อ งชํ า ระค า ภาษี ที่ เ กี่ ย วข อ งให แ ก รั ฐ บาลลาวด ว ย โปรด
พิจารณาในสวนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ขอ 2.3.1(ข)(7) สิทธิประโยชนทาง
ภาษี ทั้งนี้ บริษัทหงสาจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมเหมืองแรและภาษีอากรจํานวน
รอยละ 50.0 ของจํานวนเงินคาธรรมเนียมเหมืองแรและภาษีอากรทั้งหมดเปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐ และจํานวนที่เหลืออีกรอยละ 50.0 เปนสกุลเงินบาทโดยคํานวณตามอัตรา
แลกเปลี่ยนตอสกุลเงินดอลลารสหรัฐที่กําหนดในสัญญา
สัมปทานเหมืองแรขางตนจะครบกําหนดระยะเวลาสัมปทานเมื่อครบ 25 ปนับจากวันเปด
ดําเนินการเชิงพาณิชยของหงสาหนวยที่ 3 ซึ่งคาดวาจะเปดดําเนินการเชิงพาณิชยไดใน
เดือนมีนาคม 2559
(5)

การดําเนินงานและบํารุงรักษา
การดําเนินงานและบํารุงรักษาของโรงไฟฟาหงสาเปนไปตาม สัญญาใหบริการงาน
เดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟา ระหวางบริษัทหงสาและ กฟผ. โดย กฟผ. ในฐานะ
ผูรับจางอาจวาจางผูรับจางชวงในการดําเนินการบางอยางตามที่ไดตกลงกันหรือภายใต
วงเงินที่กําหนด แต กฟผ. ยังคงตองรับผิดชอบตอการดําเนินการใด ๆ ของผูรับจางชวงนั้น
สัญญาใหบริการงานเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟา จะครบกําหนดระยะเวลาตาม
สัญญาเมื่อครบ 15 ปนับจากวันเปดดําเนินการเชิงพาณิชยของหงสาหนวยที่ 3 ซึ่งปจจุบัน
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คาดวาจะเปดดําเนินการเชิงพาณิชยไดในเดือนมีนาคม 2559 ทั้งนี้ ภายใตสัญญาการ
ดําเนินงานและบํารุงรักษาของโรงไฟฟาหงสา กฟผ. มีสิทธิไดรับเงิน ไดแก คาธรรมเนียม
การดําเนินการรายปในอัตราคงที่ ซึ่งจะแบงชําระเปนรายเดือนในจํานวนที่เทากัน ตามที่
ระบุไวในสัญญาการดําเนินงานและบํารุงรักษาของโรงไฟฟาหงสา โดยเริ่มจากเดือน
มกราคม 2559 ทั้งนี้ คาธรรมเนียมการดําเนินการรายปดังกลาวจะปรับเพิ่มขึ้นตามการ
คํานวณปจจัยในดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศไทย
(6)

บทวิเคราะหการดําเนินงาน
ตารางตอไปนี้สรุปสถิติการดําเนินงานของหงสาหนวยที่ 1 สําหรับชวงเวลาที่ระบุไว
สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน

สําหรับรอบป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555(1)

หงสาหนวยที่ 1

2556(1)

2557(1)

2557(1)

2558

กําลังการผลิตสุทธิ (เมกะวัตต) .....................................
จํานวนขายสุทธิ (กิกะวัตต-ชั่วโมง) ...............................
จํานวนที่ผลิตไดสุทธิ (กิกะวัตต-ชั่วโมง).........................
จํานวนชั่วโมงตามสัญญา (ชั่วโมง) ..............................
ดัชนีความพรอม (รอยละ) ............................................
อัตราการจายไฟ (รอยละ) ............................................
อัตราการใชความรอน (กิโลจูลตอกิโลวัตต-ชั่วโมง) .......

--—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

551.0
262.5
305.6
672.0
77.6
77.9
12,994.0

การใชถานหิน (พันตัน) ................................................

—

—

—

—

350.0

หมายเหตุ:
(1) หงสาหนวยที่ 1 เปดดําเนินการเชิงพาณิชยในเดือนมิถุนายน 2558 และไมมีการดําเนินงานในชวงรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมในป 2555
2556 และ 2557 และรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
(2) ดัชนีความพรอมจะเกินกวารอยละ 100.0 เมื่อโรงไฟฟาดําเนินงานเกินกวาจํานวนชั่วโมงตามสัญญาที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา

(7)

สิทธิประโยชนทางภาษี
บริษัทหงสาไดรับสิทธิประโยชนจากคณะกรรมาธิการสามัญสมัชชาแหงชาติของประเทศ
ลาวใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีบางประการเปนระยะเวลา 7 ป ภายหลังจากการเปด
ดําเนินการเชิงพาณิชยของหงสาหนวยที่ 3 และจะตองเสียภาษีในอัตราภาษีที่ใชบังคับใน
ขณะนั้น ซึ่งในปจจุบันเทากับอัตรารอยละ 15.0 ของเงินไดสุทธิที่ตองเสียภาษีสําหรับป
ตอ ๆ ไปภายหลังจากชวงระยะเวลาดังกลาว

(8)

สัญญาระหวางผูถือหุน
บริษัทฯ เขาทําสัญญาระหวางผูถือหุนกับบมจ. ราชบุรี และรัฐวิสาหกิจถือหุนลาวในเดือน
กุมภาพันธ 2552 เพื่อกําหนดความสัมพันธระหวางคูสัญญาแตละฝายในฐานะผูถือหุน
ของบริษัทหงสา ผูถือหุนของบริษัทหงสาไดตกลงรวมลงทุนในบริษัทหงสาตามสัดสวนทุน
ไดแก บริษัทฯ ถือหุนโดยตรงรอยละ 40.00 บมจ. ราชบุรีถือหุนทางออมรอยละ 40.00
และรัฐวิสาหกิจถือหุนลาวถือหุนอีกรอยละ 20.00 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของ
บริษัทหงสา
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ขอกําหนดที่สําคัญของสัญญาระหวางผูถือหุนดังกลาว มีดังตอไปนี้

(9)



ผูถือหุนแตละฝายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงคณะกรรมการของ
บริ ษั ท หงสาจํ า นวนหนึ่ ง คนต อ สั ด ส ว นการถื อ หุ น ในบริ ษั ท หงสาทุ ก ร อ ยละ
10.00



สําหรับชวงเวลาระหวางวันที่จัดตั้งบริษัทหงสาจนถึงวันสุดทายของปบัญชีที่
สองถัดจากปบัญชีที่มีการดําเนินการเชิงพาณิชย (ตามที่นิยามไวในสัญญา
ระหวางผูถือหุน) (“ระยะเวลาดําเนินงานแรกของบริษัทหงสา”) บริษัทหงสา
จะมี ก รรมการผู จั ด การหนึ่ ง คน ซึ่ ง เสนอชื่ อ โดยบริ ษั ท ฯ และภายหลั ง จาก
ระยะเวลาดําเนินงานแรกของบริษัทหงสา สิ้นสุดลง บมจ. ราชบุรีและบริษัทฯ
จะรวมกันเสนอชื่อผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการของบริษัทหงสาตอไป



ในระยะเวลาดํ า เนิ น งานแรกของบริ ษั ท หงสา บริ ษั ท ฯ จะเป น ผู เ สนอชื่ อ
รองกรรมการผูจัดการ (ฝายการเงิน)



ผูถือหุนของบริษัทหงสาตกลงและยอมรับวาหากอัตราผลตอบแทนภายในของ
โรงไฟฟ า หงสาสู ง กว า อั ต ราที่ กํ า หนดไว ผลตอบแทนใด ๆ ซึ่ ง สู ง กว า อั ตรา
ดังกลาวจะถูกแบงระหวางรัฐบาลลาวกับผูถือหุนของบริษัทหงสาตามเงื่อนไขที่
ไดกําหนดไวในสัมปทานของบริษัทหงสา โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
สวนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ขอ 2.3.1(ข)(1) สัมปทาน



ภายใต ข อ กํ า หนดทางบั ญ ชี การจั ด การทางการเงิ น สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การ
ดําเนินงานที่สําคัญ และการสํารองเงินตามสมควรสําหรับการปรับปรุงและ
บํารุงรักษาเครื่องจักร รวมทั้งภาระผูกพันอื่น ๆ ผูถือหุนของบริษัทหงสาจะตอง
กระทําการใด ๆ อันจําเปนเพื่อใหบริษัทหงสาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนตาม
สัดสวนการถือหุนทุก ๆ 6 เดือน ในจํานวนที่บริษัทหงสาสามารถจายใหแก
ผูถือหุนไดตามกฎหมายในแตละปบัญชี

การจัดหาแหลงเงินทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 โครงสรางแหลงเงินทุนหลักของบริษัทหงสาประกอบดวย
วงเงินกูยืมหลักและวงเงินกูยืมเสริม ทั้งที่เปนสกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลารสหรัฐ โดย
วงเงินกูยืมหลักประกอบดวยการกูยืมเงินเพื่อการพาณิชยที่ใชสําหรับโรงไฟฟาหงสา
ซึ่งรวมถึง คาใชจายสําหรับสัญญาจางเหมากอสรางโรงไฟฟา คาใชจายกอนการ
ดํ า เนิ น งาน ค า ใช จ า ยในการพั ฒ นาสถานที่ ตั้ ง ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ เหมื อ งแร ถ า นหิ น
คาใชจายทางออมและภาระผูกพันตาง ๆ ในขณะที่วงเงินกูยืมเสริมประกอบดวย เงินกูยืม
เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน และเงินกูยืมเพื่อใชเสริมหลักประกัน
เงินกูยืมในสกุลเงินดอลลารสหรัฐของบริษัทหงสามีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว
โดยใชอัตราเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) สวน
เงินกูยืมในสกุลเงินบาทบางสวนมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่และบางสวนมีการ
สวนที่ 2.2.2 หนา 21

สวนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

กําหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวโดยใชอัตราเทียบเคียงอัตราดอกเบี้ยเงินกูขั้นต่ําอางอิง
โดยธนาคารพาณิชยในประเทศไทย (MLR) บริษัทหงสาตองเขาทําขอตกลงแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่สําหรับเงินกูจํานวนรอยละ
50.0 ของจํานวนเงินกูทั้งหมดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
เงินกูยืมในสกุลเงินดอลลารสหรัฐและสกุลเงินบาทของบริษัทหงสามีกําหนดระยะเวลา
ชํ า ระ 25 ป โดยถึ ง กํ า หนดชํ า ระทุ ก ๆ งวดหกเดื อ น เริ่ ม ต น ในวั น เป ดดํ า เนิ น การเชิ ง
พาณิชยของหงสาหนวยที่ 3
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทหงสามียอดหนี้เงินกูยืมในสกุลเงินบาทคางชําระเปน
จํานวนทั้งสิ้น 63,000.0 ลานบาท และยอดหนี้เงินกูยืมในสกุลเงินดอลลารสหรัฐคางชําระ
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 930.0 ลานดอลลารสหรัฐ
(10)

คาใชจายเพื่อการลงทุน
บริษัทหงสามีคาใชจายเพื่อการลงทุนสําหรับโรงไฟฟาหงสา จํานวน 103,154.4 ลานบาท
และบริษัทหงสาคาดวาในชวงครึ่งปหลังของป 2558 และในป 2559 และ 2560 จะมี
คาใชจายเพื่อการลงทุนสําหรับโรงไฟฟาหงสา จํานวน 81.1 ลานบาท 709.3 ลานบาท
และ 793.8 ลานบาท ตามลําดับ

(11)

การควบคุมการปลอยมลพิษทางอากาศ
โรงไฟฟาหงสาใชระบบดักจับกาซซัลเฟอรไดออกไซดในไอเสีย (FGD) และการฟอกแบบ
เปยก (Wet Scrubbing) เพื่อลดการปลอยซัลเฟอรไดออกไซด และใชเครื่องดักจับฝุน
ระบบไฟฟาสถิต เพื่อกําจัดอนุภาคฝุนละอองออกจากไอเสีย โดยระบบดักจับกาซซัลเฟอร
ไดออกไซดในไอเสีย จะมีประสิทธิภาพในการกําจัดอนุภาคออกจากไอเสียสูงถึงรอยละ
92.0 ในขณะที่การใชเครื่องดักจับฝุนระบบไฟฟาสถิตจะมีประสิทธิภาพในการกําจัด
อนุภาคฝุนละอองสูงถึงรอยละ 99.83 นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งเตาเผาที่ใชไนโตรเจน
ออกไซดในระดับต่ําเพื่อลดการปลอยไนโตรเจนออกไซด นอกจากนี้ โรงไฟฟาหงสาไดมี
การติดตั้งระบบการตรวจสอบการระบายมลพิษอยางตอเนื่อง (CEM) ที่ปากปลองควัน
เพื่อวัดปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด ไนโตรเจนออกไซด อุณหภูมิและขอมูลอื่น ๆ โดยขอมูล
จากเครื่องตรวจสอบการระบายมลพิษอยางตอเนื่อง (CEM) จะถูกตรวจสอบทันทีใน
หองควบคุมที่เชื่อมตอกับหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ บริษัทหงสาตองควบคุมระดับการปลอย
มลพิษที่ปลองควันใหอยูภายใตมาตรฐานของธนาคารโลกซึ่งจํากัดการปลอยไนโตรเจน
ออกไซดในอัตรา 510.0 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร การปลอยซัลเฟอรไดออกไซดในอัตรา
230.0 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลู ก บาศก เ มตร และการปล อ ยอนุ ภ าคฝุ น ละอองในอั ต รา 50.0
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

(12)

การยายถิ่นฐาน
บริ ษั ท หงสาได ดํ า เนิ น การเพื่ อ ลดผลกระทบของโครงการต อ ประชากรในท อ งถิ่ น
ภายใตแผนงานสําหรับการยายถิ่นฐาน (resettlement action plan) โดยประชากรที่
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ได รั บ ผลกระทบของโครงการจะสามารถย า ยถิ่ น ฐานไปยั ง 2 พื้ น ที่ ได แ ก พื้ น ที่ ใ น
บาน นา บาโลน (Na Balone) และ บานนาจาน (Na Chan) และจะมีการสราง
สาธารณู ป โภคเพื่ อ รองรั บ ประชากรที่ ย า ยถิ่ น ฐานดั ง กล า วด ว ย โดยมี ก ารจั ด สรร
งบประมาณจํ า นวนประมาณ 31.8 ล า นดอลลาร ส หรั ฐ เพื่ อ ดํ า เนิ น การตามแผนงาน
ดังกลาว นอกจากนี้ เมืองหงสาไดจัดใหมีการตรวจประเมินทางสังคม (social audit) และ
การสังเกตการณโดยบุคคลภายนอกสําหรับการดําเนินการตามแผนงานสําหรับการยาย
ถิ่นฐานใหเปนไปตามมาตรฐานที่ 5 ของบรรษัทเงินทุนระหวางประเทศ (International
Finance Corporation Performance Standard 5) และมาตรฐานสากลอื่น ๆ
(ค)

โรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้ง

บริษัทฯ โดยบริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟง ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนทั้งหมด เปนเจาของและ
ประกอบกิจการโรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้ง ตั้งอยูบนพื้นที่ประมาณ 115,501 ตารางเมตร ในเขตเจิ้งติ้ง เมืองสือเจียจวง
มณฑลเหอเปย ประเทศจีน โดยบริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟงเปนผูมีสิทธิในการใชที่ดินสําหรับการดําเนินงานของโรงไฟฟา
พลังงานรวมเจิ้งติ้งบนที่ดินดังกลาว
การดําเนินงานของโรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้ง แบงเปนสามโครงการ โดยโครงการที่ 1 ไดเปด
ดําเนินการเชิงพาณิชยแลวในเดือนตุลาคม 2543 โดยมีกําลังการผลิตติดตั้งจํานวน 24.0 เมกะวัตต และกําลังการผลิต
ไอน้ําจํานวน 95.0 ตันตอชั่วโมง โครงการที่ 2 ไดเปดดําเนินการเชิงพาณิชยแลวในเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยมีกําลัง
การผลิตติดตั้งจํานวน 24.0 เมกะวัตต และกําลังการผลิตไอน้ําจํานวน 102.0 ตันตอชั่วโมง และโครงการที่ 3 ไดเปด
ดําเนินการเชิงพาณิชยแลวในเดือนมกราคม 2558 โดยมีกําลังการผลิตติดตั้งจํานวน 25.0 เมกะวัตต และกําลังการผลิต
ไอน้ําจํานวน 173.0 ตันตอชั่วโมง
(1)

กระบวนการผลิต
โรงไฟฟ าพลั งงานร ว มเจิ้ งติ้ ง ผลิ ตทั้ง ไฟฟ า ไอน้ํา น้ํา ร อน และน้ํา เย็น ซึ่ งแตกต า งจาก
โรงไฟฟาบีแอลซีพีและโรงไฟฟาหงสาซึ่งผลิตแตไฟฟาเทานั้น โดยกระบวนการผลิตความ
รอนรวมนั้นประกอบดวยกังหันไอน้ําและเครื่องผลิตไอน้ําแรงดันสูง ทั้งนี้ ภายในกังหัน
ไอน้ํา อากาศจะถูกบีบอัดและผสมเขากับถานหินซึ่งเผาไหมอยูในหองเผาไหม กาซรอนที่
ถู ก เผาไหม จ ะขยายตั ว ผ า นกั ง หั น ไอน้ํ า ซึ่ ง จะหมุ น เครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ า เพื่ อ ผลิ ต ไฟฟ า
พลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจากกังหันไอน้ําสําหรับการผลิตไฟฟาจะถูกเพิ่มแรงดันไฟฟาใหถึง
ระดับที่กําหนดโดยหมอแปลงไฟฟากอนที่จะจายใหแกสายสงไฟฟาเพื่อใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของบริษัทที่ดําเนินการเกี่ยวกับเครือขายเชื่อมโยงไฟฟาในภูมิภาค
โรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้งไดติดตั้งอุปกรณกังหันชนิดที่สามารถแยกไอน้ําออกจากตัว
กังหันได เปนผลใหโรงไฟฟาสามารถจัดสงไฟฟาและไอน้ําไดพรอมกัน โดยสวนของไอน้ํา
จะถูกแยกออกจากกังหันและนําสงใหแกลูกคาผานทางทอจายไอน้ํา ทั้งนี้ ในฤดูหนาว
โรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้งจะจัดสงความรอนใหแกครัวเรือนผานทางทอจายความรอน
ในรูปของน้ํารอน
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แผนภาพดานลางนี้แสดงขั้นตอนกระบวนการผลิตไฟฟารวมของวงจรกังหันไอน้ํา

บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟงจะจัดเก็บเถาถานที่ไดจากกระบวนการผลิตไฟฟาและความรอน
เพื่อขายใหแกลูกคาในภาคอุตสาหกรรมในทองถิ่นตอไป
(2)

การจําหนายไฟฟาและความรอน
บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟงขายไฟฟาที่ผลิตไดจากโรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้งตามสัญญา
ซื้อขายไฟฟารายปซึ่งมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการตอสัญญาในทุก ๆ ป ทั้งนี้ เปนไปตามแนว
ปฏิบัติปกติทางการคาของตลาดในประเทศจีน ในการนี้บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟงเขาทํา
สัญญาซื้อขายไฟฟารายปกับบริษัทเหอเปยอิเล็กทริค ซึ่งเปนบริษัทของรัฐประจําภูมิภาค
ที่ ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ เครื อ ข า ยเชื่ อ มโยงไฟฟ า ในมณฑลเหอเป ย ตั้ ง แต ป 2543 จาก
ประสบการณของบริษัทฯ บริษัทฯ คาดวาจะไมมีประเด็นปญหาใด ๆ ในการตอสัญญาซื้อ
ขายไฟฟารายปของบริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟงกับบริษัทเหอเปยอิเล็กทริคในอนาคต
สัญญาซื้อขายไฟฟารายปของบริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟงกําหนดจํานวนไฟฟาที่จะขายใน
แตละป แตจํานวนไฟฟาที่ขายไดจริงอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไดตามปจจัยตาง ๆ เชน
ปริม าณการผลิ ตไอน้ํา ที่เ พิ่ม ขึ้น หรื อ เครื อข ายเชื่อ มโยงไฟฟ าต องการการจา ยไฟฟ า
เพิ่มเติม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ขอ 2.3.1(ค)(5) บทวิเคราะหการดําเนินการ ทั้งนี้ คาไฟฟาจะระบุเปนอัตราคาไฟฟาคงที่
ตอกิโลวัตตชั่วโมงซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแหงชาติจีนซึ่งจะถูก
ปรับตามราคาถานหิน
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นอกจากนี้ ในปจจุบัน บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟงเปนผูจัดจําหนายไอน้ําและน้ํารอนใหแก
ภาคครัวเรือนแตเพียงผูเดียวในเขตเจิ้งติ้ง โดยบริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟงยังไดทําสัญญาซื้อ
ขายไอน้ําระยะยาวกับหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคอุตสาหกรรม และผูที่ใชไอน้ําเชิง
พาณิชยและครัวเรือนตาง ๆ ภายในเขตเจิ้งติ้ง เพื่อขายความรอนในรูปของไอน้ําหรือน้ํา
รอน และบริษัทสือ เจียจวงเฉิงเฟงมิ ไดมีการขายไอน้ําภายใตสัญ ญาซื้อขายระยะสั้ น
บริ ษั ท สื อ เจี ย จวงเฉิ ง เฟ ง คิ ด ค า ไอน้ํ า จากลู ก ค า โดยอ า งอิ ง จากอั ต ราที่ กํ า หนดโดย
หนวยงานควบคุมราคาของเขตเจิ้งติ้ง หรืออางอิงจากอัตราที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขาย
ไอน้ํา ภายใตการตกลงรวมกันระหวางบริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟงและผูรับซื้อไอน้ํา คาไอน้ํา
อาจถูกปรับเปลี่ยนไดเปนครั้งคราวเพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงของราคาถานหิน
บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟงเขาทําสัญญาจัดหาน้ํารอนใหแกภาคอุตสาหกรรม และผูที่ใชน้ํา
รอนเชิงพาณิชยและครัวเรือนตาง ๆ เพื่อผลิตความรอนในชวงฤดูหนาว โดยราคาคาน้ํา
รอนดังกลาวจะเปนไปตามราคาที่กําหนดโดยหนวยงานควบคุมราคาในทองที่ที่เกี่ยวของ
ซึ่งกําหนดเปนรายป และบริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟงยังขายน้ําเย็นในชวงฤดูรอนเพื่อใชทํา
ความเย็นอีกดวย
จากประสบการณของบริษัทฯ บริษัทฯ เชื่อวาบริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟงไดประโยชนจาก
สิทธิจัดจําหนายเปนลําดับแรก ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ทั้งนี้ ภายใตประกาศของ
คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแหงชาติจีน และกระทรวงการกอสรางของประเทศจีน
เรื่อง “ขอบังคับชั่วคราวเกี่ยวกับการกอสรางและจัดการโครงการโรงไฟฟาพลังงานรวม
และกากนิ ว เคลี ย ร ” เมื่ อ เดื อ นมกราคม 2550 โครงการโรงไฟฟ า พลั ง งานร ว มต า ง ๆ
จะไดรับสิทธิในการผลิตไฟฟาและจัดจําหนายไฟฟาใหแกบริษัทที่ดําเนินการเกี่ยวกับ
เครือขายเชื่อมโยงไฟฟาเปนลําดับแรก
(3)

การจัดหาเชื้อเพลิง
โรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้งใชถานหินเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตไฟฟาและไอน้ํา โดย
ดําเนินการจัดหาถานหินเพื่อตอบสนองความตองการวัตถุดิบโดยการจัดซื้อวัตถุดิบใน
ตลาดซื้อขายแบบทันที (spot market) ในเขตเจิ้งติ้ง

(4)

การดําเนินงานและบํารุงรักษา
บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟงเปนผูรับผิดชอบตอการดําเนินงานและการบํารุงรักษาตามปกติ
ของโรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้ง ซึ่งในบางกรณี บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟงอาจจัดจาง
บุคคลภายนอกสําหรับการดําเนินการซอมบํารุงครั้งใหญ

(5)

บทวิเคราะหการดําเนินงาน
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ตารางตอไปนี้สรุปสถิติการดําเนินงานของโรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้ง สําหรับชวงเวลาที่ระบุไว
สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

สําหรับรอบป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กําลังการผลิตสุทธิ (เมกะวัตต) (โครงการที่ 1) ...............
กําลังการผลิตสุทธิ (เมกะวัตต) (โครงการที่ 2) ...............
กําลังการผลิตสุทธิ (เมกะวัตต) (โครงการที่ 3) ...............
จํานวนที่ขายทั้งหมด (กิกะวัตต-ชั่วโมง) ........................
จํานวนที่ผลิตไดทั้งหมด (กิกะวัตตตอชั่วโมง) .................
จํานวนชั่วโมงที่ใชได (ชั่วโมง) .......................................
ปริมาณไอน้ําที่ขาย (พันตัน).........................................
คาความรอน (กรัม/กิโลวัตตชั่วโมง) ..............................
ปริมาณการใชถานหิน (พันตัน) ....................................

(6)

2555

2556

2557

2557

2558

24.0
24.0
—
319.0
372.0
7,752.0
1,054.0
362.0
249.0

24.0
24.0
—
326.0
381.0
7,940.0
978.0
380.0
262.0

24.0
24.0
—
327.0
379.0
7,892.0
1,038.0
369.0
253.0

24.0
24.0
—
160.0
186.0
3,872.0
599.0
325.0
125.0

24.0
24.0
25.0
199.0
229.0
3,161.0
636.0
305.0
139.0

การจัดหาแหลงเงินทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟงมีเงินกูยืมระยะยาวสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐซึ่งมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยจะใชอัตราเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ย
ระหวางธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) โดยเงินกูยืมดังกลาวจะครบกําหนด
ระยะเวลาชําระคืนในเดือนธันวาคม 2561
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟงมียอดหนี้เงินกูคางชําระเปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น 5 ลานดอลลารสหรัฐ

(7)

คาใชจายเพื่อการลงทุน
ในป 2555 2556 และ 2557 บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟงมีคาใชจายเพื่อการลงทุนสําหรับ
โรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้งจํานวน 227.7 ลานบาท 425.3 ลานบาท และ 350.7 ลาน
บาท ตามลําดับ และบริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟงคาดวาจะมีรายจายฝายทุนสําหรับโรงไฟฟา
พลังงานรวมเจิ้งติ้งในป 2558 ถึงป 2560 เปนจํานวนรวม 563.2 ลานบาท

(8)

การควบคุมการปลอยมลพิษทางอากาศ
โรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้งใชการฟอกโดยการเผาไหม (Combusting Scrubbing)
ผานแทนของเหลวเพื่อลดการปลอยซัลเฟอรไดออกไซด ในขณะที่ใชระบบกําจัดกาซพิษ
เฉพาะสวน (Catalytic System) รวมกับวิธีการควบคุมสารเผาไหมอื่น ๆ เพื่อลดการปลอย
ไนโตรเจนออกไซด นอกจากนี้ โรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้งยังใชเครื่องกรองอากาศแบบ
ผาเพื่อกําจัดอนุภาคฝุนละออง ในการนี้ บริษัทฯ ไดตรวจสอบการปลอยมลพิษอยาง
ใกลชิดเพื่อรักษาระดับการปลอยมลพิษใหอยูในมาตรฐานทองถิ่น ทั้งนี้ โรงไฟฟาพลังงาน
รวมเจิ้งติ้งมีระดับการปลอยซัลเฟอรไดออกไซดที่ 150.0 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ระดับ
การปลอยไนโตรเจนออกไซดที่ 115.0 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และระดับการปลอย
อนุภาคฝุนละอองที่ 9.0 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ในขณะที่มาตรฐานทองถิ่นกําหนด
ระดับการปลอยซัลเฟอรไดออกไซด ไนโตรเจนออกไซดและอนุภาคฝุนละอองที่ 200.0
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มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 200.0 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และ 20.0 มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร ตามลําดับ
(ง)

โรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนาน

บริษัทฯ โดยบริษัทถังซานบานปู ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนทางออมทั้งหมด เปนเจาของและ
ประกอบกิจการโรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนานซึ่งเปนโรงไฟฟาพลังงานรวมที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง ตั้งอยูบนพื้นที่
ประมาณ 443,193 ตารางเมตร ในเขตหลวนหนาน เมืองถางชาน มณฑลเหอเปย ประเทศจีน บริษัทถังซานบานปูเปน
ผูมีสิทธิในการใชที่ดินดังกลาวสําหรับการดําเนินงานของโรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนาน
โรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนานไดเปดดําเนินการเชิงพาณิชยแลวเมื่อเดือนมิถุนายน 2554 โดยมี
กําลังการผลิตติดตั้งจํานวน 100.0 เมกะวัตต และกําลังการผลิตไอน้ําจํานวน 128.0 ตันตอชั่วโมง นอกจากนี้ โรงไฟฟา
พลังงานรวมหลวนหนานกําลังอยูในระหวางการขยายกําลังการผลิตซึ่งคาดวาจะเพิ่มกําลังการผลิตติดตั้งและกําลังการ
ผลิตไอน้ําขึ้นอีก 25.0 เมกะวัตต และ 150.0 ตันตอชั่วโมง ตามลําดับ โดยคาดวากําลังการผลิตสวนที่เพิ่มดังกลาวจะ
สามารถดําเนินการเชิงพาณิชยไดในป 2562
(1)

กระบวนการผลิต
โรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนานเปนโรงไฟฟาพลังงานรวมที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง โดย
มีขั้นตอนการผลิตเบื้องตนเชนเดียวกับโรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้ง โปรดพิจารณา
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในส ว นที่ 2.2.2 ลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ ข อ 2.3.1(ค)(1)
กระบวนการผลิต
บริษัทถังซานบานปูจะจัดเก็บเถาถานที่ไดจากกระบวนการผลิตไฟฟาและความรอนเพื่อ
ขายใหแกลูกคาในภาคอุตสาหกรรมในทองถิ่นตอไป

(2)

การจําหนายไฟฟาและความรอน
บริษัทถังซานบานปูจําหนายไฟฟาซึ่งผลิตขึ้นโดยโรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนานตาม
สัญญาซื้อขายไฟฟารายปซึ่งมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการตอสัญญาในทุก ๆ ป ทั้งนี้ เปนไปตาม
แนวปฏิบัติปกติทางการคาของตลาดในประเทศจีน ในการนี้ ตั้งแตป 2544 เปนตนมา
บริษัทถังซานบานปูเขาทําสัญญาซื้อขายไฟฟารายปกับบริษัทนอรธไชนากริด จํากัด
(“บริษัทนอรธไชนากริด”) ซึ่งเปนบริษัทของรัฐประจําภูมิภาคที่ดําเนินการเกี่ยวกับ
เครือขายเชื่อมโยงไฟฟาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน จากประสบการณ
ของบริษัทฯ บริษัทฯ คาดวาจะไมมีประเด็นปญหาใด ๆ ในการตอสัญญาซื้อขายไฟฟาราย
ปของบริษัทถังซานบานปูกับบริษัทนอรธไชนากริดในอนาคต
สัญญาซื้อขายไฟฟารายปของบริษัทถังซานบานปูกําหนดประมาณการจํานวนไฟฟาที่จะ
ขายในแตละเดือนของป และจะมีการปรับจํานวนไฟฟาที่ขายไดจริงตามปจจัยตาง ๆ เชน
ความไมเพียงพอและความขาดแคลนเชื้อเพลิงซึ่งไมเปนไปตามแผนงาน สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ า รายป จ ะระบุ อั ต ราค า ไฟฟ า คงที่ ต อ กิ โ ลวั ตต ชั่ ว โมงของไฟฟ า สํ า หรั บ ป ดัง กล า ว
ซึ่งโดยปกติจะไดรับการอนุมัติจากหนวยงานควบคุมราคาระดับมณฑลและขึ้นอยูกับ
ราคาถานหินในตลาด นอกจากนี้ บริษัทถังซานบานปูเปนผูจัดจําหนายไอน้ําแตเพียง
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ผูเดียวใหแกภาคครัวเรือนในเขตหลวนหนานและไดรับสิทธิเปนรายแรกในการพัฒนาหรือ
ขยายกําลังการผลิตไอน้ําเพื่อตอบสนองความตองการไอน้ําที่เพิ่มขึ้นในเขตหลวนหนาน
อันเปนผลจากการขยายตัวของชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยบริษัทถังซานบานปู
ยังไดทําสัญญาซื้อขายไอน้ําระยะยาวกับภาคอุตสาหกรรม ผูใชไอน้ําเชิงพาณิชยและ
ครัวเรือนในทองถิ่น สัญญาซื้อขายไอน้ําเหลานี้มักจะระบุราคาคงที่ตอกิกะจูลของไอน้ํา
และยังระบุด วยวาอาจมี การปรับราคาโดยขึ้นอยู กับราคาถานหินในตลาด โดยทั่วไป
ผูรับซื้อไอน้ําจะมีภาระผูกพันในการซื้อไอน้ําขั้นต่ําในแตละปและจะตองชําระคาชดเชย
ให แ ก บ ริ ษั ท ถั ง ซานบ า นปู ห ากจํ า นวนการซื้ อ ไอน้ํ า ต่ํ า กว า จํ า นวนยอดซื้ อ ขั้ น ต่ํ า โดย
ระยะเวลาของสัญญาเหลานี้มีกําหนดตั้งแต 5 ป ถึง 25 ป
บริษัทถังซานบานปูเขาทําสัญญาจัดหาน้ํารอนใหแกภาคอุตสาหกรรม และผูที่ใชน้ํารอน
เชิ ง พาณิ ช ย แ ละครั ว เรื อ นต าง ๆ เพื่ อ วั ตถุป ระสงค ใ นการผลิ ต ความร อ นในช ว งเดื อ น
พฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมของทุก ๆ ป โดยราคาจะถูกกําหนดโดยองคกรควบคุมราคา
ในทองถิ่นที่เกี่ยวของเปนรายป
บริษัทฯ เชื่อวาบริษัทถังซานบานปูไดประโยชนจากสิทธิในการจัดจําหนายเปนลําดับแรก
ภายใตนโยบายของรัฐบาลจีน
(3)

การจัดหาเชื้อเพลิง
โรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนานใชถานหินเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตไฟฟาและไอน้ํา
โดยจัดหาถานหินเพื่อตอบสนองความตองการวัตถุดิบจากการจัดซื้อวัตถุดิบในตลาดซื้อ
ขายแบบทันที (spot market) ในเขตหลวนหนาน

(4)

การดําเนินงานและบํารุงรักษา
บริ ษั ท ถั ง ซานบ า นปู เ ป น ผู รั บ ผิ ด ชอบต อ การดํ า เนิ น งานตามปกติ แ ละการบํ า รุ ง รั ก ษา
โรงไฟฟ า พลั ง งานร ว มหลวนหนาน ในบางกรณี บริ ษั ท ถั ง ซานบ า นปู อ าจจั ด จ า ง
บุคคลภายนอกเพื่อดําเนินการซอมบํารุงครั้งใหญ

(5)

บทวิเคราะหการดําเนินงาน

ตารางตอไปนี้สรุปสถิติการดําเนินงานของโรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนาน สําหรับชวงเวลาที่ระบุไว
สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

สําหรับรอบป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กําลังการผลิตสุทธิ (เมกะวัตต) .....................................
จํานวนที่ขายทั้งหมด (กิกะวัตต-ชั่วโมง) ........................
จํานวนที่ผลิตไดทั้งหมด (กิกะวัตต-ชั่วโมง) ....................
จํานวนชั่วโมงที่ใชได (ชั่วโมง) .......................................
ปริมาณไอน้ําที่ขาย (พันตัน).........................................
คาความรอน (กรัม/กิโลวัตตชั่วโมง) ..............................
ปริมาณการใชถานหิน (พันตัน) ....................................

2555

2556

2557

2557

2558

100.0
517.0
588.0
5,879.0
751.0
354.0
287.0

100.0
520.0
591.0
5,911.0
747.0
356.0
300.0

100.0
521.0
590.0
5,903.0
856.0
323.0
274.0

100.0
285.0
320.0
3,200.0
470.0
298.0
144.0

100.0
274.0
313.0
3,134.0
494.0
316.0
144 .0
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การจัดหาแหลงเงินทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทถังซานบานปูมีเงินกูยืมระยะสั้นเปนสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวโดยใชอัตราเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยระหวาง
ธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) โดยเงินกูยืมระยะสั้นดังกลาวมีกําหนดระยะเวลา
ชําระคืนไมเกินหนึ่งป
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทถังซานบานปูมียอดหนี้เงินกูยืมระยะสั้นคางชําระเปน
จํานวนเงินทั้งสิ้น 3.5 ลานดอลลารสหรัฐ

(7)

คาใชจายเพื่อการลงทุน
ในป 2555 2556 และ 2557 บริ ษั ท ถั ง ซานบ า นปู มี ค า ใช จ า ยเพื่ อ การลงทุ น สํ า หรั บ
โรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนาน จํานวน 41.4 ลานบาท 50.5 ลานบาท และ 194.8
ลานบาท และในป 2558 ถึงป 2560 บริษัทถังซานบานปูคาดวาจะมีรายจายฝายทุน
สําหรับโรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนานจํานวนรวม 767.3 ลานบาท

(8)

การควบคุมการปลอยมลพิษทางอากาศ
โรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนานใชการฟอกแบบเปยก (Wet Scrubbing) เพื่อลดการ
ปล อ ยซั ล เฟอร ไ ดออกไซด ในขณะที่ ใ ช ร ะบบกํ า จั ด ก า ซพิ ษ เฉพาะส ว น (Catalytic
System) รวมกับเตาเผาที่ใชไนโตรเจนระดับต่ําเพื่อลดการปลอยไนโตรเจนออกไซด
นอกจากนี้ โรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนานยังใชเครื่องกรองอากาศแบบผาเพื่อกําจัด
อนุภาคฝุนละออง ในการนี้ บริษัทฯ ไดตรวจสอบการปลอยมลพิษอยางใกลชิดเพื่อรักษา
ระดับการปลอยมลพิษใหอยูในมาตรฐานทองถิ่น ทั้งนี้ โรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนาน
มีระดับการปลอยซัลเฟอรไดออกไซดที่ 64.0 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ระดับการปลอย
ไนโตรเจนออกไซดที่ 116.0 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และระดับการปลอยอนุภาคฝุน
ละอองที่ 12.0 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ในขณะที่มาตรฐานทองถิ่นกําหนดระดับการ
ปลอยซัลเฟอรไดออกไซด ไนโตรเจนออกไซดและอนุภาคฝุนละอองไวที่ 200.0 มิลลิกรัม
ตอลูกบาศกเมตร 200.0 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และ 20.0 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
ตามลําดับ

(จ)

โรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิง

บริษัทโจวผิงพีคซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ เปนเจาของและประกอบกิจการโรงไฟฟาพลังงานรวม
ที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง ตั้งอยูบนพื้นที่ประมาณ 148,336 ตารางเมตร ในเขตโจวผิง เมืองบินโจว มณฑลชานตง
ประเทศจีน บริษัทโจวผิงพีคเปนผูมีสิทธิในการใชที่ดินดังกลาวเพื่อการดําเนินงานของโรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิง
โรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิงแบงการดําเนินงานออกเปนสามโครงการ โดยโครงการที่ 1 ไดเปด
ดําเนินการเชิงพาณิชยแลวในเดือนมิถุนายน 2544 มีกําลังการผลิตติดตั้งจํานวน 50.0 เมกะวัตต และกําลังการผลิตไอน้ํา
จํานวน 140.0 ตันตอชั่วโมง โครงการที่ 2 ไดเปดดําเนินการเชิงพาณิชยแลวในเดือนตุลาคม 2549 โดยมีกําลังการผลิต
ติดตั้งจํานวน 25.0 เมกะวัตตและกําลังการผลิตไอน้ําจํานวน 155.0 ตันตอชั่วโมง และโครงการที่ 3 ไดเปดดําเนินการเชิง
พาณิ ช ย แ ล ว ในเดื อ นธั น วาคม 2550 โดยมี กํ า ลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ ง จํ า นวน 25.0 เมกะวั ตต และกํ า ลั ง การผลิ ต ไอน้ํ า
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จํานวน 155.0 ตันตอชั่วโมง นอกจากนี้ โรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิงกําลังอยูระหวางขยายกําลังการผลิตโดยการพัฒนา
โครงการที่ 4 เพิ่มเติม ซึ่งคาดวาจะเพิ่มกําลังการผลิตติดตั้งและกําลังการผลิตไอน้ําไดอีกถึง 25.0 เมกะวัตตและ 150.0
ตันตอชั่วโมง ตามลําดับ โดยไดกําหนดการเปดดําเนินการเชิงพาณิชยของระยะที่ 4 ไวในป 2563
ทั้งนี้ บริษัทโจวผิงพีค (สิงคโปร) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุนทางออมทั้งหมด
ถือหุนในบริษัทโจวผิงพีคคิดเปนสัดสวนรอยละ 70.00 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด โดยที่ ผูถือหุนรายอื่น ๆ
ของบริษัทโจวผิงพีค ไดแก บริษัทฉีซิง และบริษัทซีหวาง ก็ถือหุนในบริษัทโจวผิงพีคคิดเปนสัดสวนรอยละ 15.00 ของหุน
ที่อ อกและจํา หนา ยแล วทั้ ง หมด โดยทั้ ง สองต างเปน บริ ษั ทที่ ป ระกอบกิจ การอุต สาหกรรมหลายประเภทในมณฑล
ชานตง บริษัทฉีซิงประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑจากอลูมิเนียม ในขณะที่บริษัทซีหวาง
ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับอุตสาหรรมอาหารและเครื่องดื่มและการผลิตเหล็ก เปนตน
(1)

กระบวนการผลิต
โรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิงเปนโรงไฟฟาพลังงานรวมที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิงและมี
ขั้นตอนการผลิตเบื้องตนเชนเดียวกับโรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้งและโรงไฟฟาพลังงาน
รวมหลวนหนาน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ ขอ 2.3.1(ค)(1) กระบวนการผลิต
อยางไรก็ดี โรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิงมีการติดตั้งกังหันทั้งแบบกังหันความดันตานกลับ
และกังหันชนิดที่สามารถแยกไอน้ําออกจากตัวกังหัน ซึ่งเปนจุดที่แตกตางจากโรงไฟฟา
พลังงานรวมเจิ้งติ้งและโรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนาน โดยไอน้ําที่แยกตัวออกจาก
กังหันความดันตานกลับจะถูกสงไปยังลูกคาโดยตรงผานทอนําสงไอน้ํา ในขณะที่ ไอน้ํา
จากกังหันชนิดที่สามารถแยกไอน้ําออกจากตัวกังหันนั้นจะผานกระบวนการแยกไอน้ําซึ่ง
เหมือนกับกระบวนการของโรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้ง บริษัทฯ เชื่อวาการผสานกัน
ระหวางกังหันความดันตานกลับและกังหันชนิดที่สามารถแยกไอน้ําออกจากตัวกังหันจะ
ช ว ยให โ รงไฟฟ า พลั ง งานร ว มโจวผิ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น งานสู ง นอกจากนี้
โรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิงไมไดมีการแปรรูปไอน้ําใหเปนน้ํารอนสําหรับการขายซึ่ง
แตกตางกับโรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้ง และโรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนาน
บริษัทโจวผิงพีคจะจัดเก็บเถาถานที่ไดจากกระบวนการผลิตไฟฟาและความรอนเพื่อขาย
ใหแกลูกคาในภาคอุตสาหกรรมในทองถิ่นตอไป

(2)

การจําหนายไฟฟาและไอน้ํา
บริ ษั ท โจวผิ ง พี ค จํ า หน า ยไฟฟ า ซึ่ ง ผลิ ต จากโรงไฟฟ า พลั ง งานร ว มโจวผิ ง ให แ ก บ ริ ษั ท
ฉีซิงและบริษัทซีหวางภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา 2 ฉบับ ที่มีระยะเวลา 28 ป สิ้นสุดใน
เดือนมิถุนายน 2572 นอกจากนี้ บริษัทโจวผิงพีคไดจําหนายไอน้ําซึ่งผลิตโดยโรงไฟฟา
พลังงานรวมโจวผิงใหแกบริษัทซีหวางภายใตสัญญาซื้อขายไอน้ําที่มีระยะเวลา 28 ป
สิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2572 ดวย
สัญญาซื้อขายไฟฟากับบริษัทฉีซิง และบริษัทซีหวางมิไดระบุปริมาณไฟฟาที่จะตองจาย
ทั้งนี้ อัตราคาไฟฟาเปนอัตราคาไฟฟาตอกิโลวัตตชั่วโมงที่ไดตกลงกันระหวางคูสัญญา
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ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา และจะปรับราคาในแตละปโดยขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลง
ของคาใชจายในการจัดหาเงินทุน คาใชจายสําหรับจัดหาถานหิน และคาใชจายในการ
ดําเนินงาน หรือหากหนวยงานรัฐบาลที่เกี่ยวของเปนผูเสนอ หรือมีการเปลี่ยนแปลงใน
กฎระเบียบ หรือเกิดการผันผวนอยางรวดเร็วในราคาถานหิน
สัญญาซื้อขายไอน้ํากับบริษัทซีหวางระบุปริมาณการจําหนายไอน้ําขั้นต่ําที่จะตองซื้อและ
สงมอบเปนรายป ราคาไอน้ําคิดเปนอัตราคงที่ตอตัน และอาจปรับตามระยะเวลาโดย
ขึ้นอยูกับการเปลี่ ย นแปลงของคาใชจายในการจัดหาเงินทุ น ค าใช จายสําหรับจั ดหา
เชื้อเพลิง และคาใชจายในการดําเนินงาน
(3)

การจัดหาเชื้อเพลิง
โรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิงใชถานหินเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตไฟฟาและไอน้ํา โดย
ดําเนินการจัดหาถานหินเพื่อตอบสนองความตองการวัตถุดิบโดยการจัดซื้อวัตถุดิบใน
ตลาดซื้อขายแบบทันที (spot market) ในเมืองชานตง

(4)

การดําเนินงานและบํารุงรักษา
บริษัทโจวผิงพีคเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามปกติและการบํารุงรักษาโรงไฟฟา
พลังงานรวมโจวผิง ในบางกรณี บริษัทโจวผิงพีคอาจจัดจางบุคคลภายนอกเพื่อการซอม
บํารุงครั้งใหญ

(5)

บทวิเคราะหการดําเนินงาน

ตารางตอไปนี้สรุปสถิติการดําเนินงานของโรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิงสําหรับชวงเวลาที่ระบุไว
สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

สําหรับรอบป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
กําลังการผลิตสุทธิ (เมกะวัตต) โครงการที่ 1..................
กําลังการผลิตสุทธิ (เมกะวัตต) โครงการที่ 2..................
กําลังการผลิตสุทธิ (เมกะวัตต) โครงการที่ 3..................
จํานวนที่ขายทั้งหมด (กิกะวัตต-ชั่วโมง) ........................
จํานวนที่ผลิตไดทั้งหมด (กิกะวัตต-ชั่วโมง) ....................
จํานวนชั่วโมงที่ใชได (ชั่วโมง) .......................................
ปริมาณไอน้ําที่ขาย (พันตัน).........................................
คาความรอน (กรัม/กิโลวัตตชั่วโมง) ..............................
ปริมาณการใชถานหิน (พันตัน) ....................................

(6)

2556

50.0
25.0
25.0
601.0
724.0
7,245.0
3,173.0
195.0
494.0

50.0
25.0
25.0
650.0
776.0
7,761.0
3,505.0
188.0
543.0

2557
50.0
25.0
25.0
523.0
628.0
6,276.0
2,543.0
219.0
413.0

2557
50.0
25.0
25.0
295.0
355.0
3,553.0
1,573.0
192.0
239.0

2558
50.0
25.0
25.0
248.0
301.0
3,027.0
1,224.0
216.0
204.0

สัญญารวมลงทุน
บริษัทฯ โดยบริษัทโจวผิงพีค (สิงคโปร) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนทางออมทั้งหมด
ไดลงนามในสัญญารวมลงทุนกับบริษัทโจวผิงอิเล็กทริค ในเดือนเมษายน 2544 เพื่อ
กํ า หนดความสั ม พั น ธ ร ะหว า งคู สั ญ ญาในฐานะผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท โจวผิ ง พี ค ภายใต
สัญญาการรวมลงทุน โดยบริษัทโจวผิงพีค (สิงคโปร) ถือหุนรอยละ 70.00 ของหุนที่ออก
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และจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทโจวผิงพีคและบริษัทโจวผิงอิเล็กทริคถือหุนรอยละ
30.00 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด ทั้งนี้ ตอมาบริษัทโจวผิงอิเล็กทริคไดโอนหุน
ร อ ยละ 30.00 ของหุ น ที่ อ อกและจํ า หน า ยแล ว ทั้ ง หมดของบริ ษั ท โจวผิ ง พี ค ให แ ก
บริษัทซีหวางและบริษัทฉีซิง ฝายละเทา ๆ กัน
ขอกําหนดที่สําคัญของสัญญารวมลงทุนมีดังนี้

(7)



คณะกรรมการของบริษัทโจวผิงพีคจะตองประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคน
บริษัทซีหวางและบริษัทฉีซิงแตละฝายมีสิทธิในการแตงตั้งกรรมการฝายละหนึ่ง
คน และบริษัทโจวผิงพีค (สิงคโปร) มีสิทธิที่จะแตงตั้งกรรมการจํานวนหาคน



บริษัทโจวผิงพีค (สิงคโปร) จะเปนผูเสนอชื่อผูที่จะดํารงตําแหนงผูจัดการทั่วไป
และประธานเจาหนาที่ฝายการเงินและ บริษัทซีหวางและบริษัทฉีซิงจะเปน
ผูเสนอชื่อผูที่จะดํารงตําแหนงรองผูจัดการทั่วไป



บริษัทโจวผิงพีคไดจัดตั้งขึ้นโดยจํากัดระยะเวลาที่ 28 ป ทั้งนี้ อาจมีการขยาย
ระยะเวลาโดยขอตกลงรวมกันระหวางผูถือหุน



บริษัทโจวผิงพีคอาจจายเงินปนผลจากรายไดเงินสดสุทธิใหแกผูถือหุนตาม
สัดสวนที่แตละฝายถือหุนอยู

การจัดหาแหลงเงินทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทโจวผิงพีคมีเงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวเปน
สกุลเงินดอลลารสหรัฐ ซึ่งมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยใชอัตราเทียบเคียงกับ
กับอัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) โดยเงินกูยืมระยะสั้นมี
กําหนดระยะเวลาชําระคืนไมเกินหนึ่งปในขณะที่เงินกูยืมระยะยาวมีกําหนดระยะเวลา
ชําระคืนในเดือนพฤษภาคม 2560
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทโจวผิงพีคมียอดหนี้เงินกูยืมระยะสั้นคางชําระเปน
จํานวนทั้งสิ้น 8.5 ลานดอลลารสหรัฐและยอดหนี้เงินกูยืมระยะยาวคางชําระเปนจํานวน
ทั้งสิ้น 1.2 ลานดอลลารสหรัฐ

(8)

คาใชจายเพื่อการลงทุน
ในป 2555 2556 และ 2557 บริษัทโจวผิงพีคมีคาใชจายเพื่อการลงทุนสําหรับโรงไฟฟา
พลังงานรวมโจวผิง จํานวน 33.7 ลานบาท 52.5 ลานบาท และ 74.8 ลานบาท ตามลําดับ
และในป 2558 ถึงป 2560 บริษัทโจวผิงพีคคาดวาจะมีคาใชจายเพื่อการลงทุนรายจาย
ฝายทุนสําหรับโรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิง จํานวนรวม 973.1 ลานบาท

(9)

การควบคุมการปลอยมลพิษทางอากาศ
โรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิงใชการฟอกแบบเปยก (Wet Scrubbing) เพื่อลดการปลอย
ซัลเฟอรไดออกไซด ในขณะที่ใชระบบกําจัดกาซพิษเฉพาะสวน (Catalytic System)
รวมกับเตาเผาที่ใชไนโตรเจนระดับต่ําเพื่อลดการปลอยไนโตรเจนออกไซด นอกจากนี้
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โรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิงยังใชเครื่องกรองอากาศแบบผาเพื่อกําจัดอนุภาคฝุนละออง
ในการนี้ บริษัทฯ ไดตรวจสอบการปลอยมลพิษอยางใกลชิดเพื่อรักษาระดับการปลอย
มลพิษใหอยูในมาตรฐานทองถิ่น ทั้งนี้ โรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิงมีระดับการปลอย
ซั ล เฟอร ไ ดออกไซด ที่ 357.0 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลู ก บาศก เ มตร ระดั บ การปล อ ยไนโตรเจน
ออกไซดที่ 140.0 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และระดับการปลอยอนุภาคฝุนละอองที่
22.0 มิ ล ลิก รั มต อ ลูก บาศกเ มตร ในขณะที่ม าตรฐานทอ งถิ่น กํ าหนดระดั บ การปล อ ย
ซัลเฟอรไดออกไซด ไนโตรเจนออกไซดและอนุภาคฝุนละอองไวที่ 650.0 มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร 200.0 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และ 30.0 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
ตามลําดับ
(ฉ)

โรงไฟฟาซานซีลูกวง

บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญารวมลงทุนกับบริษัทซานซีลูอัน และบริษัทเกอเหมิง ในเดือนกันยายน 2557
เพื่อจัดตั้งบริษัทซานซีลูกวงเพื่อเปนบริษัทรวมทุนสําหรับการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟา (“โครงการโรงไฟฟาซานซี
ลูกวง”)
โครงการโรงไฟฟาซานซีลูกวงเปนการพัฒนาและกอสรางโรงไฟฟาพลังงานถานหินที่ใชเทคโนโลยี
ถานหินสะอาด “อัลตรา-ซูเปอรคริทิเคิล” (Ultra-supercritical) จํานวน 2 หนวยการผลิต ซึ่งคาดวาจะมีกําลังการผลิต
ไฟฟาติดตั้งรวมจํานวน 1,320.0 เมกะวัตต ตั้งอยูในเมืองฉางจื้อ มณฑลซานซี โดยโครงการดังกลาวไดรับการอนุมัติใน
เบื้องตนจากคณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแหงมณฑลซานซีเมื่อเดือนเมษายน 2558 ขณะนี้ โครงการอยูในขั้นตอน
การพัฒนาโครงการและอยูระหวางการขอรับอนุมัติโครงการขั้นสุดทายจากคณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแหง
มณฑลซานซี ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาโครงการโรงไฟฟาซานซีลูกวงจะสามารถเปดดําเนินการเชิงพาณิชยไดในป 2560
(1)

กระบวนการผลิต
โรงไฟฟาซานซีลูกวงเปนโรงไฟฟาซึ่งผลิตไฟฟาโดยใชถานหินเปนเชื้อเพลิงที่มีขั้นตอนการ
ผลิตเบื้องตนเชนเดียวกับโรงไฟฟาบีแอลซีพี โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่
2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ขอ 2.3.1(ก)(1) กระบวนการผลิต

(2)

สัญญารวมลงทุน
บริษัทฯ ถือหุนทางออมในบริษัทซานซีลูกวงคิดเปนสัดส วนรอยละ 30.00 โดยบริษั ท
ซานซีลูอันและบริษัทเกอเหมิงตางถือหุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 35.00 ของหุนที่ออกและ
จํ า หน า ยแล ว ทั้ ง หมด โดยผู ถื อ หุ น ดั ง กล า วได เ ข า ทํ า สั ญ ญาร ว มลงทุ น ในหุ น โดยมี
ขอกําหนดที่สําคัญดังตอไปนี้


คณะกรรมการของบริ ษั ท ซานซี ลู ก วงประกอบด ว ยกรรมการจํ า นวนหกคน
บริษัทซานซีลูอัน บริษัทเกอเหมิง และบริษัทฯ แตละฝายมีสิทธิในการเสนอชื่อ
บุคคลที่จะดํารงตําแหนงกรรมการไดฝายละสองคน ประธานคณะกรรมการจะ
ไดรับการเสนอชื่อโดยบริษัทซานซีลูอันและรองประธานกรรมการจะไดรับการ
เสนอชื่อโดยบริษัทเกอเหมิง
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ฝายบริหารของบริษัทซานซีลูกวงจะประกอบดวยผูจัดการทั่วไปซึ่งไดรับการ
เสนอชื่อโดยบริษัทเกอเหมิง รองผูจัดการทั่วไป (ฝายการเงิน) ซึ่งไดรับการเสนอ
ชื่อโดยบริษัทซานซีลูอัน รองผูจัดการทั่วไป (ฝายปฏิบัติงาน) ซึ่งไดรับการเสนอ
ชื่อ โดยบริ ษั ทเกอเหมิ ง และผูค วบคุม ฝ า ยการเงิ น ซึ่ งได รั บ การเสนอชื่อ โดย
บริษัทฯ



บริษัทซานซีลูกวงจะตองจัดใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลเพื่อดําเนินการตาง ๆ
รวมถึง การตรวจสอบทางการเงินของบริษัท การกํากับดูแลผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการและผูบริหารระดับสูง การจัดใหมีกรรมการ ผูจัดการทั่วไป และ
สมาชิ ก ฝ า ยบริ ห ารระดั บ สู ง อื่ น ๆ เพื่ อ ที่ จ ะดํ า เนิ น การแก ไ ขความเสี ย หาย
ตอ ผลประโยชน ข องบริ ษัท ที่ อ าจเกิ ดขึ้น จากการกระทํา ของบุค คลเหลา นั้ น
คณะกรรมการกํากับดูแลจะประกอบดวยสมาชิกทั้งหมดเจ็ดคน โดยบริษัท
ซานซีลูอัน บริษัทเกอเหมิง และบริษัทฯ แตละฝายมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคล
ที่จะดํารงตําแหนงผูกํากับดูแลฝายละสองคน และตัวแทนสหภาพพนักงานของ
บริษัทซานซีลูกวงมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่จะดํารงตําแหนงผูกํากับดูแล
จํานวนหนึ่งคน



หลั ง จากการชํ า ระภาษี แ ละกั น สํ า รองบางส ว นสํ า หรั บ กองทุ น สํ า รองตาม
กฎหมายใด ๆ แล ว บริ ษั ท ซานซี ลู ก วงจะจั ดสรรผลกํ าไรให แ ก ผู ถือ หุ น ตาม
สัดสวนการถือหุน

การลงทุน
ในป 2557 บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มเติมในโรงไฟฟาซานซีลูก วงตามสัดสวนการถือหุนของ
บริ ษั ท ฯ และ บริ ษั ท ฯ คาดว า จะมี ก ารลงทุ น เพิ่ ม เติ ม สํ า หรั บ โรงไฟฟ า ซานซี ลู ก วง
ตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ อีกเปนจํานวนรวม 2,588.3 ลานบาทในระหวางป
2558 ถึงป 2560

(ช)

การลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุน

ปจจุบัน บริษัทฯ ถือผลประโยชนผานโครงสรางการลงทุนแบบทีเคในโครงการพลังงานแสงอาทิตย
ในประเทศญี่ ปุ น จํ า นวน 5 โครงการ ได แ ก โครงการโอลิ ม เป ย โครงการนาริ ไ อสึ โครงการมุ ก ะวะ โครงการยาบู กิ
และโครงการโอนามิ และบริษัทฯ กําลังอยูในระหวางการจัดตั้งโครงสรางการลงทุนแบบทีเคในโครงการอวาจิ และ
โครงการฮิโนะ
โครงสรางการลงทุนแบบทีเคเปนโครงสรางการรวมทุนแบบหนึ่งของประเทศญี่ปุนภายใตสัญญา
ระหวางนักลงทุนและผูดําเนินกิจการภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเค ซึ่งนักลงทุนจะลงทุน (ในรูปของเงินสดหรือ
ทรัพยสินอื่น) ใหแกผูดําเนินกิจการ โดยนักลงทุนมีสิทธิไดรับสวนแบงกําไรที่ไดจากการประกอบธุรกิจโดยผูดําเนินกิจการ
เปนผลตอบแทนการลงทุน ซึ่งภายใตกฎหมายและกฎเกณฑของประเทศญี่ปุน ผูลงทุนภายใตโครงสรางการลงทุนแบบ
ทีเคและเจาหนาที่ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของผูลงทุนไมสามารถที่จะบริหารหรือดําเนินกิจการภายใตโครงสราง
การลงทุนแบบทีเค รวมทั้งไมมีอํานาจกระทําการเพื่อผูดําเนินกิจการภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเคได นอกจากนี้
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ผูลงทุนภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเคไมมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่อยูภายใตอํานาจการตัดสินใจ
ของผูดําเนินกิจการ หรือไมมีสิทธิเขารวมในกระบวนการตัดสินใจตาง ๆ ของกิจการภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเค
อยางไรก็ดี ผูลงทุนภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเคจะมี (ก) สิทธิในการตรวจสอบผูดําเนินกิจการและกิจการภายใต
โครงสรางการลงทุนแบบทีเค ซึ่งเปนสิทธิตามกฎหมาย และ (ข) สิทธิคัดคานในประเด็นที่สําคัญของกิจการภายใต
โครงสรางการลงทุนแบบทีเคบางประการซึ่งอาจระบุไวในสัญญาโครงสรางการลงทุนแบบทีเคตราบเทาที่ไมขัดตอ
กฎหมาย นอกเหนือจากกรณีดังกลาว ผูดําเนินกิจการภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเคจะมีดุลพินิจแตเพียงผูเดียวใน
การบริหารกิจการภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเค ดังนั้น หากผูลงทุนภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเคดําเนินการ
ใด ๆ ที่ถือวามีอิทธิพลตอการบริหารและดําเนินกิจการภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเค หรือมีอํานาจในการกระทํา
การใดเพื่อผูดําเนินกิจการภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเค มีความเปนไปไดสูงที่เหตุดังกลาวจะกระทบตอลักษณะ
ของความเปน “หุนสวนที่ไมมีสวนในการบริหารจัดการ” ภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเค ซึ่งอาจสงผลใหผูดําเนิน
กิจการและผูลงทุนภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเคสูญเสียผลประโยชนและขอไดเปรียบ (รวมถึงผลประโยชนทาง
ภาษี) ที่ควรจะไดรับภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเค
บริษัทฯ มีการลงทุนในสัดสวนรอยละ 40.00 ในโครงการโอลิมเปยซึ่งเปนโครงการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยที่คาดวาจะมีกําลังการผลิตไฟฟารวมทั้งสิ้น 10.0 เมกะวัตต (ไฟฟากระแสสลับ) ตั้งอยูในจังหวัด
กุนมะ จังหวัดโทชิงิ และจังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุน โครงการโอลิมเปยประกอบดวยโครงการทั้งหมด 5 ระยะ ไดแก
โครงการฮิตาชิโอมิยะ 1 โครงการฮิตาชิโอมิยะ 2 โครงการโอเซโนะซาโตะ คาตะชินะ โครงการซากุระ 1 และโครงการ
ซากุระ 2 โดยแตละโครงการมีกําลังการผลิตไฟฟาติดตั้ง 2.0 เมกะวัตต (ไฟฟากระแสสลับ) โครงการฮิตาชิโอมิยะ 1
โครงการฮิตาชิโอมิยะ 2 และโครงการโอเซโนะซาโตะ คาตะชินะ ไดเปดดําเนินการเชิงพาณิชยในเดือนกรกฎาคม 2556
เดือนมกราคม 2558 และเดือนมกราคม 2558 ตามลําดับ สวนที่เหลืออีกสองระยะ ไดแก โครงการซากุระ1 และโครงการ
ซากุระ 2 อยูระหวางการกอสรางและคาดวาจะเปดดําเนินการเชิงพาณิชยไดในเดือนธันวาคม 2558 และตุลาคม 2558
ตามลําดับ ทั้งนี้ ผูดําเนินกิจการภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเคในโครงการโอลิมเปยไดแตงตั้ง บริษัท ออคเต็ป
เจแปน จํากัดซึ่งเปนบริษัทบริหารสินทรัพยที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารอสังหาริมทรัพยเปนผูบริหารทรัพยสิน
ของโครงการ
ปจจุบัน โครงการมุกะวะ อยูระหวางการพัฒนา โดยบริษัทฯ มีการลงทุนในสัดสวนรอยละ 54.00 ใน
โครงการมุกะวะซึ่งเปนโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่คาดวาจะมีกําลังการผลิตติดตั้ง 17.0 เมกะวัตต
(ไฟฟากระแสสลับ) โดยโครงการมุกะวะตั้งอยูในเมืองมุกะวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน โดยคาดวาโครงการมุกะวะ
จะเปดดําเนินการเชิงพาณิชยไดในเดือนสิงหาคม 2560
ปจจุบัน โครงการนาริไอสึ อยูระหวางการพัฒนา โดยบริษัทฯ มีการลงทุนในสัดสวนรอยละ 75.00
ในโครงการนาริไอสึซึ่งเปนโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่คาดวาจะมีกําลังการผลิตติดตั้ง 20.0 เมกะวัตต
(ไฟฟากระแสสลับ) ตั้งอยูในเมืองไอสึ จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุน โดยคาดวาโครงการนาริไอสึจะเปดดําเนินการเชิง
พาณิชยไดในเดือนธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ผูดําเนินกิจการภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเคในโครงการนาริไอสึอยูใน
ระหวางการคัดเลือกผูบริหารทรัพยสินของโครงการ
ปจจุบัน โครงการอวาจิ อยูระหวางการพัฒนา โดยบริษัทฯ มีการลงทุนในสัดสวนรอยละ 75.00 ใน
โครงการอวาจิซึ่งเปนโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่คาดวาจะมีกําลังการผลิตติดตั้ง 8.0 เมกะวัตต (ไฟฟา
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กระแสสลับ) โดยโครงการอวาจิตั้งอยูในเมืองไอสึ จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุน โดยคาดวาโครงการอวาจิจะเปด
ดําเนินการเชิงพาณิชยไดในเดือนกันยายน 2559
ปจจุบัน โครงการฮิโนะ อยูระหวางการพัฒนา โดยบริษัทฯ มีการลงทุนในสัดสวนรอยละ 75.00 ใน
โครงการฮิโนะซึ่งเปนโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่คาดวาจะมีกําลังการผลิตไฟฟา 3.5 เมกะวัตต (ไฟฟา
กระแสสลับ) โดยโครงการฮิโนะตั้งอยูในจังหวัดชิงะ ประเทศญี่ปุน โดยคาดวาโครงการฮิโนะจะเปดดําเนินการเชิงพาณิชย
ไดในเดือนเมษายน 2559
ปจจุบัน โครงการยาบูกิ อยูระหวางการพัฒนา โดยบริษัทฯ มีการลงทุนในสัดสวนรอยละ 75.00 ใน
โครงการยาบูกิซึ่งเปนโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่คาดวาจะมีกําลังการผลิตติดตั้ง 7.0 เมกะวัตต (ไฟฟา
กระแสสลับ) โดยโครงการยาบูกิตั้งอยูในจังหวัดฟุกุชิมา ประเทศญี่ปุน โดยคาดวาโครงการยาบูกิจะเปดดําเนินการเชิง
พาณิชยไดในเดือนกันยายน 2560
ปจจุบัน โครงการโอนามิ อยูระหวางการพัฒนา โดยบริษัทฯ มีการลงทุนในสัดสวนรอยละ 75.00 ใน
โครงการโอนามิซึ่งเปนโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่คาดวาจะมีกําลังการผลิตติดตั้ง 16.0 เมกะวัตต
(ไฟฟากระแสสลั บ) โดยโครงการโอนามิตั้ งอยู ในจัง หวัด ฟุกุ ชิมา ประเทศญี่ปุ น โดยคาดวาโครงการโอนามิ จะเป ด
ดําเนินการเชิงพาณิชยไดในเดือนพฤศจิกายน 2560
(1)

กระบวนการผลิต

โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุนจะใชแผงโซลารเซลลซึ่ง
ประกอบดวยวัตถุที่มีความสามารถในการแปลงพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟา
(Photovoltaic cells) ที่ทําจากซิลิกอนสําหรับการแปลงแสงอาทิตยเปนพลังงาน
แสงอาทิตย แผงโซลารเซลลเหลานี้ประกอบดวยฟลมซิลิกอนที่ติดตั้งใตแผนกระจกบาง
เมื่อแสงอาทิตยกระทบกับแผงโซลารเซลล ฟลมซิลิกอนจะสรางพลังงานแสงอาทิตยที่
สามารถเก็บรวบรวมและสงตอไปได ในขั้นตอนนี้ พลังงานแสงอาทิตยที่เก็บรวบรวมไดจะ
อยู ใ นรูป ไฟฟ ากระแสตรงและจะต อ งถู ก ส งไปยั ง เครื่ อ งแปลงไฟฟ า ซึ่ ง จะแปลงไฟฟ า
กระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับที่เหมาะสมสําหรับการจายไปยังเครือขายเชื่อมโยงไฟฟา
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

การจําหนายไฟฟา
บริษัทที่ดําเนินโครงการ (Project Companies) แตละบริษัทไดเขาลงนามในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟาระยะยาวสําหรับการขายไฟฟาที่ผลิตจากโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยในประเทศญี่ปุน กับผูรับซื้อรายตาง ๆ ซึ่งรวมถึง บริษัท โตเกียว อิเล็กทริค
เพาเวอร และบริ ษั ท โตโฮคุ อิ เล็ ก ทริ ค เพาเวอร อิ นคอรป อเรชั่ น โดยแต ล ะสั ญ ญามี
ระยะเวลา 20 ป ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาเหลานี้ บริษัทที่ดําเนินโครงการไมมีภาระ
ผูกพันที่จะตองขายไฟฟาใหแกผูรับซื้อ แตผูรับซื้อมีภาระผูกพันที่จะตองซื้อไฟฟาทั้งหมดที่
แตละโครงการผลิตได (หากไมมีเหตุการณพิเศษอื่น) และในกรณีที่ผูรับซื้อมีคําสั่งให
โครงการใดโครงการหนึ่งลดการจําหนายไฟฟา ผูรับซื้อจะตองจายคาชดเชยใหแกบริษัทที่
ดําเนินโครงการ ตามสัดสวนปริมาณที่ควรจะตองผลิตตามขอตกลง อยางไรก็ตาม หาก
ไฟฟาทั้งหมดที่จายใหแกผูรับซื้อเกินความตองการใชไฟฟาของลูกคาของผูรับซื้อ ผูรับซื้อ
อาจสั่งใหบริษัทที่ดําเนินโครงการลดการสงออกไฟฟาไดเปนจํานวนรวมทั้งสิ้นไมเกิน 30
วัน ตอรอบปบัญชีโดยไมตองชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้น
บริษัทที่ดําเนินโครงการคิดคาไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยสําหรับไฟฟาที่ขายภายใต
โครงการระบบการรับซื้อไฟฟาตามอัตรารับซื้อไฟฟาที่กําหนด (Feed-in-Tariff) ของ
ประเทศญี่ปุนซึ่งกําหนดราคาขั้นต่ําสําหรับการรับซื้อไฟฟาพลังงานหมุนเวียน โดยราคา
รั บ ซื้ อ ไฟฟ า ภายใต สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ า มี ตั้ ง แต อั ต รา 36 เยน/กิ โ ลวั ต ต ชั่ ว โมงถึ ง 40
เยน/กิโลวัตตชั่วโมง โดยไมรวมภาษีเพื่อการบริโภค

(3)

การดําเนินงานและบํารุงรักษา
บริษัทที่ดําเนินโครงการไดเขาลงนามในสัญญาดําเนินงานและบํารุงรักษากับคูสัญญา
บุคคลภายนอกซึ่งรวมถึง บริษัท ชารป คอรปอเรชั่น เจแปน บริษัท ซันเทค จํากัด บริษัท
เอ็นอีซี ฟลดิ้ง และ บริษัท ฮิตาชิ จํากัด สําหรับการดําเนินงานและบํารุงรักษาโครงการ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุน

(4)

บทวิเคราะหการดําเนินงาน
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ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลสรุปเกี่ยวกับสถิติการดําเนินงานของโครงการโรงไฟฟาโอลิมเปยตามระยะเวลาที่
ระบุไว
สําหรับรอบป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556

2555

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2557
2558

2557

โครงการฮิตาชิโอมิยะ 1
กําลังการผลิตสุทธิ (เมกะวัตต) .....................................
จํานวนขายรวม (กิกะวัตต(กระแสสลับ)ตอชั่วโมง) .........

-----

2.0
1.2

2.0
2.8

2.0
1.5

2.0
1.5

โครงการฮิตาชิโอมิยะ 2
กําลังการผลิตสุทธิ (เมกะวัตต) .....................................

---

---

---

---

2.0

จํานวนขายรวม (กิกะวัตต(กระแสสลับ)ตอชั่วโมง) .........

---

---

---

---

1.8

โครงการโอเซโนะซาโตะคาตะชินะ
กําลังการผลิตสุทธิ (เมกะวัตต) .....................................
จํานวนขายรวม (กิกะวัตต(กระแสสลับ)ตอชั่วโมง) .........

-----

-----

-----

-----

2.0
1.3

2.3.2

ภาวะตลาด
(ก)

ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(1)

แนวโนมการใชไฟฟา
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนตัวขับเคลื่อน
สําคัญในการเพิ่มความตองการใชไฟฟาในภูมิภาค นอกจากนี้ การปฏิรูปตลาดซื้อขาย
ไฟฟ า และการลงทุ น ด า นพลั ง งานที่ มี ก ารขยายเครื อ ข า ยเชื่ อ มโยงไฟฟ า ใน
ประเทศฟลิปปนส ประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนาม เปนหนึ่งในตัวกระตุนการ
เติบโตของความตองการใชไฟฟาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ความตองการใช
ไฟฟาผนวกกับการขยายตัวของโครงสรางพื้นฐานดานพลังงาน และการเขาสูยุคสมัยใหม
ลวนเปนสวนประกอบสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นอกเหนือจากการ
ลงทุ น จากภาคเอกชนในประเทศแล ว ปริ ม าณการลงทุ น ในภู มิ ภ าคโดยตรงจาก
ตางประเทศที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมถึงการกอตั้งธุรกิจโดยบริษัทตางชาติ
เปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมพัฒนาการดานอุตสาหกรรมและการคาในภูมิภาค อีกทั้ง
การจัดหาแหลงพลังงานที่มีความนาเชื่อถือและมีเสถียรภาพก็จะชวยดึงดูดวิสาหกิจใหม
ใหขยายการลงทุนเขามาในภูมิภาค
ฟรอสต แอนด ซัลลิแวนประเมินวาความตองการใชไฟฟาของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปที่รอยละ 8.0 จากประมาณการที่ 862,170.0
กิกะวัตต-ชั่วโมง ในป 2558 เพิ่มเปน 1,263,963 กิกะวัตต-ชั่วโมงในป 2563 โดย
ประเทศลาว ประเทศเวี ย ดนาม ประเทศมาเลเซี ย ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย และประเทศ
เมียนมาร เปนตลาดที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุด 5 อันดับแรกในภูมิภาค โดยอางอิงจาก
อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป ตั้งแตป 2558 ถึงป 2563
สวนที่ 2.2.2 หนา 38

สวนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ตาราง (ก)-1: ปริมาณการใชไฟฟา (กิกะวัตต-ชั่วโมง) แบงตามประเทศ ป 2555 ถึงป 2563F

ประเทศลาว

ประเทศ
เวียดนาม

ประเทศ
มาเลเซีย

ประเทศ
อินโดนีเซีย

ประเทศเมียน
มาร

ประเทศกัมพูชา

ประเทศไทย

ประเทศ
ฟลิปปนส

ประเทศ
สิงคโปร

ประเทศบรูไน

รวม

ปริมาณการใชไฟฟา (กิกะวัตต-ชั่วโมง)

2555

2,874

114,444

116,354

173,990

7,888

3,004

161,750

59,211

42,569

3,451

685,535

2556E(1)

3,381

133,897

121,613

187,800

8,450

3,191

164,323

65,164

44,441

3,530

735,790

2557E(2)

3,792

156,678

127,345

198,602

9,040

3,501

168,656

68,201

46,175

3,550

785,540

2558F(3)

4,185

183,335

141,456

219,100

9,722

3,803

177,598

71,379

47,987

3,605

862,170

2559F

4,620

203,882

156,292

238,800

10,442

4,098

185,689

74,705

49,854

3,671

932,053

2560F

5,130

226,741

170,726

259,900

11,244

4,446

194,507

78,187

51,992

3,734

1,006,607

2561F

5,736

252,390

185,564

282,900

12,156

4,836

204,090

81,368

53,888

3,840

1,086,768

2562F

6,455

284,104

201,995

306,700

13,210

5,268

213,980

84,933

55,225

3,957

1,175,827

2563F

7,254

312,088

218,695

332,300

14,557

5,268

224,492

87,844

57,377

4,088

1,263,963

อัตราเติบโตเฉลี่ย
สะสม 25552557E

14.9%

17.0%

4.6%

6.8%

7.1%

8.0%

2.1%

7.3%

4.1%

1.4%

7.0%

อัตราเติบโตเฉลี่ย
สะสม 2558F2563F

11.6%

11.2%

9.1%

8.7%

8.4%

6.7%

4.8%

4.2%

3.6%

2.5%

8.0%

ป

แหลงที่มา:
สําหรับประเทศสิงคโปร: ตัวเลขใน ป 2555 และป 2556 ไดมาจาก สํานักงานสถิติพลังงานประเทศสิงคโปร (Singapore Energy Statistics) ตัวเลขใน
ป 2557 ไดมาจาก องคการตลาดการคาพลังงาน (Energy Market Authority: EMA) ของประเทศสิงคโปร สําหรับประเทศอินโดนีเซีย:ตัวเลขใน ป
2555 ถึงป 2557 ไดมาจาก พีแอลเอ็น สตารททิสติค (PLN Statistik) สําหรับประเทศไทย: ตัวเลขใน ป 2555 ถึงป 2557 ไดมาจากกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประเทศไทย สําหรับประเทศฟลิปปนส: ตัวเลขใน ป 2555 ไดมาจากสถิติพลังงานของกระทรวง
พลังงาน (Department of Energy’s Power) สําหรับประเทศเมียนมาร: ตัวเลขใน ป 2555 ถึงป 2557 ไดมาจากกระทรวงพลังงานไฟฟา (Ministry of
Electric Power) ตัวเลขในอดีตสําหรับประเทศอื่น ๆ ทั้งหมดไดมาจากสิ่งพิมพของ EIA
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ปจจัยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
อัตราการอยูอาศัยในเขตเมืองที่เพิ่มขึ้น
ผลจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของอั ต ราการอยู อ าศั ย ในเขตเมื อ ง 1 ในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใตทําใหความตองการใชพลังงานของประชากรในเขตเมือง
เพิ่มขึ้น ซึ่งเห็นไดจากความตองการในสวนของกําลังการผลิตไฟฟาที่เพิ่มขึ้น
อยางชัดเจนในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม เชน ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม
ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟลิปปนส

แผนภูมิ (ก)-1: การเขาถึงไฟฟาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในป 25552
อัตราการเขาถึงไฟฟา(%)

100.0%

99.7%

99.4%

99.3%

100%

97.3%

89.7%
78.0%

80%

73.7%

60%
40%

26.0%

24.0%

20%
0%

ประเทศสิงคโปร์

ประเทศบรูไน

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศไทย

ประเทศเวียดนาม

ประเทศฟิ ลป
ิ ปิ นส์

ประเทศลาว

ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศพม่า

ประเทศกัมพูชา

แหลงที่มา: South East Asia Centre for Energy’s ‘South East Asia Guideline on Off-grid Rural Electrification Approaches’, 2013

ในประเทศอิ นโดนี เซี ย การเติบ โตของกํา ลัง การผลิตที่ไ มส อดคล อ งกับ การ
เติบโตของความตองการไฟฟา ทําใหเกิดเหตุการณไฟฟาดับบอยครั้ง ดังนั้น
รัฐบาลอินโดนีเซียจึงไดเริ่มโครงการตาง ๆ เชน โครงการ Fast Track Program
เพื่อขยายกําลังการผลิตไฟฟาของประเทศ ซึ่งเห็นไดจากแผนพัฒนาพลังงานใน
ระยะ 10 ป และแผนความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวของประเทศ
อินโดนีเซียที่ประกาศในป 2553 โดยรัฐบาลอินโดนีเซียวางแผนเพิ่มกําลังการ
ผลิตติดตั้งอีก 55,345.0 เมกะวัตต ในชวงป 2554 ถึงป 25633

1

อัตราการอยูอาศัยในเขตเมืองคํานวณโดยใชการประมาณการประชากรของธนาคารโลกและอัตราสวนเขตเมืองจากการคาดการณการเกิดเขตเมือง
โลกขององคการสหประชาชาติ อัตราการอยูอาศัยในเขตเมืองหมายถึงการเพิ่มขึ้นของสัดสวนของประชากรซึ่งอาศัยในเมืองและเมืองใหญในขณะที่
ประเทศมีการพัฒนา การเพิ่มอัตราการอยูอาศัยในเขตเมืองทําใหความตองการสินคาและบริการเพิ่มมากขึ้น

2

ไมมีขอมูลของป 2556 ซึ่งไดตีพิมพ

3

แผนพัฒนาพลังงาน 10 ป และความมั่นคงระบบพลังงานในระยะยาวของประเทศอินโดนีเซีย พีที พีแอลเอ็น (เปอเซโร)

สวนที่ 2.2.2 หนา 40

สวนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

การเปดเสรีของตลาดธุรกิจผลิตไฟฟา
การขาดแคลนไฟฟา กําลังการผลิตไฟฟาสํารองที่จํากัดและการขาดเงินทุน
สํารองของบริษัทที่ใหบริการดานไฟฟา เปนแรงผลักดันใหมีการเปดเสรีของ
ตลาดธุรกิจพลังงาน ดังนั้นเพื่อสนับสนุนใหผูผลิตไฟฟาเอกชนเขามาลงทุนใน
ตลาดการผลิตไฟฟาที่มีการแขงขันสูง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตสวนใหญ จึงมุงสูการเลือกใชโครงสรางแบบผูรับซื้อไฟฟารายเดียว (Single
Off-Taker) เพื่อปองกันผูสนับสนุนทางการเงินแกโครงการผลิตไฟฟาจากความ
เสี่ยงของตลาดและความเสี่ยงดานกฏเกณฑของการจายไฟใหลูกคา ทําให
สามารถมีผลกําไรจากการลงทุนได นอกจากนี้ รัฐบาลยังเปดกวางมากขึ้นใหมี
การบูรณาการทางดานพลังงานในระดับภูมิภาคและภาคเอกชนในโครงการ
ตาง ๆ การเปดเสรีของตลาดพลังงานที่กําลังกาวไปขางหนาจะเปดโอกาสการ
ขยายธุรกิจของผูผลิตไฟฟาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
แหลงเชื้อเพลิงที่อุดมสมบูรณ
แหล ง ถ า นหิ น และก า ซธรรมชาติ สํ า รองที่ มี อ ยู ม ากมายในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใตทําใหผูประกอบธุรกิจโรงไฟฟาสามารถใชทรัพยากรเชื้อเพลิง
ที่มีอยูในประเทศหรือภายในภูมิภาค ถานหินเปนหนึ่งในเชื้อเพลิงฟอสซิลที่หา
ไดงายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยที่ประเทศอินโดนีเซียเปนผูผลิต
รายใหญ ที่ สุ ด ในภู มิ ภ าค 4 จากการจั ด อั น ดั บ โดย Bundesanstaltfür
Geowissenschaften und Rohstoffe (“BGR”) โดยประเทศอินโดนีเซียเปน
ผูผลิตถานหินรายใหญที่สุดอันดับ 4 ของโลกในป 2556 โดยมีการผลิตถานหิน
430.0 ลานตัน ดังนั้นการเขาถึงเชื้อเพลิงที่ตนทุนต่ําไดงายจึงชวยสงเสริมอัตรา
การใช เ ทคโนโลยี ผ ลิ ต ไฟฟ า ที่ มี ก ารใช แ ละพั ฒ นามาอย า งต อ เนื่ อ ง เช น
โรงไฟฟาพลังงานถานหินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะใน
ประเทศอินโดนีเซียที่โรงไฟฟาสวนใหญเปนโรงไฟฟาพลังงานกาซที่ใชกังหัน
ไอน้ําและเตาเผา


ขอจํากัดดานอุตสาหกรรม
อุปสรรคและความโปรงใสของสัญญาโครงการ
โดยปกติแลว ผูผลิตไฟฟาอิสระจะเขาทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับหนวยงานของ
รัฐซึ่งดูแลกิจการสาธารณูปโภคที่มีอํานาจแตเพียงผูเดียวในดานการสงและ
จําหนายไฟฟาในประเทศนั้น ๆ สําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผูผลิต
ไฟฟาอิสระมักเผชิญกับปญหาในดานการเจรจาอัตรารับซื้อไฟฟา ทั้งการทํา
สัญญาใหมและการตอสัญญาซื้อขายไฟฟาที่มีอยูเดิม ยิ่งไปกวานั้น เงื่อนไข

4

จากขอมูลของ BGR ผูผลิตถานหินรายใหญอันดับหนึ่งในหาใน ป 2556 ไดแก ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินโดนีเซีย
และประเทศออสเตรเลีย โดยประเทศอินโดนีเซียเปนประเทศที่ตั้งอยูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตประเทศเดียวที่ติดอันดับ
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ขอ ตกลงของสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ า มั ก ไม ไ ด ป รั บ ให เ หมาะสมกั บ สภาวะการ
ดําเนิ นธุ ร กิจ ของผู ผ ลิตไฟฟ าอิ สระแต ละรายและบ อ ยครั้ง มีข อกํ า หนดที่ ไ ม
ชั ด เจน ป ญ หาดั ง กล า วเห็ น ได อ ย า งชั ด เจนในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ประเทศ
ฟลิปปนสและประเทศเวียดนาม การขาดความโปรงใสและความชัดเจนใน
สัญญาของโครงการและการที่ไมสามารถตกลงเกี่ยวกับขอกําหนดในสัญญา
ซื้อขายไฟฟา ทําใหเกิดความลาชาของโครงการในชวงหลายปที่ผานมา
สํ า หรั บ ประเทศไทย ขั้ น ตอนการขายไฟฟ า ไปยั ง เครื อ ข า ยเชื่ อ มโยงไฟฟ า
โดยทั่วไปมีความโปรงใส เนื่องจากประเทศไทยมีการจัดทําแผนพัฒนากําลัง
ผลิตไฟฟาของประเทศ (PDP) ซึ่งไดมีการกําหนดการจัดสรรการผลิตไฟฟาไว
ลวงหนาจากผูผลิตไฟฟาอิสระ โดยกฟผ. เปนผูรับซื้อเพียงรายเดียว ดังนั้น
เชนเดียวกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ผูผลิตไฟฟา
อิส ระในประเทศไทยมี อํา นาจในการตอ รองอั ตรารั บ ซื้อ ไฟฟ าน อ ยหรื อ ไม มี
อํ า นาจในการต อ รองอั ต รารั บ ซื้ อ ไฟฟ า เลยกั บ หน ว ยงานรั ฐ ที่ ดู แ ลกิ จ การ
สาธารณูปโภค และอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
รัฐบาลในเรื่องของแหลงเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาอีกดวย ขณะเดียวกันใน
ประเทศลาว รัฐบาลลาวไดเชิญชวนนักลงทุนตางชาติใหเขามาลงทุนในสวน
ผูผลิตไฟฟาอิสระอยางสม่ําเสมอ โดยมีการอํานวยความสะดวกและเพิ่มความ
ยืดหยุนเพื่อตอบสนองความตองการของนักลงทุนตางชาติ5 อยางไรก็ตาม จาก
การศึกษาของธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) พบวารัฐบาลลาวขาดความ
โปรงใสในแนวทางปฏิบัติเรื่องการทําสัญญากับผูผลิตไฟฟาอิสระ และการ
เจรจาเงื่อนไขของสัญญากับผูผลิตไฟฟาอิสระ6
การเขาถึงแหลงเงินทุน
การพัฒนาโรงไฟฟาจะตองใชเงินทุนที่สูงมากและผูพัฒนาโรงไฟฟาจะตอง
ลงทุนเปนจํานวนมาก โดยปกติโครงการดานพลังงานมักจะตองพึ่งพาเงินทุน
จากสินเชื่อในระยะยาว ดังนั้น การดําเนินโครงการใหสําเร็จตามเวลาที่กําหนด
นั้ น ขึ้ น อยู กั บ ความสามารถของผู ผ ลิ ต ไฟฟ า อิ ส ระ หรื อ ความสามารถของ
บริ ษัทสาธารณู ป โภคในการจัดหาแหล งเงิน ทุ นด วย ในประเทศอิน โดนีเ ซี ย
ประเทศฟลิปปนส ประเทศเมียนมารและประเทศเวียดนาม การทําสัญญาซื้อ
ขายไฟฟามีลักษณะเฉพาะตัว โดยมีขั้นตอนการเจรจาและระบบราชการที่ใช
เวลานาน ทําใหระยะเวลาการพัฒนาโครงการยาวนานขึ้น เปนเหตุใหผูผลิต
ไฟฟาอิสระจะตองมีความสัมพันธที่ดีกับผูใหสินเชื่อเพื่อใหสามารถเจรจาเลื่อน

5

บันทึกดานเทคนิคขอกําหนดงบประมาณในภาคสวนไฟฟาพลังน้ําที่จัดทําโดยกระทรวงพลังงานและเหมืองแร (Ministry of Energy and Mines)

6

“การประเมินโครงการใหความชวยเหลือภาคสวนพลังงานในประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว” ประกาศโดยธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย ใน
ป 2553
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กํา หนดเวลาชํ าระเงิน กู จนกว าจะสามารถบรรลุผ ลการเจรจากั บทุ กฝ ายที่
เกี่ยวของได
ตนทุนเชื้อเพลิงและขอจํากัดดานอุปทาน
โดยทั่วไป ผูผลิตไฟฟาอิสระจะเปนผูรับผิดชอบในการจัดหาเชื้อเพลิงสําหรับ
โรงไฟฟาของตนเองซึ่งผูผลิตไฟฟาอิสระแตละรายที่จะเขาทําสัญญาจัดหา
เชื้อเพลิงจากผูจัดหาทั้งในประเทศและจากประเทศเพื่อนบาน ทั้งนี้ ในตลาด
บางแหงหรือสําหรับโรงไฟฟาบางประเภท ผูผลิตไฟฟาอิสระอาจเขาทําสัญญา
จัดหาระยะยาวหรือการซื้อเชื้อเพลิงแบบเปนครั้งคราวในตลาดที่มีการซื้อขาย
ทันที (Spot Market) การมีเสถียรภาพในการจัดหาเชื้อเพลิงที่ตอเนื่องจึงเปน
ป จ จั ย สํ า คั ญ สํ า หรั บ โรงไฟฟ า พลั ง งานถ า นหิ น และโรงไฟฟ า พลั ง งานก า ซ
เนื่องจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงจะทําใหการผลิตไฟฟาไมตอเนื่องอันอาจ
สงผลใหผูผลิตไฟฟาอิสระตองใชทางเลือกอื่นที่มีตนทุนที่สูงขึ้น
(2)

ภาพรวมของอุตสาหกรรมในอนาคต
โรงไฟฟ าพลัง งานถ านหิ นเปน ประเภทของโรงไฟฟ าที่ มีกํ าลั งการผลิตสูง ที่สุ ดในด า น
ปริมาณกําลังการผลิตไฟฟาโดยรวมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เนื่องจากภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตมีแหลงถานหินสํารองจํานวนมากโดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย
ซึ่งเปนผูผลิตถานหินรายใหญอันดับที่ 4 ของโลก ในป 2556 กําลังการผลิตไฟฟาจาก
ถานหินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตคิดเปน 35.4 กิกะวัตต หรือ รอยละ 2.2 ของ
กําลังการผลิตไฟฟาพลังงานถานหินทั่วโลกที่ 1,605.0 กิกะวัตตในป 2553 และมีแนวโนม
ที่จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปน 114.9 กิกะวัตต หรือ รอยละ 5.2 ของกําลังการผลิตไฟฟา
พลั ง งานถ า นหิ น ทั่ ว โลกที่ 2,211.0 กิ ก ะวั ต ต ในป 2573 ทั้ ง ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย และ
ประเทศเวียดนาม เปนสองตลาดหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีการจัดทํา
แผนพั ฒนาโรงไฟฟ า พลั งงานถ านหิน สํ าหรับ รองรับ การผลิ ตไฟฟ า ในอนาคต เฉพาะ
ประเทศเวีย ดนามประเทศเดี ย วจะมี กํา ลั งการผลิ ตไฟฟ า จากถ านหิ น ถึง ร อ ยละ 27.6
จากกําลังการผลิตจากถานหินรวมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สวนประเทศไทย
ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นของการพึ่งพาการนําเขากาชธรรมชาติก็มีการกอสรางโรงไฟฟาพลังงาน
ถ า นหิ น ในประเทศและรวมไปถึ ง โรงไฟฟ า เพื่ อ การส ง ออกในประเทศลาวด ว ย การที่
ประเทศไทยมีสัดสวนการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติคอนขางมากประกอบกับทรัพยากร
กาซธรรมชาติที่คอนขางจํากัด ทําใหถานหินเปนเชื้อเพลิงที่เหมาะสมสําหรับการผลิต
ไฟฟ า เพื่อ รองรั บ ความต อ งการในอนาคต แม ว า จะมี ความกั ง วลจากกลุ ม นัก อนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอมแตคาดวาโรงไฟฟาพลังงานถานหินจะยังคงมีการเพิ่มกําลังการผลิตติดตั้งของ
โรงไฟฟาพลังงานถานหินอยางตอเนื่องในชวงดังกลาวเนื่องจากถานหินเปนเชื้อเพลิงที่
หางายและราคาถูก
กําลังการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตคิดเปน 69.5
กิกะวัตต หรือรอยละ 5.3 ของกําลังการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติของโลกที่ 1,311.5
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กิกะวัตตในป 2553 และคาดการณวาจะเพิ่มขึ้นเปน 157.0 กิกะวัตต หรือรอยละ 7.8
ของปริมาณกําลังการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติของโลกที่ 2,008.0 กิกะวัตต ภายในป
2573
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกําลังสงเสริมการพัฒนาโครงการเชื่อมโยงทอสงกาซ
ธรรมชาติอาเซียน (TAGP) ภายในป 2563 ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาระบบสงกาซ
เชื่อมโยงระหวางประเทศ เมื่อสําเร็จตามแผนแลวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะมีทอ
ส ง ก า ซระยะถึ ง 7,000 กิ โ ลเมตร โครงการนี้ จ ะทํ า ให ก ารจั ด หาก า ซธรรมชาติ สํ า หรั บ
โรงไฟฟาสะดวกขึ้น โดยรวมแลว แมวาจะมีการเพิ่มกําลังการผลิตติดตั้งของการผลิต
ไฟฟาจากกาซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต แตคาดวากําลังการผลิตไฟฟาจาก
ถานหินจะเพิ่มขึ้นเปนเชื้อเพลิงหลักของภูมิภาคเพื่อรองรับการผลิตไฟฟาในชวงที่มีการ
คาดการณสําหรับความตองการไฟฟาชวงฐาน (base load demand) ที่มากขึ้น สวน
โครงการพลังงานนิวเคลียรนั้นคาดวาจะเริ่มมีการผลิตตั้งแตป 2563 เปนตนไป โดยเฉพาะ
ในประเทศเวียดนาม
ในประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนามไดดําเนินการเชิงรุกสําหรับนโยบายและ
ขอบังคับใหมเพื่อพัฒนากรอบการกํากับธุรกิจสรางบรรยากาศการลงทุนที่ดีสําหรับผูผลิต
ไฟฟา ทั้งนี้ ตามขอมูลเกี่ยวกับกําลังการผลิตติดตั้งที่ผานมาในโครงการ Fast Track
Program ในประเทศอินโดนีเซียและความคืบหนาของโครงการที่กําลังดําเนินการอยูใน
ป จ จุ บั น ฟรอสต แอนด ซั ล ลิ แ วนคาดว า ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย อาจจะไม ส ามารถบรรลุ
เปาหมายกําลังการผลิตไดภายในป 2562 เวนแตวาจะมีการผลักดันพีที พีแอลเอ็น เพื่อ
ทําใหขอตกลงการซื้อพลังงานระหวาง (สัญญาซื้อขายไฟฟา) กับผูผลิตไฟฟาอิสระมีความ
เรียบงายมากขึ้น
แมวาประเทศเมียนมารจะเปดรับการลงทุนจากตางชาติมากขึ้นในหลายอุตสาหกรรม แต
นักลงทุนยังคงมีความกังวลเรื่องการลงทุนในตลาดพลังงาน จนกวาประเทศเมียนมารจะ
มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของทิศทางและการกําหนดนโยบาย การสรางเสถียรภาพ
ทางการเงิน การธนาคารและทิศทางการแกปญหาทางการเมืองที่ชัดเจน รัฐบาลเมียนมาร
ไดสงเสริมการลงทุนในภาคสวนของพลังงานจากบริษัทตางชาติในรูปแบบกิจการรวมคา
รูปแบบการเปนผูกอสราง บริหารจัดการ และสงมอบใหรัฐบาลเมื่อสิ้นสุดสัญญา (BOT)
และกําหนดใหนักลงทุนสงขอเสนอโครงการที่มีรายละเอียดตามขอบังคับไปยังกระทรวง
พลังงานไฟฟา (Ministry of Electric Power) เพื่อขออนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรีของ
ประเทศเมียนมาร
ในสวนของประเทศเวียดนามนั้น ประเทศเวียดนามเปนหนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดสําหรับ
การลงทุนดานพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เนื่องจากเปนประเทศที่มีการ
เติ บ โตของความต อ งการไฟฟ า ที่ สู ง มี ข อ บั ง คั บ ที่ ผ อ นปรนและไม มี ข อ จํ า กั ด การเป น
เจ า ของโดยต า งชาติ สํ า หรั บ การลงทุ น ของเอกชนในตลาดพลั ง งาน ภายในป 2559
ประเทศเวียดนามจะมีการดําเนินการนํารองการแขงขันในตลาดพลังงานโดยที่ผูขาย
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(โรงไฟฟา) และผูรับซื้อ (ผูจัดจําหนายและลูกคารายใหญ) จะดําเนินการซื้อขายในตลาด
โดยตรงซึ่งแตกตางกับปจจุบันที่การขายไฟฟาของประเทศเวียดนามมีผูซื้อเพียงรายเดียว
โดยการแขงขันในตลาดพลังงานแบบคาปลีกของประเทศเวียดนามจึงกําลังจะเริ่มขึ้น
ในป 2567
ในสวนของประเทศฟลิปปนส ประเทศฟลิปปนสเปนหนึ่งในประเทศที่มีตลาดพลังงาน
ไฟฟาที่เปดเสรีมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งมีความโปรงใสในโครงสราง
การรับซื้อไฟฟาและรัฐบาลฟลิปปนสเองก็มีความพยายามอยางตอเนื่องในการแปรรูป
ภาคการผลิตไฟฟาใหมีความเปนเอกชนซึ่งดึงดูดความสนใจของนักลงทุนตางชาติ
(ข)

บทวิเคราะหเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาในประเทศไทย
(1)

โครงสรางของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาในประเทศไทย
อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาของประเทศไทยสวนใหญดําเนินการโดยรัฐวิสาหกิจซึ่งมีการ
ผลิตไฟฟาทั้งจาก กฟผ. และบริษัทเอกชนที่จายกระแสไฟฟาผานโครงสรางพื้นฐานของ
กฟผ. ทั้งนี้ บริษัทเอกชนประกอบไปดวยผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power
Producers: IPP), ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producers: SPP) และผูผลิตไฟฟา
รายเล็กมาก (Very Small Power Producers: VSPP) โดยหวงโซคุณคาทั้งหมดของการ
ผลิตไฟฟาในประเทศไทยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
(กกพ.)

รูปที่ (ข)-1: โครงสรางการผลิตไฟฟาในประเทศไทย

แหลงที่มา: ฟรอสต แอนด ซัลลิแวน
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สภาวะอุปสงค
มีการคาดวาความตองการใชไฟฟาในประเทศไทยจะปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของจํานวนประชากรและดัชนีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ โดยมีการคาดการณวา
จํานวนประชากรของประเทศไทยจะเพิ่มจาก 68.8 ลานคนในป 2558 เปน 69.3 ลานคน
ในป 25637 ดวยอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปที่รอยละ 0.1 ในขณะที่ดัชนีผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปที่รอยละ 6.0 จาก 12,718.0 พันลาน
บาทในป 2558 เปน 17,053.0 พันลานบาทภายในป 2563
ปริมาณการใชไฟฟาในประเทศไทยไดเพิ่มมากขึ้นโดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปอยูที่
รอยละ 1.2 จาก 162,668.0 กิกะวัตต-ชั่วโมงในป 2555 เปน 168,656.0 กิกะวัตต-ชั่วโมง
ในป 2557 ซึ่งฟรอสต แอนด ซัลลิแวนไดประเมินวาการใชไฟฟาจะเติบโตขึ้นดวยอัตรา
เติ บ โตเฉลี่ ย สะสมต อ ป ที่ ร อ ยละ 4.8 ในระหว า งป 2558 ถึ ง ป 2563 กล า วคื อ จาก
177,597.0 กิกะวัตต-ชั่วโมง ในป 2558 เปน 224,492.0 กิกะวัตต-ชั่วโมง ในป 2563

กิกะวัตต์ ‐ ชัว่ โมง

แผนภูมิที่ (ข)-1: การใชไฟฟาโดยรวมแบงตามกลุมผูบริโภคในประเทศไทย ป 2555 ถึงป 2563
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1,293
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1,605

1,690

1,767

1,851

1,942

2,036

2,136

ภาคอุตสาหกรรม

82,068

68,607

69,699

73,394

76,738

80,382

84,343

88,430

92,774

ภาคพาณิชยกรรม

47,210

56,428

58,207

61,293

64,085

67,129

70,436

73,849

77,477

ภาคครัวเรือน

32,097

37,789

39,145

41,220

43,098

45,145

47,369

49,665

52,105

แหลงที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (Energy Policy and Planning Office - EPPO), กระทรวงพลังงาน, ประเทศไทย, ฟรอสต แอนด ซัลลิแวน

นั บ ตั้ ง แต ป 2555 ถึ ง ป 2557 ภาคอุ ต สาหกรรมมี ค วามต อ งการใช ไ ฟฟ า สู ง ที่ สุ ด ใน
ประเทศไทย รองลงมาคือพาณิชยกรรมและภาคครัวเรือน อยางไรตาม การใชไฟฟาใน
ภาคอุตสาหกรรมนั้นไดลดลงโดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปอยูที่รอยละ 7.8 จาก
82,068.0 กิ ก ะวั ต ต -ชั่ ว โมง ในป 2555 เป น 69,699.0 กิ ก ะวั ตต -ชั่ ว โมง ในป 2557
อันเนื่องจากความไมแนนอนทางการเมืองที่เกิดขึ้นเปนระยะเวลานานและผลกระทบจาก
มหาอุ ท กภั ย ในป 2554 ทั้ ง นี้ แม จ ะเกิ ด การชะลอตั ว ในภาคอุ ต สาหกรรม แต ก าร
คาดการณสําหรับชวงป 2563 ไดชี้ใหเห็นวาภาคอุตสาหกรรมจะยังคงมีความตองการใช
ไฟฟ า สู ง ที่ สุ ด ในบรรดากลุ ม ผู บ ริ โ ภคทั้ ง สามอั น เนื่ อ งมาจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของนิ ค ม
อุ ต สาหกรรมภายในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ในอํ า เภอแม ส อด จั ง หวั ด ตาก อํ า เภอเมื อ ง
7

กองทุนการเงินระหวางประเทศ, ฐานขอมูลภาพรวมเศรษฐกิจโลก, 2558
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มุกดาหาร จั งหวั ดมุก ดาหาร อําเภออรัญประเทศ จัง หวัดสระแกว อําเภอคลองใหญ
จังหวัดตราด อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา


ปจจัยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตที่สําคัญและขอจํากัดตาง ๆ
ปจจัยขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
นโยบายสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟา
การพัฒนานโยบายสนับ สนุน ตาง ๆ สําหรั บอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ าใน
ประเทศไทยถือเปนปจจัยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตที่สําคัญอยางหนึ่ง เชน
การที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติไดแกไขปรับปรุงแผนพัฒนา
กํ า ลั ง ผลิ ต ไฟฟ า ของประเทศในเดื อ นสิ ง หาคม 2557 ที่ มี วั ตถุ ป ระสงค เ พื่ อ
ปรับปรุงเนื้อหาแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศป 2558 ใหสอดคลอง
กับแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy
Development Plan: AEDP) ตลอดจนแผนอนุรักษพลังงาน (Energy
Efficiency Development Plan: EEDP) โดยหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ
จัดทําประชาพิจารณในป 2558 แลว คาดวาแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของ
ประเทศ ป 2558 จะสามารถสรางความมั่นใจใหแกนักลงทุนได เนื่องจากจะมี
การปรับปรุงกรอบการกํากับดูแลดานพลังงานของประเทศ ในขณะเดียวกัน
การผ า นร า งกฎหมายเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการอนุ มั ติสํ า หรั บ การลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาในประเทศไทยยังสามารถชวยดึงดูดนักพัฒนาและ
นักลงทุนตาง ๆ ใหเขาสูอุตสาหกรรมนี้ไดมากขึ้นอีกดวย
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) มี
แนวโนมชวยเพิ่มอุปทานและอุปสงคในภูมิภาค
จากแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นสงผลใหประเทศ
ตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกําลังจะรวมกลุมเปนเขตเศรษฐกิจ
ในนามของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายในป 2558 โดยมุงเนนการ
เคลื่อนยายอยางเสรีของสินคา บริการ การลงทุนและเงินทุน ซึ่งคาดวาจะชวย
ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมถึง
ประเทศไทยด ว ย และจะทํ า ให มี ค วามต อ งการใช ไ ฟฟ า ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ทั้ ง นี้
พัฒนาการเครือขายเชื่อมโยงไฟฟาภายในอาเซียน (ASEAN Power Grid)
ยังถือเปนอีกหนึ่งปจจัยขับเคลื่อนที่สง เสริมการพัฒนาพลังงานไฟฟาในประเทศ
ตาง ๆ ในภูมิภาคดวยการสรางระบบเชื่อมโยงการสงและการจําหนายไฟฟา
ระหว า งกั น ภายในกลุ ม ประเทศในประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นรวมทั้ ง
ประเทศไทยดวย
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ขอจํากัดที่สําคัญตอการเจริญเติบโต
ทัศนคติของประชาชนที่ตอตานการกอสรางโรงไฟฟาแหงใหม
การกอสรางโรงไฟฟาแหงใหมในประเทศไทยมีความแตกตางจากประเทศกําลัง
พัฒนาอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอันเนื่องมาจากประเทศไทย
ประสบกับปญหาทัศนคติเชิงลบของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการ
โรงไฟฟาพลังงานถานหิน โดยการผลิตไฟฟาโดยใชถานหินเปนเชื้อเพลิงมักถูก
มองว า ก อ ให เ กิ ด มลภาวะทางอากาศที่ ส ง ผลกระทบต อ สุ ข ภาพและความ
เปนอยูของประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบโรงไฟฟา
ความไมแ นนอนทางเศรษฐกิ จและปจจั ยเชิ งนิเ วศที่ส งผลกระทบต อ
ความตองการใชไฟฟา
การใชไฟฟาของภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีความสัมพันธกับสภาวะ
เศรษฐกิ จ โลก ตั ว อย า งเช น ประเทศจี น ซึ่ ง เป น คู ค า รายใหญ ที่ สุ ด ของ
ประเทศไทยในป 25578 ดวยมูลคาทางการคากวา 25,000 ลานดอลลารสหรัฐ
โดยในป 2557 สินคาสงออก 5 อันดับแรกเปนสินคาที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
การผลิตพลังงานและกระบวนการตาง ๆ ซึ่งมีสัดสวนกวารอยละ 63.2 ของ
มู ล ค า ทางการค า ทั้ ง หมด อย า งไรก็ ต าม มี ก ารคาดการณ ว า เศรษฐกิ จ ของ
ประเทศจีนจะชะลอตัวลงในป 2558 โดยมีอัตราการเติบโตที่รอยละ 7.4 ในป
25589 รวมทั้งยังอาจทําใหความตองการสินคาสงออกจากประเทศไทยซบเซา
ลงด ว ยเช น กั น ดั ง นั้ น จึ ง อาจส ง ผลกระทบต อ การใช พ ลั ง งานไฟฟ า ของ
ภาคอุ ต สาหกรรมในประเทศไทยตามมาอั น เนื่ อ งมาจากกิ จ กรรมทาง
อุตสาหกรรมที่ลดลง อยางไรก็ดี มีการคาดการณวาการปรับลดคาเงินหยวน
ของประเทศจี น ในเดื อ นสิ ง หาคม 2558 อาจช ว ยกระตุ น กิ จ กรรมทาง
อุตสาหกรรมของประเทศจีนใหฟนตัวขึ้นได โดยจะชวยบรรเทาความเสี่ยงของ
ความตองการใชไฟฟาที่ลดลงอันเกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของ
ประเทศจีน
(3)

สภาวะอุปทาน


กําลังการผลิตติดตั้ง
จากสถิติดานพลังงานของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในป
2557 พบวา กําลังการผลิตติดตั้งรวมของประเทศไทยอยูที่ 34,667.2 เมกะวัตต
ซึ่งในจํานวนนี้รอยละ 44.7 หรือ 15,482.1 เมกะวัตตผลิตโดยกฟผ. ทั้งนี้ ผูผลิต
ไฟฟาอิสระและผูผลิตไฟฟารายเล็กในประเทศไทยมีกําลังการผลิตติดตั้งอยูที่
ร อ ยละ 38.0 หรื อ 13,166.7 เมกะวั ต ต และร อ ยละ 10.4 หรื อ 3,613.8

8

กระทรวงพาณิชย, ประเทศไทย

9

สํานักงานสถิติแหงชาติ, ประเทศจีน
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เมกะวัตต ของกําลังการผลิตติดตั้งทั้งหมดตามลําดับ นอกจากนี้ประเทศไทยมี
การนําเขาพลังงานไฟฟารอยละ 6.9 หรือ 2,404.6 เมกะวัตตของกําลังการผลิต
ติดตั้งจากประเทศลาวและประเทศมาเลเซีย
รูปที่ (ข)-2: กําลังการผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต) แบงตามผูผลิตไฟฟาในประเทศไทยป 2557
นําเขา
รอยละ 6.9
ผูผลิตไฟฟารายเล็ก
รอยละ 10.4

กฟผ.
รอยละ 44.7

ผูผลิตไฟฟาอิสระ
รอยละ 38.0
กําลังการผลิตติดตั้ง 34,668.0 เมกะวัตต
หมายเหตุ: กําลังการผลิตติดตั้งหมายรวมถึงกําลังการผลิตตามขอตกลงของระบบสงไฟฟา กฟผ. แตไมรวมกําลังการผลิตจากผูผลิตไฟฟารายเล็กมาก
แหลงที่มา: สถิติดานพลังงานของ สนพ.

กําลังการผลิตติดตั้งในประเทศไทยในระหวางป 2553 ถึงป 2557 สวนใหญมา
จาก กฟผ. และ ผูผลิตไฟฟาอิสระ โดยกฟผ. ยังคงมีสัดสวนกําลังการผลิต
ติดตั้งมากที่สุดในอัตรารอยละ 48.5 หรือ 14,998.0 เมกะวัตตในป 2553 และ
รอยละ 44.7 หรือ 15,482.1 เมกะวัตตในป 2557 ซึ่งมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม
ตอปต่ําที่สุดประมาณรอยละ 0.8 ในสัดสวนของผูผลิตไฟฟาทั้งหมด นอกจากนี้
ผูผลิตไฟฟาอิสระยังคงมีสัดสวนกําลังการผลิตติดตั้งมากเปนอันดับสอง ใน
อัตรารอยละ 39.9 หรือ 12,152.0 เมกะวัตตในป 2553 และรอยละ 38.0 หรือ
13,166.7 เมกะวัตต ในป 2557 และมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป ที่รอยละ
2.0 ทั้ ง นี้ สั ด ส ว นกํ า ลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ ง ของผู ผ ลิ ต ไฟฟ า รายเล็ ก และแหล ง
พลังงานที่นําเขามาไดเพิ่มสูงขึ้นในชวงป 2553 ถึงป 2557 โดยกําลังการผลิต
ของ ผูผลิตไฟฟารายเล็กมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปสูงที่สุดในอัตรารอยละ
13.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 2,182.0 เมกะวัตตในป 2553 เปน 3,613.8 เมกะวัตต ในป
2557 ซึ่งเปนผลมาจากแผนพัฒนาพลังงานไฟฟาที่ชวยสงเสริมการพัฒนา
โรงไฟฟ า พลั ง งานร ว ม ผู ผ ลิ ต ไฟฟ า รายเล็ ก และโครงการริ เ ริ่ ม ของรั ฐ บาล
สําหรับการลดการพึ่งพากาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา อยางไรก็ดี กําลังการ
ผลิ ต ติ ด ตั้ ง จากแหล ง นํ า เข า ต า ง ๆ จากประเทศลาวและประเทศมาเลเซี ย
มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม อยูที่รอยละ 10.9 ในชวงเวลาเดียวกันจาก 1,588.0
เมกะวั ต ต เป น 2,404.6 เมกะวั ต ต โดยกํ า ลั ง การผลิ ต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น นั้ น มาจาก
โรงไฟฟาพลังน้ํา เขื่อนน้ํางึม 2 ในประเทศลาวที่มีกําลังการผลิตอยูที่ 596.6
เมกะวัตตเปนหลัก
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สําหรับกําลังการผลิตตามสัญญาของโรงไฟฟา 10 แหงที่มีขนาดใหญที่สุดนั้น
ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก โดยโรงไฟฟาบางปะกงซึ่งใชกาซธรรมชาติ
เปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาดําเนินการโดย กฟผ. ซึ่งเปนโรงไฟฟาที่มีขนาด
ใหญที่สุดซึ่งมีกําลังการผลิตตามสัญญาที่ 4,384.6 เมกะวัตต อยางไรก็ตาม
โรงไฟฟาราชบุรีเปนโรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงขนาดใหญที่สุดที่
ดําเนิ นการโดยผูผลิตไฟฟา อิสระซึ่งมี กําลังการผลิตตามสัญ ญาที่ 3,481.0
เมกะวัตต ในขณะเดียวกันโรงไฟฟาบีแอลซีพี ซึ่งมีบริษัทฯ และ บมจ. เอ็กโก
เปนเจาของรวมนั้นจัดเปนโรงไฟฟาที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศซึ่งใชถานหิน
เปนเชื้อเพลิง และมีกําลังการผลิตตามสัญญาที่ 1,346.5 เมกะวัตต
ตารางที่ (ข)-1: รายชื่อโรงไฟฟา 10 แหงที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทยป 2557
ชื่อโรงไฟฟา

กําลังการผลิต
ตามสัญญา
(เมกะวัตต)

ประเภท

ความเปนเจาของ

แหลงเชื้อเพลิง

กฟผ.

กฟผ. (100%)

กาซธรรมชาติ, น้ํามันเตา,
น้ํามันดีเซล

4,384.6

โรงไฟฟาราชบุรี

ผูผลิตไฟฟาอิสระ

บมจ.ราชบุรี
(99.99%)

กาซธรรมชาติหรือน้ํามันเตา

3,481.0

โรงไฟฟาแมเมาะ

กฟผ.

กฟผ. (100%)

ลิกไนต

2,400.0

โรงไฟฟาวังนอย

กฟผ.

กฟผ. (100%)

กาซธรรมชาติหรือดีเซล

2,027.1

โรงไฟฟาพระนครใต

กฟผ.

กฟผ. (100%)

กาซธรรมชาติ

1,690.6

โรงไฟฟาหนองแซง

ผูผลิตไฟฟาอิสระ

บมจ. เจเพาเวอร
(90%)

กาซธรรมชาติ

1,600.0

โรงไฟฟาสระบุรี
(แกงคอย 2)

ผูผลิตไฟฟาอิสระ

EGCO (50%),
บมจ. เจเพาเวอร
(49%)

กาซธรรมชาติ

1,468.0

โรงไฟฟาราชบุรีพาวเวอร

ผูผลิตไฟฟาอิสระ

บมจ. ราชบุรี (25%),
บมจ. จีพีเอสซี (15%)

กาซธรรมชาติ

1,400.0

โรงไฟฟาบีแอลซีพี ระยอง

ผูผลิตไฟฟาอิสระ

บริษัทฯ (50%), บมจ.
เอ็กโก (50%)

บิทูมินัส (ถานหิน)

1,346.5

โรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคอง

กฟผ.

กฟผ. (100%)

น้ํา

1,000.0

โรงไฟฟาบางปะกง

หมายเหตุ: การจัดอันดับโรงไฟฟา 10 แหงเรียงตามกําลังการผลิตตามขอตกลงจากขนาดใหญที่สุดไปจนถึงขนาดเล็กที่สุด
แหลงที่มา: กฟผ., การวิเคราะหของฟรอสต แอนด ซัลลิแวน

กฟผ.ไดจัดอันดับโรงไฟฟาโดยเรียงตามตนทุนเชื้อเพลิงซึ่งโรงไฟฟาพลังน้ําถูก
จั ด ให เ ป น ประเภทการผลิ ต ที่ มี ต น ทุ น ต่ํ า ที่ สุ ด และมี ค วามสํ า คั ญ มากที่ สุ ด
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โรงไฟฟ า พลั ง น้ํา ขนาดใหญ ทั้ ง หมดนั้ น อยู ภ ายใต ก ารดํ า เนิ นงานของกฟผ.
ในขณะที่โรงไฟฟาที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิงถูกจัดใหอยูในอันดับที่สองโดย
โรงไฟฟาแมเมาะซึ่งดําเนินงานโดยกฟผ. เปนโรงไฟฟาพลังงานถานหินลิกไนต
ขนาดใหญเพียงแหงเดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ โรงไฟฟาพลังงานถานหิน
ที่ดําเนินการในตางประเทศอยูในอันดับที่สามของระบบไฟฟาในประเทศไทย
สวนโรงไฟฟาบีแอลซีพี เปนโรงไฟฟาพลังงานถานหินที่มีขนาดใหญที่สุดซึ่งใช
ถานหินนําเขาเปนแหลงเชื้อเพลิง และยังถูกจัดใหเปนหนึ่งในผูผลิตไฟฟาที่มี
ตนทุนการผลิตต่ําที่สุดเปนอันดับตน ๆ ในบรรดาผูผลิตไฟฟาอิสระอีกดวย
ตารางที่ (ข)-2: อันดับตนทุนการผลิตต่ําที่สุดของโรงไฟฟาในประเทศไทย
อันดับ
ตนทุน
การผลิต
ต่ําที่สุด

รูปแบบการใช
เชื้อเพลิง/
โรงไฟฟา

รายละเอียด

โรงไฟฟาขนาดใหญที่สุด 3 อันดับแรก
แบงตามกําลังการผลิตตามสัญญา
โรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคอง, 1,000.0 เมกะวัตต
(กฟผ.)
เขื่อนภูมิพล, 743.8 เมกะวัตต (กฟผ.)
เขื่อนศรีนครินทร, 720.0 เมกะวัตต (กฟผ.)

1

ไฟฟาพลังน้ํา

มี ต น ทุ น ต่ํ า ที่ สุ ด เนื่ อ งจากไม มี ต น ทุ น
เชื้อเพลิ ง แตก ารดํ าเนินการจะต องไดรับ
การอนุ มั ติ จ ากกรมชลประทานเพื่ อ
ตรวจสอบความต อ งการใช น้ํ า ของพื้ น ที่
เกษตรกรรมในพื้นที่ทายเขื่อน

2

ลิกไนต

มีตนทุนต่ําที่สุดเปนอันดับ 2 โดย กฟผ. ได โรงไฟฟาแมเมาะ, 2,400.0 เมกะวัตต (กฟผ.)
เดิ น เครื่ อ งผลิ ต ไฟฟ าในโรงไฟฟ า เหล า นี้
ตลอดเวลา ยกเวนชวงบํารุงรักษา

3

ถานหินนําเขา

โรงไฟฟาบีแอลซีพี และ Gheco-One ได 1. โรงไฟฟ าบี แอลซพี , 1346.5 เมกะวั ตต
ถูกจัดอยูในหมวดหมูนี้
(ผูผลิตไฟฟาอิสระ)
2. National Power Supply, 180.0 เมกะวัตต
(ผูผลิตไฟฟาอิสระ)
3. Gheco-One, 660.0 เมกะวัตต (ผูผลิตไฟฟา
อิสระ)

4

กาซธรรมชาติ

5

น้ํามันเตาและ
น้ํามันดีเซล

ประเทศไทยมี ก ารพึ่ ง พาก า ซธรรมชาติ 1. โรงไฟฟาบางปะกง, 4384.6 เมกะวัตต
อยางมาก จึงทําใหมีตนทุนสูงกวาถานหิน
(กฟผ.)
2. โรงไฟฟาราชบุรี, 3,481.0 เมกะวัตต (ผูผลิต
มีตนทุนสูงที่สุด โดย กฟผ. จะเดินเครื่อง
ไฟฟาอิสระ)
ผลิตไฟฟ า ณ โรงไฟฟาเหล านี้เมื่อ มีกาซ
3. โรงไฟฟาวังนอย, 2,027.1 เมกะวัตต (กฟผ.)
ธรรมชาติไมเพียงพอ

หมายเหตุ: น้ํามันเตาและน้ํามันดีเซลมักถูกนํามาใชเปนเชื้อเพลิงเสริมสําหรับโรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติ
แหลงที่มา: การนําเสนอของ กกพ. 255510, การวิเคราะหของฟรอสต แอนด ซัลลิแวน
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การเปลี่ยนแปลงสัดสวนของประเภทเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา
จากขอมูลของแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศป 2558 มีการประเมิน
วาการผลิตไฟฟาในประเทศไทยจะเพิ่มสูงขึ้นจาก 190,285.0 กิกะวัตต-ชั่วโมง
ในป 2558 เปน 228,238.0 กิกะวัตต-ชั่วโมง ในป 2563 ดวยอัตราเติบโตเฉลี่ย
สะสมตอปที่รอยละ 3.7 โดยในป 2558 การผลิตไฟฟามีแนวโนมที่จะอาศัยกาซ
ธรรมชาติหรือนําเขากาซธรรมชาติเหลว (LNG) เปนเชื้อเพลิงหลักมีสัดสวนมาก
ถึงรอยละ 64.2 หรือ 122,180.0 กิกะวัตต-ชั่วโมงของไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมด
นอกจากนี้ แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศป 2558 ยังไดวางแผนใหมี
การกระจายสัดสวนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของประเทศไทย และลดการ
พึ่งพากาซธรรมชาติหรือการนําเขากาซธรรมชาติเหลวลงจากเดิมที่รอยละ 64.2
ในป 2558 เปนรอยละ 49.4 ในป 2563 และใหเหลือเพียงรอยละ 39.4 ในป
2578 ทั้งนี้ คาดวาถานหินจะเปนเชื้อเพลิงที่มีศักยภาพในการใชแทนที่การ
พึ่งพากาซธรรมชาติซึ่งการกระจายสัดสวนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาสําหรับ
ถานหินลิกไนตและถานหินที่นําเขามานั้นคาดวาจะเพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 10.6
และรอยละ 9.6 ในป 2558 เปนรอยละ 12.5 และ 12.0 ในป 2563 ตามลําดับ

รูปที่ (ข)-3: การผลิตไฟฟาตามการคาดการณแบงตามประเภทเชื้อเพลิง (รอยละ) ในประเทศไทย ระหวางป 2558 ถึงป
2578
0.8%
6.5%

100%

9.6%

80%

10.6%

0.1%

0.1%

0.1%

14.8%

15.6%

16.7%

15.9%

14.3%

7.4%

6.6%

12.0%
12.5%

60%

40%

64.2%

49.4%

51.1%

8.3%

11.3%

9.9%

2558

2559

2560

2.6%
17.7%
16.9%
6.0%

47.7%

39.4%

14.7%

17.4%

2561

2562

20%

0%

พลังน้ําขนาดใหญ

กาซธรรมชาติ/LNG

ถานหินลิกไนต

ถานหินนําเขา

พลังงานหมุนเวียน

อื่นๆ

แหลงที่มา: สนพ.

มีการคาดการณวาตั้งแตป 2558 ถึงป 2567 กฟผ.จะทําสัญญาซื้อขายไฟฟา
กับ ผู ผ ลิต ไฟฟา อิ ส ระในโครงการต าง ๆ กว า 7 แหง ซึ่ ง มีกํ า ลั งการผลิ ต รวม
เพิ่มเติม 8,070.0 เมกะวัตต โดยการทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับผูผลิตไฟฟาราย
เล็ก ในชวงป 2558 ถึงป 2562 จะมีกําลังการผลิตรวมอยูที่ 5,598.0 เมกะวัตต
ซึ่งมาจากโรงไฟฟาพลังงานรวม 3,660.0 เมกะวัตต และโครงการพลังงาน
หมุนเวียน 1,938.0 เมกะวัตต พรอมกันนี้ กฟผ. ยังอาจนําเขากําลังการผลิต
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ไฟฟ า ตามสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ า อี ก 3,316.0 เมกะวั ต ต จากโครงการใน
ประเทศลาวจํานวน 5 แหงในชวงเวลาเดียวกันนี้ดวย
รูปที่ (ข)-4: โครงการโรงไฟฟาแหงใหมในประเทศไทยที่ถูกเลือกตามแผนจนถึงป 2562
ปที่คาดวา
จะเริ่มตน
จายไฟเชิง
พาณิชย

ชื่อ

สถานที่

ประเภท

แหลง
เชื้อเพลิง

2558

บริษัท กัลฟ เจพี ยูที จํากัด,
บล็อก 1-2

พระนครศรีอยุธยา

ผูผลิตไฟฟาอิสระ

กาซธรรมชาติ

1,600.0

2558

โครงการโรงไฟฟาพลังงาน
ไฟฟาแสงอาทิตยทบั สะแก

ประจวบคีรีขันธ

กฟผ.

แสงอาทิตย

5.0

2558

เขื่อนขุนดานปราการชล

นครนายก

กฟผ.

น้ํา

10.0

2558

เขื่อนแมกลอง

กาญจนบุรี

กฟผ.

น้ํา

12.0

2558

เขื่อนปาสักชลสิทธิ์

ลพบุรี

กฟผ.

น้ํา

6.7

2558

เขื่อนแควนอยบํารุงแดน

พิษณุโลก

กฟผ.

น้ํา

30.0

2558

โรงไฟฟาหงสา, หนวยที่ 1-2

ประเทศลาว

นําเขา

ลิกไนต

982.0

2558

บมจ. เอ็กโก

นครศรีธรรมราช

ผูผลิตไฟฟาอิสระ

กาซธรรมชาติ

930.0

2559

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร
ซัพพลาย จํากัด, หนวยที่ 1-2

ฉะเชิงเทรา

ผูผลิตไฟฟาอิสระ

ถานหิน

270.0

2559

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร
ซัพพลาย จํากัด, หนวยที่ 3-4

ฉะเชิงเทรา

ผูผลิตไฟฟาอิสระ

ถานหิน

270.0

2559

โรงไฟฟาพลังความรอนพระ
นครเหนือ, บล็อกที่ 2

นนทบุรี

กฟผ.

กาซธรรมชาติ

848.3

2559

โรงไฟฟาหงสา, หนวยที่ 3

ประเทศลาว

นําเขา

ลิกไนต

491.0

2560

เขื่อนกิ่วคอหมา

ลําปาง

กฟผ.

น้ํา

5.5

2560

โรงไฟฟาพลังงานลมลําตะ
คอง, เฟส 2

นครราชสีมา

กฟผ.

ลม

24.0

2561

เขื่อนคลองตรอน

อุตรดิตถ

กฟผ.

น้ํา

2.5

2561

โรงไฟฟาพลังน้ําจุฬาภรณ

ชัยภูมิ

กฟผ.

น้ํา

1.3

2562

โรงไฟฟาพลังงานถานหิน
กระบี่

กระบี่

กฟผ.

ถานหิน

870.0

2562

โรงไฟฟาเซเปยน เซน้ํานอย

ลาว

นําเขา

น้ํา

354.0

2562

โรงไฟฟาเขื่อนน้ําเงีย้ บ 1

ลาว

นําเขา

น้ํา

269.0

2562

โรงไฟฟาไชยบุรี

ลาว

นําเขา

น้ํา

1,220.0

แหลงที่มา: กฟผ., การวิเคราะหของฟรอสต แอนด ซัลลิแวน
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กําลังการผลิต
(เมกะวัตต)

สวนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย

(4)

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ภาวะการแขงขัน
ณ สิ้นป 2557 การผลิตไฟฟาของภาคเอกชนในประเทศไทยมีกําลังการผลิตติดตั้งรวม
อยูที่ 16,781.0 เมกะวัตต โดยมาจากผูผลิตไฟฟาอิสระรอยละ 78.5 หรือราว 13,167.0
เมกะวัตตของกําลังการผลิตไฟฟาทั้งหมดจากภาคเอกชนของไทย ในขณะที่ผูผลิตไฟฟา
รายเล็กมีกําลังการผลิตติดตั้งอยูที่รอยละ 21.5 หรือ 3,613.8 เมกะวัตต
จากขอมูลกําลังการผลิตติดตั้งของผูผลิตรายสําคัญตาง ๆ พบวา บมจ. ราชบุรีเปนผูผลิต
ไฟฟาอิสระรายใหญที่สุดในประเทศดวยสวนแบงทางการตลาดที่มากถึงรอยละ 27.2 หรือ
4,566.6 เมกะวัตต ในป 2557 ในขณะที่ บจ. เจพาวเวอร มีขนาดใหญเปนอันดับสอง โดย
มีสวนแบงทางการตลาดรอยละ 17.1 หรือ 2,862.5 เมกะวัตต ในป 2557 อยางไรก็ดี
บริษัทฯ มีหุนอยูในบจ. บีแอลซีพีถึงรอยละ 50.00 ซึ่งถือเปนผูผลิตไฟฟาอิสระดวยถานหิน
ที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย และยังเปนผูผลิตไฟฟาอิสระรายใหญอันดับที่สี่ใน
ประเทศไทยดวยกําลั งการผลิตตามสัญญาซื้ อขายไฟฟาที่ 1,346.5 เมกะวัตต โดยมี
สัดสวนทางการตลาดรอยละ 4.0 ตามกําลังการผลิตติดตั้งตามขอตกลงในป 2557 สวน
โรงไฟฟาบีแอลซีพีนั้นมีกําลังการผลิตติดตั้งอยูที่ 1,434.0 เมกะวัตต


ขอมูลเกี่ยวกับผูผลิตไฟฟารายสําคัญ

ตารางที่ (ข)-3: ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทตาง ๆ ที่อยูในรายการของตลาดหลักทรัพยฯ และบริษัทเอกชนที่ถือหุนใน ผูผลิต
ไฟฟาอิสระ และผูผลิตไฟฟารายเล็กในประเทศไทย แบงตามกําลังการผลิตตามสัญญาและตามสัดสวนการลงทุน
(เมกะวัตต) ป 2557
2557

ที่

โรงไฟฟา

ชื่อหุนสวน

ประเภท

ประเภท
เชื้อเพลิง

สัดสวน
การถือ
หุนของ
บริษัท
(รอยละ)

กําลังการ
ผลิตตาม
สัญญา
(เมกะวัตต)

กําลังการผลิต
ตามที่ผลิตจริง
แบงตาม
สัดสวนการถือ
หุน
(เมกะวัตต)

บมจ. ราชบุรี
1

โรงไฟฟาราชบุรี

-

ผูผลิตไฟฟาอิสระ

กาซธรรมชาติ
หรือน้ํามันเตา

99.99

3,481.0

3,480.7

2

โรงไฟฟาไตร เอนเนอรจี้

-

ผูผลิตไฟฟาอิสระ

กาซธรรมชาติ

99.99

700.0

699.9

3

โรงไฟฟาราชบุรีพาวเวอร

โกลบอล พาว
เวอร ซินเนอร
จี้ (รอยละ
15.00)

ผูผลิตไฟฟาอิสระ

กาซธรรมชาติ

25.00

1,400.0

350.0
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

2557

ที่

4

โรงไฟฟา

โรงไฟฟาราชบุรี เวิลด
โคเจน

ชื่อหุนสวน

ประเภท

ประเภท
เชื้อเพลิง

สัดสวน
การถือ
หุนของ
บริษัท
(รอยละ)

-

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก

กาซธรรมชาติ

40.00

รวม

กําลังการ
ผลิตตาม
สัญญา
(เมกะวัตต)

กําลังการผลิต
ตามที่ผลิตจริง
แบงตาม
สัดสวนการถือ
หุน
(เมกะวัตต)

90.0

36.0

5,671.0

4,566.6

บจ. เจพาวเวอร
1

รอยเอ็ด

เอ็กโก
(รอยละ
70.30)

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก

แกลบ

24.70

8.8

2.2

2

เอ็กโก โคเจน ระยอง

เอ็กโก
(รอยละ
80.00)

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก

กาซธรรมชาติ

20.00

60.0

12.0

3

กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น
(แกงคอย) สระบุรี

เอ็กโก
(รอยละ
50.00)

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก

กาซธรรมชาติ

49.00

90.0

44.1

4

เอสซีซี สมุทรปราการ

เอ็กโก
(รอยละ
50.00)

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก

กาซธรรมชาติ

49.00

90.0

44.1

5

หนองแค สระบุรี

เอ็กโก
(รอยละ
50.00)

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก

กาซธรรมชาติ

49.00

90.0

44.1

6

จีวายจี ยะลา

เอ็กโก
(รอยละ
50.00)

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก

เศษไม, ยาง

49.00

20.2

9.9

7

จีพีจี สระบุรี (แกงคอย 2)

เอ็กโก
(รอยละ
50.00)

ผูผลิตไฟฟาอิสระ

กาซธรรมชาติ

49.00

1,468.0

719.3

8

เคพี1*2 สระบุรี

-

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก

กาซธรรมชาติ

90.0

90.0

81.0

9

เคพี2*2 สระบุรี

-

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก

กาซธรรมชาติ

90.00

90.0

81.0

10 ทีแอลซี*2 สระบุรี

-

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก

กาซธรรมชาติ

90.00

90.0

81.0

11 เอ็นเอ็นเค*2 ฉะเชิงเทรา

-

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก

กาซธรรมชาติ

90.00

90.0

81.0

12 เอ็นแอลแอล*2 ระยอง

-

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก

กาซธรรมชาติ

67.50

90.0

60.8
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

2557

ชื่อหุนสวน

ประเภท

ประเภท
เชื้อเพลิง

สัดสวน
การถือ
หุนของ
บริษัท
(รอยละ)

13 ซีอารเอ็น*2 ปทุมธานี

-

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก

กาซธรรมชาติ

90.00

90.0

81.0

14 เอ็นเค2*2 สระบุรี

-

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก

กาซธรรมชาติ

90.00

90.0

81.0

15 กัลฟ เจพี หนองแซง

-

ผูผลิตไฟฟาอิสระ

กาซธรรมชาติ

90.00

1,600.

1,440.0

4,057.0

2,862.5

ที่

โรงไฟฟา

รวม

กําลังการ
ผลิตตาม
สัญญา
(เมกะวัตต)

กําลังการผลิต
ตามที่ผลิตจริง
แบงตาม
สัดสวนการถือ
หุน
(เมกะวัตต)

บมจ. เอ็กโก
1

บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม
จํากัด (KEGCO)

-

ผูผลิตไฟฟาอิสระ

กาซธรรมชาติ
หรือน้ํามันเตา

100.00

748.2

748.2

2

บริษัท กัลฟ พาวเวอร
เจเนอเรชั่น จํากัด (GPG)

เจพาวเวอร
(รอยละ
49.00)

ผูผลิตไฟฟาอิสระ

กาซธรรมชาติ

50.00

1,468.0

734.0

3

บริษัท บีแอลซีพี พาว
เวอร จํากัด

บานปู
เพาเวอร
(รอยละ
50.00)

ผูผลิตไฟฟาอิสระ

บิทูมินัส
(ถานหิน)

50.00

1,346.5

673.3

4

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอ
เรชั่น จํากัด (เอ็กโก โค
เจน)

เจพาวเวอร
(รอยละ
20.00)

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก

กาซธรรมชาติ

80.00

60.0

48.0

5

บริษัท รอยเอ็ด กรีน
จํากัด (รอยเอ็ด กรีน)

เจพาวเวอร
(รอยละ
24.70)

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก

แกลบ

70.30

8.8

62.0

6

บริษัท กัลฟ โคเจนเนอ
เรชั่น จํากัด (จีซีซี)

เจพาวเวอร
(รอยละ
49.00)

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก

กาซธรรมชาติ

50.00

90.0

45.0

7

บริษัท สมุทรปราการ
โคเจนเนอเรชั่น จํากัด
(เอสซีซี)

เจพาวเวอร
(รอยละ
49.00)

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก

กาซธรรมชาติ

50.00

90.0

45.0

8

บริษัท หนองแค โคเจน
เนอเรชั่น จํากัด (จีวายจี)

เจพาวเวอร
(รอยละ
49.00)

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก

กาซธรรมชาติ

50.00

90.0

45.0
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

2557

ที่

9

โรงไฟฟา

บริษัท กัลฟ ยะลา กรีน
จํากัด (จีวายจี)

ชื่อหุนสวน

ประเภท

ประเภท
เชื้อเพลิง

สัดสวน
การถือ
หุนของ
บริษัท
(รอยละ)

เจพาวเวอร
(รอยละ
49.00)

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก

เศษไม, ยาง

50.00

รวม

กําลังการ
ผลิตตาม
สัญญา
(เมกะวัตต)

กําลังการผลิต
ตามที่ผลิตจริง
แบงตาม
สัดสวนการถือ
หุน
(เมกะวัตต)

20.2

10.1

3,921.7

2,354.8

บมจ. โกลว
1

โกลว ไอพีพี ชลบุรี

-

ผูผลิตไฟฟาอิสระ

กาซธรรมชาติ

95.00

713.0

677.4

2

เก็กโค-วัน ระยอง

-

ผูผลิตไฟฟาอิสระ

ถานหิน

65.00

660.0

429.0

3

โกลว เอนเนอรจี้ เฟส 2

-

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก

กาซธรรมชาติ

100.00

180.0

180.0

4

โกลว เอสพีพี 2/โกลวเอส
พีพี 3

-

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก

กาซธรรมชาติ /
ถานหิน

100.00

300.0

300.0

5

โกลว เอสพีพี 1

-

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก

กาซธรรมชาติ

100.00

110.0

110.0

6

โกลว เอสพีพี 11 เฟส 1
(เดิมรูจักกันในนาม โกลว
เอสพีพี 11)

-

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก

กาซธรรมชาติ

100.00

90.0

90.0

7

โกลว เอสพีพี 11 เฟส 2
(เดิมรูจักกันในนาม โกลว
เอสพีพี 12)

-

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก

กาซธรรมชาติ

100.00

90.0

90.0

2,143.0

1,876.4

รวม

ผูผลิตไฟฟาอิสระ

บมจ. จีพีเอสซี
1

จีพีเอสซี ศรีราชา

-

ผูผลิตไฟฟาอิสระ

กาซธรรมชาติ

100.00

700.0

700.0

2

อารพีซีแอล ราชบุรี
พาวเวอร

บมจ. ราชบุรี
(รอยละ
25.00)

ผูผลิตไฟฟาอิสระ

กาซธรรมชาติ

15.00

1,400.0

210.0

3

บางปะอิน โคเจนเนอ
เรชั่น

-

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก

กาซธรรมชาติ

25.00

90.0

22.5

2,190.0

932.5

รวม
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

2557

ที่

โรงไฟฟา

ชื่อหุนสวน

ประเภท

บมจ. เอ็กโก
(รอยละ
50.00)

ผูผลิตไฟฟาอิสระ

ประเภท
เชื้อเพลิง

สัดสวน
การถือ
หุนของ
บริษัท
(รอยละ)

กําลังการ
ผลิตตาม
สัญญา
(เมกะวัตต)

กําลังการผลิต
ตามที่ผลิตจริง
แบงตาม
สัดสวนการถือ
หุน
(เมกะวัตต)

50.00

1,346.5

673.3

1,346.5

673.3

บริษัทฯ
1

บจ. บีแอลซีพี ระยอง

บิทูมินัส
(ถานหิน)

รวม
หมายเหตุ: ขอมูลเกี่ยวกับหุนสวน (รอยละ) เปนขอมูลสําหรับผูผลิตรายสําคัญเทานั้น
แหลงที่มา: กฟผ., ขอมูลบริษัทของผูผลิตตาง ๆ ตามลําดับ, ฟรอสต แอนด ซัลลิแวน


สวนแบงทางการตลาดและการจัดอันดับ
รูปที่ (ข)-5: สวนแบงทางการตลาด (รอยละ) ของบริษัทในประเทศไทยที่เปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และบริษัทเอกชนตาง ๆ ที่มีการถือหุน
ในผูผลิตไฟฟาอิสระและผูผลิตไฟฟารายเล็กในประเทศไทยแบงตามกําลังการ
ผลิตตามขอตกลงและตามที่ผลิตจริง (เมกะวัตต) ป 2557

รูปที่ (ข)-5: สวนแบงทางการตลาด (รอยละ) ของบริษัทในประเทศไทยที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
และบริษัทเอกชนตาง ๆ ที่มีการถือหุนในผูผลิตไฟฟาอิสระ และ ผูผลิตไฟฟารายเล็กในประเทศไทย แบงตามกําลังการ
ผลิตตามขอตกลงและตามสัดสวนการถือหุน (เมกะวัตต) ป 2557
อื่น ๆ
รอยละ 0.9

บมจ. ราชบุรี
รอยละ 27.2

บริษัทฯ
รอยละ 4.0

บมจ. จีพีเอสซี
รอยละ 5.6
บมจ. โกลว
รอยละ 11.2

บมจ. เอ็กโก
รอยละ 14.0

บจ. เจพาวเวอร
รอยละ 17.1

หมายเหตุ: อื่น ๆ หมายรวมถึง ไทย พาวเวอร ซัพพลาย, บีพีเค พาวเวอร ซัพพลาย, อมตะ พาวเวอร, ทีพีที ยูทิลิตี้, ไซม ดารบี้ เพาเวอร, สยาม พาวเวอร
เจนเนอเรชั่น, มุงเจริญ ไบโอแมส เปนตน
แหลงที่มา: กฟผ., ขอมูลบริษัทของผูผลิตตาง ๆ ตามลําดับ, ฟรอสต แอนด ซัลลิแวน
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(5)

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ภาพรวมในอนาคต
การผลิตไฟฟาในประเทศไทยคาดวาจะอยูที่ 228,238.0 กิกะวัตต-ชั่วโมง ในป 2563 ดวย
อัตราเติ บโตเฉลี่ ยสะสมต อป ที่ร อยละ 3.7 จาก 190,285 กิ ก ะวัตต-ชั่ วโมง ในป 2558
นอกจากนี้ ยังมีกําลังการผลิตติดตั้งเพิ่มเติมอีก 15.3 กิกะวัตต-ชั่วโมง ในชวงป 2555 ถึงป
2563 ซึ่งรอยละ 8.7 หรือ 1.3 กิกะวัตต มาจากการผลิตไฟฟาพลังงานถานหิน
จากขอมูลของแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศป 2558 ยังมีกําลังการผลิตติดตั้ง
เพิ่ ม เติ ม รวมอี ก 57.5 กิก ะวั ตต ในช ว งป 2558 ถึ ง ป 2579 โดยร อ ยละ 37.7 หรื อ 21.6
กิกะวัตต มาจากพลังงานหมุนเวียนโดยขอมูลนี้ไดแสดงใหเห็นถึงทิศทางที่ชัดเจนของ
รัฐบาลไทยในการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานหมุนเวียนตาง ๆ ทั้งนี้ จาก
กําลังการผลิตที่เพิ่มเติมซึ่งจะมาจากโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนแหงใหมจํานวน 21.6
กิก ะวั ต ต จะเป น โรงไฟฟ า พลั ง งานหมุ น เวี ย นที่ ส ร า งขึ้ น ในประเทศไทย จํ า นวน 12.1
กิกะวัตตหรือ รอยละ 55.9 ในขณะที่กําลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมที่เหลือจะ
ถูกผลิตและนําเขาจากประเทศเพื่อนบาน การผลิตไฟฟาจากพลังความรอนและพลังงาน
รวมมีสัดสวนกําลังการผลิตอยูที่รอยละ 30.4 หรือ 17.5 กิกะวัตต และรอยละ 21.1 หรือ
12.1 กิกะวัตตของกําลังการผลิตติดตั้งที่เพิ่มเติม ตามลําดับ นอกจากนี้ การใชถานหิน
และถ า นหิ น ลิ ก ไนต เ ป น เชื้ อ เพลิ ง ในการผลิ ตยั ง คาดว า จะอยู ที่ ร อ ยละ 61.0 หรื อ 7.4
กิกะวัตตสําหรับโรงไฟฟาพลังงานความรอนแหงใหม อีกทั้งยังมีการตั้งเปาในการเพิ่ม
โรงไฟฟาพลังงานถานหินและถานหินลิกไนตอีกรอยละ 10.0 หรือ 3.0 กิกะวัตต จาก 4.4
กิกะวัตต ของโรงไฟฟาพลังงานถานหินแหงใหมที่ประกอบไปดวยโรงไฟฟาพลังความรอน
แหงใหมรอยละ 51.0 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศป 2553
(ฉบับแกไขที่ 3)

รูปที่ (ข)-6: กําลังการผลิตติดตั้งเพิ่มเติมแบงตามประเภทโรงไฟฟา ประเทศไทยป 2558 ถึงป 2579
ความรอน
รอยละ 21.1

น้ํา
รอยละ 3.7
พลังงานหมุนเวียน
รอยละ 37.7

สัดสวนพลังงานแบบผสม
พลังงานรวม
รอยละ 30.4
รอยละ 7.2
กําลังการผลิตติดตั้งเพิ่มรวม 57.5 กิกะวัตต
แหลงที่มา: แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศป 2558
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การผลักภาระตนทุนเชื้อเพลิง
ประเทศไทยยังคงเปนประเทศที่นาสนใจในดานสาธารณูปโภคภาคเอกชน อยางไรก็ดี
ยัง คงมี ค วามกั ง วลเกี่ ย วกั บ ความผัน ผวนด า นต น ทุ นเชื้ อ เพลิ ง สํ า หรั บ โครงการต า ง ๆ
ที่จําเปนตองพึ่งพากาซธรรมชาติและการนําเขาถานหินเปนแหลงเชื้อเพลิง โดยในป 2534
กลไกการปรับอัตโนมัติ (Automatic Adjustment Mechanism) ที่รวมเอาสูตรการปรับ
อัตราคาไฟฟาอัตโนมัติ (Automatic Fuel Adjustment หรือ Ft) ไดนํามาใชเพื่อสะทอน
ตนทุนที่แทจริงของคาไฟฟาและเพื่อลดผลกระทบของความผันผวนของราคาน้ํามันตอ
สถานะทางการเงินของสาธารณูปโภคดานพลังงาน โดยสําหรับสาธารณูปโภคภาคเอกชน
ความเสี่ยงของความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงไดถูกสงผานตนทุนเชื้อเพลิงจากผูผลิต
ไฟฟาอิสระไปยัง กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ขึ้นอยูกับรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟา
โครงการเชื่อมโยงระหวางประเทศอาเซียน11
ประเทศไทยตั้งอยูในจุดยุทธศาสตรที่มีความไดเปรียบสําหรับการนําเขาพลังงานไฟฟา
และการพั ฒ นาโครงสร า งการส ง ไฟฟ า ที่ จั ดตั้ ง ขึ้ น แล ว หรื อ ที่ กํ า ลั ง จะมี ก ารพั ฒ นาใน
อนาคตกับประเทศเพื่อนบานตาง ๆ เชน ประเทศลาว ประเทศพมา ประเทศกัมพูชา และ
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศลาวมี ก ารขยายตั ว ของเครื อ ข า ยการส ง ไฟฟ า มากที่ สุ ด ด ว ยอั ต รา 2,111.0
เมกะวั ต ต และกํ า ลั ง อยู ร ะหว า งการพั ฒ นาอี ก 6,062.0 เมกะวั ต ต เป น การเชื่ อ มต อ
ระหวางรอยเอ็ด 2 – น้ําเทิน 2 และสกลนคร 2 – ทาแขก – เทินหินบุน ระหวางประเทศ
ไทยกับประเทศเมียนมารนั้น มีการจัดเตรียมการเชื่อมตอเครือขายการสงไฟฟา โดยการ
เชื่อมตอระหวางกันนั้นจะมีกําลังการผลิตระหวาง 11,709.0 ถึง 14,860.0 เมกะวัตตใน
ระหว า งป 2561 ถึ ง ป 2569 ระหว า งประเทศไทยและประเทศกั ม พู ช ามี ก ารเชื่ อ มต อ
ระหวางกันโดยมีกําลังอยูที่ 100.0 เมกะวัตต สําหรับการสงออกไฟฟาจากไทยไปประเทศ
กัมพูชา โดยมีการคาดการณวาเครือขายการสงไฟฟาระหวางประเทศไทยและประเทศ
กัมพูชาจะเพิ่มขึ้นในจํานวน 2,200.0 เมกะวัตตหลังจากป 2563 สวนระหวางประเทศไทย
และประเทศมาเลเซียนั้นมีสายนําสัญญาณที่มีอยูซึ่งเชื่อมตอระหวางสะเดา-บูกิดเคเตอรี
และคลองแงะ-กูรัน นอกจากนี้ ยังมีแผนการตาง ๆ สําหรับการขยายการเชื่อมตอเพิ่มเติม
สําหรับการเชื่อมตอระหวางคลองแงะ-กูรันซึ่งมีกําลังอยูที่ 300.0 เมกะวัตต และคาดวาจะ
เริ่มตนในป 2559
จากเครือขายการสงไฟฟาระหวางกันตามที่กําหนดไวในแผนการตาง ๆ ระหวางประเทศ
ไทยกับประเทศเพื่อนบานตาง ๆ ในประเทศในกลุมประชาคมอาเซียนดังกลาว ทําให

11

เอกสารประกอบการบรรยายและการฝกปฏิบัติ หัวขอ ASEAN Power Grids Interconnection Projects for Energy Efficiency and Security of
Supply โดย Syaiful B Ibrahim ณ กรุ ง มนิ ล า ประเทศฟ ลิ ป ป น ส ระหว า งวั น ที่ 8 ถึ ง 9 กั น ยายน ป 2557 นํ า มาจาก
http://www.carecprogram.org/uploads/events/2014/Regional-Energy-Trade-Workshop/Presentation-Materials/009_104_209_Session33.pdf
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ประเทศไทยยังคงเปนแหลงสาธารณูปโภคดานพลังงานไฟฟาที่นาสนใจและมีศักยภาพใน
การลงทุนมากในภูมิภาค
เทคโนโลยีถานหินสะอาด
ตามข อ มู ล ของแผนพั ฒ นากํ า ลั ง ผลิ ต ไฟฟ า ของประเทศ ป 2558 พบว า จะมี ก ารเพิ่ ม
อั ต ราส ว นพลั ง งานไฟฟ า ที่ ผ ลิ ต จากโรงไฟฟ า พลั ง งานถ า นหิ น อย า งไรก็ ดี โรงไฟฟ า
พลังงานถานหินที่จังหวัดกระบี่ถูกตอตานอยางหนักจากชุมชนทองถิ่นอันเนื่องมาจาก
ความกั ง วลเกี่ ย วกั บ ผลกระทบด า นสิ่ ง แวดล อ มและสุ ข ภาพ โดยรั ฐ บาลได ตั ด สิ น ใจ
เดินหนาตามแผนการและสรางความเชื่อมั่นวาโรงไฟฟาที่กําลังจะสรางนี้จะดําเนินงาน
ดวยเทคโนโลยีถานหินสะอาดซึ่ง ในอดีตนั้น กฟผ. ไดเริ่มนําเอาเทคโนโลยีถานหินสะอาด
มาใชแทนเครื่องกําเนิดไฟฟาเกาในโรงไฟฟาแมเมาะดวยวัฏจักรรวมแบบรวมเทคโนโลยี
แกสซิฟเคชั่น (Integrated Gasification Combined-cycle: IGCC)
จากมาตรฐานการปลอยกาซตาง ๆ ของโรงไฟฟาแหงใหมตามกฎกระทรวงของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น โรงไฟฟาพลังงานถานหินแหงใหมจะตองปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการปลอยกาซตาง ๆ ที่เขมงวดมากยิ่งขึ้น ซึ่งโรงไฟฟาพลังงานถานหินที่มี
กําลังการผลิตมากกวา 50.0 เมกะวัตต จะถูกจํากัดการปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซดอยูที่
180 พีพีเอ็ม การปลอยไนโตรเจนออกไซด 200 พีพีเอ็ม และอนุภาคหรือฝุนละออง
80 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
ตารางที่ (ข)-4: มาตรฐานการปลอยกาซตาง ๆ ตามกฎหมายในประเทศไทยสําหรับกาซไนโตรเจนออกไซด ซัลเฟอร
ไดออกไซด และอนุภาคหรือฝุนละอองโดยแบงตามประเภทโรงไฟฟา
ประเภทโรงไฟฟา

สาร

โรงไฟฟาพลังงานถานหินที่มีกําลังการผลิต 50.0 เมกะวัตต หรือนอยกวา

กาซซัลเฟอรไดออกไซด

360 พีพีเอ็ม

โรงไฟฟาพลังงานถานหินที่มีกําลังการผลิต 50.0 เมกะวัตต หรือนอยกวา

กาซไนโตรเจนออกไซด

200 พีพีเอ็ม

โรงไฟฟาพลังงานถานหินที่มีกําลังการผลิต 50.0 เมกะวัตต หรือนอยกวา

ฝุน

โรงไฟฟาพลังงานถานหินที่มีกําลังการผลิตมากกวา 50.0 เมกะวัตต

กาซซัลเฟอรไดออกไซด

180 พีพีเอ็ม

โรงไฟฟาพลังงานถานหินที่มีกําลังการผลิตมากกวา 50.0 เมกะวัตต

กาซไนโตรเจนออกไซด

200 พีพีเอ็ม

โรงไฟฟาพลังงานถานหินที่มีกําลังการผลิตมากกวา 50.0 เมกะวัตต

ฝุน

โรงไฟฟาทีใ่ ชน้ํามันเตา

กาซซัลเฟอรไดออกไซด

260 พีพีเอ็ม

โรงไฟฟาทีใ่ ชน้ํามันเตา

กาซไนโตรเจนออกไซด

180 พีพีเอ็ม

โรงไฟฟาทีใ่ ชน้ํามันเตา

ฝุน

โรงไฟฟาทีใ่ ชกาซธรรมชาติ

กาซซัลเฟอรไดออกไซด
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80 มิลลิกรัม
ตอลูกบาศกเมตร

80 มิลลิกรัม
ตอลูกบาศกเมตร

120 มิลลิกรัม
ตอลูกบาศกเมตร
20 พีพีเอ็ม
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ประเภทโรงไฟฟา

สาร

ปริมาณขีดจํากัด

โรงไฟฟาทีใ่ ชกาซธรรมชาติ

กาซไนโตรเจนออกไซด

120 พีพีเอ็ม

โรงไฟฟาทีใ่ ชกาซธรรมชาติ

ฝุน

โรงไฟฟาทีใ่ ชกาซชีวมวล

กาซซัลเฟอรไดออกไซด

60 พีพีเอ็ม

โรงไฟฟาทีใ่ ชกาซชีวมวล

กาซไนโตรเจนออกไซด

200 พีพีเอ็ม

โรงไฟฟาทีใ่ ชกาซชีวมวล

ฝุน

60 มิลลิกรัมตอลูกบาศก

120 มิลลิกรัมตอลูกบาศก

หมายเหตุ: บังคับใชกับโรงไฟฟาแหงใหมที่มีกําหนดการจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (Commercial Operation Date - COD) หลังจากวันที่ 20 ธันวาคม
2552
แหลงที่มา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

(ค)

การวิเคราะหอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาในประเทศลาว
(1)

โครงสรางอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาในประเทศลาว
ตั้งแต พ.ศ. 2533 ภาคอุตสาหกรรมพลังงานในประเทศลาวไดเปดกวางใหมีการลงทุนของ
ภาคเอกชนโดยตรงจากตา งประเทศ เพื่ อ สง เสริม การเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ และ
บรรเทาปญหาความยากจน ทั้งนี้ ประเทศลาวมีการปรับปรุงยุทธศาสตรในภาคสวน
พลังงานและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอโดยกระทรวงพลังงานและเหมือง
แร เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดดานการจัดหาเงินทุนในระดับสากล
รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว คือรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงพลังงานและเหมืองแร ซึ่งเปนทั้ง
ผูถือกรรมสิทธิ์และผูดําเนินการหลักในระบบผลิต ระบบสงและระบบจําหนายไฟฟาของ
ประเทศลาว รวมถึงการบริหารจัดการการนําเขาไฟฟาจากตางประเทศเขามาในเครือขาย
เชื่อมโยงไฟฟาและสงไฟฟาออกจากสถานีไฟฟาไปยังตางประเทศ รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว
ยังมีบทบาทเปนผูพัฒนาโครงการและเปนหนวยงานที่ปฏิบัติและดําเนินการตามโครงการ
ไฟฟาพลังน้ําที่กําหนดโดยรัฐบาล
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รูป (ค)-1: โครงสรางอุตสาหกรรมของตลาดพลังงานในประเทศลาว ป 2557
สํานั กนายกรัฐมนตรี (PMO)

กระทรวงการวางแผน
และการลงทุน (MPI)

กระทรวงการเงิน
(MOF)

กระทรวงพลังงานและ
เหมืองแร่ (MEM)

รัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาว
ระบบส่งไฟฟ้ าแบบไม่บรู ณาการ (230.0 กิโลโวลต์
และ 115.0 กิโลโวลต์) (เหนือ/กลาง – ใต ้)
ระบบจําหน่าย (~ ร ้อยละ 75 ของครัวเรือน)
้ และผู ้จําหน่ายรายเดียว
เป็ นผู ้ซือ
(Single Buyer and Retailer)






กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล ้อม (MNRE)

ขายไฟฟ้ าให ้กับประเทศกัมพูชา (EDC)
แลกเปลีย
่ นไฟฟ้ ากับ กฟผ. และ กฟภ.
ขายให ้กับลูกค ้ารายใหญ่
นํ าเข ้าไฟฟ้ าจาก EVN, เวียดนามและจีน

EDL –Generation
(มหาชน) บริษัทใน
เครือของรัฐวิสาหกิจ
ไฟฟ้ าลาว
ผู ้ผลิตไฟฟ้ าอิสระ
ต่างประเทศ

รัฐวิสาหกิจถือหุ ้นลาว

ผู ้ผลิตไฟฟ้ าอิสระภายในประเทศ

ส่งออกผ่านระบบส่งไฟฟ้ าเอกชน ณ
บริเวณทีก
่ ําหนด
กฟผ. ประเทศไทย

EVN เวียดนาม

แหลงที่มา: กรมการสงเสริมและพัฒนาพลังงาน กระทรวงพลังงานและเหมืองแร (MEM)



โครงสรางอัตราคาไฟฟา
ประเทศลาวมีสัญญาซื้อขายไฟฟาเพียง 2 รูปแบบ ไดแก ผูผลิตไฟฟาอิสระและ
ผู ผ ลิ ต ไฟฟ า รายเล็ ก ซึ่ ง จํ า แนกด ว ยกํ า ลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ ง และประเภทของ
ผูพัฒนาโครงการ (project developer) โดยผูพัฒนาโครงการที่มีกําลังการผลิต
มากกวา 15.0 เมกะวัตตถือเปน ผูผลิตไฟฟาอิสระและถาผลิตไดนอยกวา 15.0
เมกะวัตตจัดเปนผูผลิตไฟฟารายเล็ก
ผูผลิตไฟฟาอิสระ สามารถแยกยอยไดอีก 2 รูปแบบ คือ (1) ผูผลิตไฟฟาอิสระ
เพื่อใชในประเทศ (IPP(d)) คือการผลิตไฟฟาเพื่อใชภายในประเทศเทานั้น และ
(2) ผูผลิตไฟฟาอิสระเพื่อสงออก (IPP(e)) คือการผลิตไฟฟาที่มุงสงออก
ตางประเทศเปนหลักและใชภายในประเทศเพียงเล็กนอย
อั ต ราค า ไฟฟ า ของประเทศลาวมี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ป จ นถึ ง ป 2560 โดย
กระทรวงพลังงานและเหมืองแรเปนผูกําหนดอัตราคาไฟฟา
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ตาราง (ค)-1: อัตราคาไฟฟาที่รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาวสงออกไปยัง กฟผ.

อัตราคาไฟฟาที่รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาวสงออกไปยัง กฟผ. ประเทศไทยที่ 115.0 กิโลโวลต (kV)
ชวงเวลาที่มีความตองการใชไฟฟาสูง
(09:00-22:00 น.)

1.60 บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง

วันจันทรถึงวันศุกร

ชวงเวลาที่มีความตองการใชไฟฟาต่ํา
(22:00-09:00 น.)

1.20 บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง

วันจันทรถึงวันศุกร

ชวงเวลาที่มีความตองการใชไฟฟาต่ํา
(00:00-24:00 น.)

1.20 บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง

วันเสาร วันอาทิตยและวันหยุด
นักขัตฤกษของประเทศไทย

แหลงที่มา: รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว

(2)

สภาวะอุปสงค
ความตองการไฟฟาในประเทศลาวเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องเปนผลสืบเนื่องมาจากการ
พัฒนาเขาสูสังคมเมืองมากขึ้น ประเทศลาวจึงไดมุงเนนการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
ภายในประเทศซึ่ ง รวมถึ ง การให บ ริ ก ารไฟฟ า อย า งทั่ ว ถึ ง และมี เ สถี ย รภาพ จะเห็ น ว า
รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาวไดนําเขาพลังงานไฟฟาจากประเทศไทยอยางตอเนื่องโดยเฉพาะ
ในชวงฤดูรอน เพื่อใหเพียงพอตอความตองการใชภายในประเทศ

ปริมาณการใชไ้ ฟฟ้ารวม
(กิกะว ัตต์-ชว่ ั โมง)

แผนภูมิ (ค)-1: ปริมาณการใชไฟฟาที่ผานมาและที่คาดการณ (กิกะวัตต-ชั่วโมง) ประเทศลาว ป 2555 ถึงป 2563F
(2012-2020F)
7,254
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3,381

3,792

4,185

4,620
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5,736

6,455

2,000
1,000
0

2555

2556

2557E

2558F

2559F

2560F

2561F

2562F

2563F

ปี
แหลงที่มา: ขอมูลสถิติการใชไฟฟาสําหรับป 2555 ถึงป 2556 โดยรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว; บทวิเคราะหของฟรอสต แอนด ซัลลิแวน

ปจจัยขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง
การพัฒนาอยางตอเนื่องของอุตสาหกรรมเหมืองแรและซีเมนตซึ่งเปนอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศลาวเปนปจจัยสําคัญที่ชวยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของภาคพลังงาน ทั้งนี้
ในป 2555 อุตสาหกรรมเหมืองแรนั้นมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 8.0 ถึงรอยละ 11.0 ของ
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ดั ช นี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมภายในประเทศ และคิ ด เป น ร อ ยละ 20.0 ของรายได
ภายในประเทศของรั ฐ บาล 12 นอกจากนี้ การเกิ ดขึ้ น ของเขตเศรษฐกิ จ พิเ ศษและเขต
เศรษฐกิจเฉพาะ (Specific Economic Zones:SEZs) ทั้ง 10 แหงในประเทศลาวทําใหมี
ความตองการโครงสรางพื้นฐานในการผลิตไฟฟาที่ดีขึ้นเพื่อใหการจายพลังงานภายใน
เขตเศรษฐกิจเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเหมืองแรและซีเมนตนั้นมีเสถียรภาพ นอกจากนี้
ในระหว างป 2558 ถึ งป 2568 รัฐบาลลาวไดว างแผนที่จะสรา งเขตเศรษฐกิ จ เหลา นี้
เพิ่มขึ้นใหไดมากกวา 25 แหงตามบริเวณชายแดนและพื้นที่ทุรกันดารของประเทศ13
รัฐบาลมีเปาหมายใหประชากรเขาถึงไฟฟารอยละ 90.0
ในป 2557 อัตราการเขาถึงไฟฟาในประเทศลาวคิดเปนรอยละ 87.0 ของครัวเรือนทั้งหมด
อยางไรก็ตาม รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาวยังจําเปนตองเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟามากขึ้นเพื่อให
บรรลุ เ ป า หมายของรั ฐ บาลที่ ต อ งการให ค รั ว เรื อ นสามารถเข า ถึ ง บริ ก ารไฟฟ า ได
รอยละ 90.0 ภายในป 2563 เปาหมายดังกลาวทําใหมีการลงทุนในภาคพลังงานเพิ่มขึ้น
อยางมาก เชน การกอสรางโรงไฟฟาแหงใหม การขยายเครือขายเชื่อมโยงไฟฟา การลด
ความสูญเสียในระบบสงและจําหนายไฟฟา และการสงเสริมโครงการพลังงานหมุนเวียน
ในพื้นที่ชนบทที่ไมเชื่อมตอกับเครือขายเชื่อมโยงไฟฟาหลัก
ศักยภาพของไฟฟาพลังน้ํา (Hydropower)
ประเทศลาวนั้นมีแหลงทรัพยากรพลังน้ําที่อุดมสมบูรณ เนื่องจากประเทศลาวมีแมน้ํา
สายยาวหลายสายทําใหมีศักยภาพที่สามารถสรางกําลังการผลิตถึง 26,000.0 เมกะวัตต
รัฐบาลลาวจึงมีความตองการที่จะนําพลังน้ําที่มีอยูมหาศาลภายในประเทศมาชวยเพิ่ม
รายไดจากการสงออกพลังงาน ทั้งนี้ โรงไฟฟาสวนใหญทั้งที่กําลังกอสรางและที่กําลัง
วางแผนจะสรางในชวงป 2558 ถึงป 2563 นั้นเปนโรงไฟฟาพลังน้ํา
ขอจํากัดของการเจริญเติบโต
การตอตานของประชาชนในการสรางโรงไฟฟาแหงใหม
การกอสรางโรงไฟฟาพลังงานถานหินและโรงไฟฟาพลังน้ําแหงใหมไดรับการตอตานจาก
ประชาชนอยางมาก เนื่องจากประชาชนเห็นวาโครงการดังกลาวอาจสงผลกระทบในทาง
ลบตอประชาชนที่อาศัยในบริเวณโดยรอบโครงการ ดังนั้น ผูพัฒนาโครงการจึงจําเปนตอง
พูดคุยและใหความรูกับประชาชนในพื้นที่ใหเขาใจถึงประโยชนของโครงการ รวมถึงตอง
จัดการแกปญหาและขอกังวลตาง ๆ ที่ประชาชนมีตอโครงการในชวงของการออกแบบ
และดําเนินการ

12

รายงานจากธนาคารโลกเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศลาวในเดือนมิถุนายน 2556 (World Bank report on Lao PDR Economic Monitor June
2013): Sustaining Growth, Maintaining Macroeconomic Stability

13

ขาวสารจากสถานฑูตลาว
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การขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิล
ประเทศลาวพึ่ง พาพลัง น้ําในการผลิตกระแสไฟฟาเป นหลั ก เนื่อ งจากการขาดแคลน
เชื้อเพลิงฟอสซิล เชน น้ํามัน กาซ และถานหิน ทั้งนี้ ประเทศลาวมีถานหินลิกไนตสํารอง
ในปริมาณที่คอนขางจํากัด โดยมีโดยรวมเพียง 810 ลานตัน และจากขอมูลในเดือน
มิถุนายน ป 2557 โดยปริมาณ 487 ลานตันจากปริมาณถานหินลิกไนตทั้งหมดนั้นมาจาก
แหลงถานหินลิกไนตที่เมืองหงสา แขวงไชยบุรี นอกจากนี้ยังไมพบวามีแหลงน้ํามันและ
กาซในประเทศลาว และประเทศลาวยังไมมีโรงกลั่นน้ํามันอีกดวย เชื้อเพลิงปโตรเลียมที่
ใชในภาคการขนสง ภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม การคาและการบริโภคอื่น ๆ ลวนมา
จากการนําเขาทั้งสิ้น
(3)

สภาวะอุปทาน


กําลังการผลิตติดตั้ง
กําลังการผลิตติดตั้งของประเทศลาวในชวงป 2555 ถึงป 2557 มาจากโครงการ
โรงไฟฟ า พลั ง น้ํ า เป น หลั ก โดยมี ก ารประเมิ น ว า พลั ง น้ํ า ของประเทศลาวมี
ศักยภาพในการผลิตไฟฟา ไดถึ ง 26,000.0 เมกะวัตต ในขณะที่ในป 2557
กําลังการผลิตที่มีอยูจริงนั้นมีเพียง 2,994.0 เมกะวัตตเทานั้น โดยในจํานวนนี้
เปนการสงออกจํานวน 2,295.0 เมกะวัตต และเปนการใชภายในประเทศเพียง
699.0 เมกะวัตต ซึ่งในชวงป 2558 ถึงป 2563 ประเทศลาวไดมีแผนที่จะเพิ่ม
กําลังการผลิตโดยการสรางโรงไฟฟาพลังน้ําในแมน้ําสายหลัก กระแสไฟฟา
สวนใหญที่ไดมาจากโรงไฟฟาพลังน้ําเหลานี้นาจะถูกสงออกไปยังประเทศ
เพื่ อ นบ า น เช น ประเทศจี น (มณฑลยู น นาน) ประเทศเวี ย ดนาม ประเทศ
เมียนมาร ประเทศไทย และประเทศกัมพูชา อนึ่ง ภายในป 2563 ประเทศลาว
ไดตกลงจะทําการสงออกไฟฟาจํานวน 7,000.0 เมกะวัตตใหกับประเทศไทย
และ 5,000.0 เมกะวัตตใหกับประเทศเวียดนาม14
โรงไฟฟ า หงสาเป น โรงไฟฟ า พลั ง งานถ า นหิ น ขนาดใหญ แ ห ง แรกของ
ประเทศลาว มีกําลังการผลิตติดตั้ง 1,878.0 เมกะวัตต ในปจจุบันยังอยูระหวาง
การกอสราง โดยมีที่ตั้งในแขวงไชยบุรี ทั้งนี้ หงสาหนวยที่ 1 สรางเสร็จและเปด
ดําเนินการแลวในเดือนมิถุนายน 2558 ที่ผานมา ทั้งนี้ ตั้งเปาวาจะสงออก
ไฟฟาจํานวน 1,473.0 เมกะวัตตใหกฟผ. ซึ่งเปนผูซื้อรายใหญจากประเทศไทย
เพียงรายเดียวของโครงการนี้ และอีก 100.0 เมกะวัตตจะใชภายในประเทศ
และกําลังการผลิตที่เหลือใชเปนพลังงานสําหรับการใชในโรงไฟฟาเอง ผูถือหุน
ในชวงกอตั้งโครงการ ไดแก บริษัทฯ บมจ. ราชบุรี และรัฐวิสาหกิจถือหุนลาว
ตอมาในเดือนมิถุนายน 2558 บมจ. ราชบุรีมีการปรับโครงสรางภายในบริษัท

14

Lao PDR Country Report, ERIA Research Project Report 2012-2019
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

โดยขายหุนโรงไฟฟาหงสาที่ถืออยูรอยละ 40.00 ใหกับบริษัทในเครือ ไดแก
บริษัท อารเอช อินเตอรเนชั่นแนล คอรป (สิงคโปร) พีทีอี ลิมิเต็ด
โรงไฟฟาหงสาประกอบดวยโรงไฟฟาพลังงานถานหินลิกไนต เหมืองลิกไนต
และเหมืองหินปูน โรงไฟฟาหงสาไดรับสัญญาสัมปทานเปนระยะเวลา 25 ป
และคาดวาจะเริ่มเดินเครื่องไดเต็มพิกัดในป 2559 ทั้งนี้ เมื่อแลวเสร็จโรงไฟฟา
หงสาจะเปนโรงไฟฟาซึ่งจะจายกระแสไฟฟาใหแกประเทศไทยและประเทศลาว
โดยปกติ แ ล ว โรงไฟฟ า ปากเหมื อ งจะสามารถจ า ยกระแสไฟฟ า ได อ ย า งมี
เสถียรภาพกวาโรงไฟฟาประเภทอื่น ๆ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลน
เชื้อเพลิงต่ํา

กําลังการผลิตติดตัง้
(เมกะวัตต์)

แผนภูมิ (ค)-2: ขอมูลกําลังการผลิตติดตั้ง (หนวยเมกะวัตต) ของประเทศลาว ป 2553 ถึงป 2557
3,000

2,800

2,558

2,973

2,980

2,994

2555

2556

2557E

2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

2553

2554

แหลงที่มา: ขอมูลป 2553 มาจาก กรมการไฟฟา กระทรวงพลังงานและเหมือนแร (Department of Electricity, Ministry of Energy and Mines) สวนขอมูล
ป 2554 ถึงป 2556 มาจาก รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาววิเคราะหโดยฟรอสต แอนด ซัลลิแวน



แหลงพลังงานสําคัญ
ในปจจุบัน ประเทศลาวยังไมพบแหลงน้ํามันและกาซธรรมชาติภายในประเทศ
สวนพลังงานจากถานหินก็ยังอยูในชวงเริ่มตนพัฒนา โดยเปนการใชถานหิน
ลิกไนต15 สําหรับโรงไฟฟาพลังงานถานหินแหงแรกของประเทศที่เมืองหงสา ซึ่ง
คาดวาจะแลวเสร็จในป 2559 โดยตัวเหมืองลิกไนตซึ่งตั้งอยูใกลกับโรงไฟฟา
หงสาเองนั้นยังอยูในระหวางการกอสราง
ประเทศลาวอยูในระหวางการพัฒนาโครงการบนพื้นฐานของศักยภาพพลังน้ํา
ที่มีอยูแลวภายในประเทศ (26,000.0 เมกะวัตต) โดยประเทศลาวที่มีพื้นที่
ครอบคลุมถึงรอยละ 35 ของแมน้ําโขง16 ซึ่งถือไดวาเปนพื้นที่ที่เหมาะสมและ
นาสนใจสําหรับการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟาพลังน้ํา
ในป 2554 ประเทศลาวไดริเริ่มยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเปน
ครั้งแรกซึ่งนําไปสูการกําหนดแผนงานพัฒนาพลังงานชีวมวล เชื้อเพลิงชีวภาพ

15

เปนที่รูจักวาเปนถานหินสีน้ําตาล ลิกไนตคือหินตะกอนเผาไหมไดสีน้ําตาลออนเกิดจากหินเลนถูกกดอัดตามธรรมชาติและมีปริมาณความรอน
คอนขางต่ํา

16

International Rivers: Laos
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

และพลั ง งานลม โดยตั้ ง เป า ว า ภายในป 2568 ปริ ม าณการใช พ ลั ง งาน
ภายในประเทศรอยละ 30 จะมาจากแหลงพลังงานหมุนเวียน ปจจุบันพลังงาน
หมุนเวียน เชน พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตยอยูในขั้นทดลองใชในระบบ
สงและจายกระแสไฟฟาที่อยูนอกเครือขายเชื่อมโยงไฟฟาหลักแตยังไมมีการใช
เชิงพาณิชยแตอยางใด
การเปลี่ยนแปลงสัดสวนของประเภทเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา
ประเทศลาวนั้นมีความแตกตางจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต ก ล า วคื อ กํ า ลั ง การผลิ ต ไฟฟ า ของประเทศลาวทั้ ง หมดล ว นมาจาก
โรงไฟฟาพลังน้ําเพียงอยางเดียว เนื่องจากประเทศลาวนั้นไมมีแหลงน้ํามันและ
ก า ซสํ า รอง ทั้ ง ยั ง มี ถ า นหิ น เชื้ อ เพลิ ง ในปริ ม าณจํ า กั ด อย า งไรก็ ต าม
สถานการณดังกลาวนาจะเปลี่ยนไปนับแตป 2559 จากการเดินเครื่องเต็มพิกัด
ของโรงไฟฟาหงสา อยางไรก็ตาม ยังไมมีโรงไฟฟาพลังงานถานหินอื่นที่มีแผน
กอสรางในระหวางป 2558 ถึงป 2563
(4)

ภาวะการแขงขัน
รายละเอียดของผูผลิตรายหลัก



ตาราง(ค)-2: ขอมูลผูผลิตไฟฟาอิสระอางอิงจากกําลังการผลิต (เมกะวัตต) ในประเทศลาว ป 2557
ป 2557
ที่

โรงไฟฟา

สัดสวน
การถือ กําลังการ
ครอง
ผลิตของ
หุน
โรงไฟฟา
(รอยละ) (เมกะวัตต)

กําลังการผลิต
ตามที่ผลิตจริง
แบงตามสัดสวน
การถือหุน
(เมกะวัตต)

ผูซื้อไฟฟา

รายชื่อหุนสวน

กฟผ. – รอยละ
95.00
รัฐวิสาหกิจ
ไฟฟาลาว –
รอยละ 5.00

การไฟฟาฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศส, บมจ. เอ็ก
โก ประเทศไทย, รัฐวิสาหกิจถือหุนลาว

กฟผ. -รอยละ
100.00

ช. การชาง (ประเทศไทย) รอยละ 28.50;
รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว (ประเทศลาว) รอยละ
25.00; บมจ. ราชบุรี (ประเทศไทย) รอยละ

การไฟฟาฝรัง่ เศส ประเทศฝรัง่ เศส
1

น้ําเทิน 2

40.00

รวม
บมจ. เอ็กโก ประเทศไทย
1
น้ําเทิน 2
35.00
รวม
รัฐวิสาหกิจถือหุน ลาว
1

น้ําเทิน 2

25.00

รวม

1,070.0

428.0

1,070.0

428.0

1,070.0

374.5

1,070.0

374.5

1,070.0

267.5

1,070.0

267.5

615.0

258.3

615.0

258.3

บริษัทซีเค พาวเวอร จํากัด(มหาชน)
1

น้ํางึม 2
รวม

42.00
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ป 2557
ที่

โรงไฟฟา

สัดสวน
การถือ กําลังการ
ครอง
ผลิตของ
หุน
โรงไฟฟา
(รอยละ) (เมกะวัตต)

กําลังการผลิต
ตามที่ผลิตจริง
แบงตามสัดสวน
การถือหุน
(เมกะวัตต)

ผูซื้อไฟฟา

25.00; บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)(ประเทศไทย) รอยละ 12.5 Shlapak
Group
(ประเทศสหรัฐอเมริกา)รอยละ 4.00; PT
Construction &
Irrigation Co., (ประเทศลาว) รอยละ 4.00;
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่งแอนด
แมเนจเมนต จํากัด(ประเทศไทย) รอยละ
1.00

บมจ. ราชบุรี
1

น้ํางึม 2

24.75

รวม

615.0

152.2

615.0

152.2

120.0

102.0

120.0

102.0

500.0

100.0

500.0

100.0

500.0

100.0

Sinohydro
1

น้ํางึม 5

85.00

รวม

รายชื่อหุนสวน

รัฐวิสาหกิจ
ไฟฟาลาว –
รอยละ 100.00

Sinohydro (ประเทศจีน) และ รัฐวิสาหกิจ
ไฟฟาลาว (ประเทศลาว)

กฟผ. – รอยละ
95.00
รัฐวิสาหกิจ
ไฟฟาลาว –
รอยละ 5.00

รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว รอยละ 60.00;
Statkraft (ประเทศนอรเวย) รอยละ 20.00;
บริษัท จีเอ็มเอส พาวเวอร จํากัด (ประเทศ
ไทย) รอยละ 20.00

รัฐวิสาหกิจ
ไฟฟาลาว –
รอยละ 100.00

รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว รอยละ 20.00; China
International Water & Electric Corp รอยละ
80.00

บริษัทจี เอ็ม เอส พาวเวอร จํากัด
1

เทินหินบุน

20.00

รวม
Statkraft
1

เทินหินบุน

20.00

รวม
500.0
100.0
China International Water & Electric Corp. (บริษัทลูกของ China Three
Gorges Corporation)
1
น้ําลิก 1-2
80.00
100.0
80.0
รวม

100.0

80.0

แหลงที่มา: รายงานประจําปของบริษัทตาง ๆ

การไฟฟาฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศส
การดําเนินงานของกลุมการไฟฟาฝรั่งเศส ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
มุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟาในบริเวณอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงเปนสวน
ใหญ ทั้งนี้ บริษัท Nam Theun 2 Power (NTPC) ซึ่ง การไฟฟาฝรั่งเศส ถือหุน
ร อ ยละ 40.00 ได ก อ ตั้ ง ขึ้ น ในป 2545 ในประเทศลาวเพื่ อ การพั ฒ นา
การกอสรางและการดําเนินงานโรงไฟฟาพลังน้ําซึ่งมีกําลังการผลิต 1,070.0
เมกะวัตต
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

บมจ. เอ็กโก ประเทศไทย
กลุม บมจ. เอ็กโก ประกอบกิจการโรงไฟฟาจํานวน 23 แหงโดยมีกําลังการผลิต
ตามสัดสวนการลงทุนรวม 3,767.0 เมกะวัตต ใน 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟกไดแกประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศฟลิปปนส ประเทศอินโดนีเซีย
และประเทศออสเตรเลีย
รัฐวิสาหกิจถือหุนลาว
รัฐวิสาหกิจถือหุนลาวเปนรัฐวิสาหกิจสัญชาติลาว ซึ่งมีหนาที่ควบคุม จัดการ
และดูแลบริษัท Nam Theun 2 Power (NTPC) และบริษัทพลังงานอื่น ๆ ที่
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ถื อ หุ น ลาวเข า ไปถื อ หุ น หรื อ ที่ ไ ด รั บ โอนจากรั ฐ บาลอย า งมี
ประสิทธิภาพ


สวนแบงการตลาดและการจัดอันดับ
ในป 2557 กําลังการผลิตติดตั้งทั้งหมดในประเทศลาวอยูที่ 2,994.0 เมกะวัตต
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากกําลังการผลิตของผูผลิตไฟฟาอิสระในป 2557 จะพบวา
กลุมการไฟฟาฝรั่งเศสของประเทศฝรั่งเศสเปนผูผลิตรายใหญที่สุดในสวนของ
ผูผลิตไฟฟาอิสระ โดยมีสวนแบงการตลาดรอยละ 16.6 และตามดวยกลุม
บมจ. เอ็กโกของประเทศไทย ซึ่งมีสวนแบงการตลาดรอยละ 14.5

แผนภูมิ (ค)-3 สวนแบงการตลาด (รอยละ) ของ ผูผลิตไฟฟาอิสระอางอิงจากกําลังการผลิต (เมกะวัตต) ในประเทศลาว
ป พ.ศ. 2557
การไฟฟาฝรั่งเศส
ประเทศฝรั่งเศส
รอยละ 16.6
อื่นๆ รอยละ 34.7
บมจ. เอ็กโก ประเทศไทย
รอยละ 14.5
รัฐวิสาหกิจถือหุนลาว
รอยละ 10.4

Sinohydro รอยละ 4.0
กลุมโกลว รอยละ 4.0
บมจ. ผลิตไฟฟาราชบุรี
โฮลดิ้ง รอยละ 5.9

บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด
(มหาชน) รอยละ 10.0

หมายเหตุ: อื่น ๆ ไดแกบริษัทอื่น ๆ เชน GMS Power, Statkraft, China International Water & Electric Corp. เปนตน
แหลงที่มา: Internationalrivers.org, Department of Energy Promotion and Development‘s “Electric Power Plants in Laos”, Company Annual
Reports

ประเทศลาวไดมีการใชขั้นตอนการประกวดราคาที่สามารถแขงขันกันไดอยาง
โปรงใสในการพัฒนาโครงการพลังงานใหม ๆ ผูพัฒนาโครงการที่จดทะเบียน
นิติบุคคลตามกฎหมายในประเทศลาวแลวจะสามารถเขารวมกระบวนการ
ประกวดราคาได โดยปกติ ขั้นตอนการประกวดราคาจะจัดทําขึ้นโดยบริษัท
ที่ป รึก ษาของผู ล งทุ นโดยส วนใหญ ก็จ ะประกอบด ว ย 2 ขั้ นตอน คือ การยื่ น
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ขอเสนอทางเทคนิค และการยื่นขอเสนอดานราคา ทั้งนี้ ในปจจุบัน กฟผ. เปน
ผูรับซื้อไฟฟารายใหญที่สุดของอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศลาว ดังนั้น
โครงการพลั ง น้ํ า หลาย ๆ โครงการที่ กํ า ลั ง ก อ สร า งจะพั ฒ นาเพื่ อ ส ง ออก
กระแสไฟฟาใหประเทศไทยเปนหลัก อยางไรก็ตาม นักลงทุนตางชาติก็ยังคง
แขงขันกันเพื่อไดรับสัมปทานในการสรางโรงไฟฟาและขายพลังงานไฟฟาใหกับ
บริ ษั ท ให บ ริ ก ารสาธารณู ป โภคของตั ว เอง โดยมี รั ฐ วิ ส าหกิ จ ไฟฟ า ลาว
เปนผูประสานงานระหวางผูลงทุนและรัฐบาลลาว
(5)

ภาพรวมในอนาคต
พลังน้ํายังคงมีบทบาทสําคัญในการผลิตกระแสไฟฟา
ประเทศลาวไดใชประโยชนจากพลังน้ําที่มีในประเทศ ทั้งเพื่อรองรับความตองการใช
พลังงานภายในประเทศ และสรางรายไดจากการสงออกเนื่องจากยังมีพลังน้ําที่ยังไมได
นํามาใชประโยชนอีกเปนจํานวนมาก ประเทศลาวจึงวางแผนจะเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟา
พลังน้ําในชวงป 2558 ถึงป 2563 ปจจุบันมีโครงการไฟฟาพลังน้ําขนาดใหญจํานวนมาก
อยูในระหวางการกอสราง โดยมีบางโครงการไดพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับความตองการใช
ไฟฟาภายในประเทศที่กําลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
การพัฒนาของพลังงานหมุนเวียนที่เปนไปอยางชา ๆ
ในป จ จุ บั น ประเทศลาวยั ง ไม มีก รอบระเบี ย บข อ บั งคั บ ที่ ส ง เสริ ม การพั ฒนาพลั ง งาน
หมุนเวียนภายในประเทศอยางชัดเจน โครงการที่มีอยูแลวสวนมากมักเปนโครงการเพื่อ
การศึกษาวิจัยหรือโครงการนํารองที่ไมไดมีจุดประสงคในเชิงพาณิชย17 ถึงแมวารัฐบาลจะ
สร างสิ่ ง จูง ใจในรู ป ของเงิ นสํ าหรั บ การพั ฒ นาโครงการพลั ง งานหมุ น เวีย น แต ก ารนํ า
พลังงานหมุนเวียนมาใชก็ยังมีแนวโนมวาจะเปนไปอยางชา ๆ ในชวงป 2558 ถึงป 2563
เนื่องจากรัฐบาลยังจําเปนตองปรับปรุงโครงขายสายสงไฟฟา ตองจัดการอบรมและให
ขอมูลแกเจาหนาที่ทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่น รวมถึงการจัดเตรียมหนวยงานระดับ
ทองถิ่นใหมีความสามารถเพียงพอ
ความนาสนใจของประเทศ
ประเทศลาวเป น ตลาดที่ น า สนใจสํ า หรั บ การลงทุ น ในโรงไฟฟ า พลั ง น้ํ า ไม ว า จะเป น
ศักยภาพของพลังงานน้ําที่ยังไมไดใชประโยชนอีกเปนจํานวนมาก บรรยากาศการลงทุนที่
นาดึงดูด การเมืองที่มีเสถียรภาพ เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ ความเสี่ยง
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติในระดับต่ํา รวมถึงตนทุนแรงงานที่ต่ํา ลวนทําใหประเทศลาว
เปนประเทศที่นาสนใจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อีกทั้งการเปนประเทศที่ถูก
ลอ มรอบดว ยประเทศอื่ น ๆ ทํา ใหป ระเทศลาวเปน จุ ดยุ ท ธศาสตร สํ าหรั บ การสง ออก

17

เอกสารยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในประเทศลาว เดือนตุลาคม ป 2554 (Renewable Energy Development Strategy in Lao PDR’
October, 2011)
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พลั ง งานไฟฟ า ไปยั ง ประเทศเพื่ อ นบ า นทั้ ง หลายได แ ก ป ระเทศจี น ประเทศเวี ย ดนาม
ประเทศไทย และประเทศกัมพูชา
นอกจากนี้ รัฐบาลลาวยังไดสรางสิ่งจูงใจใหเกิดการลงทุนในรูปแบบของการยกเวนอากร
การนําเขาและภาษีของสินทรัพย การยกเวนอากรการสงออกของสินคา ชวงเวลายกเวน
ภาษีสูงสุดถึง 10 ป รวมถึงการยินยอมใหมีการเจรจาตอรองลดอัตราภาษีสําหรับโครงการ
ขนาดใหญที่ไดสัมปทานพิเศษ สิ่งจูงใจตาง ๆ เหลานี้ลวนดึงดูดนักลงทุนตางชาติใหสนใจ
ลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศลาวอยางตอเนื่อง
(ง)

บทวิเคราะหอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาในประเทศจีน
(1)

โครงสรางอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาในประเทศจีน
อุตสาหกรรมดานการผลิตไฟฟาในประเทศจีนประกอบไปดวยบริษัทผูผลิตไฟฟาและ
บริษัทที่ดําเนินการเกี่ยวกับเครือขายเชื่อมโยงไฟฟา (Grid Companies) โดยสภาแหงรัฐ
ได มี มติ ใ หแ ยกธุ ร กิจ ในการผลิ ตไฟฟ าที่ อ ยูภ ายใต ก ารบริห ารจั ด การของบริ ษั ทไฟฟ า
แหงชาติ (National Electric Company) ออกเปนกลุมผูผลิตไฟฟาแหงชาติของจีนจํานวน
5 แหง ไดแก บริษัทไชนาดาตัง บริษัทไชนาฮวนเอ็ง บริษัทไชนาหัวเตียน บริษัทไชนากู
เตียน และบริษัทไชนาอินเวสเมนทเพาเวอร และใหแยกธุรกิจสําหรับการจัดจําหนาย
ไฟฟาออกเปนบริษัทที่ดําเนินการเกี่ยวกับเครือขายเชื่อมโยงไฟฟาจํานวน 2 แหง ไดแก
บริ ษั ท การไฟฟ า แห ง ประเทศจี น และบริ ษั ท การไฟฟ า ทางตอนใต ข องประเทศจี น ซึ่ ง
นอกเหนือจากกลุมผูผลิตไฟฟาแหงชาติทั้งหาแหงดังกลาวแลว ยังมีกลุมผูผลิตไฟฟาใน
ระดับภูมิภาคที่สําคัญ อีก 22 รายที่มุงเนนในการพัฒนาการผลิตไฟฟาในระดับภูมิภาค
หรือการผลิตไฟฟารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
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รูปที่ (ง)-1: โครงสรางอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาในประเทศจีน

(2)

สภาวะอุปสงค


มณฑลเหอเปย
ภายใตขอกําหนดของ คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแหงประเทศจีน
(NDRC) มีการคาดการณวา มณฑลเหอเปยจะตองหยุดการผลิตเหล็กกลาที่มี
กําลังการผลิตกวา 60 ลานตันภายในป 2560 นอกจากนั้นมณฑลเหอเปยได
ออกเอกสารเพื่อยายการผลิตซีเมนตและแกวไปยังมณฑลอื่น18 สงผลใหการใช
ไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมลดลงประมาณรอยละ 7.4 ในขณะที่อุตสาหกรรม
การบริการเติบโตขึ้นประมาณรอยละ 9.6 นับตั้งแตเดือนมกราคมถึงเมษายน
2558 ในขณะเดีย วกั น รัฐ บาลมณฑลเหอเป ยไดริ เริ่ มกลยุ ทธ แ ละแผนงาน
ตาง ๆ เพื่อสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
น อ ยกว า เช น การผลิ ต เครื่ อ งมื อ คุ ณ ภาพสู ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีชีวภาพ และเภสัชกรรม โดยโครงการตาง ๆ
เหลานี้ไดสะทอนใหเห็นถึงความพยายามอันมุงมั่นของมณฑลเหอเปยและ
แนวทางจากรั ฐ บาลกลางที่ ทํ า ให ม ณฑลเหอเป ย ค อ ย ๆ เปลี่ ย นผ า นจาก
อุตสาหกรรมหนักในอดีตมาเปนภาคอุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่มสูง

18

แผนการดําเนินงานเพื่อยายกําลังการผลิตสวนเกินสําหรับการผลิต เหล็ก กลา ซีเมนต และแกว ฯลฯ ไปยังตางประเทศ รัฐบาลมณฑลเหอเปย
พฤศจิกายน 2557
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แผนภูมิที่ (ง)-1: การบริโภคพลังงานไฟฟาแยกตามภาคสวนตาง ๆ มณฑลเหอเปยป 2555 ถึงป 2563

กิกะวัตต-ชั่วโมง

500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
-

2555

2556

2557

2558F

2559F

2560F

2561F

2562F

2563F

เกษตรกรรมและอื่นๆ

11,707

7,709

17,376

22,542

21,640

20,775

19,944

19,146

18,362

อุตสาหกรรม

238,868 252,290 244,500 237,165 244,754 252,586 260,669 269,011 277,474

อุตสาหกรรมการบริการ

23,897

30,910

34,424

39,341

42,685

46,313

50,250

54,521

59,167

ครัวเรือน

33,327

34,210

35,110

36,339

39,210

42,307

45,649

49,256

53,046

รวมทั้งหมด

307,799 325,119 331,410 335,387 348,289 361,982 376,512 391,933 408,049

แหลงที่มา: สํานักงานสถิติมณฑลเหอเปย คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปมณฑลเหอเปย ฟรอสต แอนด ซัลลิแวน


มณฑลซานซี
เช น เดี ย วกั บ มณฑลเหอเป ย โครงสร า งอุ ต สาหกรรมของมณฑลซานซี นั้ น
คอนขางเอนเอียงไปทางอุตสาหกรรมหนักซึ่งทําใหมีปริมาณการใชไฟฟาที่สูง
โดยในป 2557 อุตสาหกรรมการผลิตถานหินถือเปนอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ
ที่สุดอุตสาหกรรมเดียวในมณฑลซานซี โดยสามารถสรางรายไดกวารอยละ 50
ของรายไดทั้งหมดของภาคอุตสาหกรรมของมณฑล รองลงมาคืออุตสาหกรรม
การแยกโลหะออกจากแร (ประมาณรอยละ 15) และอุตสาหกรรมการผลิต
อุปกรณเครื่องมือ (ประมาณรอยละ 10)
เนื่องจากมณฑลซานซีเปนแหลงที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณและตั้งอยูในภาค
กลางของจีนจึงทําใหพื้นที่แหงนี้กลายเปนแหลงในการจัดหาทรัพยากรใหแก
มณฑลอื่น ในขณะที่แสวงหาโอกาสเพิ่มเติม ในภาคอุตสาหกรรมที่ใชพลังงาน
นอยกวาเดิมไปดวย19 นอกจากนี้ มณฑลซานซียังตั้งเปาที่จะพัฒนาพื้นที่ของ
ตนใหกลายเปนฐานสําหรับการผลิตอุปกรณเครื่องมือระดับสูงอีกดวย ไมวาจะ
เปนการผลิตอุปกรณสําหรับระบบราง อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมีระดับสูง
จากถานหิน การผลิตเครื่องจักรสําหรับเหมืองถานหินระดับสูงและการผลิต
ระบบยานพาหนะที่ใชพลังงานรูปแบบใหม (เชน เอทานอล ไฟฟา และกาซ

19

คําแนะนําในการปฏิบัติงานสําหรับการปรับโครงสรางและการปรับปรุงภาคอุตสาหกรรมใหมีความทันสมัย 2558, โดยสํานักงานอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมณฑลซานซี, มิถุนายน 2558
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ธรรมชาติเชื้อเพลิงเหลว) เปนตน ควบคูไปกับการดําเนินนโยบายการสงเสริม
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต รั ฐ บาลมณฑลซานซี ไ ด เ น น ย้ํ า ถึ ง การพั ฒ นาระบบ
โลจิสติกส ระบบการวิจัยและพัฒนา ธุรกิจการเงิน บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ก ารอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน ระบบการรั บ รองและการตรวจสอบ การพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส บริการที่ปรึกษาดานธุรกิจ บริการดานทรัพยากรบุคคล และ
การจั ด จ า งภายนอกด า นเทคโนโลยี เป น ต น ว า เป น กลยุ ท ธ ที่ สํ า คั ญ ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลอีกดวย จากนโยบายเหลานี้และการสนับสนุน
ทางการเงินของรัฐเพื่อชวยพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการผนวกกับ
การพัฒนาการครองชีพของภาคครัวเรือนที่ดําเนินอยู สงผลใหมีการคาดการณ
ว า ใช พ ลั ง งานไฟฟ า โดยรวมในมณฑลซานซี จ ะเพิ่ ม สู ง ขึ้ น อยู ที่ 237,350.0
กิกะวัตต-ชั่วโมง ภายในป 2563 ดวย อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป ที่รอยละ
4.5 ระหวางป 2558 ถึงป 2563

กิกะวัตต-ชั่วโมง

แผนภูมิที่ (ง)-2: การบริโภคพลังงานไฟฟาแยกตามภาคสวนตาง มณฑลซานซี ป 2555 ถึงป 2563
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เกษตรกรรมและอื่นๆ

2555

2556

2557

2558E

2559F

2560F

2561F

2562F

2563F

5,944

5,238

5,710

5,744

5,779

5,813

5,848

5,883

5,934

อุตสาหกรรม

143,405 148,237 145,210 150,583 156,154 161,932 167,924 174,137 180,386

อุตสาหกรรมบริการ

13,750

15,460

16,010

17,371

18,847

20,449

22,188

24,074

26,108

ครัวเรือน

13,480

14,300

15,330

16,618

18,014

19,527

21,167

22,945

24,922

รวมทั้งหมด

176,579 183,235 182,260 190,316 198,794 207,722 217,126 227,039 237,350

แหลงที่มา: สํานักงานสถิติมณฑลซานซี; คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปมณฑลซานซี; การประเมินของฟรอสต แอนด ซัลลิแวน, 2558


มณฑลซานตง
มณฑลซานตงถื อ เป น หนึ่ ง ในเขตอุ ต สาหกรรมที่ มี ข นาดใหญ ที่ สุ ด ของ
ประเทศจีน โดยถูกจัดใหเปนมณฑลที่มีรายไดจากภาคอุตสาหกรรมสูงที่สุด
ในชวงระหวางป 2548 ถึงป 2552 โดยเศรษฐกิจของมณฑลซานตงนั้นมุงเนน
ในเรื่องของอุตสาหกรรมหนักเปนหลัก เชน การผลิตอุปกรณเครื่องมือ เครื่อง
หลอม เครื่องถลุงแร การผลิตสารเคมีและเหล็กกลา ตลอดจนอุตสาหกรรมป
โตรเคมีและซีเมนต ซึ่งทําใหมณฑลซานตงตองพึ่งพาการใชพลังงานเปนอยาง
มาก ทั้งนี้ มณฑลซานตงไดมีการศึกษาแนวทางตาง เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสราง
อุตสาหกรรมเพื่อใหเปนอุตสาหกรรมที่พึ่งพาพลังงานลดลงและใหกลายเปน
อุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นที่มีการนําเทคโนโลยีมาใชและรวมทั้งมุงเนน
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ดานการบริการใหมากขึ้น อยางไรก็ดี มีการคาดการณวาการใชพลังงานไฟฟา
ในมณฑลซานตงจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นดวยอัตราอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม ที่รอยละ
5.0 ระหวางป 2558 ถึงป 2563

กิกะวัตต์‐ชัว่ โมง

แผนภูมิที่ (ง)-3: การบริโภคพลังงานไฟฟาแยกตามภาคสวนตางๆ มณฑลซานตง ป 2555 ถึงป 2563
600,000
400,000
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0

2555

2556

2557

2558E

2559F

2560F

2561F

2562F

2563F

เกษตรกรรมและอื่นๆ

30,536

31,974

32,901

33,855

34,837

35,847

36,887

37,957

39,815

อุตสาหกรรม

289,900 311,756 322,979 334,283 347,655 361,561 375,300 389,562 404,365

อุตสาหกรรมบริการ

17,640

18,970

20,013

21,514

23,666

26,269

29,159

33,532

38,562

ครัวเรือน

41,324

45,600

50,616

56,184

61,072

66,385

72,160

78,438

85,190

รวมทั้งหมด

379,400 408,300 426,510 445,837 467,230 490,062 513,506 539,489 567,933

แหลงที่มา: สํานักงานสถิติมณฑลซานตง 2556; การพยากรณอุปสงคดานพลังงานไฟฟาในชวงการเปลี่ยนผานทางเศรษฐกิจ (มณฑลซานตง), วารสาร
ขอมูลทางเศรษฐศาสตรยุคใหม, ฉบับที่ 5, 2556; ฟรอสต แอนด ซัลลิแวน


ปจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญตอการเจริญเติบโตและขอจํากัดตางๆ
ปจจัยขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม
กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมไดนําไปสูยุคที่การบริโภคพลังงานเพิ่มสูงขึ้น
อย า งรวดเร็ ว นั บ ตั้ ง แต ป 2538 ถึ ง ป 2557 การบริ โ ภคพลั ง งานไฟฟ า ของ
ประเทศไดเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.5 เทาดวยอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปที่รอยละ 9.4
อย า งไรก็ ดี แม ว า จะภาคอุ ต สาหกรรมจะมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตที่ ช ะลอตั ว ลง
แต ป ระเทศจี น ยั ง คงอยู ใ นชว งปลายของกระบวนการพัฒ นาไปสูเ ศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม20 โดยในป 2557 การบริโภคพลังงานไฟฟาตอหัวในประเทศจีน
อยู ที่ 4,095.0 กิ โ ลวั ต ต -ชั่ ว โมง ซึ่ ง ต่ํ า กว า การใช พ ลั ง งานไฟฟ า ต อ หั ว ใน
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าและประเทศแคนาดาอย า งมากโดยอยู ที่ 13,000.0
กิ โ ลวั ต ต -ชั่ ว โมง และ 15,630.0 กิ โ ลวั ต ต -ชั่ ว โมง ตามลํ า ดั บ ทั้ ง นี้ มี ก าร

20

เศรษฐกิจจีนแนวใหม: การเปลี่ยนผานแบบพลวัตสูอนาคต, อีเลียส ซี. กริโวยานนิส, 27 มีนาคม 2555, สํานักพิมพพาลเกรฟ แม็คมิลเลน
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ประมาณการวาในป 2563 ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาตอหัวในประเทศจีนจะ
เพิ่มสูงถึง 5,000.0 กิโลวัตต-ชั่วโมง21
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง
จากเดิมที่เศรษฐกิจของประเทศจีนเปนเศรษฐกิจแบบปดและมีการวางแผน
เศรษฐกิจจากสวนกลางเทานั้น นับตั้งแตการปฏิรูปทางเศรษฐกิจของจีนในชวง
ป 2523 ถึงป 2533 เศรษฐกิจของประเทศจีนไดถูกปรับใหเปนเศรษฐกิจแบบ
เปดที่มุงเนนกลไกตลาดมากขึ้น ทําใหเศรษฐกิจของประเทศจีนไดเจริญเติบโต
ขึ้ น มากอย า งที่ ไ ม เ คยเป น มาก อ น ซึ่ ง หากพิ จ ารณาเที ย บเท า กั บ สกุ ล เงิ น
ดอลลารสหรัฐแลว ดัชนีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศจีนไดเพิ่มขึ้นจาก
189.7 พันลานดอลลารสหรัฐในป 2523 เปน 10,360.1 พันลานดอลลารสหรัฐ
ในป 2557 ดวย อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมที่รอยละ 12.522 ทั้งนี้ เศรษฐกิจของ
ประเทศจีนถูกขับเคลื่อนดวยภาคการผลิตและการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
ตาง สงผลใหการบริโภคพลังงานไฟฟาตอหนวยของดัชนีผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศมีปริมาณสูงกวาอัตราเฉลี่ยทั่วโลกถึงสองเทา23 โดยในป 2556
ดั ช นี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมภายในประเทศจี น สู ง เป น ลํ า ดั บ ที่ ส องของโลก
(สหรัฐอเมริกา: 16,768 พันลานดอลลารสหรัฐ, ประเทศจีน: 9,490 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ24) ในขณะที่ในป 2556 การใชพลังงานไฟฟาของประเทศจีนอยูที่
5,342,400.0 กิกะวัตตตอชั่วโมง ซึ่งมากกวาประเทศสหรัฐอเมริกาถึงรอยละ
12.0 (4,686,400.0 กิกะวัตต-ชั่วโมง) ความแตกตางนี้ไดแสดงใหเห็นวา
เศรษฐกิจของประเทศจีนในปจจุบันขึ้นอยูกับภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่มีการใช
พลังงานสูง
การกําหนดมาตรฐานสําหรับราคาพลังงานหมุนเวียน
อัตราคาไฟฟาสําหรับไฟฟาที่สงเขาเครือขายเชื่อมโยงไฟฟา (on-grid-tariff) ที่
ชัดเจนเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ชวยสรางความมั่นใจใหแกนักลงทุนใน
ธุร กิจ ผลิ ตไฟฟาจากพลัง งานหมุ นเวี ยน “มาตรการทดลองสํา หรับ อัตราค า
ไฟฟาสําหรับพลังงานหมุนเวียนและการจัดสรรตนทุน” ที่จัดใหมีขึ้นในป 2549
โดยคณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแหงประเทศจีนเปนนโยบายแรกที่
ศึกษาวิธีการทางการเงินเพื่อชวยสนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนใน
ประเทศจีน ทั้งนี้ มีการเริ่มใหเงินอุดหนุนสําหรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานลม
ในป 2552 พรอมดวยการใหเงินอุดหนุนสําหรับการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
21

ฟรอสต แอนด ซัลลิแวน, 2558

22

ธนาคารโลก

23

ขอมูล-สุทธิเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในจีน, 3 กรกฎาคม 2557

24

ธนาคารโลก
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แสงอาทิตยในป 2556 ซึ่งนโยบายทั้งสองอยางนี้ชวยกระตุนการลงทุนดานการ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตยไดเปนอยางมาก
ขอจํากัดที่สําคัญตอการเจริญเติบโต
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอุตสาหกรรม
เศรษฐกิ จ ของประเทศจี น กํ า ลั ง อยู ใ นช ว งเปลี่ ย นผ า นจากการพึ่ ง พาการ
เจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่มีการใชพลังงานสูงมาเปนอุตสาหกรรมที่
สะอาดและมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น โดยมีการประมาณการวาสัดสวนดัชนีผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศจากภาคอุตสาหกรรมจะปรับตัวลดลงจากรอยละ 46.8
ในป 2558 เปนรอยละ 46.5 ในป 2563 และจะลดลงไปจนถึงรอยละ 45.4 ในป
2573 ซึ่งหากพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบแลวจะพบวา สัดสวนของภาคบริการ
ในดัชนีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ อาจมีการปรับตัวสูงขึ้นจากรอยละ
45.8 ในป 2558 เปนรอยละ 47.9 ในป 2563 โดยคาดวาจะชะลออัตราการ
บริโภคพลังงานไฟฟาลงในชวงป 2558 ถึงป 2563 ดวย
ประสิทธิภาพของพลังงาน
พลั ง งานไฟฟ า ของประเทศจี น ร อ ยละ 78.625 ผลิ ต จากถ า นหิ น 26 ซึ่ ง ส ง ผล
กระทบอย า งรุ น แรงต อ คุ ณ ภาพอากาศในเมื อ งขนาดใหญ ทั่ ว ประเทศ โดย
รัฐบาลจีนไดออกนโยบายจํานวนมากเพื่อกระตุนใหเกิดการปรับเปลี่ยนมาใช
พลั ง งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอั น จะช ว ยลดการปล อ ยก า ซคาร บ อนลงได
นอกจากนี้ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ไฟฟ า และผู บ ริ โ ภคพลั ง งานยั ง ได รั บ การ
สนับสนุนใหลดการพึ่งพากระแสไฟฟาที่ผลิตจากถานหินที่มีคารบอนสูง รวมถึง
ลดการบริโภคพลังงานโดยรวมทั้งหมดอีกดวย
พันธกิจดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในการประชุมสุดยอดผูนําความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟค (APEC) ที่
จัดขึ้น ณ กรุงปกกิ่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ผานมา รัฐบาลจีนไดลงนาม
ในประกาศความร ว มมือ กั บ รัฐ บาลสหรัฐ อเมริ ก า โดยจีน สั ญ ญาว า จะเพิ่ ม
สัดสวนเชื้อเพลิงที่ไมใชปโตรเลียมในปริมาณการบริโภคพลังงานโดยรวมให
สูงขึ้นเปนรอยละ 20 ภายในป 2573 ซึ่งใน “แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแหงชาติ” (2557-2563) ที่ออกโดย คณะกรรมการการพัฒนา
และปฏิรูปแหงประเทศจีน ในเดือนกันยายน 2557 ไดระบุไววา ‘การอนุรักษ
พลังงาน’ ถือเปนกลยุทธสําคัญนอกเหนือไปจากพันธกิจที่จะเพิ่มสัดสวนของ
พลังงานหมุนเวียนในการบริโภคพลังงานประเภทตาง ๆ นอกจากนี้ ยังมีการให

25

สมาคมไฟฟาแหงประเทศจีน, 2557

26

สมาคมไฟฟาแหงประเทศจีน, 2557
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คํามั่นสัญญาวาภายในป 2563 พลังงานหลักที่ใชนั้นจะตองมีปริมาณนอยกวา
ปริมาณเทียบเทากับถานหินจํานวน 4,800 ลานตัน ซึ่งมาตรการตาง ๆ เหลานี้
ไดสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจุดมุงเนนของรัฐบาลจากการผลิตไฟฟา
จากพลังงานที่ใชแลวหมดไปสูการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในอนาคต
(3)

สภาวะอุปทาน


มณฑลเหอเปย
มณฑลเหอเปยมีโครงสรางอุตสาหกรรมที่มุงเนนอุตสาหกรรมหนัก โดยมณฑล
เหอเปยไดนําเอามาตรการตาง ๆ มาปรับใชอยางเขมงวดเพื่อลดการปลอยกาซ
คารบอน เนื่องจากตั้งอยูในบริเวณที่ตองมีการมุงเนนเปนพิเศษตามแผนแมบท
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ป 2557 ถึงป 2563) โดยจะปด
โรงไฟฟาถานหินขนาดเล็กและเปลี่ยนมาใชพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ทั้งนี้
ตามแผนปองกันมลภาวะในชั้นบรรยากาศในพื้นที่สําคัญตาง ๆ ฉบับที่ 12 ซึ่งมี
ระยะเวลาครอบคลุม 5 ป เมืองที่ไดรับการคัดเลือกในมณฑลเหอเปยไดถูกจัด
อยูใน “พื้นที่ควบคุมวิกฤต” ซึ่งมีเพียงโรงไฟฟาพลังงานรวมหรือโรงไฟฟาถาน
หิ น ขนาดใหญ ที่ ส ามารถสร า งแทนที่ โ รงไฟฟ า ถ า นหิ น ขนาดเล็ ก ที่ ไ ร
ประสิทธิภาพเทานั้นที่จะไดรับการพิจารณาอนุญาต
นอกจากนี้ มณฑลเหอเป ย ยั ง อุ ด มไปด ว ยแหล ง พลั ง งานแสงอาทิ ต ย แ ละ
พลั ง งานลมที่ มี ศั ก ยภาพมหาศาลในการนํ า มาใช ผ ลิ ต ไฟฟ า จากพลั ง งาน
หมุนเวียน โดยกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจะเปนหนวยผลิตไฟฟาจากพลังงานถาน
หินที่มีกําลังการผลิตขนาดใหญ โรงไฟฟาพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย
รวมถึงโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร โดยโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรแหงแรกนั้น
เปนของบริษัทไชนานิวเคลียร ซึ่งไดรับการอนุมัติและไดวางแผนที่จะเริ่มการ
กอสรางในป 2559 ในเมืองชางโจว มณฑลเหอเปยโดยคาดวาจะเปดการ
ดําเนินการเชิงพาณิชยในปลายป 2563
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เมกะวัตต

แผนภูมิที่ (ง)-4 : กําลังการผลิตติดตั้งสําหรับพลังงานไฟฟาแยกตามประเภทเชื้อเพลิง, มณฑลเหอเปย ป 2555 ถึงป
2563
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แหลงที่มา: สํานักงานสถิติมณฑลเหอเปย; คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปมณฑลเหอเปย; การประเมินของฟรอสต แอนด ซัลลิแวน



มณฑลซานซี
มณฑลซานซี เ ปน มณฑลที่ ผลิ ตถา นหิน ไดมากที่ สุ ด ในประเทศจี น โดยในป
2557 โรงไฟฟาขนาดใหญที่สุดที่พิจารณาจากกําลังการผลิตติดตั้ง 10 แหงลวน
เปนโรงไฟฟาพลังงานถานหิน อีกทั้งการผลิตถานหินในมณฑลซานซียังมีอัตรา
มากถึงรอยละ 25.0 ของปริมาณการผลิตถานหินรวมทั้งหมดในประเทศจีน27
ดวยการเปนพื้นที่ที่มีทรัพยากรถานหินอุดมสมบูรณ มณฑลซานซีไดสงออก
พลังงานไฟฟาประมาณรอยละ 30.0 ของพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดใหแกมณฑล
ใกลเคียง ภายในป 2563 มณฑลซานซียังไดวางแผนที่จะเพิ่มกําลังการผลิต
ติดตั้งอีกรอยละ 25.6 สําหรับการผลิตจากจากกาซธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงซีเอสจี
ด ว ย ทั้ ง นี้ มี ก ารประมาณการว า มณฑลซานซี จ ะมี ซี เ อสจี สํ า รองมากกว า
10,000.0 พันลานลูกบาศกเมตร ซึ่งนับเปนปริมาณราว 1 ใน 3 ของซีเอสจี
สํารองของประเทศ28
จาก “ข อ แนะนํ า เกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม การพั ฒ นาเพื่ อ ความปลอดภั ย และ
สิ่งแวดลอม และการใชถานหินสะอาดและมีประสิทธิภาพสูง” ที่ออกโดย
สํานักงานพลังงานแหงชาติ กระทรวงการคุมครองสิ่งแวดลอม และกระทรวง
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในเดือนธันวาคม ป 2557 มณฑลที่มี
ถานหินอุดมสมบูรณอยางมณฑลซานซี มณฑลสานซี มณฑฃมองโกเลียชั้นใน

27

ตัดตอนมาจาก “Shanxi Province Returns to be the Largest Coal Producer”, ซิโนเออรจี, ธันวาคม ป 2557

28

ตัดตอนมาจากเว็บไซต Beijixing Power: http://news.bjx.com.cn/html/20150819/654563.shtml
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มณฑลซินเจียงและมณฑลหนิงเซีย ไดรับคําแนะนําใหพัฒนาฐานการผลิต
ไฟฟ า จากถ า นหิ น จํ า นวน 9 แห ง โดยแต ล ะแห ง มี กํ า ลั ง การผลิ ตติ ดตั้ ง รวม
10,000.0 เมกะวัตต ทั้งนี้ โรงไฟฟาพลังงานถานหินเหลานี้จะดําเนินการผลิต
ไฟฟาดวยแนวทางที่เนนความสะอาด รวมถึงมีการใชพลังงานและน้ําอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ไฟฟ า ที่ ผ ลิ ต จากพลั ง งานถ า นหิ น ที่ ผ ลิ ต ได ใ นพื้ น ที่ เ หล า นี้
สามารถสงผานไปยังบริเวณตาง ๆ ทางภาคตะวันออกที่มีกําลังการผลิตไฟฟา
ในระดับต่ํากวา
แผนภูมิที่ (ง)-5: กําลังการผลิตติดตั้งสําหรับพลังงานไฟฟาแยกตามประเภทเชื้อเพลิง มณฑลซานซี ป 2555 ถึงป 2563
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แหลงที่มา: สมาคมไฟฟาแหงประเทศจีน ป 2557; แผนดําเนินการเพื่อรองรับแผนปฏิบัติการสําหรับกลยุทธดานพลังงาน (ป 2557 ถึงป 2563), สํานักงาน
รัฐบาลสวนภูมิภาคมณฑลซานซี, เดือนมกราคม ป 2558; ฟรอสต แอนด ซัลลิแวน


มณฑลซานตง
มณฑลซานตงยังคงพึ่งพาการผลิตไฟฟาจากพลังงานสิ้นเปลืองจากถานหิน
เป น หลั ก ซึ่ ง กํ า ลั ง การผลิ ต ไฟฟ า จากถ า นหิ น ในมณฑลซานตงนั้ น อยู ที่
72,020.0 เมกะวัตต คิดเปนรอยละ 90.0 ของกําลังการผลิตไฟฟาทั้งหมดในป
2557 ทั้งนี้ เมื่อมณฑลซานตงไดนํานโยบายจากรัฐบาลกลางในการลดการ
บริโภคพลังงานและปรับปรุงคุณภาพอากาศอยางจริงจัง ภายใตขอแนะนําของ
สภาแหงรัฐที่ไดมีการนําเอา “ขอแนะนําเกี่ยวกับการเรงปดโรงไฟฟาพลังความ
รอนขนาดเล็ก” มาใช โรงไฟฟาพลังงานถานหินขนาดเล็กในมณฑลซานตงได
ป ด ลงไปหลายแห ง พร อ มกั บ ดํ า เนิ น การก อ สร า งโรงไฟฟ า ที่ ใ ช เ ทคโนโลยี
ซุปเปอรคริทิเคิลขนาดใหญแหงใหม ซึ่งสอดคลองกับแผนปองกันมลภาวะใน
ชั้นบรรยากาศในพื้นที่สําคัญตาง ๆ ฉบับที่ 12 ซึ่งมีระยะเวลาครอบคลุม 5 ป
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โดยเมืองในมณฑลซานตงที่ไดรับการคัดเลือกไดถูกจัดอยูใน “พื้นที่ควบคุม
เขมงวด” ซึ่งมีเพียงโรงไฟฟาพลังงานรวม หรือโรงไฟฟาพลังงานถานหินขนาด
ใหญ ที่ ส ร า งมาเพื่ อ ทดแทนโรงไฟฟ า พลั ง งานถ า นหิ น ขนาดเล็ ก ที่ ไ ม มี
ประสิทธิภาพเทานั้นที่จะเปนโรงไฟฟาถานหินที่ไดรับอนุญาต นอกจากนี้ การ
อนุมัติโรงไฟฟาพลังงานรวมมีแนวโนมสูงวาจะไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาล
มณฑลเนื่ อ งจากมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต ที่ สู ง กว า โรงไฟฟ า ทั่ ว ไป
ในขณะเดียวกัน มณฑลซานตงยังมีการลงทุนดานพลังงานหมุนเวียนอยางมาก
อีกดวย โดยในป 2555 กําลังการผลิตติดตั้งของฟารมพลังงานลมในมณฑล
ซานตงสูงถึง 5,691.0 เมกะวัตต และยังถูกจัดอยูในอันดับ 4 จากมณฑลใน
ประเทศจีนทั้งหมดที่มีการผลิตไฟฟาจากพลังงานลม โดยมีอัตราการผลิตกวา
รอยละ 7.5 ของกําลังการผลิตติดตั้งของพลังงานลมในประเทศ

เมกะวัตต

แผนภูมิที่ (ง)-6: กําลังการผลิตติดตั้งสําหรับพลังงานไฟฟาแยกตามประเภทเชื้อเพลิง มณฑลซานตง ป 2555 ถึงป 2563
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231,043

อื่นๆ
แสงอาทิตย
ลม
นิวเคลียร

กาซธรรมชาติ
รวมทั้งหมด

แหลงที่มา: สํานักงานสถิติมณฑลซานตง ป 2556; การพยากรณอุปสงคดานพลังงานไฟฟาในชวงการเปลี่ยนผานทางเศรษฐกิจ (มณฑลซานตง), วารสาร
ขอมูลทางเศรษฐศาสตรยุคใหม, ฉบับที่ 5, ป 2556; ฟรอสต แอนด ซัลลิแวน.

(4)

ภาวะการแขงขัน


ขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการรายใหญ
การผลิตไฟฟาของจีนอยูภายใตการดําเนินงานของกลุมผูประกอบการหลัก
5 ราย ได แ ก บริ ษั ท ไชน า ดาตั ง บริ ษั ท ไชน า ฮวนเอ็ ง บริ ษั ท ไชน า หั ว เตี ย น
บริษัทไชนากวนเตียน และ บริษัทไชนาอินเวสตเมนทเพาเวอร ซึ่งจากขอมูลใน
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สวนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ป 2557 พบวา กลุมผลิตไฟฟาหลักทั้ง 5 รายนี้ มีกําลังการผลิตติดตั้งสําหรับ
พลังงานไฟฟาสูงถึงรอยละ 46.7 ของกําลังการผลิตติดตั้งทั้งหมดในประเทศจีน

ตารางที่ (ง)-1: กลุมผูผลิตไฟฟารายใหญของจีน 5 รายแบงตามกําลังการผลิตตามจริง (เมกะวัตต) และประเภท
เชื้อเพลิง ป 2557

บริษัท

พลังน้ํา

ความรอน
(ถานหินและ
กาซธรรมชาติ)

นิวเคลียร

ลม

รวมทั้งหมด

บริษัทไชนาฮวนเอ็ง (China HuaNeng
Group

20,000.0

118,340.0

0.0

13,138.0

151,490.0

บริษัทไชนาดาตัง (China Datang
Corporation)

19,084.0

90,006.0

0.0

11,399.0

120,489.0

บริษัทไชนาหัวเตียน (China HuaDian
Corporation)

23,290.0

89,590.0

0.0

8,000.0

120,880.0

บริษัทไชนากวนเตียน (China GuoDian
Corporation)

12,850.0

92,390.0

0.0

19,760.0

125,000.0

บริษัทไชนาอินเวสตเมนทเพาเวอร (CIPC
(China Investment Power Corporation))

20,699.0

59,000.0

2,100.0

6,524.0

88,323.0

แหลงที่มา: กลุมบริษัทบริษัทไชนากวนเตียน บริษัทไชนาดาตัง บริษัทไชนาอินเวสตเมนทเพาเวอร บริษัทไชนาฮวนเอ็ง บริษัทไชนาหัวเตียน, สํานักงาน
คณะกรรมการดูแลและจัดการทรัพยสินของรัฐแหงสภาของรัฐ (SASAC), ฟรอสต แอนด ซัลลิแวน, ป 2558


สวนแบงตลาดและการจัดอันดับ
มณฑลเหอเปย
จากขอมูลในป 2556 กําลังการผลิตติดตั้งโดยรวมของโรงไฟฟาถานหินใน
มณฑลเหอเปยอยูที่ 41,870.0 เมกะวัตตซึ่งฟรอสต แอนด ซัลลิแวนไดตั้ง
ขอสังเกตวา นอกจากโรงไฟฟาหมาตูของบริษัทการไฟฟาแหงประเทศจีนแลว
ผูควบคุมการผลิตไฟฟาจากถานหินรายอื่น ๆ ในมณฑลเหอเปยลวนเปนผูผลิต
ไฟฟาอิสระทั้งสิ้น ดังนั้นจึงมีการคาดการณวากําลังการผลิตตามจริงโดยรวม
ของบริษัทรายใหญที่สุดทั้ง 8 รายจะอยูที่ 25,188.0 เมกะวัตตหรือราวรอยละ
60.2 ของสวนแบงตลาดทั้งหมดของกําลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟาพลังงาน
ถานหิน
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สวนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ตารางที่ (ง)-2: กําลังการผลิตตามจริงของผูผลิตไฟฟาจากถานหิน มณฑลเหอเปย ป 2556
บริษัท

จํานวน
โรงงาน

กําลังการผลิตตาม
จริง (เมกะวัตต)

HPCIC

บริษัทเหอเปยการกอสรางและการลงทุน (Hebei Province
Construction & Investment Co)

16

6,828.0

Datang

ดาตัง กรุป โซล อินเวสตเมนท (Datang Group sole investment)

10

6,640.0

Huaneng

ฮวนเอ็ง กรุป (Huaneng Group)

3

2,800.0

Guohua

บริษัทปกกิ่งกูหัวเพาเวอร (Beijing Guohua Power Co)

1

2,400.0

Guodian

กูเตียน กรุป (Guodian Group)

6

1,750.0

CPIC

บริษัทไชนาเพาเวอรอินเวสตเมนท (China Power Investment
Corporation)

3

1,700.0

Huadian

หัวเตียน กรุป (Huadian Group)

4

1,600.0

Huarun Power

บริษัทหัวรันเพาเวอรโฮลดิ้ง (Huarun Power Holding Co)

4

1,470.0

กําลังการผลิตตามจริงรวมของผูผลิตรายใหญทั้ง 8 แหง (เมกะวัตต)

25,188.0

กําลังการผลิตติดตั้งรวม (เมกะวัตต)

41,870.0

กําลังการผลิตของผูผลิตรายอื่น ๆ (เมกะวัตต)

16,682.0

หมายเหตุ: ขอมูลในป 2557 ไมไดถูกเปดเผยแกสาธารณชนในการเผยแพรรายงานฉบับนี้
แหลงที่มา: วูดแอนดแมคเคนซี่ ป 2557; ฟรอสต แอนด ซัลลิแวน

มณฑลซานซี
จากขอมูลจนถึงปลายป 2556 มณฑลซานซีมีกําลังการผลิตติดตั้งสําหรับการ
ผลิตไฟฟาจากถานหินอยูที่ 50,845.0 เมกะวัตต โดยอุตสาหกรรมการผลิต
ไฟฟ า จากถ า นหิ น ในมณฑลซานซี ไ ด ถู ก แบ ง ออกเป น ส ว นย อ ยต า ง ๆ
อันประกอบไปดวยกลุมผูผลิตไฟฟารายใหญระดับประเทศ กลุมผูผลิตไฟฟา
ระดั บ ท อ งถิ่ น และกลุ ม ผู ผ ลิ ต ไฟฟ า ที่ เ ป น ของรั ฐ บาลมณฑล โดยบริ ษั ท ฯ
มีกําลังการผลิตติดตั้งสําหรับการผลิตไฟฟาจากถานหินอยูที่ 273.0 เมกะวัตต
ซึ่งคาดการณวาจะสามารถถือครองสวนแบงทางการตลาดไดประมาณรอยละ
0.5 ในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาจากถานหินทั้งหมดในมณฑลซานซี
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สวนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ตารางที่ (ง)-3: กําลังการผลิตตามจริงของผูผลิตไฟฟาจากถานหินรายใหญ มณฑลซานซี ป 2556
บริษัท

จํานวนโรงงาน

กําลังการผลิตตามจริง
(เมกะวัตต)

Guodian

กูเตียน กรุป (Guodian Group)

7

6,372.0

SIEG

บริษัทซานซี อินเตอรเนชั่นแนล อิเล็คทริค กรุป จํากัด
(Shanxi International Electric Group)

7

5,820.0

Datang

ดาตัง กรุป (Datang Group)

8

5,437.0

CPIC

บริษัทไชนาเพาเวอรอินเวสตเมนท
(China Power Investment Corporation)

8

3,820.0

SLPC

บริษัทซานซีโลคัลเพาเวอร
(Shanxi Local Power Co)

2

1,880.0

WHEC

บริษัทหวูเซียงเหอซิน (Wuxiang Hexin Electric Co)

1

1,200.0

Huaneng

ฮวนเอ็ง กรุป (Huaneng Group)

2

960.0

Luneng

หลูเหนง กรุป (Luneng Group)

2

720.0

PCIC

บริษัทปงฉูโคล (Pingshuo Coal Industry Co)

1

700.0

SDIC

บริษัทสเตทดีเวลลอปเมนท
(State Development & Investment Corp)

1

270.0

กําลังการผลิตตามจริงรวมของผูผลิตรายใหญทั้ง 8 แหง (เมกะวัตต)

27,179.0

กําลังการผลิตติดตั้งรวม (เมกะวัตต)

50,845.0

กําลังการผลิตของผูผลิตรายอื่น ๆ (เมกะวัตต)

23,666.0

หมายเหตุ: ขอมูลในป 2557 ไมไดถูกเปดเผยแกสาธารณชนในการเผยแพรรายงานฉบับนี้
แหลงที่มา: วูดแอนดแมคเคนซี่ ป 2557; ฟรอสต แอนด ซัลลิแวน

มณฑลซานตง
ในป 2556 กํ า ลั ง การผลิ ตติ ด ตั้ ง โดยรวมของการผลิ ต ไฟฟ า จากถ า นหิ น ใน
มณฑลซานตงอยูที่ 70,524.0 เมกะวัตต โดยกําลังการผลิตตามจริงของผูผลิต
รายใหญที่สุดทั้ง 8 แหงในตลาดรวมกันเทากับรอยละ 55.6 ของกําลังการผลิต
ติดตั้งทั้งหมด
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สวนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ตารางที่ (ง)-4: กําลังการผลิตตามจริงของผูผลิตไฟฟาจากถานหินรายใหญ มณฑลซานตง ป 2555 ถึงป 2563
บริษัท

จํานวนโรงงาน

กําลังการผลิตตามจริง
(เมกะวัตต)

Huaneng

ฮวนเอ็ง กรุป

17

12,855.0

Huadian

หัวเตียน กรุป (Huadian Group)

11

12,086.0

Guodian

กูเตียน กรุป (Guodian Group)

10

4,630.0

SPITC

บริษัทซานตงอินเตอรทรัสต
(Shandong Province International Trust Investment Co)

3

3,510.0

Datang

ดาตัง กรุป (Datang Group)

2

1,980.0

Luneng

หลูเหนง กรุป (Luneng Group)

3

1,975.0

SEPGC

กลุมบริษัทซานตงอิเล็คทริคเพาเวอร (Shandong Electric
Power Group Co)

2

1,510.0

REDGC

บริษัทหรีเจา (Rizhao Economic Development General
Co)

1

200.0

กําลังการผลิตตามจริงรวมของผูผลิตรายใหญทั้ง 8 แหง (เมกะวัตต)

39,201.0

กําลังการผลิตติดตั้งรวม (2556) (เมกะวัตต)

70,524.0

กําลังการผลิตของผูผลิตรายอื่น ๆ (เมกะวัตต)

31,323.0

หมายเหตุ: ขอมูลในป 2557 ไมไดถูกเปดเผยแกสาธารณชนในการเผยแพรรายงานฉบับนี้
แหลงที่มา: วูดแอนดแมคเคนซี่ ป 2557; ฟรอสต แอนด ซัลลิแวน

(5)

ภาพรวมในอนาคต
การเปดเสรีตลาดแบบคอยเปนคอยไป
ภาคการผลิตไฟฟาของประเทศจีนกําลังเผชิญกับการปฏิรูปและการเปลี่ยนผานตาง ๆ ซึ่ง
คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแหงประเทศจีนไดกําหนด “ขอแนะนําเกี่ยวกับการลง
รายละเอียดเชิงลึกการปฏิรูประเบียบขอบังคับในภาคการผลิตไฟฟา” ในเดือนกุมภาพันธ
2558 ซึ่งถือเปนนโยบายฉบับแรกนับจาก “การปฏิรูประบบอุตสาหกรรมไฟฟา” ที่ออกมา
ในป 2545 อันเปนเอกสารหลักที่สงสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงสําคัญในดานตาง ๆ
ตอไปนี้


คงสภาพสินทรัพยสําหรับการจายไฟฟาใหเปนสินทรัพยที่ครอบครองโดยรัฐ
และรัฐบาลเปนผูกําหนดราคาสําหรับบริการสวนนี้



เปดเสรีการผลิตไฟฟาและตลาดคาปลีกพลังงานไฟฟา

การแบงแยกหนาที่การคาปลีกออกจากบริษัทที่ดําเนินการเกี่ยวกับเครือขายเชื่อมโยง
ไฟฟาและการสงเสริมใหภาคเอกชนรวมถึงสวนอื่น ๆ ที่ไมใชภาคเอกชนเขามามีสวนรวม
ในการคาปลีกพลังงานไฟฟานับเปนกาวแรกของการเปดตลาดตลาดเสรี ซึ่งมีความเปนไป
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สวนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ไดสูงวาจะเปนการทดสอบกลไกตลาดที่จะชวยใหผูผลิตและผูมีสวนรวมในตลาดราย
อื่น ๆ สามารถกําหนดอัตราคาไฟฟาสําหรับไฟฟาที่สงเขาเครือขายเชื่อมโยงไฟฟา(Ongrid-tariff) ซึ่งปจจุบันรัฐบาลเปนผูกําหนดได
การเจริญเติบโตที่ตอเนื่องและการเพิ่มกําลังการผลิตที่หลากหลาย รวมถึงการลด
การปลอยคารบอน
อุปสงคดานพลังงานไฟฟาในประเทศจีนยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยการใช
พลังงานไฟฟาของประทศจีนในปจจุบันอยูที่ประมาณ 4,000.0 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอหัว ซึ่ง
คิด เปน เพีย ง 1 ใน 3 ของปริม าณการใช พลั ง งานไฟฟ าในประเทศสหรั ฐอเมริ ก าและ
ประเทศแคนาดา การที่ประเทศจีนกําลังพยายามพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองและปรับปรุง
มาตรฐานการครองชีพของประชากร ทําใหอุปสงคดานพลังงานไฟฟาคาดวาจะยังคง
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ฟรอสต แอนด ซัลลิแวนไดคาดการณวา กําลังการผลิตติดตั้ง
ของประเทศจีนจะเพิ่มขึ้นจาก 1.5 เทราวัตตในป 2558 เปน 2.0 เทราวัตต ในป 2563
ดวยอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปที่รอยละ 6.2
การลดการพึ่งพาถานหินไดกลายเปนประเด็นสําคัญอยางยิ่งสําหรับรัฐบาลจีนในการ
บรรลุเปาหมายดังกลาว โดยรัฐบาลไดสนับสนุนเงินชวยเหลือ ออกระเบียบการวางแผน
ดานการบริหารจัดการประจําปสําหรับแตละมณฑล ตลอดจนใหคําแนะนําเชิงกลยุทธเพื่อ
เพิ่มการลงทุนในแหลงเชื้อเพลิงอื่น ๆ โดยสวนใหญเปนพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย
และแอลเอ็นจีจากโครงการริเริ่มตาง ๆ ของรัฐบาลไดมีการคาดการณวา กําลังการผลิต
ไฟฟาจากถานหินจะอยูที่รอยละ 55.0 ของกําลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด ภายในป 2563
โดยลดลงเกือบรอยละ 8.0 จากระดับปจจุบันที่รอยละ 62.9 ในป 2557
นอกจากนี้ ประเทศจี น ยั ง ไดดํ า เนิ น กลยุ ท ธ อ ย างเข ม งวดเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง มาตรฐานและ
ประสิทธิภาพการปลอยกาซคารบอนจากโรงไฟฟาพลังงานถานหิน ซึ่งรวมถึงการปด
โรงไฟฟาพลังงานถานหินขนาดเล็กหลายแหง และการบังคับใชอุปกรณควบคุมมลภาวะ
ตาง ๆ ภายในโรงไฟฟาพลังงานถานหิน รวมถึงการบังคับใชโรงไฟฟาแหงใหมตองเปน
โรงไฟฟาพลังงานรวม และโรงไฟฟาพลังงานถานหินขนาดใหญที่มีประสิทธิภาพสูงและมี
การปลอยกาซคารบอนต่ํา
สําหรับกาวตอไปในอนาคต รัฐบาลจีนอาจมีการสรางโรงไฟฟาพลังงานรวมมากยิ่งขึ้นใน
การผลิตไฟฟาจากถานหินเนื่องจากโรงไฟฟารูปแบบนี้มีประสิทธิภาพสูงกวาโรงไฟฟาที่
ผลิตไฟฟาเพียงอยางเดียว โดยเมืองตาง ๆ ที่ถูกเลือกในมณฑลเหอเปย มณฑลซานตง
และมณฑลซานซีจัดเปน “พื้นที่ควบคุมวิกฤต” อันพิจารณาจากมลภาวะในบรรยากาศซึ่ง
นําไปสูการระงับการอนุมัติโรงไฟฟาพลังงานถานหินแหงใหม เวนแตจะเปนโรงไฟฟา
พลังงานรวม หรือโรงไฟฟาพลังงานถานหินขนาดใหญที่สามารถทดแทนโรงไฟฟาขนาด
เล็กที่ไรประสิทธิภาพได
การพั ฒ นาและการเสริ ม สร า งความแข็ ง แกร ง ของเครื อข า ยการเชื่ อ มต อ ไฟฟ า (Grid
Networks)
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ในขณะที่ประเทศจีนกําลังพยายามขยายเครือขายการเชื่อมตอเพื่อใหเขาถึงพื้นที่ที่ยังไมมี
ไฟฟาและลดจํานวนประชากรที่ไมมีไฟฟาใชนั้น ยังไดมีการกอสรางสายสงไฟฟาแรงสูง
สําหรับโครงการ “สายสงไฟฟาแนวตะวันตก-ตะวันออก” ซึ่งจะสงไฟฟาจากมณฑลใน
พื้นที่ทางตะวันตกที่มีทรัพยากรพลังงานไฟฟามากกวาไปยังมณฑลในพื้นที่ทางตะวันออก
ที่มีความหนาแนนของประชากรมากกวาแตมีทรัพยากรสําหรับผลิตพลังงานไฟฟาต่ํา
(จ)

ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศตาง ๆ
(1)

ภาพรวมการผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานแสงอาทิตยในประเทศ
ญี่ปุน


โครงสรางอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่ตองพึ่งพิงการนําเขาของพลังงานเปนอยางมาก
ตามขอมูลของกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุน
ในป 2557 ประเทศญี่ปุนนําเขาน้ํามันดิบจากประเทศแถบตะวันออกกลาง
มากกวารอยละ 80.029 จึงทําใหประเทศญี่ปุนขาดความมั่นคงดานพลังงาน
โดยเฉพาะการหาเชื้อเพลิงสําหรับการผลิตไฟฟา ดังนั้น การผสมผสานกันอยาง
ลงตัวของการผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานสิ้นเปลืองและจากแหลงพลังงาน
หมุนเวียนจึงเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดความมั่นคงในการจัดหาพลังงานไฟฟา
รวมถึงยังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจตอประเทศ
ในป 2549 กระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมไดเริ่มใช “ยุทธศาสตร
ดานพลังงานแหงชาติฉบับใหม” (New National Energy Strategy) ซึ่ง
ยุทธศาสตรดานพลังงานแหงชาติฉบับนี้กลาวถึงนโยบายดานประสิทธิภาพ
ทางดานพลังงานและการอนุรักษพลังงานโดยกําหนดเปาหมายใหมีการพัฒนา
ประสิทธิภาพพลังงานเพิ่มขึ้นรอยละ 30.0 ภายในป 2573 รวมถึงใหมีการผลิต
พลังงานจากแหลงพลังงานหมุนเวียนและการผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร
เพิ่ ม ขึ้ นอี ก จากร อ ยละ 30.0 เป นร อ ยละ 40.0 ของการผลิ ตไฟฟ า รวมของ
ประเทศ
ในเดือนมิถุนายน 2553 คณะรัฐมนตรีญี่ปุนไดดําเนินการตามแผนพลังงาน
ฉบับที่สาม หรือเรียกวา “Energy Conservation Frontrunner Plan” โดยมี
เปาหมายคือการเพิ่มปริมาณกระแสไฟฟาที่ผลิตโดยพลังงานนิวเคลียรจาก
288.0 เทราวัตต-ชั่วโมง ในป 2553 เปน 430.0 เทราวัตต-ชั่วโมงโดยประมาณ
ในป 2563 อยางไรก็ตาม เหตุกาณแผนดินไหวครั้งใหญที่เมืองเซ็นไดในป
2554 ไดสงผลกระทบทางดานลบตอการพึ่งพาพลังงานนิวเคลียรของประเทศ
ญี่ปุน ในสวนอุบัติเหตุที่โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรฟูกูชิมา ดาอิชิ (Fukushima
Daiichi) ของบริษัทพลังงานไฟฟาโตเกียว (Tokyo Electric Power Company)

29

รายงานเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติเชื้อเพลิงปโตรเลียม เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 โดย METI
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สงผลใหประเทศญี่ปุนตองกลับมาทบทวนเรื่องการพึ่งพาการผลิตไฟฟาจาก
พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร ซึ่ ง หลั ง จากนั้ น ไม น าน ในเดื อ นเมษายน 2557
แผนยุทธศาสตรดานพลังงานฉบับ 4 ถูกนํามาใชโดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงและอุปสรรคหลักของโครงสรางทางดานพลังงานของประเทศญี่ปุน
รวมถึงการกําหนดนโยบายระยะยาวดานพลังงานอยางครบถวนและเปนระบบ
แผนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับพลังงานถูกกําหนดขึ้นเพื่อรับมือกับ
อุปสรรคในภาคการผลิตไฟฟา เชน การใชประโยชนจากพลังงานหมุนเวียนที่มี
ประสิทธิภาพดานตนทุน (พลังงานแสงอาทิตย พลังลม พลังงานจากคลื่นใน
มหาสมุ ท ร และพลั ง งานชี ว มวล) การปรั บ ปรุ ง ความปลอดภั ย ในโรงไฟฟ า
พลังงานนิวเคลียรและการพัฒนาเครือขายการสงและการจายไฟฟา นอกจากนี้
แผนยุ ท ธศาสตร ดา นพลั ง งานฉบั บ 4 ยั ง มุ ง เน น ให มี โ ครงสร า งอุ ป สงค แ ละ
อุ ป ทานด า นพลั ง งานที่ ยื ด หยุ น และมี ห ลายชั้ น เพื่ อ ให แ น ใ จว า การผลิ ต มี
เสถี ย รภาพและมี ก ารตอบสนองที่ ยื ด หยุ น ต อ การเปลี่ ย นแปลงอุ ป สงค ข อง
พลังงาน


โครงสรางอุตสาหกรรมและโซคุณคา
พลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานหมุนเวียนประเภทเดียวที่ถูกระบุไวในแผนการ
ซื้อไฟฟาสวนเกินกอนที่จะมีการนําแผนการกําหนดอัตราคาไฟฟาที่กําหนดไว
ลวงหนามาใชในเดือนกรกฎาคม 2555 ภายหลังการนําแผนการกําหนดราคา
คาไฟฟาในอัตราคงที่ที่กําหนดไวลวงหนามาใช ผูใหบริการดานสาธารณูปโภค
ไฟฟาจะตองซื้อไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนทุกประเภทตลอดระยะเวลา
ที่ไดตกลงไว (10 - 20 ป) ในราคาที่ถูกกําหนดไวลวงหนา การกําหนดอัตราคา
ไฟฟ า ที่ กํ า หนดไว ล ว งหน า นี้ มี ส ว นช ว ยในการสนั บ สนุ น การใช พ ลั ง งาน
หมุ น เวี ย นมากกว า แผนการซื้ อ พลั ง งานส ว นเกิ น ซึ่ง ครอบคลุ มเฉพาะไฟฟ า
สวนเกินที่ผลิตจากแผงโซลารเซลลเทานั้น
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รูป (จ)-1: การกําหนดอัตราคาไฟฟาที่กําหนดไวลวงหนา (Feed-in-Tariff) สําหรับพลังงานหมุนเวียน

พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานลม
พลังงานน้ํา
พลังงานชีวมวล
พลังงานความรอน

ขายไฟฟา
ซื้อไฟฟาที่ราคาที่กําหนดไว
ลวงหนาตามระยะเวลาที่
กําหนด

อนุมัติ
การประกอบ
กิจการ

ผูใหบริการ
สาธารณูปโภคไฟฟา

พิจารณาอนุมัติคา
รับซื้อไฟฟาและ
กําหนดระยะเวลา

จายไฟฟา

ลูกคา
สาธารณูปโภคไฟฟา

เก็บเงินคาไฟฟาและคา
ไฟฟาสวนเกิน

หนวยงานที่มีหนาที่ปรับคาไฟฟา
เพิ่มเติม (รวบรวมและแจกจาย
คาไฟฟาเพิ่มเติม)

พิจารณาอนุมัติการปรับคา
ไฟฟาเพิ่มเติม
ตอราคากิโลวัตต-ชั่วโมง (ทุก
ๆปงบประมาณ)

กระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุน (คณะกรรมการพิเศษเพื่อ
พิจารณาคารับซื้อไฟฟา คาไฟฟาเพิ่มเติม และระยะเวลาที่มีผลบังคับใช)
แหลงที่มา: สํานักงานทรัพยากรและพลังงานแหงชาติ กระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุน

ความแตกตางระหวางราคาซื้อไฟฟาและตนทุนการผลิตไฟฟาจะถูกสงผานไป
ยังผูใชไฟฟาในประเทศญี่ปุน สวนการเก็บเงินคาไฟฟาสวนเกินนั้นจะถูกคิดรวม
ในใบเรียกเก็บคาไฟฟารายเดือนของผูบริโภคซึ่งเปนไปตามสัดสวนการใชไฟฟา
ดังนั้น ตนทุนในการซื้อไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนจะถูกนําไปคิดใน
รูปแบบของการเก็บเงินคาไฟฟาเพิ่มเติม ซึ่งถูกกําหนดโดยกระทรวงเศรษฐกิจ
การคา และอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุนเปนรายป
หนึ่งในวิธีลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของประเทศญี่ปุน คือ การจัดตั้ง
บริษัทจํากัด ซึ่งเรียกอีกชื่อวา การลงทุนแบบจีเค โดยทั่วไปบริษัทที่จัดตั้งขึ้น
ภายใตการลงทุนแบบจีเคจะทําหนาที่เปนผูถือครองสินทรัพยของโรงไฟฟา
พลังงานหมุนเวียน เมื่อมีการลงทุนในสินทรัพยโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนโดย
นั ก ลงทุ น ต า งชาติ นั ก ลงทุ น ต า งชาติ จ ะเข า มามี ส ว นร ว มภายใต สั ญ ญาข อ
ผูกพันสองฝายหรือที่มีชื่อวา โครงสรางการลงทุนแบบทีเค ซึ่งถูกควบคุมภายใต
ประมวลกฎหมายดานพาณิชยของประเทศญี่ปุน มาตรา 535 โดยนักลงทุน
ตางชาติที่เปนนักลงทุนของโครงสรางการลงทุนแบบทีเคจะไมมีสวนรวมในการ
บริหารบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยตามกฎหมายดังกลาว นักลงทุนสามารถเจรจา
ตอรองกําไรหรือขาดทุนที่เปนผลมาจากการดําเนินการของผูดําเนินกิจการของ
โครงสรางการลงทุนแบบทีเค ซึ่งโดยปกติแลวจะเปนหนวยงานในประเทศญี่ปุน
ที่ ทํ า หน า ที่ บ ริ ห ารงานสิ น ทรั พ ย พ ลั ง งานหมุ น เวี ย นนั้ น ๆ ในขณะเดี ย วกั น
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นักลงทุนของโครงสรางการลงทุนแบบทีเคยังคงตองชําระภาษีตามสัดสวนของ
กําไรที่เกิดขึ้นจากสินทรัพยพลังงานหมุนเวียนตามที่ไดตกลงกันไวกอนแลวกับ
ผูดําเนินกิจการของโครงสรางการลงทุนแบบทีเค
สภาวะอุปสงค



การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนถูกคาดการณวาจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ย
สะสมตอปที่รอยละ 8.2 จาก 89.0 เทราวัตต-ชั่วโมง ในป 2558 เปน 133.0
เทราวัตต-ชั่วโมง ในป 2563 ในขณะที่คาดการณวาการผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยจะเติบโตโดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปที่รอยละ 28.0 จาก
15.0 เทราวัตต-ชั่วโมง เปน 53.0 เทราวัตต-ชั่ วโมงในช วงเวลาเดียวกัน ซึ่ ง
เทากับรอยละ 40.0 ของการผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนรวมภายในป 2563
ในขณะที่ในป 2555 การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนมีเพียงประมาณ
รอยละ 15.4 เนื่องจากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Farms) ใชเวลา
ในการติดตั้งสั้นกวาและใชพื้นที่ในการดําเนินการนอยกวาเมื่อเทียบกับการ
ผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น ทําใหการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิ ต ย เ ป น แหล ง พลั ง งานทางเลื อ กที่ น า สนใจเมื่ อ เที ย บกั บ พลั ง งาน
หมุ น เวี ย นอื่ น ๆ เช น การผลิ ต ไฟฟ า จากพลั ง งานลมซึ่ ง ต อ งใช พื้ น ที่ ก าร
ดําเนินการที่ใหญกวามาก อีกทั้งยังใชเวลาในการพัฒนานานกวาและเงินลงทุน
สูงกวาอีกดวย30 นอกจากนี้ การขยายของการใชพลังงานแสงอาทิตยไปทั่วโลก
อย า งรวดเร็ ว ส ง ผลให มี ก ารใช เ ทคโนโลยี ก ารผลิ ต กั น อย า งแพร ห ลายซึ่ ง
ทําใหตนทุนพลังงานแสงอาทิตยลดต่ําลง สงผลใหผลตอบแทนจากการลงทุน
เพิ่มสูงขึ้น
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2560F

พลังงานทดแทน (กิกกะวัตต-ชั่วโมง)
สัดสวนพลังงานแสงอาทิตย (%)
แหลงที่มา: มูลนิธิพลังงานหมุนเวียนประเทศญี่ปุน (JREF) Japan for Sustainability

30

แผนพลังงานเชิงกลยุทธ เมษายนป 2557 หนวยงานทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
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2561F

2562F

2563F

พลังงานแสงอาทิตย (กิกะวัตต-ชั่วโมง)

สัดสวนพลังงานแสงอาทิตย (%)

การผลิตไฟฟ้า
(กิกะว ัตต์-ชว่ ั โมง)

แผนภูมิ (จ)-1: ปริมาณการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในอดีตและที่มีการคาดการณในอนาคต (กิกะวัตตชั่วโมง) ในประเทศญี่ปุน ป 2555 ถึงป 2563

สวนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

สภาวะอุปทาน



เหตุการณแผนดินไหวครั้งใหญที่เมืองเซ็นไดในป 2554 มีผลกระทบที่สําคัญตอ
สัดสวนการผลิตไฟฟาแตละประเภทของประเทศญี่ปุน โดยกําลังการผลิตติดตั้ง
รวมสําหรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานความรอน คาดการณวาจะลดลงจาก
155.0 กิกะวัตต หรือเทากับรอยละ 56.0 ในป 2558 เปน 111.0 กิกะวัตต หรือ
เทากับรอยละ 40.0 ภายในป 2563 ในชวงเวลาเดียวกัน สัดสวนการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียนถูกคาดการณวาจะเติบโตขึ้นจาก 35.0 กิกะวัตต หรือ
เทากับรอยละ 12.0 เปน 79.0 กิกกะวัตต หรือเทากับรอยละ 28.0 ของกําลัง
การผลิตติดตั้งแลว
แผนภูมิ (จ)-2: แนวโนมการเติบโตของกําลังการผลิตติดตั้งแลว (กิกะวัตต) ในประเทศญี่ปุน ป 2555 ถึงป 2563

กําลังการผลิตติดตั้งแลว (กิกะวัตต)
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พลังงน้ํา
พลังงงานทดแทน

แหลงที่มา: สมาพันธบริษัทพลังงานไฟฟาประเทศญี่ปุน (FEPC) และ มูลนิธิพลังงานหมุนเวียนประเทศญี่ปุน (JREF) สมาคมพลังงานลมประเทศญี่ปุน
(JWPA) และ สํานักบริหารขอมูลสารสนเทศพลังงานแหงสหรัฐอเมริกา (EIA)

ตั้งแตป 2558 ถึงป 2563 กําลังการผลิตติดตั้งรวมในประเทศญี่ปุนมีแนวโนม
วาจะอยูในระดับคงที่ แมวาจะมีการคาดการณไววาจะมีความตองการไฟฟาที่
เพิ่มขึ้นในชวงเวลาดังกลาว ความตองการพลังงานลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก
การลงทุนของประเทศญี่ปุนในโครงการเพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
เช น มาตรการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานในฤดู ร อ นและโครงการท็ อ ป รั น เนอร (Top
Runner) (ทุก ๆ ป อุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่มีประสิทธิภาพการใชพลังงานต่ํา
ที่สุดในประเภทเดียวกันจะถูกถอดออกจากตลาด) กําลังการผลิตติดตั้งสําหรับ
การผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานหมุนเวียนถูกคาดการณวาจะเติบโตขึ้นจาก
35.0 กิกะวัตต ในป 2558 เปน 79.0 กิกะวัตต ในป 2563 โดยในชวงเวลา
เดี ย วกั น กํ า ลั ง การผลิ ต ไฟฟ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย ถู ก คาดการณ ว า จะ
เพิ่ ม ขึ้ น จาก 28.0 กิ ก ะวั ต ต หรื อ ร อ ยละ 79.0 ของกํ า ลั ง การผลิ ต พลั ง งาน
หมุนเวียนรวมเปน 64.0 กิกะวัตต หรือรอยละ 81.0 ของกําลังการผลิตพลังงาน
หมุนเวียนรวม
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ภาวะการแขงขัน
ในป 2557 การผลิตไฟฟาโดยผูผลิตไฟฟาอิสระมีสัดสวนเพียงรอยละ 2.1 (492
เมกะวั ต ต ) จากกํ า ลั ง การผลิ ต ไฟฟ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย ร วม 23,300.0
เมกะวัตตในประเทศญี่ปุน ตลาดพลังงานแสงอาทิตยของผูผลิตไฟฟาอิสระใน
ประเทศญี่ปุนนั้นมีโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาดใหญเพียงไมกี่ราย และมี
ผูผลิตพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กประมาณ 10 ถึง 15 ราย ซึ่งมีกําลังการ
ผลิตรวมกันนอยกวา 30.0 เมกะวัตต ในป 2557 บริษัทมิบูกาวะ เปนผูผลิต
ขนาดใหญที่สุดซึ่งมีกําลังการผลิตติดตั้งประมาณ 170.0 เมกะวัตต ซึ่งคิดเปน
สัดสวนรอยละ 34.5 ของกําลังการผลิตติดตั้งไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ
ผูผลิตไฟฟาอิสระและ บริษัทยูรัสเอนเนอรจี ที่มีกําลังการผลิต 118.0 เมกะวัตต
หรือรอยละ 24.0 ของกําลังการผลิตติดตั้งไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของผูผลิต
ไฟฟาอิสระ

แผนภูมิ (จ)-3: สวนแบงการตลาดระหวางผูผลิตไฟฟาอิสระแบงตามกําลังการผลิตติดตั้งแลวของไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (เมกะวัตต) ในประเทศญี่ปุน ป 2557
บริษัท ฮันฮวา คิว เซลลส
(ประเทศญี่ปุน) 26.8
เมกกะวัตต 5.5%

อื่น ๆ 60.4
เมกกะวัตต
12.3%

บมจ. ราชบุรี
20.1 เมกกะวัตต 4.1%

บริษัท ไดมอนด โซลาร
คอรปอเรชั่น (บริษัทยอย
ของบริษัทมิตซูบิชิคอร
ปอเรชั่น) 64.1 เมกกะวัตต

บริษัท มิบูกาวะ
(บริษัทยอยที่บริษัทมารู

เบนิ ถือหุนทั้งหมด)
169.6 เมกกะวัตต

บริษัท ซี-เทค คอร
ปอเรชั่น 32.6 เมกกะ
วัตต 6.6%

34.5%

บริษัทยูรัสเอนเนอรจี
118.0 เมกกะวัตต,
24.0%

13.0%

แหลงที่มา: รายงานประจําปของบริษัทผูผลิตไฟฟาอิสระในประเทศญี่ปุน



ภาพรวมในอนาคต
ประเทศญี่ปุนจะยังคงเดินหนาตอไปในการผสมผสานแหลงพลังงานไฟฟา
แตละประเภทอยางสมดุล การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนของประเทศ
ญี่ ปุ น จะมี สั ด ส ว นร ว มกั บ เชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล และไฟฟ า พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร ที่
ค อ นข า งแน น อน เพื่ อ รั บ ประกั น ถึ ง ความมั่ น คงทางพลั ง งาน การอนุ รั ก ษ
พลังงานและประสิทธิภาพในดานตนทุนพลังงานในประเทศ
ความต อ งการใช พ ลั ง งานยั ง คงมี แ นวโน ม คงที่ ใ นอนาคตอั น ใกล เ นื่ อ งจาก
เครื่องใชไฟฟามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและขนาดของครอบครัวที่เล็กลงสงผลให
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การใช พ ลั ง งานในภาคที่ อ ยู อ าศั ย ลดลง นอกจากนี้ ความพยายามในการ
อนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน การฟ น ฟู เ ศรษฐกิ จ และการเป น เจ า ภาพการแข ง ขั น กี ฬ า
โอลิมปกที่กรุงโตเกียวในป 2563 ที่กําลังจะมาถึง จะเปนปจจัยหลักที่กระทบ
ตอแนวโนมการใชพลังงานในประเทศญี่ปุน
ตลาดการผลิ ต ไฟฟ า พลั ง งานแสงอาทิ ตย ใ นประเทศญี่ ปุ น ถู ก พั ฒ นาไปใน
ทางบวกตั้งแตเริ่มดําเนินการกําหนดอัตราคาไฟฟาที่กําหนดไวลวงหนาในป
2555 ซึ่ ง อนุ ญ าตให โ รงไฟฟ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย ข นาดใหญ เ กิ น 500.0
กิโลวัตตเขารวมในโครงการได ในขณะเดียวกัน การเติบโตอยางรวดเร็วของการ
ผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยยังมีแนวโนมที่จะสงเสริมการเติบโตของภาคการ
ผลิ ตแผงโซลารเ ซลล แ ละภาคการผลิต องค ป ระกอบต าง ๆ ที่ เกี่ ย วข อ ง
นอกจากนั้นมาตรการสนั บสนุ นจากรั ฐบาลจะสงเสริม การพัฒนาโรงไฟฟ า
พลังงานแสงอาทิตยและดึงดูดจํานวนนักลงทุนใหเพิ่มมากขึ้น โดยกําลังการ
ผลิ ต ติ ด ตั้ ง ของโรงไฟฟ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย ค าดการณ ว า จะเพิ่ ม ขึ้ น เป น
36,426.0 เมกกะวัตต ในระหวางป 2558 ถึงป 2563
(2)

ภาพรวมของการผลิตพลังงานหมุนเวียนและพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทย


โครงสรางของอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานแสงอาทิตย
รัฐบาลไทยดําเนินงานในภาคพลังงานบนพื้นฐานของการใหการแนะนําเพื่อให
เกิ ด ความมั่ น คงด า นพลั ง งานที่ ยั่ ง ยื น การส ง เสริ ม พลั ง งานทางเลื อ ก การ
ควบคุมราคาพลังงาน การอนุรักษพลังงาน และการปกปองสิ่งแวดลอม โดย
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีพันธกิจในการนําพาประเทศใหผาน
พนชวงภาวะเศรษฐกิจตกต่ําที่เกิดขึ้นทั่วโลกและกาวเขาสูการเจริญเติบโตที่
ยั่งยืน ซึ่งไดมีการกําหนดและดําเนินการตามนโยบายพลังงานหมุนเวียนในป
2551 เพื่อใหบรรลุพันธกิจดังกลาวดวย
การปลอยกาซคารบอนที่เพิ่มมากขึ้นจากการใชพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลไดทํา
ใหสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง อันนําไปสูภัยพิบัติรายแรงหลายเหตุการณใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยที่เกิดขึ้นในป 2554 ทั้งนี้ อัตราการ
ปลอยคารบอนของประเทศไทยไดเพิ่มขึ้นในชวงสองทศวรรษที่ผานมา ซึ่งมี
สัดสวนเกือบรอยละ 1.0 ของการปลอยคารบอนทั่วโลก โดยประเทศไทยอยูใน
อันดับที่ 21 ของประเทศที่มีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมากที่สุดของ
โลกและเป น อั น ดั บ 7 ในกลุ ม ความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ เอเชี ย -แปซิ ฟ ค
นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณดวยวา ระดับการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
จะเพิ่มสูงขึ้นอีกอันเนื่องมาจากปจจัยสําคัญหลายประการ ไมวาจะเปนการ
เจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และจํ า นวนประชากรที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ดั ง นั้ น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระหวางป 2555 ถึงป 2559 (National
Economic and Social Development Plans 2012 – 2016) ไดกําหนด
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เปาหมายเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่ม
ประสิท ธิภาพพลังงาน และลดการปลอ ยกาซคารบ อนไดออกไซด ภายในป
2559 ผานการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการพึ่งพาการนําเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศเปน
จํานวนมาก โดยตั้งแตชวงเดือนมกราคม 2529 จนถึงเดือนธันวาคม 2552
สัดสวนการนําเขาน้ํามันดิบตอเดือนของประเทศไทยอยูที่ประมาณรอยละ 80.0
ซึ่งนับวาเปนการพึ่งพาพลังงานจากการนําเขาน้ํามันอยางมาก ดังนั้น ในชวง
ไม กี่ ป ที่ ผ า นมานี้ รั ฐ บาลไทยจึ ง มุ ง เน น ให เ พิ่ ม การผลิ ต และการใช พ ลั ง งาน
หมุนเวียนผานการดําเนินงานตามนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาล


โครงสรางอุตสาหกรรมและหวงโซคุณคา
ผูผลิตพลังงานแสงอาทิตยไดถูกจัดเปนผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (มีกําลังการ
ผลิตติดตั้งนอยกวา 10.0 เมกะวัตต) ซึ่งมีสัดสวนนอยกวารอยละ 1.0 ของกําลัง
การผลิตติดตั้งทั้งหมดในป 2557 ทั้งนี้ กระแสไฟฟาที่ไดจากผูผลิตพลังงาน
แสงอาทิตยนั้นถูกนําไปขายใหแก กฟภ. และกฟน. ในขณะที่ กฟผ. ไมไดซื้อ
กระแสไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากโดยตรงแตอยางใด
โดยกฟภ. และกฟน. จะซื้อกระแสไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากภายใต
กฎระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการซื้อพลังงานจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
(สําหรับการผลิตโดยใชพลังงานหมุนเวียน) ที่กําหนดขึ้นจากกิจการจําหนาย
กระแสไฟฟาเหลา นี้และยัง เปนผู ที่จําหนายกระแสไฟฟาไปยั งผูใ ชไฟฟาใน
ภูมิภาคตาง ๆ ไปในตัว

รูปที่ (จ)-2: โครงสรางอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทย ป 2557
การผลิต
(% กําลังการ

กฟผ.
(44.7%)

การนําเขา
(6.9%)

ผูผลิตไฟฟา
อิสระ (38%)

ผูผลิตไฟฟา
รายเล็ก (10.4%)

ผลิตติดตั้ง)

การสงพลังงาน

กฟผ. (100%)
ศูนยควบคุมระบบ (SO) และผูรับซื้อไฟฟารายเดียว (SB)

การกระจาย

ลูกคา

กฟภ.
ลูกคาโดยตรง

กฟน.

ผูใชปลายทาง

หมายเหตุ:
ผูผลิตไฟฟารายเล็ก = ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก(มากกวา 10.0 เมกะวัตตและไมเกิน 90.0 เมกะวัตต)
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก = ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (นอยกวา 10.0 เมกะวัตต)
แหลงที่มา: ปรับปรุงจากรายงานประจําป 2557 ของ กฟผ., ฟรอสต แอนด ซัลลิแวน
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สภาวะอุปสงค



ในป 2555 ประเทศไทยมีการผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานหมุนเวียนอยูที่รอย
ละ 2.2 ของกําลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด หรือ 3,925.0 กิกะวัตต-ชั่วโมงซึ่งเพิ่ม
สูงขึ้นเปนรอยละ 4.9 หรือ 8,794.0 กิกะวัตต-ชั่วโมงในป 2557 โดยมีอัตรา
เติบโตเฉลี่ยสะสมอยูที่รอยละ 49.7 ทั้งนี้ จากขอมูลของแผนพัฒนากําลังผลิต
ไฟฟาในป 2558 พบวา จะมีการผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
อยางมากจากรอยละ 6.5 หรือ 12,405.0 กิกะวัตต-ชั่วโมง ในป 2558 เปน
รอยละ 14.8 หรือ 33,805 กิกะวัตต-ชั่วโมง ภายในป 2563 และมีอัตราเติบโต
เฉลี่ยสะสมตอปอยูที่รอยละ 22.2
การผลิ ต กระแสไฟฟ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย ใ นประเทศไทยในป 2555
มีกําลังการผลิตอยูที่ 437.0 กิกะวัตต-ชั่วโมง ของกระแสไฟฟาทั้งหมด และได
เพิ่มขึ้นเปน 1,298.0 กิกะวัตตตอชั่วโมง ในป 2557 โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ย
สะสมตอปอยูที่รอยละ 72.4 ซึ่งกระทรวงพลังงานไดคาดการณวากระแสไฟฟา
ที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตยนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นจาก 1,403.0 กิกะวัตต-ชั่วโมง
ในป 2558 เปน 2,484.0 กิกะวัตต-ชั่วโมง ภายในป 2563 โดยมีอัตราเติบโต
เฉลี่ยสะสมตอปอยูที่รอยละ 12.1
แผนภูมิ (จ)-4: ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทยที่ผานมาและที่คาดการณใน
อนาคต (กิกะวัตต-ชั่วโมง) ในชวงป 2555 ถึงป 2563

การผลิตกระแสไฟฟา
(กิกะวัตต-ชั่วโมง)

3,000
2,500
2,000
1,500

1,298

1,573

1,977

2,484

943

1,000
500

1,403

1,763

2,216

437

0

2555

2556

2557

2558E

2559F

2560F

2561F

2562F

2563F

แหลงที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน



สภาวะอุปทาน
ในป 2553 กําลังการผลิตติดตั้งโดยรวมสําหรับการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุ น เวี ย นในประเทศไทยได เ พิ่ ม ขึ้ น จาก 785.0 เมกะวั ต ต เป น 4,494.0
เมกะวัตต ในป 2557 โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป อยูที่รอยละ 54.7 ทั้งนี้
การผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวมวลและพลังงานแสงอาทิตยมีสัดสวนมากที่สุด
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ถึงรอยละ 82.4 ของกําลังการผลิตสวนเพิ่มจํานวน 3,709.0 เมกะวัตตโดยมี
กําลังการผลิตอยูที่ 1,786.0 เมกะวัตตและ 1,272.0 เมกะวัตต ตามลําดับ
นอกจากนี้ กําลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยยังเพิ่มขึ้นจาก
377.0 เมกะวัตต ในป 2555 เปน 1,268.5 เมกะวัตต ในป 2557 โดยมีอัตรา
เติ บ โตเฉลี่ ย สะสมต อ ป อ ยู ที่ ร อ ยละ 85.7 ซึ่ ง จากร า งแผนพั ฒ นาพลั ง งาน
หมุนเวียนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan)
ป 2558 ของกระทรวงพลังงานไดมีการคาดการณวากําลังการผลิตติดตั้งของ
การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยจะเพิ่มสูงขึ้นเปน 3,000.0 เมกะวัตตใน
ป 2567 และเปน 6,000.0 เมกะวัตตในป 2579 โดยในป 2557 กําลังการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยอยูที่รอยละ 43.3 ของกําลังการผลิตที่ตั้งเปาไวที่
3,000 เมกะวั ต ต ใ นป 2564 ฟรอสต แอนด ซั ล ลิ แ วนได ค าดการณ จ าก
แผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกดังกลาววากําลังการผลิต
ติดตั้งของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจะเพิ่มขึ้นจาก 1,500.0 เมกะวัตตใน
ป 2558 เปน 2,673.0 เมกะวัตตในป 2563 โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป
อยูที่รอยละ 12.2
แผนภูมิที่ (จ)-5: กําลังการผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต) ของพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย สําหรับป 2553 ถึงป 2557
6,000
4,000
785

กําล ังการผลิตติดตงั้ (เมกะว ัตต์)

2,000
-

980

2,786

3,786

4,494

2553

2554

2555

2556

2557

ชีวมวล

666

725

1,960

2,321

2,452

ก๊าซชีวภาพ

61

94

193

263

312

ขยะ

30

37

43

47

66

พลังนํ้ าขนาดเล็ก

1

13

102

109

142

ลม

0

0

112

223

225

แสงอาทิตย์

26

111

377

823

1,299

รวม

785

980

2,786

3,786

4,494

แหลงที่มา: กระทรวงพลังงาน


ภาวะการแขงขัน
ในป 2557 การผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทยไดถูก
ดํา เนิ น การเป น ส ว นย อ ยมากมายดั ง จะเห็ น ได จ ากผู ผ ลิ ต ขนาดเล็ ก มากที่ มี
จํานวนถึง 288 รายที่อยูในอุตสาหกรรมนี้31 โดยผูผลิตพลังงานแสงอาทิตย
รายใหญ 5 อันดับแรกเปนบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย ในปจจุบัน กฟผ. ไมได

31

จากฐานขอมูลผูผลิตไฟฟาอิสระ ผูผลิตไฟฟารายเล็ก และผูผลิตไฟฟารายเล็กมากของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
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เปนผูครอบครองโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแตอยางใด ยกเวนการถือหุน
รอยละ 45.0 ในบมจ. ราชบุรี ซึ่งมีกําลังการผลิตติดตั้ง 24.0 เมกะวัตตสําหรับ
การผลิ ต ไฟฟ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย ใ นป 2557 นอกจากนี้ ยั ง มี
ผูประกอบการตางชาติอีก 2 รายจากผูผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยรายใหญ
10 รายตามกําลังการผลิตติดตั้ง ไดแก บริษัทซีแอลพี (21.0 เมกะวัตต) ซึ่งเปน
บริษัทในเขตปกครองพิเศษฮองกง และบริษัทซอนนีดิกซ (17.0 เมกะวัตต)
ซึ่งเปนบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผูผลิตรายใหญ 10 อันดับแรกมีกําลัง
การผลิตติดตั้งอยูที่ 550.4 เมกะวัตตคิดเปนรอยละ 42.4 ของกําลังการผลิต
ติดตั้งรวมในป 2557 ในขณะที่กําลังการผลิตอีก 748.1 เมกะวัตต (รอยละ
57.6) เปนของผูผลิตรายอื่น รวมถึงบริษัทผูผลิตขนาดเล็กมากที่ไมไดเขารวม
อี ก หลายแห ง ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น การผลิ ต ไฟฟ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย ที่ ติ ด ตั้ ง
บนหลังคา
ตารางที่ (จ)-1: รายชื่อผูผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 10 อันดับแรกของประเทศไทยเรียงตามกําลังการผลิตติดตั้ง ป
2557
บริษัท

จํานวน
โรงงาน

กําลังการผลิตที่
ใชไดจริง
(เมกะวัตต)

SPCG

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน)

36

178.7

BCP

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

8

118.0

EGCO

บมจ. เอ็กโก

7

94.5

TSE

บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

10

48.0

GUNKUL

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)

10

26.4

RATCH

บมจ. ราชบุรี

11

24.0

CLP

บริษัทซีแอลพี โฮลดิ้ง จํากัด

1

21.0

Sonnedix

บริษัทซอนนีดิกซ

2

17.0

IFEC

บริษัท อินเตอร ฟารอีสท วิศวการ จํากัด (มหาชน)

7

11.5

PPP

บริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน)

3

11.3

กําลังการผลิตรวมที่เกิดขึ้นจริงของผูผลิต 10 อันดับแรก (เมกะวัตต)
กําลังการผลิตติดตั้งรวม (2557) (เมกะวัตต)

550.4
1,298.5

กําลังการผลิตของผูผลิตและบริษัทผูผลิตขนาดเล็กมากที่ไมไดเขารวมรายอื่น ๆ (เมกะวัตต)
หมายเหตุ:
1.

กฟผ. ถือหุนในบมจ. ราชบุรี รอยละ 45.00

2.

บริษัท ซุปเปอรบลอก จํากัด (มหาชน) ไมไดถูกรวมอยูในตารางดังกลาว เนื่องจากไมมีขอมูลเกี่ยวกับกําลังการผลิตที่เปดเผยตอสาธารณะ

แหลงที่มา: รายงานประจําปของบริษัทตาง ๆ ที่รวบรวมโดย ฟรอสต แอนด ซัลลิแวน
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ภาพรวมในอนาคต
ตลาดการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทยยังคงมีทิศทางการ
พัฒนาในเชิงบวกอยางตอเนื่องนับตั้งแตมีการใชแผนการกําหนดอัตราคาไฟฟา
ที่กําหนดไวลวงหนา และนโยบายดานพลังงานหมุนเวียนฉบับแกไขในป 2556
โดยในป 2556 ถือเปนจุดเปลี่ยนสําหรับนโยบายการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยของประเทศไทย ตลอดจนแผนการดําเนินงานตาง ๆ ในอนาคตเพื่อ
ลดการปล อ ยคาร บ อนไดออกไซด นอกจากนี้ ยั ง เป น จุ ด เริ่ ม ต น สํ า หรั บ
ภาคเอกชนและภาครั ฐ ในการร ว มมื อ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการผลิ ต ไฟฟ า จาก
พลั งงานแสงอาทิ ตย ผ านการกํา หนดนโยบายและการบัง คั บใชก ฎระเบี ย บ
ต า ง ๆ โดยรั ฐ บาลยั ง ได เ ริ่ ม ใช แ ผนการกํ า หนดอั ต ราค า ไฟฟ า ที่ กํ า หนดไว
ลวงหนาแทนวิธีกําหนดสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) สําหรับการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยเพื่อชวยสงเสริมตลาดพลังงานแสงอาทิตยแบบ
ติดตั้งบนหลังคา อีกทั้งกระทรวงพลังงานยังไดมีโครงการริเริ่มแนวทางสําหรับ
การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยเพื่อกําหนดรูปแบบการสงเสริมพลังงาน
แสงอาทิตยในประเทศไทยอีกดวย
ฟรอสต แอนด ซัลลิแวนไดคาดการณวาความตองการใชไฟฟาในประเทศไทย
จะยังเติบโตสูงขึ้นดวยอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปที่รอยละ 4.8 ในระหวางป
2558 ถึ ง ป 2563 โดยเพิ่ ม ขึ้ น จาก 177,598.0 กิ ก ะวั ต ต -ชั่ ว โมงในป 2558
เปน 224,492.0 กิกะวัตต-ชั่วโมงในป 2563 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัน
เนื่องมาจากภาพรวมของเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศในชวงระยะเวลาที่มี
การคาดการณ ด ว ย ซึ่ ง จากแผนพั ฒ นากํ า ลั ง ผลิ ต ไฟฟ า ในป 2558 นั้ น
พบวา สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนในฐานะแหลงพลังงานสําหรับการผลิต
ไฟฟ า จะมี ก ารขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น อย า งมากจากร อ ยละ 6.5 หรื อ 12,405.0
กิกะวัตต-ชั่วโมง ในป 2558 เปนรอยละ 14.8 หรือ 33,805.0 กิกะวัตต-ชั่วโมง
ในป 2563 ดวยอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปที่รอยละ 22.2
ในป 2557 กําลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยอยูที่ 1,298.5
เมกะวัตตหรือคิดเปนรอยละ 43.3 ของกําลังการผลิตที่ตั้งเปาไวที่ 3,000.0
เมกะวัตตในป 2564 นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณดวยวาการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทยนั้นจะเติบโตดวยอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม
ตอปที่รอยละ 12.1 จาก 1,403.0 กิกะวัตต-ชั่วโมงในป 2558 เปน 2,484.0
กิกะวัตต-ชั่วโมง ในป 2563 ซึ่งสอดคลองกับการคาดการณวาอุตสาหกรรมการ
ผลิ ต ไฟฟ า จะมี ก ารขยายตั ว อย า งต อ เนื่ อ งไปพร อ มกั บ การผลิ ต พลั ง งาน
หมุ น เวี ย นเพื่ อ รองรั บ เป า หมายที่ ตั้ ง เป า ไว ใ นแผนพั ฒ นากํ า ลั ง ผลิ ต ไฟฟ า
ระหว า งป 2558 ถึ ง ป 2579 โดยฟรอสต แอนด ซั ล ลิ แ วนได ค าดการณ ว า
กําลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ย
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สะสมต อ ป เ พิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 12.2 จาก 1,500.0 เมกะวั ต ต ใ นป 2558 เป น
2,673.0 เมกะวัตตในป 2563 โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปอยูที่รอยละ
12.2 ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับเปาหมายของรางแผนพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan)
ป 2558 ที่กําหนดไวใหมีกําลังการผลิตอยูที่ 3,000.0 เมกะวัตตภายในป 2564
(3)

ภาพรวมของการผลิต พลั งงานหมุ น เวี ย นและพลั งงานแสงอาทิ ต ย ในประเทศ
อินเดีย


โครงสรางของอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานแสงอาทิตย
การพึ่งพิงแหลงการผลิตไฟฟาใชแลวหมดไปไดกอใหเกิดความกังวลเกี่ยวกับ
ความมั่นคงดานพลังงานของประเทศอินเดีย ตนทุนการผลิตจากแหลงพลังงาน
สิ้นเปลืองแบบใชแลวหมดไปนั้นยังคงไดเปรียบในการแขงขันในชวงทศวรรษที่
ผ า นมาจนถึ ง ป 2557 แต ใ นอนาคตต น ทุ น ดั ง กล า วมี แ นวโน ม ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น
รวมถึงการใชประโยชนจากแหลงเชื้อเพลิงประเภทสิ้นเปลือง เชน ถานหิน อาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางมาก ดังนั้น เพื่อเปนการลดการปลอย
กาซคารบอน รัฐบาลอินเดียจึงไดกําหนดแผนปฏิบัติการแหงชาติเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (National Action Plan on Climate Change)
ในเดือนมิถุนายน 2551 เพื่อใหมีการซื้อพลังงานหมุนเวียนใหไดกวารอยละ 5.0
ของการใชพลังงานทั้งหมดในป 2552 และป 2553 โดยใหมีอัตราการเพิ่มขึ้น
รอยละ 1.0 ในชวงทศวรรษตอมาจนกระทั่งถึงป 2563 ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการ
แหงชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีจุดมุงหมายที่จะเพิ่มกําลัง
การผลิตจากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะอยางยิ่งพลังงานแสงอาทิตยคิดเปน
รอยละ 15.0 ของการผลิตทั้งหมดหรือประมาณ 35,700.0 กิกะวัตต-ชั่วโมง
ภายในป 2563
จากขอมูลดังกลาว มีการคาดการณวาประเทศอินเดียมีแนวโนมการใชพลังงาน
หมุ น เวี ย นในเชิ ง พาณิ ช ย ป ระมาณ 895.0 กิ ก ะวั ต ต โดยปริ ม าณ 750.0
กิกะวัตตนั้นมาจากการใชพลังงานแสงอาทิตย32 รัฐบาลอินเดียกําลังพึ่งพา
ศักยภาพที่สําคัญของพลังงานหมุนเวียน ซึ่งไมเพียงแตเพื่อเปนการเพิ่มความ
มั่นคงดานพลังงานของประเทศเทานั้นแตยังเปนกาวกระโดดทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นจากการบังคับใชแผนพลังงานแสงอาทิตยแหงชาติจาวาฮาลาล เนหรูใน
เดือนมกราคม 2553 อีกดวย ทั้งนี้ วัตถุประสงคของแผนพลังงานแสงอาทิตย
แห ง ชาติ จ าวาฮาลาล เนห รู นั้ น มากกว า การสร า งความมั่ น คงในการผลิ ต
พลังงานหมุนเวียน โดยไดมุงเนนไปที่การพัฒนาเชิงกลยุทธและความรูตาง ๆ

32

เอกสารแนะนําผูลงทุน ในงานประชุมการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนในประเทศอินเดีย ป 2558
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ภายในประเทศผานการศึกษาวิจัยและการพัฒนา และสรางความมั่นคงในการ
ผลิตวัตถุดิบที่สําคัญที่ใชในการผลิตพลังงานหมุนเวียน


โครงสรางอุตสาหกรรมและหวงโซคุณคา
กระทรวงพลังงานใหมและพลังงานหมุนเวียนเปนหนวยงานสวนกลางที่มีหนาที่
ในการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนแบบเชื่อมตอ (Grid-connected) และไม
เชื่อมตอ (Off-grid) ภายในประเทศ ซึ่งการจัดตั้งแผนพลังงานแสงอาทิตย
แหงชาติจาวาฮาลาล เนหรู โดยกระทรวงพลังงานใหมและพลังงานหมุนเวียน
ในป 2551 เพื่อสรางความกาวหนาดานพลังงานแสงอาทิตยนั้นไดนําไปสูการ
จัดตั้งหนวยงานดานพลังงานหมุนเวียนของรัฐ (State Renewable Agencies)
ขึ้นพรอมทั้งการกําหนดแผนกลยุทธสําหรับพลังงานใหมและพลังงานหมุนเวียน
สําหรับป 2554 ถึงป 2560 (Strategic Plan for New and Renewable
Energy Sector 2011-2017) โดยกระทรวงพลังงานใหมและพลังงานหมุนเวียน
กําหนดใหพลังงานหมุนเวียนเปนกลยุทธหลักที่มีผลสําคัญตอความมั่นคงดาน
พลังงาน

ตารางที่ (จ)-2: บทบาทสําคัญดานพลังงานหมุนเวียนและอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตยในประเทศอินเดีย
บทบาท

ผูมีบทบาทสําคัญ
กระทรวงพลังงานใหมและพลังงานหมุนเวียน
Ministry of New and Renewable Energy (MNRE)

ผูกําหนดนโยบาย

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Power (MOP)
หนวยงานดานการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนแหงอินเดีย
Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA)
หนวยงานดานการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนภาครัฐ
State Renewable Development Agencies (SNA)
การไฟฟาสวนกลาง
Central Electricity Authority (CEA)

ผูควบคุม

คณะกรรมการกํากับกิจการไฟฟาสวนกลาง
Central Electricity Regulatory Commission (CERC)
คณะกรรมการกํากับกิจการไฟฟาภาครัฐ
State Electricity Regulatory Commission (SERC)

หนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ

หนวยงานความรวมมือดานพลังงานแสงอาทิตยแหงประเทศอินเดีย
Solar Energy Corporation of India (SECI)
หนวยงานความรวมมือดานพลังงานความรอนแหงชาติ Vidyut Vyapar Nigam
National Thermal Power Corporation Vidyut Vyapar Nigam (NVVN)
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บทบาท

ผูมีบทบาทสําคัญ
ธนาคารโลก
World Bank

ผูจัดหาเงินทุน

ธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย
Asian Development Bank
สถาบันพลังงานแสงอาทิตยแหงชาติ
National Institute of Solar Energy (NISE)

การวิจัยและพัฒนา

ศูนยวิจัยและการศึกษาพลังงานแสงอาทิตยแหงชาติ
National Centre for Photovoltaic Research and Education (NCPRE)
สมาคมหนวยงานดานพลังงานหมุนเวียนภาครัฐ
Association of Renewable Energy Agencies of States (AREAS)
สมาคมพลังงานแสงอาทิตยแหงประเทศอินเดีย
Solar Energy Society of India (SESI)

ความรวมมือตาง ๆ

สมาคมผูผลิตพลังงานแสงอาทิตยแหงประเทศอินเดีย
Indian Solar Manufacturers Association (ISMA)
แหลงที่มา: สภาพลังงาน สิ่งแวดลอมและน้ําแหงประเทศอินเดีย สภาปองกันทรัพยากรแหงชาติ และฟรอสต แอนด ซัลลิแวน


สภาวะอุปสงค
ในป 2557 ความตองการใชไฟฟาในประเทศอินเดียอยูที่ประมาณ 938,823.0
กิกะวัตต-ชั่วโมงโดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปอยูที่รอยละ 6.7 จากป 2555
ซึ่ ง มี ค วามต อ งการใช ไ ฟฟ า อยู ที่ 824,301.0 กิ ก ะวั ต ต -ชั่ ว โมงทั้ ง นี้ ฟรอสต
แอนด ซัลลิแวนคาดการณวา การใชพลังงานไฟฟาจะเพิ่มขึ้นโดยมีอัตราเติบโต
เฉลี่ยสะสมตอปอยูที่รอยละ 8.1 จากป 2558 ถึงป 2563 ซึ่งการใชพลังงาน
ไฟฟานาจะสูงถึง 1,492,747.0 กิกะวัตต-ชั่วโมง ในป 2563
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เกษตรกรรม

พาณิชยกรรม

อื่นๆ

รวม

อัตราการเติบโตรายป (%)

การใชไฟฟา
('000 กิกะวัตตตอชั่วโมง)

แผนภูมิที่ (จ)-6: ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (พัน กิกะวัตต-ชั่วโมง) แบงตามประเภทของผูใชอัตราการเจริญเติบโต
รายป (รอยละ) ของประเทศอินเดีย ป 2555 ถึงป 2563

Growth

แหลงที่มา: การไฟฟาสวนกลางของประเทศอินเดียและฟรอสต แอนด ซัลลิแวน

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่กําลังเติบโต
ในป 255633 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศอินเดียมีสัดสวนประมาณ
รอยละ 12.9 ของดัชนีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ซึ่งรัฐบาลอินเดีย
ได ว างแผนที่ จ ะลงทุ น ในภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เพื่ อ เพิ่ ม สั ด ส ว นดั ช นี
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่มาจากภาคอุตสาหกรรมนี้ใหอยูที่รอยละ
25.0 ภายในป 2563 ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว รัฐบาลกําลังวางแผน
พัฒนา “แนวเขตอุตสาหกรรม” 4 แหง เพื่อจัดตั้งเมืองอุตสาหกรรมแหงใหม34
โดยเขตอุตสาหกรรมเหลานี้กําลังอยูภายใตขั้นตอนการพัฒนาตาง ๆ ซึ่งคาดวา
จะเปนตัวขับเคลื่อนหลักที่มีผลตอความตองการใชไฟฟาที่สําคัญในอีก 5 ถึง 6
ปขางหนา นอกจากนี้ ภาคอุตสาหกรรมบริการของประเทศอินเดียที่ยังคงขยาย
ตัวอยางตอเนื่องยังมีแนวโนมที่จะเพิ่มความตองการใชไฟฟาดวยเชนกัน
การขยายตัวของเขตเมืองที่เพิ่มขึ้น
แมวาจํานวนเมืองใหญหรือเมืองตาง ๆ จะเพิ่มขึ้นกวารอยละ 50.0 ในชวง 10
ปที่ผานมา แตอัตราการขยายตัวของเขตเมืองในประเทศยังคงอยูในระดับต่ําที่
รอยละ 32.035 ในป 2557 โดยอัตราการขยายตัวของเขตเมืองนี้ยังมีแนวโนมที่
จะเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการยายถิ่นฐานของประชากรภายในประเทศจาก
พื้นที่ช นบทเขามาในเขตเมื องต าง ๆ เพื่ อแสวงหาโอกาสที่ดีก วา โดยมีการ
คาดการณวาอัตราการขยายตัวของเขตเมืองของประเทศอินเดียนั้นจะเพิ่ม
33

คณะกรรมการวางแผนรัฐบาลอินเดีย เดือนธันวาคม ป 2557

34

กรมนโยบายอุตสาหกรรมและการสนับสนุน กระทรวงพาณิชยและอุตสาหกรรม รัฐบาลอินเดีย

35

รายงานการอยูอาศัยในเขตเมืองโดยสหประชาชาติ ป 2557
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สูงขึ้นเปนรอยละ 50.0 ภายในป 2593 ดังนั้นจึงมีการคาดการณวาประเทศ
อินเดียจะมีการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ เปนจํานวนมากและการลงทุน
โดยภาคเอกชนในโครงการโครงสรางพื้นฐานก็คาดวาจะเพิ่มขึ้น รัฐบาลอินเดีย
จึงมุงเนนไปที่การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอความรวมมือระหวางภาครัฐ
และภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น
การพัฒนาไฟฟาในเขตชนบท
รั ฐ บาลอิ น เดี ย มี ค วามมุ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาไฟฟ า ในเขตชนบทให มี ค วาม
เจริญ กาวหนา ดวยการวางสายสงกํ าลัง ในพื้ นที่ในเขตชนบทต าง ๆ เพื่อ ให
ประชาชนสามารถเขาถึงไฟฟาไดอยางสะดวก เพื่อเพิ่มจํานวนผูบริโภคอันจะ
ชวยขับเคลื่อนความตองการใชไฟฟาใหเพิ่มมากขึ้นอีกดวย ซึ่งจากขอมูลของ
การไฟฟาสวนกลาง ในเดือนพฤษภาคม 2558 พบวา การเขาถึงไฟฟาในชนบท
มีจํานวนประมาณรอยละ 96.7 ของจํานวนหมูบานทั้งหมดทั่วประเทศ36


สภาวะอุปทาน
การเปลี่ยนแปลงและการวางกลยุทธเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนตาง ๆ โดย
รัฐบาลอินเดีย เปนสวนหนึ่งในการรับมือกับอุปสรรคในอุตสาหกรรมการผลิต
ไฟฟาของประเทศ อยางไรก็ตาม แมจะมีโครงการริเริ่มใหมมากมายเพื่อชวย
เพิ่มกําลังการผลิตตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมา ประเทศอินเดียยังคงไม
สามารถดําเนินการใหประชาชนเขาถึงพลังงานไฟฟาไดอยางทั่วถึง ซึ่งในความ
เปนจริงนั้น ในเดือนกรกฎาคม 2558 กําลังการผลิตพรอมจาย37ของกําลังการ
ผลิตติดตั้งสําหรับพลังงานความรอนไดลดต่ําลงเรื่อย ๆ จากราวรอยละ 80.0
ในป 255138 เหลือรอยละ 60.039 โดยในป 2557 ความตองการใชไฟฟาสูงสุด
อยู ที่ 148.2 กิ ก ะวั ต ต ใ นขณะที่ กํ า ลั ง การผลิ ต ที่ มี อ ยู ส ามารถรองรั บ ความ
ตองการใชไฟฟาสูงสุดที่ 141.2 กิกะวัตตสงผลใหเกิดภาวะขาดแคลนไฟฟา
ตลอดจนชองวางระหวางอุปทาน-อุปสงคประมาณ 7.0 กิกะวัตตอีกดวย40
ดังนั้น รัฐบาลอินเดียจึงมุงหวังที่จะลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลสําหรับการ
ผลิตไฟฟาโดยไดเพิ่มการใชพลังงานหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาความมั่นคงดาน
พลังงาน ทั้งนี้ ประเทศอินเดียไดเพิ่มกําลังการผลิตประมาณ 48.4 กิกะวัตต
ในชวงระหวางป 2555 ถึงป 2557 ซึ่งจากการเพิ่มกําลังการผลิตเปาหมาย
ภายใตแผนการดําเนินงาน 5 ป ฉบับที่ 12 และ 13 ของประเทศอินเดีย (สิ้นสุด

36

การไฟฟาสวนกลางใหนิยามการเขาถึงไฟฟาไววาอยางนอยรอยละ 10.0 ของครัวเรือนในหมูบานจะตองมีไฟฟาใช รวมทั้งบริการสาธารณูปโภคเชน
โรงเรียน ศูนยชุมชน และศูนยสุขภาพ ตองมีไฟฟาใช

37

คํานวณจากตัวคูณอัตรากําลังของโรงไฟฟาซึ่งคืออัตราสวนกําลังที่ผลิตไดจริงตอกําลังผลิตที่สามารถทําไดตามเวลา

38

การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟาในประเทศอินเดียระหวางป 2490 ถึงป 2558 โดยการไฟฟาสวนกลาง

39

บทสรุปของผูบริหารประจําเดือนกรกฎาคม 2015 โดยการไฟฟาสวนกลาง

40

การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟาในประเทศอินเดียระหวางป 2490 ถึงป 2558 โดยการไฟฟาสวนกลาง
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ในป 2560 และป 2565 ตามลําดับ) กําลังการผลิตติดตั้งรวมจะทําใหอัตรา
เติบโตเฉลี่ยสะสมตอปเพิ่มขึ้นไดประมาณรอยละ 6.3 จาก 283.8 กิกะวัตตในป
2558 เปน 385.0 กิกะวัตตในป 2563 ในชวงระยเวลาดังกลาวนี้ แหลงพลังงาน
นิวเคลียรและพลังงานหมุนเวียนจะมีกําลังการผลิตติดตั้งที่เจริญเติบโตมาก
ที่สุดดวยอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปอยูที่รอยละ 20.8 และ 11.0 ตามลําดับ

กําลังการผลิตติดตั้ง
(กิกะวัตต)
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2562F

สัดสวนพลังงานหมุนเวียน (%)

แผนภูมิที่ (จ)-7: กําลังการผลิตติดตั้ง (กิกะวัตต) และสัดสวนของพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานหมุนเวียนของ
ประเทศอินเดีย ในป 2555 ถึงป 2563

2563F

สัดสวนพลังงานแสงอาทิตย

แหลงที่มา: การไฟฟาสวนกลางประเทศอินเดีย และฟรอสต แอนด ซัลลิแวน

กําลังการผลิตติดตั้งของพลังงานความรอนและสัดสวนของกําลังการผลิตติดตั้ง
โดยรวมคาดวาจะมีอัตราลดลงจาก 192.0 กิกะวัตตหรือรอยละ 68.6 ในป
2558 เหลื อ 244.3 กิ ก ะวั ต ต ห รื อ ร อ ยละ 63.5 ในป 2563 ซึ่ ง ในช ว งเวลา
เดียวกันนี้กําลังการผลิตติดตั้งและสัดสวนของพลังงานหมุนเวียนคาดวาจะ
เพิ่มขึ้นจาก 39.2 กิกะวัตตหรือรอยละ 12.9 เปน 66.0 กิกะวัตตหรือรอยละ
17.2 ของกําลังการผลิตติดตั้ง ในขณะเดียวกันในระหวางป 2558 ถึงป 2563
กําลังการผลิตเสริมจากพลังงานนิวเคลียรอีก 10.4 กิกะวัตตและไฟฟาพลังน้ํา
13.0 กิกะวั ตต ซึ่งจะชวยเพิ่มสัดสวนของกําลังการผลิตติดตั้ง ของพลังงาน
ดังกลาวเปนรอยละ 3.9 และรอยละ 15.3 ตามลําดับ นอกจากนี้ ในชวงป 2558
ถึงป 2563 กําลังการผลิตติดตั้งพลังงานแสงอาทิตยจะมีอัตราเพิ่มขึ้นเกือบสิบ
เทาจาก 1.7 กิกะวัตต เปน 16.6 กิกะวัตต ซึ่งเปนสวนที่มีการเจริญเติบโตมาก
ที่สุดในกําลังการผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียน และจะสงผลตอสัดสวน
พลังงานแสงอาทิตยที่เพิ่มขึ้นในบรรดาพลังงานหมุนเวียนทั้งหลาย โดยเพิ่ม
จากรอยละ 6.1 ในป 2558 เปนรอยละ 25.1 ในป 2563
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การพัฒนาสนามพลังงานแสงอาทิตยและโครงการโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยขนาดใหญ
ในเดือนกันยายน 2557 กระทรวงพลังงานใหมและพลังงานหมุนเวียนได
ประกาศแผนการสําหรับการพัฒนาสนามพลังงานแสงอาทิตยจํานวน 25 แหง
และโครงการโรงไฟฟ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย ข นาดใหญ ทั่ ว ประเทศ โดยมี
เปาหมายอยูที่ 20,000.0 กิกะวัตต-ชั่วโมงภายในป 2565 ทั้งนี้ การวางสายสง
ไฟฟาและโครงสรางพื้นฐานอื่น ๆ ในสนามพลังงานแสงอาทิตย ไมวาจะเปน
ถนนสําหรับการเขาถึงพื้นที่ แหลงน้ํา และอุปกรณสื่อสารที่จําเปนตอการ
ดําเนินการของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ทั้งของภาครัฐและบริษัทเอกชนมี
ความยื ด หยุ น ในการเลื อ กหน ว ยงานของตนเองเพื่ อ มารั บ ช ว งดํ า เนิ น งาน
พั ฒ นา และบํ า รุ ง รั ก ษาสนามพลั ง งานแสงอาทิ ต ย นี้ ด ว ย โดยในป 2557
กระทรวงพลังงานใหมและพลังงานหมุนเวียนยังไดประกาศแผนงานเกี่ยวกับ
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาดใหญที่จะสรางขึ้นในพื้นที่ที่ยังไมได
ใชประโยชนในรัฐราชสถาน (7 กิกะวัตต-ชั่วโมง) รัฐคุชราต (4 กิกะวัตต-ชั่วโมง)
และรัฐเลหลาดัค (7 กิกะวัตต-ชั่วโมง)
การพัฒนาเมืองพลังงานแสงอาทิตย
นอกเหนือไปจากสนามพลังงานแสงอาทิตยแลว กระทรวงพลังงานใหมและ
พลังงานหมุนเวียน ยังมุงเนนในเรื่องของการเพิ่มโครงการเมืองพลังงาน
แสงอาทิ ต ย ดั ง ที่ ไ ด มี ก ารร า งแผนงานตามขั้ น ตอนที่ 2 ของแผนพลั ง งาน
แสงอาทิตยแหงชาติจาวาฮาลาล เนหรุ ซึ่งโครงการนี้จะชวยใหรัฐบาลทองถิ่น
สามารถลดความตองการในการใชพลังงานสิ้นเปลืองอยางนอยที่สุดรอยละ
10.0 ภายในชวง 5 ปตั้งแตป 2557 ถึงป 2562 โดยผานการผสมผสานระหวาง
ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานและการเพิ่มกําลังการผลิตจากแหลงพลังงาน
หมุนเวียน ทั้งนี้ เมืองตาง ๆ ทั้งหมดกวา 60 แหงที่มีประชากรตั้งแต 5 ถึง 25
ลานคนไดรับการสนับสนุนใหมีการพัฒนาโครงการดังกลาวในป 2555 โดย
เมืองกวา 46 แหงไดรับการอนุมัติโดยแผนแมบทของ 39 เมืองเสร็จสิ้นแลว
ในชวงปลายป 2557


ภาวะการแขงขัน
รัฐที่มีกําลังการผลิตติดตั้งสําหรับพลังงานไฟฟาแสงอาทิตยสูงสุด 5 แหง ไดแก
รัฐคุชราต (824.1 กิกะวัตต-ชั่วโมง) รัฐราชสถาน (442.3 กิกะวัตต-ชั่วโมง)
รัฐอานธรประเทศ (23.2 กิกะวัตต-ชั่วโมง) รัฐทมิฬนาฑู (17.1 กิกะวัตต-ชั่วโมง)
และรัฐอุตตรประเทศ (12.4 กิกะวัตต-ชั่วโมง)
ตารางต อ ไปนี้ ไ ด แ สดงให เ ห็ น ถึ ง ส ว นแบ ง ตลาดของผู ผ ลิ ต ไฟฟ า พลั ง งาน
แสงอาทิตยในภาคเอกชน 10 อันดับแรกในป 2556 ซึ่งสวนใหญดําเนินงานอยู
ในรัฐ คุ ชราตและรั ฐ ราชสถาน โดยกํา ลั งการผลิ ตติ ดตั้ ง แบบรวมของผูผ ลิ ต
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พลั ง งานไฟฟ า แสงอาทิ ตย ร ายใหญ ที่ สุ ด จากภาคเอกชนทั้ ง 10 แห ง นี้ อ ยู ที่
387.5 กิกะวัตต-ชั่วโมงหรือราวรอยละ 26.9 ของกําลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด
ของพลังงานแสงอาทิตยในประเทศอินเดีย ในขณะที่สวนที่เหลือราวรอยละ
73.1 เปนสวนแบงของบริษัทตาง ๆ จากภาครัฐและภาคเอกชนอีกประมาณ
200 แหง ซึ่งมีกําลังการผลิตที่แตกตางกันออกไปตั้งแตนอยกวา 1.0 เมกะวัตต
ไปจนถึง 20.0 เมกะวัตต
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ตารางที่ (จ)-3: ผูผลิตพลังงานแสงอาทิตยรายใหญที่สุด 10 รายในภาคเอกชนในประเทศอินเดีย เดือนมีนาคม 2555
ลําดับ

บริษัท

รัฐ

โครงการ/แผนงาน

กําลังการผลิต
ติดตัง้
(เมกะวัตต)

คุชราต ปญจาบ ราชสถาน

รัฐ, JNNSM

57.2

3.9

ราชสถาน นิวเดลี

การเขาถึงแบบเปด,
GBI

46.0

3.2

คุชราต

รัฐ

40.1

2.8

สวนแบงตลาด
(รอยละ)

1

บริษัท อาซูร เพาเวอร
อินเดีย ไพรเวท ลิมิเต็ด
(Azure Power)

2

บริษัท รีไลแอนซ เพาเวอร
ลิมิเต็ด (Reliance Power)

3

บริษัท อดานี เพาเวอร
ลิมิเต็ด (Adani Power)

4

บริษัท โซลาร ฟลด เอนเนอร
จี ทู ไพรเวท ลิมิเต็ด
(Solarfield Energy Two)

คุชราต ราชสถาน

รัฐและ JNNSM

40.1

2.8

5

บริษัท เวลสปน เอนเนอรจี ลิ
มิเต็ด(Welspun Energy)

อานธรประเทศ คุชราต
ราชสถาน

รัฐและ JNNSM

40.0

2.8

6

บริษัท ลานโค โซลาร ไพร
เวท ลิมิเต็ด (Lanco Solar)

คุชราต ราชสถาน

รัฐและ RPSSGP

36.0

2.5

7

บริษัท กรีน อินฟรา โซลาร
เอนเนอรจี ลิมิเต็ด
(Green Infra Solar Energy
Ltd)

คุชราต ราชสถาน

รัฐและ JNNSM

35.0

2.4

8

มหินทรา กรุป
(Mahindra Group)

ราชสถาน

JNNSM

35.0

2.4

9

บริษัท อเล็กซ แอสทรัล
เพาเวอร ไพรเวท ลิมิเต็ด
(Alex Astral Power Private
Limited)

คุชราต ราชสถาน

รัฐและ JNNSM

30.1

2.1

10

บริษัท ทาทา เพาเวอร จํากัด
(Tata Power)

คุชราต มหาราษฎระ

รัฐ

28.0

1.9

แหลงที่มา: การไฟฟาสวนกลางประเทศอินเดีย และการวิเคราะหของฟรอสต แอนด ซัลลิแวน
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ภาพรวมในอนาคต
รั ฐ บาลอิ น เดี ย มี ค วามพยายามอย า งมากในการดํ า เนิ น งานตามเป า หมาย
สําหรับพลังงานหมุนเวียนตาง ๆ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตยที่มีการตั้งเปา
สําหรับกําลังการผลิตติดตั้งแบบเชื่อมตอไวที่ 60.0 กิกะวัตตภายในป 2565
โดยรั ฐ บาลอิ น เดี ย ได เ ริ่ ม ดํ า เนิ น งานตามนโยบายเพิ่ ม กํ า ลั ง การผลิ ต และ
สนับสนุนการลงทุนในภาคพลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ ในป 2558 รัฐบาลอินเดีย
ไดขยายระยะเวลาการยกเวนภาษีสําหรับโครงการพลังงานไฟฟาทั้งหมดไป
สูงสุด 10 ป สําหรับทุกโครงการที่จะเปดดําเนินการเชิงพาณิชยภายในวันที่ 31
มีนาคม 2560 จากเดิมที่กําหนดไวถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 นโยบายดังกลาว
สงผลเชิงบวกตอโครงการพลังงานหมุนเวียนของผูผลิตไฟฟาอิสระบางแหงที่ถูก
ระงับไวอันเนื่องมาจากปญหาทางการเงินและเงินลงทุนที่คอนขางสูงสําหรับ
พลังงานหมุนเวียน
นอกจากนี้ ยั ง มี น โยบายป จ จุ บั น ที่ อ นุ ญ าตให มี ก ารลงทุ น โดยตรงจาก
ตางประเทศไดทั้งหมด สําหรับโครงการผลิตพลังงานไฟฟาถึงซึ่งรวมถึงการ
ดําเนินการในโครงการพลังงานหมุนเวียนโดยไมตองไดรับการอนุมัติลวงหนาทั้ง
จากรัฐบาลอินเดียหรือธนาคารสํารองแหงอินเดีย (Reserve Bank of India)
โดยคาดวาการสนับสนุนของรัฐรวมถึงสิทธิประโยชนทางภาษีและแผนงานที่ให
สิทธิประโยชนตาง ๆ นี้จะยังคงมีอยูตอไปเพื่อคงไวซึ่งผลประโยชนของนักลงทุน
ตางชาติในสวนของการผลิตกระแสไฟฟาโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคพลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งมาตรการตาง ๆ เหลานี้และระบบนิเวศ
ของพลังงานหมุนเวียนที่ชัดเจนจะทําใหประเทศอินเดียกลายเปนแหลงลงทุนที่
นาสนใจ

(4)

ภาพรวมการผลิตพลังงานหมุนเวียนและไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศจีน


โครงสรางอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
โดยปกติการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศจีนสามารถแบงได
เปนการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบกระจาย และการผลิตไฟฟา
จากพลังงานแสงอาทิตยแบบศูนยกลาง โดยแบงตามระยะทางของโรงไฟฟากับ
ตูควบคุม (Load Center) การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบกระจาย
นั้นเปนการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ตั้งอยูในบริเวณพื้นที่อยูอาศัยของ
ผูใชไฟฟาหรือบริเวณใกลเคียง ผูใชไฟฟานั้นสามารถใชไฟฟาจากการผลิตได
โดยตรงโดยไฟฟาสวนเกินจะถูกสงไปตามเครือขายเชื่อมโยงไฟฟาและใชเปน
พลังงานไฟฟาสํารองเพื่อชดเชยในกรณีที่ไฟฟา ณ เครือขายเชื่อมโยงไฟฟามี
ความผันผวนเนื่องจากการผลิตไฟฟาหรือการใชไฟฟาที่ไมสมดุล ณ จุดจาย
ไฟฟา ในทางกลับกัน การผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบศูนยกลางเปน
การผลิตไฟฟาโดยโรงผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาดใหญ (โดยทั่วไปแลว
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กําลังการผลิตติดตั้งมากกวา 10.0 เมกะวัตต) โดยตั้งอยูในบริเวณพื้นที่ที่ถูก
จัดสรรไวโดยเฉพาะแลวสงไฟฟาที่ผลิตทั้งหมดไปยังจุดเชื่อมตอไฟฟา
ในระหวางป 2548 ถึงป 2555 ประเทศจีนไดพัฒนาฐานการผลิตขนาดใหญใน
สวนของอุปกรณสําหรับพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม ซึ่งในป 2557
ประเทศจี น มี สั ด ส ว นการผลิ ต แผงโซลาร เ ซลล ป ระมาณร อ ยละ 35.0 ของ
ผลผลิตทั่วโลก41 ความสามารถในการผลิตแผงโซลารเซลลและสวนประกอบ
สําคัญอื่น ๆ ที่ใชในการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย เชน ระบบแปลงไฟ
ระบบกรองไฟ หมอ แปลง อุ ป กรณ ตัด ไฟ ระบบควบคุม เป น สว นชว ยสร า ง
พื้นฐานที่ดีสําหรับการพัฒนาการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยสําหรับ
ประเทศจีน


โครงสรางอุตสาหกรรมและหวงโซคุณคา
โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยทั้งหมดตองจดทะเบียนกับองคการ
บริหารพลังงานแหงประเทศจีน และตองไดรับการอนุมัติทั้งในระดับชาติและ
ระดับทองถิ่น บริษัทสงไฟฟาและจายไฟฟาที่ตั้งอยูในบริเวณทองถิ่นที่โครงการ
ตั้งอยูมีหนาที่ที่จะตองรวมมือกับผูพัฒนาเพื่อพัฒนาแผนการเชื่อมตอเครือขาย
เชื่อมโยงไฟฟาที่คาดวาจะเปนไปได เมื่อสิ้นสุดโครงการผูพัฒนาโครงการจึงเขา
รวมทําสัญญาบริหารพลังงานกับบริษัทเครือขายเชื่อมโยงไฟฟาเพื่อจําหนาย
ไฟฟาที่ผลิตไดไปตามเครือขายตอไป

รูป (จ)-3: โครงสรางอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศจีน
องคการบริ หาร
พลังงาน
แหงชาติ

ผูดาํ เนินธุรกิจประกอบระบบ

ภายใตสญ
ั ญาบริ หารจัดการพลังงาน (EMC)

หนวยงานดาน
พลังงานระดับ
มณฑล

บริษัทเครือขายไฟฟาตอนใต ของจีน

เครือข ายเชื่อมโยงไฟฟาของรัฐ ครอบคลุมตอน
เหนือของจีน

บริษทั เครือข ายไฟฟาระดับจังหวัดทางตอนใต ของจีน (ห า
จังหวัด คือ กวางดง ไฮนาน ยูนนาน กูยโจว และกวางซี)

บริษทั เครือข ายไฟฟาระดับจังหวัดในส วนอืน่ ที่ไม ได อยูใน
พืน้ ที่ให บริการของบริษทั เครือข ายไฟฟาตอนใต ของจีน

แหลงที่มา: ฟรอสต แอนด ซัลลิแวน
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ฟรอสต แอนด ซัลลิแวน ป 2558
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ผูลงทุน/
พัฒนา
โครงการ

คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรปแห งชาติจนี

ผูผ ลิตแผงพลังงานแสงอาทิตยและผูจ ดั หาอุปกรณประกอบอื่นๆ

สวนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย



บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

สภาวะอุปสงค
ประเทศจีนเปนประเทศที่มีขนาดใหญซึ่งในป 2556 ประชากรมากกวา 3 ลาน
คนในประเทศจีนยังไมมีไฟฟาใช ทําใหในเดือนกันยายน 2556 องคการบริหาร
พลังงานแหงประเทศจีน ไดประกาศแผนเพื่อแกไขปญหาการจายไฟฟา
ที่ เ ครื อ ข า ยเชื่ อ มโยงไฟฟ า ที่ ไ ม เ ชื่ อ มต อ กั น ในระยะเวลา 3 ป ซึ่ ง แผนนี้
มีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มการจายไฟฟาไปยังประชากรที่อยูนอกเครือขายเชื่อมโยง
ไฟฟา โดยหวังวาการขับเคลื่อนการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจะเปนหนึ่ง
ในเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือและสามารถนําไปใชปฏิบัติ
ไดจริง
การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยเปนโครงการ
ใหญที่ริเริ่มโดยรัฐบาลเพื่อใชในการทดสอบความสามารถทางเทคโนโลยีการ
ผลิตและความตองการไฟฟาในโครงสรางขนาดใหญ นอกจากนั้น ในพื้นที่ทาง
ภาคตะวั น ตกของประเทศจี น มี แ หล ง แสงอาทิ ต ย จํ า นวนมากจึ ง ได รั บ การ
สนับสนุนการพัฒนาการผลิตพลังงานแสงอาทิตยเพื่อสงใหกับจังหวัดทางภาค
ตะวั น ออก การใช ส ายส ง ไฟฟ า แรงดั น สู ง คุ ณ ภาพดี จ ะช ว ยลดการสู ญ เสี ย
พลังงานโดยเฉพาะในกรณีการสงไฟฟาระยะทางไกล42 ทําใหสามารถสงไฟฟา
ที่ผลิตจากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจากจังหวัดในภาคตะวันตกไปยังภาค
ตะวันออกไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาประสิทธิภาพดังกลาวมี
สวนชวยในการพัฒนาโครงการไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบศูนยกลางและ
พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานแสงอาทิตยอยางกวางขวางตามมาใน
จังหวัดทางภาคตะวันตก
ดวยปจจัยการสนับสนุนที่กลาวไวขางตน การผลิตไฟฟาพลังงงานแสงอาทิตย
ในประเทศจีนเพิ่มขึ้นเกือบ 7 เทา ภายใน 2 ป จาก 3,590.0 กิกะวัตต-ชั่วโมง
ในป 2555 เปน 25,000.0 กิกะวัตต-ชั่วโมงในป 2557 โดยมีการคาดการณวา
จะเพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง จาก 30,025.0 กิ ก ะวั ต ต -ชั่ ว โมงในป 2558 เป น
75,000.0 กิกะวัตต-ชั่วโมงในป 2563 โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปเทากับ
รอยละ 20.1

42

เกี่ยวกับการสงพลังงานไฟฟาผานสายสงกระแสไฟฟาตรงที่มีขนาดเกิน ±500 กิโลโวลต-แอมแปร แทนระบบไฟฟากระแสสลับทั่วไปจํานวนมาก
ขอดีหลักของการสงไฟฟากระแสตรงไฟฟาแรงสูงคือการลดการสูญเสียพลังงานไฟฟาในระหวางการสง ซึ่งจํานวนสูงสุดตลอดการสงพลังงานไฟฟา
ระยะทางไกล
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ปริมาณการผลิตไฟฟา(กิกะวัตต-ชั่วโมง)

แผนภูมิ (จ)-8: การผลิตไฟฟาโซลาเซลลโดยรวมประเทศจีน ป 2558 ถึงป 2563
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-

75,000
62,468

25,000
3,590
2555

30,025

36,060

43,308

52,013

8,400
2556

2557

2558F

2559F

2560F

2561F

2562F

2563F

แหลงที่มา: สถิติประเทศจีนป 2557; คณะกรรมการภาครัฐแหงประเทศจีน; กลยุทธการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแหงชาติ (ป2557 ถึงป 2563)คณะกรรมการ
ภาครัฐแหงประเทศจีน 2557; ฟรอสต แอนด ซัลลิแวน


สภาวะอุปทาน
แผนพั ฒ นาพลั ง งานแสงอาทิ ต ย สํ า หรั บ 5 ป ฉบั บ ที่ 12 ซึ่ ง ประกาศโดย
องคการบริหารพลังงานแหงประเทศจีน ในป 2555 เปนนโยบายสงเสริมการ
พั ฒ นาการติ ด ตั้ ง โซล า เซลล ใ นประเทศจี น ในทางกลั บ กั น ในป 2556
สภารัฐมนตรีไดเสนอใหสงเสริมโครงการ การพัฒนาในอุตสหกรรมโซลาเซลล
อยางยั่งยืน และการวัดผลการบริหารชั่วคราวของโครงการสถานีไฟฟาโซลา
เซลล ซึ่งมีการกําหนดไวชัดเจนในสวนของการตั้งเปาหมาย กรอบเวลา ขั้นตอน
ในการพั ฒ นาโครงการผลิ ต ไฟฟ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย แ ละข อ กํ า หนดการ
เชื่อมตอโครงขายไฟฟาสําหรับหนวยงานพลังงานและบริษัทเครือขายเชื่อมโยง
ไฟฟาระดับทองถิ่น สวนเอกสารเพิ่มเติมที่ออกโดยองคการบริหารพลังงานแหง
ประเทศจีน ในเดือนกันยายน 2557 เพื่อแจงนโยบายการดําเนินการและ
ปฏิบัติการในโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบกระจาย เนนไปที่การ
ใหความสําคัญในการผลิตไฟฟาแบบกระจาย นโยบายทางดานการเงินมีสวน
ส ง เสริ ม เป น อย า งมากต อ ผู ที่ มี ค วามสนใจในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ไฟฟ า
พลังงานแสงอาทิตยในประเทศจีนซึ่งชวยใหเกิดการเติบโตในอุตสาหกรรมการ
ผลิ ต ไฟฟ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย เ พิ่ ม ขึ้ น แบบก า วกระโดด จาก 3,410.0
เมกะวัตต ในป 2555 เปน 26,520.0 เมกะวัตต ในป 2557 ที่อัตราเติบโตเฉลี่ย
สะสมตอปเทากับรอยละ 178.9 และถูกคาดการณไววาจะเพิ่มขึ้นโดยมีอัตรา
เติบโตเฉลี่ยสะสมตอป รอยละ 24.8 จาก 33,097.0 เมกะวัตต ในป 2558 เปน
100,000.0 เมกะวัตต ในป 2563
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

แผนภูมิ (จ)-9: กําลังการผลิตติดตั้งไฟฟาจากโซลาเซลลในประเทศจีน ป 2555 ถึงป 2563 (2012 – 2020F)

120,000
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เมกะวัตต
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80,000
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60,000
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-
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2559F

2560F
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2562F

2563F

แหลงที่มา: สถิติแหงชาติ ประเทศจีน ป 2557; แผนพัฒนาพลังงานเชิงกลยุทธระหวางป 2557 ถึงป 2563 โดย สภาแหงรัฐของประเทศจีน (Office of the
State Council) เดือนพฤศจิกายน ป 2557; ฟรอสต แอนด ซัลลิแวน, ป 2558
ขอมูลจากแผนพัฒนาพลังงานเชิงกลยุทธ ป 2557 ถึงป 2563 ที่ออกโดยสํานักคณะกรรมการรัฐในเดือนพฤศจิกายน 2557 ระบุไววา พลังงานหมุนเวียน เชน
การผลิตไฟฟาจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย รวมไปถึงพลังงานสะอาดจากกาซธรรมชาติเปนแหลงพลังงานชนิดที่คาดวาจะมีการเติบโตขึ้นอยาง
รวดเร็วที่สุดในระหวางป 2558 ถึงป 2563

แผนภูมิ (จ)-10: กําลังการผลิตติดตั้งไฟฟาในประเทศจีน แยกตามประเภทเชื้อเพลิง ป 2555 และ 2563F
2555
ถ่านหิน
61.0%

อืน
่ ๆ
(นิวเคลียร์
ก๊าซธรรมชาติ
และอืน
่ ๆ)
7.9%

ถ่านหิน
56.6%

2563F

อืน
่ ๆ
(นิวเคลียร์
ก๊าซธรรมชาติ
และอืน
่ ๆ)
10.5%

พลังงาน
แสงอาทิตย์
1.9%
พลังลม
7.0%
พลังนํ้ า
22.1%

พลังงาน
แสงอาทิตย์
5.1%
พลังลม
10.1%
พลังนํ้ า
17.7%

แหลงที่มา: แผนพัฒนาพลังงานเชิงกลยุทธ ป 2557 ถึงป 2563 โดยคณะกรรมการรัฐ เดือนพฤศจิกายน ป 2557; ฟรอสต แอนด ซัลลิแวน, 2558


ภาวะการแขงขัน
ป 2557 กําลังการผลิตติดตั้งรวมของการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
อยูที่ 26,520.0 เมกะวัตต
ในแง ข องกํ า ลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ ง การผลิ ต ไฟฟ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย ใ น
ประเทศจีน บริษัทไชนาเพาเวอรอินเวสตเมนท มีกําลังการผลิตที่ใชไดจริงถึง
2,690.0 เมกะวัตต ซึ่งเปนปริมาณการผลิตที่มีประสิทธิผลมากที่สุดโดยคิดเปน
สัดสวนรอยละ 10.1 ของกําลังการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยสวนที่
ติดตั้งไวแลวทั้งหมดในประเทศจีนในป 2557 ตามดวยกลุมบริษัทอนุรักษและ
คุ ม ครองพลั ง งานที่ มี กํ า ลั ง การผลิ ต ที่ ใ ช ไ ด จ ริ ง ณ ปลายป 2557 จํ า นวน
1,620.0 เมกะวัตต หรือมีสวนแบงการตลาดรอยละ 6.1 ในขณะที่กูเตียน กรุป
ซึ่งเปนบริษัทผลิตไฟฟาจากโซลาเซลลขนาดใหญอันดับ 3 ในประเทศจีนมี
กํ า ลั ง การผลิ ต ที่ ใ ช ไ ด จ ริ ง เท า กั บ 1,200.0 เมกะวั ต ต หรื อ คิ ดเป น ส ว นแบ ง
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

การตลาดร อ ยละ 4.5 ตามที่ ไ ด ป ระกาศในเดื อ นสิ ง หาคม 2558 โดยเดื อ น
มิถุนายน 2558 กูเตียน กรุปมีกําลังการผลิตจากพลังงานแสงอาทิตยที่ใชไดจริง
ลดลงเหลือ 211.0 เมกะวัตต43 ซึ่งเปนผลจากการปรับแผนกลยุทธของบริษัทที่
จะเลิกการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนของบริษัทเพื่อมุงเนนธุรกิจหลักใน
สวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานความรอน
แมวา อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศจีนยังคง
ถูกควบคุมโดยผูผลิตไฟฟาอิสระที่เปนรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ ประกอบไปดวย
8 บริษัทจาก 10 บริษัทขนาดใหญที่สุดเมื่อพิจารณาจากกําลังการผลิตติดตั้ง
การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยยังคงไดรับความสนใจจากภาคเอกชน
โดยเฉพาะโครงการที่มีกําลังการผลิตขนาดเล็ก อาทิ โครงการที่มีกําลังการผลิต
1.0 เมกะวัตต อยางไรก็ตาม แนวโนมการลงทุนจากภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นโดย
โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่มีขนาดใหญ จะลงทุนโดยบริษัท
ที่มีความมั่นคงทางดานการเงิน
แผนภูมิ (จ)-11: สวนแบงการตลาดของโครงการผลิตไฟฟาจากโซลาเซลล ประเทศจีน ป 2557
กลุมอนุรักษและคุมครองพลังงาน
ประเทศจีน 1,620.0 เมกกะวัตต
5.8%

บรรษัทการลงทุนพลังงานไฟฟา
ประเทศจีน 2,690.0 เมกกะวัตต
9.6%

อื่น ๆ 17,190.0 เมกกะวัตต
61.3%

กลุมบริษัทกูเตี๋ยน
1,200.0 เมกกะวัตต 4.3%

กลุมบริษัททรีจอรจ 930 .0
เมกกะวัตต 3.3%
กลุมบริษัทหัวเตียน
โซลาเซลล ชุนเฟง
890.0 เมกกะวัตต 3.2%
840.0 เมกกะวัตต 3.0%
กลุมบริษัทเซเจียงฉิน
กลุม บริษัทฮวนเอ็ง
820.0 เมกกะวัตต 2.9%
740.0 เมกกะวัตต 2.6%
กลุมพลังงานนิวเคลียรทั่วไป
ประเทศจีน 570.0 เมกกะวัตต
ดาตัง 560.0 เมกกะวัตต 2.0%
2.0%

แหลงที่มา: รายงานการประเมินการพัฒนาการผลิตไฟฟาโซลาเซลลของประเทศจีน ป 2557, องคการบริหารพลังงานแหงประเทศจีน, ฟรอสต แอนด ซัลลิ
แวน


ภาพรวมในอนาคต
การเพิ่มสัดสวนขึ้นของพลังงานหมุนเวียนในการผลิตพลังงาน
ตั้งแตป 2556 รัฐบาลจีนไดออกนโยบายและกฎขอบังคับเพื่อสงเสริมโครงการ
ผลิ ต ไฟฟ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย เ พื่ อ แก ป ญ หาสภาพภู มิ อ ากาศที่
เปลี่ยนแปลง การลดลงของสัดสวนการใชถานหินในการผลิตพลังงาน และเพื่อ
รองรับความตองการการใชไฟฟาในพื้นที่นอกเครือขายเชื่อมโยงไฟฟาหลัก

43

รายงานประจําครึ่งป กลุม Guodian ประเทศจีน วันที่27 เดือนสิงหาคม ป 2558
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ทั้งนี้ รัฐบาลจีนวางแผนที่จะเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
จาก 26.5 กิกะวัตตในป 2557 เปน 100.0 กิกะวัตตภายในป 256344 โดยมี
อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปเทากับรอยละ 24.8 ในขณะที่พลังงานความรอน
ใตพิภพ พลังงานชีวภาพ และพลังงานจากคลื่นในมหาสมุทรลวนไดรับการ
พิจารณาใหเปนพลังงานหมุนเวียนที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ทั้งนี้ มีการ
คาดการณวาการผลิตไฟฟาดวยพลังงานความรอนใตพิภพจะเพิ่มกําลังการ
ผลิตไดเทียบเทาการใชถานหิน 50 ลานตันในป 2563
นโยบายสนับสนุนที่เพิ่มขึ้น
การออกนโยบายเพิ่มเติมตั้งแตป 2556 เกี่ยวกับการใชพลังงานแสงอาทิตยได
ชวยใหนักลงทุนมีความเขาใจที่ชัดเจนมากขึ้นทั้งดานคาใชจายในการเชื่อมตอ
เครือขายเชื่อมโยงไฟฟา จํานวนเงินอุดหนุน เปาหมายสําหรับกําลังการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของโครงการใหมประจําป เปนตน
อย า งไรก็ ต าม ความไม แ น น อนทั้ ง ในเรื่ อ งขนาดโครงการพั ฒ นาพลั ง งาน
แสงอาทิตยที่จะไดรับอนุมัติและการอนุญาตใหเชื่อมตอเครือขายเชื่อมโยง
ไฟฟายังคงมีอยู ในสวนสัญญาซื้อขายไฟฟายังคงไมมีการอนุมัติอยางเปน
ทางการจากรัฐบาลใหกับนักลงทุนหรือบริษัทโครงขาย อยางไรก็ตามมีการ
คาดการณวาจะมีแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายไฟฟาออกมาเพื่อทํา
ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอยางเชน มีการเสนอแนะใหทดลองใชสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ าในบางภูมิภาคเพื่ อศึ กษาความเป นไปได ในการเชื่อ มโยงนั กลงทุ นใน
ตลาดทุนกับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ขอเสนอแนะ
ดังกลาวคาดวาจะสามารถดึงดูดนักลงทุนจากตลาดทุนใหมาสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในระดับ
ท อ งถิ่ น ได ม ากขึ้ น เนื่ อ งจากนั ก ลงทุ น เหล า นี้ มี ค วามต อ งการที่ จ ะได รั บ
ผลตอบแทนที่มีความแนนอนจากการลงทุน และโครงการที่มีสัญญาซื้อขาย
ไฟฟานั้นสามารถตอบสนองความตองการของนักลงทุนได
ขอตกลงรวมกันเพิ่มเติมในระดับทองถิ่น
นอกจากการออกนโยบายเกี่ยวกับแสงอาทิตยโดยรัฐบาลกลาง หนวยงานรัฐ
ระดับทองถิ่นยังไดออกนโยบายเพื่อใชภายในพื้นที่ของตนเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย
โครงสร า งอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ไฟฟ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย ใ น
อนาคต
ฟรอสต แอนด ซัลลิแวนคาดการณวาการเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงไฟฟาอิสระใน
ประเทศจีนนั้น สวนหนึ่งจะเปนการลงทุนและดําเนินงานในโครงการผลิตไฟฟา
44

แผนพลังงานระดับชาติเชิงกลยุทธ (ป 2557 - 2563) สํานักคณะกรรมการรัฐ เดือนมิถุนายน ป 2557

สวนที่ 2.2.2 หนา 115

สวนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

จากพลังงานแสงอาทิตย และเนื่องจากการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ในเชิงพาณิชยยังอยูในขั้นเริ่มตน จึงยังไมมีผูลงทุนรายใดที่มีสวนแบงการตลาด
ที่มีนัยสําคัญ ดังนั้นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่ดีและมีความรูความสามารถ
ในเชิงเทคนิคจะไดรับผลประโยชนอยางมาก
ศั ก ยภาพและโอกาสในการผลิ ต ไฟฟ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย ใ น
ประเทศจีน
รัฐบาลจีนไดแสดงความมุงมั่นในการปรับปรุงคุณภาพอากาศรวมถึงการปฏิบัติ
ตามข อ ตกลงระหว า งประเทศที่ จ ะลดการปล อ ยก า ซคาร บ อนไดออกไซด
ตอหนวยดัชนีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศในสัดสวนรอยละ 40.0 ถึง
รอยละ 50.0 ตั้งแตป 2548 ถึงป 2563 ในการนี้ ฟรอสต แอนด ซัลลิแวน เห็นวา
การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในเชิงพาณิชยควรจะเปนหนึ่งในตัว
วัดผลสําหรับเปาหมายนี้ นอกจากนี้ การผสานเครือขายเชื่อมโยงไฟฟาขนาด
เล็ กและการผลิ ตไฟฟา จากพลั ง งานแสงอาทิตย แ บบกระจายถือ เปน วิธี ที่ มี
ประสิทธิภาพวิธีหนึ่งที่ชวยลดการพึ่งพิงการใชพลังงานถานหินในเขตเมืองที่มี
ประชากรอาศั ย อยู อ ย า งหนาแน น และด ว ยการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น จาก
รัฐบาลกลาง บวกกับกลไกการสนับสนุนในสวนภูมิภาค อีกทั้งการปรับปรุง
กฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ และการที่ตลาดยังมีผูขายนอยราย ฟรอสต แอนด
ซัลลิแวนเห็นวา การผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยในระดับใหญนั้นนาจะเติบโต
อยางรวดเร็ว และจะกลายเปนโอกาสสําหรับนักลงทุน ผูพัฒนาโครงการ ผูจัด
จํ า หน า ยอุ ป กรณ ผ ลิ ต ไฟฟ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ตย และผู ติ ดตั้ ง ระบบใน
อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตยที่จะไดรับผลประโยชนจากการเติบโตนี้
(ฉ)

ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟาจากถานหินในประเทศอินโดนีเซีย
(1)

ภูมิหลังอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟาจากถานหิน
ถานหินเปนหนึ่งในเชื้อเพลิงฟอสซิลที่หาไดงายในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเปนประเทศ
ผูผลิตรายใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 45 ตามขอมูลของ BRG ประเทศ
อินโดนีเซียเปนผูผลิตถานหินรายใหญอันดับ 4 ของโลกในป 2556 ผูพัฒนาโรงไฟฟาใน
ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย สามารถจั ดหาถ านหิ น ราคาถู ก จากตลาดในประเทศได เ นื่อ งจาก
ประเทศอินโดนีเซียมีปริมาณถานหินสํารองที่มีอุดมสมบูรณ จึงสงผลใหมีการเลือกใช
เทคโนโลยีที่เชื่อถือไดเชน โรงไฟฟาพลังงานถานหินกันอยางแพรหลาย
บริษัทพีทีพีแอลเอ็น เปนรัฐวิสาหกิจดําเนินการแบบบริษัทจํากัด46 เปนผูจัดจําหนายไฟฟา
เพียงผูเดียวในประเทศอินโดนีเซียซึ่งกําลังการผลิตติดตั้งของบริษัทพีทีพีแอลเอ็นในป
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ตามบีจีอาร ผูผลิตถานหินหาอันดับแรกในป 2556 คือ ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย ประเทศอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลีย
มีประเทศอินโดนีเซียประเทศเดียวที่ตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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บริษัทพีทีพีแอลเอ็นแปรสภาพจากกิจการสาธารณูปโภคมาเปนบริษัทจํากัดที่รัฐเปนเจาของใน ป 2547
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2557 เทากับ 39,258.0 เมกกะวัตต โดยที่กําลังการผลิตรอยละ 51.2 มาจากโรงไฟฟา
พลังงานถานหิน47 นอกเหนือจากบริษัทพีทีพีแอลเอ็น แลว ประเทศอินโดนีเซียยังมีการ
ผลิตไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาอิสระอีกดวยอันเปนความพยายามของรัฐบาลในการทําให
อุตสาหกรรมไฟฟาในประเทศทันสมัยบริษัทพีทีพีแอลเอ็น ผูกขาดการเปนผูซื้อไฟฟาจาก
ผูผลิตไฟฟาอิสระแตเพียงผูเดียว กําลังการผลิตติดตั้งโดยผูผลิตไฟฟาอิสระในป 2557
รวมเทากับ 7,950.7 เมกะวัตต โดยกําลังการผลิตติดตั้งจากโรงไฟฟาพลังงานถานหิน
เทากับจํานวน 5,358.0 เมกะวัตต
(2)

สภาวะอุปสงค
การพัฒนาดานเศรษฐกิจที่แข็งแกรงของประเทศอินโดนีเซียและความมั่งคั่งของประชากร
ที่มีรายไดปานกลางเพิ่มสูงขึ้นเปนตัวเรงการเติบโตของความตองการใชไฟฟาในประเทศ
โดยปริมาณการใชไฟฟาเพิ่มมากขึ้นโดยอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปเทากับรอยละ 7.8
จาก 147,315.0 กิกะวัตต-ชั่วโมง ในป 2553 เปน 198,602.0 กิกะวัตต-ชั่วโมง ในป 2557

แผนภูมิ (ฉ)-1: ปริมาณการใชไฟฟา (กิกะวัตต-ชั่วโมง) ป 2553 ถึงป 2563F
ปริมาณการใชไฟฟา
(กิกกะวัตต- ชั่วโมง)
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หมายเหตุ: ปริมาณการใชไฟฟาอางอิงจากขอมูลการจําหนายไฟฟา
แหลงที่มา: รายงานประจําป 2557 ของบริษัทพีทีพีแอลเอ็น อารยูพีทีแอล (RencanaUsahaPenyediaanTenagaListrik) ป 2558 ถึง 2567 และฟรอสต
แอนด ซัลลิแวน

ปริมาณการใชไฟฟาของประเทศอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้นจาก 199.0 เทราวัตต-ชั่วโมง ในป
2557 เปน 332.0 เทราวัตต-ชั่วโมง ในป 2563 โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปเทากับ
รอยละ 8.9 ตามการคาดการณที่ปรากฏในรายงานอารยูพีทีแอล ป 2558 ถึงป 2567
อั ต ราการเติ บ โตของความต อ งการใช ไ ฟฟ า ในประเทศคาดการณ ว า จะปรั บ สู ง ขึ้ น
เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร การเพิ่มขึ้นของระดับรายได และการเกิดขึ้น
ของเขตเมืองอยางรวดเร็ว เมื่ออํานาจการใชจายของประชากรเพิ่มขึ้นอันสงผลทําให
ประชากรสามารถยกระดับมาตรฐานการครองชีพของตนเองได จึงคาดการณวาจะมีการ
ใชเครื่องใชไฟฟาเพิ่มขึ้นเชนกัน

47

แหลงที่มา: รายงานประจําป 2557 ของบริษัทพีทีพีแอลเอ็น
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ชองวางระหวางการเติบโตดานกําลังการผลิตและการเพิ่มขึ้นของความตองการใชไฟฟา
ทําใหเกิดเหตุไฟฟาดับบอยครั้ง เหตุไฟฟาดับทําใหรัฐบาลริเริ่มนําโครงการเชนโครงการ
เรงดวนมาใชเพื่อเพิ่มปริมาณกําลังการผลิตไฟฟาของประเทศ โดยอางอิงจากแผนพัฒนา
กําลังผลิตไฟฟา 10 ป และแผนความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟาในระยะยาวของ
ประเทศอินโดนีเซียที่ประกาศไวในป 2553 รัฐบาลอินโดนีเซียวางแผนที่จะเพิ่มกําลังการ
ผลิตติดตั้งจํานวน 55,345.0 เมกะวัตต ในชวงตั้งแตป 2554 ถึงป 2563
สภาวะอุปทาน
ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา 10 ป ของประเทศอินโดนีเซียในป 2553 รัฐบาล
อินโดนีเซียตั้งเปาเพิ่มกําลังการผลิตติดตั้งเพิ่มเติมอีก 55,345.0 เมกะวัตต ภายในป 2563
กําลังการผลิตติดตั้งเพิ่มเติมนี้จะมาจากเชื้อเพลิงถานหินเปนสวนใหญ (35,573.0
เมกะวัตต หรือคิดเปนรอยละ 64.3 ของกําลังการผลิตเพิ่มเติมตามแผน) การดําเนินการ
ขยายกําลังการผลิตไฟฟาจากพลังงานถานหินมีจุดประสงคเพื่อเขามาแทนที่โรงไฟฟาที่ใช
น้ํามันและเพื่อเปนการใชทรัพยากรถานหินในทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการ
ผลิตไฟฟาอีกดวย
แผนภูมิ (ฉ)-2: แผนกําลังการผลิตติดตั้ง (หนวยเมกะวัตต) ของโรงไฟฟาแยกตามประเภทเชื้อเพลิง ป 2557 ถึงป 2565F

กําลังการผลิตติดตั้ง
(เมกกะวัตต)

100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0

4,525

5,047

5,750

7,287

4,450
48,183
31,686

56,003
53,968
51,308
4,300
4,146
4,146
29,440
28,120
26,300
25,810
2,933
2,933
2,933
2,933
2,933
2,933
2,923
2,863
2,923
27,022
26,857
26,563
26,432
25,682
21,148
15,933
13,379
13,019
4,450

2557

2558E

2559F

กาซธรรมชาติ

2560F

น้ํามันดีเซล

2561F

2562F

ถานหิน

2563F

2564F

2565F

พลังน้ํา

หมายเหตุ: การวางแผนขางตนไมรวมกําลังการผลิตไฟฟาพลังงานความรอนและพลังงานหมุนเวียน
แหลงที่มา: อารยูพีทีแอลของบริษัทพีทีพีแอลเอ็น ป 2558 ถึงป 2567 และฟรอสต แอนด ซัลลิแวน

ฟรอสต แอนด ซั ลลิ แ วนคาดว ากํ า ลัง การผลิตติ ดตั้ ง ของโรงไฟฟ าถ านหิ น ในประเทศ
อินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้นจาก 25,810.0 เมกะวัตต ในป 2557 เปน 56,003.0 เมกะวัตต ในป
2565 โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปเทากับรอยละ 10.2 ความพยายามของรัฐบาล
อินโดนีเซียเพื่อตอบสนองตามความตองการใชไฟฟาที่กําลังเพิ่มขึ้นสะทอนอยูในแผนงาน
“Pengelolaan Energi Nasional ป 2548 ถึงป 2568” ซึ่งมีเปาหมายบรรลุผลอัตราการ
เขาถึงไฟฟารอยละ 95.0 ภายในป 2568 และเพื่อใหบรรลุเปาหมายนี้รัฐบาลวางแผนที่จะ
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ขยายโครงสรางพื้นฐานสําหรับการสงจายไฟฟาใหคลอบคลุมมากยิ่งขึ้นรวมถึงแผนการ
สรางระบบโครงขายไฟฟาอาเซียน
การผลิตไฟฟาของประเทศอินโดนีเซียพึ่งพาโรงไฟฟาพลังงานถานหินเปนอยางมาก กําลัง
การผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงถานหินมีปริมาณประมาณรอยละ 50.0 ของกําลังการผลิต
ติดตั้งรวมในป 2557 ซึ่งเทากับ 51,620.6 เมกะวัตต โดยความตองการถานหินที่ลดลงทั่ว
โลกโดยเฉพาะจากประเทศจีนบวกกับราคาถานหินที่ลดลงในป 2555 ผลักดันใหบริษัท
เหมืองถานหินที่เดิมทําการสงออกถานหินเปนหลักขยายธุรกิจไปยังภาคสวนอื่นซึ่งรวมถึง
ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานถานหิน การที่บริษัทเหมืองถานหินเขาไปมีสวนรวมในภาคการ
ผลิตไฟฟาเปนสัญญาณที่ดีในประเทศอินโดนีเซียเพราะบริษัทเหมืองถานหินมีปริมาณ
ถานหินสํารองจํานวนมากและทําใหประเทศกาวไปสูการผลิตไฟฟาจากพลังงานถานหินที่
มีประสิทธิภาพ การพัฒนาโครงการโรงไฟฟาปากเหมืองที่มีการเชื่อมตอระบบขนสงถาน
หินเขาไปยังโรงไฟฟาโดยตรง (Mine-mouth) โดยบริษัทเหมืองถานหินทําใหบริษัทเหมือง
ถานหินดังกลาวสามารถดําเนินการธุรกิจไดอยางตอเนื่องและมีตลาดรองรับถานหินเสมอ
แมราคาจะต่ําลง ยิ่งไปกวานั้นยังเปนการลดภาระทางภาษีเพราะถานหินสําหรับใชใน
ประเทศไมอยูภายใตขอบังคับภาษีเพื่อการสงออกฉบับใหม สัดสวนการผลิตถานหินที่ใช
ในตลาดในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น เป น สิ่ ง ที่ พิ สู จ น ใ ห เ ห็ น ถึ ง แนวโน ม ความ
ตองการใชไฟฟาที่กําลังเพิ่มขึ้นและการเพิ่มของอัตราการเขาถึงไฟฟาตามเปาหมายของ
รัฐบาล
(3)

ภาวะดานการแขงขัน
ตารางดานลางแสดงรายชื่อผูพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟาอิสระ 5 อันดับแรกในประเทศ
อินโดนีเซียที่กําลังดําเนินกิจการโรงไฟฟาพลังงานถานหิน
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ตาราง (ฉ)-1: ขอมูลโดยรวมผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPPs) ที่ผลิตไฟฟาจากถานหิน 5 อันดับแรกในประเทศอินโดนีเซีย
ป 2557
ป พ.ศ. 2557
ลําดับ

โรงไฟฟา

สัดสวนการลงทุน
(รอยละ)

กําลังการผลิตของ
โรงไฟฟา

กําลังการผลิตตามสัดสวน
การลงทุน

เมกะวัตต

เมกะวัตต

บริษัท พีที ไพตั้น เอนเนอรจี (PT Paiton Energy) (Paitonหนวย 7 และ 8)
1

อีเอ็นจีไออี (ENGIE)

60.0

1,230.0

732.0

2

โตเกียว อิเล็คทริค เพาเวอร
โค (เจแปน) (Tokyo
Electric Power Co
(Japan))

26.0

314.0

3

มิตซุย (Mitsui)

15.0

185.0

บริษัท พีที จาวา เพาเวอร (PT Paiton Energy) (Paitonหนวย 3)
1

อีเอ็นจีไออี (ENGIE)

60.0

825.0

491.0

2

โตเกียว อิเล็คทริค เพาเวอร
โค (เจแปน) (Tokyo
Electric Power Co
(Japan))

26.0

210.0

3

มิตซุย (Mitsui)

15.0

124.0

บริษัท พีที ชิเรบอน อิเล็คทริค เพาเวอร (PT Jawa Power) (Paitonหนวน 5 และ 6)
1

วายทีแอล คอรปอเรชั่น
(มาเลเซีย) (YTL
Corporation (Malaysia))

35.0

2

ซีเมนส (Siemens)

50.0

610.0

3

พีที อันติกา เอนเนอรจี ที
บีเค (PT.
BumipertiwiTatapradipta)

15.0

183.0

1,220.0

427.0

บริษัท พีที ซัมเบอร เซการรา พริมาดายา (PT SumberSegaraPrimadaya (S2P) - PLTU Cilacap)
1

พีที พีเจบี (PT PJB)

49.0

2

พีที บูมิเปติวีทาทาปราป
ราดิป ทา (PT
SumberSakti Prima)

51.0

600.0

294.0
306.0

บริษัท พีที ไซรบอน อิเล็คทริค เพาเวอร (PT Cirebon Electric Power)
1

พีที อินดิกา เอนเนอรจี ที
บีเค (Indika Energy)

20.0

2

มารุเบนิ (Marubeni)

33.0

215.0

3

โคมิโป (Komipo)

28.0

182.0
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ป พ.ศ. 2557
ลําดับ

4

สัดสวนการลงทุน
(รอยละ)

โรงไฟฟา

สามทาน (Samtan)

กําลังการผลิตของ
โรงไฟฟา

กําลังการผลิตตามสัดสวน
การลงทุน

เมกะวัตต

เมกะวัตต

20.0

132.0

บริษัท พีแอลทียู เซรัง (PLTU Serang)
1

พีที เพาเวอร จาวา บารัต
(PT. Power Jawa Barat)

100.0

600.0

600.0

แหลงที่มา: รายงานประจําปของบริษัทแตละบริษัทขางตน

ในชวงระยะแรกของการพัฒนาตลาดของผูผลิตไฟฟาอิสระนั้น ผูผลิตในตลาดสวนใหญ
จะเปนบริษัทสัญชาติยุโรปและบริษัทสัญชาติญี่ปุนที่เริ่มขึ้นจากการเขาเปนหุนสวนและ
ดําเนินธุรกิจพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟา อยางไรก็ตาม ในระหวาง FTP 1 และ FTP 2
ผูผลิตไฟฟาอิสระสัญชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตเริ่มเขาสูตลาด เชน บริษัทวายทีแอล
และบมจ. ราชบุรี นอกจากนี้ บริษัทสัญชาติอินโดนีเซียก็ไดเขารวมในการเปนผูผลิตไฟฟา
อิสระทั้งในรูปแบบของการดําเนินการดวยตนเองและในรูปแบบดําเนินการดวยการเปน
หุนสวนกับบริษัทตางชาติดวย
(4)

ภาพรวมในอนาคต
ในเดือนพฤษภาคม 2558 รัฐบาลอินโดนีเซียเริ่มดําเนินการแผนงานเพิ่มกําลังการผลิต
ติดตั้งเพิ่มเติมจํานวน 35,000.0 เมกะวัตต เพื่อตอบสนองความตองการใชไฟฟาที่กําลัง
เพิ่มขึ้น บริษัทพีทีพีแอลเอ็นจะเพิ่มกําลังการผลิตเพิ่มเติมอีก 10,000.0 เมกะวัตต ในขณะ
ที่ผูผลิตไฟฟาอิสระจะรับภาระสวนที่เหลือเพิ่มเติมอีก 25,000.0 เมกะวัตต ซึ่งตามแผน
พลังงานไฟฟาดังกลาวจะเปนการผลิตไฟฟาจากพลังงานถานหินประมาณ 20,000.0
เมกะวัตต
รัฐบาลอินโดนีเชียไดทําการปรับโครงสรางเงินอุดหนุนดานไฟฟาซึ่งทําใหอัตราคาไฟฟา
สํ า หรั บ ลู ก ค า ระดั บ กลางและระดั บ สู ง ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ร อ ยละ 34.0 ตั้ ง แต ตน ป 2557
รัฐบาลอินโดนีเซียคาดหวังวาการปรับโครงสรางเงินอุดหนุนดานไฟฟาครั้งนี้จะเปนการลด
ภาระงบประมาณภาครัฐและทําใหรัฐบาลอินโดนีเซียสามารถใชประโยชนจากการเงิน
อุดหนุนที่ลดลงโดยนําไปใชในการลงทุนโครงสรางพื้นฐานอื่น
ในเดือ นกันยายนป 2558 ราคาถานหินของประเทศอิน โดนีเ ซียมีราคาเท ากับ 59.14
ดอลลารสหรัฐตอตัน ซึ่งลดลงเปนจํานวน 11.5 ดอลลารสหรัฐตอตัน หรือลดลงรอยละ
15.86 จากในปกอนเนื่องจากความตองการใชถานหินลดลงทั่วโลกลดลง ดังนั้นแผน
พลังงานไฟฟา 35,000.0 เมกะวัตต อาจชวยเพิ่มความตองการใชถานหินภายในประเทศ
อันเปนการชดเชยความตองการใชถานหินจากตางประเทศที่ลดลง
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รั ฐ บาลอิ น โดนี เ ซี ย ยั ง ได เ ป ด เสรี ข อ บั ง คั บ การพั ฒ นาโครงการโรงไฟฟ า ปากเหมื อ ง
กระทรวงพลังงานและทรัพยากรแรไดตราขอบังคับที่อนุญาตใหบริษัทพีทีพีแอลเอ็นซื้อ
ไฟฟาโดยตรงจากโรงไฟฟาปากเหมืองโดยไมตองไดรับการอนุมัติจากกระทรวงตราบเทาที่
ราคายังอยูภายในขอบเขตที่ระบุในขอบังคับ ขอบังคับใหมยังระบุใหเจาของเหมืองถาน
หินจะตองถือหุนในบริษัทพลังงานไฟฟาปากเหมืองอยางนอยรอยละ 10.0 เพื่อใหมีความ
มั่นคงดานการจัดหาเชื้อเพลิง นอกจากนี้บริษัทพีทีพีแอลเอ็นสงเสริมใหโครงการโรงไฟฟา
ปากเหมืองพัฒนาสายสงที่จะเชื่อมตอกับเครือขายเชื่อมโยงไฟฟาที่มีอยูเดิมของบริษัทพีที
พีแอลเอ็น ซึ่งระบบเครือขายเชื่อมโยงดังกลาวอาจตกเปนทรัพยสินของบริษัทพีทีพีแอล
เอ็นในภายหลังจึงเปนการเรงพัฒนากําลังการผลิตจากโรงไฟฟาปากเหมือง
นอกจากนั้น แผนการติดตั้งระบบสงไฟฟากระแสตรงแรงสูงจากเกาะสุมาตราซึ่งเปนพื้นที่
ที่มีศักยภาพสูงในการเปนแหลงโรงไฟฟาปากเหมืองไปยังเกาะชวาซึ่งเปนจุดที่มีความ
ตองการใชไฟฟาสวนใหญเปนสัญญาณที่ดีสําหรับการพัฒนาการผลิตไฟฟาโดยผูผลิต
ไฟฟาอิสระที่ใชเชื้อเพลิงถานหิน
จากหลากหลายปจจัยที่มารวมกัน เชน ความตองการถานหินในตลาดตางประเทศที่ลดลง
ราคาถานหินตกต่ํา กําลังการผลิตที่มากเกินในอุตสาหกรรมเหมืองถานหินในประเทศ
อินโดนีเซีย การลดลงของเงินอุดหนุนดานไฟฟาภายในประเทศและแผนการผลิตพลังงาน
ไฟฟาเพิ่มเติมอีก 35,000.0 เมกกะวัตตของรัฐบาลลวนเปนสัญญาณที่ดีวาถานหินจะเปน
ทรัพยากรที่มีความมั่นคงและใชไดในระยะยาวซึ่งมีความจําเปนสําหรับการผลิตไฟฟาของ
ประเทศอินโดนีเซีย
(ช)

การคาดการณเชิงเทคโนโลยีเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟา

ในช ว งไม กี่ ป ที่ ผ า นมานี้ ไ ด มี น วั ต กรรมที่ สํ า คั ญ เกิ ด ขึ้ น หลายอย า งทํ า ให เ ทคโนโลยี ก ารผลิ ต
กระแสไฟฟานํามาประยุกตใชในเชิงพาณิชยไดจริงและชวยพัฒนาการเขาถึงพลังงานที่สะอาดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากขอมูล
ของสภาพลังงานโลก (World Energy Council) ไดชี้ใหเห็นวาการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟาไดถูกขับเคลื่อน
ดวยจุดมุงหมายสามประการคือ
-

การสรางความมั่นใจวาประเทศตาง ๆ จะไมประสบกับภาวะขาดแคลนพลังงานไฟฟาเพื่อ
รองรับความตองการสําหรับการเจริญเติบโต (ความมั่นคงดานพลังงาน) และ

-

การทําใหตนทุนการผลิตกระแสไฟฟาอยูในระดับต่ําที่สุดเทาที่จะเปนไปได (ความเสมอ
ภาคในการเขาถึงพลังงาน) และ

-

การลดการปลอยกาซใหนอยลงมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได (ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม)

ความพยายามที่จะตอบสนองจุดมุงหมายทั้งสามประการที่กลาวมา เปนสิ่งที่ผลักดันใหเทคโนโลยีการผลิต
กระแสไฟฟาใชทรัพยากรใหนอยที่สุด และสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดมากที่สุด อันจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของวงจร
การผลิตกระแสไฟฟา เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจึงเปนการผสมผสานระหวางการพัฒนาดานเทคโนโลยีดานเครื่องมือหรือ
อุปกรณตาง ๆ กับเทคโนโลยีดานกระบวนการโดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการปลอยกาซใหไดมาก
ที่สุด
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

เทคโนโลยีถานหิน
ดวยความอุดมสมบูรณของถานหินที่มีอยู จึงทําใหถานหินยังคงเปนแหลงทรัพยากรหลัก
ในการผลิตกระแสไฟฟาสําหรับประเทศกําลังพัฒนาจํานวนมากอันเนื่องมาจากตนทุนใน
การผลิตกระแสไฟฟาที่ต่ํากวา โดยประเทศสมาชิกในองคกรความรวมมือและพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (OCED) ไดมีการมุงเนน “เทคโนโลยีถานหินสะอาด” มากยิ่งขึ้น เพื่อลดการ
ปลอยกาซทําใหการผลิตไฟฟาโดยใชพลังงานถานหินสามารถแขงขันกับการผลิตไฟฟาที่
ใชเชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ ที่สรางมลพิษนอยกวา นอกจากนี้ ขอมูลจากทบวงพลังงาน
ระหวางประเทศ ยังไดแสดงใหเห็นวา ในป 2555 กําลังการผลิตพลังงานไฟฟาของโลก
กวารอยละ 40.0 นั้นมาจากการใชถานหินเปนเชื้อเพลิง ซึ่งมีกําลังการผลิตทั่วโลกอยูที่
1,617.0 กิกะวัตต โดยเทคโนโลยีซับคริทิเคิลไดถูกนํามาใชเพื่อรองรับกําลังการผลิตทั่ว
โลกกวารอยละ 75.0 รองลงมาคือเทคโนโลยีซูเปอรคริทิเคิล (รอยละ 22.0) และเทคโนโลยี
อัลตราซูเปอรคริทิเคิล (รอยละ 3.0)
เทคโนโลยีซับคริทิเคิลถือเปนรูปแบบการผลิตไฟฟาพลังงานถานหินที่มีประสิทธิภาพนอย
ที่สุดและกอใหเกิดมลภาวะมากที่สุด โดยจําเปนตองอาศัยเชื้อเพลิงและน้ํามากกวาใน
การผลิตกระแสไฟฟาในปริมาณที่เทากัน อีกทั้งยังสรางมลภาวะมากกวาดวย โรงไฟฟา
พลังถานหินที่ใชเทคโนโลยีซับคริทิเคิลทั่วไป มีอัตราการใชน้ําเทากับรอยละ 67.0 และมี
อั ต ราการปล อ ยมลพิ ษ ที่ เ ป น คาร บ อนเท า กั บ ร อ ยละ 75.0 ซึ่ ง มากกว า อั ต ราที่ มี จ าก
โรงไฟฟาพลังถานหินที่ใชเทคโนโลยีอัลตราซูเปอรคริทิเคิลซึ่งเปนโรงไฟฟาพลังงานถาน
หินที่ทันสมัยที่สุด
จากขอมูลของสมาคมพลังงานถานหินโลก (World Coal Association)48 พบวา ในชวง
ปลายป 2557 มีโรงงานที่ใชเทคโนโลยีซูเปอรคริทิเคิล อยูใน 18 ประเทศ ซึ่งปจจุบันได
กลายมาเปนบรรทัดฐานใหมสําหรับโรงไฟฟาสรางใหมในประเทศอุตสาหกรรม49 ทั้งนี้
ประสิทธิภาพพลังงานโดยเฉลี่ยทั่วโลกของการผลิตกระแสไฟฟาพลังงานถานหินในป
2554 อยูที่ประมาณรอยละ 35.050 ซึ่งจากการใชเทคโนโลยีการผลิตกระไฟฟาพลังงาน
ถานหินที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนี้ ทางทบวงพลังงานระหวางประเทศไดคาดการณวา
ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 4.0 ในชวงป 2555 ถึงป 256551

48

วารสารอยางเปนทางการของอุตสาหกรรมถานหินโลก ฉบับฤดูใบไมผลิ ป 2558

49

ประเทศสมาชิกในองคกรความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)

50

ECOFYS – International Comparison of Fossil Power Efficiency and CO2 Intensity – Update 2014 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชื้อเพลิง
ฟอสซิลและความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซด ปรับปรุงป 2557

51

High-Efficiency, Low Emissions (HELE) Technology Roadmap แผนงานเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงและการปลอยกาซต่ํา
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ตารางที่ (ช)-1: ประสิทธิภาพพลังงานถานหิน (รอยละ) และผลกระทบดานสิ่งแวดลอมแบงตามเทคโนโลยีการผลิต
ไฟฟา คํานวณจากฐานเทากับ 100
ประสิทธิภาพ
พลังงาน

คาความเขมของ
คารบอน

มลพิษทาง
อากาศ

ความเครียดน้ํา

ซับคริทิเคิลแบบเดิมที่ไรประสิทธิภาพ

ไมมีขอมูล

100

100

100

ซับคริทิเคิลแบบเดิมที่มีประสิทธิภาพ

ไมมีขอมูล

84

84

85

ซับคริทิเคิลแบบใหม

34

68

68

70

ซูเปอรคริทิเคิล

38

57

57

60

อัลตราซูเปอรคริทิเคิล

41

52

52

55

อัลตราซูเปอรคริทิเคิลแบบขั้นสูง

47

48

48

51

เทคโนโลยี

แหลงขอมูล: ทบวงพลังงาน SSEE แหงมหาวิทยาลัยออกซฟอรดและฟรอสต แอนด ซัลลิแวน

เทคโนโลยี ต า ง ๆ ที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต ของโรงไฟฟ า
พลังงานถานหิน52 ไดแก
การทํางานแบบอัลตราซูเปอรคริทิเคิลแบบชั้นสูงของวัฏจักรไอน้ํา
โรงไฟฟ า พลั ง ถ า นหิ น ที่ ทั น สมั ย ในป จ จุ บั น ที่ ใ ช เ ทคโนโลยี อั ล ตราซู เ ปอร ค ริ ทิ เ คิ ล นั้ น
(อุณหภูมิอยูที่ 650 องศาเซลเซียส) จะมีประสิทธิภาพประมาณรอยละ 45.0 ในขณะที่
โรงไฟฟาพลังถานหินที่มีการใชเทคโนโลยีอัลตราซูเปอรคริทิเคิลแบบชั้นสูงคาดวาจะมี
ประสิทธิภาพสูงสุดถึงรอยละ 50.0 ภายในป 2563
ทั้งนี้ การใชเทคโนโลยีอัลตราซูเปอรคริทิเคิลแบบชั้นสูงนั้นไดมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
ออกแบบเครื่องผลิตไอน้ํา กังหันไอน้ํา และระบบทอตาง ๆ ที่มีการใชโลหะผสมพิเศษที่มี
โครเมียมและนิกเกิลเปนโลหะหลัก ซึ่งมีความทนทานตอการใชงานในสภาวะที่มีการ
สัมผัสไอน้ําที่มีแรงดันและอุณหภูมิสูงเปนเวลานานไดเปนอยางดี นอกจากนี้ การใช
เทคโนโลยีซูเปอรคริทิเคิลยังชวยลดการเกิดอนุภาคตาง ๆ ไนโตรเจนออกไซด และซัลเฟอร
ออกไซดในกาซที่ปลอยออกมาไดอีกดวย
การเผาไหมแบบฟลูอิไดซเบด (Fluidised Bed Combustion)
เปนวิธีการผลิตกระแสไฟฟาที่มีความยืดหยุนมากซึ่งชวยลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
จากการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานถานหิน โดยสามารถลดการปลอยซัลเฟอรออกไซด
และไนโตรเจนออกไซดไดรอยละ 90.053 ซึ่งระบบการเผาไหมแบบฟลูอิไดซเบดที่ถูกอัด
แรงดันจะทํางานดวยแรงดันที่สูงขึ้นและผลิตกาซแรงดันสูงออกมาเพื่อขับเคลื่อนกังหัน
กาซ อันเปนกระบวนการผลิตกระแสไฟฟาที่มีประสิทธิภาพมากกวารอยละ 40.0
52

สมาคมพลังงานถานหินโลก (World Coal Association) การคนควาชั้นปฐมภูมิ website ของผูผลิตเครื่องจักรและอุปกรณโรงไฟฟา

53

สมาคมพลังงานถานหินโลก (World Coal Association)
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การผสมผสานระหวางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสถานะถานหินใหเปนกาซ (Integrated
Gasification combined cycle)
การผสมผสานระหวางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสถานะถานหินใหเปนกาซคือเทคนิคใหมที่ชวย
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต กระแสไฟฟ า จากพลั ง งานถ า นหิ น ด ว ยการแปรสภาพ
เชื้อเพลิงถานหินใหกลายเปนกาซ และใชกาซนั้นผลิตพลังงานในระบบการผสมผสาน
ระหวางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสถานะถานหินใหเปนกาซ ซึ่งโดยปกติแลวจะใชสําหรับกาซ
ธรรมชาติ ปกติแลวประสิทธิภาพของการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสถานะ
ถานหินใหเปนกาซจะอยูที่รอยละ 40.0 ถึงรอยละ 45.0 ซึ่งการออกแบบลาสุดนั้นได
ปรับปรุงประสิทธิภาพใหสูงขึ้นถึงรอยละ 50.0 หรือสูงกวานั้น อันจะทําใหการผสมผสาน
ระหวางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสถานะถานหินใหเปนกาซกลายเปนเทคโนโลยีที่นาสนใจ
สําหรับการผลิตไฟฟา ทั้งนี้ การผสมผสานระหวางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสถานะถานหินให
เปนกาซยังคงอยูระหวางการพัฒนาเพื่อการประยุกตใชในเชิงพาณิชยและยังคงมีการ
ปรั บ เปลี่ ย นองค ป ระกอบอยู เ สมอเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพให มี ค วามน า เชื่ อ ถื อ การใช
เทคโนโลยีดังกลาวจึงจําเปนตองอาศัยทีมปฏิบัติการผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ ซึ่งจาก
ขอมูลของทบวงพลังงานระหวางประเทศ54 นั้นไดชี้ใหเห็นวา ประเด็นดานตนทุนของการ
ผสมผสานระหวางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสถานะถานหินใหเปนกาซยังคงเปนอุปสรรคตอการ
นําไปใชงานอยางแพรหลายอันเนื่องมาจากคาใชจายในการผลิตที่สูงกวาโรงไฟฟาพลัง
ถานหินแบบเดิมคอนขางมากนั่นเอง
(2)

เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ


เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย
ในปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยไดมุงเนนไปที่เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาดวยระบบรวมแสงอาทิตย
(Concentrated Solar Power) โดยใชพลังงานความรอนจากแสงอาทิตยผาน
ในวงจรเทอรโมไดนามิกส (Thermodynamic Cycle) เพื่อผลิตกระแสไฟฟา
ระบบเหลานี้สามารถรองรับพลังงานความรอนที่ตองการสําหรับกังหันไอน้ํา
แบบดั้งเดิม (Rankine Cycle) และกังหันกาซ (Brayton Cycle) หรือเครื่องยนต
สเตอรลิง (Stirling engine) สําหรับกรณีที่มีปจจัยการรวมแสงที่สูงกวา
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาดวยระบบรวมแสงอาทิตยที่มีความกาวหนามากที่สุด
ในปจจุบันคือ โรงไฟฟาที่ใชรางพาราโบลิกในการรวมแสงเพื่อผลิตไฟฟาซึ่งมี
ระบบกักเก็บความรอน โดยจะสะสมความรอนจากสนามพลังงานแสงอาทิตย
ในชวงที่มีแดดจัด และปลดปลอยพลังงานออกมาเพื่อการผลิตกระแสไฟฟา
นอกจากนี้เทคโนโลยีตัวรับยังถือวาเปนหัวขอการวิจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่ง
ต อ การพั ฒ นาโรงไฟฟ า อี ก ด ว ย โดยมี ก ารใช เ กลื อ หลอมละลายในตั ว รั บ ที่
ประกอบไปดวยหลอดที่ติดไวในแนวตั้ง จากนั้นจะมีการนําเกลือมาใชสําหรับ
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การผลิ ต กระแสไฟฟ า โดยตรงหรื อ สํ า หรั บ การกั ก เก็ บ พลั ง งานความร อ น
(Thermal Energy Storage)
การประยุกตใชเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาดวยระบบรวมแสงอาทิตย และการกัก
เก็บพลังงานความรอนไดดําเนินมาอยางตอเนื่องในการพัฒนาและขยายขีด
ความสามารถในการแขงขันของผูผลิตพลังงานในปจจุบันและอนาคตดวยการ
ใชเทคโนโลยี CSP แบบผสม ซึ่งการบูรณาการระหวางเทคโนโลยีการผลิต
ไฟฟ า ด ว ยระบบรวมแสงอาทิ ต ย แ ละเครื่ อ งกํ า เนิ ด ความร อ นในระดั บ
กระบวนการจะชวยเพิ่มปริมาณการผลิตไฟฟาใหสูงขึ้นดวยความรอนที่มากขึ้น
และประสิทธิภาพของเทอรโมไดนามิกสที่ดีขึ้นดวยเชนกัน55 นอกจากนี้พลังงาน
แสงอาทิตยมีปริมาณมากในชวงกลางวันซึ่งเปนชวงที่มีความตองการใชไฟฟา
สู ง สุ ด และยั ง ช ว ยให ผู ผ ลิ ต พลั ง งานเพิ่ ม กํ า ลั ง การผลิ ต ของโรงไฟฟ า ได โ ดย
ปราศจากการใชเชื้อเพลิงเพิ่มเติม
ความสามารถที่หลากหลายในการบูรณาการนี้ยังชวยใหเกิดการผสมผสาน
ระหวางโรงไฟฟาพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลกับพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ เชน
พลังงานความรอนใตพิภพ และดวยขอไดเปรียบหลายประการ เชน การลดการ
ปลอยคารบอนสูชั้นบรรยากาศ การปรับปรุงความคุมคาในการผลิตไฟฟาของ
โรงไฟฟาพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล และการเพิ่มขีดความสามารถของการลงทุน
ดานพลังงานแสงอาทิตยใหสูงสุดจึงมีการคาดการณดวยวาเทคโนโลยีการผลิต
ไฟฟ า ด ว ยระบบรวมแสงอาทิ ต ย แ บบผสมผสานจะกลายเป น เทคโนโลยี
พลังงานแสงอาทิตยหลักในอนาคตอันใกล
พลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ



แนวโน ม ที่ สํ า คั ญ บางประการสํ า หรั บ แหล ง พลั ง งานหมุ น เวี ย นอื่ น ๆ แต ล ะ
ประเภทไดแก
เทคโนโลยี

การพัฒนา

พลังงานลม

-

การพัฒนาเครื่องกําเนิดไฟฟาซิงโครนัส (Synchronus Generator)
การพัฒนาฐานลอยน้ําสําหรับการผลิตไฟฟาดวยกังหันลมนอกชายฝงทะเล
การเดินสายแบบนอกชายฝง : สายไฟฟากระแสตรงแรงดันสูง (High-voltage direct
current) ที่ชวยลดการสูญเสียในระบบสงไฟฟา

พลังงานมวลชีวภาพ

-

การพัฒนาการการเผาไหมแบบฟลูอิไดซเบด (FBC) ที่มีประสิทธิภาพสูง
การพัฒนากระบวนการยอยสลายแบบไมใชออกซิเจน (การผลิตกาซจากการฝงกลบ
และถั ง หรื อ บ อ ย อ ยสลาย) และกระบวนการแปรสภาพเชื้ อ เพลิ ง ให เ ป น ก า ซที่ ช ว ย
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการตาง ๆ
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เทคโนโลยี
พลังงานความรอนใตพิภพ

การพัฒนา
-

-

พลังงานทางทะเล

-

(ซ)

ระบบการเพิ่มประสิ ทธิภาพพลั งงานความรอนใตพิ ภพ (Enhanced Geothermal
Systems - EGS) ที่เปนการดึงเอาความรอนจากแหลงสะสมตาง ๆ ผานการฉีด
ของเหลวเขาไปในชั้นหินที่มีความรอนมากกวาและอยูลึกกวา
การพัฒนาอุปกรณตรวจจับวัดอุณหภูมิแบบไฟเบอรออพติคและอุปกรณตรวจจับวัด
อัตราการไหลที่สามารถชวยพัฒนาเทคโนโลยีระบบการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความ
รอนใตพิภพได
การพัฒนาตัวตรวจจับที่สามารถจัดเรียงและเปรียบเทียบขอมูล ซึ่งสามารถนํามาใชเพื่อ
ระบุแหลงที่มีศักยภาพสําหรับใชเปนแหลงพลังงานทางทะเล
วัสดุที่ใชในการสรางอุปกรณหรือเครื่องมือตาง ๆ ที่สามารถนํามาใชในการจัดเตรียม
ระบบเพื่อนําไปสูพลังงานทางทะเลที่มีอยูมาก

ภาพรวมสําหรับบริษัทฯ

ตลาดถานหินคาดวาจะเปนสัดสวนขนาดใหญที่สุดในแงของการเพิ่มเมกะวัตตสําหรับตลาดการ
ผลิตไฟฟาโดยรวมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมีสัดสวน 35.4 กิกะวัตต (รอยละ 2.2) ของกําลังการผลิตไฟฟาที่
ใชถานหินเปนเชื้อเพลิงของโลกซึ่งอยูที่ 1,605.0 กิกะวัตต ในชวงป 2553 และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางมากจนถึง 114.9
กิกะวัตต (รอยละ 2.2) ของกําลังการผลิตไฟฟาที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิงของโลกที่มีการประมาณไวที่ 2,211.0 กิกะวัตต
ภายในป 2573 ทั้งนี้ ประเทศไทยไดมีการพึ่งพาการนําเขากาซเปนจํานวนมาก และกําลังกอสรางโรงไฟฟาพลังงาน
ถานหินเพิ่มขึ้น รวมถึงโรงไฟฟาหงสาซึ่งเปนโรงไฟฟาที่สงออกพลังงานใหแกประเทศเพื่อนบานในประเทศลาว เปนตน
นอกจากนี้ สวนแบงพลังงานไฟฟาที่ผลิตจากกาซที่คอนขางสูงของประเทศไทยและแหลงทรัพยากรกาซที่มีอยูอยางจํากัด
ยังทําใหถานหินกลายเปนเชื้อเพลิงสําคัญสําหรับการผลิตไฟฟาในอนาคต อีกทั้งสัดสวนของการกระจายเชื้อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟาสําหรับลิกไนตและการนําเขาถานหินในประเทศไทยยังคาดวาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 10.6 และ 9.6 ในป
2558 เปนรอยละ 12.5 และ 12.0 ในป 2563 ตามลําดับ โดยสัดสวนของการนําเขาถานหินอันเปนแหลงเชื้อเพลิงสําหรับ
การผลิตไฟฟาคาดวาจะเพิ่มสูงขึ้นตอไปอีกถึงรอยละ 16.9 ในป 2578 ซึ่งจะถูกขับเคลื่อนดวยการสงเสริมเทคโนโลยีถาน
หินสะอาด
ประเทศไทย
ในป 2563 การผลิตไฟฟาในประเทศคาดวาจะอยูที่ระดับ 228,238.0 กิกะวัตต-ชั่วโมง โดยมีอัตรา
เติบโตเฉลี่ยสะสมตอปอยูที่ รอยละ 3.7 จากเดิมซึ่งอยูที่ 190,285.0 กิกะวัตต-ชั่วโมง ในป 2558 อีกทั้งยังมีกําลังการผลิต
ติดตั้งอีก 15.3 กิกะวัตต-ชั่วโมง จากป 2558 ถึงป 2563 ซึ่งคิดเปนรอยละ 8.7 หรือ 1.3 กิกะวัตต-ชั่วโมงจากการผลิต
ไฟฟาโดยใชพลังงานถานหิน ทั้งนี้ มีการคาดการณวาอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาในประเทศไทยจะถูกขับเคลื่อนดวย
ปจจัยหลายประการ เชน นโยบายสนับสนุนของรัฐบาลและการขยายตัวของกําลังการผลิตไฟฟาในภูมิภาคตลอดจน
ความตองการในภาคสาธารณูปโภคพลังงานไฟฟาในอนาคตอันเปนผลมาจากการเชื่อมตอเครือขายการสงไฟฟาที่ไดมี
การวางแผนไวระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ในขณะเดียวกัน ตลาดการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทยยังคงมีการพัฒนาเชิง
บวกอยางตอเนื่องนับตั้งแตเริ่มมีการนําเอาการกําหนดอัตราคาไฟฟาที่กําหนดไวลวงหนาและนโยบายดานพลังงาน
หมุนเวียนฉบับแกไขเขามาใชในป 2556 โดยฟรอสต แอนด ซัลลิแวนไดคาดการณวา กําลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟา
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พลังงานแสงอาทิตยจะเติบโตขึ้นดวยอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปที่รอยละ 12.2 จาก 1.5 กิกะวัตต-ชั่วโมง ในป 2558
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ 3.0 กิกะวัตต-ชั่วโมง ภายในป 2564 การเติบโตของการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
นับตั้งแตป 2564 ไปแลวนั้นคาดวาจะยังคงมีสภาวะที่ดีเนื่องจากรางแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก
(Alternative Energy Development Plan) ฉบับแกไข ป 2558 ไดกําหนดเปาหมายสําหรับกําลังการผลิตติดตั้งของ
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยไวที่ 6.0 กิกะวัตต-ชั่วโมงภายในป 2579 โดยกําหนดยุทธศาสตรตาง ๆ เพื่อชวยสงเสริม
พลังงานหมุนเวียนอยางตอเนื่อง
ประเทศลาว
ประเทศลาวถือเปนตลาดที่นาสนใจสําหรับการลงทุนดานพลังงานไฟฟา เนื่องจากเปนประเทศที่มี
ศักยภาพดานพลังงานน้ําซึ่งยังไมไดนํามาใชประโยชนจํานวนมาก สภาวะที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจดวยเสถียรภาพทาง
การเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษ ความเสี่ยงตอภัยธรรมชาติที่ต่ํา และตนทุนแรงงานที่คอนขางต่ํา ลวนแตเปนปจจัยที่ทําให
ประเทศลาวเปนพื้นที่ที่นาสนใจแหงหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งกําลังการผลิตติดตั้งของประเทศลาวยังมา
จากโรงไฟฟาพลังน้ําเปนหลัก โรงไฟฟาพลังงานถานหินแหงแรกของประเทศ คือ โรงไฟฟาหงสามีซึ่งการเปดดําเนินงาน
เชิงพาณิชยของหนวยแรกในเดือนมิถุนายน 2558 โดยบริษัทฯ มีสัดสวนการถือครองหุนอยูถึงรอยละ 40.0 โดยลิกไนตซึ่ง
ใชในโรงไฟฟาหงสานั้นไดมาจากเหมืองลิกไนตที่ปจจุบันกําลังอยูในระหวางการกอสรางและอยูในบริเวณใกลเคียงกับ
พื้นที่ของโรงไฟฟาหงสา ปริมาณลิกไนตสํารองในหงสา แขวงไชยบุรีอยูที่ 487.0 เมตริกตัน ซึ่งถานหินจํานวน 371.0
เมตริกตันตองใชในการดําเนินงานของโรงไฟฟาสําหรับระยะเวลา 25 ป ซึ่งในขณะที่ประเทศลาวมีแผนตาง ๆ มากมายที่
จะชวยเพิ่มกําลังการผลิตติดตั้งเสริมอีก 5,582.0 เมกะวัตต ดวยอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปที่รอยละ 20.9 ในระหวางป
2558 ถึงป 2563 อยางไรก็ตาม ยังคงไมมีแผนการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานถานหินแหงอื่นในชวงเวลาดังกลาวแตอยาง
ใด ซึ่งการขยายกําลังการผลิตติดตั้งในชวงเวลาดังกลาวจะขยายจากโครงการพัฒนาไฟฟาพลังน้ําเปนหลักตลอดแมน้ํา
สายสําคัญตาง ๆ ซึ่งหากเสร็จสมบูรณแลว กําลังการผลิตสวนใหญที่ไดจากโรงไฟฟาพลังน้ําเหลานี้อาจถูกสงออกไปยัง
ประเทศเพื่อนบานตาง ๆ เชน ประเทศจีน (มณฑลยูนนาน) ประเทศเวียดนาม ประเทศเมียนมาร ประเทศไทยและ
ประเทศกัมพูชา
ประเทศจีน
ความตองการใชไฟฟาในประเทศจีนไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วนับตั้งแตการปฏิรูปเศรษฐกิจในชวงป
2523 จาก 300,500.0 กิกะวัตต-ชั่วโมง ในป 2523 เปน 5,545,411.0 กิกะวัตต-ชั่วโมง ในป 2557 ดวยอัตราเติบโตเฉลี่ย
สะสมตอปอยูที่รอยละ 9.0 อีกทั้งยังคาดวาอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปจะเติบโตที่รอยละ 4.0 จากป 2558 ถึงป 2563
โดยมีคาการใชไฟฟาเทากับ 7,016,714.0 กิกะวัตต-ชั่วโมง การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่องภายในประเทศถือเปนปจจัยขับเคลื่อนหลักที่สําคัญตอความตองการใชไฟฟาใน
ประเทศจีน โดยคาดวาอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาในประเทศจีนจะไดรับประโยชนจากการเปดเสรีในตลาดแบบคอยเปน
คอยไป อีกทั้งโครงการริเริ่มตาง ๆ ของรัฐบาลจีนยังมีสวนชวยในการพัฒนาและเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับเครือขาย
การเชื่อมโยงไฟฟาเพื่อลดจํานวนประชากรที่ยังไมสามารถเขาถึงไฟฟา
มณฑลเหอเปย มณฑลซานซีและมณฑลซานตง ซึ่งบริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจอยูนั้นเปนพื้นที่ที่มี
การใชไฟฟาสูงอันเนื่องมาจากในมณฑลดังกลาวมีอุตสาหกรรมหนักและภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ โดยกําลังการผลิต
ติดตั้งในมณฑลเหอเปย มณฑลซานซีและมณฑลซานตงคาดวาจะขยายตัว 39.1 กิกะวัตต 98.1 กิกะวัตต และ 140.0
กิกะวัตต ตามลําดับในระหวางป 2558 ถึงป 2563 ทั้งนี้ ฟรอสต แอนด ซัลลิแวนไดตั้งขอสังเกตวาการผลิตไฟฟาจาก
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พลังงานถานหินจะยังคงเปนการผลิตไฟฟาที่มีขนาดใหญที่สุดในมณฑลทั้ง 3 แหงนี้โดยแบงตามประเภทเชื้อเพลิงตั้งแตป
2558 ถึงป 2563
ในขณะเดียวกัน นับตั้งแตป 2556 รัฐบาลกลางจีนไดเริ่มดําเนินนโยบายและประกาศกฎขอบังคับ
ตาง ๆ จํานวนมากเพื่อชวยสนับสนุนโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งในการแกปญหาการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ลดสัดสวนถานหินประเภทใหความรอนในการกระจายสัดสวนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา และ
เพื่อตอบสนองความตองการใชไฟฟาในพื้นที่ที่ยังไมมีเครือขายเชื่อมโยงไฟฟาเขาถึง และเนื่องดวยเงินสนับสนุนจาก
รัฐบาลกลางพรอมดวยกลไกการสนับสนุนในพื้นที่ การปรับปรุงกรอบระเบียบขอบังคับ และตลาดที่มีผูขายนอยราย
ฟรอสต แอนด ซัลลิแวนคาดวาการผลิตไฟฟาปริมาณมากจากพลังงานแสงอาทิตยจะยังมีการเติบโตอยางรวดเร็ว ดังนั้น
จึงคาดวากําลังการผลิตติดตั้งของการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศจีนจะเพิ่มขึ้นดวยอัตราเติบโตเฉลี่ย
สะสมตอปที่รอยละ 24.8 จากเดิม 33.1 กิกะวัตต ในป 2558 เปน 100.0 กิกะวัตต ในป 2563
ประเทศญี่ปุน
ประเทศญี่ปุนยังคงเดินหนาไปสูการใชแหลงพลังงานจากสัดสวนเชื้อเพลิงที่สมดุล แมวาประเทศ
ญี่ปุนจะมีการผลิตไฟฟาโดยรวมลดลงจากป 2556 ถึงป 2557 แตคาดวาการผลิตไฟฟาในประเทศญี่ปุนจะยังคงเพิ่มขึ้น
อยางสม่ําเสมออันเนื่องมาจากการฟนฟูทางเศรษฐกิจและการเตรียมงานจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูรอนระหวางป
2558 ถึงป 2563 ณ กรุงโตเกียวที่กําลังจะมาถึงในป 2563 นี้ สําหรับตลาดการผลิตไฟฟาในประเทศญี่ปุนนั้นยังคงมีการ
พัฒนาเชิงบวกนับตั้งแตการเริ่มใชวิธีการกําหนดราคาคาไฟฟาในอัตราคงที่ไวลวงหนา ในป 2555 ซึ่งชวยใหโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยขนาดใหญที่มีกําลังการผลิตมากกวา 500.0 กิโลวัตตสามารถเขารวมโครงการดังกลาวได โดยการ
สนับสนุนของรัฐบาลยังไดกอใหเกิดการพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและดึงดูดนักลงทุนใหเพิ่มมากขึ้นอีกดวย
จึงคาดวาในชวงป 2558 ถึงป 2563 นี้ กําลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจะเพิ่มสูงขึ้นอีก 36.4
กิกะวัตต ดวยอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปที่รอยละ 18.3 ในระหวางป 2558 ถึงป 2563
ประเทศอินเดีย
ความตองการใชไฟฟาในประเทศอินเดียคาดวาจะถูกขับเคลื่อนโดยภาคการผลิตที่กําลังเติบโตขึ้น
ความเปนเมืองที่เพิ่มขึ้น และการปรับปรุงพัฒนาไฟฟาในเขตชนบท ซึ่งรัฐบาลอินเดียไดมีความพยายามที่จะพัฒนา
พลังงานหมุนเวียนตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งพลังงานแสงอาทิตย โดยกําหนดเปาหมายกําลังการผลิตติดตั้งที่เชื่อมตอ
กับเครือขายเชื่อมโยงไฟฟาสําหรับพลังงานแสงอาทิตยไวที่ 60.0 กิกะวัตต ภายในป 2565 นอกจากนี้นโยบายในปจจุบัน
ไดสนับสนุนใหมีใหกิจกรรมการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศไดทั้งหมด ในโครงการผลิตไฟฟาซึ่งรวมถึงพลังงาน
หมุนเวียนโดยไมจําเปนตองไดรับการอนุมัติลวงหนาทั้งจากรัฐบาลอินเดียหรือธนาคารสํารองแหงอินเดียพรอมดวยปจจัย
กระตุนดานภาษีตาง ๆ และการผลิตตามแผนกระตุนที่เริ่มลงตัว โดยคาดวาจะสามารถดึงความสนใจของนักลงทุน
ตางชาติใหเขามาลงทุนในภาคการผลิตพลังงานไดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งพลังงานหมุนเวียนและพลังงาน
แสงอาทิตย ทั้งนี้ มาตรการตาง ๆ ขางตนและระบบนิเวศนดานพลังงานหมุนเวียนที่นาสนใจไดทําใหประเทศอินเดีย
กลายเปนแหลงลงทุนดานพลังงานหมุนเวียนที่นาสนใจอยางยิ่ง ดวยเหตุนี้ ฟรอสต แอนด ซัลลิแวนจึงไดคาดการณวาใน
ระหวางป 2555 ถึงป 2563 กําลังการผลิตติดตั้งของพลังงานแสงอาทิตยเพียงอยางเดียวจะเพิ่มสูงขึ้น 10 เทาจาก 1.7
กิกะวัตต เปน 16.6 กิกะวัตต และถือเปนการเจริญเติบโตที่สูงที่สุดในกําลังการผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียนอีกดวย
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ประเทศอินโดนีเซีย
รัฐบาลอินโดนีเซียไดเริ่มดําเนินการตามแผนผลิตพลังงานเพิ่มเติม 35.0 กิกะวัตต เมื่อเดือนเมษายน
ป 2558 เพื่อตอบสนองความตองการใชไฟฟาที่กําลังเติบโต ซึ่งปริมาณ 25.0 กิกะวัตตของกําลังการผลิตเพิ่มเติมดังกลาว
จะผลิตโดยผูผลิตไฟฟาอิสระและจะเปนการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานถานหินประมาณ 20.0 กิกะวัตตตามที่ระบุ
ไวในแผนพลังงานขางตน นอกจากนี้รัฐบาลยังไดเปดเสรีสําหรับขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาโรงไฟฟาที่อยูปาก
เหมือง ซึ่งกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแรไดออกระเบียบขอบังคับใหบริษัทพีทีพีแอลเอ็นสามารถจัดซื้อไฟฟาที่ผลิต
จากโครงการโรงไฟฟาพลังงานถานหินที่อยูปากเหมืองไดโดยไมตองไดรับอนุมัติจากกระทรวงที่เกี่ยวของตราบใดที่ราคา
ยังคงอยูภายใตขอบเขตที่กําหนดตามระเบียบขอบังคับ นอกจากนี้แผนการติดตั้งระบบสงไฟฟากระแสตรงแรงสูงจาก
เกาะสุมาตราซึ่งเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการเปนแหลงโรงไฟฟาปากเหมืองไปยังเกาะชวาซึ่งเปนจุดที่มีความตองการ
ใชไฟฟาสวนใหญเปนสัญญาณที่ดีสําหรับการพัฒนาการผลิตไฟฟาโดยผูผลิตไฟฟาอิสระที่ใชเชื้อเพลิงถานหินรวมถึงผูที่
มีบทบาทดานเหมืองถานหินในปจจุบันอยางบมจ. บานปู ซึ่งมีประสบการณในการรวมพัฒนาโรงไฟฟาบริเวณปากเหมือง
แบบครบวงจร
ประเทศฟลิปปนส
แผนพลังงานของประเทศฟลิปปนสระหวางป 2555 ถึงป 2573 ไดวางแนวทางสําหรับความตองการ
ใชไฟฟาและกําลังการผลิตเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งจากแผนดังกลาวกําลังการผลิตติดตั้งคาดวาจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 25.8
กิกะวัตต ภายในป 2573 จากเดิมที่ 17.9 กิกะวัตต ในป 2557 โดยกําลังการผลิตเพิ่มเติมมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นจาก
โรงไฟฟาพลังงานถานหินและโรงไฟฟาพลังความรอนใตพิภพ ในขณะที่มีการคาดการณวาประเทศฟลิปปนสจะมีอัตรา
การเจริ ญเติ บ โตของความต อ งการใช ไฟฟ าเพิ่ มขึ้ น ดว ย อั ต ราเติบ โตเฉลี่ย สะสมตอ ป ที่ร อ ยละ 4.2 จาก 71,379.0
กิกะวัตต-ชั่วโมง ในป 2558 เปน 87,844.0 กิกะวัตต-ชั่วโมง ภายในป 2563 ซึ่งความตองการใชไฟฟาจากภาคพาณิชยจะ
ยังคงอยูในระดับสูงอันเนื่องมาจากการเติบโตภาคบริการตาง ๆ
นอกจากนี้ ในฐานะที่เปนหนึ่งในตลาดพลังงานไฟฟาที่มีการเปดเสรีมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ความโปรงใสของโครงสรางการจัดซื้อไฟฟาและความพยายามอยางตอเนื่องของรัฐบาลฟลิปปนสใน
การเดินหนาโอนกิจการการผลิตไฟฟาของรัฐใหเปนของเอกชนจึงทําใหประเทศฟลิปปนสเปนแหลงที่นาสนใจสําหรับ
นักลงทุนตางประเทศแหงหนึ่งดวย
ธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ
แนวโนมอุตสาหกรรมขางตนมีแนวโนมที่จะดําเนินไปไดดวยดีพรอมกับการดําเนินธุรกิจของกิจการ
รวมคาและบริษัทยอยหลายบริษัทในการเปนผูผลิตไฟฟาอิสระในการผลิตไฟฟาจากพลังงานถานหินในประเทศไทย
ประเทศลาวและประเทศจีน โดยความตองการใชไฟฟาในประเทศเหลานี้คาดวาจะปรับตัวสูงขึ้นสอดคลองกับจํานวน
ประชากรและกิจกรรมทางอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน ทั้งนี้ รัฐบาลในทั้ง 3 ประเทศดังกลาวยังไดมีการเพิ่มกําลัง
การผลิตไฟฟาเพิ่มเติมตามแผนที่วางไว ในขณะเดียวกัน กําลังการผลิตตามสัดสวนการถือหุนที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ นั้น
เปนผลมาจากการเปดดําเนินงานเชิงพาณิชยของโรงไฟฟาหงสานับตั้งแตเดือนมิถุนายน 2558 อันเปนโรงไฟฟาบริเวณ
ปากเหมืองแหงเดียวในลาว ซึ่งบริษัทฯ ไดถือหุนเปนจํานวนรอยละ 40.00 ในบริษัทหงสาโดยนับจากเดือนมิถุนายน
2558 ทั้งโรงไฟฟาบีแอลซีพีและโรงไฟฟาหงสาตางยังคงเหลือเวลาในสัญญาการขายไฟฟาอีก 21 ปตามขอตกลงสัญญา
ซื้อขายไฟฟา นอกจากนี้ปจจุบันการเขาไปมีสวนรวมของบริษัทฯ ในการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศ
ญี่ ปุ น ตลอดจนแผนธุ ร กิ จ ในอนาคตที่ มุ ง สํ า รวจการผลิ ต ไฟฟ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ตย ใ นประเทศต า ง ๆ รวมทั้ ง
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ประเทศไทย ประเทศอินเดีย และประเทศจีนยังเปนไปในทิศทางเดียวกันกับเปาหมายของรัฐบาลที่ตองการเพิ่มปริมาณ
พลังงานหมุนเวียนในการกระจายสัดสวนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยในประเทศเหลานี้คาดวาจะมีการเจริญเติบโตที่แนนอนอันเนื่องมาจากนโยบายสนับสนุนของรัฐบาลและ
สิ่งจูงใจตาง ๆ ที่ชวยกระตุนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ตามขอมูลที่ปรากฏ ณ เดือนมิถุนายน 2558 บริษัทฯ
มีกําลังการผลิตไฟฟาตามสัดสวนการลงทุนอยูที่ 1,358.0 เมกะวัตตเทียบเทา โดยประกอบไปดวยการผลิตไฟฟา จํานวน
1,210.4 เมกะวัตต การผลิตไอน้ําจํานวน 813.0 ตันตอชั่วโมง และ การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยจํานวน 2.4
เมกะวัตต(กระแสสลับ) และมีกําลังการผลิตติดตั้งตามสัดสวนการลงทุนที่อยูในระหวางการพัฒนาอีก 1,036.5 เมกะวัตต
เทียบเทา โดยประกอบไปดวยการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงถานหินจํานวน 939.3 เมกะวัตต การผลิตไอน้ําจํานวน 255.0
ตันตอชั่วโมง และ การผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยจํานวน 51.7 เมกะวัตต(กระแสสลับ)
2.3.3

การแขงขัน
(ก)

ประเทศไทยและประเทศลาว

ในปจจุบัน บจ. บีแอลซีพี และบริษัทหงสามิตองเผชิญกับภาวะการแขงขันดานความสามารถในการ
ขายไฟฟาที่ผลิตไดตามสัญญาในประเทศไทย และประเทศลาว เนื่องจากสัญญาดังกลาวเปนสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะ
ยาวซึ่งมีระยะเวลาตามสัญญา 25 ป อยางไรก็ตาม หากมีโครงการผลิตไฟฟาโครงการใหมจัดตั้งในพื้นที่ที่บจ. บีแอลซีพี
และบริษัทหงสาดําเนินการอยู บจ. บีแอลซีพี และบริษัทหงสา อาจเผชิญกับภาวะการแขงขันกับบริษัทผลิตไฟฟาระดับ
โลกและระดับภูมิภาคที่มีความสามารถในการแขงขันสูง บริษัทฯ คาดวาความสามารถในการแขงขันของบจ. บีแอลซีพี
และบริษัทหงสาขึ้นอยูกับประวัติการปฏิบัติตามขอกําหนดทางเทคนิคของแตละโครงการ และขอกําหนดภายใตสัญญา
ซื้อขายไฟฟา นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดวา หากบจ. บีแอลซีพี และบริษัทหงสาตัดสินใจเขารวมในการเสนอราคาสําหรับ
โครงการใหม ๆ บจ. บีแอลซีพี และบริษัทหงสาอาจตองเผชิญกับภาวะการแขงขันทางการคาที่มีนัยสําคัญ
(ข)

ประเทศจีน

แมวาโรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้ง และโรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนานมิไดมีการทําสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาระยะยาว ในปจจุบัน บริษัทฯ ก็มิไดเผชิญกับภาวะการแขงขันกับผูผลิตไฟฟารายอื่น ๆ ในประเทศจีนโดยตรง
เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ ไดรับประโยชนจากสิทธิในการจายไฟฟาเปนลําดับแรกสําหรับโรงไฟฟาพลังงานรวม
ภายใตนโยบายของรัฐบาลจีน นอกจากนี้ โรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้ง และโรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนานตางเปนผู
จัดหาไอน้ําแตเพียงผูเดียวใหแกภาคครัวเรือนในทองถิ่น และโรงไฟฟาโจวผิงเปนผูจัดหาไอน้ําใหแกภาคครัวเรือนแตเพียง
ผูเดียวสําหรับผูรับซื้อไอน้ําของบริษัทฯ ในเขตโจวผิง บริษัทฯ เชื่อวาสิทธิพิเศษที่บริษัทฯ ไดรับเหลานี้แสดงใหเห็นถึงขอ
ไดเปรียบในการแขงขันของบริษัทฯ ในประเทศจีน
(ค)

ประเทศญี่ปุน

สําหรับตลาดผูผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุนนั้นมีโครงการโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยขนาดใหญเพียง 2 ถึง 3 ราย และผูผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กประมาณ 10 ถึง 15 รายเทานั้น
โดยในป 2557 ผูผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยสามารถผลิตไฟฟารวมกันได 492.0 เมกะวัตต หรือคิดเปนรอยละ 2.1
ของปริมาณความสามารถในการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุนทั้งหมด 23,300.0 เมกะวัตต เนื่องจาก
รัฐบาลญี่ปุนไดใหสิทธิประโยชนตาง ๆ แกโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จึงมีการคาดการณวาโครงการโรงไฟฟา
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย จ ะเพิ่ ม จํ า นวนขึ้ น อย า งไรก็ ดี บริ ษั ท ฯ เชื่ อ ว า โครงการโรงไฟฟ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย ที่
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บริษัทฯ ลงทุนอยูในประเทศญี่ปุนจะไมประสบกับภาวะการแขงขันในสวนของกําลังการผลิตไฟฟาตามสัญญาเนื่องจาก
การขายไฟฟาของโครงการตาง ๆ ไดอยูภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาวเปนเวลา 20 ป
2.3.4

สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

โครงการผลิตไฟฟาที่บริษัทฯ ถือหุนหรือลงทุนอยูนั้น อยูภายใตกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมซึ่งบังคับใชใน
ประเทศตาง ๆ ที่เกี่ยวของซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดมีการแกไข
เพิ่มเติม) ของประเทศไทย กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2455 และกฎหมายเกี่ยวกับน้ําและทรัพยากร
ทางน้ํา พ.ศ. 2539 ของประเทศลาว กฎหมายแหงประเทศจีนวาดวยการอนุรักษสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2557) และ
พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมเบื้องตน พระราชบัญญัติธุรกิจไฟฟา พระราชบัญญัติภูมิทัศนและกฎหมายที่เกี่ยวของและ
ระเบียบของจังหวัดของประเทศญี่ปุน บริษัทฯ อาจตองรับผิดตอการฝาฝนกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และมีหนาที่ใน
การปรับปรุงหรือแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารโรงงานตาง ๆ เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมกําหนด ทั้งนี้
ณ วันที่ในเอกสารฉบับนี้ โรงไฟฟาแตละแหงของบริษัทฯ และของกิจการรวมคาของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมที่ใชบังคับอยูในสวนที่เปนสาระสําคัญทุกประการ และปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงาน
สําหรับการผลิตไฟฟาของธนาคารโลก
บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการปลอยกาซ
ของโรงไฟฟาพลังงานถานหิน ตลอดจนไดดําเนินการกํากับดูแล ควบคุม และปรับปรุงกระบวนการผลิตไฟฟาอยาง
ต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให มั่ น ใจได ว า การปล อ ยก า ซอยู ใ นระดั บ ที่ ต่ํา กว า ระดั บ สู ง สุ ดที่ ก ฎหมายกํ า หนด ป จ จุ บั น โครงการที่
บริษัทฯ ถือหุนหรือลงทุนอยูนั้นใชเทคโนโลยีในการบําบัดและกําจัดของเสียดวยวิธีการตาง ๆ รวมถึงการติดตั้งเตาเผา
ไหมไนโตรเจนออกไซดในระดับต่ํา ระบบดักจับกาซซัลเฟอรไดออกไซดในไอเสียและเทคโนโลยีฟลูอิไดซเบดแบบ
หมุนเวียน ซึ่งนํามาใชเพื่อลดการปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซดและไนโตรเจนออกไซด นอกจากนี้ ยังไดมีการติดตั้งเครื่อง
ดักจับฝุนระบบไฟฟาสถิตในโรงไฟฟาสําหรับการดักจับเถาลอยที่หลงเหลือจากกระบวนการเผาไหมของถานหิน ตลอดจน
การติดตั้งระบบการตรวจสอบการระบายมลพิษอยางตอเนื่องภายในปลองควันตาง ๆ ของโรงไฟฟาและชุมชนโดยรอบ
เพื่อใหมั่นใจวาคุณภาพอากาศอยูในระดับที่กฎหมายกําหนด
บริ ษั ท ฯ ได ดํ า เนิ น นโยบาย วิ ธี ก าร และกลไกการควบคุ ม เพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากการรั่ ว ไหลของสารเคมี
ตัวอยางเชน การเลือกสารเคมีที่ใชในกระบวนการผลิตไฟฟาดวยความระมัดระวัง เพื่อใหมั่นใจวาสารเคมีดังกลาวสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการแยกและกําจัดของเสียแตละประเภทอยางเหมาะสมตาม
กฎระเบียบที่ใชบังคับเพื่อใหมั่นใจไดวาของเสียดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง ของเสียอันตรายจากโรงไฟฟาที่บริษัทฯ ถือ
หุนหรือลงทุนอยูนั้นจะไมกอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางรุนแรงตอสิ่งแวดลอม
เนื่องดวยลักษณะของกิจการโรงไฟฟา บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ตางตองเผชิญตอความเสี่ยงใน
การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ความเสี่ ย งในการใช เ ครื่ อ งจั ก รกลหนั ก และยานพาหนะ บริ ษั ท ฯ จึ ง ส ง เสริ ม
วัฒนธรรมความปลอดภัยแกพนักงานทุกระดับ และผูรับเหมาของบริษัทฯ ทุกรายภายใตนโยบาย “สามศูนย” (Three
Zero) ดังนี้

สวนที่ 2.2.2 หนา 132

สวนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)



อุบัติเหตุเปนศูนย (Zero Incident) คือ การปองกันและแกไขพฤติกรรมและสภาพการทํางานที่ไม
ปลอดภัย



การเกิดเหตุการณซ้ําเปนศูนย (Zero Repeat) คือ การดําเนินการที่จําเปนทั้งหลายในการจัดการกับ
ตนเหตุแหงปญหาเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณซ้ําขึ้นอีก



การผอนปรนเปนศูนย (Zero Compromise) คือ การยึดมั่นในกฎความปลอดภัยและมาตรฐาน
อยางเครงครัด โดยไมมีการผอนปรน

บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ ไดนํานโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืนมาเปนกรอบในการปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยตออาชีวอนามัยและการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ
ยังไดจัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืนขึ้นเพื่อกํากับดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยตออาชีวอนามัยและการ
ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ ตลอดจนไดมอบหมายใหแผนกพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัยปฏิบัติการเพื่อใหมั่นใจไดวาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ
มีประสิทธิภาพและเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ บริษัทฯ และกิจการรวมคาของบริษัทฯ มุงมั่นที่จะปรับแนวทางการ
ปฏิบัติของบริษัทฯ อยางตอเนื่องเพื่อใหไดมาตรฐานสากล รวมถึงมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) และระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001)
สําหรับรอบปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 และ รอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30
มิถุนายน 2558 บริษัท ฯ มิ ไดเ ปนคู ความในการฟ องร อง ดําเนินคดี การดํ าเนินการทางอนุญ าโตตุลาการ หรื อ การ
ดําเนินการทางกฎหมายใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม หรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมใด ๆ ตลอดจนการ
ประสบอุบัติเหตุจากเครื่องจักรกล เพลิงไหม และอุบัติเหตุทางการจราจรที่รุนแรง
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