ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

โครงสร้างรายได้

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดรายได้จากการขายของบริษัทฯ และส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้าตามแหล่งเงิน
ได้สาหรับรอบปีที่ระบุไว้
สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2557
2558
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ
รายได้จากการขาย
ไฟฟ้า
โรงงานไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง
โรงงานไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน
โรงงานไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง
รายได้จากการขายไฟฟ้ารวม
ไอน้า
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน
โรงงานไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง
รายได้จากการขายไอน้ารวม
รายได้จากการขายอื่น
รวมรายได้จากการขายรวม
รายได้ค่าบริหารจัดการและอื่น ๆ(1)
รายได้รวม
ส่วนแบ่งก้าไรจากการร่วมค้า
บจ. บีแอลซีพี
บริษัทหงสา(2)
บริษัทภูไฟมายนิ่ง(3)
บริษัทซานซีลู่กวง(4)
บริษัทอะกิระเอนเนอร์จ(5)ี (6)
บริษัทไอสึเอนเนอร์จ(5)ี
ส่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้ารวม
รายได้และส่วนแบ่งกาไรจากการ
ร่วมค้ารวม

สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2558
พันบาท

ร้อยละ

2559
พันบาท
ร้อยละ

652,310
1,124,319
1,380,975

8.1
14.0
17.2

680,717
1,175,737
1,157,913

8.5
14.8
14.5

812,262
1,194,300
1,201,910

10.0
14.7
14.8

394,713
637,330
557,493

10.0
16.0
14.1

375,517
565,689
561,907

7.5
11.3
11.2

3,157,604

39.3

3,014,367

37.8

3,208,472

39.5

1,589,536

40.1

1,503,113

30.0

574,526
331,922
1,586,413

7.2
4.1
19.7

646,415
377,274
1,122,170

8.1
4.7
14.1

804,104
399,258
1,161,227

9.9
4.9
14.3

407,993
191,564
514,396

10.3
4.8
13.0

461,390
256,460
567,255

9.3
5.1
11.3

2,492,861
38,624

31.0
0.5

2,145,859
39,450

26.9
0.5

2,364,589
79,951

29.1
1.0

1,113,953

1,285,105

24,278

28.1
0.6

26,183

25.7
0.5

5,689,089
534,610
6,223,699

70.8
6.6
77.4

5,199,676
626,428
5,826,104

65.2
7.8
73.0

5,653,012
564,010
6,217,022

69.6
7.0
76.6

2,727,767
311,790
3,039,557

68.8
7.9
76.7

2,814,401
358,590
3,172,991

56.2
7.2
63.4

2,256,067
(436,540)
(75)
—
—
—

28.0
(5.4)
0.0
—
—
—

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

28.5
(1.5)
0.0
0.0
0.0
0.0

2,094,612
(203,326)
25,395
(10,216)
(6,956)
(4,319)

25.8
(2.4)
0.3
0.0
0.0
0.0

1,161,102
(224,932)
3,073
(4,275)
(6,956)
(2,452)

29.1
(5.9)
0.1
0.0
0.0
0.0

1,410,561
505,455
45,386
(1)
—
(128,318)

28.2
10.1
0.9
0.0
0.0
(2.6)

1,819,452

22.6

2,158,453

27.0

1,895,190

23.4

925,560

23.3

1,833,083

36.6

8,043,151

100.0

7,984,557

100.0

8,112,212

100.0

3,965,117

100.0

5,006,074

100.0

หมายเหตุ:
(1)

รายได้ค่าบริหารจัดการและอื่นๆ โดยหลักได้แก่ เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น รายได้ ค่าบริหารจัดการ ดอกเบี้ยรับ และอื่น ๆ

(2)

บริษัทหงสาเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าหงสาซึ่งเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าหน่วยที่ 1 เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 หน่วยที่ 2 เมื่อเดือนพฤศจิกายน
2558 และหน่วยที่ 3 เมื่อเดือนมีนาคม 2559 จึงยังไม่มีส่วนแบ่งกาไรสาหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 อย่างไรก็ตาม สาหรับ
รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทหงสาซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงิ น การอ่อนของ
ค่าเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ และการขาดทุนจากการแปลงค่าเงินต่างประเทศจากการกู้ยืมเงินในสกุลดอลล่าร์สหรัฐ

(3)

บริษัทภูไฟมายนิ่งเป็นผู้ได้รับสัมปทานเหมืองถ่านหินลิกไนต์หงสาซึ่งเป็นเหมืองถ่านหินลิกไนต์ที่จัดหาถ่านหินลิกไนต์ให้กับโรงไฟฟ้า หงสาและโอนสิทธิ
ในการทาเหมืองดังกล่าวให้กับโรงไฟฟ้าหงสา ดังนั้น บริษัทภูไฟมายนิ่งจึงไม่มีรายได้ที่มีนัยสาคัญ

(4)

โรงไฟฟ้าของบริษัท ซานซีลู่กวง (โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จึงทาให้มีส่วนแบ่งขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2559

(5)

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุ่น ของบริษัทอะกิระเอนเนอร์จี และบริษัทไอสึเอนเนอร์จี ยังไม่ได้เปิ ดดาเนินการ
อย่างเต็มรูปแบบ จึงยังไม่มีส่วนแบ่งกาไรสาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558
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(6)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ที่เหลือในบริษัทอะกิระเอนเนอร์จีในเดือนมิถุนายน 2558 จากบุคคลอื่น บริษัทอะกิระเอนเนอร์จีจึงถือเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ดังนั้น ส่วนแบ่งกาไรหรือขาดทุนจากบริษัทอะกิระเอนเนอร์จีภายหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน
2558 จึงไม่ถูกรวมเป็นส่วนแบ่งกาไรหรือขาดทุนจากการร่วมค้าในตารางนี้

การขายของบริษัทฯ โดยหลักประกอบด้วยการขายไฟฟ้าและไอน้าของโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ในประเทศจีน
ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน และโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง สาหรับรอบปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2559
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิจานวนทั้งสิ้น 5,689.1 ล้านบาท 5,199.7 ล้านบาท 5,653.0 ล้านบาท 2,727.8 ล้าน
บาท และ 2,814.4 ล้านบาท ตามลาดับ และมีกาไรสาหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว จานวน 2,627.7 ล้านบาท 2,997.4
ล้านบาท 2,923.4 ล้านบาท 1,560.1 ล้านบาท และ 2,632.7 ล้านบาท ตามลาดับ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
ส่วนที่ 2.4.16 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ ข้อ 16.4.1 รายได้จากการขาย
ส่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ โดยหลักมาจากกาไรของโรงไฟฟ้าบีแ อลซีพีและ
โรงไฟฟ้าหงสา โดยบริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกาไรจากกิจการร่วมค้าตามสัดส่วนการลงทุนของโรงไฟฟ้านั้น ๆ สาหรับรอบปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2559 มี
จานวนเท่ากับ 1,819.5 ล้านบาท 2,158.5 ล้านบาท 1,895.2 ล้านบาท 925.6 ล้านบาท และ 1,833.1 ล้านบาท
ตามลาดับ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.4.16 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ ข้อ 16.3.1
กาไรหรือขาดทุนของกิจการร่วมค้า
2.2

กาลังการผลิต

ณ วันที่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าซึ่งมีกาลังการผลิตติดตั้ง ตามสัดส่วน
การลงทุนเป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 2,466.2 เมกะวัตต์เทียบเท่า แบ่งเป็นกาลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนที่ (1) ได้
เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวมทั้งสิ้นจานวน 1,913.0 เมกะวัตต์เทียบเท่า โดยแบ่งเป็นกาลังการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่าน
หินเป็นเชื้อเพลิงจานวน 1,711.2 เมกะวัตต์ กาลังการผลิตไอน้าจานวน 813.0 ตันต่อชั่วโมง และกาลังการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์จานวน 56.6 เมกะวัตต์ ซึ่ง (2) อยู่ในระหว่างการพัฒนากาลังการผลิตติดตั้งจานวน 553.2 เมกะวัตต์
เทียบเท่า โดยแบ่งเป็น กาลังการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงจานวน 438.5 เมกะวัตต์ กาลังการผลิตไอน้า
จานวน 255.0 ตันต่อชั่วโมง และกาลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จานวน 69.2 เมกะวัตต์
นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ร ะหว่างการได้มาซึ่งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีกาลังการผลิต
ติดตัง้ ตามสัดส่วนการลงทุนอีกเป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 90.0 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นกาลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน
ที่ (1) ได้เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวมทั้งสิ้นจานวน 20.0 เมกะวัตต์ และ (2) อยู่ในระหว่างการพัฒนาจานวน 70.0
เมกะวัตต์
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการผลิตไฟฟ้า ของบริษัทฯ (รวมถึงโครงการที่ บริษัทฯ จะได้มาซึ่งหุ้น
ตามสัญญาซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้อง) ณ วันที่ในเอกสารฉบับนี้
ชื่อโรงไฟฟ้า/
โครงการ

ที่ตั้ง

ประเภทของ
โรงไฟฟ้า/
โครงการ

กาลังการผลิตติดตั้ง/
กาลังการผลิตไอน้า

สัดส่วนการลงทุน

กาลังการผลิตติดตั้ง
ไฟฟ้า/ไอน้าเมื่อคิด
ตามสัดส่วนการลงทุน

วันที่เปิดดาเนินการ
เชิงพาณิชย์

โครงการที่เปิดด้าเนินการแล้ว
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

โรงไฟฟ้าหงสา

จังหวัดระยอง
ประเทศไทย

เมืองหงสา แขวง
ไชยบุรี ประเทศลาว

พลังงานถ่านหิน

พลังงานถ่านหิน
ลิกไนต์ปากเหมือง

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานถ่านหิน:
1,434.0 เมกะวัตต์

ร้อยละ 50.00

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานถ่านหิน:
1,878.0 เมกะวัตต์

ร้อยละ 40.00

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานถ่านหิน:
717.0 เมกะวัตต์

หน่วยที่ 1:
ตุลาคม 2549

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานถ่านหิน:
751.2 เมกะวัตต์

หน่วยที่ 1:
มิถุนายน 2558

หน่วยที่ 2:
กุมภาพันธ์ 2550

หน่วยที่ 2:
พฤศจิกายน 2558
หน่วยที่ 3
มีนาคม 2559

โรงไฟฟ้าพลังงาน
ร่วมเจิ้งติ้ง

โรงไฟฟ้าพลังงาน
ร่วมหลวนหนาน
(ระยะที่ 1)

โรงไฟฟ้าพลังงาน
ร่วมโจวผิง (ระยะที่
1 -3)

เขตเจิ้งติ้ง เมือง
สือเจียจวง มณฑล
เหอเป่ย ประเทศจีน

เขตหลวนหนาน
เมืองถังซาน มณฑล
เหอเป่ย ประเทศจีน

เขตโจวผิง เมืองบิน
โจว มณฑลชานตง
ประเทศจีน

พลังงานร่วมที่ใช้
ถ่านหินเป็น
เชื้อเพลิง

พลังงานร่วมที่ใช้
ถ่านหินเป็น
เชื้อเพลิง

พลังงานร่วมที่ใช้
ถ่านหินเป็น
เชื้อเพลิง

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานถ่านหิน: 73.0
เมกะวัตต์

ร้อยละ 100.00

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานถ่านหิน:
73.0 เมกะวัตต์

ระยะที่ 1:
ตุลาคม 2543

กาลังการผลิตไอน้า:
370.0 ตันต่อชั่วโมง

กาลังการผลิตไอน้า:
370.0 ตันต่อชั่วโมง

ระยะที่ 2:
พฤศจิกายน 2548

รวม:
139.1 เมกะวัตต์
เทียบเท่า

รวม:
139.1 เมกะวัตต์
เทียบเท่า

ระยะที่ 3:
มกราคม 2558

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานถ่านหิน:
100.0 เมกะวัตต์

มิถุนายน 2544

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานถ่านหิน:
100.0 เมกะวัตต์

ร้อยละ 100.00

กาลังการผลิตไอน้า:
128.0 ตันต่อชั่วโมง

กาลังการผลิตไอน้า:
128.0 ตันต่อชั่วโมง

รวม:
122.9 เมกะวัตต์
เทียบเท่า

รวม:
122.9 เมกะวัตต์
เทียบเท่า

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานถ่านหิน:
100.0 เมกะวัตต์

ร้อยละ 70.00

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานถ่านหิน:
70.0 เมกะวัตต์

ระยะที่ 1:
มิถุนายน 2544

กาลังการผลิตไอน้า:
450.0 ตันต่อชั่วโมง

กาลังการผลิตไอน้า:
315.0 ตันต่อชั่วโมง

ระยะที่ 2:
ตุลาคม 2549

รวม:
180.4 เมกะวัตต์
เทียบเท่า

รวม:
126.3 เมกะวัตต์
เทียบเท่า

ระยะที่ 3:
ธันวาคม 2550

โครงการฮุ่ยเหนิง
(โครงการ 1 และ 2)

เมืองเว่ยฟาง
มณฑลซานตง
ประเทศจีน

พลังงานแสงอาทิตย์

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์:
20.0 เมกะวัตต์(1)

ร้อยละ 100.00

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์:
20.0 เมกะวัตต์

โครงการที่ 1:
เมษายน 2559
โครงการที่ 2:
มิถุนายน 2559

โครงการจินซาน

เมืองเว่ยฟาง
มณฑลซานตง
ประเทศจีน

พลังงานแสงอาทิตย์

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์:
30.0 เมกะวัตต์(1)

ร้อยละ 100.00

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์:
30.0 เมกะวัตต์

เมษายน 2559

ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 3

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อโรงไฟฟ้า/
โครงการ
โครงการโอลิมเปีย
(ฮิตาชิโอมิยะ 1
ฮิตาชิโอมิยะ 2
โอเซโนะซาโตะ
คาตะชินะ ซากุระ 1
และซากุระ 2)

ที่ตั้ง
จังหวัดกุนมะ
จังหวัดอิบารากิ
และจังหวัดโทชิงิ
ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ประเภทของ
โรงไฟฟ้า/
โครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์

กาลังการผลิตติดตั้ง/
กาลังการผลิตไอน้า
กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์:
10.0 เมกะวัตต์(2)

สัดส่วนการลงทุน
ร้อยละ 40.00(3)

กาลังการผลิตติดตั้ง
ไฟฟ้า/ไอน้าเมื่อคิด
ตามสัดส่วนการลงทุน
กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์:
4.0 เมกะวัตต์

วันที่เปิดดาเนินการ
เชิงพาณิชย์
ฮิตาชิโอมิยะ 1:
กรกฎาคม 2556
ฮิตาชิโอมิยะ 2:
มกราคม 2558

โอเซโนะซาโตะคาตะชิ
นะ:
มกราคม 2558
ซากุระ 1
ธันวาคม 2558
ซากุระ 2
ตุลาคม 2558
โครงการฮิโนะ

จังหวัดชิงะ
ประเทศญี่ปุ่น

พลังงานแสงอาทิตย์

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์:
3.5 เมกะวัตต์(2)

ร้อยละ 75.00(3)

รวมกาลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุน

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์:
2.6 เมกะวัตต์

พฤษภาคม 2559

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานถ่านหิน:
1,711.2 เมกะวัตต์
กาลังการผลิตไอน้า:
813.0 ตันต่อชั่วโมง
กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์:
56.6 เมกะวัตต์
รวม:
1,913.0 เมกะวัตต์
เทียบเท่า

โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
โรงไฟฟ้าพลังงาน
ร่วมหลวนหนาน
(ระยะที่ 2)(4)

โรงไฟฟ้าพลังงาน
ร่วมโจวผิง
(ระยะที่ 4)(4)

โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง

เขตหลวนหนาน
เมืองถังซาน
มณฑลเหอเป่ย
ประเทศจีน

เขตโจวผิง เมืองบิน
โจว มณฑลชานตง
ประเทศจีน

มณฑลซานซี
ประเทศจีน

พลังงานร่วมที่ใช้
ถ่านหินเป็น
เชื้อเพลิง

พลังงานร่วมที่ใช้
ถ่านหินเป็น
เชื้อเพลิง

พลังงานถ่านหินที่ใช้
เทคโนโลยีถ่านหิน
สะอาด “อัลตราซูเปอร์คริทิเคิล”

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานถ่านหิน:
25.0 เมกะวัตต์

ร้อยละ 100.00

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานถ่านหิน:
25.0 เมกะวัตต์

กาลังการผลิตไอน้า:
150.0 ตันต่อชั่วโมง

กาลังการผลิตไอน้า:
150.0 ตันต่อชั่วโมง

รวม:
51.8 เมกะวัตต์เทียบเท่า

รวม:
51.8 เมกะวัตต์เทียบเท่า

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานถ่านหิน:
25.0 เมกะวัตต์

ร้อยละ 70.00

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานถ่านหิน:
17.5 เมกะวัตต์

กาลังการผลิตไอน้า:
150.0 ตันต่อชั่วโมง

กาลังการผลิตไอน้า:
105.0 ตันต่อชั่วโมง

รวม:
51.8 เมกะวัตต์เทียบเท่า

รวม:
36.3 เมกะวัตต์เทียบเท่า

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานถ่านหิน:
1,320.0 เมกะวัตต์

ร้อยละ 30.00

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานถ่านหิน:
396.0 เมกะวัตต์

2562 (คาดการณ์)

2563 (คาดการณ์)

หน่วยที่ 1:
ครึ่งปีแรกของปี 2561
(คาดการณ์)

หน่วยที่ 2:

ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 4

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อโรงไฟฟ้า/
โครงการ

ที่ตั้ง

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ประเภทของ
โรงไฟฟ้า/
โครงการ

กาลังการผลิตติดตั้ง/
กาลังการผลิตไอน้า

สัดส่วนการลงทุน

กาลังการผลิตติดตั้ง
ไฟฟ้า/ไอน้าเมื่อคิด
ตามสัดส่วนการลงทุน

วันที่เปิดดาเนินการ
เชิงพาณิชย์
ครึ่งปีแรกของปี 2561
(คาดการณ์)

โครงการมุกะวะ

จังหวัดฮอกไกโด
ประเทศญี่ปุ่น

พลังงานแสงอาทิตย์

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์:
17.0 เมกะวัตต์(2)

ร้อยละ 55.80(3)

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์:
9.5 เมกะวัตต์

พฤษภาคม 2561
(คาดการณ์)

โครงการนาริไอสึ

จังหวัดฟุกุชิมะ
ประเทศญี่ปุ่น

พลังงานแสงอาทิตย์

กาลังการผลิตไฟฟ้า:
20.0 เมกะวัตต์(2)

ร้อยละ 75.00(3)

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์:
15.0 เมกะวัตต์

มกราคม 2561
(คาดการณ์)

โครงการอวาจิ

จังหวัดเฮียวโงะ
ประเทศญี่ปุ่น

พลังงานแสงอาทิตย์

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์:
8.0 เมกะวัตต์(2)

ร้อยละ 75.00(3)

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์:
6.0 เมกะวัตต์

เมษายน 2560
(คาดการณ์)

โครงการยาบูกิ

จังหวัดฟุกุชิมะ
ประเทศญี่ปุ่น

พลังงานแสงอาทิตย์

กาลังการผลิตไฟฟ้า:
7.0 เมกะวัตต์(2)

ร้อยละ 75.00(3)

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์:
5.3 เมกะวัตต์

สิงหาคม 2561
(คาดการณ์)

โครงการโอนามิ

จังหวัดฟุกุชิมะ
ประเทศญี่ปุ่น

พลังงานแสงอาทิตย์

กาลังการผลิตไฟฟ้า:
16.0 เมกะวัตต์(2)

ร้อยละ 75.00(3)

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์:
12.0 เมกะวัตต์

มกราคม 2561
(คาดการณ์)

โครงการยามางาตะ

จังหวัดยามางาตะ
ประเทศญี่ปุ่น

พลังงานแสงอาทิตย์

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์:
20.0 เมกะวัตต์(2)

ร้อยละ 100.00(5)

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์:
20.0 เมกะวัตต์

ไตรมาสแรก 2561
(คาดการณ์)

โครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง
บนหลังคา

ประเทศไทย

พลังงานแสงอาทิตย์

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์:
1.5 เมกะวัตต์(6)

ร้อยละ 100.00

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์:
1.5 เมกะวัตต์(6)

หลายเวลาต่างกัน
(ภายใน 31 ธันวาคม
2559)
(คาดการณ์)

รวมกาลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุน

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานถ่านหิน:
438.5 เมกะวัตต์
กาลังการผลิตไอน้า:
255.0 ตันต่อชั่วโมง
กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์:
69.2 เมกะวัตต์
รวม:
553.2 เมกะวัตต์
เทียบเท่า

โครงการที่บริษัทฯ จะได้มาซึ่งหุ้น(7)
โครงการเฮ่าหยวน

เมืองไทอัน มณฑล
ซานตง ประเทศจีน

พลังงาน
แสงอาทิตย์

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์:
20.0 เมกะวัตต์(1)

ร้อยละ 100.00

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์:
20.0 เมกะวัตต์

มิถุนายน 2559

โครงการฮุ่ยเอิน

เมืองเว่ยฟาง
มณฑลซานตง
ประเทศจีน

พลังงาน
แสงอาทิตย์

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์:
20.0 เมกะวัตต์(1)

ร้อยละ 100.00

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์:
20.0 เมกะวัตต์

ธันวาคม 2559
(คาดการณ์)

โครงการไป๋หยูตั้ง

จังหวัดเจียซาน
มณฑลเจ้อเจียง
ประเทศจีน

พลังงาน
แสงอาทิตย์

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์:
50.0 เมกะวัตต์(1)

ร้อยละ 100.00

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์:
50.0 เมกะวัตต์

ธันวาคม 2559
(คาดการณ์)

ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 5

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อโรงไฟฟ้า/
โครงการ

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ประเภทของ
โรงไฟฟ้า/
โครงการ

กาลังการผลิตติดตั้ง/
กาลังการผลิตไอน้า

ที่ตั้ง
รวมกาลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุน (โครงการที่อยู่ระหว่างการได้มาซึ่งหุ้น)

สัดส่วนการลงทุน

กาลังการผลิตติดตั้ง
ไฟฟ้า/ไอน้าเมื่อคิด
ตามสัดส่วนการลงทุน

วันที่เปิดดาเนินการ
เชิงพาณิชย์

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานถ่านหิน:
—

กาลังการผลิตไอน้า:
—

กาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์:
90.0 เมกะวัตต์
รวม:
90.0 เมกะวัตต์
เทียบเท่า

หมายเหตุ:
(1)

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ในประเทศจีนซึ่งผลิตไฟฟ้ากระแสตรง

(2)

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งผลิตไฟฟ้ากระแสสลับ

(3)

การลงทุนของบริษัทฯ ในโครงการโอลิมเปีย โครงการฮิโนะ โครงการมุกะวะ โครงการนาริไอสึ โครงการอวาจิ โครงการยาบูกิ และโครงการโอนามิอยู่
ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อที่ 2.3.1(ซ) การลงทุนใน
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุ่น

(4)

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้างตามแผนการขยายโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนานและอยู่ระหว่างการศึกษาแผนการขยายโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม
โจวผิง

(5)

บริษัทฯ เข้าทาสัญญาลงทุนสาหรับการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ในโครงการยามางาตะ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดยามางาตะ ประเทศญี่ปุ่น และกาลัง
อยู่ในระหว่างการจัดตั้งโครงสร้างการลงทุนแบบทีเค

(6)

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติด ตั้งบนหลังคาของบริษัทฯ ในประเทศไทยซึ่งผลิตไฟฟ้ากระแสตรง โดยบจ.ไทยโซล่าร์ อยู่ระหว่าง
การพิจารณาผ่อนผันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ขยายระยะเวลาในการเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟภ. และกฟน.
จากกาหนดเดิมวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ กาลังการผลิตของโครงการทั้งหมดขึ้นอยู่การได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการเริ่มจ่ายไฟฟ้า

(7)

บริษัทฯ เข้าทาสัญญาเพื่อ ให้ได้มาซึ่งสิทธิในการซื้อหุ้นทั้งหมดของ โครงการฮุ่ยเหนิง โครงการเฮ่าหยวน โครงการฮุ่ยเอิน และโครงการไป๋หยูตั้ง ใน
เดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดในโครงการฮุ่ยเหนิง และในเดือนกันยายน 2559 บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดในโครงการจินซานแล้ว
โดยการได้มาซึ่งหุ้นในโครงการที่เหลือยังไม่แล้วเสร็จ และบริษัทฯ คาดว่าจะดาเนินการได้มาซึ่งหุ้นแล้วเสร็จภายในปี 2559 ซึ่งขึ้นอยู่กับการดาเนินการ
ตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กาหนดไว้
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แผนที่ต่อไปนี้แสดงที่ตั้งของโครงการผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ
(รวมถึงโครงการที่บริษัทฯ จะได้มาซึ่งหุ้นตามสัญญาซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้อง) ณ วันที่ในเอกสารฉบับนี้

หมายเหตุ:
(1)

ข้อมูลกาลังการผลิตตามที่ระบุในแผนที่ข้างต้นถูกแสดงภายใต้สมมติฐานของการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00

(2)

บริษัทฯ เข้าทาสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการซื้อหุ้นทั้งหมดของโครงการฮุ่ยเหนิง โครงการเฮ่าหยวน โครงการฮุ่ยเอิน และโครงการไป๋หยูตั้ง ในเดือน
กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้น ทั้งหมดในโครงการฮุ่ยเหนิง และในเดือนกันยายน 2559 บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดในโครงการจินซานแล้ว
การได้มาซึ่งหุ้นในโครงการที่เหลือยังไม่แล้วเสร็จ และบริษัทฯ คาดว่าจะดาเนินการได้มาซึ่งหุ้นแล้วเสร็จภายในปี 2559 ซึ่งขึ้นอยู่กับการดาเนินการตาม
เงื่อนไขบังคับก่อนที่กาหนดไว้
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2.3

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.3.1

ธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ
(ก)

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

บจ. บีแอลซีพีซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ เป็นเจ้าของและประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
ซึ่งมีกาลังการผลิตติดตั้งจานวน 1,434.0 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยโรงไฟฟ้า
บีแอลซีพีมีหน่วยผลิตไฟฟ้าจานวน 2 หน่วย ซึ่งแต่ละหน่วยมีกาลังการผลิตติดตั้งจานวน 717.0 เมกะวัตต์ โดยบีแอลซีพี
หน่วยที่ 1 ได้เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2549 และบีแอลซีพีหน่วยที่ 2 ได้เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2550 ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 950,000 ตารางเมตรซึ่งเช่าจากการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยภายใต้สัญ ญาเช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งจะครบกาหนดระยะเวลาการเช่าใน เดือ นตุลาคม 2573
และบจ. บีแ อลซีพีจะได้ทาการต่อสั ญญาเช่ากับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ บมจ. เอ็กโกและ
บริษัทฯ แต่ละฝ่ายต่างถือหุ้นในบจ. บีแอลซีพี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด
(1)

กระบวนการผลิต
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน ซึ่งผลิตไฟฟ้าจากการเผาไหม้ถ่านหิน
เพื่อให้เกิดพลังงานในการหมุนเครื่องกาเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้า โดยแผนภาพต่อไปนี้แสดง
กระบวนการผลิ ต ไฟฟ้ า ณ โรงไฟฟ้ า บี แ อลซี พี ซึ่ ง เริ่ ม ต้ น จากการรั บ มอบถ่ า นหิ น ณ
ท่าเทียบเรือนาเข้าถ่านหินจนถึงการจ่ายไฟฟ้าให้แก่กฟผ.

วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ใ นโรงไฟฟ้ า บี แ อลซี พี ได้ แ ก่ ถ่ า นหิ น บิ ทู มิ นั ส ซึ่ ง น าเข้ า มาจากประเทศ
ออสเตรเลียเป็นหลัก โดยถ่านหินบิทูมินัสเป็นถ่านหินที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อ เป็น
เชื้อเพลิงสาหรับโรงไฟฟ้า เนื่องจากเป็นถ่านหินที่ให้ความร้อนสูงและมีสารซัลเฟอร์ต่า
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อ 2.3.1
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(ก)(3) การจัดหาเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ถ่านหินจะถูกลาเลียงไปยังลานกองถ่านหินที่มีความจุ
750,000 ตัน ซึ่งเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ 60 วัน
ต่อ มาถ่ า นหิ น จะถู ก ล าเลี ย งจากลานกองถ่า นหิ น ไปยั ง ห้อ งเก็ บ ถ่ า นหิน โดยสายพาน
ลาเลีย งและจะลาเลีย งต่ อ ไปยั งเครื่อ งบดถ่ านหินซึ่ งจะบดถ่ านหินให้มี ข นาดพอดีต่ อ
การเผาไหม้ในโรงไฟฟ้า ซึ่งโรงไฟฟ้าจะใช้น้ามันเตาชนิดเบาสาหรับการเผาในโรงไฟฟ้า
เพื่อเป็นตัวเริ่มต้นกระบวนการเผาไหม้ ในการนี้ การเผาไหม้ของผงถ่านหินที่ถูกบดแล้วใน
เตาเผา (furnace) จะถ่ายเทพลังงานความร้อนให้น้าในท่อบริเวณรอบ ๆ เดือดและน้า
บางส่วนจะระเหยเป็นไอน้าที่ใช้หมุนเครื่องกาเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้าเพื่อผลิตไฟฟ้าต่อไป
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเครื่องกาเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้าจะถูกส่งผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า
เพื่อ เพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้ถึงระดับที่กาหนดและเป็นไปตามข้อ กาหนดของกฟผ. ก่อ นที่
โรงไฟฟ้าจะจ่ายไฟให้แก่สายส่งไฟฟ้า
อากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหินจะถูกดักจับโดยเครื่องดักจับฝุ่นระบบไฟฟ้าสถิตใน
โรงไฟฟ้าซึ่งจะดักจับเถ้าลอยที่ปนอยู่ในอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ดังกล่าว จากนั้น
อากาศที่เกิดจากการเผาไหม้จะถูกนาเข้าสู่กระบวนการแยกสารประกอบซัลเฟอร์ก่อนที่
จะถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศต่อไป
นอกจากนี้ เถ้าลอยจะถูกดักจับออกจากไอเสียโดยเครื่อ งดักจับฝุ่นระบบไฟฟ้าสถิตใน
โรงไฟฟ้า ส่วนเถ้าหนักจะตกลงสู่ด้านล่างของเตาเผา ซึ่งบจ. บีแ อลซีพีจะดาเนินการ
จั ด เก็ บ ทั้ ง เถ้ า ลอยและเถ้ า หนั ก เพื่ อ ขายให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมในนิ ค ม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดซึ่งจะนาเถ้าดังกล่าวไปใช้การผลิตปูนซีเมนต์ ใช้เป็นปุ๋ย หรือใช้
เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ
น้าเสียจากโรงไฟฟ้าจะถูกจัดเก็บ ในบ่อ พักน้าเสียก่ อ นที่จะถูกลาเลี ย งไปยังโรงบาบั ด
น้าเสียซึ่งโรงบาบัดน้าเสียจะบาบัดน้าเสียในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทางสิ่งแวดล้อมต่อไป
น้าในระบบหล่ อ เย็ น จะถู ก สู บ จากทะเลเพื่อ ล าเลี ย งสู่ ร ะบบล าเลี ย งน้ าหล่ อ เย็ น หลั ก
ซึ่งหลังจากนั้นจะถูกสูบต่อไปยังเครื่องควบแน่นของกังหันไอน้าเพื่อใช้เป็นสารช่วยลด
ความร้อ น และทาให้ไอน้าในกังหันไอน้าควบแน่นเป็นน้าเพื่อ นาไปใช้ในระบบหม้อต้ม
จากนั้น น้าหล่อเย็นที่ได้จากเครื่องควบแน่นของกังหันไอน้าจะถูกสูบและระบายกลับไปยัง
ทะเลผ่านแอ่งระบายน้าหล่อเย็น
(2)

การจาหน่ายไฟฟ้า
โรงไฟฟ้ า บี แ อลซี พี จ าหน่ า ยไฟฟ้ า ตามก าลั ง การผลิ ต ตามสั ญ ญาจ านวน 1,346.5
เมกะวั ต ต์ ให้ แ ก่ ก ฟผ. ภายใต้ สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า ของบี แ อลซี พี ซึ่ ง ลงนามในเดื อ น
พฤศจิกายน 2540 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบจ. บีแอลซีพี อาจจาหน่ายไฟฟ้า
ส่วนที่ผลิตได้เกินจากที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบีแอลซีพีให้แก่กฟผ. ได้หากมี
การร้ อ งขอโดยกฟผ. ทั้ ง นี้ ภายใต้ สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า ของบี แ อลซี พี บจ. บี แ อลซี พี
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จะได้รับค่าไฟฟ้าจากกฟผ. ตามอัตราค่าไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วยค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า
ค่าพลังงานไฟฟ้า และค่าระบบสายส่ง ดังนี้


ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า - บจ. บีแอลซีพีจะได้รับค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า
จากกฟผ. สาหรับการจัดให้มีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาจานวน 1,346.5
เมกะวัตต์เพื่อพร้อมจ่ายให้แก่กฟผ. โดยค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้านี้ครอบคลุม
ถึงต้นทุนคงที่ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายในการชาระหนี้ของโรงไฟฟ้า รวมทั้งช่วย
ให้ บ จ. บี แ อลซี พี มี ผ ลตอบแทนจากการลงทุ น จ านวนหนึ่ ง ทั้ ง นี้ หาก
บจ. บีแ อลซีพีได้จัดให้มีกาลังการผลิตไฟฟ้าเพื่อพร้อ มจ่ายให้แ ก่ กฟผ. และ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบีแอลซีพีแล้ว
กฟผ. จะต้ อ งชาระค่ าความพร้อ มจ่ายไฟฟ้ าให้แ ก่บจ. บีแ อลซีพี ตามกาลั ง
การผลิตไฟฟ้าพร้อมจ่ายโดยไม่คานึงว่าจะได้มีการจ่ายไฟฟ้าจริง ให้แก่กฟผ.
หรื อ ไม่ ค่า ความพร้ อ มจ่ ายไฟฟ้า ที่ไ ด้รั บเป็น สกุ ล เงิ นบาท โดยการค านวณ
ค่า ความพร้อ มจ่ ายไฟฟ้า บางส่ ว นอ้า งอิง กั บ อัต ราแลกเปลี่ ย นของสกุล เงิ น
ดอลลาร์สหรัฐต่อสกุลเงินบาทในขณะนั้น



ค่าพลังงานไฟฟ้า - บจ. บีแอลซีพีจะได้รับค่าพลังงานไฟฟ้าจากกฟผ. ซึ่ง
ประกอบด้วยค่าเชื้อเพลิงที่ครอบคลุมต้นทุนเชื้อเพลิงต่าง ๆ ของบจ. บีแอลซีพี
และค่าใช้จ่ ายในการด าเนิ นงานและบารุ งรัก ษา ค่า พลั งงานไฟฟ้า จะได้รั บ
การค านวณจากต้ น ทุ น ถ่ า นหิ น และต้ น ทุ น ด้ า นเชื้ อ เพลิ ง รวมทั้ ง ต้ น ทุ น ใน
การดาเนินงานผันแปรอื่น ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า
และในการคานวณจะใช้สมมติฐานของประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิต
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบีแ อลซีพีบนสมมติฐานที่ว่าถ่านหินที่โรงไฟฟ้าบีแ อลซีพี
จัดหามามีค่าความร้อน (gross calorific value) ตามที่กาหนด



ค่าระบบสายส่ง – กฟผ. ต้องชาระค่าระบบสายส่งให้แก่บจ. บีแอลซีพีซึ่ง
ครอบคลุมถึงค่าก่อสร้างระบบส่งพลังงานไฟฟ้า สาหรับโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ที่
มี ก ารช าระโดยตลอดตามข้ อ ตกลงในสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า ของบี แ อลซี พี
โดยบจ. บีแอลซีพี เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบส่งพลังงานไฟฟ้าใน
ระหว่างที่มีการก่อสร้าง และกรรมสิทธิ์ในระบบดังกล่าวตกเป็นของกฟผ.

ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบีแอลซีพี บจ. บีแอลซีพีไม่สามารถจาหน่ายไฟฟ้าให้แก่
บุคคลอื่นตลอดระยะเวลาของสัญญา นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบีแอลซีพียัง
ระบุ ให้ บ จ. บี แ อลซี พี ต้ อ งรั กษาระดั บ คงคลั งและการจั ดหาเชื้อ เพลิง ไว้ ให้ อ ยู่ ร ะดั บ ที่
เพียงพอ เช่น บจ. บีแอลซีพีจะต้องรักษาระดับเชื้อเพลิงคงคลังให้เพียงพอสาหรับการผลิต
ไฟฟ้าเป็นเวลา 30 วัน และโรงไฟฟ้าของบจ. บีแอลซีพีจะต้องผูกพันในการจัดหาถ่านหิน
เพื่อ ให้หน่วยการผลิตไฟฟ้าแต่ละหน่วยสามารถดาเนินการผลิตได้ในอัตราอย่างน้อ ย
ร้อยละ 85.0 ของกาลังการผลิตตามสัญญารายปี
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

นอกจากนี้ สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า ของบี แ อลซี พี ยั ง ก าหนดให้ บ จ. บี แ อลซี พี ต้ อ งขอ
ความยินยอมจากกฟผ. ก่อนที่จะเข้าลงนามในสัญญาจัดหาและขนส่งเชื้อเพลิงใด ๆ และ
บจ. บีแอลซีพีไม่อาจเลิกหรือแก้ไขสัญญาจัดหาและขนส่งเชื้อเพลิงดังกล่าวได้ เว้นแต่จะ
ได้ รั บ ความยิ นยอมล่ ว งหน้ าเป็ น ลายลั ก ษณ์อั ก ษรจากกฟผ. และหากบจ. บี แ อลซี พี
มีหน้าที่จะต้อ งรับหรือ ขนส่งเชื้อเพลิงตามปริมาณขั้นต่าภายใต้สัญ ญาดังกล่าว กฟผ.
ตกลงที่จะร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับบจ. บีแอลซีพีอันเนื่องมาจากการไม่รับ
หรื อ ไม่ ข นส่ ง เชื้ อ เพลิ ง ในปริ ม าณขั้ น ต่ าดั ง กล่ า ว ตามสู ต รการค านวณซึ่ ง ได้ ต กลงไว้
ล่วงหน้าดังที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบีแอลซีพี อย่างไรก็ดี บจ. บีแอลซีพีได้เข้า
ลงนามในสัญญาจัดหาถ่านหินระยะยาวและไม่คาดว่าจะเข้าลงนามในสัญ ญาจัดหา
เชื้ อ เพลิ ง อื่ น ใดอี ก โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นที่ 2.2.2 ลั ก ษณะ
การประกอบธุรกิจ ข้อ 2.3.1(ก)(3) การจัดหาเชื้อเพลิง
ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบีแอลซีพีมีกาหนดระยะเวลา 25 ปีนับแต่วันเปิดดาเนินการ
เชิงพาณิชย์ของบีแอลซีพีหน่วยที่ 2 โดยจะครบกาหนดระยะเวลาตามสัญญาในเดือ น
กุมภาพันธ์ 2575
(3)

การจัดหาเชื้อเพลิง
โรงไฟฟ้ า บี แ อลซี พี ใ ช้ ถ่ า นหิ น ในการผลิ ต ไฟฟ้ า ซึ่ ง ในการจั ด หาถ่ า นหิ น ส าหรั บ
การด าเนิ น งานของบจ. บี แ อลซี พี บจ. บี แ อลซี พี ไ ด้ เ ข้ า ท าสั ญ ญาจั ด หาถ่ า นหิ น ของ
บีแอลซีพี เป็นเวลา 25 ปี กับบริษัทเอซีเอชซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทริโอตินโตซึ่งเป็น
หนึ่งในผู้นาในธุรกิจเหมืองแร่ของโลกทีม่ ุ่งเน้นการดาเนินงานด้านการสารวจ ขุดเจาะ และ
สกัดทรัพยากรแร่ ซึ่งรวมถึงถ่านหินด้วย โดยสัญญาจัดหาถ่านหินของบีแอลซีพีจะครบ
กาหนดระยะเวลาตามสั ญ ญาในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2575 โดยระยะเวลาตามสั ญ ญา
ดังกล่าวอาจถูกขยายหากมีการขยายระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบีแอลซีพี
ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาจัดหาถ่านหินของบีแอลซีพี บจ. บีแอลซีพีผูกพันที่จะซื้อถ่านหินชนิด
มาตรฐานเป็นปริมาณขั้นต่า 2,560,000 ตันต่อปี ในกรณีที่บจ. บีแอลซีพีมีถ่านหินคงคลัง
เกินกว่า 750,000 ตัน และไม่สามารถรับมอบการขนส่งถ่านหินได้ บจ. บีแอลซีพีอาจแจ้ง
ไปยังบริษัทเอซีเอชเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ (1) บริษัทเอซีเอชใช้ความพยายามตาม
สมควรเพื่อขายถ่านหินดังกล่าวแก่บุคคลอื่น โดยได้รับความยินยอมจากบจ. บีแอลซีพี
ทั้งนี้ เพื่อ ลดความเสียหายที่อ าจจะเกิดขึ้นจากการที่บจ. บีแอลซีพีไม่สามารถรับมอบ
ถ่านหินดังกล่าวได้ หรือ (2) บริษัทเอซีเอชส่งมอบถ่านหินที่ขนส่งไปยังสถานที่อื่นตาม
คาสั่งของกฟผ. หรือให้แก่โครงการผลิตไฟฟ้าอื่น ๆ ที่บมจ. บ้านปู บริษัท ซีแอลพีอินเตอร์
หรือบริษัทเพาเวอร์เจ็นพีแอลซี มีส่วนเป็นเจ้าของอยู่ด้วยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
นอกจากนี้ สัญญาจัดหาถ่านหินของบีแอลซีพียังกาหนดห้ามมิให้บจ. บีแอลซีพีซื้อถ่านหิน
จากบุคคลภายนอกจนกว่าบจ. บีแอลซีพีจะได้ซื้อถ่านหินชนิดมาตรฐานเป็นจานวนขั้นต่า
3,627,000 ตันจากบริษัทเอซีเอชในปีนั้น ๆ แล้ว ในการนี้ บจ. บีแอลซีพีจะต้อ งชาระราคา
ถ่านหินที่ซื้อขายตามสัญญาจัดหาถ่านหินของบีแอลซีพี (ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ)
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ราคา FOB ของถ่านหิน - ราคา FOB ซึ่งคานวณ ณ วันที่ 1 กรกฎาคมของ
ทุกปี โดยจะเป็นจานวนที่ต่ากว่าระหว่าง (1) อัตราร้อยละ 98.0 ของดัชนีราคา
เปรียบเทียบสาหรับสาธารณูปโภคด้านพลังงานของประเทศญี่ปุ่น (Japanese
Power Utility Benchmark Price) ณ เวลาที่การขนถ่ายสินค้าสาเร็จ หรือ
(2) ราคาที่ ร ะบุเป็ นดอลลาห์ส หรัฐ ต่อ เมตริ กตั นซึ่ง ปรับ ราคาโดยดั ชนีร าคา
ผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกา ลบด้วยร้อยละ 1.02 โดยที่การปรับราคาประจาปีขั้น
ต่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.48



ค่าระวาง - ค่าระวางซึ่งเป็นผลรวมของ (1) จานวนคงที่ต่อเมตริกตันสาหรับ
ระยะเวลา 15 ปีแรกของระยะเวลาตามสัญญา และคู่สัญญาจะได้ตกลงกัน
ต่อไปสาหรับระยะเวลาที่เหลือหลังจากนั้น และ (2) ค่าที่เก็บเชื้อเพลิงตามดัชนี
ที่ราคา 1 ดอลลาห์สหรัฐต่อเมตริกตัน ซึ่งจะปรับเพิ่มขึ้นเมื่อราคาซื้อขายทันที
(spot price) ของน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับเรือมีร าคาเกินกว่าราคาที่ร ะบุเป็น
ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน



ค่าประกันภัย - ค่าประกันภัย หมายถึง ต้นทุนการประกันภัยสาหรับการขนส่ง
ถ่านหินทางเรือ ซึ่งเสนอโดยบริษัทเอซีเอชและอนุมัติโดยบจ. บีแอลซีพี

เนื่องจากการคานวณค่าพลังงานไฟฟ้าจะใช้สมมติฐานของประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง
เพื่อผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีบนสมมติฐานที่ว่าถ่านหินที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีจัดหา
มามีค่าความร้อน (gross calorific value) ตามที่กาหนด ดังนั้น คุณภาพของถ่านหินที่
จัดหาโดยบริษัทเอซีเอชจะมีผลกระทบสาคัญต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ ในการนี้ เพื่อ
คงไว้ซึ่งความต่อเนื่อ งของคุณภาพของถ่านหิน ถ่านหินที่จัดส่งให้บจ. บีแอลซีพีจะต้อ ง
เป็ น ถ่ า นหิ น ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นสั ญ ญาจั ด หาถ่ า นหิ น ของบี แ อลซี พี เ ท่ า นั้ น และ
บจ. บี แ อลซี พี อ าจปฏิ เ สธการรั บ มอบถ่ า นหิ น ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามที่ ก าหนดไว้ ใ นสั ญ ญา
นอกจากนี้ บจ. บีแอลซีพีอ าจให้บริษัทเอซีเอชส่งมอบถ่านหิน ตามที่กาหนดในสัญ ญา
ทดแทนถ่านหินที่ไม่ได้มาตรฐานดังกล่าว หากบริษัทเอซีเอชไม่สามารถส่งมอบถ่านหิน
ทดแทนดังกล่าวได้ บจ. บีแอลซีพีมีสิทธิที่จะจัดซื้อถ่านหินจากแหล่งอื่นโดยบริษัทเอซีเอช
จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่ บจ. บีแอลซีพีต้องจ่ายตาม
สัญญา
(4)

การดาเนินงานและบารุงรักษา
บจ. บีแอลซีพีดาเนินการและบารุงรักษาโรงไฟฟ้าบีแ อลซีพีด้วยหน่วยงานภายในของ
ตนเอง ในบางกรณี บจ. บีแอลซีพีอาจจัดจ้างบุคคลภายนอกสาหรับการดาเนินการซ่อม
ครั้งใหญ่ (Major Overhaul)
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บทวิเคราะห์การดาเนินงาน

ตารางต่อไปนี้สรุปสถิติการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีสาหรับช่วงเวลาที่ระบุไว้
สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556

2557

2558

2558

2559

บีแอลซีพีหน่วยที่ 1
กาลังการผลิตสุทธิ (เมกะวัตต์) ....................................
จานวนที่ผลิตได้สุทธิ (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) ........................
จานวนชั่วโมงตามสัญญา (ชั่วโมง) ..............................
ชั่วโมงการจ่ายไฟฟ้า(1) (ชั่วโมง)
ดัชนีความพร้อม(2) (ร้อยละ) .......................................
อัตราการจ่ายไฟ (ร้อยละ) ...........................................
อัตราการใช้ความร้อน (กิโลจูลต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง) .......
การใช้ถ่านหิน (พันตัน) ...............................................

673.3
5,036.0
7,399
7,909
99.9
94.6
9,541.0
1,933.1

673.3
5,546.0
7,865
8,318
100.0
98.3
9,413.0
2,077.5

673.3
5,353.6
7,799
8,045
98.7
98.8
9,399.0
1,987.4

673.3
2,406.7
3,593
3,593
82.8
97.4
9,365.0
885.8

673.3
2,903.2
4,363
4,363
99.9
98.7
9,467.0
1,079.8

บีแอลซีพีหน่วยที่ 2
กาลังการผลิตสุทธิ (เมกะวัตต์) ....................................
จานวนที่ผลิตได้สุทธิ (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) ........................
จานวนชั่วโมงตามสัญญา (ชั่วโมง) ..............................
ชั่วโมงการจ่ายไฟฟ้า(1) (ชั่วโมง)
ดัชนีความพร้อม(2) (ร้อยละ) .......................................
อัตราการจ่ายไฟ (ร้อยละ) ...........................................
อัตราการใช้ความร้อน (กิโลจูลต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง) .......
การใช้ถ่านหิน (พันตัน) ...............................................

673.3
5,121.6
7,857
8,205
99.7
94.7
9,508.0
1959.9

673.3
5,279.0
7,417
8,101
100.6
98.4
9,415.0
1,942.7

673.3
5,430.8
7,921
8,101
99.2
99.2
9,387.0
2,014.0

673.3
2,608.1
3,899
3,899
89.8
98.1
9,375.0
956.9

673.3
2,821.6
4,242
4,242
99.8
98.6
9,426.0
1,039.9

หมายเหตุ:
(1)

ชั่วโมงการจ่ายไฟฟ้า รวมถึงจานวนชั่วโมงที่ดาเนินงานภายใต้ข้อผูกพันตามสัญญาของหน่วยผลิตไฟฟ้าอื่น เพื่อให้ครบจานวนชั่วโมงตามสัญญาตาม
ข้อผูกพันของหน่วยผลิตไฟฟ้าอื่น รวมถึงจานวนชั่วโมงที่ดาเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากจานวนชั่วโมงตามสัญญากฟผ. ร้องขอหักออกด้วยจานวน
ชั่วโมงที่หน่วยผลิตไฟฟ้าอื่นดาเนินงานแทนหน่วยผลิตไฟฟ้าหน่วยนี้ เพื่อให้ครบจานวนชั่วโมงตามสัญญาตามข้อผูกพันของหน่วยผลิตไฟฟ้าหน่วยนี้

(2)

ดัชนีความพร้อม หมายถึง อัตราส่วนค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้าที่ได้รับ จริงต่อค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้าเต็มจานวนตามสัญญาภายใต้สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องในแต่ละปี ดัชนีความพร้อมจะเกินกว่าร้อยละ 100.0 เมื่อบจ. บีแอลซีพีได้รับค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้าเกินกว่าร้อยละ 100 ของจานวน
ที่คาดการณ์ไว้ในแต่ละปีเนื่องจากโรงไฟฟ้าดาเนินงานเกินกว่าจานวนชั่วโมงตามสัญญา

(6)

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
บจ. บีแอลซีพีได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (“บีโอไอ”) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2543 โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เต็มจานวนสาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าเป็นเวลา 8 ปีนับจาก
วันที่บจ. บีแอลซีพีเริ่มมีร ายได้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ แม้ว่าระยะเวลา
การยกเว้นภาษีเต็มจานวนดังกล่าวจะได้ครบกาหนดลงแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557
แต่บจ. บีแอลซีพียังคงได้รับ ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50.0 สาหรับ
ก าไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้ จ ากการประกอบกิ จ การโรงไฟฟ้ า ต่ อ ไปอี ก เป็ น เวลา 5 ปี ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 เมษายน 2557 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ หากในอนาคตบีโอไอไม่สามารถให้
สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีแ ก่บจ. บีแอลซีพีตามอัตราข้างต้นอันเป็นเหตุมาจาก
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การเปลี่ย นแปลงของกฎหมายหรือ ด้ วยเหตุ อื่น ใด บจ. บี แ อลซี พี อ าจร้ อ งขอให้ กฟผ.
ปรั บ เปลี่ ย นค่ า ความพร้ อ มจ่ า ยไฟฟ้ า เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ผลกระทบจากการที่
บจ. บีแอลซีพี ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีข้างต้น อย่างไรก็ตาม การได้รับ
ยกเว้นภาษีข้างต้นนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่บีโอไอกาหนด ซึ่งรวมถึงการกาหนดให้
บจ.บี แ อลซี พี ต้ อ งมี ผู้ ถื อ หุ้ น สั ญ ชาติ ไ ทยถื อ หุ้ น อยู่ อ ย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 51.00 ของทุ น
จดทะเบียน
(7)

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ และบริษัทบ้านปูโคล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือ หุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ว
ทั้งหมดได้เข้าทาสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับบมจ. เอ็กโก ฉบับลงวันที่ 24 พฤศจิกายน
2543 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมและทาขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ซึ่งเป็นไปตาม
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ระหว่างคู่สัญญา) เพื่อกาหนดความสัมพันธ์ร ะหว่าง
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายในฐานะผู้ถือหุ้นของบจ. บีแอลซีพี ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบจ. บีแอลซีพีได้
ตกลงร่วมลงทุนในบจ. บีแอลซีพี ตามสัดส่วนทุน ได้แก่ บริษัทฯ ถือ หุ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้ อ มคิ ดเป็น สัด ส่ วนร้อ ยละ 50.00 และบมจ. เอ็ก โกถื อ หุ้ นคิ ด เป็ นสั ดส่ ว นร้ อ ยละ
50.00 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมดของบจ. บีแอลซีพี
ข้อกาหนดที่สาคัญของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปนี้

(8)



ผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่ายมีสิทธิที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งคณะกรรมการ
ของบจ. บี แ อลซี พี จ านวนหนึ่ ง คนต่ อ สั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ในบจ. บี แ อลซี พี
ทุกร้อยละ 10.00



คณะกรรมการของบจ. บีแอลซีพีเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและประธาน
บริหารฝ่ายการเงิน



บจ. บีแอลซีพีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในทุกรอบ
ระยะเวลาครึ่งปี โดยจ่ายจากรายได้ที่จาหน่ายได้ของบจ. บีแอลซีพี

การจัดหาแหล่งเงินทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 โครงสร้างแหล่งเงินทุนหลักของบจ. บีแอลซีพีประกอบด้วย
วงเงินกู้ยืมระยะยาวหลักและวงเงินกู้ยืมเสริม ทั้งที่เป็นสกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ โดยวงเงินกู้ยืมหลักประกอบด้วยการกู้ยืมเงินเพื่อการพาณิชย์ที่ใช้สาหรับโรงไฟฟ้า
บีแอลซีพี ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายสาหรับสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายก่อ น
การดาเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานที่ตั้ง ค่าใช้จ่ ายทางอ้อม และภาระผูกพัน
ต่าง ๆ ในขณะที่วงเงินกู้ยืมเสริมประกอบด้วย เงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ
เงินกู้ยืมเพื่อใช้เสริมหลักประกัน ทั้งนี้ วงเงินกู้ยืมของบจ. บีแอลซีพี มีทั้งที่อยู่ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินบาท
เงินกู้ยืมในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐของบจ. บีแอลซีพีมีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่และ
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งใช้อัตราเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารในตลาด
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ลอนดอน (LIBOR) ส่วนเงินกู้ยืมในสกุลเงินบาท จะใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเทียบเคียงกับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่าอ้างอิงโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (MLR) บจ. บีแอลซีพี
ได้เข้าทาข้อตกลงแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ย
คงที่สาหรับเงินกู้ทั้งหมดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมของบจ. บีแ อลซีพีทั้งในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินบาทมีงวดการชาระคืน
ทั้งแบบรายเดือนและรายครึ่งปี ซึ่งเงินกู้ยืมดังกล่าวจะครบกาหนดชาระในช่วงระหว่าง
ปี 2562 ถึงปี 2564 โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บจ. บีแอลซีพีมียอดหนี้เงินกู้ยืมใน
สกุลเงินบาทค้างชาระเป็นจานวนทั้งสิ้น 5,368.7 ล้านบาท และยอดหนี้เงินกู้ยืมในสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐค้างชาระเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 126.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(9)

ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน
สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2559 บจ. บีแอลซีพีประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อ
การลงทุนสาหรับโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีที่จานวน 271.7 ล้านบาท 147.5 ล้านบาท และ 53.7
ล้านบาท 22.6 ล้านบาท และ 35.6 ล้านบาท ตามลาดับ

(10)

การควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ
มลพิ ษ ที่ ถู ก ปล่ อ ยสู่ บ รรยากาศจากการเผาไหม้ ข องเชื้ อ เพลิ ง เช่ น ถ่ า นหิ น โดยหลั ก
ประกอบด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) และอนุภาคฝุ่นละออง
(PM) โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีใช้ระบบดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในไอเสีย (FGD) และ
เครื่ อ งบ าบั ด น้ าทะเลเพื่ อ ลดการปล่ อ ยซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ โ ดยการก าจั ด ซั ล เฟอร์
ไดออกไซด์ในไอเสีย ในการนี้ เครื่องกาจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในไอเสียจะมีประสิทธิภาพ
ในการกาจัดอนุภ าคออกจากไอเสียประมาณร้อ ยละ 70.0 และการใช้เครื่องดักจับฝุ่น
ระบบไฟฟ้าสถิต (ESP) จะมีประสิทธิภาพในการกาจัดอนุภาคออกจากไอเสียมากกว่า
ร้อยละ 99.0 และในขั้นตอนสุดท้าย โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีจะลดการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์
โดยใช้เตาเผาที่ใช้ไนโตรเจนออกไซด์ในระดับต่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บจ. บีแอล
ซีพี ได้กาหนดมาตรการในการควบคุมการปล่อยมลพิษเพื่อจากัดการปล่อยมลพิษให้อยู่
ในระดับต่ากว่าระดับที่มาตรฐานกาหนดไว้ โดยโรงไฟฟ้าบีแ อลซีพีได้จากัดอัตราการ
ปล่ อ ยมลพิ ษ รวมถึง อั ต ราการปล่ อ ยไนโตรเจนออกไซด์ ใ นอัต รา 210.9 มิ ล ลิก รั ม ต่ อ
ลูกบาศก์เมตร อัตราการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในอัตรา 162.8 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร และอัตราการปล่อยอนุภ าคฝุ่นละอองในอัตรา 43.0 มิลลิกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร
ทั้งนี้ ภายใต้มาตรฐานการปล่อ ยมลพิษของไทยได้ กาหนดระดับ การปล่อ ยไนโตรเจน
ออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และอนุภาคฝุ่นละอองในอัตรา 350.0 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร 320.0 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ 120.0 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ
และภายใต้มาตรฐานการปล่อยมลพิษของธนาคารโลก การจากัดการปล่อยไนโตรเจน
ออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และอนุภาคฝุ่นละอองในอัตรา 510.0 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร 230.0 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ 50.0 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ
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โรงไฟฟ้าหงสา

บริษัทหงสาซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ เป็นเจ้าของและประกอบกิจการโรงไฟฟ้าหงสาซึ่งเป็น
โรงไฟฟ้าปากเหมืองที่ใช้พลังงานถ่านหินลิกไนต์ ประกอบด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้าจานวน 3 หน่วย ตั้งอยู่ที่เมืองหงสา
แขวงไชยบุรี ในประเทศลาว โดยมีกาลังการผลิตติดตั้งรวมจานวน 1,878.0 เมกะวัตต์ โดยหงสาหน่วยที่ 1 หงสาหน่วยที่
2 และหงสาหน่วยที่ 3 ได้เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 เดือนพฤศจิกายน 2558 และเดือนมีนาคม
2559 ตามลาดับ โดยแต่ละหน่วยมีกาลังการผลิตติดตั้งจานวน 626.0 เมกะวัตต์
บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทหงสาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด
นอกจากบริษัทฯ แล้ว บริษัทหงสายังมีผู้ถือหุ้นอื่น ได้แก่ บริษัทย่อยของบมจ. ราชบุรี ซึ่ง บมจ. ราชบุรีเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด
บริษัทย่อยดังกล่าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทหงสาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้
บมจ. ราชบุรีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนชั้นนาของประเทศไทย
ซึ่งมีกฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนั้น รัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในประเทศลาวยังเป็นผู้ถือหุ้นใน
บริษัทหงสาส่วนที่เหลือจานวนร้อยละ 20.00 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด
(1)

สัมปทาน
ในเดือนพฤศจิกายน 2552 บริษัทหงสาได้รับสัมปทานจากรัฐบาลลาวให้เป็นผู้ที่มีสิทธิแต่
ผู้เดียวในการพัฒนา ก่อสร้าง และประกอบกิจการโรงไฟฟ้าหงสา โดยสิทธิตามสัมปทาน
เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 จนถึงวันครบกาหนด 25 ปีนับแต่วันเปิดดาเนินการเชิง
พาณิชย์ของหงสาหน่วยที่ 3 ในเดือ นมีนาคม 2559 ซึ่งจะครบกาหนดในเดือนมีนาคม
2584 ทั้งนี้ สัมปทานดังกล่าวยังรวมถึงสิทธิอื่น ๆ เช่น สิทธิในการใช้พื้นที่จานวน 77.79
ตารางกิโลเมตรเพื่อเป็นที่ตั้งของโครงการตลอดระยะเวลาสัมปทาน และสิทธิในการขาย
ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าหงสาให้แก่ กฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว
เพื่อเป็นการตอบแทนสิทธิตามสัมปทานข้างต้น บริษัทหงสาจะต้องชาระเงินให้แก่รัฐบาล
ลาวเป็น ค่ าสิ ทธิ ร ายเดื อ นจ านวนร้ อ ยละ 1.5 ของรายได้ร วมจากการดาเนิ น งานของ
โครงการ นอกจากนี้ หากอัตราผลตอบแทนภายใน (internal rate of retrun) ของ
โรงไฟฟ้าหงสาสูงกว่าร้อ ยละ 15.0 บริษัทหงสาและรัฐบาลลาวจะได้รับส่วนแบ่งกาไร
(ตามที่ได้กาหนดไว้ในเอกสารสิทธิสัมปทาน) ในจานวนที่เท่ากัน ทั้งนี้ ค่าสิทธิและภาษี
เงินได้อ าจมีการปรับเพิ่มขึ้นหากอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการสูงกว่าร้อ ยละ
15.0 ทั้งนี้ บริษัทหงสาต้องชาระค่าสิทธิจานวนร้อยละ 50.0 ของจานวนค่าสิทธิทั้งหมด
เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และจานวนที่เหลืออีกร้อยละ 50.0 เป็นสกุลเงินบาท โดย
คานวณตามอัตราแลกเปลี่ยนต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่กาหนดในสัญญา
อนึ่ง บริษัทหงสายังคงต้องชาระค่าภาษีที่เกี่ยวข้องให้แก่รัฐบาลลาวด้วย โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อ 2.3.1(ข)(7) สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

กระบวนการผลิต
โรงไฟฟ้าหงสาผลิตไฟฟ้าจากการเผาถ่านหินลิกไนต์ซึ่งเป็นถ่านหินประเภทที่ให้ความร้อน
ต่ า ซึ่ ง แตกต่ า งจากการด าเนิ น งานของโรงไฟฟ้ า บี แ อลซี พี ทั้ ง นี้ โรงไฟฟ้ า หงสาเป็ น
โรงไฟฟ้ า ปากเหมื อ งซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ติ ด กั บ เหมื อ งถ่ า นหิ น ลิ ก ไนต์ ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ถ่ า นหิ น
ที่จาเป็นต้องใช้ในกิจการโรงไฟฟ้าหงสา
ถ่านหินลิกไนต์จะถูกขุดขึ้นมาจากเหมือง และขนไปยังลานกองถ่านหินและลาเลียงไปยัง
โรงไฟฟ้าหงสาโดยระบบลาเลียง
แผนภาพด้านล่างนี้แสดงกระบวนการผลิตไฟฟ้า ณ โรงไฟฟ้าหงสา โดยเริ่มต้นจากการขุด
ถ่านหินลิกไนต์จากเหมืองถ่านหินลิกไนต์ซึ่งอยู่ติดกับโรงไฟฟ้า จนกระทั่งการจ่ายไฟฟ้า
ให้แก่กฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

โรงไฟฟ้าหงสาตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบ น้าจากทะเลสาบที่สูบมาจากเขื่อนน้าแก่นและเขื่อน
น้าเลือ กจะถูกนามาใช้ในกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ เขื่อนน้าเลือกมีความสูง
58.5 เมตร ความกว้าง 100.0 เมตร ส่วนเขื่อนน้าแก่นมีความสูง 54.5 เมตร ความกว้าง
320.0 เมตร โดยทะเลสาบ เขื่อนน้าเลือก และเขื่อนน้าแก่น มีปริมาณความจุน้าจานวน
0.6 ล้านลูกบาศก์เมตร 16.4 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 19.0 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ
ในขณะที่น้าจากเขื่อนน้าเลือกซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโรงไฟฟ้าจะไหลลง
มาตามแรงโน้มถ่วง การนาน้าจากเขื่อนน้าแก่ นเข้าสู่โรงไฟฟ้าหงสาต้องอาศัยการสูบน้า
โดยโรงสู บ น้ าที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น ทั้ ง นี้ หากมี ป ริ ม าณน้ าเต็ ม ตามปริ ม าณความจุ น้ าสู ง สุ ด
น้าจากทะเลสาบตะวันออกสามารถนามาใช้ผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าได้อย่างน้อย 5 วัน
ในอดีตที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าหงสาไม่เคยประสบกับสภาวะการขาดแคลนน้า และบริษัทฯ
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เชื่อ ว่าปริมาณน้าฝนจะช่ วยให้ร ะดับ น้าแหล่งน้ามีปริมาณเพี ยงพอต่อ การใช้งานของ
บริษัทฯ เช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โรงไฟฟ้าหงสาเป็นโรงไฟฟ้าประเภทใช้ความร้อน
และผลิตไฟฟ้าโดยการเผาไหม้ถ่านหินเพื่อ หมุนเครื่อ งกาเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้า ดังนั้น
กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหงสาจึงมีลักษณะเช่นเดียวกันกับโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
โรงไฟฟ้าหงสามีสายส่งไฟฟ้าจานวนสองสายสาหรับจ่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าไปยัง
เครือ ข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้าในประเทศไทยและประเทศลาว สาหรับการนาส่งไฟฟ้าไปยัง
เครือ ข่ายเชื่อ มโยงไฟฟ้าในประเทศไทย โรงไฟฟ้าหงสาใช้ส ายส่งวงจรคู่ข นาด 500.0
กิโลโวลต์ ความยาว 67.0 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมโยงไปยังชายแดนไทย-ลาว ที่อาเภอสอง
แคว จังหวัดน่าน ประเทศไทย และสาหรับการนาส่งไฟฟ้าไปยังเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้าใน
ประเทศลาว โรงไฟฟ้าหงสาใช้สายส่งวงจรคู่ขนาด 115.0 กิโลโวลต์ ความยาว 115.0
กิ โ ลเมตร เชื่ อ มโยงไปยั ง เมื อ งหงสา เพื่ อ น าส่ ง ต่ อ ไปยั ง สถานี ไ ฟฟ้ า ย่ อ ยในเมื อ ง
หลวงพระบาง ซึ่งบริษัทหงสาได้โอนกรรมสิทธิ์ในสายส่งวงจรคู่ ขนาด 115.0 กิโลโวลต์
ดังกล่าวและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวแล้ว
บริษัทหงสาเก็บเถ้าถ่านที่ได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าให้แก่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวซึ่งเป็น
ผู้มีกรรมสิทธิ์เหนือเถ้าถ่านดังกล่าว โดยรัฐวิสาหกิจถือ หุ้นลาวจะขายเถ้าถ่านดังกล่าว
ให้แก่บริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ในท้องถิ่นต่อไป
ส่วนน้าเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าจะถูกบาบัดตามข้อกาหนดและระเบียบ
ท้องถิ่นในประเทศลาว
(3)

การจาหน่ายไฟฟ้า
บริษัทหงสาเข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของหงสากับกฟผ. ในเดือนเมษายน 2553 ภายใต้
สั ญ ญาดั ง กล่ า ว กฟผ. ตกลงซื้ อ ไฟฟ้ า ตามก าลั ง การผลิ ต ไฟฟ้ า ตามสั ญ ญาจ านวน
1,473.0 เมกะวั ต ต์ จ ากบริ ษัท หงสาและไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ จ ากการผลิ ต ส่ ว นที่ เ หลื อ สามารถ
น าไปใช้ ส าหรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ อื่ น โดยตามสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า ของหงสากั บ กฟผ.
บริ ษั ท หงสาจะจั ด เก็ บ ค่ า ไฟฟ้ า จากกฟผ. ตามอั ต ราค่ า ไฟฟ้ า ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยค่ า
ความพร้อมจ่ายไฟฟ้าและค่าพลังงานไฟฟ้า ดังต่อไปนี้


ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า - กฟผ. จะชาระค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้าให้แ ก่
บริษัทหงสาสาหรับกาลังการผลิตไฟฟ้าที่บริษัทหงสาจัดให้มีเพื่อ พร้อ มจ่าย
ให้แ ก่กฟผ. ตามจริง แต่ต้อ งไม่เกินกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญ ญาจานวน
1,473.0 เมกะวัตต์ โดยค่าความพร้อ มจ่ายไฟฟ้านี้ครอบคลุมถึงต้นทุนคงที่
ต่ า ง ๆ และค่ า ใช้ จ่ า ยในการช าระหนี้ ข องโรงไฟฟ้ า หงสา รวมทั้ ง ช่ ว ยให้
บริษัทหงสามีผลตอบแทนจากการลงทุนจานวนหนึ่ง ทั้งนี้ หากบริษัทหงสาได้
จัดให้มีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาเพื่อพร้อมจ่ายให้แก่ กฟผ. และปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของหงสากับ กฟผ. แล้วกฟผ.
จะต้องชาระค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้าให้แก่บริษัทหงสา โดยไม่ต้องคานึงว่ าจะ
ได้ มี ก ารจ่ า ยไฟฟ้ า จริ ง ให้ แ ก่ ก ฟผ. หรื อ ไม่ ทั้ ง นี้ ค่ า ความพร้ อ มจ่ า ยไฟฟ้ า
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ดังกล่าวอาจถูกปรับลดลงตามการลดลงของกาลังการผลิตไฟฟ้าพร้อ มจ่าย
ค่ า ความพร้ อ มจ่ า ยไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ รั บ เป็ น สกุ ล เงิ น บาท โดยการค านว ณ
ค่า ความพร้อ มจ่ ายไฟฟ้า บางส่ ว นอ้า งอิง กั บ อัต ราแลกเปลี่ ย นของสกุล เงิ น
ดอลลาร์สหรัฐต่อสกุลเงินบาทในขณะนั้น


ค่าพลังงานไฟฟ้า - กฟผ. จะชาระค่าพลังงานไฟฟ้าให้แก่บริษัทหงสาซึ่งจะ
ครอบคลุ ม ต้ น ทุ น ราคาเชื้ อ เพลิ ง ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต ไฟฟ้ า และต้ น ทุ น ใน
การดาเนินงานผันแปรอื่น ๆ ซึ่ งอาจเกิดขึ้นจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า
ต้นทุนเชื้อ เพลิงจะถูกคานวณจากต้นทุนถ่านหินลิกไนต์ซึ่งถูกกาหนดไว้แ ละ
ปรั บ ตามความผั น ผวนของราคาน้ ามั น ดี เ ซลในกรุ ง เทพมหานคร ต้ น ทุ น
การดาเนิน งานแปรผั นได้ ถูก ก าหนดไว้ แ ล้ ว เช่ น กัน โดยปรั บ ตามดัช นี ร าคา
ผู้บริโภคของประเทศไทยตามที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.3 ปัจจัยความเสี่ยง ข้อ 3.1.5(ง) การเพิ่มขึ้น
ของค่าใช้จ่ายในการผลิตถ่านหินที่เหมืองถ่านหินลิกไนต์หงสาอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และ
กระแสเงินสดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของหงสากับกฟผ. จะครบกาหนดระยะเวลาตามสัญญาเมื่อ
ครบ 25 ปีนั บจากวันเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ ข องหงสาหน่ วยที่ 3 ในเดือ นมีนาคม
2559 ซึ่งจะครบกาหนดในเดือนมีนาคม 2584
นอกจากนี้ บริษัทหงสาได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าของหงสากับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า
ลาวในเดื อ นพฤษภาคม 2554 ภายใต้ สั ญ ญาดั ง กล่ า ว รั ฐ วิ ส าหกิ จ ไฟฟ้ า ลาวตกลง
ซื้อไฟฟ้าตามกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาจานวน 100.0 เมกะวัตต์จากบริษัทหงสา
ตามอัต ราค่ า ไฟฟ้ า ซึ่ง ประกอบด้ ว ยค่ า ความพร้ อ มจ่ า ยไฟฟ้ า ค่ าพลั งงานไฟฟ้ า และ
ค่าระบบส่งไฟฟ้า ดังต่อไปนี้


ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า - รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวจะชาระค่าความพร้อมจ่าย
ไฟฟ้าให้แก่บริษัทหงสาสาหรับกาลังการผลิตไฟฟ้าที่บริษัทหงสาจัดให้มีเพื่อ
พร้อมจ่ายให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวตามจริง แต่ต้องไม่เกินกาลังการผลิตตาม
สัญญาที่ 100.0 เมกะวัตต์ โดยค่าความพร้อ มจ่ายไฟฟ้านี้ครอบคลุมถึงต้นทุน
คงที่ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายในการชาระหนี้ข องโรงไฟฟ้าหงสา รวมทั้งช่วยให้
บริษัทหงสามีผลตอบแทนจากการลงทุนจานวนหนึ่ง ทั้งนี้ หากบริษัทหงสาได้
จัดให้มีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาเพื่อพร้อมจ่ายให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้า
ลาว และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของหงสากับ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวแล้ว รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวจะต้องชาระค่าความพร้อมจ่าย
ไฟฟ้ า แก่ บ ริ ษั ท หงสา โดยไม่ ต้ อ งค านึ ง ว่ า จะได้ มี ก ารจ่ า ยไฟฟ้ า จริ ง ให้ แ ก่
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ไฟฟ้ า ลาวหรื อ ไม่ ทั้ ง นี้ ค่ า ความพร้ อ มจ่ า ยไฟฟ้ า ดั ง กล่ า วอาจ
ถูกปรับลดลงตามการลดลงของกาลังการผลิตไฟฟ้าพร้อมจ่าย
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ค่าพลังงานไฟฟ้า - รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวจะต้องชาระค่าพลังงานไฟฟ้าแก่
บริษัทหงสาซึ่งจะครอบคลุมต้นทุนราคาเชื้อ เพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า และ
ต้นทุนในการดาเนินงานผันแปรอื่น ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการดาเนินงานของ
โรงไฟฟ้า ต้นทุนเชื้อเพลิงจะถูกคานวณจากต้นทุนถ่านหินลิกไนต์ซึ่งถูกกาหนด
ไว้และปรับตามความผันผวนของราคาน้ามันดีเซลในกรุงเทพมหานคร ต้นทุน
การดาเนิน งานแปรผั นได้ ถูก ก าหนดไว้ แ ล้ ว เช่ น กัน โดยปรั บ ตามดัช นี ร าคา
ผู้บริโภคของประเทศไทยตามที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.3 ปัจจัยความเสี่ยง ข้อ 3.1.5(ง) การเพิ่มขึ้น
ของค่าใช้จ่ายในการผลิตถ่านหินที่เหมืองถ่านหินลิกไนต์หงสาอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และ
กระแสเงินสดของบริษัทฯ



ค่าระบบส่งไฟฟ้า – รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวจะต้องชาระค่าระบบส่งไฟฟ้า
ส่วนเพิ่มแก่บริษัทหงสาทุก ๆ ไตรมาส ซึ่งจะครอบคลุมค่าใช้ร ะบบส่งไฟฟ้า
ล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินทุนสะสม

ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของหงสากับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวจะครบกาหนดระยะเวลาตาม
สัญญาเมื่อครบ 25 ปีนับจากวั นเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ของหงสาหน่วยที่ 3 ในเดือน
มีนาคม 2559 ซึ่งจะครบกาหนดในเดือนมีนาคม 2584
(4)

การจัดหาเชื้อเพลิง
โรงไฟฟ้ า หงสาใช้ ถ่ า นหิน ลิ ก ไนต์ เ ป็น วั ต ถุ ดิ บ หลัก ในการผลิต ไฟฟ้ า โดยบริ ษั ท หงสา
ได้รับสิทธิในการทาเหมือ งถ่านหินลิกไนต์ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณถัดจากที่ ตั้งของโรงไฟฟ้า
(เหมืองถ่านหินลิกไนต์หงสา) โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโรงไฟฟ้าหงสา ตาม
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เหมืองถ่านหินลิกไนต์หงสามีปริมาณถ่านหิน
ลิกไนต์สารองจานวน 487 ล้านตัน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่หน่วยผลิตไฟฟ้าหงสาทั้ง 3 หน่วย
เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ครบถ้วน บริษัทฯ คาดว่าโรงไฟฟ้าหงสาจะใช้ถ่านหินลิกไนต์ใน
การผลิต จ านวน 14.3 ล้ านตัน ต่อ ปี บริษั ทฯ ร่วมลงทุน ในเหมือ งถ่านหินลิก ไนต์ หงสา
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.50 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด โดยการถือหุ้นใน
บริษัทภูไฟมายนิ่งร่วมกับบมจ. ราชบุรี (โดยผ่านบริษัทย่อย) และรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาว
ซึ่ ง ถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 37.50 และร้ อ ยละ 25.00 ของหุ้ น ที่ อ อกและจ าหน่ า ยแล้ ว ทั้ ง หมด
ของบริษัทดังกล่าว ตามลาดับ ทั้งนี้ ผลผลิตที่ได้จ ากเหมืองถ่านหินลิกไนต์หงสาดังกล่าว
จะนามาใช้สาหรับการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าหงสาเท่านั้น
เพื่อเป็นการตอบแทนสิทธิตามสัมปทานเหมืองถ่านหินลิกไนต์ บริษัทหงสาจะต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมเหมืองแร่แก่รัฐบาลลาวในรูปแบบของค่าสิทธิตามจานวนดังต่อไปนี้


0.4 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ต่ อ ตั น ส าหรั บ ถ่ า นหิ น จ านวน 4.5 ล้ า นตั น แรกซึ่ ง ใช้ ใ น
โรงไฟฟ้าหงสา
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1.03 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน สาหรับจานวนถ่านหินซึ่งใช้ในโรงไฟฟ้าหงสา โดย
อัตราดังกล่าวจะมีการปรับขึ้ นทุกปีในอัตราร้อยละ 1.0 ต่อปี นับจากการเปิด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ของหงสาหน่วยที่ 1 และ



0.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน สาหรับจานวนหินปูนซึ่งใช้ในโรงไฟฟ้าหงสา โดย
อัตราดังกล่าวจะมีการปรับขึ้ นทุกปีในอัตราร้อยละ 1.0 ต่อปี นับจากการเปิด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ของหงสาหน่วยที่ 1

นอกจากนี้ บริ ษั ท หงสาจะต้ อ งช าระค่ า ภาษี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ แ ก่ รั ฐ บาลลาวด้ ว ย โปรด
พิจารณาในส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อ 2.3.1(ข)(7) สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี ทั้งนี้ บริษัทหงสาจะต้อ งชาระเงิ นค่าธรรมเนียมเหมือ งแร่แ ละภาษีอ ากรจานวน
ร้อยละ 50.0 ของจานวนเงินค่าธรรมเนียมเหมืองแร่และภาษีอากรทั้งหมดเป็นสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ และจานวนที่เหลืออีกร้อยละ 50.0 เป็นสกุลเงินบาทโดยคานวณตามอัตรา
แลกเปลี่ยนต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่กาหนดในสัญญา
สัมปทานเหมืองแร่ข้างต้นจะครบกาหนดระยะเวลาสัมปทานเมื่อครบ 25 ปีนับจากวันเปิด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ของหงสาหน่วยที่ 3 ในเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งจะครบกาหนดใน
เดือนมีนาคม 2584
(5)

การดาเนินงานและบารุงรักษา
การด าเนิ น งานและบ ารุ ง รั ก ษาของโรงไฟฟ้ า หงสาเป็ น ไปตามสั ญ ญาให้ บ ริ ก ารงาน
เดินเครื่องและบารุงรัก ษาโรงไฟฟ้า ระหว่างบริษัทหงสาและกฟผ. โดยกฟผ. ในฐานะ
ผู้รับจ้างอาจว่าจ้างผู้รับจ้างช่วงในการดาเนินการบางอย่างตามที่ได้ตกลงกันหรือภายใต้
วงเงินที่กาหนด แต่กฟผ. ยังคงต้องรับผิดชอบต่อการดาเนินการใด ๆ ของผู้รับจ้างช่วงนั้น
สัญญาให้บริการงานเดินเครื่องและบารุงรักษาโรงไฟฟ้า จะครบกาหนดระยะเวลาตาม
สัญญาเมื่อครบ 15 ปีนับจากวันเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ของหงสาหน่วยที่ 3 ในเดือน
มีนาคม 2559 ทั้งนี้ ภายใต้สัญ ญาการดาเนินงานและบารุงรักษาของโรงไฟฟ้าหงสา
กฟผ. มีสิทธิได้รับเงิน ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมการดาเนินการรายปีในอัตราคงที่ ซึ่งจะแบ่ง
ช าระเป็ น รายเดื อ นในจ านวนที่ เ ท่ า กั น ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญาการด าเนิ น งานและ
บารุ ง รั ก ษาของโรงไฟฟ้ า หงสาโดยเริ่ ม จากเดื อ นมกราคม 2559 ทั้ งนี้ ค่ า ธรรมเนี ย ม
การดาเนินการรายปีดังกล่าวจะปรับเพิ่มขึ้นตามการคานวณปัจจัยในดัชนีราคาผู้บริโภค
ของประเทศไทย
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บทวิเคราะห์การดาเนินงาน

ตารางต่อไปนี้สรุปสถิติการดาเนินงานของหงสาหน่วยที่ 1 หงสาหน่วยที่ 2 และหงสาหน่วยที่ 3 สาหรับช่วงเวลาที่ระบุไว้
สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2558(1)
2559

สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556(1)

2557(1)

2558(1)

หงสาหน่วยที่ 1
กาลังการผลิตสุทธิ (เมกะวัตต์).............................................
จานวนที่ผลิตได้สุทธิ (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) .................................
จานวนไฟฟ้าส่งให้แก่กฟผ. (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) ........................
จานวนชั่วโมงตามสัญญาให้แก่กฟผ. (ชั่วโมง) .......................
จานวนไฟฟ้าส่งให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (กิกะวัตต์-ชั่วโมง)
จานวนชั่วโมงตามสัญญาให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ชั่วโมง)
ดัชนีความพร้อม (ร้อยละ)....................................................
อัตราการจ่ายไฟ (ร้อยละ)....................................................
อัตราการใช้ความร้อน (กิโลจูลต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง) ................
การใช้ถ่านหิน (พันตัน)........................................................

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

551.0
1,658.9
1,548.8
3,191
14.9
1,267
62.4
94.4
12,479.0
1,933.8

551.0
278.7
272.7
529
—
—
76.0
95.6
12,326.0
350.1

551.0
865.2
780.7
1,662
29.7
1,450
38.3
85.5
12,160.0
1,052.2

หงสาหน่วยที่ 2
กาลังการผลิตสุทธิ (เมกะวัตต์).............................................
จานวนที่ผลิตได้สุทธิ (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) .................................
จานวนไฟฟ้าส่งให้แก่กฟผ. (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) ........................
จานวนชั่วโมงตามสัญญาให้แก่กฟผ. (ชั่วโมง) .......................
จานวนไฟฟ้าส่งให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) .
จานวนชั่วโมงตามสัญญาให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ชั่วโมง)
ดัชนีความพร้อม (ร้อยละ)....................................................
อัตราการจ่ายไฟ (ร้อยละ)....................................................
อัตราการใช้ความร้อน (กิโลจูลต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง) ................
การใช้ถ่านหิน (พันตัน)........................................................

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

551.0
742.5
690.5
1,440
—
—
100.0
93.6
12,616.0
858.8

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

551.0
1,683.7
1,546.4
3,365
23.3
1,875
77.0
102.5
12,297.0
2,042.9

หงสาหน่วยที่ 3
กาลังการผลิตสุทธิ (เมกะวัตต์).............................................
จานวนที่ผลิตได้สุทธิ (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) .................................
จานวนไฟฟ้าส่งให้แก่กฟผ. (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) ........................
จานวนชั่วโมงตามสัญญาให้แก่กฟผ. (ชั่วโมง) .......................
จานวนไฟฟ้าส่งให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) .
จานวนชั่วโมงตามสัญญาให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ชั่วโมง)
ดัชนีความพร้อม (ร้อยละ)....................................................
อัตราการจ่ายไฟ (ร้อยละ)....................................................
อัตราการใช้ความร้อน (กิโลจูลต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง) ................
การใช้ถ่านหิน (พันตัน)........................................................

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

551.0
995.7
908.7
1,856
21.3
1,246
63.1
102.8
12,222
1,187.9

หมายเหตุ:
(1)

หงสาหน่วยที่ 1 และหงสาหน่วยที่ 2 เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2558 และเดือนพฤศจิกายน 2558 ตามลาดับ จึงไม่มี
การดาเนินงานในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 ทั้งนี้ หงสาหน่วยที่ 3 เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2559 จึงไม่มี
การดาเนินงานในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558

(2)

ดัชนีความพร้อม หมายถึง อัตราส่วนค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า ที่ได้รับจริงต่อ ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้าเต็มจานวนตามสัญญาภายใต้สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องในแต่ละปี
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(7)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
บริษัทหงสาได้รับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมาธิการสามัญสมัชชาแห่งชาติของประเทศ
ลาวให้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี บ างประการนั บ แต่ ล งนามในสั ญ ญาสั ม ปทาน
โครงการโรงไฟฟ้ าปากเหมือ งในเดือ นพฤศจิก ายน 2552 จนถึงวั นครบกาหนด 7 ปี
ภายหลังจากการเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ของหงสาหน่วยที่ 3 ในเดือนมีนาคม 2559
และจะต้องเสียภาษีในอัตราภาษีที่ใช้บังคับในขณะนั้น ซึ่งในปัจจุบันเท่ากับอัตราร้อยละ
15.0 ของเงินได้สุทธิที่ต้องเสียภาษีสาหรับปีต่อ ๆ ไปภายหลังจากช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(8)

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ เข้าทาสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับบมจ. ราชบุรี และรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวในเดือน
กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในฐานะผู้ถือหุ้น
ของบริษัทหงสา ผู้ถือหุ้นของบริษัทหงสาได้ตกลงร่วมลงทุนในบริษัทหงสาตามสัดส่วนทุน
ได้แก่ บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 40.00 บมจ. ราชบุรีถือหุ้ นทางอ้อมร้อยละ 40.00
และรัฐวิสาหกิจถือ หุ้นลาวถื อ หุ้นอีกร้อ ยละ 20.00 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมดของ
บริษัทหงสา
ข้อกาหนดที่สาคัญของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นดังกล่าว มีดังต่อไปนี้


ผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่ายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งคณะกรรมการของ
บริ ษั ท หงสาจ านวนหนึ่ ง คนต่ อ สั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท หงสาทุ ก ร้ อ ยละ
10.00



สาหรับช่วงเวลาระหว่างวันที่จัดตั้งบริษัทหงสาจนถึงวันสุดท้ายของปีบัญชีที่
สองถัดจากปีบัญ ชีที่มีการดาเนินการเชิงพาณิชย์ (ตามที่นิยามไว้ในสัญ ญา
ระหว่างผู้ถือหุ้น) (“ระยะเวลาดาเนินงานแรกของบริษัทหงสา”) บริษัทหงสา
จะมี ก รรมการผู้ จั ด การหนึ่ ง คน ซึ่ ง เสนอชื่ อ โดยบริ ษั ท ฯ และภายหลั ง จาก
ระยะเวลาดาเนินงานแรกของบริษัทหงสาสิ้นสุดลง บมจ. ราชบุรีและบริษัทฯ
จะร่วมกันเสนอชื่อผู้ที่จะดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทหงสาต่อไป



ในระยะเวลาด าเนิ น งานแรกของบริ ษั ท หงสา บริ ษั ท ฯ จะเป็ น ผู้ เ สนอชื่ อ
รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายการเงิน)



ผู้ถือหุ้นของบริษัทหงสาตกลงและยอมรับว่าหากอัตราผลตอบแทนภายในของ
โรงไฟฟ้ า หงสาสู ง กว่า อั ต ราที่ ก าหนดไว้ ผลตอบแทนใด ๆ ซึ่ ง สูง กว่ า อั ต รา
ดังกล่าวจะถูกแบ่งระหว่างรัฐบาลลาวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทหงสาตามเงื่อนไขที่
ได้กาหนดไว้ในสัมปทานของบริษัทหงสา โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
ส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อ 2.3.1(ข)(1) สัมปทาน



ภายใต้ ข้ อ ก าหนดทางบั ญ ชี การจั ด การทางการเงิ น สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ
การดาเนินงานที่สาคัญ และการสารองเงินตามสมควรสาหรับการปรับปรุงและ
บารุงรักษาเครื่องจักร รวมทั้งภาระผูกพันอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นของบริษัทหงสาจะต้อง
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

กระทาการใด ๆ อันจาเป็นเพื่อให้บริษัทหงสาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม
สัด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ทุ ก 6 เดื อ น ในจ านวนที่ บ ริ ษั ทหงสาสามารถจ่ า ยให้ แ ก่
ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมายในแต่ละปีบัญชี
(9)

การจัดหาแหล่งเงินทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 โครงสร้างแหล่งเงินทุนหลักของบริษัทหงสาประกอบด้วย
วงเงินกู้ยืมหลักและวงเงินกู้ยืมเสริม โดยวงเงินกู้ยืมหลักประกอบด้วยการกู้ยืมเงินเพื่อ
การพาณิชย์ที่ใช้สาหรับโรงไฟฟ้าหงสา ซึ่งรวมถึง ค่าใช้จ่ายสาหรับสัญ ญาจ้างเหมา
ก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า ค่ า ใช้ จ่ า ยก่ อ นการด าเนิ น งาน ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาสถานที่ ตั้ ง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเหมืองแร่ถ่านหิน ค่าใช้จ่ายทางอ้อมและภาระผูกพันต่าง ๆ ในขณะที่
วงเงินกู้ยืมเสริมประกอบด้ วย เงินกู้ยืมเพื่อ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเงินกู้ยืมเพื่อใช้
เสริมหลักประกัน ทั้งนี้ วงเงินกู้ยืมของบริษัทหงสามีทั้งที่ เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและ
สกุลเงินบาท
เงินกู้ยืมในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐของบริษัทหงสามีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว
โดยใช้อัตราเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) ส่วน
เงินกู้ยื มในสกุ ลเงินบาทบางส่วนมี การกาหนดอัต ราดอกเบี้ยแบบคงที่ แ ละบางส่วนมี
การกาหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว โดยใช้อัตราเทียบเคียงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่า
อ้ า งอิ ง โดยธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นประเทศไทย (MLR) บริ ษั ท หงสาต้ อ งเข้ า ท าข้ อ ตกลง
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่สาหรับเงินกู้
จานวนร้อยละ 50.0 ของจานวนเงินกู้ทั้งหมดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินบาทของบริษัทหงสามีกาหนดระยะเวลา
ช าระคื น 25 ปี โดยถึ ง ก าหนดช าระทุ ก ๆ งวดหกเดื อ น เริ่ ม ต้ น ในวั น เปิ ด ด าเนิ น การ
เชิงพาณิชย์ของหงสาหน่วยที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทหงสามียอดหนี้เงินกู้ยืม
ในสกุลเงินบาทค้างชาระเป็นจานวนทั้งสิ้น 61,110.0 ล้านบาท และยอดหนี้เงินกู้ยืมใน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐค้างชาระเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 902.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(10)

ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน
สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และสาหรับรอบระยะเวลา
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2559 บริษัทหงสาประมาณการค่าใช้จ่าย
เพื่อการลงทุนสาหรับโรงไฟฟ้าหงสาจานวน 25,376.9 ล้านบาท 21,653.9 ล้านบาท และ
12,951.8 ล้านบาท 6,827.1 ล้านบาท และ 2,739.3 ล้านบาท ตามลาดับ และบริษัท
หงสาคาดว่ า จะมี ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ การลงทุ น ในโรงไฟฟ้ า หงสาในปี 2559 เป็ น จ านวน
16,950.8 ล้านบาท หรือประมาณ 481.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
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(11)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

การควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ
โรงไฟฟ้าหงสาใช้ระบบดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในไอเสีย (FGD) และการฟอกแบบ
เปียก (Wet Scrubbing) เพื่อลดการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และใช้เครื่องดักจับฝุ่น
ระบบไฟฟ้าสถิต เพื่อกาจัดอนุภาคฝุ่นละอองออกจากไอเสีย โดยระบบดักจับก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ในไอเสีย จะมีประสิทธิภาพในการกาจัดอนุภาคออกจากไอเสียสูงถึงร้อยละ
92.0 ในขณะที่การใช้เครื่อ งดักจับฝุ่นระบบไฟฟ้าสถิต จะมีประสิทธิภ าพในการกาจั ด
อนุภาคฝุ่นละอองสูงถึงร้อยละ 99.83 นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งเตาเผาที่ใช้ไนโตรเจน
ออกไซด์ในระดับต่าเพื่อลดการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าหงสาได้มี
การติดตั้งระบบการตรวจสอบการระบายมลพิษอย่างต่อเนื่อง (CEM) ที่ปากปล่องควัน
เพื่อวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ อุณหภูมิและข้อมูลอื่น ๆ โดยข้อมูล
จากเครื่องตรวจสอบการระบายมลพิษอย่างต่อเนื่อง (CEM) จะถูกตรวจสอบทันทีใน
ห้องควบคุมที่เชื่อมต่อกับหน่วยงานภาครัฐ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559โรงไฟฟ้าหงสามี
ระดับการปล่อ ยไนโตรเจนออกไซด์ในอัตรา 398.4 มิลลิกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร มีระดับ
การปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอัตรา 156.2 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีระดับ
การปล่อยอนุภาคฝุ่นละอองในอัตรา 42.6 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในขณะที่มาตรฐาน
ท้องถิ่นกาหนดระดับการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และอนุภาคฝุ่น
ละอองในอัตรา 510.0 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 230.0 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ
50.0 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ

(12)

การย้ายถิ่นฐาน
บริษัทหงสาได้ดาเนินการเพื่อลดผลกระทบของโครงการต่อประชากรในท้องถิ่นภายใต้
แผนงานสาหรับการย้ายถิ่นฐาน (resettlement action plan) โดยประชากรที่ได้รับ
ผลกระทบของโครงการจะสามารถย้ า ยถิ่ น ฐานไปยั ง 2 พื้ น ที่ ได้ แ ก่ พื้ น ที่ ใ นบ้ า น
นา บาโลน (Na Balone) และบ้านนาจาน (Na Chan) และจะมีการสร้างสาธารณูปโภค
เพื่อ รองรับประชากรที่ย้ายถิ่ นฐานดั งกล่า วด้วย โดยมีก ารจัดสรรงบประมาณจานวน
ประมาณ 31.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อดาเนินการตามแผนงานดังกล่าว นอกจากนี้ เมือง
หงสาได้จัดให้มี การตรวจประเมินทางสังคม (social audit) และการสังเกตการณ์โดย
บุคคลภายนอกสาหรับการดาเนินการตามแผนงานสาหรับการย้ายถิ่นฐานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ 5 ของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation
Performance Standard 5) และมาตรฐานสากลอื่น ๆ
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โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง

บริษัทฯ โดยบริษัทสือ เจียจวงเฉิงเฟิง ซึ่งเป็นบริษั ทย่อ ยที่บริษัทฯ ถือ หุ้นทั้งหมดเป็นเจ้าของและ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 115,501 ตารางเมตร ในเขตเจิ้งติ้ง เมืองสือเจียจวง
มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน โดยบริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิงเป็นผู้มีสิทธิในการใช้ที่ดิน ดังกล่าวสาหรับการดาเนินงานของ
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง
การดาเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง แบ่งเป็นสามโครงการ โดยโครงการที่ 1 ได้เปิด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในเดือนตุลาคม 2543 โดยมีกาลังการผลิตติดตั้งจานวน 24.0 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิต
ไอน้าจานวน 95.0 ตันต่อชั่วโมง โครงการที่ 2 ได้เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในเดือนพฤศจิกายน 2548 โดยมีกาลัง
การผลิตติดตั้งจานวน 24.0 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอน้าจานวน 102.0 ตันต่อชั่วโมง และโครงการที่ 3 ได้เปิด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในเดือนมกราคม 2558 โดยมีกาลังการผลิตติดตั้งจานวน 25.0 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิต
ไอน้าจานวน 173.0 ตันต่อชั่วโมง
(1)

กระบวนการผลิต
โรงไฟฟ้ าพลัง งานร่ วมเจิ้ งติ้ งผลิต ทั้ง ไฟฟ้า ไอน้ า น้าร้อ น และน้ าเย็น ซึ่ง แตกต่ างจาก
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีและโรงไฟฟ้าหงสาซึ่งผลิตแต่ไฟฟ้าเท่านั้น โดยกระบวนการผลิตความ
ร้อนร่วมนั้นประกอบด้วยกังหันไอน้าและเครื่องผลิตไอน้าแรงดันสูง ทั้งนี้ ภายในกังหัน
ไอน้า อากาศจะถูกบีบอัดและผสมเข้ากับถ่านหินซึ่งเผาไหม้อยู่ในห้องเผาไหม้ ก๊าซร้อนที่
ถู ก เผาไหม้ จ ะขยายตั ว ผ่ า นกั ง หั น ไอน้ าซึ่ ง จะหมุ น เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า เพื่ อ ผลิ ต ไฟฟ้ า
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากกังหันไอน้าสาหรับการผลิตไฟฟ้าจะถูกเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้ถึง
ระดับที่กาหนดโดยหม้อแปลงไฟฟ้าก่อ นที่จะจ่ายให้แ ก่สายส่งไฟฟ้าเพื่อ ให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดของบริษัทที่ดาเนินการเกี่ยวกับเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้าในภูมิภาค
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้งได้ติดตั้งอุปกรณ์กังหันชนิดที่สามารถแยกไอน้าออกจาก
ตัวกังหันได้เป็นผลให้โรงไฟฟ้าสามารถจัดส่งไฟฟ้าและไอน้าได้พร้อมกัน โดยส่วนของ
ไอน้ าจะถู ก แยกออกจากกั ง หั น และน าส่ ง ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ผ่ า นทางท่ อ จ่ า ยไอน้ า ทั้ ง นี้
ในฤดูหนาว โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้งจะจัดส่งความร้อนให้แก่ครัวเรือนผ่านทางท่อจ่าย
ความร้อนในรูปของน้าร้อน ในฤดูร้อนโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้งเปลี่ยนไอน้าให้เป็นน้า
เย็นในสถานีทาน้าเย็นเพื่อส่งให้แก่ลูกค้าเชิงพาณิชย์และภาคครัวเรือน
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แผนภาพด้านล่างนี้แสดงขั้นตอนกระบวนการผลิตไฟฟ้าร่วมของวงจรกังหันไอน้าของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง

บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิงจะจัดเก็บเถ้าถ่านที่ได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าและความร้อน
เพื่อขายให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมในท้องถิ่นต่อไป
(2)

การจาหน่ายไฟฟ้า ไอน้า และน้าร้อน
บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิงขายไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้งตามสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้ารายปีซึ่งมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการต่อ สัญญาในทุก ๆ ปี ทั้งนี้ เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติปกติทางการค้าของตลาดในประเทศจีน ในการนี้บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิงเข้าทา
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ารายปีกับบริษัทเหอเป่ยอิเล็กทริค ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐประจาภูมิภาค
ที่ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ เครื อ ข่ า ยเชื่ อ มโยงไฟฟ้ า ในมณฑลเหอเป่ ย ตั้ ง แต่ ปี 2543 จาก
ประสบการณ์ของบริษัทฯ บริษัทฯ คาดว่าจะไม่มีประเด็นปัญหาใด ๆ ในการต่อสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้ารายปีของบริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิงกับบริษัทเหอเป่ยอิเล็กทริคในอนาคต
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ารายปีของบริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิงกาหนดจานวนไฟฟ้าที่จะขายใน
แต่ละปี แต่จานวนไฟฟ้าที่ขายได้จริงอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น
ปริ ม าณการผลิ ต ไอน้ าที่ เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ เครื อ ข่า ยเชื่อ มโยงไฟฟ้า ต้ อ งการการจ่ ายไฟฟ้ า
เพิ่มเติม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ข้อ 2.3.1(ค)(5) บทวิเคราะห์การดาเนินการ ทั้งนี้ ค่าไฟฟ้าจะระบุเป็นอัตราค่าไฟฟ้าคงที่
ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงซึ่งกาหนดโดยคณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ จีนซึ่งจะ
ถูกปรับตามราคาถ่านหิน
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บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิงได้ทาสัญญาซื้อขายไอน้าระยะยาวเพื่อทาการจาหน่ายความร้อน
ในรูปของไอน้าให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมในเขตเจิ้งติ้งโดยตรง โดยคิดค่าไอน้าจาก
ลูกค้าโดยอ้างอิงจากอัตราที่กาหนดโดยหน่วยงานควบคุมราคาของเขตเจิ้งติ้ง หรืออ้างอิง
จากอัตราที่กาหนดไว้ในสัญญาซื้อ ขายไอน้า ภายใต้การตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท
สือ เจียจวงเฉิงเฟิงและผู้ รับ ซื้อ ไอน้า ค่า ไอน้ าอาจถูก ปรั บเปลี่ยนได้เ ป็นครั้งคราวเพื่ อ
สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาถ่านหิน
นอกจากนี้ บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิงเข้าทาสัญญาระยะยาวกับหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นใน
เขตเจิ้งติ้งให้เป็นผู้จัดจาหน่ายไอน้าและน้าร้อนโดยตรงแต่เพียงผู้เดียวให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าใน
เขตเจิ้งติ้ง โดยบริษัทสือ เจียจวงเฉิงเฟิง ยัง เข้าทาสัญ ญาจัดหาไอน้าและน้าร้อ นให้แ ก่
ลูกค้าเชิงพาณิชย์และภาคครัวเรือน เพื่อผลิตความร้อนในช่วงฤดูหนาว โดยราคาค่าน้า
ร้อนดังกล่าวจะเป็นไปตามราคาที่กาหนดโดยหน่วยงานควบคุมราคาในท้องที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งกาหนดเป็นรายปี และบริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิง ยังขายน้าเย็นในช่วงฤดูร้อนเพื่อใช้ทา
ความเย็นอีกด้วย
จากประสบการณ์ของบริษัทฯ บริษัทฯ เชื่อว่า บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิงได้ประโยชน์จาก
สิทธิจัดจาหน่ายเป็นล าดับแรกตามนโยบายของรัฐบาลจีน ทั้งนี้ ภายใต้ประกาศของ
คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน และกระทรวงการก่อสร้างของประเทศจีน
ว่า ด้ว ยข้อ บั งคั บชั่ ว คราวเกี่ย วกับ การก่อ สร้า งและจั ด การโครงการโรงไฟฟ้ าพลั งงาน
ความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้ากากแร่ (Notice on Provisional Regulations on CHP and
Gangue NRU Power Projects Construction and Management) เมื่อเดือนมกราคม
2550 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมต่าง ๆ จะได้รับสิทธิในการผลิตไฟฟ้าและ
จัดจาหน่ายไฟฟ้าให้แก่บริษัทที่ดาเนินการเกี่ยวกับเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้าเป็นลาดับแรก
(3)

การจัดหาเชื้อเพลิง
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้งใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตไฟฟ้าและไอน้า โดย
ดาเนินการจัดหาถ่านหินเพื่อตอบสนองความต้องการวัตถุดิบโดยการจัดซื้อวัตถุดิบใน
ตลาดซื้อขายแบบทันที (spot market) ในเขตเจิ้งติ้ง

(4)

การดาเนินงานและบารุงรักษา
บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิงเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดาเนินงานและการบารุงรักษาตามปกติ
ของโรงไฟฟ้ าพลัง งานร่ว มเจิ้ง ติ้ง ซึ่ งในบางกรณี บริ ษัท สือ เจี ยจวงเฉิง เฟิ ง อาจจัด จ้า ง
บุคคลภายนอกสาหรับการดาเนินการซ่อมบารุงครั้งใหญ่
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บทวิเคราะห์การดาเนินงาน

ตารางต่อไปนี้สรุปสถิติการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง สาหรับช่วงเวลาที่ระบุไว้
สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
กาลังการผลิตสุทธิ (เมกะวัตต์) (โครงการที่ 1)...................
กาลังการผลิตสุทธิ (เมกะวัตต์) (โครงการที่ 2)...................
กาลังการผลิตสุทธิ (เมกะวัตต์) (โครงการที่ 3)...................
จานวนที่ขายทั้งหมด (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) ...........................
จานวนที่ผลิตได้ทั้งหมด (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) .......................
ชั่วโมงการจ่ายไฟฟ้า (ชั่วโมง)..........................................
ปริมาณไอน้าที่ขาย (พันตัน) ...........................................
ค่าความร้อน (กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ................................
ปริมาณการใช้ถ่านหิน (พันตัน) .......................................

(6)

24.0
—
—
326.0
381.1
7,940
977.6
372.0
262.0

2557
24.0
24.0
—
327.2
378.8
7,892
1,037.7
359.0
253.0

2558
24.0
24.0
25.0
411.8
480.6
6,584
1,263.6
324.0
292.0

สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2558
2559
24.0
24.0
25.0
199.8
230.7
3,161
636.5
298,7
138.5

24.0
24.0
25.0
218.2
257.3
3,524
726.9
319.7
157.2

การจัดหาแหล่งเงินทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิงมีเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐซึ่งมีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยจะใช้อัตราเทียบเคียงกับ อัตราดอกเบี้ย
ระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) โดยเงินกู้ยืมดัง กล่าวจะครบกาหนด
ระยะเวลาชาระคืนในเดือนธันวาคม 2561
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิงมียอดหนี้เงินกู้ค้างชาระเป็นจานวน
เงินทั้งสิ้น 5.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(7)

ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน
สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 และรอบระยะเวลาหกเดือ น
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2559 บริษัทสือ เจียจวงเฉิงเฟิง มี ค่าใช้จ่ายเพื่ อ
การลงทุนสาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้งจานวน 566.0 ล้านบาท 247.4 ล้านบาท
387.4 ล้านบาท 127.1 ล้านบาท และ 47.4 ล้านบาท ตามลาดับ

(8)

การควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้งใช้การฟอกโดยการเผาไหม้ (Combusting Scrubbing)
ผ่านแท่นของเหลวเพื่อลดการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในขณะที่ใช้ระบบกาจัดก๊าซพิษ
เฉพาะส่วน (Selective Non-Catalytic Reduction System) ร่วมกับวิธีการควบคุม
สารเผาไหม้อื่น ๆ เพื่อลดการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม
เจิ้งติ้งยังใช้เครื่องกรองอากาศแบบผ้าเพื่อกาจัดอนุภาคฝุ่นละออง ในการนี้ บริษัทฯ ได้
ตรวจสอบการปล่ อ ยมลพิ ษ อย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ รั ก ษาระดั บ การปล่ อ ยมลพิ ษ ให้ อ ยู่ ใ น
มาตรฐานท้องถิ่น จากข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง
มีร ะดับ การปล่ อ ยไนโตรเจนออกไซด์ ในอัตรา 36.4 มิลลิก รัมต่อ ลูกบาศก์เมตร ระดั บ
การปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่ 14.8 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และระดับการปล่อย
อนุภาคฝุ่นละอองในอัตรา 2.6 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในขณะที่มาตรฐานท้องถิ่น
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กาหนดระดับการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และอนุภาคฝุ่นละอองใน
อั ต รา 50.0 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลู ก บาศก์ เ มตร 35.0 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลู ก บาศก์ เ มตร และ 10.0
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ
(9)

ใบอนุญาต
การประกอบธุร กิจไฟฟ้าและไอน้าในประเทศจีนจาเป็นต้องได้รับ ใบอนุญ าตประกอบ
ธุรกิจไฟฟ้า (Power Generation Permit) และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
ร่วม (CHP Certificate) อนึ่ง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจไฟฟ้า และใบอนุญาตประกอบ
ธุร กิจโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้งจะสิ้นสุดในปี 2569 และ
2559 ตามล าดั บ นอกจากนี้ โรงไฟฟ้ า พลั ง งานร่ ว มเจิ้ ง ติ้ ง ยั ง ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตจั ด หา
ความร้อน (Heat Supply Permit) ซึ่งอนุญาตให้โรงไฟฟ้าจาหน่ายไอน้าและน้าร้อนให้แก่
ลูกค้าเชิงพาณิชย์และภาคครัวเรือนโดยตรงสาหรับการจัดให้มีความร้อนแบบรวมศูนย์ใน
ฤดูหนาว โดยใบอนุญาตดังกล่าวจะสิ้นสุดในปี 2559 ทั้งนี้ หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อ งจะทาการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวเมื่อ ระยะเวลาที่ได้รับอนุญ าต
ตามที่ระบุในใบอนุญาตนั้น ๆ สิ้นสุดลง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่า การดาเนินการของโรงไฟฟ้า
จะไม่หยุดชะงักระหว่างการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต

(ง)

โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน

บริษัทฯ โดยบริษัทถังซานบ้านปู ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมทั้งหมดเป็นเจ้าของและ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนานซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่บนพื้นที่
ประมาณ 443,193 ตารางเมตร ในเขตหลวนหนาน เมืองถังซาน มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน บริษัทถังซานบ้านปู เป็นผู้มี
สิทธิในการใช้ที่ดินดังกล่าวสาหรับการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนานได้เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2554 โดยมี
กาลังการผลิตติดตั้งจานวน 100.0 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอน้าจานวน 128.0 ตันต่อชั่วโมง บริษัทฯ กาลังอยู่ใน
ระหว่างการก่อสร้างตามแผนการขยายกาลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน เมื่อการลงทุนและก่อสร้าง
ส่วนขยายแล้วเสร็จคาดว่าโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนานจะเพิ่มกาลังการผลิตติดตั้งและกาลังการผลิตไอน้าขึ้นอีก
25.0 เมกะวัตต์ และ 150.0 ตันต่อชั่ วโมง ตามลาดับ และกาลังการผลิตส่วนที่เพิ่มดังกล่าวจะสามารถดาเนินการเชิง
พาณิชย์ได้ในปี 2562
(1)

กระบวนการผลิต
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนานเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง โดย
มีขั้นตอนการผลิตเบื้อ งต้นเช่นเดียวกับ โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง โปรดพิจารณา
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นที่ 2.2.2 ลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ ข้ อ 2.3.1(ค)(1)
กระบวนการผลิต
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แผนภาพด้านล่างนี้แสดงขั้นตอนกระบวนการผลิตไฟฟ้าร่วมของวงจรกังหันไอน้าของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน

บริษัทถังซานบ้านปูจะจัดเก็บเถ้าถ่านที่ได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าและความร้อนเพื่อ
ขายให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมในท้องถิ่นต่อไป
(2)

การจาหน่ายไฟฟ้า และไอน้า
บริษัทถังซานบ้านปูจาหน่ายไฟฟ้าซึ่งผลิตขึ้นโดยโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนานตาม
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ารายปีซึ่งมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการต่ อสัญญาในทุก ๆ ปี ทั้งนี้ เป็นไปตาม
แนวปฏิบัติปกติทางการค้าของตลาดในประเทศจีน โดยตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา บริษัท
ถัง ซานบ้ า นปู เข้ า ท าสัญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า รายปี กั บ บริ ษั ท ถัง ซาน เพาเวอร์ ซัพ พลาย
คอมปานี ออฟ สเตท กริด จีเป่ย อิเล็กทริค เพาเวอร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทนอร์ธ
ไชน่ากริด ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐประจาภูมิภาคที่ดาเนินการเกี่ยวกับเครือ ข่ายเชื่อมโยง
ไฟฟ้าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน จากประสบการณ์ของบริษัทฯ บริษัทฯ
คาดว่าจะไม่มีประเด็นปัญหาใด ๆ ในการต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารายปีของบริษัทถังซาน
บ้านปูกับบริษัทนอร์ธไชน่ากริดในอนาคต สัญ ญาซื้อขายไฟฟ้ารายปีของบริษัทถังซาน
บ้านปูกาหนดประมาณการจานวนไฟฟ้าที่จะขายในแต่ละเดือนของปี และจะมีการปรับ
จานวนไฟฟ้าที่ข ายได้จริงตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความไม่เพียงพอและความขาดแคลน
เชื้อเพลิงซึ่งไม่เป็นไปตามแผนงาน สัญญาซื้อขายไฟฟ้ารายปีจะระบุอัตราค่าไฟฟ้าคงที่
ต่ อ กิ โ ลวั ต ต์ -ชั่ ว โมงของไฟฟ้ า ส าหรั บ ปี ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง โดยปกติ จ ะได้ รั บ การอนุ มั ติ จ าก
หน่วยงานควบคุมราคาระดับมณฑลและขึ้นอยู่กับราคาถ่านหินในตลาด
บริ ษั ท ถั ง ซานบ้ า นปู ยั ง ได้ ท าสั ญ ญาซื้ อ ขายไอน้ าระยะยาวเพื่ อ จ าหน่ า ยไอน้ าให้ กั บ
ภาคอุตสาหกรรมและลูกค้าเชิงพาณิชย์ โดยตรง สัญญาซื้อขายไอน้าเหล่านี้มักจะระบุ
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ราคาคงที่ต่อกิกะจูลของไอน้า และยังระบุด้วยว่าอาจมีการปรับราคาโดยขึ้นอยู่กับราคา
ถ่านหินในตลาด โดยทั่วไป ผู้รับซื้อไอน้าจะมีภาระผูกพันในการซื้อไอน้าขั้นต่าในแต่ละปี
และจะต้ อ งช าระค่ าชดเชยให้แ ก่ บริ ษั ทถั ง ซานบ้ านปู หากจ านวนการซื้ อ ไอน้ าต่ากว่ า
จานวนยอดซื้อขั้นต่า โดยระยะเวลาของสัญญาเหล่านี้มีกาหนดตั้งแต่ 5 ปี ถึง 25 ปี
นอกจากนี้ บริษัทถังซานบ้านปูเป็นผู้จัดจาหน่ายไอน้าเพียงรายเดียวในเขตหลวนหนาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตความร้อนในช่วงเดือนพฤศจิ กายนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี
โดยราคาจะถูก กาหนดโดยองค์ ก รควบคุม ราคาในท้ อ งถิ่ นที่ เกี่ ย วข้ อ งเป็ น รายปี ทั้ ง นี้
บริษัทถังซานบ้านปูจาหน่ายไอน้าให้แก่หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งจะเปลี่ยนไอน้าเป็น
น้าร้อนก่อนการแจกจ่ายน้าร้อนต่อให้แก่ลูกค้าเชิงพาณิชย์และภาคครัวเรือนต่อไป ซึ่งต่าง
จากบริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิงที่จาหน่ายไอน้าและน้าร้อนให้แก่ลูกค้าเชิงพาณิชย์และภาค
ครัวเรือนโดยตรง
ทั้งนี้ บริษัทถังซานบ้านปูยังได้รับสิทธิเป็นรายแรกในการพัฒนาหรือขยายกาลังการผลิต
ไอน้าเพื่อตอบสนองความต้องการไอน้าและน้าร้อนที่เพิ่มขึ้นในเขตหลวนหนานอันเป็นผล
จากการขยายตัวของชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทถังซานบ้านปู
ได้ประโยชน์จากสิทธิในการจัดจาหน่ายเป็นลาดับแรก ภายใต้นโยบายของรัฐบาลจีน
(3)

การจัดหาเชื้อเพลิง
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนานใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตไฟฟ้าและไอน้า
โดยจัดหาถ่านหินเพื่อตอบสนองความต้อ งการวัตถุดิบจากการจัดซื้อวัตถุดิบในตลาด
ซื้อขายแบบทันที (spot market) ในเขตหลวนหนาน

(4)

การดาเนินงานและบารุงรักษา
บริ ษั ท ถัง ซานบ้ า นปูเ ป็ น ผู้รั บ ผิ ดชอบต่อ การด าเนิน งานตามปกติ แ ละการบ ารุ งรั ก ษา
โรงไฟฟ้ า พลั ง งานร่ ว มหลวนหนาน ในบางกรณี บ ริ ษั ท ถั ง ซานบ้ า นปู อ าจจั ด จ้ า ง
บุคคลภายนอกเพื่อดาเนินการซ่อมบารุงครั้งใหญ่

(5)

บทวิเคราะห์การดาเนินงาน

ตารางต่อไปนี้สรุปสถิติการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน สาหรับช่วงเวลาที่ระบุไว้
สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
กาลังการผลิตสุทธิ (เมกะวัตต์)....................................
จานวนที่ขายทั้งหมด (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) .......................
จานวนที่ผลิตได้ทั้งหมด (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) ...................
ชั่วโมงการจ่ายไฟฟ้า (ชั่วโมง)......................................
ปริมาณไอน้าที่ขาย (พันตัน) .......................................
ค่าความร้อน (กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ............................
ปริมาณการใช้ถ่านหิน (พันตัน) ...................................

2557

100.0
519.8
591.1
5,911
746.6
355.0
300.0

2558
100.0
521.2
590.3
5,903
855.6
310.0
274.0
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100.0
513.0
590.6
5,906
967.3
303.0
275.0

สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2558
2559
100.0
273.8
313.4
3,134
493.6
303.6
143.6

100.0
268.8
314.7
3,147
651.1
278.2
152.5
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การจัดหาแหล่งเงินทุน
ณ วั นที่ 30 มิ ถุน ายน 2559 บริ ษัท ถั งซานบ้ า นปู ไ ม่ มี เ งิน กู้ ยืม คงค้ า งค่ า ใช้ จ่ ายเพื่ อ
การลงทุน
สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 และสาหรับรอบระยะเวลา
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2559 บริษัทถังซานบ้านปู มีค่าใช้จ่ายเพื่อ
การลงทุนสาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน จานวน 47.5 ล้านบาท 216.2 ล้าน
บาท 368.0 ล้านบาท 58.4 ล้านบาท และ 158.6 ล้านบาท

(7)

การควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนานใช้การฟอกแบบเปียก (Wet Scrubbing) เพื่อ ลด
การปล่อ ยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในขณะที่ใช้ร ะบบกาจัดก๊าซพิษเฉพาะส่วน (Selective
Catalytic Reduction System) ร่วมกับเตาเผาที่ใช้ไนโตรเจนระดับต่าเพื่อลดการปล่อย
ไนโตรเจนออกไซด์ นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนานยังใช้เครื่องกรองอากาศ
แบบผ้าเพื่อกาจัดอนุภาคฝุ่นละออง ในการนี้ บริษัทฯ ได้ตรวจสอบการปล่อยมลพิษอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อ รักษาระดับการปล่อ ยมลพิษให้อ ยู่ในมาตรฐานท้อ งถิ่น จากข้อมูล ณ วันที่
30 มิ ถุ น ายน 2559 โรงไฟฟ้ า พลั ง งานร่ ว มหลวนหนานมี ร ะดั บ การปล่ อ ยไนโตรเจน
ออกไซด์ในอัตรา 33.4 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ระดับการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใน
อัตรา 20.4 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และระดับการปล่อยอนุภาคฝุ่นละอองในอัตรา 2.4
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในขณะที่มาตรฐานท้องถิ่นกาหนดระดับการปล่อยไนโตรเจน
ออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และอนุภาคฝุ่นละอองไว้ในอัตรา 50.0 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร 35.0 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ 10.0 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ

(8)

ใบอนุญาต
โรงไฟฟ้ า พลั ง งานร่ ว มหลวนหนานได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ ไฟฟ้ า (Power
Generation Permit) และใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ า พลั ง งานร่ ว ม (CHP
Certificate) ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2565 และ 2559 ตามลาดับ ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม
หลวนหนานไม่จาเป็นต้องมีใบอนุญาตจัดหาความร้อน (Heat Supply Permit) เนื่องจาก
โรงไฟฟ้าไม่ได้ทาการจาหน่ายไอน้าและน้าร้อนให้แก่ลูกค้าเชิงพาณิชย์และภาคครัวเรือน
โดยตรงสาหรับ การจัด ให้มี ความร้ อ นแบบรวมศูนย์ ในฤดูห นาว ทั้ งนี้ บริษั ทฯ คาดว่ า
การดาเนินการของโรงไฟฟ้าจะไม่หยุดชะงักระหว่างการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต

(จ)

โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง

บริษัทโจวผิงพีคซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นเจ้าของและประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม
ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 148,336 ตารางเมตร ในเขตโจวผิง เมืองบินโจว มณฑลชานตง
ประเทศจีน บริษัทโจวผิงพีคเป็นผู้มีสิทธิในการใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิงแบ่งการดาเนินงานออกเป็น 3 โครงการ โดยโครงการที่ 1 ได้เปิด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในเดือนมิถุนายน 2544 มีกาลังการผลิตติดตั้งจานวน 50.0 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอน้า
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จานวน 140.0 ตันต่อชั่วโมง โครงการที่ 2 ได้เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในเดือนตุลาคม 2549 โดยมี กาลังการผลิต
ติดตั้งจานวน 25.0 เมกะวัตต์และกาลังการผลิตไอน้าจานวน 155.0 ตันต่อชั่วโมง และโครงการที่ 3 ได้เปิดดาเนินการเชิง
พาณิชย์แล้วในเดือนธันวาคม 2550 โดยมี กาลังการผลิตติดตั้งจานวน 25.0 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอน้าจานวน
155.0 ตันต่อชั่วโมง บริษัทฯ กาลังอยู่ระหว่างการศึกษาแผนการขยายกาลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง
เมื่อการลงทุนและก่อสร้างส่วนขยายแล้วเสร็จคาดว่าโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง จะเพิ่มกาลังการผลิตติดตั้งและกาลัง
การผลิตไอน้าได้อีกถึง 25.0 เมกะวัตต์ และ 150.0 ตันต่อชั่วโมง ตามลาดับ โดยได้กาหนดการเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์
ของโครงการที่ 4 ไว้ในปี 2563
ทั้งนี้ บริษัท โจวผิงพีค (สิงคโปร์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือ หุ้นทางอ้อมทั้งหมด
ถือหุ้นในบริษัทโจวผิงพีคคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.00 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด โดยที่ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ
ของบริษัทโจวผิงพีค ได้แก่ บริษัทฉีซิง และบริษัทซีหวาง ก็ถือหุ้นในบริษัทโจวผิงพีคคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.00 ของหุ้น
ที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด โดยทั้งสองบริษัทต่างเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมหลายประเภทในมณฑล
ชานตง บริ ษั ท ฉี ซิ ง ประกอบธุ ร กิ จ หลั ก เกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากอลู มิ เ นี ย ม ในขณะที่ บ ริ ษั ท
ซีหวางประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับอุตสาหรรมอาหารและเครื่องดื่มและการผลิตเหล็ก เป็นต้น
(1)

กระบวนการผลิต
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิงเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อ เพลิงและมี
ขั้นตอนการผลิตเบื้องต้นเช่นเดียวกับ โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง และโรงไฟฟ้าพลังงาน
ร่วมหลวนหนาน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ ข้อ 2.3.1(ค)(1) กระบวนการผลิต
อย่างไรก็ดี โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิงมีการติดตั้งกังหันทั้งแบบกังหันความดันต้านกลับ
และกังหันชนิดที่สามารถแยกไอน้าออกจากตัวกังหัน ซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างจากโรงไฟฟ้า
พลังงานร่วมเจิ้งติ้งและโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน โดยไอน้าที่แ ยกตัวออกจาก
กังหันความดันต้านกลับจะถูกส่งไปยัง ผู้รับซื้อโดยตรงผ่านท่อนาส่งไอน้า ในขณะที่ ไอน้า
จากกังหันชนิดที่สามารถแยกไอน้าออกจากตัวกังหันนั้นจะผ่านกระบวนการแยกไอน้าซึ่ง
เหมือ นกับกระบวนการของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ ง บริษัท ฯ เชื่อ ว่าการผสานกั น
ระหว่างกังหันความดันต้านกลับและกังหัน ชนิดที่สามารถแยกไอน้าออกจากตัวกังหันจะ
ช่ ว ยให้ โ รงไฟฟ้ า พลั ง งานร่ ว มโจวผิ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งานสู ง นอกจากนี้
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิงไม่ได้มีการแปรรูปไอน้าให้เป็นน้าร้อ นสาหรับการขายซึ่ ง
แตกต่างกับโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้งและโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน
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แผนภาพด้านล่างนี้แสดงขั้นตอนกระบวนการผลิตไฟฟ้าร่วมของวงจรกังหันไอน้าของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง

บริษัทโจวผิงพีคจะจัดเก็บเถ้าถ่านที่ได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าและความร้อนเพื่อขาย
ให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมในท้องถิ่นต่อไป
(2)

การจาหน่ายไฟฟ้าและไอน้า
บริษัทโจวผิงพีคทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัญญาซื้อขายไอน้ากับบริษัทซีหวางสาหรับ
การจาหน่ายไฟฟ้าและไอน้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง โดยสัญญาทั้งสองฉบับมี
ระยะเวลา 28 ปีสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2572
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัทซีหวางมิได้ระบุปริมาณไฟฟ้าที่จะต้องจ่าย ทั้งนี้ อัตราค่า
ไฟฟ้าเป็นอัตราค่าไฟฟ้าต่อกิโลวัตต์ -ชั่วโมงที่ได้ตกลงกันระหว่างคู่สัญญาภายใต้สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า และจะปรับราคาในแต่ละปีโดยขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาเงินทุน ค่าใช้จ่ายสาหรับจัดหาถ่านหิน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน หรือ
หากหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้เสนอ หรือมีการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบ หรือ
เกิดการผันผวนอย่างรวดเร็วในราคาถ่านหิน
สัญญาซื้อขายไอน้ากับบริษัทซีหวางระบุปริมาณการจาหน่ายไอน้าขั้นต่าที่จะต้องซื้อ และ
ส่งมอบเป็นรายปี ราคาไอน้าคิดเป็นอัตราคงที่ต่อตัน และอาจปรับตามระยะเวลาโดย
ขึ้นอยู่กั บการเปลี่ ยนแปลงของค่า ใช้ จ่า ยในการจั ดหาเงินทุ น ค่า ใช้ จ่ายสาหรั บจั ดหา
เชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ทั้งนี้ บริษัทโจวผิงพีคเป็นผู้จัดหาไอน้าแต่เพียงผู้เดียวให้แก่บริษัทซีหวาง
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

การจัดหาเชื้อเพลิง
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิงใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตไฟฟ้าและไอน้า โดย
ดาเนินการจัดหาถ่านหินเพื่อตอบสนองความต้องการวัตถุดิบโดยการจัดซื้อวัตถุดิบใน
ตลาดซื้อขายแบบทันที (spot market) ในเมืองชานตง

(4)

การดาเนินงานและบารุงรักษา
บริษัทโจวผิงพีคเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานตามปกติและการบารุงรักษาโรงไฟฟ้า
พลังงานร่วมโจวผิง ในบางกรณี บริษัทโจวผิงพีคอาจจัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อการซ่อม
บารุงครั้งใหญ่

(5)

บทวิเคราะห์การดาเนินงาน

ตารางต่อไปนี้สรุปสถิติการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิงสาหรับช่วงเวลาที่ระบุไว้
สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กาลังการผลิตสุทธิ (เมกะวัตต์) โครงการที่ 1 .................
กาลังการผลิตสุทธิ (เมกะวัตต์) โครงการที่ 2 .................
กาลังการผลิตสุทธิ (เมกะวัตต์) โครงการที่ 3 .................
จานวนที่ขายทั้งหมด (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) .......................
จานวนที่ผลิตได้ทั้งหมด (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) ...................
ชั่วโมงการจ่ายไฟฟ้า (ชั่วโมง)......................................
ปริมาณไอน้าที่ขาย (พันตัน) .......................................
ค่าความร้อน (กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ............................
ปริมาณการใช้ถ่านหิน (พันตัน) ...................................

(6)

2556
50.0
25.0
25.0
650.0
776.1
7,761
3,505.3
187.0
543.0

2557
50.0
25.0
25.0
522.5
627.6
6,276
2,542.7
212.0
413.0

2558
50.0
25.0
25.0
531.2
649.8
6,498
2,760.7
210.0
452.0

สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2558
2559
50.0
25.0
25.0
248.4
302.6
3,027
1,223.9
218.2
203.8

50.0
25.0
25.0
279.5
346.9
3,469
1,463.7
216.6
240.6

สัญญาร่วมลงทุน
บริษัทฯ โดยบริษัทโจวผิงพีค (สิงคโปร์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมทั้งหมด
ได้ลงนามในสัญ ญาร่วมลงทุน กับบริ ษัทโจวผิง อิเล็ก ทริคในเดือ นเมษายน 2544 เพื่ อ
กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทโจวผิงพีคภายใต้สัญญา
การร่วมลงทุน โดยบริษัทโจวผิงพีค (สิงคโปร์) ถือหุ้นร้อยละ 70.00 ของหุ้นที่อ อกและ
จาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทโจวผิงพีคและบริษั ทโจวผิงอิเล็กทริคถือหุ้นร้อยละ 30.00
ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ต่อมาบริษัทโจวผิงอิเล็กทริคได้โอนหุ้นร้อย
ละ 30.00 ของหุ้ น ที่ อ อกและจ าหน่ า ยแล้ ว ทั้ ง หมดของบริ ษั ท โจวผิ ง พี ค ให้ แ ก่
บริษัทซีหวางและบริษัทฉีซิง ฝ่ายละเท่า ๆ กัน
ข้อกาหนดที่สาคัญของสัญญาร่วมลงทุนมีดังนี้


คณะกรรมการของบริษัทโจวผิงพีคจะต้องประกอบด้วยกรรมการจานวน 7 คน
บริษัทซีหวางและบริษัทฉีซิงแต่ละฝ่ายมีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการฝ่ายละ 1
คน และบริษัทโจวผิงพีค (สิงคโปร์) มีสิทธิที่จะแต่งตั้งกรรมการจานวน 5 คน
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)



บริษัทโจวผิงพีค (สิงคโปร์) จะเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่จะดารงตาแหน่งผู้จัด การทั่วไป
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และบริษัทซีหวางและบริษัทฉีซิงจะเป็น
ผู้เสนอชื่อผู้ที่จะดารงตาแหน่งรองผู้จัดการทั่วไป



บริษัทโจวผิงพีคได้จัดตั้งขึ้นโดยจากัดระยะเวลาที่ 28 ปี ทั้งนี้ อาจมีการขยาย
ระยะเวลาโดยข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ถือหุ้น



บริษัทโจวผิงพีคอาจจ่ายเงินปันผลจากรายได้เงินสดสุทธิให้แ ก่ผู้ถือ หุ้นตาม
สัดส่วนที่แต่ละฝ่ายถือหุ้นอยู่

การจัดหาแหล่งเงินทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทโจวผิงพีคมีเงินกู้ยืมระยะสั้น เป็นสกุลเงินหยวนซึ่งมี
การกาหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวโดยใช้อัตราเทียบเคียงกันกับอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงที่
เกี่ยวข้องที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศจีน ทั้งนี้ เงินกู้ยืมระยะสั้นในสกุลเงิน หยวน
ครบกาหนดระยะเวลาชาระคืนในเดือนกรกฎาคม 2559
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทโจวผิงพีคมียอดหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นค้างชาระเป็ นสกุล
เงินหยวนจานวนทั้งสิ้น 31.8 ล้านหยวน

(8)

ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน
สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 และสาหรับรอบระยะเวลา
หกเดื อ นสิ้ น สุด วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2558 และ 2559 บริ ษั ท โจวผิ งพี ค มี ค่า ใช้ จ่า ยเพื่ อ
การลงทุนสาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิงจานวน 40.7 ล้านบาท 75.9 ล้านบาท
235.4 ล้านบาท 37.6 ล้านบาท และ 6.4 ล้านบาท ตามลาดับ

(9)

การควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิงใช้การฟอกแบบเปียก (Wet Scrubbing) เพื่อลดการปล่อย
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในขณะที่ใช้ร ะบบกาจัดก๊าซพิษเฉพาะส่วน (Selective Catalytic
Reduction System) ร่วมกับเตาเผาที่ใช้ไนโตรเจนระดับต่าเพื่อลดการปล่อยไนโตรเจน
ออกไซด์ นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิงยังใช้เครื่องกรองอากาศแบบผ้าเพื่อ
กาจัดอนุภาคฝุ่นละออง ในการนี้ บริษัทฯ ได้ตรวจสอบการปล่อยมลพิษอย่างใกล้ชิดเพื่อ
รักษาระดับการปล่อยมลพิษให้อยู่ในมาตรฐานท้องถิ่น จากข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2559 โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิงมีระดับการปล่อ ยไนโตรเจนออกไซด์ ในอัตรา 66.1
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ระดับการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอัตรา 109.5 มิลลิกรัม
ต่อ ลู กบาศก์ เ มตร และระดับ การปล่อ ยอนุ ภ าคฝุ่ นละอองในอั ตรา 18.2 มิ ลลิ ก รัม ต่ อ
ลูกบาศก์เมตร ในขณะที่มาตรฐานท้อ งถิ่นกาหนดระดับการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และอนุภาคฝุ่นละอองในอัตรา 100.0 มิลลิกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร
200.0 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ 30.0 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ
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ใบอนุญาต
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิงได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจไฟฟ้า (Power Generation
Permit) และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม (CHP Certificate) ซึ่งจะ
สิ้นสุดในปี 2570 และ 2560 ตามลาดับ ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิงไม่จาเป็นต้องมี
ใบอนุญ าตจัดหาความร้อน (Heat Supply Permit) เนื่องจากโรงไฟฟ้า พลังงานร่วม
โจวผิงจาหน่ายให้บริษัทซีหวาง ไม่ได้ทาการจาหน่ายไอน้าให้แก่ลูกค้าเชิงพาณิชย์และ
ภาคครัวเรือนโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่า การดาเนินการของโรงไฟฟ้าจะไม่หยุดชะงัก
ระหว่างการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต

(ฉ)

โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง

บริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญาร่วมลงทุนกับ บริษัทซานซีลู่อันและบริษัทเกอเหมิงในเดือนกันยายน 2557
เพื่อจัดตั้งบริษัทซานซีลู่กวงเพื่อเป็น บริษัทร่วมทุนสาหรับการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า (“โครงการโรงไฟฟ้าซานซี
ลู่กวง”)
โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวงเป็น การพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยี
ถ่านหินสะอาด “อัลตรา-ซูเปอร์คริทิเคิล ” (Ultra-supercritical) จานวน 2 หน่วยการผลิต ซึ่งคาดว่าจะมีกาลังการผลิต
ไฟฟ้าติดตั้งรวมจานวน 1,320.0 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ใ นเมืองฉางจื้อ มณฑลซานซี ประเทศจีน โดยโครงการได้รับอนุมัติ
โครงการขั้นสุดท้ายจากคณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งมณฑลซานซี ในเดือนพฤศจิกายน 2558 และจะเริ่ม
ดาเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในเดือนมกราคม 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าหน่วยผลิตไฟฟ้าทั้ง 2 หน่วยของโครงการ
โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวงจะสามารถเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในครึ่งแรกของปี 2561 เมื่อเปิดดาเนินการโรงไฟฟ้าซานซี
ลู่กวงจะจาหน่ายไฟฟ้าให้แก่มณฑลหูเป่ย
(1)

กระบวนการผลิต
โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวงเป็นโรงไฟฟ้าซึ่ง ผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่ มีขั้นตอน
การผลิตเบื้องต้นเช่นเดียวกับ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
ส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อ 2.3.1(ก)(1) กระบวนการผลิต

(2)

สัญญาร่วมลงทุน
บริษัท ฯ ถื อ หุ้นทางอ้ อ มในบริษั ทซานซีลู่ กวงคิ ดเป็ นสัด ส่วนร้ อ ยละ 30.00 โดยบริษั ท
ซานซีลู่อันและบริษัทเกอเหมิงต่างถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.00 ของหุ้นที่ออกและ
จ าหน่ า ยแล้ ว ทั้ ง หมด โดยผู้ ถื อ หุ้ น ดั ง กล่ า วได้ เ ข้ า ท าสั ญ ญาร่ ว มลงทุ น ในหุ้ น โดยมี
ข้อกาหนดที่สาคัญดังต่อไปนี้


คณะกรรมการของบริ ษั ท ซานซี ลู่ ก วงประกอบด้ ว ยกรรมการจ านวน 6 คน
บริษัทซานซีลู่อัน บริษัทเกอเหมิง และบริษัทฯ แต่ละฝ่ายมีสิทธิในการเสนอชื่อ
บุคคลที่จะดารงตาแหน่งกรรมการได้ฝ่ายละ 2 คน ประธานคณะกรรมการจะ
ได้ รั บการเสนอชื่ อ โดยบริ ษัท ซานซี ลู่อั น และรองประธานกรรมการจะได้ รั บ
การเสนอชื่อโดยบริษัทเกอเหมิง
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ฝ่ า ยบริ ห ารของบริ ษั ท ซานซี ลู่ ก วงจะประกอบด้ ว ยผู้ จั ด การทั่ ว ไปซึ่ ง ได้ รั บ
การเสนอชื่อ โดยบริ ษัทเกอเหมิง รองผู้ จัดการทั่ว ไป (ฝ่ายการเงิน) ซึ่งได้รั บ
การเสนอชื่อโดยบริษัทซานซีลู่อัน รองผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายปฏิบัติงาน) ซึ่งได้รับ
การเสนอชื่อโดยบริษัทเกอเหมิง และผู้ควบคุมฝ่ายการเงินซึ่งได้รับการเสนอชื่อ
โดยบริษัทฯ



บริษัทซานซีลู่กวงจะต้องจัดให้มีคณะกรรมการกากับดูแลเพื่อดาเนินการต่าง ๆ
รวมถึงการตรวจสอบทางการเงินของบริษัท การกากับดูแลผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง การจัดให้มีกรรมการ ผู้จัดการทั่วไป และ
สมาชิ ก ฝ่ า ยบริ ห ารระดั บ สู ง อื่ น ๆ เพื่ อ ที่ จ ะด าเนิ น การแก้ ไ ขความเสี ย หาย
ต่อ ผลประโยชน์ข องบริษั ทที่ อ าจเกิด ขึ้ นจากการกระทาของบุค คลเหล่า นั้ น
คณะกรรมการกากับดู แ ลจะประกอบด้ว ยสมาชิกทั้ งหมด 7 คน โดยบริษั ท
ซานซีลู่อัน บริษัทเกอเหมิง และบริษัทฯ แต่ละฝ่ายมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคล
ที่จะดารงตาแหน่งผู้กากับดูแลฝ่ายละ 2 คน และตัวแทนสหภาพพนักงานของ
บริษัทซานซีลู่กวงมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่จะดารงตาแหน่งผู้กากับดูแ ล
จานวนหนึ่งคน



หลั ง จากการช าระภาษี แ ละกั น ส ารองบางส่ ว นส าหรั บ กองทุ น ส ารองตาม
กฎหมายใด ๆ แล้ว บริ ษัท ซานซี ลู่ กวงจะจัด สรรผลกาไรให้แ ก่ผู้ ถื อ หุ้ นตาม
สัดส่วนการถือหุ้น

การลงทุน
ในปี 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ ได้ล งทุ นเพิ่ มเติม ในโรงไฟฟ้า ซานซี ลู่กวงตามสัด ส่ว น
การถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ เป็ น จ านวนรวม 624.0 ล้ า นบาทและ บริ ษั ท ฯ คาดว่ า จะมี
การลงทุนเพิ่มเติมสาหรับโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวงตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ อีกเป็น
จานวนรวม 2,274.9 ล้านบาทในปี 2559 และปี 2561

(ช)

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ในประเทศจีน

ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ โดยผ่านบริษัทบีพีพีรีนิวเอเบิลไชน่า ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทาสัญญาซื้อหุ้นกับบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ
ในการซื้อหุ้นทั้งหมดของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน จานวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ
จินซาน โครงการฮุ่ย เหนิง โครงการเฮ่าหยวน และโครงการฮุ่ยเอิน ซึ่งมีราคาซื้อขายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 38.8 ล้านหยวน
นอกจากนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดในโครงการฮุ่ยเหนิง นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน 2559
บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดในโครงการจินซาน และบริษัทฯ ผ่านบจ. บ้านปูรีนิวเอเบิลซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เข้าทาสัญญา
ซื้อขายหุ้นกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องเพื่อเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไป๋หยู
ตั้งจานวน 50.0 เมกะวัตต์ โดยโครงการดังกล่าวจะถูกสร้างขึ้นในจังหวัดเจียซาน มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน ซึ่งมีราคา
ซื้อขายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 7.5 ล้านหยวน โดยการได้มาซึ่งหุ้นในโครงการที่เหลือยังไม่แล้วเสร็จ และบริษัทฯ คาดว่าจะ
ดาเนินการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวแล้วเสร็จภายในปี 2559 ซึ่งขึ้นอยู่กับการดาเนินการตามเงื่อนไขบัง คับก่อนที่กาหนดไว้ ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการได้รับใบอนุญาตและการอนุมัติเกี่ยวกับการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากหน่วยงานท้องถิ่นที่
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เกี่ยวข้อง และการเข้าทาสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของโครงการ เช่น สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และสัญญา
เช่าที่ดิน เป็นต้น
โครงการจินซานตั้งอยู่ที่เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง ประเทศจีน โดยมีกาลังการผลิตทั้งสิ้น 30.0
เมกะวัตต์ และได้เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนเมษายน 2559 โครงการจินซานตั้งอยู่บนพื้นที่จานวน 1,333,333
ตารางเมตร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะกรรมการหมู่บ้านท้องถิ่น โดยบริษัท เว่ยฟาง เทียนเอิน จินซาน คอมพรีเฮนสีฟ
เอนเนอร์จี จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดาเนินโครงการจินซานได้เข้าทาสัญญาเช่า ที่ดินกับคณะกรรมการหมู่บ้านท้ องถิ่นเป็น
ระยะเวลา 20 ปีซึ่งจะครบกาหนดระยะเวลาการเช่าในเดือนธันวาคม 2577 นอกจากนี้ บริษัทที่ดาเนินโครงการและ
คณะกรรมการหมู่บ้านท้องถิ่นตกลงที่จะเข้าทาสัญญาเช่าเพื่อขยายระยะเวลาตามสัญญาเช่าต่อไปอีก 10 ปีหลังจากที่
ระยะเวลาตามสัญญาเช่าฉบับแรกได้สิ้นสุดลง
โครงการฮุ่ยเหนิงตั้งอยู่ที่เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง ประเทศจีน โดยมีกาลังการผลิตทั้งสิ้น 20.0
เมกะวัตต์ โครงการฮุ่ยเหนิงประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการฮุ่ยเหนิง 1 และโครงการฮุ่ยเหนิง 2 และตั้งอยู่บนพื้นที่
จานวน 423,333 ตารางเมตร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะกรรมการหมู่บ้านท้องถิ่น โครงการฮุ่ยเหนิง 1 มีกาลังการผลิต
10.0 เมกะวัตต์ ได้เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนเมษายน 2559 ส่วนโครงการฮุ่ยเหนิง 2 มีกาลังการผลิต 10.0
เมกะวัตต์ ได้เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2559 โดยบริษัทอันฉิวฮุ่ยเหนิง ซึ่งเป็นบริษัทที่ ดาเนินโครงการ
ฮุ่ยเหนิงได้เข้าทาสัญญาเช่าที่ดินสาหรับโครงการฮุ่ยเหนิง 1 และโครงการฮุ่ยเหนิง 2 กับคณะกรรมการหมู่บ้านท้องถิ่น
เป็นระยะเวลา 20 ปีซึ่งจะครบกาหนดระยะเวลาการเช่าในเดือนธันวาคม 2578 นอกจากนี้ บริษัทที่ดาเนินโครงการและ
คณะกรรมการหมู่บ้านท้องถิ่นตกลงที่จะเข้าทาสัญญาเช่าเพื่อขยายระยะเวลาตามสัญญาเช่าต่อไปอีก 10 ปีหลังจากที่
ระยะเวลาตามสัญญาเช่าฉบับแรกได้สิ้นสุดลง
โครงการเฮ่าหยวนตั้งอยู่ที่เมืองไทอัน มณฑลซานตง ประเทศจีน โดยมีกาลังการผลิตทั้งสิ้น 20.0
เมกะวัตต์ ได้เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2559 โครงการเฮ่าหยวนตั้งอยู่บนพื้นที่จานวน 400,000
ตารางเมตร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะกรรมการหมู่บ้านท้องถิ่น โดยบริษัทตงผิง เฟิงหยวน หยวนตง โซล่าร์ เพาเวอร์
เจเนอเรชั่ น จ ากั ด ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ที่ ด าเนิ น โครงการเฮ่ า หยวนได้ เ ข้ า ท าสั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น เป็ น ระยะเวลา 20 ปี กั บ
คณะกรรมการหมู่บ้านท้องถิ่น ซึ่งจะครบกาหนดระยะเวลาการเช่าในเดือนมิถุนายน 2579 นอกจากนี้ บริษัทที่ดาเนิน
โครงการและคณะกรรมการหมู่บ้านท้องถิ่นตกลงที่จะเข้าทาสัญญาเช่าเพื่อขยายระยะเวลาตามสัญญาเช่าต่อไปอีก 10 ปี
หลังจากที่ระยะเวลาตามสัญญาเช่าฉบับแรกได้สิ้นสุดลง
โครงการฮุ่ยเอินตั้งอยู่ที่เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง ประเทศจีน โดยมีกาลังการผลิตทั้งสิ้น 20.0
เมกะวัตต์ ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ดาเนินการเมื่อเดือนกันยายน 2558 และคาดว่าจะสามารถเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ใน
เดือนธันวาคม 2559 โครงการฮุ่นเอินตั้งอยู่บนพื้นที่จานวน 666,667 ตารางเมตร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะกรรมการ
หมู่บ้านท้องถิ่น โดยบริษัท อันฉิว ฮุ่ยเอิน โฟโตโวลตาอิก เทคโนโลยี จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดาเนินโครงการฮุ่ยเอิน ได้
เข้าทาสัญ ญาเช่าที่ดินกับคณะกรรมการหมู่บ้านท้อ งถิ่น เป็นระยะเวลา 20 ปีซึ่งจะครบกาหนดระยะเวลาการเช่าใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2579 นอกจากนี้ บริษัทที่ดาเนินโครงการและคณะกรรมการหมู่บ้านท้องถิ่นตกลงที่จะเข้าทาสัญญาเช่า
เพื่อขยายระยะเวลาตามสัญญาเช่าต่อไปอีก 10 ปีหลังจากที่ระยะเวลาตามสัญญาเช่าฉบับแรกได้สิ้นสุดลง
โครงการไป๋หยูตั้งตั้งอยู่ที่จังหวัดเจียซาน มณฑลเจ้อ เจียง ประเทศจีน โดยมีกาลังการผลิตทั้งสิ้น
50.0 เมกะวัตต์ ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ดาเนินการเมื่อ เดือ นกุมภาพันธ์ 2558 และคาดว่าจะสามารถเปิดดาเนินการ
เชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2559 โครงการไป๋หยูตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 680,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
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คณะกรรมการหมู่บ้านท้องถิ่น โดยบริษัท เจียซิ่ง เต๋อหยวน เอนเนอร์จี เซฟวิ่ง เทคโนโลยี จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดาเนิน
โครงการไป๋หยูตั้งได้เ ข้าทาสัญ ญาเช่าที่ดิน กั บคณะกรรมการหมู่บ้านท้อ งถิ่นเป็ นระยะเวลา 25 ปีซึ่งจะครบกาหนด
ระยะเวลาการเช่าในเดือนธันวาคม 2583
(1)

กระบวนการผลิต

โครงการผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นประเทศจี น จะใช้ แ ผงโซลาร์ เ ซลล์ ซึ่ ง
ประกอบด้วยวัตถุที่มีความสามารถในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า
(Photovoltaic cells) ที่ ท าจากซิ ลิ ก อนส าหรั บการแปลงแสงอาทิ ตย์ เ ป็น พลัง งาน
แสงอาทิตย์ แผงโซลาร์เซลล์เหล่านี้ประกอบด้วยฟิล์มซิลิกอนที่ติดตั้งใต้แผ่นกระจกบาง
เมื่อแสงอาทิตย์กระทบกับแผงโซลาร์เซลล์ ฟิล์มซิลิกอนจะสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ที่
สามารถเก็บรวบรวมและส่งต่อไปได้ ในขั้นตอนนี้ พลังงานแสงอาทิตย์ที่เก็บรวบรวมได้จะ
อยู่ในรูปไฟฟ้ากระแสตรงและจะถูกส่งไปยังเครื่องแปลงไฟฟ้าซึ่งจะแปลงไฟฟ้ากระแสตรง
เป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่เหมาะสมสาหรับการจ่ายไฟฟ้าไปยังเครือ ข่ายเชื่อ มโยงไฟฟ้า
การจาหน่ายไฟฟ้า
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ของบริษัทฯ ในประเทศจีนคาดว่าจะเข้าทา
สัญญาจาหน่ายไฟฟ้ารายปีกับบริษัทเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้าท้องถิ่น ซึ่งรวมไปถึงบริษัท
ซานตง โพรวินเชียล อิเล็คทริค เพาเวอร์ จากัด ได้ภายหลังจากบริษัทฯ เริ่มเปิดดาเนินการ
เชิงพาณิชย์แล้วเป็นเวลาหลายเดือน
โครงการผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นประเทศจี น จ าหน่ า ยไฟฟ้ า ให้ บ ริ ษั ท
เครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้าท้องถิ่น โดยทั่วไปอัตราค่าไฟฟ้าที่ จะได้รับประกอบด้วย 2 ส่วน
คือ อัตราค่าไฟฟ้าที่คิด ณ จุดเชื่อมต่อเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้า (On-grid tariff) และเงิน
สนับสนุน โดยค่าไฟฟ้ าที่คิด ณ จุดเชื่อ มต่อเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้าเป็น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานค่ า ไฟฟ้ า ของโรงไฟฟ้ า พลั ง งานความร้ อ นร่ ว มโดยทั่ ว ไปซึ่ ง ก าหนดโดย
คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน ซึ่งจะถูกปรับตามราคาถ่านหิน เนื่องจาก
บางครั้งค่าไฟฟ้าที่คิด ณ จุดเชื่อ มต่อ เครือ ข่ายเชื่อ มโยงไฟฟ้ ามีการเปลี่ยนแปลง เงิน
สนับสนุนจะถูกปรับเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตไฟฟ้าจะได้รับค่าไฟฟ้าในระดับที่ค่อนข้างคงที่
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ทั้งนี้ อัตราค่าไฟฟ้าของโครงการฮุ่ยเหนิงตามประกาศของสานักงานราคาสินค้ามณฑล
ซานตงมีอัตรา 1 หยวนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
(2)

การดาเนินงานและบารุงรักษา
บริษัทที่ดาเนินโครงการสาหรับโครงการจินซาน โครงการฮุ่ยเหนิง และโครงการฮุ่ยเอินได้
เข้าทาสัญญาดาเนินงานและบารุงรักษากับบริษัท ซานตง อันเสวียน เพาเวอร์ โอปอเรชั่น
แอนด์ เมนเทแนนซ์ จ ากั ด ในการด าเนิ น งานและให้ บ ริ ก ารบ ารุ ง รั ก ษา ส าหรั บ
การดาเนินงานและบารุงรักษาในโครงการเฮ่ าหยวนจะดาเนินการโดยบริษัทที่ดาเนิน
โครงการเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าทาสัญญากับบริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ เอจี
ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคซึ่งให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการดาเนินงานและบารุงรักษา
เพิ่มเติม เช่น การจัดอบรม และการตรวจสอบการดาเนินงาน ในส่วนของบริษัทที่ดาเนิน
โครงการสาหรับโครงการไป๋ห ยูตั้ง อยู่ร ะหว่า งการพิจ ารณาคัด เลือ กผู้ด าเนิ นงานและ
ให้บริการบารุงรักษา

(ซ)

การลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือผลประโยชน์ผ่านโครงสร้างการลงทุนแบบทีเคในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์
ในประเทศญี่ปุ่นจานวน 7 โครงการ ได้แก่ โครงการโอลิมเปีย โครงการฮิโนะ โครงการมุกะวะ โครงการนาริไอสึ โครงการ
อวาจิ โครงการยาบูกิ และโครงการโอนามิ และบริษัทฯ กาลังอยู่ในระหว่างการจัดตั้งโครงสร้างการลงทุนแบบทีเค
ในโครงการยามางาตะ
โครงสร้างการลงทุนแบบทีเคเป็นโครงสร้างการร่วมทุนแบบหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นภายใต้สัญญา
ระหว่างนักลงทุนและผู้ดาเนินกิจการภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค ซึ่งนักลงทุนจะลงทุน (ในรูปของเงินสดหรือ
ทรัพย์สินอื่น) ให้แก่ผู้ดาเนินกิจการ โดยนักลงทุนมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งกาไรที่ได้จากการประกอบธุรกิจโดยผู้ดาเนินกิจการ
เป็นผลตอบแทนการลงทุน ซึ่งภายใต้ก ฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น ผู้ลงทุนภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบ
ทีเคและเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของผู้ลงทุนไม่สามารถที่จะบริหารหรือดาเนินกิจการภายใต้โครงสร้าง
การลงทุนแบบทีเค รวมทั้งไม่มีอานาจกระทาการเพื่อผู้ดาเนินกิจการภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเคได้ นอกจากนี้
ผู้ลงทุนภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเคไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่อยู่ภายใต้อานาจการตัดสินใจ
ของผู้ ด าเนิ น กิ จ การ หรื อ ไม่ มี สิ ท ธิ เ ข้ า ร่ ว มในกระบวนการตั ด สิ น ใจต่ า ง ๆ ของกิ จ การภายใต้ โ ครงสร้ า งการลงทุ น
แบบทีเค อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเคจะมี สิทธิในการตรวจสอบผู้ดาเนินกิจการและกิจการ
ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค ซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมาย นอกเหนือ จากกรณีดังกล่าว ผู้ดาเนินกิจการภายใต้
โครงสร้างการลงทุนแบบทีเคจะมีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการบริหารกิจการภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค ดังนั้น
หากผู้ลงทุนภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเคดาเนินการใด ๆ ที่ถือว่ามีอิทธิพลต่อการบริหารและดาเนินกิจการภายใต้
โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค หรือมีอานาจในการกระทาการใดเพื่อผู้ดาเนินกิจการภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค
มีความเป็นไปได้สูงที่เหตุดังกล่าวจะกระทบต่อลักษณะของความเป็น “หุ้นส่วนที่ไม่มีส่วนในการบริหารจัดการ” ภายใต้
โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ดาเนินกิจการและผู้ลงทุนภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเ คสูญเสีย
ผลประโยชน์และข้อได้เปรียบ (รวมถึงผลประโยชน์ทางภาษี) ที่ควรจะได้รับภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค
บริษัทฯ มีการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ในโครงการโอลิมเปียซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกาลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 10.0 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในจังหวัดกุนมะ จังหวัดโทชิงิ และจังหวัด
ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 42

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

อิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น โครงการโอลิมเปียประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 5 โครงการ ได้แก่ โครงการฮิตาชิโอมิยะ 1
โครงการฮิตาชิโอมิยะ 2 โครงการโอเซโนะซาโตะ คาตะชินะ โครงการซากุระ 1 และโครงการซากุระ 2 โดยแต่ละโครงการ
มีกาลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 2.0 เมกะวัตต์ โครงการฮิตาชิโอมิยะ 1 โครงการฮิตาชิโอมิยะ 2 โครงการโอเซโนะซาโตะ คา
ตะชินะ โครงการซากุระ 1 และโครงการซากุระ 2 ได้เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 2556 เดือนมกราคม
2558 เดือ นมกราคม 2558 เดือ นธันวาคม 2558 และเดือ นตุลาคม 2558 ตามลาดับ ทั้งนี้ ผู้ดาเนินกิจการภายใต้
โครงสร้างการลงทุนแบบทีเคในโครงการโอลิมเปียได้แต่งตั้งบริษัท ออคเต็ป เจแปน จากัด ซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่
มีความเชี่ยวชาญในการบริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้บริหารทรัพย์สินของโครงการ
บริษั ทฯ มีการลงทุน ในสั ดส่ว นร้อ ยละ 75.00 ในโครงการฮิ โนะ ซึ่ง เป็น โครงการผลิตไฟฟ้า จาก
พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกาลังการผลิตไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์ โดยโครงการฮิโนะตั้งอยู่ในจังหวัดชิงะ ประเทศญี่ปุ่น โดย
โครงการฮิโนะเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนพฤษภาคม 2559 โดยผู้ดาเนินกิจการภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบ
ทีเคในโครงการฮิโนะได้แ ต่งตั้ง บริษัท เวคเตอร์ ควาโตร จากัด ซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญใน
การพัฒนาและบริหารโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นผู้บริหารทรัพย์สินของโครงการ
ปัจจุบัน โครงการมุกะวะอยู่ระหว่างการพัฒนา โดยบริษัทฯ มีการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 55.80 ใน
โครงการมุกะวะ ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่คาดว่าจะมีกาลังการผลิตติดตั้ง 17.0 เมกะวัตต์
โดยโครงการมุกะวะตั้งอยู่ในเมืองมุกะวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยคาดว่าโครงการมุกะวะจะเปิดดาเนินการ
เชิงพาณิชย์ได้ในเดือนพฤษภาคม 2561
ปัจจุบัน โครงการนาริไอสึอยู่ระหว่างการพัฒนา โดยบริษัทฯ มีการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75.00 ใน
โครงการนาริไอสึ ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่คาดว่าจะมีกาลังการผลิตติดตั้ง 20.0 เมกะวัตต์
ตั้งอยู่ในเมืองไอสึ จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น โดยคาดว่าโครงการนาริไอสึจะเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในเดือน
มกราคม 2561 ทั้งนี้ ผู้ดาเนินกิจการภายใต้ โครงสร้างการลงทุนแบบทีเคในโครงการนาริไอสึอยู่ในระหว่างการคัดเลื อก
ผู้บริหารทรัพย์สินของโครงการ
ปัจจุบัน โครงการอวาจิอยู่ระหว่างการพัฒนา โดยบริษัทฯ มีการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75.00 ใน
โครงการอวาจิ ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่คาดว่าจะมีกาลังการผลิตติดตั้ง 8.0 เมกะวัตต์ โดย
โครงการอวาจิตั้งอยู่ในเมืองอวาจิ จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น โดยคาดว่าโครงการอวาจิจะเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์
ได้ในเดือนเมษายน 2560
ปัจจุบัน โครงการยาบูกิอยู่ระหว่างการพัฒนา โดยบริษัทฯ มีการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75.00 ใน
โครงการยาบูกิ ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่คาดว่าจะมีกาลังการผลิตติดตั้ง 7.0 เมกะวัตต์ โดย
โครงการยาบูกิตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุชิม่า ประเทศญี่ปุ่น โดยคาดว่าโครงการยาบูกิจะเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในเดือน
สิงหาคม 2561
ปัจจุบัน โครงการโอนามิอยู่ระหว่างการพัฒนา โดยบริษัทฯ มีการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75.00 ใน
โครงการโอนามิ ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่คาดว่าจะมีกาลังการผลิตติดตั้ง 16.0 เมกะวัตต์ โดย
โครงการโอนามิตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุชิม่า ประเทศญี่ปุ่น โดยคาดว่าโครงการโอนามิจะเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ใน
เดือนมกราคม 2561
ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัทฯ โดยผ่านบริษัทบ้านปูรีนิวเอเบิล (สิงคโปร์) เข้าทาสัญญาลงทุน
สาหรับการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ในโครงการยามางาตะ ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

คาดว่าจะมีกาลังการผลิตติดตั้ง 20.0 เมกะวัตต์ โดยโครงการยามางาตะตั้งอยู่ในจังหวัด ยามางาตะ ประเทศญี่ปุ่น
บริษัทฯ กาลังอยู่ระหว่างการจัดตั้งโครงสร้างการลงทุนแบบทีเค โดยคาดว่าโครงการยามางาตะจะเปิดดาเนินการเชิง
พาณิชย์ไ ด้ในไตรมาสแรกของปี 2561 โครงการยามางาตะมีร าคาซื้อ ขายเงินจานวน 2,200 ล้านเยน โดยในเดือ น
เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้ชาระเงินแล้วบางส่วนจานวน 1,100 ล้านเยน
(1)

กระบวนการผลิต
โครงการผลิ ตไฟฟ้า จากพลัง งานแสงอาทิ ตย์ ในประเทศญี่ ปุ่น ของบริ ษัท ฯ มีก ระบวน
การผลิ ต คล้ า ยกั บ โครงการผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นประเทศจี น โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อ 2.3.1 (ช)(1)
กระบวนการผลิต

(2)

การจาหน่ายไฟฟ้า
บริษัทที่ดาเนินโครงการ (Project Companies) แต่ละบริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า ระยะยาวสาหรับการขายไฟฟ้าที่ผลิต จากโครงการผลิต ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น กั บผู้รับซื้อรายต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง บริษัท โตเกียว อิเล็กทริค
เพาเวอร์ และบริ ษัท โตโฮคุ อิ เล็ก ทริ ค เพาเวอร์ อิ นคอร์ป อเรชั่น โดยแต่ล ะสัญ ญามี
ระยะเวลา 20 ปี ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเหล่านี้ บริษัทที่ดาเนินโครงการไม่มีภาระ
ผูกพันที่จะต้องขายไฟฟ้าให้แก่ผู้รับซื้อ แต่ผู้รับซื้อมีภาระผูกพันที่จะต้องซื้อไฟฟ้าทั้งหมดที่
แต่ล ะโครงการผลิตได้ (หากไม่มีเหตุการณ์พิเศษอื่น) และในกรณีที่ผู้รับซื้อ มีคาสั่งให้
บริ ษั ท ที่ ด าเนิ น โครงการใดโครงการหนึ่ ง ลดการจ าหน่ า ยไฟฟ้ า ผู้ รั บ ซื้ อ จะต้ อ งจ่ า ย
ค่ า ชดเชยให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ที่ ด าเนิ น โครงการตามสั ด ส่ ว นปริ ม าณที่ ค วรจะต้ อ งผลิ ต ตาม
ข้อตกลง อย่างไรก็ตาม หากไฟฟ้าทั้ง หมดที่จ่ายให้แก่ผู้รับซื้อเกินความต้องการใช้ไฟฟ้า
ของลูกค้าของผู้รับซื้อ ผู้รับซื้ออาจสั่งให้บริษัทที่ดาเนินโครงการลดการส่งออกไฟฟ้าได้เป็ น
จานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30 วันต่อรอบปีบัญชีโดยไม่ต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น
บริษัทที่ดาเนินโครงการคิดค่าไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับไฟฟ้าที่ขายภายใต้
โครงการระบบการรับซื้อไฟฟ้าตามอัตรารับซื้อ ไฟฟ้าที่กาหนด (Feed-in-Tariff) ของ
ประเทศญี่ปุ่นซึ่งกาหนดราคาขั้นต่าสาหรับการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยราคา
รับซื้อ ไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีตั้งแต่อัตรา 36 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงถึง 40
เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยไม่รวมภาษีเพื่อการบริโภค

(3)

การดาเนินงานและบารุงรักษา
บริษัทที่ดาเนินโครงการได้เข้าลงนามในสัญญาดาเนินงานและบารุงรักษากั บคู่สัญญา
บุคคลภายนอกซึ่งรวมถึงบริษัท ชาร์ป คอร์ปอเรชั่น เจแปน บริษัท ซันเทค จากัด บริษัท
เอ็นอีซี ฟีลดิ้ง และบริษัท ฮิตาชิ จากัด สาหรับการดาเนินงานและบารุงรักษาโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
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(4)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

บทวิเคราะห์การดาเนินงาน

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับสถิติการดาเนินงานของโครงการโอลิมเปียตามระยะเวลาที่ระบุไว้
สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2558
2559

สาหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556

2557

2558

โครงการฮิตาชิโอมิยะ 1
กาลังการผลิตสุทธิ (เมกะวัตต์)....................................
จานวนขายรวม (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) ...............................

2.0
1.2

2.0
2.8

2.0
2.7

2.0
1.5

2.0
1.4

โครงการฮิตาชิโอมิยะ 2
กาลังการผลิตสุทธิ (เมกะวัตต์)....................................
จานวนขายรวม (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) ...............................

—
—

—
—

2.0
3.5

2.0
1.8

2.0
1.9

โครงการโอเซโนะซาโตะคาตะชินะ
กาลังการผลิตสุทธิ (เมกะวัตต์)....................................
จานวนขายรวม (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) ...............................

—
—

—
—

2.0
2.7

2.0
1.3

2.0
1.6

โครงการซากุระ 1
กาลังการผลิตสุทธิ (เมกะวัตต์)....................................
จานวนขายรวม (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) ...............................

—
—

—
—

2.0
0.1

2.0
—

2.0
1.6

โครงการซากุระ 2
กาลังการผลิตสุทธิ (เมกะวัตต์)....................................
จานวนขายรวม (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) ...............................

—
—

—
—

2.0
0.4

2.0
—

2.0
1.7

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับสถิติการดาเนินงานของโครงการฮิโนะตามระยะเวลาที่ระบุไว้
สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2558
2559

สาหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
โครงการฮิโนะ(1)
กาลังการผลิตสุทธิ (เมกะวัตต์)....................................
จานวนขายรวม (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) ...............................

2557

—
—

2558

—
—

—
—

—
—

3.5
0.9

หมายเหตุ:
(1)

โครงการฮิโนะเริ่มเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2559 จึงยังไม่มีส่วนแบ่งกาไรสาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ
2558

(ฌ)

บริษัทผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาในประเทศไทย

ในเดื อ นพฤษภาคม 2559 บริ ษั ท ฯ โดยผ่ า นบจ. บ้ า นปู รี นิ ว เอเบิ ล เข้ า ท าสั ญ ญาซื้ อ หุ้ น กั บ
บุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ สาหรับการได้มาซึ่งบจ. ไทยโซล่าร์ซึ่งเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาในประเทศไทยซึ่งมีกระบวนการผลิตในโครงการดังกล่าวคล้ายกับโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.2 ลั กษณะการประกอบธุร กิ จ
ข้อ 2.3.1 (ช)(1) กระบวนการผลิต โดยบจ. ไทยโซล่าร์เข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟภ. และกฟน. จานวนทั้งสิ้น 379
สัญญาสาหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านจานวนสูงสุด 379 หลังคาเรือน
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 25 ปี และมีอัตรารับซื้อไฟฟ้า (Feed-in-Tariff) จานวน 6.85 บาทต่อหน่วยกิโลวัตต์-ชั่วโมง
โดยปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่รับซื้อจะเป็นไปตามปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายจากเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าตามจริง แต่ไม่เกิน
ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดตามที่กาหนดในสัญญา
ณ วันที่ในเอกสารฉบับนี้ โครงการดังกล่าวคาดว่าจะมีกาลังการผลิต ติดตั้งรวมประมาณ 1.5 เมกะ
วัตต์ โดยบจ. ไทยโซล่าร์อยู่ระหว่างการพิจารณาผ่อนผันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ขยายระยะเวลาในการเริ่มจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟภ. และกฟน. จากกาหนดเดิมวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ กาลังการผลิตของ
โครงการทั้งหมดขึ้นอยู่การได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ คาดว่าจะดาเนินการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ และ
เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ทั้งหมดภายในเดือนธันวาคม 2559 ราคาซื้อขายหุ้นในบจ. ไทยโซล่าร์เท่ากับ 11.1 ล้านบาท
โดยบริษัทฯ ได้ดาเนินการซื้อขายดังกล่าวแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ นอกจากราคาซื้อขายจานวน 11.1
ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกแบบ จัดหา และก่อสร้าง (EPC) ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีก
จานวนประมาณ 68.0 ล้านบาทสาหรับพัฒนาโครงการดังกล่าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้รับเงินทุนสาหรับ
การเข้าซื้อหุ้นในบจ. ไทยโซล่าร์และการพัฒนาและก่อสร้างโครงการดังกล่าวในเบื้องต้นจากเงินกู้ยืมจากบมจ. บ้านปูเป็น
จานวนเงิน 46.0 ล้านบาท โดยได้รับเงินทุนเพิ่มเติมส่วนที่เหลือ มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเงินกู้ยืมจาก
บมจ. บ้านปู
2.3.2

ภาวะตลาด
(ก)

ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(1)

แนวโน้มการใช้ไฟฟ้า
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตัวขับเคลื่อ น
สาคัญในการเพิ่มความต้องการใช้ไฟฟ้าในภูมิภาค นอกจากนี้ การปฏิรูปตลาดซื้อขาย
ไฟฟ้ า และการลงทุ น ด้ า นพลั ง งานที่ มี ก ารขยายเครื อ ข่ า ยเชื่ อ มโยงไฟฟ้ า ในประเทศ
ฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม เป็นหนึ่งในตัวกระตุ้นการเติบโตของ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความต้องการใช้ไฟฟ้าผนวกกับ
การขยายตัว ของโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นพลั งงาน และการเข้า สู่ ยุ คสมั ย ใหม่ ล้ วนเป็ น
ส่วนประกอบสาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นอกเหนือจากการลงทุนจาก
ภาคเอกชนในประเทศแล้ว ปริมาณการลงทุนในภูมิภาคโดยตรงจากต่างประเทศที่คาดว่า
จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่อง รวมถึงการก่อ ตั้งธุร กิจโดยบริ ษัทต่างชาติเป็นปัจจัยสาคัญ ใน
การส่งเสริมพัฒนาการด้านอุตสาหกรรมและการค้าในภูมิภาค อีกทั้งการจัดหาแหล่ง
พลั ง งานที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และมี เ สถี ย รภาพก็ จ ะช่ ว ยดึ ง ดู ด วิ ส าหกิ จ ใหม่ ใ ห้ ข ยาย
การลงทุนเข้ามาในภูมิภาค
ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวนประเมินว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของภูมิ ภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้จะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 7.9 จากประมาณการที่ 862,058.0
กิกะวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2558 เพิ่มเป็น 1,263,530.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมงในปี 2563 โดย
ประเทศเวี ยดนาม ประเทศลาว ประเทศมาเลเซี ย ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย และประเทศ
เมียนมาร์ เป็นตลาดที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุด 5 อันดับแรกในภูมิภาค โดยอ้างอิงจาก
อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2563
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ตาราง (ก)-1: ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) แบ่งตามประเทศปี 2555 ถึงปี 2563F

กัมพูชา

ไทย(4)

ฟิลิปปินส์

สิงคโปร์

บรูไน

รวม

116,354 173,990

7,888

3,004

161,779

59,211

42,569

3,451

685,564

2556(1)

133,897 3,381

121,613 187,800

8,450

3,191

164,323

65,164

44,441

3,530

735,790

2557(2)

156,678 3,791

127,345 198,602

9,040

3,501

168,685

68,201

46,175

3,550

785,568

2558(3)

183,335 4,073

141,456 219,100

9,722

3,803

177,598

71,379

47,987

3,605

862,058

2559F

203,882 4,379

156,292 238,800

10,442

4,098

185,689

74,705

49,854

3,671

931,812

2560F

226,741 4,775

170,726 259,900

11,244

4,446

194,507

78,187

51,992

3,734 1,006,252

2561F

252,390 5,245

185,564 282,900

12,156

4,836

204,090

81,368

53,888

3,840 1,086,277

2562F

284,104 5,788

201,995 306,700

13,210

5,268

213,980

84,933

55,225

3,957 1,175,160

2563F

312,088 6,421

218,695 332,300

14,557

5,268

224,492

87,844

57,377

4,088 1,263,530

มาเลเซีย

114,444 2,874

ลาว

2555

เวียดนาม

เมียนมาร์

ปี

อินโดนีเซีย

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิกะวัตต์-ชั่วโมง)

อัตราเติบโตเฉลี่ย
สะสม 255517.0%
2557E

14.8%

4.6%

6.8%

7.1%

8.0%

2.1%

7.3%

4.1%

1.4%

7.0%

อัตราเติบโตเฉลี่ย
สะสม 2558F11.2%
2563F

9.5%

9.1%

8.7%

8.4%

6.7%

4.8%

4.2%

3.6%

2.5%

7.9%

หมายเหตุ:
(1)

สาหรับข้อมูลในปี 2556 ข้อมูลของประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร์ และประเทศสิงคโปร์ เป็นตัวเลขจริง ส่วนข้อมูลของประเทศ
บรูไน ประเทศกัมพูชา ประเทศฟิลิปปินส์ เวียดนาม และมาเลเซียนั้นเป็นตัวเลขประมาณการ

(2)

สาหรับข้อมูลในปี 2557 ข้อมูลของประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว และประเทศเมียนมาร์ เป็นตัวเลขจริง และข้อมูลของประเทศบรูไน ประเทศ
กัมพูชา ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซียเป็นตัวเลขคาดการณ์ล่วงหน้า

(3)

สาหรับข้อมูลในปี 2558 ข้อมูลของประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเมียนมาร์ เป็นตัวเลขประมาณการ และข้อมูลของประเทศบรูไน ประเทศกัมพูชา
ประเทศลาว ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซียเป็นตัวเลขคาดการณ์ล่วงหน้า

(4)

สาหรับข้อมูลตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2558 ของประเทศไทยนัน้ เป็นตัวเลขจริง

แหล่งที่มา:
สาหรับประเทศสิงคโปร์: ตัวเลขในปี 2555 และปี 2556 ได้มาจากสานักงานสถิติพลังงานประเทศสิงคโปร์ (Singapore Energy Statistics) ตัวเลขใน ปี 2557
ได้ ม าจากองค์ ก ารตลาดการค้ า พลั ง งาน (Energy Market Authority: EMA) ของประเทศสิ ง คโปร์ ส าหรั บ ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย : ตั ว เลขใน
ปี 2555 ถึงปี 2557 ได้มาจากพีแอลเอ็น สตาร์ททิสติค (PLN Statistik: PLN) สาหรับประเทศไทย: ตัวเลขในปี 2555 ถึงปี 2558 ได้มาจากกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ประเทศไทย สาหรับ ประเทศฟิลิปปินส์: ตัวเลขในปี 2555 ได้มาจากสถิติพลังงานของกระทรวงพลังงาน
(Department of Energy’s Power) สาหรับประเทศเมียนมาร์: ตัวเลขใน ปี 2555 ถึงปี 2557 ได้มาจากกระทรวงพลังงานไฟฟ้า (Ministry of Electric Power:
MOEP) ตัวเลขในอดีตสาหรับประเทศอื่น ๆ ทั้งหมดได้มาจากสิ่งพิมพ์ของสานักบริหารข้อมูลสารสนเทศพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา: EIA) ฟรอสต์แอนด์ซัลลิ
แวน
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ปัจจัยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
อัตราการอยู่อาศัยในเขตเมืองที่เพิ่มขึ้น
ผลจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของอั ต ราการอยู่ อ าศั ย ในเขตเมื อ ง 1 ในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ทาให้ความต้อ งการใช้พลังงานของประชากรในเขตเมือ ง
เพิ่มขึ้น ซึ่งเห็นได้จากความต้องการในส่วนของกาลังการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
อย่างชัดเจนในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่น ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม
ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์

แผนภูมิ (ก)-1: การเข้าถึงไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 25552
อัตราการเข้าถึงไฟฟ้า(%)

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

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

ในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย การเติ บ โตของก าลั ง การผลิ ต ที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ
การเติ บโตของความต้อ งการไฟฟ้ า ท าให้ เกิ ด เหตุก ารณ์ ไฟฟ้ า ดั บบ่ อ ยครั้ ง
ดังนั้นรัฐบาลอินโดนีเซียจึงได้เริ่มโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ Fast Track
Program เพื่อขยายกาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ซึ่ง เห็นได้จากแผนพัฒนา
พลังงานในระยะ 10 ปี และแผนความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวของ
ประเทศอินโดนีเซียที่ประกาศในปี 2553 โดยรัฐบาลอินโดนีเซียวางแผนเพิ่ม
กาลังการผลิตติดตั้งอีก 55,345.0 เมกะวัตต์ ในช่วงปี 2554 ถึงปี 25633
การเปิดเสรีของตลาดธุรกิจผลิตไฟฟ้า
การขาดแคลนไฟฟ้า กาลังการผลิตไฟฟ้าสารองที่จากัดและการขาดเงินทุน
สารองของบริษัทที่ให้บริการด้านไฟฟ้า เป็นแรงผลักดันให้มีการเปิดเสรีของ

1

อัตราการอยู่อาศัยในเขตเมืองคานวณโดยใช้การประมาณการประชากรของธนาคารโลกและอัตราส่วนเขตเมืองจากการคาดการณ์การเกิดเขตเมือง
โลกขององค์การสหประชาชาติ อัตราการอยู่อาศัยในเขตเมืองหมายถึงการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรซึ่งอาศัยในเมืองและเมืองใหญ่ในขณะที่
ประเทศมีการพัฒนา การเพิ่มอัตราการอยู่อาศัยในเขตเมืองทาให้ความต้องการสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น

2

ไม่มีข้อมูลของปี 2556 ซึ่งได้ตีพิมพ์

3

แผนพัฒนาพลังงาน 10 ปี และความมั่นคงระบบพลังงานในระยะยาวของประเทศอินโดนีเซีย พีที พีแอลเอ็น (เปอเซโร)
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ตลาดธุรกิจพลังงาน ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเข้ามาลงทุนใน
ตลาดการผลิตไฟฟ้าที่มีการแข่งขันสูง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ส่วนใหญ่ จึงมุ่งสู่การเลือกใช้โครงสร้างแบบผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียว (Single
Off-Taker) เพื่ อ ป้ อ งกั น ผู้ ส นั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ โ ครงการผลิ ต ไฟฟ้ า จาก
ความเสี่ยงของตลาดและความเสี่ยงด้านกฏเกณฑ์ข องการจ่ายไฟให้ลูกค้า
ทาให้สามารถมีผลกาไรจากการลงทุนได้ นอกจากนี้ รัฐบาลยังเปิดกว้างมาก
ขึ้นให้มี การบูร ณาการทางด้ านพลั งงานในระดั บภูมิภ าคและภาคเอกชนใน
โครงการต่าง ๆ การเปิดเสรีของตลาดพลังงานที่กาลังก้าวไปข้างหน้า จะเปิด
โอกาสการขยายธุรกิจของผู้ผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แหล่งเชื้อเพลิงที่อุดมสมบูรณ์
แหล่ ง ถ่ า นหิ น และก๊ า ซธรรมชาติ ส ารองที่ มี อ ยู่ ม ากมายในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าสามารถใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิง
ที่มีอ ยู่ในประเทศหรือ ภายในภูมิภ าค ถ่านหินเป็นหนึ่งในเชื้อ เพลิงฟอสซิลที่
หาได้ง่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นผู้ผลิต
รายใ หญ่ ที่ สุ ด ใ นภู มิ ภาค 4 จากการ จั ด อั นดั บโด ย Bundesanstaltfür
Geowissenschaften und Rohstoffe (“BGR”) โดยประเทศอินโดนีเซียเป็น
ผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ที่สุดอันดับ ที่ 5 ของโลกในปี 2557 โดยมีการผลิต
ถ่านหิน 410.8 ล้านตัน ดังนั้นการเข้าถึงเชื้อเพลิงที่ต้นทุนต่าได้ง่ายจึงช่วย
ส่งเสริมอัตราการใช้เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าที่มีการใช้และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะใน
ประเทศอินโดนีเซีย ที่โรงไฟฟ้าส่ วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซที่ใช้กังหัน
ไอน้าและเตาเผา


ข้อจากัดด้านอุตสาหกรรม
อุปสรรคและความโปร่งใสของสัญญาโครงการ
โดยปกติแล้ว ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระจะเข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับหน่วยงานของ
รัฐซึ่งดูแลกิจการสาธารณูปโภคที่มีอ านาจแต่เพียงผู้เดียวในด้านการส่งและ
จาหน่ายไฟฟ้าในประเทศนั้น ๆ สาหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ผลิต
ไฟฟ้าอิสระมักเผชิญกับปัญหาในด้านการเจรจาอัตรารับซื้อไฟฟ้า ทั้งการทา
สัญญาใหม่แ ละการต่อ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม ยิ่งไปกว่านั้น เงื่อนไข
ข้ อ ตกลงของสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า มั ก ไม่ ไ ด้ ป รั บ ให้ เ หมาะสมกั บ สภาวะ
การดาเนินธุรกิจของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระแต่ละรายและบ่อยครั้ง มีข้อกาหนดที่ไม่
ชัด เจน ปั ญ หาดั ง กล่ าวเห็ นได้ อ ย่ างชั ด เจนในประเทศอิ น โดนีเ ซี ย ประเทศ
ฟิลิปปินส์ และประเทศเวียดนาม การขาดความโปร่งใสและความชัดเจนใน

4

จากข้อมูลของ BGR ผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่อันดับ 1 ใน 5 ในปี 2556 ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินโดนีเซียและ
ประเทศออสเตรเลีย โดยประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศเดียวที่ติดอันดับ
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สัญญาของโครงการและการที่ไม่สามารถตกลงเกี่ยวกับข้อกาหนดในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า ทาให้เกิดความล่าช้าของโครงการในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ส าหรั บ ประเทศไทย ขั้ น ตอนการขายไฟฟ้ า ไปยั ง เครื อ ข่ า ยเชื่ อ มโยงไฟฟ้ า
โดยทั่วไปมีความโปร่งใส เนื่องจากประเทศไทยมีการจัดทาแผนพัฒนากาลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) ซึ่งได้มีการกาหนดการจัดสรรการผลิตไฟฟ้าไว้
ล่วงหน้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ โดยกฟผ. เป็นผู้รับซื้อ เพียงรายเดียว ดังนั้ น
เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผู้ผลิตไฟฟ้า
อิสระในประเทศไทยมีอ านาจในการต่อ รองอัต รารับซื้ อ ไฟฟ้ า น้อ ยหรือ ไม่ มี
อ านาจในการต่ อ รองอั ต รารั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า เลยกั บ หน่ ว ยงานรั ฐ ที่ ดู แ ลกิ จ การ
สาธารณูปโภค และอาจได้รับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
รัฐบาลในเรื่องของแหล่งเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าอีกด้วย ขณะเดียวกันใน
ประเทศลาว รัฐบาลลาวได้เชิญ ชวนนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในส่วน
ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า อิ ส ระอย่ า งสม่ าเสมอ โดยมี ก ารอ านวยความสะดวกและเพิ่ ม
ความยืดหยุ่นเพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของนักลงทุนต่างชาติ 5 อย่างไรก็
ตาม จากการศึกษาของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชี ย (ADB) พบว่ารัฐบาลลาว
ขาดความโปร่งใสในแนวทางปฏิบัติเรื่องการทาสัญ ญากับผู้ผลิตไฟฟ้า อิสระ
และการเจรจาเงื่อนไขของสัญญากับผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ6
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
การพัฒนาโรงไฟฟ้าจะต้องใช้เงินทุนที่สูงมากและผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าจะต้อ ง
ลงทุนเป็นจานวนมาก โดยปกติโครงการด้านพลังงานมักจะต้องพึ่งพาเงินทุน
จากสินเชื่อในระยะยาว ดังนั้น การดาเนินโครงการให้สาเร็จตามเวลาที่กาหนด
นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ ความสามารถของผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า อิ ส ระ หรื อ ความสามารถของ
บริษั ทสาธารณูป โภคในการจัด หาแหล่ง เงิ นทุ นด้ วย ในประเทศอิ นโดนี เซี ย
ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเมียนมาร์ และประเทศเวียดนาม การทาสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้ามีลักษณะเฉพาะตัว โดยมีขั้นตอนการเจรจาและระบบราชการที่ ใช้
เวลานาน ทาให้ระยะเวลาการพัฒนาโครงการยาวนานขึ้น เป็นเหตุให้ผู้ผลิต
ไฟฟ้าอิสระจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้สินเชื่อเพื่อให้สามารถเจรจาเลื่ อน
กาหนดเวลาช าระเงิ น กู้ จ นกว่ า จะสามารถบรรลุ ผ ลการเจรจากั บ ทุ ก ฝ่ า ยที่
เกี่ยวข้องได้

5

บันทึกด้านเทคนิคข้อกาหนดงบประมาณในภาคส่วนไฟฟ้าพลังน้าที่จัดทาโดยกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ (Ministry of Energy and Mines)

6

“การประเมินโครงการให้ความช่วยเหลือภาคส่วนพลังงานในประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว” ประกาศโดยธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย ใน
ปี 2553
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ต้นทุนเชื้อเพลิงและข้อจากัดด้านอุปทาน
โดยทั่วไปผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาเชื้อเพลิงสาหรับ
โรงไฟฟ้าของตนเองซึ่งผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระแต่ละรายที่จะเข้าทาสัญ ญาจัดหา
เชื้อเพลิงจากผู้จัดหาทั้งในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ ในตลาด
บางแห่งหรือสาหรับโรงไฟฟ้าบางประเภท ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระอาจเข้าทาสัญญา
จัดหาระยะยาวหรือการซื้อเชื้อเพลิงแบบเป็นครั้งคราวในตลาดที่มีการซื้อขาย
ทันที (Spot Market) การมีเสถียรภาพในการจัดหาเชื้อเพลิงที่ต่อเนื่องจึงเป็น
ปั จ จั ย ส าคั ญ ส าหรั บ โรงไฟฟ้ า พลั ง งานถ่ า นหิ น และโรงไฟฟ้ า พลั ง งานก๊ า ซ
เนื่อ งจากการขาดแคลนเชื้อ เพลิงจะทาให้การผลิตไฟฟ้ าไม่ต่อ เนื่อ งอันอาจ
ส่งผลให้ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระต้องใช้ทางเลือกอื่นที่มีต้นทุนที่สูงขึ้น
(2)

ภาพรวมของอุตสาหกรรมในอนาคต
โรงไฟฟ้า พลัง งานถ่ านหิ นเป็น ประเภทของโรงไฟฟ้าที่ มีก าลั งการผลิต สูงที่ สุด ในด้า น
ปริมาณกาลังการผลิตไฟฟ้าโดยรวมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแหล่งถ่านหินสารองจานวนมากโดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย
ซึ่งเป็นผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่อั นดับ 5 ของโลก ในปี 2557 กาลังการผลิตไฟฟ้าจาก
ถ่านหินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คิดเป็น 35.4 กิกะวัตต์ หรือร้อยละ 2.2 ของ
กาลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานถ่านหินทั่วโลกที่ 1,605.0 กิกะวัตต์ในปี 2553 และมีแนวโน้ม
ที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 114.9 กิกะวัตต์ หรือร้อยละ 5.2 ของกาลังการผลิตไฟฟ้า
พลั ง งานถ่ า นหิ น ทั่ ว โลกที่ 2,211.0 กิ ก ะวั ต ต์ ในปี 2573 ทั้ ง ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย และ
ประเทศเวียดนาม เป็นสองตลาดหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการจัดทา
แผนพัฒ นาโรงไฟฟ้า พลั งงานถ่า นหิน สาหรั บรองรับการผลิ ตไฟฟ้ าในอนาคต เฉพาะ
ประเทศเวีย ดนามประเทศเดี ยวจะมี กาลั งการผลิต ไฟฟ้า จากถ่า นหิน ถึง ร้ อ ยละ 27.6
จากกาลังการผลิตจากถ่านหินรวมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนประเทศไทย
ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นของการพึ่งพาการนาเข้าก๊าชธรรมชาติก็ มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
ถ่ า นหิ น ในประเทศและรวมไปถึ ง โรงไฟฟ้ า เพื่ อ การส่ ง ออกในประเทศลาวด้ ว ย
การที่ประเทศไทยมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติค่อ นข้างมากประกอบกับ
ทรัพยากรก๊าซธรรมชาติที่ค่อนข้างจากัด ทาให้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่เหมาะสมสาหรับ
การผลิ ต ไฟฟ้ า เพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการในอนาคต แม้ ว่ า จะมี ค วามกั ง วลจากกลุ่ ม
นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่คาดว่าโรงไฟฟ้า พลังงานถ่านหินจะยังคงมีการเพิ่มกาลังการ
ผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน อย่างต่อเนื่องในช่วงดังกล่าวเนื่องจากถ่านหิน
เป็นเชื้อเพลิงที่หาง่ายและราคาถูก
กาลังการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คิดเป็น 69.5
กิกะวัตต์ หรือร้อยละ 5.3 ของกาลังการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติของโลกที่ 1,311.5
กิกะวัตต์ในปี 2553 และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 157.0 กิกะวัตต์ หรือ ร้อยละ 7.8
ของปริมาณกาลังการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติของโลกที่ 2,008.0 กิกะวัตต์ ภายในปี
2573
ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 51

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กาลังส่งเสริมการพัฒนาโครงการเชื่อมโยงท่อ ส่งก๊าซ
ธรรมชาติอาเซียน (TAGP) ภายในปี 2563 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบส่งก๊าซ
เชื่อมโยงระหว่างประเทศ เมื่อสาเร็จตามแผนแล้วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมี
ท่อส่งก๊าซระยะถึง 7,000 กิโลเมตร โครงการนี้จะทาให้การจัดหาก๊าซธรรมชาติสาหรับ
โรงไฟฟ้าสะดวกขึ้น โดยรวมแล้ว แม้ว่าจะมีการเพิ่มกาลังการผลิตติดตั้งของการผลิต
ไฟฟ้าจากก๊าซในภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่คาดว่ากาลังการผลิตไฟฟ้าจาก
ถ่า นหิน จะเพิ่ ม ขึ้น เป็ นเชื้ อ เพลิ งหลั กของภูมิ ภ าคเพื่ อ รองรับ การผลิ ตไฟฟ้า ในช่ว งที่ มี
การคาดการณ์สาหรับความต้องการไฟฟ้าช่วงฐาน (base load demand) ที่มากขึ้น ส่วน
โครงการพลังงานนิวเคลียร์นั้นคาดว่าจะเริ่มมีการผลิตตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป โดยเฉพาะ
ในประเทศเวียดนาม
ในประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนามได้ดาเนินการเชิงรุกสาหรับนโยบายและ
ข้อบังคับใหม่เพื่อพัฒนากรอบการกากับธุรกิจสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีสาหรับผู้ผลิต
ไฟฟ้า ทั้งนี้ ตามข้อมูลเกี่ยวกับกาลังการผลิตติดตั้งที่ผ่านมาในโครงการ Fast Track
Program ในประเทศอินโดนีเซียและความคืบหน้าของโครงการที่กาลังดาเนินการอยู่ใน
ปัจ จุ บัน ฟรอสต์ แอนด์ ซั ล ลิแ วนคาดว่ า ประเทศอิ นโดนีเ ซี ย อาจจะไม่ส ามารถบรรลุ
เป้าหมายกาลังการผลิตได้ภายในปี 2562 เว้นแต่ว่าจะมีการผลักดันพีที พีแอลเอ็น เพื่อ
ทาให้ ข้ อ ตกลงการซื้ อ พลั ง งานระหว่ า ง (สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า ) กั บ ผู้ ผลิ ต ไฟฟ้ า อิ ส ระ
มีความเรียบง่ายมากขึ้น
แม้ว่าประเทศเมียนมาร์จะเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้นในหลายอุตสาหกรรม แต่
นักลงทุนยังคงมีความกังวลเรื่องการลงทุนในตลาดพลังงาน จนกว่า ประเทศเมียนมาร์จะ
มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของทิศทางและการกาหนดนโยบาย การสร้างเสถียรภาพ
ทางการเงิน การธนาคารและทิศทางการแก้ปัญหาทางการเมืองที่ชัดเจน รัฐบาลเมียนมาร์
ได้ส่งเสริมการลงทุนในภาคส่วนของพลังงานจากบริษัทต่างชาติในรูปแบบกิจการร่วมค้า
รูปแบบการเป็นผู้ก่อสร้าง บริหารจัดการ และส่งมอบให้รัฐบาลเมื่อสิ้นสุดสัญญา (BOT)
และกาหนดให้นักลงทุนส่งข้อเสนอโครงการที่มีรายละเอียดตามข้อบังคับไปยัง กระทรวง
พลังงานไฟฟ้า (Ministry of Electric Power) เพื่อขออนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรีของ
ประเทศเมียนมาร์
ในส่วนของประเทศเวียดนามนั้น ประเทศเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดสาหรับ
การลงทุนด้ านพลั งงานในภูมิ ภ าคเอเชีย ตะวัน ออกเฉียงใต้ เนื่ อ งจากเป็น ประเทศที่ มี
การเติบโตของความต้องการไฟฟ้าที่สูง มีข้อบังคับ ที่ผ่อนปรนและไม่มีข้อจากัดการเป็น
เจ้ า ของโดยต่ า งชาติ ส าหรั บ การลงทุ น ของเอกชนในตลาดพลั ง งาน ภายในปี 2559
ประเทศเวียดนามจะมีการดาเนินการนาร่อ งการแข่งขันในตลาดพลังงานโดยที่ผู้ข าย
(โรงไฟฟ้า) และผู้รับซื้อ (ผู้จัดจาหน่ายและลูกค้ารายใหญ่) จะดาเนินการซื้อขายในตลาด
โดยตรงซึ่งแตกต่างกับปัจจุบันที่การขายไฟฟ้าของประเทศเวียดนามมี ผู้ซื้อเพียงรายเดียว
โดยการแข่งขันในตลาดพลังงานแบบค้าปลีกของประเทศเวียดนามจึงกาลังจะเริ่มขึ้น
ในปี 2567
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ในส่วนของประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่ มีตลาดพลังงาน
ไฟฟ้าทีเ่ ปิดเสรีมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีความโปร่งใสในโครงสร้าง
การรับซื้อไฟฟ้าและรัฐบาลฟิลิปปินส์เองก็มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการแปรรูป
ภาคการผลิตไฟฟ้าให้มีความเป็นเอกชนซึ่งดึงดูดความสนใจของนักลงทุนต่างชาติ
(ข)

บทวิเคราะห์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย
(1)

โครงสร้างของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย
อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยส่วนใหญ่ดาเนินการโดยรัฐวิสาหกิจซึ่ง มี
การผลิตไฟฟ้าทั้งจากกฟผ. และบริษัทเอกชนที่จ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านโครงสร้างพื้นฐาน
ของกฟผ. ทั้งนี้ บริษัทเอกชนประกอบไปด้วยผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power
Producers: IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producers: SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้า
รายเล็กมาก (Very Small Power Producers: VSPP) โดยห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดของ
การผลิ ตไฟฟ้า ในประเทศไทยอยู่ ภ ายใต้ การควบคุ มของคณะกรรมการกากับ กิจ การ
พลังงาน (กกพ.)

รูปที่ (ข)-1: โครงสร้างการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย

แหล่งที่มา: ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน
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สภาวะอุปสงค์
มีการคาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยจะปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของจานวนประชากรและดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยมีการคาดการณ์ว่า
จานวนประชากรของประเทศไทยจะเพิ่มจาก 68.8 ล้านคนในปี 2558 เป็น 69.3 ล้านคน
ในปี 2564 ด้ ว ยอั ต ราเติ บ โตเฉลี่ ย สะสมต่ อ ปี ที่ ร้ อ ยละ 0.1 ในขณะที่ ดั ช นี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
มวลรวมภายในประเทศจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อ ยละ 5.1 จาก 13,537.5
พันล้านบาทในปี 2558 เป็น 18,219.0 พันล้านบาทภายในปี 25647
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยได้เพิ่มมากขึ้นโดยมี อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่
ร้อยละ 2.6 จาก 161,799.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมงในปี 2555 เป็น 174,833.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมง
ในปี 2558 ซึ่งฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวนได้ประเมินว่าการใช้ไฟฟ้าจะเติบโตขึ้นด้วยอัตรา
เติ บ โตเฉลี่ ย สะสมต่ อ ปี ที่ ร้ อ ยละ 4.3 ในระหว่ า งปี 2559 ถึ ง ปี 2564 กล่ า วคื อ จาก
181,473.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2559 เป็น 224,443.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2564

แผนภูมิที่ (ข)-1: การใช้ไฟฟ้าโดยรวมแบ่งตามกลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทยปี 2555 ถึงปี 2564
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2559F

2560F

2561F

2562F

2563F

2564F

ที่พักอาศัย

36,447

37,657

38,993

41,286

43,061

44,913

46,889

48,952

51,204

53,559

การพาณิชย์

44,102

48,787

50,169

52,987

56,431

60,099

64,186

68,551

73,349

78,484

อุตสาหกรรม

72,336

72,536

73,782

74,773

76,119

77,489

79,427

81,412

83,692

86,035

อื่นๆ

8,894

5,261

5,741

5,787

5,862

5,938

6,028

6,118

6,240

6,365

รวม

161,779 164,241 168,685 174,833 181,473 188,439 196,530 205,033 214,485 224,443

แหล่งที่มา: สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (Energy Policy and Planning Office - EPPO), กระทรวงพลังงาน, ประเทศไทย, ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน

นั บ ตั้ ง แต่ ปี 2555 ถึ ง ปี 2558 ภาคอุ ต สาหกรรมมี ค วามต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า สู ง ที่ สุ ด ใน
ประเทศไทย รองลงมาคือ พาณิชยกรรมและภาคครัวเรือน อย่างไรตาม การเจริญเติบโต
ของการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมนั้นทรงตัวอยู่กับที่ โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี
อยู่ที่ร้อยละ 1.1 จาก 72,336.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2555 เป็น 74,773.0 กิกะวัตต์ ชั่วโมง ในปี 2558 อันเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน
และผลกระทบจากมหาอุ ท กภั ย ในปี 2554 ทั้ ง นี้ แม้ จ ะเกิ ด การชะลอตั ว ใน
7

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF), ฐานข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจโลก, 2559
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ภาคอุตสาหกรรม แต่การคาดการณ์สาหรับช่วงปี 2564 ได้ชี้ให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมจะ
ยังคงมีความต้อ งการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดในบรรดากลุ่มผู้บริโภคทั้ง สามกลุ่มเนื่อ งมาจาก
การเพิ่มขึ้นของนิคมอุตสาหกรรมภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในอาเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อาเภอ
คลองใหญ่ จังหวัดตราด อ าเภอเมือ งหนองคาย จังหวัดหนองคาย และอ าเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา


ปัจจัยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตที่สาคัญและข้อจากัดต่าง ๆ
ปัจจัยขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
นโยบายสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า
การพัฒ นานโยบายสนั บสนุ นต่ าง ๆ สาหรับ อุตสาหกรรมการผลิต ไฟฟ้ าใน
ประเทศไทยถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อ นการเจริญ เติบโตที่สาคัญอย่างหนึ่ง เช่น
การที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้แ ก้ไขปรับปรุงแผนพัฒนา
กาลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ า ของประเทศในเดื อ นสิ ง หาคม 2557 ที่ มี วั ต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ
ปรับปรุงเนื้อหาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า ของประเทศปี 2558 ให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy
Development Plan: AEDP) ตลอดจนแผนอนุ รั กษ์ พลั ง งาน (Energy
Efficiency Development Plan: EEDP) โดยหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ
จัดทาประชาพิจารณ์ในปี 2558 แล้ว คาดว่าแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า ของ
ประเทศในปี 2558 จะสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนได้ เนื่องจากจะ
มีการปรับปรุงกรอบการกากับดูแลด้านพลังงานของประเทศ ในขณะเดียวกัน
การผ่ านร่ า งกฎหมายเพื่อ ปรั บปรุ ง กระบวนการอนุ มั ติ สาหรั บการลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยยังสามารถช่วยดึงดูดนักพัฒนาและ
นักลงทุนต่าง ๆ ให้เข้าสู่อุตสาหกรรมนี้ได้มากขึ้นอีกด้วย
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) มี
แนวโน้มช่วยเพิ่มอุปทานและอุปสงค์ในภูมิภาค
จากแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นส่งผลให้ประเทศ
ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กาลังจะรวมกลุ่มเป็นเขตเศรษฐกิจ
ในนามของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายในปี 2558 โดยมุ่งเน้น
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุนและเงินทุ น ซึ่งคาดว่าจะ
ช่วยขับเคลื่อ นการเติ บโตทางเศรษฐกิจในภูมิ ภ าคเอเชียตะวัน ออกเฉีย งใต้
รวมถึงประเทศไทยด้วย และจะทาให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้
พัฒนาการเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้าภายในอาเซียน (ASEAN Power Grid)
ยังถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยขับเคลื่อนที่ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในประเทศ
ต่าง ๆ ในภูมิภาคด้วยการสร้างระบบเชื่อมโยงการส่งและการจาหน่ายไฟฟ้า
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ระหว่ า งกั น ภายในกลุ่ ม ประเทศในประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นรวมทั้ ง
ประเทศไทยด้วย
ข้อจากัดที่สาคัญต่อการเจริญเติบโต
ทัศนคติของประชาชนที่ต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในประเทศไทยมีความแตกต่างจากประเทศกาลัง
พัฒนาอื่น ๆ ในภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันเนื่องมาจากประเทศไทย
ประสบกับปัญหาทัศนคติเชิงลบของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน โดยการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงมักถูก
มองว่ า ก่ อ ให้ เ กิ ด มลภาวะทางอากาศที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโรงไฟฟ้า
ความไม่แน่ นอนทางเศรษฐกิ จและปั จจั ยเชิ งนิ เ วศที่ส่ งผลกระทบต่ อ
ความต้องการใช้ไฟฟ้า
การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับสภาวะ
เศรษฐกิ จ โลก ตั ว อย่ า งเช่ น ประเทศจี น ซึ่ ง เป็ น คู่ ค้ า รายใหญ่ ที่ สุ ด ของ
ประเทศไทยในปี 25578 ด้วยมูลค่าทางการค้ากว่า 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
โดยในปี 2557 สินค้าส่งออก 5 อันดับแรกเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การผลิตพลังงานและกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 63.2 ของ
มูล ค่ า ทางการค้ าทั้ ง หมด อย่ า งไรก็ ต าม มี ก ารคาดการณ์ว่ า เศรษฐกิ จ ของ
ประเทศจีนจะชะลอตัวลงในปี 2558 โดยมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 7.4 ในปี
25589 รวมทั้งยังอาจทาให้ความต้องการสินค้าส่งออกจากประเทศไทยซบเซา
ลงด้ ว ยเช่ น กั น ดั ง นั้ น จึ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ การใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ของ
ภาคอุ ต สาหกรรมในประเทศไทยตามมาอั น เนื่ อ งมาจากกิ จ กรรมทาง
อุตสาหกรรมที่ลดลง อย่างไรก็ดี มีการคาดการณ์ว่าการปรับลดค่าเงินหยวน
ของประเทศจี น ในเดื อ นสิ ง หาคม 2558 อาจช่ ว ยกระตุ้ น กิ จ กรรมทาง
อุตสาหกรรมของประเทศจีนให้ฟื้นตัวขึ้นได้ โดยจะช่วยบรรเทาความเสี่ยงของ
ความต้อ งการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงอันเกิด ขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของ
ประเทศจีน
(3)

สภาวะอุปทาน


กาลังการผลิตติดตั้ง
จากสถิติด้านพลังงานของสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (Energy Policy
and Planning Office - EPPO) ในปี 2558 พบว่า กาลังการผลิตติดตั้งรวมของ
ประเทศไทยอยู่ ที่ 38,814.7 เมกะวั ต ต์ ซึ่ ง ในจ านวนนี้ ร้ อ ยละ 40.0 หรื อ

8

กระทรวงพาณิชย์, ประเทศไทย

9

สานักงานสถิติแห่งชาติ, ประเทศจีน
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

15,518.1 เมกะวัตต์ผลิตโดยกฟผ. ทั้งนี้ ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระและผู้ผลิตไฟฟ้าราย
เล็ก ในประเทศไทยมีก าลั งการผลิตติ ดตั้ งอยู่ ที่ร้ อ ยละ 38.0 หรือ 14,767.0
เมกะวัตต์ และร้อยละ 13.3 หรือ 5,143.5 เมกะวัตต์ ของกาลังการผลิตติดตั้ง
ทั้งหมดตามลาดับ นอกจากนี้ประเทศไทยมีการนาเข้าพลังงานไฟฟ้าร้อยละ
8.7 หรือ 3,386.0 เมกะวัต ต์ข องก าลั งการผลิต ติด ตั้งจากประเทศลาวและ
ประเทศมาเลเซีย
รูปที่ (ข)-2: กาลังการผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต์) แบ่งตามผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยปี 2558
นาเข้า
ร้อยละ 8.7
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
ร้อยละ 13.3

กฟผ.
ร้อยละ 40.0

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ
ร้อยละ 38.0
กาลังการผลิตติดตั้ง 38,814.7 เมกะวัตต์
หมายเหตุ: กาลังการผลิตติดตั้งหมายรวมถึงกาลังการผลิตตามข้อตกลงของระบบส่งไฟฟ้ากฟผ. แต่ไม่รวมกาลังการผลิตจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก
แหล่งที่มา: สถิติด้านพลังงานของสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (Energy Policy and Planning Office - EPPO)

กาลังการผลิตติดตั้งในประเทศไทยในช่วงปี 2554 ถึงปี 2558 ส่วนใหญ่มาจาก
กฟผ. และผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ โดยกฟผ. ยังคงมีสัดส่วนกาลังการผลิตติดตั้งมาก
ที่สุดในอัตราร้อยละ 47.7 หรือ 14,998.0 เมกะวัตต์ในปี 2554 และร้อ ยละ
40.0 หรือ 15,518.0 เมกะวัตต์ในปี 2558 ซึ่งมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีต่า
ที่สุดประมาณร้อยละ 0.9 ในสัดส่วนของผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้ผลิต
ไฟฟ้าอิสระยังคงมีสัดส่วนกาลังการผลิตติดตั้งมากเป็นอันดับ 2 ในอัตราร้อยละ
38.4 หรือ 12,082 เมกะวัตต์ในปี 2554 และร้อยละ 38.0 หรือ 14,767.0 เมกะ
วัตต์ ในปี 2558 และมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี ที่ร้อยละ 5.1 ทั้งนี้ สัดส่วน
กาลังการผลิตติดตั้งของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กและแหล่งพลังงานที่นาเข้ามาได้
เพิ่มสูงขึ้นในช่วงปี 2554 ถึงปี 2558 โดยกาลังการผลิตของ ผู้ผลิตไฟฟ้าราย
เล็กมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีสูงที่สุดในอัตราร้อยละ 23.9 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
2,182.0 เมกะวัตต์ในปี 2554 เป็น 5,143.5 เมกะวัตต์ ในปี 2558 ซึ่งเป็นผลมา
จากแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และโครงการริเริ่มของรัฐบาลสาหรับการลดการพึ่งพาก๊าซ
ธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า อย่างไรก็ดี กาลังการผลิตติดตั้งจากแหล่งนาเข้า
ต่าง ๆ จากประเทศลาวและประเทศมาเลเซีย มี อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม อยู่ที่
ร้อยละ 11.64 ในช่วงเวลาเดียวกันจาก 2,185.0 เมกะวัตต์ เป็น 3,386.0 เมกะ
วัตต์ โดยกาลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากโรงไฟฟ้าพลังน้า เขื่อนน้างึม 2 ใน
ประเทศลาวที่มีกาลังการผลิตอยู่ที่ 596.6 เมกะวัตต์เป็นหลัก
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

สาหรับกาลังการผลิตตามสัญญาของโรงไฟฟ้า 10 แห่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนั้น
ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยโรงไฟฟ้าบางปะกงซึ่ งใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าดาเนินการโดยกฟผ. ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดซึ่งมีกาลังการผลิตตามสัญญาที่ 4,384.6 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม
โรงไฟฟ้าราชบุรีเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ที่สุดที่
ดาเนินการโดยผู้ผลิ ตไฟฟ้ า อิสระซึ่ งมีก าลั งการผลิ ตตามสั ญ ญาที่ 3,481.0
เมกะวัตต์ ในขณะเดียวกันโรงไฟฟ้า บีแอลซีพี ซึ่งมีบริษัทฯ และบมจ. เอ็กโก
เป็นเจ้าของร่วมนั้นจัดเป็นโรงไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งใช้ถ่านหิน
เป็นเชื้อเพลิงและมีกาลังการผลิตตามสัญญาที่ 1,346.5 เมกะวัตต์
ตารางที่ (ข)-1: รายชื่อโรงไฟฟ้า 10 แห่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปี 2557
ชื่อโรงไฟฟ้า

กาลังการผลิต
ตามสัญญา
(เมกะวัตต์)

ประเภท

ความเป็นเจ้าของ

แหล่งเชื้อเพลิง

กฟผ.

กฟผ. (100%)

ก๊าซธรรมชาติ, น้ามันเตา,
น้ามันดีเซล

4,384.6

โรงไฟฟ้าราชบุรี

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ

บมจ. ราชบุรี
(99.99%)

ก๊าซธรรมชาติหรือน้ามันเตา

3,481.0

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

กฟผ.

กฟผ. (100%)

ลิกไนต์

2,400.0

โรงไฟฟ้าวังน้อย

กฟผ.

กฟผ. (100%)

ก๊าซธรรมชาติหรือดีเซล

2,027.1

โรงไฟฟ้าพระนครใต้

กฟผ.

กฟผ. (100%)

ก๊าซธรรมชาติ

1,690.6

โรงไฟฟ้าหนองแซง

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ

บมจ. เจเพาเวอร์
(90%)

ก๊าซธรรมชาติ

1,600.0

โรงไฟฟ้าสระบุรี
(แก่งคอย 2)

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ

บมจ. เอ็กโก (50%),
บมจ. เจเพาเวอร์
(49%)

ก๊าซธรรมชาติ

1,468.0

โรงไฟฟ้าราชบุรีพาวเวอร์

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ

บมจ. ราชบุรี (25%),

ก๊าซธรรมชาติ

1,400.0

โรงไฟฟ้าบางปะกง

บมจ. จีพีเอสซี (15%)
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ระยอง

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ

บริษัทฯ (50%),
บมจ. เอ็กโก (50%)

บิทูมินัส (ถ่านหิน)

1,346.5

โรงไฟฟ้าพลังน้าลาตะคอง

กฟผ.

กฟผ. (100%)

น้า

1,000.0

หมายเหตุ: การจัดอันดับโรงไฟฟ้า 10 แห่งเรียงตามกาลังการผลิตตามข้อตกลงจากขนาดใหญ่ที่สุดไปจนถึงขนาดเล็กที่สุด
แหล่งที่มา: กฟผ,. การวิเคราะห์ของฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

กฟผ. ได้จัดอันดับโรงไฟฟ้าโดยเรียงตามต้นทุนเชื้อเพลิงซึ่งโรงไฟฟ้าพลังน้าถูก
จั ด ให้ เ ป็ น ประเภทการผลิ ต ที่ มี ต้ น ทุ น ต่ าที่ สุ ด และมี ค วามส าคั ญ มากที่ สุ ด
โรงไฟฟ้า พลัง น้ าขนาดใหญ่ ทั้ง หมดนั้ นอยู่ภ ายใต้ การดาเนิ น งานของกฟผ.
ในขณะที่โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่ านหินเป็นเชื้อ เพลิงถูกจั ดให้อ ยู่ ในอันดับที่ สองโดย
โรงไฟฟ้าแม่เมาะซึ่งดาเนินงานโดยกฟผ. เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินลิกไนต์
ขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ โรงไฟฟ้า พลังงานถ่านหิน
ที่ดาเนินการในต่างประเทศอยู่ในอันดับที่ 3 ของระบบไฟฟ้าในประเทศไทย
ส่วนโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งใช้
ถ่านหินนาเข้าเป็นแหล่งเชื้อเพลิง และยังถูกจัดให้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าที่มี
ต้นทุนการผลิตต่าที่สุดเป็นอันดับต้น ๆ ในบรรดาผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระอีกด้วย
ตารางที่ (ข)-2: อันดับต้นทุนการผลิตต่าที่สุดของโรงไฟฟ้าในประเทศไทย
อันดับ
รูปแบบการใช้
ต้นทุนการ
เชื้อเพลิง/
ผลิตต่าที่สุด
โรงไฟฟ้า

รายละเอียด

โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุด 3 อันดับแรก
แบ่งตามกาลังการผลิตตามสัญญา
โรงไฟฟ้าพลังน้ าลาตะคอง 1,000.0 เมกะวั ต ต์
(กฟผ.)
เขื่อนภูมิพล 743.8 เมกะวัตต์ (กฟผ.)
เขื่อนศรีนครินทร์ 720.0 เมกะวัตต์ (กฟผ.)

1

ไฟฟ้าพลังน้า

มี ต้ น ทุ น ต่ าที่ สุ ด เนื่ อ งจากไม่ มี ต้ น ทุ น
เชื้อเพลิง แต่การดาเนินการจะต้องได้รับ
การอนุ มั ติ จ ากกรมชลประทานเพื่ อ
ตรวจสอบความต้ อ งการใช้ น้ าของพื้น ที่
เกษตรกรรมในพื้นที่ท้ายเขื่อน

2

ลิกไนต์

มีต้นทุนต่าที่สุดเป็นอันดับ 2 โดยกฟผ. ได้ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 2,400.0 เมกะวัตต์ (กฟผ.)
เดิ น เครื่องผลิต ไฟฟ้า ในโรงไฟฟ้า เหล่า นี้
ตลอดเวลา ยกเว้นช่วงบารุงรักษา

3

ถ่านหินนาเข้า

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีและ Gheco-One ได้ 1. โรงไฟฟ้ า บี แ อลซี พี 1,346.5 เมกะวั ต ต์
ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้
(ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ)
2. Gheco-One 660.0 เมกะวัตต์ (ผู้ผลิตไฟฟ้า
อิสระ)

4

ก๊าซธรรมชาติ

5

น้ามันเตาและ
น้ามันดีเซล

ประเทศไทยมี ก ารพึ่ ง พาก๊ า ซธรรมชาติ 1. โรงไฟฟ้ า บางปะกง 4,384.6 เมกะวั ต ต์
อย่างมากจึงทาให้มีต้นทุนสูงกว่าถ่านหิน
(กฟผ.)
2. โรงไฟฟ้าราชบุรี 3,481.0 เมกะวัตต์ (ผู้ผลิต
มีต้นทุนสูงที่สุด โดยกฟผ. จะเดินเครื่อง
ไฟฟ้าอิสระ)
ผลิตไฟฟ้า ณ โรงไฟฟ้าเหล่านี้เมื่อมีก๊า ซ
3. โรงไฟฟ้าวังน้อย 2,027.1 เมกะวัตต์ (กฟผ.)
ธรรมชาติไม่เพียงพอ

หมายเหตุ: น้ามันเตาและน้ามันดีเซลมักถูกนามาใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริมสาหรับโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
แหล่งที่มา: การนาเสนอของกกพ. ปี 255510, การวิเคราะห์ของฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน

10

“อัตราค่าไฟฟ้าแปรผันอัตโนมัต”ิ โดย ดร.พัลลภา เรืองรอง กรรมการกากับกิจการพลังงาน

http://www.thammapiban.com/admin/doc/file/Dr_Kamolparn_Ft_Oct_16_2012_v1.pdf
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)



การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของประเภทเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศปี 2558 คาดการณ์ว่าการผลิตไฟฟ้าใน
ประเทศไทยจะเพิ่มสูงขึ้นจาก 192,190.0 กิกะวัตต์ -ชั่วโมง ในปี 2558 เป็น
228,238.0 กิกะวัตต์ -ชั่วโมง ในปี 2563 ด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อ ปีที่
ร้อยละ 3.5 โดยในปี 2558 การผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะอาศัยก๊าซธรรมชาติ
หรือ นาเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นเชื้อ เพลิงหลั กมีสัดส่วนมากถึ ง
ร้อ ยละ 66.9 หรื อ 128,525.0 กิ ก ะวั ต ต์ -ชั่ ว โมงของไฟฟ้า ที่ ผ ลิต ได้ ทั้ง หมด
นอกจากนี้ แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศปี 2558 ยังได้วางแผนให้มี
การกระจายสั ด ส่ ว นเชื้ อ เพลิ ง ในการผลิ ต ไฟฟ้ า ของประเทศไทย และลด
การพึ่งพาก๊าซธรรมชาติหรือการนาเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวลงจากเดิมที่ร้อยละ
66.9 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 49.4 ในปี 2563 และให้เหลือเพียงร้อยละ 39.4 ใน
ปี 2578 ทั้ ง นี้ คาดว่ า ถ่ า นหิ น จะเป็ น เชื้ อ เพลิ ง ที่ มี ศั ก ยภาพในการใช้ แ ทนที่
การพึ่ ง พาก๊ า ซธรรมชาติ ซึ่ ง การกระจายสั ด ส่ว นเชื้ อ เพลิ ง ในการผลิ ต ไฟฟ้ า
ส าหรั บ ถ่ า นหิ น ลิ ก ไนต์ แ ละถ่ า นหิ น ที่ น าเข้ า มานั้ น คาดว่ า จะเพิ่ ม สู ง ขึ้ น จาก
ร้อยละ 8.8 และร้อยละ 9.2 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 12.5 และ 12.0 ในปี 2563
ตามลาดับ

รูปที่ (ข)-3: การผลิตไฟฟ้าตามการคาดการณ์แบ่งตามประเภทเชื้อเพลิง (ร้อยละ) ในประเทศไทยระหว่างปี 2558 ถึงปี
2578
100%

0.8%
6.5%

0.1%

0.1%

0.1%

14.8%

15.6%

16.7%

15.9%

14.3%

7.4%

6.6%

9.6%

80%

10.6%

12.0%
12.5%

60%

40%

2.6%
17.7%

16.9%
6.0%

64.2%

47.7%

39.4%

9.9%

14.7%

17.4%

2568

2573

2578

49.4%

51.1%

8.3%

11.3%

2558

2563

20%

0%

พลังน้าขนาดใหญ่

ก๊าซธรรมชาติ/LNG

ถ่านหินลิกไนต์

ถ่านหินนาเข้า

พลังงานหมุนเวียน

อื่นๆ

แหล่งที่มา: สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (Energy Policy and Planning Office - EPPO)

มีการคาดการณ์ว่าตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2567 กฟผ. จะทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
กับ ผู้ผ ลิต ไฟฟ้า อิส ระในโครงการต่ าง ๆ กว่า 7 แห่ง ซึ่ง มีก าลั งการผลิ ตรวม
เพิ่มเติม 8,070.0 เมกะวัตต์ โดยการทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้าราย
เล็ก ในช่วงปี 2558 ถึงปี 2562 จะมีกาลังการผลิตรวมอยู่ที่ 5,598.0 เมกะวัตต์
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ซึ่งมาจากโรงไฟฟ้าพลั งงานร่วม 3,660.0 เมกะวัตต์ และโครงการพลังงาน
หมุนเวียน 1,938.0 เมกะวัตต์ พร้อมกันนี้ กฟผ. ยังอาจนาเข้ากาลังการผลิต
ไฟฟ้ า ตามสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า อี ก 3,316.0 เมกะวั ต ต์ จากโครงการใน
ประเทศลาวจานวน 5 แห่งในช่วงเวลาเดียวกันนี้ด้วย
รูปที่ (ข)-4: โครงการโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในประเทศไทยที่กาลังอยู่ในระหว่างพัฒนาตามแผนตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2562
ปีที่คาดว่า
จะเริม่ ต้นจ่ายไฟ
เชิงพาณิชย์

ชื่อ

สถานที่

ประเภท

แหล่ง
เชื้อเพลิง

2559

โรงไฟฟ้าเขาหินซ้อน หน่วยที่ 1-2

ฉะเชิงเทรา

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ

ถ่านหิน

270.0

2560

โรงไฟฟ้าเขาหินซ้อน หน่วยที่ 3-4

ฉะเชิงเทรา

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ

ถ่านหิน

270.0

2560

เขื่อนกิ่วคอหมา

ลาปาง

กฟผ.

น้า

5.5

2560

โรงไฟฟ้าพลังงานลมลาตะคอง,
เฟส 2

นครราชสีมา

กฟผ.

ลม

24.0

2561

เขื่อนคลองตรอน

อุตรดิตถ์

กฟผ.

น้า

2.5

2561

โรงไฟฟ้าพลังน้าจุฬาภรณ์

ชัยภูมิ

กฟผ.

น้า

1.3

2562

โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินกระบี่

กระบี่

กฟผ.

ถ่านหิน

870.0

2562

โรงไฟฟ้าเซเปียน เซน้าน้อย

ลาว

นาเข้า

น้า

354.0

2562

โรงไฟฟ้าเขื่อนน้าเงี้ยบ 1

ลาว

นาเข้า

น้า

269.0

2562

โรงไฟฟ้าไชยบุรี

ลาว

นาเข้า

น้า

1,220.0

2564

โรงไฟฟ้าเทพา หน่วยที่ 1

สงขลา

กฟผ.

ถ่านหิน

1,000.0

2567

โรงไฟฟ้าเทพา หน่วยที่ 2

สงขลา

กฟผ.

ถ่านหิน

1,000.0

กาลังการผลิต
(เมกะวัตต์)

แหล่งที่มา: กฟผ., การวิเคราะห์ของฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน

(4)

ภาวะการแข่งขัน
ณ สิ้นปี 2557 การผลิตไฟฟ้าของภาคเอกชนในประเทศไทยมีกาลังการผลิตติดตั้งรวม
อยู่ที่ 16,780.5 เมกะวัตต์ โดยมาจากผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระร้อยละ 78.5 หรือราว 13,166.7
เมกะวัตต์ข องกาลังการผลิต ไฟฟ้าทั้งหมดจากภาคเอกชนของประเทศไทย ในขณะที่
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมีกาลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ร้อยละ 21.5 หรือ 3,613.8 เมกะวัตต์
จากข้อมูลกาลังการผลิตติดตั้งของผู้ผลิตรายสาคัญต่าง ๆ พบว่า บมจ. ราชบุรีเป็นผู้ผลิต
ไฟฟ้าอิสระรายใหญ่ที่สุดในประเทศด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดที่มากถึงร้อยละ 27.2 หรือ
4,566.6 เมกะวัตต์ ในปี 2557 ในขณะที่บจ. เจพาวเวอร์มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสอง โดยมี
ส่วนแบ่ งทางการตลาดร้อ ยละ 17.1 หรือ 2,862.5 เมกะวั ตต์ ในปี 2557 อย่า งไรก็ ดี
บริษัทฯ มีหุ้นอยู่ในบจ. บีแอลซีพีถึงร้อยละ 50.00 ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระด้วยถ่านหิน
ที่มี ข นาดใหญ่ที่ สุ ด ในประเทศไทย และยั ง เป็ น ผู้ผ ลิ ต ไฟฟ้ า อิส ระรายใหญ่ อั น ดั บ ที่ 4
ในประเทศไทยด้วยกาลังการผลิตตามสัญ ญาซื้อ ขายไฟฟ้าที่ 1,346.5 เมกะวัตต์ โดย
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

มีสัดส่วนทางการตลาดร้อ ยละ 4.0 ตามกาลังการผลิตติดตั้งตามข้อ ตกลงในปี 2557
ส่วนโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีนั้นมีกาลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ 1,434.0 เมกะวัตต์


ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตไฟฟ้ารายสาคัญ

ตารางที่ (ข)-3: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทต่าง ๆ ที่อยู่ในรายการของตลาดหลักทรัพย์ ฯ และบริษัทเอกชนที่ถือหุ้นใน ผู้ผลิต
ไฟฟ้าอิสระ และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในประเทศไทย แบ่งตามกาลังการผลิตตามสัญญาและตามสัดส่วนการลงทุน
(เมกะวัตต์) ปี 2557
2557

ที่

โรงไฟฟ้า

ชื่อหุ้นส่วน

ประเภท

ประเภท
เชื้อเพลิง

สัดส่วน
การถือ
หุ้นของ
บริษัท
(ร้อยละ)

กาลังการ
ผลิตตาม
สัญญา
(เมกะวัตต์)

กาลังการผลิต
ตามที่ผลิตจริง
แบ่งตาม
สัดส่วนการถือ
หุ้น
(เมกะวัตต์)

บมจ. ราชบุรี
1

โรงไฟฟ้าราชบุรี

-

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ

ก๊าซธรรมชาติ
หรือน้ามันเตา

99.99

3,481.0

3,480.7

2

โรงไฟฟ้าไตร เอนเนอร์จี้

-

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ

ก๊าซธรรมชาติ

99.99

700.0

699.9

3

โรงไฟฟ้าราชบุรีพาวเวอร์

โกลบอล พาว
เวอร์ ซินเนอร์
จี้ (ร้อยละ
15.00)

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ

ก๊าซธรรมชาติ

25.00

1,400.0

350.0

4

โรงไฟฟ้าราชบุรี เวิลด์
โคเจน

-

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

ก๊าซธรรมชาติ

40.00

90.0

36.0

5,671.0

4,566.6

รวม
บจ. เจพาวเวอร์
1

ร้อยเอ็ด

บมจ. เอ็กโก
(ร้อยละ
70.30)

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

แกลบ

24.70

8.8

2.2

2

เอ็กโก โคเจน ระยอง

บมจ. เอ็กโก
(ร้อยละ
80.00)

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

ก๊าซธรรมชาติ

20.00

60.0

12.0

3

กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น
(แก่งคอย) สระบุรี

บมจ. เอ็กโก
(ร้อยละ
50.00)

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

ก๊าซธรรมชาติ

49.00

90.0

44.1

4

เอสซีซี สมุทรปราการ

บมจ. เอ็กโก
(ร้อยละ
50.00)

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

ก๊าซธรรมชาติ

49.00

90.0

44.1
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2557

ที่

โรงไฟฟ้า

ชื่อหุ้นส่วน

ประเภท

ประเภท
เชื้อเพลิง

สัดส่วน
การถือ
หุ้นของ
บริษัท
(ร้อยละ)

กาลังการ
ผลิตตาม
สัญญา
(เมกะวัตต์)

กาลังการผลิต
ตามที่ผลิตจริง
แบ่งตาม
สัดส่วนการถือ
หุ้น
(เมกะวัตต์)

5

หนองแค สระบุรี

บมจ. เอ็กโก
(ร้อยละ
50.00)

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

ก๊าซธรรมชาติ

49.00

90.0

44.1

6

จีวายจี ยะลา

บมจ. เอ็กโก
(ร้อยละ
50.00)

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

เศษไม้, ยาง

49.00

20.2

9.9

7

จีพีจี สระบุรี (แก่งคอย 2)

บมจ. เอ็กโก
(ร้อยละ
50.00)

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ

ก๊าซธรรมชาติ

49.00

1,468.0

719.3

8

เคพี1*2 สระบุรี

-

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

ก๊าซธรรมชาติ

90.0

90.0

81.0

9

เคพี2*2 สระบุรี

-

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

ก๊าซธรรมชาติ

90.00

90.0

81.0

10 ทีแอลซี*2 สระบุรี

-

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

ก๊าซธรรมชาติ

90.00

90.0

81.0

11 เอ็นเอ็นเค*2 ฉะเชิงเทรา

-

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

ก๊าซธรรมชาติ

90.00

90.0

81.0

12 เอ็นแอลแอล*2 ระยอง

-

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

ก๊าซธรรมชาติ

67.50

90.0

60.8

13 ซีอาร์เอ็น*2 ปทุมธานี

-

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

ก๊าซธรรมชาติ

90.00

90.0

81.0

14 เอ็นเค2*2 สระบุรี

-

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

ก๊าซธรรมชาติ

90.00

90.0

81.0

15 กัลฟ์ เจพี หนองแซง

-

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ

ก๊าซธรรมชาติ

90.00

1,600.

1,440.0

4,057.0

2,862.5

รวม
บมจ. เอ็กโก
1

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม
จากัด (KEGCO)

-

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ

ก๊าซธรรมชาติ
หรือน้ามันเตา

100.00

748.2

748.2

2

บริษัท กัลฟ์ พาวเวอร์
เจเนอเรชั่น จากัด (GPG)

เจพาวเวอร์
(ร้อยละ
49.00)

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ

ก๊าซธรรมชาติ

50.00

1,468.0

734.0

3

บจ. บีแอลซีพี

บริษัทฯ (ร้อย
ละ 50.00)

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ

บิทูมินัส
(ถ่านหิน)

50.00

1,346.5

673.3

4

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอ
เรชั่น จากัด (เอ็กโก โค
เจน)

เจพาวเวอร์
(ร้อยละ
20.00)

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

ก๊าซธรรมชาติ

80.00

60.0

48.0
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

2557

ที่

โรงไฟฟ้า

ชื่อหุ้นส่วน

ประเภท

ประเภท
เชื้อเพลิง

สัดส่วน
การถือ
หุ้นของ
บริษัท
(ร้อยละ)

กาลังการ
ผลิตตาม
สัญญา
(เมกะวัตต์)

กาลังการผลิต
ตามที่ผลิตจริง
แบ่งตาม
สัดส่วนการถือ
หุ้น
(เมกะวัตต์)

5

บริษัท ร้อยเอ็ด กรีน
จากัด (ร้อยเอ็ด กรีน)

เจพาวเวอร์
(ร้อยละ
24.70)

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

แกลบ

70.30

8.8

62.0

6

บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอ
เรชั่น จากัด (จีซีซี)

เจพาวเวอร์
(ร้อยละ
49.00)

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

ก๊าซธรรมชาติ

50.00

90.0

45.0

7

บริษัท สมุทรปราการ
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
(เอสซีซี)

เจพาวเวอร์
(ร้อยละ
49.00)

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

ก๊าซธรรมชาติ

50.00

90.0

45.0

8

บริษัท หนองแค โคเจน
เนอเรชั่น จากัด (จีวายจี)

เจพาวเวอร์
(ร้อยละ
49.00)

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

ก๊าซธรรมชาติ

50.00

90.0

45.0

9

บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน
จากัด (จีวายจี)

เจพาวเวอร์
(ร้อยละ
49.00)

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

เศษไม้, ยาง

50.00

20.2

10.1

3,921.7

2,354.8

รวม
บมจ. โกลว์
1

โกลว์ ไอพีพี ชลบุรี

-

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ

ก๊าซธรรมชาติ

95.00

713.0

677.4

2

เก็กโค-วัน ระยอง

-

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ

ถ่านหิน

65.00

660.0

429.0

3

โกลว์ เอนเนอร์จี้ เฟส 2

-

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

ก๊าซธรรมชาติ

100.00

180.0

180.0

4

โกลว์ เอสพีพี 2/โกลว์เอส
พีพี 3

-

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

ก๊าซธรรมชาติ /
ถ่านหิน

100.00

300.0

300.0

5

โกลว์ เอสพีพี 1

-

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

ก๊าซธรรมชาติ

100.00

110.0

110.0

6

โกลว์ เอสพีพี 11 เฟส 1
(เดิมรู้จักกันในนาม โกลว์
เอสพีพี 11)

-

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

ก๊าซธรรมชาติ

100.00

90.0

90.0

7

โกลว์ เอสพีพี 11 เฟส 2
(เดิมรู้จักกันในนาม โกลว์
เอสพีพี 12)

-

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

ก๊าซธรรมชาติ

100.00

90.0

90.0

2,143.0

1,876.4

รวม

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ

ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 64

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

2557

ที่

โรงไฟฟ้า

ชื่อหุ้นส่วน

ประเภท

ประเภท
เชื้อเพลิง

สัดส่วน
การถือ
หุ้นของ
บริษัท
(ร้อยละ)

กาลังการ
ผลิตตาม
สัญญา
(เมกะวัตต์)

กาลังการผลิต
ตามที่ผลิตจริง
แบ่งตาม
สัดส่วนการถือ
หุ้น
(เมกะวัตต์)

บมจ. จีพีเอสซี
1

จีพีเอสซี ศรีราชา

-

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ

ก๊าซธรรมชาติ

100.00

700.0

700.0

2

อาร์พีซีแอล ราชบุรี
พาวเวอร์

บมจ. ราชบุรี
(ร้อยละ
25.00)

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ

ก๊าซธรรมชาติ

15.00

1,400.0

210.0

3

บางปะอิน โคเจนเนอ
เรชั่น

-

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

ก๊าซธรรมชาติ

25.00

90.0

22.5

2,190.0

932.5

1,346.5

673.3

1,346.5

673.3

รวม
บริษัทฯ
1

บจ. บีแอลซีพี ระยอง

บมจ. เอ็กโก
(ร้อยละ
50.00)

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ

บิทูมินัส
(ถ่านหิน)

50.00

รวม
หมายเหตุ: ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นส่วน (ร้อยละ) เป็นข้อมูลสาหรับผู้ผลิตรายสาคัญเท่านั้น
แหล่งที่มา: กฟผ., ข้อมูลบริษัทของผู้ผลิตต่าง ๆ ตามลาดับ, ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน


ส่วนแบ่งทางการตลาดและการจัดอันดับ
รูปที่ (ข)-5: ส่วนแบ่งทางการตลาด (ร้อยละ) ของบริษัทในประเทศไทยที่เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ และบริษัทเอกชนต่าง ๆ ที่มีการถือหุ้น
ในผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระและผู้ผลิ ตไฟฟ้ารายเล็กในประเทศไทยแบ่ง ตามกาลั ง
การผลิตตามข้อตกลงและตามที่ผลิตจริง (เมกะวัตต์) ปี 2557
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

รูปที่ (ข)-5: ส่วนแบ่งทางการตลาด (ร้อยละ) ของบริษัทในประเทศไทยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และบริษัทเอกชนต่าง ๆ ที่มีการถือหุ้นในผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในประเทศไทย แบ่งตามกาลัง
การผลิตตามข้อตกลงและตามสัดส่วนการถือหุ้น (เมกะวัตต์) ปี 2557
อืน่ ๆ
ร้อยละ 20.9
บริษัทฯ
ร้อยละ 4.0

บมจ. ราชบุรี
ร้อยละ 27.2

บมจ. จีพีเอสซี
ร้อยละ 5.6
บมจ. โกลว์
ร้อยละ 11.2

บมจ. เอ็กโก
ร้อยละ 14.0

บจ. เจพาวเวอร์
ร้อยละ 17.1

หมายเหตุ: อื่น ๆ หมายรวมถึง ไทย พาวเวอร์ ซัพพลาย, บีพีเค พาวเวอร์ ซัพพลาย, อมตะ พาวเวอร์, ทีพีที ยูทิลิตี้, ไซม์ ดาร์บี้ เพาเวอร์, สยาม พาวเวอร์
เจนเนอเรชั่น, มุ่งเจริญ ไบโอแมส เป็นต้น
แหล่งที่มา: กฟผ., ข้อมูลบริษัทของผู้ผลิตต่าง ๆ ตามลาดับ, ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน

(5)

ภาพรวมในอนาคต
การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ที่ 228,238.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2563 ด้วย
อัต ราเติ บโตเฉลี่ ยสะสมต่อ ปีที่ ร้อ ยละ 3.7 จาก 190,285 กิ กะวัต ต์ -ชั่ วโมง ในปี 2558
นอกจากนี้ ยังมีกาลังการผลิตติดตั้งเพิ่มเติมอีก 15.3 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ในช่วงปี 2555 ถึงปี
2563 ซึ่งร้อยละ 8.7 หรือ 1.3 กิกะวัตต์ มาจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน
จากข้อมูลของแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า ของประเทศปี 2558 ยังมีกาลังการผลิตติดตั้ง
เพิ่ ม เติ ม รวมอี ก 57.5 กิ ก ะวั ต ต์ ในช่ ว งปี 2558 ถึ ง ปี 2579 โดยร้ อ ยละ 37.7 หรื อ 21.6
กิกะวัตต์ มาจากพลังงานหมุนเวียนโดยข้อมูลนี้ได้แสดงให้เห็นถึงทิศทางที่ชัดเจนของ
รัฐบาลไทยในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ ทั้งนี้ จาก
กาลังการผลิตที่เพิ่มเติมซึ่งจะมาจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแห่งใหม่จานวน 21.6
กิก ะวัต ต์ จะเป็ นโรงไฟฟ้ า พลั ง งานหมุน เวี ยนที่ ส ร้า งขึ้ นในประเทศไทย จ านวน 12.1
กิกะวัตต์ หรือร้อยละ 55.9 ในขณะที่กาลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมที่เหลือจะ
ถูกผลิตและนาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน การผลิตไฟฟ้าจากพลังความร้อนและพลัง งาน
ร่วมมีสัดส่วนกาลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 30.4 หรือ 17.5 กิกะวัตต์ และร้อยละ 21.1 หรือ
12.1 กิกะวัตต์ของกาลังการผลิตติดตั้งที่เพิ่มเติม ตามลาดับ นอกจากนี้ การใช้ถ่านหิน
และถ่ า นหิ น ลิ ก ไนต์ เ ป็ น เชื้ อ เพลิง ในการผลิ ต ยั งคาดว่ า จะอยู่ ที่ ร้อ ยละ 61.0 หรื อ 7.4
กิกะวัตต์สาหรับโรงไฟฟ้าพลัง งานความร้อ นแห่งใหม่ อีกทั้ง ยังมีการตั้งเป้าในการเพิ่ม
โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินและถ่านหินลิกไนต์อีกร้อยละ 10.0 หรือ 3.0 กิกะวัตต์ จาก 4.4
กิกะวัตต์ของโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแห่งใหม่ที่ประกอบไปด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
แห่งใหม่ร้อ ยละ 51.0 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า ของประเทศปี 2553
(ฉบับแก้ไขที่ 3)
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

รูปที่ (ข)-6: กาลังการผลิตติดตั้งเพิ่มเติมแบ่งตามประเภทโรงไฟฟ้าในประเทศไทยปี 2558 ถึงปี 2579
ความร้อน
ร้อยละ 21.1

น้า
ร้อยละ 3.7
พลังงานหมุนเวียน
ร้อยละ 37.7

สัดส่วนพลังงานแบบผสม
พลังงานร่วม
ร้อยละ 30.4
ร้อยละ 7.2
กาลังการผลิตติดตั้งเพิ่มรวม 57.5 กิกะวัตต์
แหล่งที่มา: แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศปี 2558

การผลักภาระต้นทุนเชื้อเพลิง
ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่น่าสนใจในด้านสาธารณูปโภคภาคเอกชน อย่างไรก็ดี
ยัง คงมี ค วามกัง วลเกี่ ยวกั บความผั นผวนด้ า นต้ น ทุน เชื้อ เพลิ ง สาหรับ โครงการต่า ง ๆ
ที่จาเป็นต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติและการนาเข้าถ่านหินเป็นแหล่งเชื้อเพลิง โดยในปี 2534
กลไกการปรับอัตโนมัติ (Automatic Adjustment Mechanism) ที่รวมเอาสูตรการปรับ
อัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Fuel Adjustment หรือ Ft) ได้นามาใช้เพื่อสะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริงของค่าไฟฟ้าและเพื่อลดผลกระทบของความผันผวนของราคาน้ามันต่อ
สถานะทางการเงินของสาธารณูปโภคด้านพลังงาน โดยสาหรับสาธารณูปโภคภาคเอกชน
ความเสี่ยงของความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงได้ถูก ส่งผ่านต้นทุนเชื้อเพลิงจากผู้ผลิต
ไฟฟ้าอิสระไปยัง กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ขึ้นอยู่กับรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
โครงการเชื่อมโยงระหว่างประเทศอาเซียน11
ประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่มีความได้เปรียบสาหรับการนาเข้าพลังงานไฟฟ้า
และการพั ฒ นาโครงสร้ า งการส่ ง ไฟฟ้ า ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น แล้ ว หรื อ ที่ ก าลั ง จะมี ก ารพั ฒ นาใน
อนาคตกับประเทศเพื่อนบ้านต่าง ๆ เช่น ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร์ ประเทศกัมพูชา
และประเทศมาเลเซีย
ประเทศลาวมี ก ารขยายตั ว ของเครื อ ข่ า ยการส่ ง ไฟฟ้ า มากที่ สุ ด ด้ ว ยอั ต รา 2,111.0
เมกะวั ต ต์ และก าลั ง อยู่ ร ะหว่ า งการพั ฒ นาอี ก 6,062.0 เมกะวั ต ต์ เป็ น การเชื่ อ มต่ อ
ระหว่างร้อยเอ็ด 2 – น้าเทิน 2 และสกลนคร 2 – ท่าแขก – เทินหินบุน ระหว่างประเทศ
11

เอกสารประกอบการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ หัวข้อ ASEAN Power Grids Interconnection Projects for Energy Efficiency and Security of
Supply โดย Syaiful B Ibrahim ณ กรุ ง มนิ ล า ประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ระหว่ า งวั น ที่ 8 ถึ ง 9 กั น ยายน 2557 น ามาจาก
http://www.carecprogram.org/uploads/events/2014/Regional-Energy-Trade-Workshop/Presentation-Materials/009_104_209_Session33.pdf
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ไทยกับประเทศเมียนมาร์ นั้น มีการจัดเตรี ยมการเชื่อ มต่อ เครือ ข่ายการส่งไฟฟ้า โดย
การเชื่อมต่อระหว่างกันนั้นจะมีกาลังการผลิตระหว่าง 11,709.0 ถึง 14,860.0 เมกะวัตต์
ในระหว่างปี 2561 ถึง ปี 2569 ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชามีการเชื่อมต่อ
ระหว่างกันโดยมีกาลังอยู่ที่ 100.0 เมกะวัตต์ สาหรับการส่งออกไฟฟ้าจากไทยไปประเทศ
กัมพูชา โดยมีการคาดการณ์ว่าเครือข่ายการส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศไทยและประเทศ
กัมพูชาจะเพิ่มขึ้นในจานวน 2,200.0 เมกะวัตต์หลังจากปี 2563 ส่วนระหว่างประเทศไทย
และประเทศมาเลเซียนั้นมีสายนาสัญญาณที่มีอยู่ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างสะเดา-บูกิดเคเตอรี
และคลองแงะ-กูรัน นอกจากนี้ ยังมีแผนการต่าง ๆ สาหรับการขยายการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
สาหรับการเชื่อมต่อระหว่างคลองแงะ-กูรันซึ่งมีกาลังอยู่ที่ 300.0 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะ
เริ่มต้นในปี 2559
จากเครือข่ายการส่งไฟฟ้าระหว่างกันตามที่กาหนดไว้ในแผนการต่าง ๆ ระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศเพื่อ นบ้านต่าง ๆ ในประเทศในกลุ่ม ประชาคมอาเซียนดังกล่าว ทาให้
ประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งสาธารณูปโภคด้านพลังงานไฟฟ้าที่น่าสนใจและมีศักยภาพใน
การลงทุนมากในภูมิภาค
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด
ตามข้ อ มู ล ของแผนพัฒ นาก าลั ง ผลิ ต ไฟฟ้า ของประเทศ ปี 2558 พบว่ า จะมี ก ารเพิ่ ม
อั ต ราส่ ว นพลั ง งานไฟฟ้ า ที่ ผ ลิ ต จากโรงไฟฟ้ า พลั ง งานถ่ า นหิ น อย่ า งไรก็ ดี โรงไฟฟ้ า
พลังงานถ่านหินที่จังหวัด กระบี่ถูกต่อ ต้านอย่างหนักจากชุมชนท้องถิ่นอันเนื่อ งมาจาก
ความกั ง วลเกี่ ย วกั บ ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพ โดยรั ฐ บาลได้ ตั ด สิ น ใจ
เดินหน้าตามแผนการและสร้างความเชื่อมั่น ว่าโรงไฟฟ้าที่กาลังจะสร้างนี้จะดาเนินงาน
ด้วยเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดซึ่งในอดีต นั้น กฟผ. ได้เริ่มนาเอาเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด
มาใช้แทนเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเก่าในโรงไฟฟ้าแม่เมาะด้วยวัฏจักรร่วมแบบรวมเทคโนโลยี
แก๊สซิฟิเคชั่น (Integrated Gasification Combined-cycle: IGCC)
จากมาตรฐานการปล่อยก๊าซต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ตามกฎกระทรวงของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น โรงไฟฟ้า พลังงานถ่านหินแห่งใหม่จะต้องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการปล่อยก๊าซต่าง ๆ ที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น ซึ่งโรงไฟฟ้า พลังงานถ่านหินที่มี
กาลังการผลิตมากกว่า 50.0 เมกะวัตต์ จะถูกจากัดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์อยู่ที่
180 พีพีเอ็ม การปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ 200 พีพีเอ็ม และอนุภาคหรือฝุ่นละออง
80 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ (ข)-4: มาตรฐานการปล่อยก๊าซต่าง ๆ ตามกฎหมายในประเทศไทยสาหรับก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ และอนุภาคหรือฝุ่นละอองโดยแบ่งตามประเภทโรงไฟฟ้า
ประเภทโรงไฟฟ้า

สาร

ปริมาณขีดจากัด

โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่มีกาลังการผลิต 50.0 เมกะวัตต์ หรือ
น้อยกว่า

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

360 พีพีเอ็ม

โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่มีกาลังการผลิต 50.0 เมกะวัตต์ หรือ
น้อยกว่า

ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์

200 พีพีเอ็ม

โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่มีกาลังการผลิต 50.0 เมกะวัตต์ หรือ
น้อยกว่า

ฝุ่น

80 มิลลิกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร

โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่มีกาลังการผลิตมากกว่า 50.0 เมกะวัตต์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
หรือน้อยกว่า

180 พีพีเอ็ม

โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่มีกาลังการผลิตมากกว่า 50.0 เมกะวัตต์

ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์

200 พีพีเอ็ม

โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่มีกาลังการผลิตมากกว่า 50.0 เมกะวัตต์

ฝุ่น

80 มิลลิกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร

โรงไฟฟ้าที่ใช้น้ามันเตา

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

260 พีพีเอ็ม

โรงไฟฟ้าที่ใช้น้ามันเตา

ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์

180 พีพีเอ็ม

โรงไฟฟ้าที่ใช้น้ามันเตา

ฝุ่น

120 มิลลิกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร

โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

20 พีพีเอ็ม

โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์

120 พีพีเอ็ม

โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

ฝุ่น

60 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวมวล

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

60 พีพีเอ็ม

โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวมวล

ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์

200 พีพีเอ็ม

โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวมวล

ฝุ่น

120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

หมายเหตุ: บังคับใช้กับโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ที่มีกาหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date - COD) หลังจากวันที่ 20 ธันวาคม
2552
แหล่งที่มา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ค)

การวิเคราะห์อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าในประเทศลาว
(1)

โครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าในประเทศลาว
ตั้งแต่ปี 2533 ภาคอุตสาหกรรมพลังงานในประเทศลาวได้เปิดกว้างให้มีการลงทุน ของ
ภาคเอกชนโดยตรงจากต่ างประเทศ เพื่อ ส่งเสริ มการเจริญ เติ บโตทางเศรษฐกิจ และ
บรรเทาปัญ หาความยากจน ทั้งนี้ ประเทศลาวมีก ารปรับปรุงยุทธศาสตร์ในภาคส่ว น
พลั ง งานและกรอบกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งสม่ าเสมอโดยกระทรวงพลั ง งานและ
เหมืองแร่ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดด้านการจัดหาเงินทุนในระดับสากล
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว คือรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ ซึ่งเป็นทั้ง
ผู้ถือกรรมสิทธิ์และผู้ดาเนินการหลัก ในระบบผลิต ระบบส่งและระบบจาหน่ายไฟฟ้าของ
ประเทศลาว รวมถึงการบริหารจัดการการนาเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศเข้ามาในเครือข่าย
เชื่อมโยงไฟฟ้าและส่งไฟฟ้าออกจากสถานีไฟฟ้าไปยังต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว
ยังมีบทบาทเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติและดาเนินการตามโครงการ
ไฟฟ้าพลังน้าที่กาหนดโดยรัฐบาล
รูป (ค)-1: โครงสร้างอุตสาหกรรมของตลาดพลังงานในประเทศลาวปี 2557
สานักนายกรัฐมนตรี (PMO)

กระทรวงการวางแผน
และการลงทุน (MPI)

กระทรวงการเงิน
(MOF)

กระทรวงพลังงานและ
เหมืองแร่ (MEM)

รัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาว
ระบบส่งไฟฟ้ าแบบไม่บรู ณาการ (230.0 กิโลโวลต์
และ 115.0 กิโลโวลต์) (เหนือ/กลาง – ใต ้)
ระบบจาหน่าย (~ ร ้อยละ 75 ของครัวเรือน)
้ และผู ้จาหน่ายรายเดียว
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
นาเข ้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

แหล่งที่มา: กรมการส่งเสริมและพัฒนาพลังงาน กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ (MEM)



โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า
ประเทศลาวมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพียง 2 รูปแบบ ได้แก่ ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระและ
ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า รายเล็ ก ซึ่ ง จ าแนกด้ ว ยก าลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ ง และประเภทของ
ผู้พัฒนาโครงการ (project developer) โดยผู้พัฒนาโครงการที่มีกาลังการผลิต
มากกว่า 15.0 เมกะวัตต์ถือเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระและถ้าผลิตได้น้อยกว่า 15.0
เมกะวัตต์จัดเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระสามารถแยกย่อยได้อีก 2 รูปแบบ คือ (1) ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ
เพื่อใช้ในประเทศ (IPP(d)) คือการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในประเทศเท่านั้น และ
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(2) ผู้ผ ลิตไฟฟ้า อิสระเพื่อ ส่ งออก (IPP(e)) คือ การผลิต ไฟฟ้ าที่มุ่ งส่ง ออก
ต่างประเทศเป็นหลักและใช้ภายในประเทศเพียงเล็กน้อย
อั ต ราค่ า ไฟฟ้ า ของประเทศลาวมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี จ นถึ ง ปี 2560 โดย
กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่เป็นผู้กาหนดอัตราค่าไฟฟ้า
ตาราง (ค)-1: อัตราค่าไฟฟ้าที่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวส่งออกไปยังกฟผ.

อัตราค่าไฟฟ้าทีร่ ัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวส่งออกไปยังกฟผ. ประเทศไทยที่ 115.0 กิโลโวลต์ (kV)
ช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง
(09:00-22:00 น.)

1.60 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

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

1.20 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

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

1.20 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง

วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ของประเทศไทย

แหล่งที่มา: รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

(2)

สภาวะอุปสงค์
ความต้ อ งการไฟฟ้ า ในประเทศลาวเพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น ผลสื บ เนื่ อ งมาจาก
การพัฒ นาเข้ า สู่สั ง คมเมื อ งมากขึ้ น ประเทศลาวจึง ได้ มุ่ง เน้น การปรั บปรุ ง โครงสร้ า ง
พื้นฐานภายในประเทศซึ่งรวมถึงการให้บริการไฟฟ้า อย่างทั่วถึงและมีเสถียรภาพ จะเห็น
ว่า รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้นาเข้าพลังงานไฟฟ้าจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูร้อน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ

ปริมาณการใชไ้ ฟฟ้ารวม
(กิกกะว ัตต์-ชว่ ั โมง)

แผนภูมิ (ค)-1: ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ผ่านมาและที่คาดการณ์ (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) ประเทศลาวปี 2555 ถึงปี 2563F (20122020F)
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แหล่งที่มา: ข้อมูลสถิติการใช้ไฟฟ้าสาหรับปี 2555 ถึงปี 2557 โดยรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว; บทวิเคราะห์ของฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ปัจจัยขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และซีเมนต์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศลาวเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของภาคพลังงาน ทั้งนี้
ในปี 2555 อุตสาหกรรมเหมืองแร่นั้นมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 8.0 ถึงร้อยละ 11.0 ของ
ดั ช นี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ และคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 20 .0 ของรายได้
ภายในประเทศของรั ฐบาล 12 นอกจากนี้ การเกิด ขึ้น ของเขตเศรษฐกิจ พิเ ศษและเขต
เศรษฐกิจเฉพาะ (Specific Economic Zones:SEZs) ทั้ง 10 แห่งในประเทศลาวทาให้มี
ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานในการผลิต ไฟฟ้าที่ดีขึ้นเพื่อให้การจ่ายพลังงานภายใน
เขตเศรษฐกิจเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่แ ละซีเมนต์นั้นมีเสถียรภาพ นอกจากนี้
ในระหว่างปี 2558 ถึง ปี 2568 รัฐ บาลลาวได้วางแผนที่จะสร้ างเขตเศรษฐกิจ เหล่า นี้
เพิ่มขึ้นให้ได้มากกว่า 25 แห่งตามบริเวณชายแดนและพื้นที่ทุรกันดารของประเทศ13
รัฐบาลมีเป้าหมายให้ประชากรเข้าถึงไฟฟ้าร้อยละ 90.0
ในปี 2557 อัตราการเข้าถึงไฟฟ้าในประเทศลาวคิดเป็นร้อยละ 87.0 ของครัวเรือนทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวยังจาเป็นต้องเพิ่มกาลังการผลิตไฟฟ้ามากขึ้นเพื่อให้
บรรลุ เ ป้ า หมายของรั ฐ บาลที่ ต้ อ งการให้ ค รั ว เรื อ นสามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารไฟฟ้ า ได้
ร้อยละ 90.0 ภายในปี 2563 เป้าหมายดังกล่าวทาให้มีการลงทุนในภาคพลังงานเพิ่มขึ้น
อย่างมาก เช่น การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ การขยายเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้า การลด
ความสูญเสียในระบบส่งและจาหน่ายไฟฟ้า และการส่งเสริมโครงการพลังงานหมุนเวียน
ในพื้นที่ชนบทที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้าหลัก
ศักยภาพของไฟฟ้าพลังน้า (Hydropower)
ประเทศลาวนั้นมีแหล่งทรัพยากรพลังน้าที่อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากประเทศลาวมีแม่น้า
สายยาวหลายสายทาให้มีศักยภาพที่สามารถสร้างกาลังการผลิตถึง 26,000.0 เมกะวัตต์
รัฐบาลลาวจึงมีความต้องการที่จะนาพลังน้าที่มีอยู่มหาศาลภายในประเทศมาช่วยเพิ่ม
รายได้จากการส่งออกพลังงาน ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ทั้งที่กาลังก่อ สร้างและที่กาลัง
วางแผนจะสร้างในช่วงปี 2558 ถึงปี 2563 นั้นเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้า
ข้อจากัดของการเจริญเติบโต
การต่อต้านของประชาชนในการสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินและโรงไฟฟ้าพลังน้าแห่งใหม่ได้รับการต่อต้านจาก
ประชาชนอย่างมาก เนื่องจากประชาชนเห็นว่าโครงการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทาง

12

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

13

ข่าวสารจากสถานฑูตลาว
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ลบต่อ ประชาชนที่อาศัยในบริเวณโดยรอบโครงการ ดังนั้น ผู้พัฒนาโครงการจึงจาเป็น
ต้องพูดคุยและให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจถึงประโยชน์ของโครงการ รวมถึง
ต้ อ งจั ด การแก้ ปั ญ หาและข้ อ กั ง วลต่ า ง ๆ ที่ ป ระชาชนมี ต่ อ โครงการในช่ ว งของ
การออกแบบและดาเนินการ
การขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิล
ประเทศลาวพึ่งพาพลังน้ าในการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าเป็นหลัก เนื่อ งจากการขาดแคลน
เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น้ามัน ก๊าซ และถ่านหิน ทั้งนี้ ประเทศลาวมี ถ่านหินลิกไนต์สารอง
ในปริม าณที่ค่อ นข้างจ ากัด โดยมีโดยรวมเพียง 810 ล้า นตัน และจากข้อ มูลในเดือ น
มิถุนายน ปี 2557 โดยปริมาณ 487 ล้านตันจากปริมาณถ่านหินลิกไนต์ทั้งหมดนั้นมาจาก
แหล่งถ่านหินลิกไนต์ที่เมืองหงสา แขวงไชยบุรี นอกจากนี้ยังไม่พบว่า มีแหล่งน้ามันและ
ก๊าซในประเทศลาวและประเทศลาวยังไม่มีโรงกลั่นน้ามันอีกด้วย เชื้อเพลิงปิโตรเลียมที่ใช้
ในภาคการขนส่ง ภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม การค้าและการบริโภคอื่น ๆ ล้วนมา
จากการนาเข้าทั้งสิ้น
(3)

สภาวะอุปทาน


กาลังการผลิตติดตั้ง
กาลังการผลิตติดตั้งของประเทศลาวในช่วงปี 2555 ถึงปี 2557 มาจากโครงการ
โรงไฟฟ้ า พลั ง น้ าเป็ น หลั ก โดยมี ก ารประเมิ น ว่ า พลั ง น้ าของประเทศลาวมี
ศักยภาพในการผลิต ไฟฟ้าได้ถึ ง 26,000.0 เมกะวัต ต์ ในขณะที่ใ นปี 2557
กาลังการผลิตที่มีอยู่จริงนั้นมีเพียง 2,994.0 เมกะวัตต์เท่านั้น โดยในจานวนนี้
เป็นการส่งออกจานวน 2,295.0 เมกะวัตต์ และเป็นการใช้ภายในประเทศเพียง
699.0 เมกะวัตต์ ซึ่งในช่วงปี 2558 ถึงปี 2563 ประเทศลาวได้มีแผนที่จะเพิ่ม
กาลังการผลิตโดยการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้าในแม่น้าสายหลัก กระแสไฟฟ้า
ส่วนใหญ่ ที่ได้มาจากโรงไฟฟ้า พลังน้าเหล่านี้ น่าจะถู กส่งออกไปยัง ประเทศ
เพื่ อ นบ้ า น เช่ น ประเทศจี น (มณฑลยู น นาน) ประเทศเวี ย ดนาม ประเทศ
เมียนมาร์ ประเทศไทย และประเทศกัมพูชา อนึ่ง ภายในปี 2563 ประเทศลาว
ได้ตกลงจะทาการส่งออกไฟฟ้าจานวน 7,000.0 เมกะวัตต์ให้กับประเทศไทย
และ 5,000.0 เมกะวัตต์ให้กับประเทศเวียดนาม14
โรงไฟฟ้ า หงสาเป็ น โรงไฟฟ้ า พลั ง งานถ่ า นหิ น ขนาดใหญ่ แ ห่ ง แรกของ
ประเทศลาว มีกาลังการผลิตติดตั้ง 1,878.0 เมกะวัตต์ ตั้ง อยู่ในแขวงไชยบุรี
ทั้งนี้ หงสาหน่วยที่ 1 หงสาหน่วยที่ 2 และหงสาหน่วยที่ 3 ก่อ สร้างเสร็จและ
เปิดดาเนินการในเดือ นมิ ถุนายน 2558 เดือ นพฤศจิกายน 2558 และเดือ น
มีนาคม 2559 ตามลาดับ โดยตั้งเป้าว่าจะส่งออกไฟฟ้าจานวน 1,473.0 เมกะ
วัตต์ให้กฟผ. ซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหญ่จากประเทศไทยเพียงรายเดียวของโครงการนี้

14

Lao PDR Country Report, ERIA Research Project Report 2012-2019
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

และอีก 100.0 เมกะวัตต์จะใช้ภายในประเทศ และกาลังการผลิตที่เหลือ ใช้เป็น
พลังงานสาหรับ การใช้ ในโรงไฟฟ้ าเอง ผู้ถื อ หุ้นในช่วงก่อ ตั้งโครงการ ได้แ ก่
บริษัทฯ บมจ. ราชบุรี และรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาว ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2558
บมจ. ราชบุ รี มีการปรับโครงสร้ างภายในบริษัท โดยขายหุ้นโรงไฟฟ้ าหงสา
ที่ถื อ อยู่ ร้อ ยละ 40.00 ให้กั บ บริ ษั ท ในเครือ ได้ แ ก่ บริ ษั ท อาร์ เอช อิ น เตอร์
เนชั่นแนล คอร์ป (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด
โรงไฟฟ้า หงสาเป็น โรงไฟฟ้ าประเภทโรงไฟฟ้า ปากเหมื อ ง อัน ประกอบด้ว ย
โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินลิกไนต์ เหมืองลิกไนต์ เหมืองหินปูน และโครงสร้าง
พื้นฐานอื่นๆเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน โรงไฟฟ้าหงสาได้รับสัญญาสัมปทาน
เป็นระยะเวลา 25 ปี และคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องได้เต็มพิกัดในปี 2559 ทั้งนี้
เมื่ อ แล้ ว เสร็ จ โรงไฟฟ้ า หงสาจะเป็ น โรงไฟฟ้ า ซึ่ ง จะจ่ า ยกระแสไฟฟ้ า ให้ แ ก่
ประเทศไทยและประเทศลาว โดยปกติแล้ว โรงไฟฟ้าปากเหมืองจะสามารถ
จ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพกว่าโรงไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ เนื่องจากมี
ความเสี่ยงที่จะขาดแคลนเชื้อเพลิงต่า

กาลังการผลิตติดตัง้
(เมกกะวัตต์)

แผนภูมิ (ค)-2: ข้อมูลกาลังการผลิตติดตั้ง (หน่วยเมกะวัตต์) ของประเทศลาวปี 2553 ถึงปี 2557
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แหล่งที่มา: ข้อมูลปี 2553 มาจากกรมการไฟฟ้า กระทรวงพลังงานและเหมือนแร่ (Department of Electricity, Ministry of Energy and Mines) ส่วนข้อมูล
ปี 2554 ถึงปี 2557 มาจากรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาววิเคราะห์โดยฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน



แหล่งพลังงานสาคัญ
ในปัจจุบัน ประเทศลาวยังไม่พบแหล่งน้ามันและก๊าซธรรมชาติภายในประเทศ
ส่วนพลังงานจากถ่านหินก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นพัฒนา โดยเป็นการใช้ถ่านหิน
ลิกไนต์15 สาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแห่งแรกของประเทศที่เมืองหงสา ซึ่ง
ก่อสร้างเสร็จในปี 2559 โดยตัวเหมืองลิกไนต์ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้าหงสา
ประเทศลาวอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการบนพื้นฐานของศักยภาพพลังน้า
ที่มีอ ยู่แ ล้วภายในประเทศ (26,000.0 เมกะวัตต์) โดยประเทศลาวที่มีพื้น ที่

15

เป็นที่รู้จักว่าเป็นถ่านหินสีน้าตาล ลิกไนต์คือหินตะกอนเผาไหม้ได้สีน้าตาลอ่อนเกิดจากหินเลนถูกกดอัด ตามธรรมชาติและมีปริมาณความร้อน
ค่อนข้างต่า
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ครอบคลุมถึงร้อยละ 35 ของแม่น้าโขง 16 ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมและ
น่าสนใจสาหรับการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้า
ในปี 2554 ประเทศลาวได้ริเริ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเป็น
ครั้งแรกซึ่งนาไปสู่การกาหนดแผนงานพัฒนาพลังงานชีวมวล เชื้อเพลิงชีวภาพ
และพลั ง งานลม โดยตั้ ง เป้ า ว่ า ภายในปี 2568 ปริ ม าณการใช้ พ ลั ง งาน
ภายในประเทศร้อยละ 30 จะมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ปัจจุ บันพลังงาน
หมุนเวียน เช่น พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในขั้นทดลองใช้ในระบบ
ส่งและจ่ายกระแสไฟฟ้าที่อยู่นอกเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้าหลักแต่ยังไม่มีการใช้
เชิงพาณิชย์แต่อย่างใด
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของประเภทเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
ประเทศลาวนั้นมีความแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ ก ล่ า วคื อ ก าลั ง การผลิ ต ไฟฟ้ า ของประเทศลาวทั้ ง หมดล้ ว นมาจาก
โรงไฟฟ้าพลังน้าเพียงอย่างเดียว เนื่องจากประเทศลาวนั้นไม่มีแหล่งน้ามันและ
ก๊ า ซส ารอง ทั้ ง ยั ง มี ถ่ า นหิ น เชื้ อ เพลิ ง ในปริ ม าณจ ากั ด อย่ า งไรก็ ต าม
สถานการณ์ดังกล่าวเปลี่ยนไปนับแต่ปี 2559 จากการเดินเครื่องเต็มพิกัดของ
โรงไฟฟ้าหงสาที่เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งแรกของประเทศลาว อย่างไรก็ตาม
ประเทศลาวยังไม่มีโรงไฟฟ้า พลังงานถ่านหินอื่นที่มีแ ผนก่อสร้างในระหว่าง
ปี 2559 ถึงปี 2563
(4)

ภาวะการแข่งขัน
รายละเอียดของผู้ผลิตรายหลัก



ตาราง(ค)-2: ข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระอ้างอิงจากกาลังการผลิต (เมกะวัตต์) ในประเทศลาวปี 2557
ปี 2557
ที่

โรงไฟฟ้า

สัดส่วน
การถือ กาลังการ
ครอง
ผลิตของ
หุ้น
โรงไฟฟ้า
(ร้อยละ) (เมกะวัตต์)

กาลังการผลิต
ตามที่ผลิตจริง
แบ่งตามสัดส่วน
การถือหุ้น
(เมกะวัตต์)

ผู้ซื้อไฟฟ้า

รายชื่อหุ้นส่วน

กฟผ. – ร้อยละ
95.00
รัฐวิสาหกิจ
ไฟฟ้าลาว –
ร้อยละ 5.00

การไฟฟ้าฝรั่งเศส (ประเทศฝรั่งเศส)
บมจ. เอ็กโก (ประเทศไทย) รัฐวิสาหกิจถือหุ้น
ลาว

การไฟฟ้าฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศส
1

น้าเทิน 2

40.00

รวม
บมจ. เอ็กโก ประเทศไทย
1
น้าเทิน 2
35.00
รวม
16

1,070.0

428.0

1,070.0

428.0

1,070.0

374.5

1,070.0

374.5

International Rivers: Laos
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ปี 2557
ที่

โรงไฟฟ้า

สัดส่วน
การถือ กาลังการ
ครอง
ผลิตของ
หุ้น
โรงไฟฟ้า
(ร้อยละ) (เมกะวัตต์)

กาลังการผลิต
ตามที่ผลิตจริง
แบ่งตามสัดส่วน
การถือหุ้น
(เมกะวัตต์)

ผู้ซื้อไฟฟ้า

รายชื่อหุ้นส่วน

กฟผ. -ร้อยละ
100.00

ช. การช่าง (ประเทศไทย) ร้อยละ 28.50
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ประเทศลาว) ร้อยละ
25.00
บมจ. ราชบุรี (ประเทศไทย) ร้อยละ 25.00
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
(ประเทศไทย) ร้อยละ 12.5
Shlapak Group (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
ร้อยละ 4.00
PT Construction & Irrigation Co. (ประเทศ
ลาว) ร้อยละ 4.00
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่งแอนด์
แมเนจเมนต์ จากัด (ประเทศไทย) ร้อยละ
1.00

รัฐวิสาหกิจ
ไฟฟ้าลาว –
ร้อยละ 100.00

Sinohydro (ประเทศจีน) และ รัฐวิสาหกิจ
ไฟฟ้าลาว (ประเทศลาว)

กฟผ. – ร้อยละ
95.00
รัฐวิสาหกิจ
ไฟฟ้าลาว –
ร้อยละ 5.00

รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ร้อยละ 60.00;
Statkraft (ประเทศนอร์เวย์) ร้อยละ 20.00;
บริษัท จีเอ็มเอส พาวเวอร์ จากัด (ประเทศ
ไทย) ร้อยละ 20.00

รัฐวิสาหกิจ
ไฟฟ้าลาว –
ร้อยละ 100.00

รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ร้อยละ 20.00 China
International Water & Electric Corp ร้อยละ
80.00

รัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาว
1

น้าเทิน 2

25.00

รวม

1,070.0

267.5

1,070.0

267.5

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
1

น้างึม 2

42.00

รวม

615.0

258.3

615.0

258.3

615.0

152.2

615.0

152.2

บมจ. ราชบุรี
1

น้างึม 2

24.75

รวม

Sinohydro
1

น้างึม 5

85.00

รวม

120.0

102.0

120.0

102.0

500.0

100.0

500.0

100.0

500.0

100.0

บริษัทจี เอ็ม เอส พาวเวอร์ จากัด
1

เทินหินบุน

20.00

รวม
Statkraft
1

เทินหินบุน

20.00

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

100.0

100.0

80.0
80.0

แหล่งที่มา: รายงานประจาปีของบริษัทต่าง ๆ
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

การไฟฟ้าฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศส
การดาเนินงานของกลุ่ม การไฟฟ้าฝรั่งเศส ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าในบริเวณอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงเป็นส่วน
ใหญ่ ทั้งนี้ บริษัท Nam Theun 2 Power (NTPC) ซึ่ง การไฟฟ้าฝรั่งเศส ถือหุ้น
ร้ อ ยละ 40.00 ได้ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ในปี 2545 ในประเทศลาวเพื่ อ การพั ฒ นา
การก่อสร้างและการดาเนินงานโรงไฟฟ้าพลังน้าซึ่งมีกาลังการผลิต 1,070.0
เมกะวัตต์
บมจ. เอ็กโก ประเทศไทย
กลุ่มบมจ. เอ็กโก ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจานวน 23 แห่งโดยมีกาลังการผลิต
ตามสัดส่วนการลงทุนรวม 3,767.0 เมกะวัตต์ ใน 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย
และประเทศออสเตรเลีย
รัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาว
รัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวเป็นรัฐวิสาหกิจสัญชาติลาว ซึ่งมีหน้าที่ควบคุม จัดการ
และดูแลบริษัท Nam Theun 2 Power (NTPC) และบริษัทพลังงานอื่น ๆ ที่
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ถื อ หุ้ น ลาวเข้ า ไปถื อ หุ้ น หรื อ ที่ ไ ด้ รั บ โอนจากรั ฐ บาลอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ


ส่วนแบ่งการตลาดและการจัดอันดับ
ในปี 2557 กาลังการผลิตติดตั้งทั้งหมดในประเทศลาวอยู่ที่ 2,994.0 เมกะวัตต์
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากกาลังการผลิตของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระในปี 2557 จะพบว่า
กลุ่มการไฟฟ้าฝรั่งเศสของประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในส่วนของ
ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อ ยละ 16.6 และตามด้วยกลุ่ม
บมจ. เอ็กโกของประเทศไทย ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 14.5
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

แผนภูมิ (ค)-3 ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ) ของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระอ้างอิงจากกาลังการผลิต (เมกะวัตต์) ในประเทศลาว
ปี 2557
การไฟฟ้าฝรั่งเศส
ประเทศฝรั่งเศส
ร้อยละ 16.6
อื่น ๆ ร้อยละ 34.7
บมจ. เอ็กโก ประเทศไทย
ร้อยละ 14.5
รัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาว
ร้อยละ 10.4

Sinohydro ร้อยละ 4.0
กลุ่มโกลว์ ร้อยละ 4.0
บมจ. ราชบุรี
ร้อยละ 5.9

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด
(มหาชน) ร้อยละ 10.0

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

ประเทศลาวได้มีการใช้ขั้นตอนการประกวดราคาที่สามารถแข่งขันกันได้อย่าง
โปร่งใสในการพัฒนาโครงการพลังงานใหม่ ๆ ผู้พัฒนาโครงการที่จ ดทะเบียน
นิติบุคคลตามกฎหมายในประเทศลาวแล้วจะสามารถเข้าร่ว มกระบวนการ
ประกวดราคาได้ โดยปกติ ขั้น ตอนการประกวดราคาจะจัด ทาขึ้นโดยบริษั ท
ที่ป รึก ษาของผู้ ลงทุ นโดยส่ว นใหญ่ ก็จ ะประกอบด้ว ย 2 ขั้ นตอน คื อ การยื่ น
ข้อเสนอทางเทคนิค และการยื่นข้อ เสนอด้านราคา ทั้งนี้ ในปัจจุบัน กฟผ. เป็น
ผู้รับซื้อไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศลาว ดังนั้น
โครงการพลั ง น้ าหลาย ๆ โครงการที่ ก าลั ง ก่ อ สร้ า งจะพั ฒ นาเพื่ อ ส่ ง ออก
กระแสไฟฟ้าให้ประเทศไทยเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างชาติก็ยังคง
แข่งขันกันเพื่อได้รับสัมปทานในการสร้างโรงไฟฟ้าและขายพลังงานไฟฟ้าให้กับ
บริ ษั ท ให้ บ ริ ก ารสาธารณู ป โภคของตั ว เอง โดยมี รั ฐ วิ ส าหกิ จ ไฟฟ้ า ลาว
เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ลงทุนและรัฐบาลลาว
(5)

ภาพรวมในอนาคต
พลังน้ายังคงมีบทบาทสาคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ประเทศลาวได้ใช้ประโยชน์จากพลังน้าที่มีในประเทศ ทั้งเพื่อ รองรับความต้อ งการใช้
พลังงานภายในประเทศ และสร้างรายได้จากการส่งออกเนื่องจากยังมีพลังน้าที่ยังไม่ได้
นามาใช้ประโยชน์อีกเป็นจานวนมาก ประเทศลาวจึงวางแผนจะเพิ่มกาลังการผลิตไฟฟ้า
พลังน้าในช่วงปี 2560 ถึงปี 2563 ปัจจุบันมีโครงการไฟฟ้าพลังน้าขนาดใหญ่จานวนมาก
อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยมีบางโครงการได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการใช้
ไฟฟ้าภายในประเทศที่กาลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

การพัฒนาของพลังงานหมุนเวียนที่เป็นไปอย่างช้า ๆ
ในปัจ จุ บัน ประเทศลาวยั งไม่มี ก รอบระเบี ย บข้ อ บั ง คับ ที่ส่ ง เสริ มการพั ฒนาพลั งงาน
หมุนเวียนภายในประเทศอย่างชัดเจน โครงการที่มีอยู่แล้วส่วนมากมักเป็นโครงการเพื่อ
การศึกษาวิจัยหรือโครงการนาร่องที่ไม่ได้มีจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์17 ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะ
สร้ างสิ่ง จูง ใจในรูป ของเงิน ส าหรับ การพั ฒนาโครงการพลัง งานหมุน เวี ยน แต่ก ารน า
พลังงานหมุนเวียนมาใช้ก็ยังมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปอย่างช้า ๆ ในช่วงปี 2558 ถึงปี 2563
เนื่องจากรัฐบาลยังจาเป็นต้องปรับปรุงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้า ต้องจัดการอบรมและให้
ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น รวมถึงการจัดเตรียมหน่วยงานระดับ
ท้องถิ่นให้มีความสามารถเพียงพอ
ความน่าสนใจของการลงทุนในประเทศลาว
ประเทศลาวเป็ น ตลาดที่ น่ า สนใจส าหรั บ การลงทุ น ในโรงไฟฟ้ า พลั ง น้ าไม่ ว่ า จะเป็ น
ศักยภาพของพลังงานน้าที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกเป็นจานวนมาก บรรยากาศการลงทุนที่
น่าดึงดูด การเมืองที่มีเสถียรภาพ เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ ความเสี่ยง
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในระดับต่า รวมถึงต้นทุนแรงงานที่ต่า ล้วนทาให้ประเทศลาว
เป็นประเทศที่น่าสนใจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งการเป็นประเทศที่ถูก
ล้อ มรอบด้ว ยประเทศอื่ น ๆ ทาให้ ประเทศลาวเป็ นจุ ดยุ ทธศาสตร์ส าหรับ การส่ งออก
พลั ง งานไฟฟ้ า ไปยั ง ประเทศเพื่ อ นบ้ า นทั้ง หลายได้แ ก่ ป ระเทศจี น ประเทศเวี ยดนาม
ประเทศไทย และประเทศกัมพูชา
นอกจากนี้ รัฐบาลลาวยังได้สร้างสิ่งจูงใจให้เกิดการลงทุนในรูปแบบของการยกเว้นอากร
การนาเข้าและภาษีของสินทรัพย์ การยกเว้นอากรการส่งออกของสินค้า ช่วงเวลายกเว้น
ภาษีสูงสุดถึง 10 ปี รวมถึงการยินยอมให้มีการเจรจาต่อรองลดอัตราภาษีสาหรับโครงการ
ขนาดใหญ่ที่ได้สัมปทานพิเศษ สิ่งจูงใจต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้สนใจ
ลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศลาวอย่างต่อเนื่อง
(ง)

บทวิเคราะห์อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าในประเทศจีน
(1)

โครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าในประเทศจีน
อุตสาหกรรมด้านการผลิตไฟฟ้าในประเทศจีนประกอบไปด้วยบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าและ
บริษัทที่ดาเนินการเกี่ยวกับเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้า (Grid Companies) โดยสภาแห่งรัฐ
ได้มี มติ ให้ แ ยกธุ ร กิ จในการผลิ ตไฟฟ้ าที่ อ ยู่ ภ ายใต้ก ารบริ หารจั ดการของบริษั ทไฟฟ้ า
แห่งชาติ (National Electric Company) ออกเป็นกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าแห่งชาติของจีนจานวน
5 แห่ง ได้แ ก่ บริษัทไชน่าดาตัง บริษัทไชน่าฮวนเอ็ง บริษัทไชน่าหัวเตียน บริษัทไชน่า
กู๋เตียน และบริษัทไชน่าอินเวสเม้นท์เพาเวอร์ และให้แยกธุรกิจสาหรับการจัดจาหน่าย
ไฟฟ้าออกเป็นบริษัทที่ดาเนินการเกี่ยวกับเครือข่ายเชื่ อมโยงไฟฟ้าจานวน 2 แห่ง ได้แก่
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เอกสารยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานหมุ นเวียนในประเทศลาว เดือนตุลาคม 2554 (Renewable Energy Development Strategy in Lao PDR’
October, 2011)
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

บริ ษั ท การไฟฟ้ า แห่ ง ประเทศจี น และบริ ษั ทการไฟฟ้ า ทางตอนใต้ ข องประเทศจี น ซึ่ ง
นอกเหนือจากกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าแห่ งชาติทั้งห้าแห่งดังกล่าวแล้ว ยังมีกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าใน
ระดับภูมิภาคที่สาคัญ อีก 22 รายที่มุ่งเน้นในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าในระดับภูมิภาค
หรือการผลิตไฟฟ้ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
รูปที่ (ง)-1: โครงสร้างอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าในประเทศจีน

แหล่งที่มา: ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน, 2558

(2)

สภาวะอุปสงค์


มณฑลเหอเป่ย
ภายใต้ข้อ กาหนดของ คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่ง ประเทศจีน
(NDRC) มีการคาดการณ์ว่า มณฑลเหอเป่ยจะต้องหยุดการผลิตเหล็กกล้าที่มี
กาลังการผลิตกว่า 60 ล้านตันภายในปี 2560 นอกจากนั้นมณฑลเหอเป่ยได้
ออกเอกสารเพื่อย้ายการผลิตซีเมนต์และแก้วไปยังมณฑลอื่น 18 ส่งผลให้การใช้
ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมลดลงประมาณร้อยละ 7.4 ในขณะที่อุตสาหกรรม
การบริการเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 9.6 นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน
2558 ในขณะเดี ยวกัน รัฐ บาลมณฑลเหอเป่ ยได้ริ เริ่ม กลยุท ธ์แ ละแผนงาน
ต่าง ๆ เพื่อ ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อ ม
น้ อ ยกว่ า เช่ น การผลิ ต เครื่ อ งมื อ คุ ณ ภาพสู ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
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แผนการดาเนินงานเพื่อย้ายกาลังการผลิตส่วนเกิ นสาหรับการผลิตเหล็กกล้า ซีเมนต์ และแก้ว ฯลฯ ไปยังต่างประเทศ รัฐบาลมณฑลเหอเป่ย เดือน
พฤศจิกายน 2557
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ และเภสัชกรรม โดยโครงการต่าง ๆ
เหล่านี้ได้สะท้อ นให้เห็นถึงความพยายามอันมุ่งมั่นของมณฑลเหอเป่ยและ
แนวทางจากรั ฐ บาลกลางที่ ท าให้ ม ณฑลเหอเป่ ย ค่ อ ย ๆ เปลี่ ย นผ่ า นจาก
อุตสาหกรรมหนักในอดีตมาเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
แผนภูมิที่ (ง)-1: การบริโภคพลังงานไฟฟ้าแยกตามภาคส่วนต่าง ๆ มณฑลเหอเป่ย ปี 2555 ถึงปี 2563

กิกะวัตต์-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

แหล่งที่มา: สานักงานสถิติมณฑลเหอเป่ย คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปมณฑลเหอเป่ย ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน


มณฑลซานซี
เช่ น เดี ย วกั บ มณฑลเหอเป่ ย โครงสร้ า งอุ ต สาหกรรมของมณฑลซานซี นั้ น
ค่อนข้างเอนเอียงไปทางอุ ตสาหกรรมหนักซึ่งทาให้มีปริมาณการใช้ ไฟฟ้าที่สูง
โดยในปี 2557 อุตสาหกรรมการผลิตถ่านหินถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดอุตสาหกรรมเดียวในมณฑลซานซี โดยสามารถสร้างรายได้กว่าร้อยละ 50
ของรายได้ทั้งหมดของภาคอุตสาหกรรมของมณฑล รองลงมาคืออุตสาหกรรม
การแยกโลหะออกจากแร่ (ประมาณร้อยละ 15) และอุตสาหกรรมการผลิต
อุปกรณ์เครื่องมือ (ประมาณร้อยละ 10)
เนื่ อ งจากมณฑลซานซี เ ป็ น แหล่ ง ที่ มี ท รั พ ยากรอุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละตั้ ง อยู่ ใ น
ภาคกลางของจีนจึงทาให้พื้นที่แ ห่งนี้กลายเป็นแหล่งในการจัดหาทรัพยากร
ให้แก่มณฑลอื่น ในขณะที่แสวงหาโอกาสเพิ่มเติม ในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้
พลังงานน้อยกว่าเดิมไปด้วย 19 นอกจากนี้ มณฑลซานซียังตั้งเป้าที่จ ะพัฒนา
พื้นที่ของตนให้กลายเป็นฐานสาหรับการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือระดับสูงอีกด้วย
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คาแนะนาในการปฏิบัติงานสาหรับการปรับโครงสร้างและการปรับปรุงภาคอุตสาหกรรมให้มีความทันสมัย 2558, โดยสานักงานอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมณฑลซานซี, มิถุนายน 2558
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ไม่ว่าจะเป็นการผลิตอุปกรณ์สาหรับระบบราง อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี
ระดับสูงจากถ่านหิน การผลิตเครื่องจักรสาหรับเหมืองถ่านหินระดับสูงและ
การผลิตระบบยานพาหนะที่ใช้พลังงานรูปแบบใหม่ (เช่น เอทานอล ไฟฟ้า และ
ก๊ า ซธรรมชาติ เ ชื้ อ เพลิ ง เหลว) เป็ น ต้ น ควบคู่ ไ ปกั บ การด าเนิ น นโยบาย
การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต รัฐบาลมณฑลซานซีได้เน้นย้าถึงการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ ระบบการวิจัยและพัฒนา ธุร กิจการเงิน บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ บริ ก ารอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ระบบการรั บ รองและการตรวจสอบ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริการที่ปรึกษาด้านธุร กิจ บริการด้านทรัพยากร
บุคคล และการจัดจ้างภายนอกด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ว่าเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญ
ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของมณฑลอี ก ด้ ว ย จากนโยบายเหล่ า นี้ แ ละ
การสนั บสนุนทางการเงินของรัฐ เพื่อ ช่ว ยพัฒนาภาคอุ ตสาหกรรมและภาค
บริการผนวกกับการพัฒนาการครองชีพของภาคครัวเรือนที่ดาเนินอยู่ ส่งผลให้
มีการคาดการณ์ว่าใช้พลังงานไฟฟ้าโดยรวมในมณฑลซานซีจะเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่
237,350.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ภายในปี 2563 ด้วย อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี
ที่ร้อยละ 4.5 ระหว่างปี 2558 ถึงปี 2563

กิกะวัตต์-ชั่วโมง

แผนภูมิที่ (ง)-2: การบริโภคพลังงานไฟฟ้าแยกตามภาคส่วนต่าง มณฑลซานซี ปี 2555 ถึงปี 2563
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
-

เกษตรกรรมและอืน่ ๆ

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

แหล่งที่มา: สานักงานสถิติมณฑลซานซี คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปมณฑลซานซี การประเมินของฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน, 2558


มณฑลซานตง
มณฑลซานตงถื อ เป็ น หนึ่ ง ในเขตอุ ต สาหกรรมที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ของ
ประเทศจีน โดยถูกจัดให้เป็นมณฑลที่มีรายได้จากภาคอุตสาหกรรมสูงที่สุด
ในช่วงระหว่างปี 2548 ถึงปี 2552 โดยเศรษฐกิจของมณฑลซานตงนั้นมุ่งเน้น
ในเรื่องของอุตสาหกรรมหนักเป็นหลัก เช่น การผลิตอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่อง
หลอม เครื่อ งถลุงแร่ การผลิตสารเคมีแ ละเหล็กกล้า ตลอดจนอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีแ ละซีเมนต์ ซึ่ งทาให้ มณฑลซานตงต้อ งพึ่งพาการใช้ พลังงานเป็ น
อย่างมาก ทั้งนี้ มณฑลซานตงได้มีการศึกษาแนวทางต่าง ๆ เพื่อปรับเปลี่ยน
โครงสร้างอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นอุตสาหกรรมที่พึ่งพาพลังงานลดลงและให้
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กลายเป็ นอุ ต สาหกรรมที่ มี มูล ค่ า เพิ่ ม สูง ขึ้ น ที่ มี การน าเทคโนโลยีม าใช้ แ ละ
รวมทั้งมุ่งเน้นด้านการบริการให้มากขึ้น อย่างไรก็ดี มีการคาดการณ์ว่าการใช้
พลังงานไฟฟ้าในมณฑลซานตงจะยังคงเพิ่มสูงขึ้ นด้วยอัตราอัตราเติบโตเฉลี่ย
สะสมที่ร้อยละ 5.0 ระหว่างปี 2558 ถึงปี 2563

่
กิกะวัตต ์-ชัวโมง

แผนภูมิที่ (ง)-3: การบริโภคพลังงานไฟฟ้าแยกตามภาคส่วนต่างๆ มณฑลซานตง ปี 2555 ถึงปี 2563
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เกษตรกรรมและอื่นๆ
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31,974
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34,837
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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

แหล่งที่มา: สานักงานสถิติมณฑลซานตง 2556; การพยากรณ์อุปสงค์ด้านพลังงานไฟฟ้าในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ (มณฑลซานตง), วารสาร
ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่, ฉบับที่ 5, 2556; ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน


ปัจจัยขับเคลื่อนที่สาคัญต่อการเจริญเติบโตและข้อจากัดต่างๆ
ปัจจัยขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม
กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมได้นาไปสู่ยุคที่การบริโภคพลังงานเพิ่มสูงขึ้น
อย่ า งรวดเร็ ว นั บ ตั้ ง แต่ ปี 2538 ถึ ง ปี 2557 การบริ โ ภคพลั ง งานไฟฟ้ า ของ
ประเทศได้เพิ่มสูงขึ้นถึง 5.5 เท่าด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 9.4
อย่ า งไรก็ ดี แม้ ว่ า จะภาคอุ ต สาหกรรมจะมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตที่ ช ะลอตั ว ลง
แต่ ประเทศจีน ยั งคงอยู่ ในช่ วงปลายของกระบวนการพั ฒนาไปสู่ เศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม20 โดยในปี 2557 การบริโภคพลังงานไฟฟ้าต่อ คนในประเทศจีน
อยู่ที่ 4,095.0 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งต่ากว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อคนในประเทศ
สหรัฐ อเมริ กาและประเทศแคนาดาอย่างมากโดยอยู่ ที่ 13,000.0 กิโลวัตต์ ชั่วโมง และ 15,630.0 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ตามลาดับ ทั้งนี้ มีการประมาณการว่า
ในปี 2563 ปริ ม าณการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ต่ อ คนในประเทศจี น จะเพิ่ ม สู ง ถึ ง
5,000.0 กิโลวัตต์-ชั่วโมง21

20

เศรษฐกิจจีนแนวใหม่: การเปลี่ยนผ่านแบบพลวัตสู่อนาคต, อีเลียส ซี. กริโวยานนิส, 27 มีนาคม 2555, สานักพิมพ์พาลเกรฟ แม็คมิลเลน

21

ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน, 2558
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การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
จากเดิมที่เศรษฐกิจของประเทศจีนเป็นเศรษฐกิจแบบปิดและมีการวางแผน
เศรษฐกิจจากส่วนกลางเท่านั้น นับตั้งแต่การปฏิรูปทางเศรษฐกิจของจีนในช่วง
ปี 2523 ถึงปี 2533 เศรษฐกิจของประเทศจีนได้ถูกปรับให้เป็นเศรษฐกิจแบบ
เปิดที่มุ่งเน้นกลไกตลาดมากขึ้น ทาให้เศรษฐกิจของประเทศจีนได้เจริญเติบโต
ขึ้ น มากอย่ า งที่ ไ ม่ เ คยเป็ น มาก่ อ น ซึ่ ง หากพิ จ ารณาเที ย บเท่ า กั บ สกุ ล เงิ น
ดอลลาร์สหรัฐแล้ว ดัชนี ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจีนได้ เพิ่มขึ้นจาก
189.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2523 เป็น 10,360.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในปี 2557 ด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมที่ร้อยละ 12.522 ทั้งนี้ เศรษฐกิจของ
ประเทศจีนถูกขับเคลื่อนด้วยภาคการผลิตและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างส่งผลให้การบริโภคพลังงานไฟฟ้าต่อหน่ วยของดัชนีผลิตภัณ ฑ์มวลรวม
ภายในประเทศมีปริมาณสูงกว่าอัตราเฉลี่ยทั่วโลกถึง 2 เท่า23 โดยในปี 2556
ดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจีนสูงเป็นลาดับที่ 2 ของโลก (ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 16,768 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ, ประเทศจีน 9,490 พันล้า น
ดอลลาร์สหรัฐ24) ในขณะที่ในปี 2556 การใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศจีนอยู่ที่
5,342,400.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งมากกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาถึงร้อยละ 12.0
(4,686,400.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมง) ความแตกต่างนี้ได้แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจ
ของประเทศจีนในปัจจุบันขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีการใช้พลังงาน
สูง
การกาหนดมาตรฐานสาหรับราคาพลังงานหมุนเวียน
อัตราค่าไฟฟ้าสาหรับไฟฟ้าที่ส่งเข้าเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้า (on-grid-tariff) ที่
ชัดเจนเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนใน
ธุร กิ จผลิต ไฟฟ้ าจากพลั งงานหมุน เวี ยน “มาตรการทดลองส าหรั บอั ตราค่ า
ไฟฟ้าสาหรับพลังงานหมุนเวียนและการจัดสรรต้นทุน ” ที่จัดให้มีขึ้นในปี 2549
โดยคณะกรรมการการพั ฒนาและปฏิรูปแห่ง ประเทศจีนเป็นนโยบายแรกที่
ศึกษาวิธีการทางการเงินเพื่อ ช่วยสนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนใน
ประเทศจีน ทั้งนี้ มีการเริ่มให้เงินอุดหนุนสาหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
ในปี 2552 พร้อ มด้วยการให้เงินอุดหนุนสาหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ในปี 2556 ซึ่งนโยบายทั้งสองอย่า งนี้ช่วยกระตุ้น การลงทุนด้า น
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ได้เป็นอย่างมาก

22

ธนาคารโลก

23

ข้อมูล-สุทธิเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในจีน, 3 กรกฎาคม 2557

24

ธนาคารโลก
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ข้อจากัดที่สาคัญต่อการเจริญเติบโต
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรม
เศรษฐกิ จ ของประเทศจี น ก าลั ง อยู่ ใ นช่ ว งเปลี่ ย นผ่ า นจากการพึ่ ง พา
การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานสูงมาเป็นอุตสาหกรรม
ที่ ส ะอาดและมี มู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง ขึ้ น โดยมี ก ารประมาณการว่ า สั ด ส่ ว นดั ช นี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจากภาคอุตสาหกรรมจะปรับตัวลดลงจาก
ร้อ ยละ 46.8 ในปี 2558 เป็น ร้อ ยละ 46.5 ในปี 2563 และจะลดลงไปจนถึ ง
ร้ อ ยละ 45.4 ในปี 2573 ซึ่ ง หากพิ จ ารณาในเชิ ง เปรี ย บเที ย บแล้ ว จะพบว่ า
สั ด ส่ ว นของภาคบริ ก ารในดั ช นี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ อาจมี
การปรับตัวสูงขึ้นจากร้อยละ 45.8 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 47.9 ในปี 2563 โดย
คาดว่าจะชะลออัตราการบริโภคพลังงานไฟฟ้าลงในช่วงปี 2558 ถึงปี 2563
ด้วย
ประสิทธิภาพของพลังงาน
พลั ง งานไฟฟ้ า ของประเทศจี น ร้ อ ยละ 78.625 ผลิ ต จากถ่ า นหิ น 26 ซึ่ ง ส่ ง ผล
กระทบอย่ างรุ น แรงต่ อ คุ ณ ภาพอากาศในเมื อ งขนาดใหญ่ทั่ ว ประเทศ โดย
รัฐบาลจีนได้ออกนโยบายจานวนมากเพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนมาใช้
พลั ง งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอั น จะช่ ว ยลดการปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนลงได้
นอกจากนี้ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ไฟฟ้ า และผู้ บ ริ โ ภคพลั ง งานยั ง ได้ รั บ
การสนับสนุนให้ลดการพึ่งพากระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากถ่านหินที่มีคาร์บอนสูง
รวมถึงลดการบริโภคพลังงานโดยรวมทั้งหมดอีกด้วย
พันธกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในการประชุมสุดยอดผู้นาความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค (APEC) ที่
จัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้ลงนาม
ในประกาศความร่ วมมือ กั บรั ฐบาลสหรั ฐอเมริก า โดยจีน สัญ ญาว่ าจะเพิ่ ม
สัดส่วนเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ปิโตรเลียมในปริมาณการบริโภคพลังงานโดยรวมให้
สูงขึ้นเป็นร้อยละ 20 ภายในปี 2573 ซึ่งใน “แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ” (2557-2563) ที่ออกโดย คณะกรรมการการพัฒนา
และปฏิรูปแห่งประเทศจีน ในเดือนกันยายน 2557 ได้ระบุไว้ว่า “การอนุรักษ์
พลังงาน” ถือเป็นกลยุทธ์สาคัญนอกเหนือไปจากพันธกิจที่จะเพิ่มสัดส่วนของ
พลังงานหมุนเวียนในการบริโภคพลังงานประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีการให้
คามั่นสัญญาว่าภายในปี 2563 พลังงานหลักที่ใช้นั้นจะต้องมีปริมาณน้อยกว่า
ปริมาณเทียบเท่ากับถ่านหินจานวน 4,800 ล้านตัน ซึ่งมาตรการต่าง ๆ เหล่านี้
25

สมาคมไฟฟ้าแห่งประเทศจีน, 2557

26

สมาคมไฟฟ้าแห่งประเทศจีน, 2557
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ได้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งเน้นของรัฐบาลจากการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปสู่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอนาคต
(3)

สภาวะอุปทาน
มณฑลเหอเป่ย



มณฑลเหอเป่ยมีโครงสร้างอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมหนัก โดยมณฑล
เหอเป่ยได้นาเอามาตรการต่าง ๆ มาปรับใช้อย่างเข้มงวดเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอน เนื่องจากตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีการมุ่งเน้นเป็นพิเศษตามแผนแม่บท
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศ (ปี 2557 ถึง ปี 2563) โดยจะปิด
โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดเล็กและเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ทั้งนี้
ตามแผนป้องกันมลภาวะในชั้นบรรยากาศในพื้นที่สาคัญต่าง ๆ ฉบับที่ 12 ซึ่งมี
ระยะเวลาครอบคลุม 5 ปี เมืองที่ได้รับการคัดเลือกในมณฑลเหอเป่ยได้ถูกจัด
อยู่ใน “พื้นที่ควบคุมวิกฤต” ซึ่ง มีเพียงโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหรือ โรงไฟฟ้า
ถ่ า นหิ น ขนาดใหญ่ ที่ ส ามารถสร้ า งแทนที่ โ รงไฟฟ้ า ถ่ า นหิ น ขนาดเล็ ก ที่ ไ ร้
ประสิทธิภาพเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณาอนุญาต
นอกจากนี้ มณฑลเหอเป่ ย ยั ง อุ ด มไปด้ ว ยแหล่ ง พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ ละ
พลั ง งานลมที่ มี ศั ก ยภาพมหาศาลในการน ามาใช้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งาน
หมุนเวียน โดยกาลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจะเป็นหน่วยผลิตไฟฟ้าจากพลังงานถ่าน
หินที่มีกาลังการผลิตขนาดใหญ่ โรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์
รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ โดยโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งแรกนั้น
เป็นของบริษัทไชน่ านิวเคลีย ร์ ซึ่งได้ รับการอนุมัติแ ละได้วางแผนที่จะเริ่ ม
การก่อ สร้างในปี 2559 ในเมืองชางโจว มณฑลเหอเป่ย โดยคาดว่าจะเปิด
การดาเนินการเชิงพาณิชย์ในปลายปี 2563

เมกะวัตต์

แผนภูมิที่ (ง)-4 : กาลังการผลิตติดตั้งสาหรับพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทเชื้อเพลิง มณฑลเหอเป่ย ปี 2555 ถึง
ปี 2563
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ถ่านหิน
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43,716
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-
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48,530

52,197
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58,680

62,138

65,783

70,020

74,976

97,754

ลม
นิวเคลียร์

ก๊าซธรรมชาติ
รวมทั้งหมด

แหล่งที่มา: สานักงานสถิติมณฑลเหอเป่ย; คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปมณฑลเหอเป่ย; การประเมินของฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

มณฑลซานซี
มณฑลซานซีเ ป็ นมณฑลที่ผ ลิต ถ่ านหิน ได้ม ากที่ สุด ในประเทศจีน โดยในปี
2557 โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดที่พิจารณาจากกาลังการผลิตติดตั้ง 10 แห่งล้วน
เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน อีกทั้งการผลิตถ่านหินในมณฑลซานซียังมีอัตรา
มากถึงร้อยละ 25.0 ของปริมาณการผลิตถ่านหินรวมทั้งหมดในประเทศจีน 27
ด้วยการเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรถ่านหินอุดมสมบูรณ์ มณฑลซานซีได้ส่งออก
พลังงานไฟฟ้าประมาณร้อยละ 30.0 ของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ใ ห้แก่มณฑล
ใกล้เคียง ภายในปี 2563 มณฑลซานซียังได้วางแผนที่จะเพิ่มกาลังการผลิต
ติดตั้งอีกร้อยละ 25.6 สาหรับการผลิตจากจากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงซีเอสจี
ด้ ว ย ทั้ ง นี้ มี ก ารประมาณการว่ า มณฑลซานซี จ ะมี ซี เ อสจี ส ารองมากกว่ า
10,000.0 พันล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งนับเป็นปริมาณราว 1 ใน 3 ของซีเอสจี
สารองของประเทศ28
จาก “ข้ อ แนะน าเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเพื่ อ ความปลอดภั ย และ
สิ่งแวดล้อ ม และการใช้ถ่านหินสะอาดและมีประสิทธิภ าพสูง ” ที่อ อกโดย
สานักงานพลังงานแห่งชาติ กระทรวงการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และกระทรวง
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในเดือนธันวาคม 2557 มณฑลที่มีถ่าน
หิน อุด มสมบูร ณ์ อ ย่ า งมณฑลซานซี มณฑลส่ านซี มณฑฃมองโกเลี ย ชั้น ใน
มณฑลซินเจียงและมณฑลหนิงเซีย ได้รับคาแนะนาให้พัฒนาฐานการผลิต
ไฟฟ้ าจากถ่า นหิน จ านวน 9 แห่ง โดยแต่ ละแห่ง มี ก าลั ง การผลิต ติ ด ตั้ง รวม
10,000.0 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเหล่านี้จะดาเนินการผลิต
ไฟฟ้าด้วยแนวทางที่เน้นความสะอาด รวมถึงมีการใช้พลังงานและน้าอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ไฟฟ้ า ที่ผ ลิ ต จากพลัง งานถ่ า นหิน ที่ ผ ลิ ต ได้ ในพื้ น ที่ เ หล่ า นี้
สามารถส่งผ่านไปยังบริเวณต่าง ๆ ทางภาคตะวันออกที่มีกาลังการผลิตไฟฟ้า
ในระดับต่ากว่า

27

ตัดตอนมาจาก “Shanxi Province Returns to be the Largest Coal Producer”, ซิโนเออร์จี, ธันวาคม ปี 2557

28

ตัดตอนมาจากเว็บไซต์ Beijixing Power: http://news.bjx.com.cn/html/20150819/654563.shtml
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

แผนภูมิที่ (ง)-5: กาลังการผลิตติดตั้งสาหรับพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทเชื้อเพลิง มณฑลซานซี ปี 2555 ถึงปี 2563

เมกะวัตต ์
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อื่นๆ
แสงอาทิตย์

แอลเอ็นจี (รวม ซีเอสจี)
รวมทั้งหมด

2557

45,000

แหล่งที่มา: สมาคมไฟฟ้าแห่งประเทศจีน ปี 2557; แผนดาเนินการเพื่อรองรับแผนปฏิบัติการสาหรับกลยุทธ์ด้านพลังงาน (ปี 2557 ถึง ปี 2563), สานักงาน
รัฐบาลส่วนภูมิภาคมณฑลซานซี, เดือนมกราคม ปี 2558; ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน


มณฑลซานตง
มณฑลซานตงยังคงพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสิ้นเปลือ งจากถ่านหิน
เป็ น หลั ก ซึ่ ง ก าลั ง การผลิ ต ไฟฟ้ า จากถ่ า นหิ น ในมณฑลซานตงนั้ น อยู่ ที่
72,020.0 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 90.0 ของกาลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดในปี
2557 ทั้ ง นี้ เมื่ อ มณฑลซานตงได้ น านโยบายจากรั ฐ บาลกลางในการลด
การบริโภคพลังงานและปรับปรุงคุณภาพอากาศอย่างจริงจัง ภายใต้ข้อแนะนา
ของสภาแห่งรัฐที่ได้มีการนาเอา “ข้อแนะนาเกี่ยวกับการเร่งปิดโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อ นขนาดเล็ก ” มาใช้ โรงไฟฟ้า พลังงานถ่านหินขนาดเล็กในมณฑล
ซานตงได้ ปิ ด ลงไปหลายแห่ ง พร้ อ มกั บ ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า ที่ ใ ช้
เทคโนโลยีซุปเปอร์คริทิเคิลขนาดใหญ่แห่งใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแผนป้องกัน
มลภาวะในชั้ น บรรยากาศในพื้ น ที่ ส าคั ญ ต่ า ง ๆ ฉบั บ ที่ 12 ซึ่ ง มี ร ะยะเวลา
ครอบคลุม 5 ปี โดยเมืองในมณฑลซานตงที่ได้รับการคัดเลือกได้ถูกจัดอยู่ใน
“พื้นที่ควบคุมเข้มงวด” ซึ่งมีเพียงโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม หรือโรงไฟฟ้าพลังงาน
ถ่านหินขนาดใหญ่ ที่สร้างมาเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาดเล็กที่
ไม่มีประสิทธิภาพเท่านั้นที่จะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้
การอนุมัติโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมมีแนวโน้มสูงว่าจะได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐบาลมณฑลเนื่อ งจากมี ประสิท ธิภ าพในการผลิต ที่สู งกว่ าโรงไฟฟ้ าทั่ วไป
ในขณะเดียวกัน มณฑลซานตงยังมีการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนอย่างมาก
อีกด้วย โดยในปี 2555 กาลังการผลิตติดตั้งของฟาร์มพลังงานลมในมณฑล
ซานตงสูงถึง 3,820.0 เมกะวัตต์ และยังถูกจัดอยู่ในอันดับ 4 จากมณฑลใน
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ประเทศจีนทั้งหมดที่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยมีอัตราการผลิตกว่า
ร้อยละ 5.2 ของกาลังการผลิตติดตั้งของพลังงานลมในประเทศ
เมกะวัตต์

แผนภูมิที่ (ง)-6: กาลังการผลิตติดตั้งสาหรับพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทเชื้อเพลิง มณฑลซานตง ปี 2555 ถึงปี 2563
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แสงอาทิตย์
ลม
นิวเคลียร์

ก๊าซธรรมชาติ

รวมทั้งหมด

แหล่งที่มา: สานักงานสถิติมณฑลซานตง ปี 2556; การพยากรณ์อุปสงค์ด้านพลังงานไฟฟ้าในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ (มณฑลซานตง), วารสาร
ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่, ฉบับที่ 5, ปี 2556; ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน.

(4)

ภาวะการแข่งขัน


ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการรายใหญ่
การผลิตไฟฟ้าของจีนอยู่ภายใต้การดาเนินงานของกลุ่มผู้ประกอบการหลัก
5 ราย ได้ แ ก่ บริ ษั ท ไชน่ า ดาตั ง บริ ษั ท ไชน่ า ฮวนเอ็ ง บริ ษั ท ไชน่ า หั ว เตี ย น
บริษัทไชน่ากวนเตียน และบริษัทไชน่าอินเวสต์เม้นท์เพาเวอร์ ซึ่งจากข้อมูลใน
ปี 2557 พบว่า กลุ่มผลิตไฟฟ้าหลักทั้ง 5 รายนี้ มีกาลังการผลิตติดตั้งสาหรับ
พลังงานไฟฟ้าสูงถึงร้อยละ 46.7 ของกาลังการผลิตติดตั้งทั้งหมดในประเทศจีน

ตารางที่ (ง)-1: กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของจีน 5 รายแบ่งตามกาลังการผลิตตามจริง (เมกะวัตต์) และประเภท
เชื้อเพลิง ปี 2557

บริษัท

พลังน้า

ความร้อน
(ถ่านหินและ
ก๊าซธรรมชาติ)

นิวเคลียร์

ลม

รวม
ทั้งหมด

บริษัทไชน่าฮวนเอ็ง (China HuaNeng
Group

20,000.0

118,340.0

0.0

13,138.0

151,490.0

บริษัทไชน่าดาตัง (China Datang
Corporation)

19,084.0

90,006.0

0.0

11,399.0

120,489.0
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

บริษัท

พลังน้า

ความร้อน
(ถ่านหินและ
ก๊าซธรรมชาติ)

นิวเคลียร์

ลม

รวม
ทั้งหมด

บริษัทไชน่าหัวเตียน (China HuaDian
Corporation)

23,290.0

89,590.0

0.0

8,000.0

120,880.0

บริษัทไชน่ากวนเตียน (China GuoDian
Corporation)

12,850.0

92,390.0

0.0

19,760.0

125,000.0

บริษัทไชน่าอินเวสต์เม้นท์เพาเวอร์ (CIPC
(China Investment Power
Corporation))

20,699.0

59,000.0

2,100.0

6,524.0

88,323.0

แหล่งที่มา: กลุ่มบริษัทบริษัทไชน่ากวนเตียน บริษัทไชน่าดาตัง บริษัทไชน่าอินเวสต์เม้นท์เพาเวอร์ บริษัทไชน่าฮวนเอ็ง บริษัทไชน่าหัวเตียน , สานักงาน
คณะกรรมการดูแลและจัดการทรัพย์สินของรัฐแห่งสภาของรัฐ (SASAC), ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน, ปี 2558


ส่วนแบ่งตลาดและการจัดอันดับ
มณฑลเหอเป่ย
จากข้อมูลในปี 2556 กาลังการผลิตติดตั้งโดยรวมของโรงไฟฟ้าถ่านหินใน
มณฑลเหอเป่ยอยู่ที่ 41,870.0 เมกะวัตต์ซึ่งฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแ วนได้ตั้ง
ข้อสังเกตว่า นอกจากโรงไฟฟ้าหม่าตูของบริษัทการไฟฟ้าแห่งประเทศจีนแล้ว
ผู้ควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินรายอื่น ๆ ในมณฑลเหอเป่ยล้วนเป็น ผู้ผลิต
ไฟฟ้าอิสระทั้งสิ้น ดังนั้น จึงมีการคาดการณ์ว่ากาลังการผลิตตามจริงโดยรวม
ของบริษัทรายใหญ่ที่สุดทั้ง 8 รายจะอยู่ที่ 25,188.0 เมกะวัตต์หรือประมาณ
ร้อยละ 60.2 ของส่วนแบ่งตลาดทั้งหมดของกาลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้า
พลังงานถ่านหิน

ตารางที่ (ง)-2: กาลังการผลิตตามจริงของผู้ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน มณฑลเหอเป่ย ปี 2556
บริษัท

จานวน
โรงงาน

กาลังการผลิตตาม
จริง (เมกะวัตต์)

HPCIC

บริษัทเหอเป่ยการก่อสร้างและการลงทุน (Hebei Province
Construction & Investment Co)

16

6,828.0

Datang

ดาตัง กรุ๊ป โซล อินเวสต์เม้นท์ (Datang Group sole investment)

10

6,640.0

Huaneng

ฮวนเอ็ง กรุ๊ป (Huaneng Group)

3

2,800.0

Guohua

บริษัทปักกิ่งกู๋หัวเพาเวอร์ (Beijing Guohua Power Co)

1

2,400.0

Guodian

กู๋เตียน กรุ๊ป (Guodian Group)

6

1,750.0

CPIC

บริษัทไชน่าเพาเวอร์อินเวสต์เม้นท์ (China Power Investment
Corporation)

3

1,700.0

Huadian

หัวเตียน กรุ๊ป (Huadian Group)

4

1,600.0
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

บริษัท
Huarun Power

บริษัทหัวรันเพาเวอร์โฮลดิ้ง (Huarun Power Holding Co)

จานวน
โรงงาน

กาลังการผลิตตาม
จริง (เมกะวัตต์)

4

1,470.0

กาลังการผลิตตามจริงรวมของผู้ผลิตรายใหญ่ทั้ง 8 แห่ง (เมกะวัตต์)

25,188.0

กาลังการผลิตติดตั้งรวม (เมกะวัตต์)

41,870.0

กาลังการผลิตของผู้ผลิตรายอื่น ๆ (เมกะวัตต์)

16,682.0

หมายเหตุ: ข้อมูลในปี 2557 ไม่ได้ถูกเปิดเผยแก่สาธารณชนในการเผยแพร่รายงานฉบับนี้
แหล่งที่มา: วู้ดแอนด์แมคเคนซี่ ปี 2557; ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน

มณฑลซานซี
จากข้อ มู ล จนถึ งปลายปี 2556 มณฑลซานซี มี กาลั ง การผลิ ต ติ ดตั้ ง สาหรั บ
การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินอยู่ที่ 50,845.0 เมกะวัตต์ โดยอุตสาหกรรมการผลิต
ไฟฟ้ า จากถ่ า นหิ น ในมณฑลซานซี ไ ด้ ถู ก แบ่ ง ออกเป็ น ส่ ว นย่ อ ยต่ า ง ๆ
อันประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ระดับประเทศ กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น และกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า ที่ เ ป็ น ของรั ฐ บาลมณฑล โดยบริ ษั ท ฯ
มีกาลังการผลิตติดตั้งสาหรับการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินอยู่ที่ 273.0 เมกะวัตต์
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถถือครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้ประมาณร้อยละ
0.5 ในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินทั้งหมดในมณฑลซานซี
ตารางที่ (ง)-3: กาลังการผลิตตามจริงของผู้ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินรายใหญ่ มณฑลซานซี ปี 2556
บริษัท

จานวนโรงงาน

กาลังการผลิตตามจริง
(เมกะวัตต์)

Guodian

กู๋เตียน กรุ๊ป (Guodian Group)

7

6,372.0

SIEG

บริษัทซานซี อินเตอร์เนชั่นแนล อิเล็คทริค กรุ๊ป จากัด
(Shanxi International Electric Group)

7

5,820.0

Datang

ดาตัง กรุ๊ป (Datang Group)

8

5,437.0

CPIC

บริษัทไชน่าเพาเวอร์อินเวสต์เม้นท์
(China Power Investment Corporation)

8

3,820.0

SLPC

บริษัทซานซีโลคัลเพาเวอร์
(Shanxi Local Power Co)

2

1,880.0

WHEC

บริษัทหวูเซียงเหอซิน (Wuxiang Hexin Electric Co)

1

1,200.0

Huaneng

ฮวนเอ็ง กรุ๊ป (Huaneng Group)

2

960.0

Luneng

หลูเหน่ง กรุ๊ป (Luneng Group)

2

720.0

PCIC

บริษัทปิงฉูโคล (Pingshuo Coal Industry Co)

1

700.0
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SDIC

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

บริษัท

จานวนโรงงาน

กาลังการผลิตตามจริง
(เมกะวัตต์)

บริษัทสเตทดีเวลลอปเม้นท์
(State Development & Investment Corp)

1

270.0

กาลังการผลิตตามจริงรวมของผู้ผลิตรายใหญ่ทั้ง 8 แห่ง (เมกะวัตต์)

27,179.0

กาลังการผลิตติดตั้งรวม (เมกะวัตต์)

50,845.0

กาลังการผลิตของผู้ผลิตรายอื่น ๆ (เมกะวัตต์)

23,666.0

หมายเหตุ: ข้อมูลในปี 2557 ไม่ได้ถูกเปิดเผยแก่สาธารณชนในการเผยแพร่รายงานฉบับนี้
แหล่งที่มา: วู้ดแอนด์แมคเคนซี่ ปี 2557; ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน

มณฑลซานตง
ในปี 2556 ก าลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ ง โดยรวมของการผลิ ต ไฟฟ้ า จากถ่ า นหิ น ใน
มณฑลซานตงอยู่ที่ 70,524.0 เมกะวัตต์ โดยกาลังการผลิตตามจริงของผู้ผลิต
รายใหญ่ที่สุดทั้ง 8 แห่งในตลาดรวมกันเท่ากับร้อยละ 55.6 ของกาลังการผลิต
ติดตั้งทั้งหมด
ตารางที่ (ง)-4: กาลังการผลิตตามจริงของผู้ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินรายใหญ่ มณฑลซานตง ปี 2555 ถึงปี 2563
บริษัท

จานวนโรงงาน

กาลังการผลิตตามจริง
(เมกะวัตต์)

Huaneng

ฮวนเอ็ง กรุ๊ป

17

12,855.0

Huadian

หัวเตียน กรุ๊ป (Huadian Group)

11

12,086.0

Guodian

กู๋เตียน กรุ๊ป (Guodian Group)

10

4,630.0

SPITC

บริษัทซานตงอินเตอร์ทรัสต์
(Shandong Province International Trust Investment Co)

3

3,510.0

Datang

ดาตัง กรุ๊ป (Datang Group)

2

1,980.0

Luneng

หลูเหน่ง กรุ๊ป (Luneng Group)

3

1,975.0

SEPGC

กลุ่มบริษัทซานตงอิเล็คทริคเพาเวอร์ (Shandong Electric
Power Group Co)

2

1,510.0

REDGC

บริษัทหรีเจ้า (Rizhao Economic Development General
Co)

1

200.0

กาลังการผลิตตามจริงรวมของผู้ผลิตรายใหญ่ทั้ง 8 แห่ง (เมกะวัตต์)

39,201.0

กาลังการผลิตติดตั้งรวม (2556) (เมกะวัตต์)

70,524.0

กาลังการผลิตของผู้ผลิตรายอื่น ๆ (เมกะวัตต์)

31,323.0

หมายเหตุ: ข้อมูลในปี 2557 ไม่ได้ถูกเปิดเผยแก่สาธารณชนในการเผยแพร่รายงานฉบับนี้
แหล่งที่มา: วู้ดแอนด์แมคเคนซี่ ปี 2557; ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน
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(5)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ภาพรวมในอนาคต
การเปิดเสรีตลาดแบบค่อยเป็นค่อยไป
ภาคการผลิตไฟฟ้าของประเทศจีนกาลังเผชิญกับการปฏิรูปและการเปลี่ยนผ่านต่าง ๆ ซึ่ง
คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งประเทศจีนได้กาหนด “ข้อแนะนาเกี่ยวกับการลง
รายละเอียดเชิงลึกการปฏิรูประเบียบข้อบังคับในภาคการผลิตไฟฟ้า ” ในเดือนกุมภาพันธ์
2558 ซึ่งถือเป็นนโยบายฉบับแรกนับจาก “การปฏิรูประบบอุตสาหกรรมไฟฟ้า ” ที่ออกมา
ในปี 2545 อันเป็นเอกสารหลักที่ส่งสัญ ญาณถึงการเปลี่ยนแปลงสาคัญ ในด้านต่าง ๆ
ต่อไปนี้


คงสภาพสินทรัพย์สาหรับการจ่ายไฟฟ้าให้เป็นสินทรัพย์ที่ครอบครองโดยรัฐ
และรัฐบาลเป็นผู้กาหนดราคาสาหรับบริการส่วนนี้



เปิดเสรีการผลิตไฟฟ้าและตลาดค้าปลีกพลังงานไฟฟ้า

การแบ่งแยกหน้าที่การค้าปลีกออกจากบริษัทที่ดาเนินการเกี่ยวกับเครือ ข่ายเชื่อ มโยง
ไฟฟ้าและการส่งเสริมให้ภาคเอกชนรวมถึงส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการค้าปลีกพลังงานไฟฟ้านับเป็นก้าวแรกของการเปิดตลาดตลาดเสรี ซึ่งมีความเป็นไป
ได้สูงว่าจะเป็นการทดสอบกลไกตลาดที่จะช่วยให้ผู้ผลิตและผู้มีส่วนร่วมในตลาดราย
อื่ น ๆ สามารถก าหนดอั ต ราค่ า ไฟฟ้ า ส าหรั บ ไฟฟ้ า ที่ ส่ ง เข้ า เครื อ ข่ า ยเชื่ อ มโยงไฟฟ้ า
(On-grid-tariff) ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลเป็นผู้กาหนดได้
การเจริ ญ เติ บ โตที่ ต่ อ เนื่ อ งและการเพิ่ ม ก าลั ง การผลิ ต ที่ ห ลากหลาย รวมถึ ง
การลดการปล่อยคาร์บอน
อุปสงค์ด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศจีนยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่อ ง โดยการใช้
พลังงานไฟฟ้าของประเทศจีนในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 4,000.0 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อคน ซึ่ง
คิดเป็น เพี ยง 1 ใน 3 ของปริ มาณการใช้ พลัง งานไฟฟ้ าในประเทศสหรัฐ อเมริ กาและ
ประเทศแคนาดา การที่ประเทศจีนกาลังพยายามพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองและปรับปรุง
มาตรฐานการครองชีพของประชากร ทาให้อุปสงค์ด้านพลังงานไฟฟ้าคาดว่าจะยังคง
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวนได้คาดการณ์ว่า กาลังการผลิตติดตั้ง
ของประเทศจีนจะเพิ่มขึ้นจาก 1.5 เทราวัตต์ในปี 2558 เป็น 2.0 เทราวัตต์ ในปี 2563
ด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 6.2
การลดการพึ่ ง พาถ่ า นหิ น ได้ ก ลายเป็ น ประเด็ น ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ รั ฐ บาลจี น ใน
การบรรลุ เ ป้ า หมายดั ง กล่ า ว โดยรั ฐ บาลได้ ส นั บ สนุ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ออกระเบี ย บ
การวางแผนด้านการบริหารจัดการประจาปีสาหรับแต่ละมณฑล ตลอดจนให้คาแนะนา
เชิ ง กลยุ ท ธ์ เ พื่ อ เพิ่ ม การลงทุ น ในแหล่ ง เชื้ อ เพลิ ง อื่ น ๆ โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พลั ง งานลม
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ และแอลเอ็ น จี จ ากโครงการริ เ ริ่ ม ต่ า ง ๆ ของรั ฐ บาลได้ มี ก าร
คาดการณ์ว่า กาลังการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน จะอยู่ที่ร้อยละ 55.0 ของกาลังการผลิต
ติดตั้งทั้งหมด ภายในปี 2563 โดยลดลงเกือบร้อยละ 8.0 จากระดับปัจจุบันที่ร้อยละ 62.9
ในปี 2557
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นอกจากนี้ ประเทศจี นยั ง ได้ ด าเนิน กลยุ ท ธ์อ ย่า งเข้ มงวดเพื่ อ ปรับ ปรุง มาตรฐานและ
ประสิทธิภ าพการปล่อ ยก๊าซคาร์บอนจากโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน ซึ่งรวมถึงการปิ ด
โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาดเล็กหลายแห่ง และการบังคับใช้อุปกรณ์ควบคุมมลภาวะ
ต่าง ๆ ภายในโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน รวมถึงการบังคับใช้โรงไฟฟ้าแห่งใหม่ต้องเป็น
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม และโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงและมี
การปล่อยก๊าซคาร์บอนต่า
สาหรับก้าวต่อไปในอนาคต รัฐบาลจีนอาจมีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมมากยิ่งขึ้นใน
การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเนื่องจากโรงไฟฟ้ารูปแบบนี้มีประสิทธิภาพสูงกว่าโรงไฟฟ้าที่
ผลิตไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว โดยเมืองต่าง ๆ ที่ถูกเลือกในมณฑลเหอเป่ย มณฑลซานตง
และมณฑลซานซีจัดเป็น “พื้นที่ควบคุมวิกฤต” อันพิจารณาจากมลภาวะในบรรยากาศซึ่ง
นาไปสู่การระงับการอนุมัติโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแห่งใหม่ เว้นแต่จะเป็น โรงไฟฟ้า
พลังงานร่วม หรือโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาดใหญ่ที่สามารถทดแทนโรงไฟฟ้าขนาด
เล็กที่ไร้ประสิทธิภาพได้
การพั ฒนาและการเสริม สร้ า งความแข็ งแกร่ งของเครื อ ข่ า ยการเชื่ อ มต่ อ ไฟฟ้ า (Grid
Networks)
ในขณะที่ประเทศจีนกาลังพยายามขยายเครือข่ายการเชื่อมต่อเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ที่ยังไม่มี
ไฟฟ้าและลดจานวนประชากรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นั้น ยังได้มีการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
สาหรับโครงการ “สายส่งไฟฟ้าแนวตะวันตก-ตะวันออก” ซึ่งจะส่งไฟฟ้าจากมณฑลใน
พื้นที่ทางตะวันตกที่มีทรัพยากรพลังงานไฟฟ้ามากกว่าไปยังมณฑลในพื้นที่ทางตะวันออก
ที่มีความหนาแน่นของประชากรมากกว่าแต่มีทรัพยากรสาหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าต่า
(จ)

ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศต่าง ๆ
(1)

ภาพรวมการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ญี่ปุ่น


โครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพิงการนาเข้าของพลังงานเป็นอย่างมาก
ตามข้อมูลของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น
ในปี 2557 ประเทศญี่ปุ่นนาเข้าน้ามั นดิบจากประเทศแถบตะวันออกกลาง
มากกว่าร้อ ยละ 80.029 จึงทาให้ประเทศญี่ปุ่นขาดความมั่นคงด้านพลังงาน
โดยเฉพาะการหาเชื้อเพลิงสาหรับการผลิตไฟฟ้า ดังนั้น การผสมผสานกันอย่าง
ลงตัวของการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสิ้นเปลืองและจากแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนจึงเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้เกิดความมั่นคงในการจัดหาพลังงานไฟฟ้า
รวมถึงยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจต่อประเทศ

29

รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติเชื้อเพลิงปิโตรเลียม เดือนมิถุนายน 2558 โดย METI
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ในปี 2549 กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมได้เริ่มใช้ “ยุทธศาสตร์
ด้านพลังงานแห่งชาติฉบับใหม่ ” (New National Energy Strategy) ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานแห่งชาติฉบับนี้กล่าวถึงนโยบายด้านประสิทธิภ าพ
ทางด้านพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานโดยกาหนดเป้าหมายให้มีการพัฒนา
ประสิทธิภาพพลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.0 ภายในปี 2573 รวมถึงให้มีการผลิต
พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์
เพิ่ ม ขึ้ น อี ก จากร้ อ ยละ 30.0 เป็ น ร้ อ ยละ 40.0 ของการผลิ ต ไฟฟ้ า รวมของ
ประเทศ
ในเดือนมิถุนายน 2553 คณะรัฐมนตรี ญี่ปุ่นได้ดาเนินการตามแผนพลังงาน
ฉบับที่ 3 หรือเรียกว่า “Energy Conservation Frontrunner Plan” โดยมี
เป้าหมายคือ การเพิ่มปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตโดยพลังงานนิวเคลียร์จาก
288.0 เทราวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2553 เป็น 430.0 เทราวัตต์ -ชั่วโมงโดยประมาณ
ในปี 2563 อย่ า งไรก็ ต าม เหตุ ก าณ์ แ ผ่ น ดิ น ไหวครั้ ง ใหญ่ ที่ เ มื อ งเซ็ น ไดใน
ปี 2554 ได้ ส่ ง ผลกระทบทางด้ า นลบต่ อ การพึ่ ง พาพลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ ข อง
ประเทศญี่ปุ่ น ในส่ วนอุบั ติเหตุที่ โรงไฟฟ้าพลัง งานนิว เคลียร์ ฟูกู ชิม่า ดาอิ ชิ
(Fukushima Daiichi) ของบริษัทพลังงานไฟฟ้าโตเกียว (Tokyo Electric
Power Company) ส่งผลให้ประเทศญี่ปุ่นต้องกลับมาทบทวนเรื่องการพึ่งพา
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่ง หลังจากนั้นไม่นาน ในเดือนเมษายน
2557 แผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานฉบับ ที่ 4 ถูกนามาใช้โดยมีสาระสาคั ญ
เกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งและอุ ป สรรคหลั กของโครงสร้ า งทางด้ า นพลั ง งานของ
ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการกาหนดนโยบายระยะยาวด้านพลังงานอย่างครบถ้วน
และเป็นระบบ
แผนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานถูกกาหนดขึ้นเพื่อรับมือกับ
อุปสรรคในภาคการผลิตไฟฟ้า เช่น การใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนที่มี
ประสิทธิภาพด้านต้นทุน (พลังงานแสงอาทิตย์ พลังลม พลังงานจากคลื่นใน
มหาสมุ ทร และพลั ง งานชีว มวล) การปรับ ปรุ ง ความปลอดภั ย ในโรงไฟฟ้ า
พลังงานนิวเคลียร์และการพัฒนาเครือขายการส่งและการจ่ายไฟฟ้า นอกจากนี้
แผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานฉบับ ที่ 4 ยังมุ่งเน้นให้มีโครงสร้างอุปสงค์แ ละ
อุ ป ทานด้ า นพลั ง งานที่ ยื ด หยุ่ น และมี ห ลายชั้ น เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า การผลิ ต มี
เสถี ยรภาพและมีก ารตอบสนองที่ยื ด หยุ่น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงอุ ป สงค์ ข อง
พลังงาน


โครงสร้างอุตสาหกรรมและโซ่คุณค่า
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวียนประเภทเดียวที่ถูกระบุไว้ในแผนการ
ซื้อไฟฟ้าส่วนเกินก่อนที่จะมีการนาแผนการกาหนดอัตราค่าไฟฟ้าที่กาหนดไว้
ล่วงหน้ามาใช้ในเดือนกรกฎาคม 2555 ภายหลังการนาแผนการกาหนดราคา
ค่าไฟฟ้าในอัตราคงที่ที่กาหนดไว้ล่วงหน้ามาใช้ ผู้ให้บริการด้ านสาธารณูปโภค
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ไฟฟ้าจะต้องซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนทุกประเภทตลอดระยะเวลา
ที่ได้ตกลงไว้ (10 - 20 ปี) ในราคาที่ถูกกาหนดไว้ล่วงหน้า การกาหนดอัตรา
ค่ า ไฟฟ้ า ที่ ก าหนดไว้ ล่ ว งหน้ า นี้ มี ส่ ว นช่ ว ยในการสนั บ สนุ น การใช้ พ ลั ง งาน
หมุ นเวี ยนมากกว่า แผนการซื้ อ พลั งงานส่ ว นเกิ นซึ่ ง ครอบคลุ มเฉพาะไฟฟ้ า
ส่วนเกินที่ผลิตจากแผงโซลาร์เซลล์เท่านั้น
รูป (จ)-1: การกาหนดอัตราค่าไฟฟ้าที่กาหนดไว้ล่วงหน้า (Feed-in-Tariff) สาหรับพลังงานหมุนเวียน

พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลม
พลังงานน้า
พลังงานชีวมวล
พลังงานความร้อน
ใต้พิภพ

ขายไฟฟ้า
ซื้อไฟฟ้าที่ราคาที่กาหนดไว้
ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่
กาหนด

อนุมัติ
การประกอบ
กิจการ

ผู้ให้บริการ
สาธารณูปโภคไฟฟ้า

พิจารณาอนุมัติค่า
รับซื้อไฟฟ้าและ
กาหนดระยะเวลา

จ่ายไฟฟ้า

ลูกค้า
สาธารณูปโภคไฟฟ้า

เก็บเงินค่าไฟฟ้าและค่า
ไฟฟ้าส่วนเกิน

หน่วยงานที่มีหน้าที่ปรับค่าไฟฟ้า
เพิ่มเติม (รวบรวมและแจกจ่าย
ค่าไฟฟ้าเพิ่มเติม)

พิจารณาอนุมัติการปรับค่า
ไฟฟ้าเพิ่มเติม
ต่อราคากิโลวัตต์-ชั่วโมง
(ทุก ๆ ปีงบประมาณ)

กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น (คณะกรรมการพิเศษเพื่อ
พิจารณาค่ารับซื้อไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าเพิ่มเติม และระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้)
แหล่งที่มา: สานักงานทรัพยากรและพลังงานแห่งชาติ (Agency of Natural Resources and Energy) กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของ
ประเทศญี่ปุ่น (METI)

ความแตกต่างระหว่างราคาซื้อไฟฟ้าและต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านไป
ยังผู้ใช้ไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น ส่วนการเก็บเงินค่าไฟฟ้าส่วนเกินนั้นจะถูกคิดรวม
ในใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้ารายเดือนของผู้บริโภคซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการใช้ไฟฟ้า
ดังนั้น ต้นทุนในการซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากพลั งงานหมุนเวียนจะถูกนาไปคิดใน
รูปแบบของการเก็บเงินค่าไฟฟ้าเพิ่มเติม ซึ่งถูกกาหนดโดยกระทรวงเศรษฐกิจ
การค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นเป็นรายปี
หนึ่งในวิธีลงทุนในธุร กิจพลังงานหมุนเวียนของประเทศญี่ปุ่น คือ การจัดตั้ง
บริษัทจากัด ซึ่งเรียกอีกชื่อว่า การลงทุนแบบจี เค โดยทั่วไปบริษัทที่จัดตั้งขึ้น
ภายใต้การลงทุนแบบจีเคจะทาหน้าที่เป็นผู้ถือ ครองสินทรัพย์ข องโรงไฟฟ้ า
พลังงานหมุนเวียน เมื่อมีการลงทุนในสินทรัพย์โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดย
นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ จ ะเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มภายใต้ สั ญ ญา
ข้อผูกพัน 2 ฝ่ายหรือที่มีชื่อว่า โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค ซึ่งถูกควบคุม
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ภายใต้ประมวลกฎหมายด้านพาณิชย์ของประเทศญี่ปุ่น มาตรา 535 โดยนัก
ลงทุนต่างชาติที่เป็นนักลงทุนของโครงสร้างการลงทุนแบบทีเคจะไม่มีส่วนร่วม
ในการบริหารบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยตามกฎหมายดังกล่าว นักลงทุนสามารถ
เจรจาต่อ รองกาไรหรือ ขาดทุนที่ เป็ นผลมาจากการดาเนิ นการของผู้ ดาเนิ น
กิจการของโครงสร้างการลงทุนแบบทีเค ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นหน่วยงานใน
ประเทศญี่ ปุ่ น ที่ ท าหน้ า ที่ บ ริ ห ารงานสิ น ทรั พ ย์ พ ลั ง งานหมุ น เวี ย นนั้ น ๆ ใน
ขณะเดียวกัน นักลงทุนของโครงสร้างการลงทุนแบบทีเคยังคงต้องชาระภาษี
ตามสัดส่วนของกาไรที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์พลังงานหมุนเวียนตามที่ได้ตกลง
กันไว้ก่อนแล้วกับผู้ดาเนินกิจการของโครงสร้างการลงทุนแบบทีเค


สภาวะอุปสงค์
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนถูกคาดการณ์ว่าจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ย
สะสมต่อปีที่ร้อยละ 4.1 จาก 90.1 เทราวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2559 เป็น 105.7
เทราวัตต์ -ชั่วโมง ในปี 2563 ในขณะที่ คาดการณ์ว่า การผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์จะเติบโตโดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 6.2 จาก 42.9
เทราวัตต์ -ชั่วโมง เป็น 54.7 เทราวัตต์-ชั่วโมงในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ 51.8 ของการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรวมภายในปี 2563 ในขณะ
ที่ในปี 2555 การผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนมีเ พียงประมาณร้อ ยละ
14.6 เนื่อ งจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farms) ใช้เวลาใน
การติดตั้งสั้นกว่าและใช้พื้นที่ในการดาเนินการน้อยกว่าเมื่อเทียบกั บการผลิต
ไฟฟ้ า พลั ง งานหมุ น เวี ย นประเภทอื่ น ท าให้ ก ารผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ เ ป็ น แหล่ ง พลั ง งานทางเลื อ กที่ น่ า สนใจเมื่ อ เที ย บกั บ พลั ง งาน
หมุ น เวี ย นอื่ น ๆ เช่ น การผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานลมซึ่ ง ต้ อ งใช้ พื้ น ที่
การดาเนินการที่ใหญ่กว่ามาก อีกทั้งยังใช้เวลาในการพัฒนานานกว่า และเงิน
ลงทุนสูงกว่าอีกด้วย30 นอกจากนี้ การขยายของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไป
ทั่วโลกอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตกันอย่างแพร่หลายซึ่ง
ทาให้ต้นทุนพลังงานแสงอาทิตย์ลดต่าลง ส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุน
เพิ่มสูงขึ้น

30

แผนพลังงานเชิงกลยุทธ์ เมษายนปี 2557 หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
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30.0%
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20.0%

20,000

10.0%

การผลิตไฟฟ้า
(กิกะว ัตต์-ชว่ ั โมง)

120,000

-

0.0%
2555

2556
2557
2558
พลังงานทดแทน (กิกะวัตต์-ชั่วโมง)
สัดส่วนพลังงานแสงอาทิตย์(%)

2559F

2560F

2561F

2562F

2563F
พลังงานแสงอาทิตย์ (กิกะวัตต์-ชั่วโมง)

ส ัดส่วนพล ังงานแสงอาทิตย์(%)

แผนภูมิ (จ)-1: ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในอดีตและที่มีการคาดการณ์ในอนาคต (กิกะวัตต์ ชั่วโมง) ในประเทศญี่ปุ่น ปี 2555 ถึงปี 2563

แหล่งที่มา: มูลนิธิพลังงานหมุนเวียนประเทศญี่ปุ่น (JREF) Japan for Sustainability และ สานักบริหารข้อมูลสารสนเทศพลังงานแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
(EIA)

สภาวะอุปทาน



เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เมืองเซ็นไดในปี 2554 มีผลกระทบที่สาคัญต่อ
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าแต่ละประเภทของประเทศญี่ปุ่น โดยกาลังการผลิตติดตั้ง
รวมสาหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน คาดการณ์ว่าจะลดลงจาก
155.0 กิกะวัตต์ หรือเท่ากับร้อยละ 56.0 ในปี 2558 เป็น 111.0 กิกะวัตต์ หรือ
เท่ากับร้อยละ 40.0 ภายในปี 2563 ในช่วงเวลาเดียวกัน สัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนถูกคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นจาก 35.0 กิกะวัตต์ หรือ
เท่ากับร้อ ยละ 12.0 เป็น 79.0 กิกะวัตต์ หรือ เท่ากับร้อยละ 28.0 ของกาลัง
การผลิตติดตั้งแล้ว

400

กาลังการผลิตติดตั้งแล้ว (กิกกะ
วัตต์)
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20%

200
10%

100
0

0%
2555
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2557

2558E

2559F

2560F

พลังงานความร้อน (ถ่านหิน ก๊าซ ดีเซล)
พลังงานนิวเคลียร์

2561F

2562F

2563F

สัดส่วนพลังงานหมุนเวียน (%)

แผนภูมิ (จ)-2: แนวโน้มการเติบโตของกาลังการผลิต (กิกะวัตต์) ในประเทศญี่ปุ่น ปี 2555 ถึงปี 2563

พลังงน้า
พลังงงานทดแทน

แหล่งที่มา: สมาพันธ์บริษัทพลังงานไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น (FEPC) และ มูลนิธิพลังงานหมุนเวียนประเทศญี่ปุ่น (JREF) สมาคมพลังงานลมประเทศญี่ปุ่น
(JWPA) และสานักบริหารข้อมูลสารสนเทศพลังงานแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (EIA)

ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2563 กาลังการผลิตรวมในประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มว่าจะอยู่
ในระดับคงที่ แม้ว่าจะมีการคาดการณ์ไว้ว่าจะมีความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
ในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว ความต้ อ งการพลั ง งานลดลงมี ส าเหตุ ห ลั ก มาจาก
การลงทุนของประเทศญี่ปุ่นในโครงการเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

เช่ น มาตรการอนุ รั ก ษ์พ ลั ง งานในฤดู ร้ อ นและโครงการท็อ ป รัน เนอร์ (Top
Runner) (ทุก ๆ ปี อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่า
ที่ สุ ด ในประเภทเดี ย วกั น จะถู ก ถอดออกจากตลาด) ในขณะเดี ย วกั น ก าลั ง
การผลิตของการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนถูกคาดการณ์ว่ าจะ
เติบโตขึ้นจาก 27.6 กิกะวัตต์ ในปี 2558 เป็น 64.0 กิกะวัตต์ ในปี 2563
แผนภูมิ 5 3: สัดส่วนในอดีตและการคาดการณ์ในอนาคตของกาลังการผลิตไฟฟ้า(เมกะวัตต์)จากพลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2555 จนถึง ปี 2563

กาลังการผลิต (เมกกะวัตต์)
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560
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พลังงานชีวมวล

2,344

2,436

2,576

2,724

2,880

3,045

3,220

3,405

3,600

พลังงานลม

2,618

2,665

2,788

4,000

5,000

6,000

7,500

9,500

11,000

พลังงานแสงอาทิตย์

6,885

13,928

23,300

27,574

32,631

38,616

45,699

54,081

64,000

รวม

12,388

19,570

29,211

34,851

41,071

48,228

56,992

67,566

79,187

พลังงานความร้อนใต่พภิ พ

ที่มา: สมาคมพลังงานลมประเทศญี่ปุ่น (JWPA) ทบวงพลังงานระหว่างประเทศ(IEA) หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน(Agency of Natural
Resources and Energy) สถาบันเพื่อนโยบายพลังงานยืนยง(Institute for Sustainable Energy Policies) สังกัดกระทรวงการค้า เศรษฐกิจ และ
อุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น(METI) และ รายงานพลังงานความร้อนใต้พิภพจากสานักบริหารข้อมูลสารสนเทศพลังงานแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (EIA)



ภาวะการแข่งขัน
ในปี 2557 การผลิตไฟฟ้าโดยผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 2.1 (492
เมกะวั ต ต์ ) จากก าลั ง การผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ร วม 23,300.0
เมกะวัตต์ในประเทศญี่ปุ่น ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระใน
ประเทศญี่ปุ่นนั้นมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่เพียงไม่กี่ราย และมี
ผู้ ผ ลิ ต พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ข นาดเล็ ก ประมาณ 10 ถึ ง 15 ราย ซึ่ ง มี ก าลั ง
การผลิตรวมกันน้อยกว่า 30.0 เมกะวัตต์ ในปี 2557 บริษัทมิบูกาวะ เป็นผู้ผลิต
ขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งมีกาลังการผลิตติดตั้งประมาณ 170.0 เมกะวัตต์ ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 34.5 ของกาลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ
ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระและบริษัทยูรัสเอนเนอร์จี ที่มีกาลังการผลิต 118.0 เมกะวัตต์
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

หรือร้อยละ 24.0 ของกาลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของผู้ผลิต
ไฟฟ้าอิสระ
แผนภูมิ (จ)-3: ส่วนแบ่งการตลาดระหว่างผู้ผลิต ไฟฟ้าอิสระแบ่งตามกาลังการผลิตติ ด ตั้งแล้วของไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (เมกะวัตต์) ในประเทศญี่ปุ่น ปี 2557
บริษัท ฮันฮวา คิว เซลล์ส
(ประเทศญี่ปุ่น) 26.8
เมกะวัตต์ 5.5%

อืน่ ๆ 60.4
เมกะวัตต์ 12.3%

บมจ. ราชบุรี
20.1 เมกะวัตต์ 4.1%

บริษัท ซี-เทค คอร์
ปอเรชั่น 32.6 เมกะวัตต์
บริษัท ไดมอนด์ โซล่าร์
คอร์ปอเรชั่น (บริษัทย่อย
ของบริษัทมิตซูบิชิคอร์
ปอเรชั่น) 64.1 เมกะวัตต์

บริษัท มิบูกาวะ
(บริษัทย่อยที่บริษัทมารู
เบนิ ถือหุ้นทั้งหมด)
169.6 เมกะวัตต์ 34.5%

6.6%

บริษัทยูรัสเอนเนอร์จี
118.0 เมกะวัตต์, 24.0%

13.0%

แหล่งที่มา: รายงานประจาปีของบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระในประเทศญี่ปุ่น



ภาพรวมในอนาคต
ประเทศญี่ปุ่ นจะยังคงเดินหน้าต่ อ ไปในการผสมผสานแหล่งพลั งงานไฟฟ้ า
แต่ละประเภทอย่างสมดุล การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของประเทศ
ญี่ ปุ่ น จะมี สั ด ส่ ว นร่ ว มกั บ เชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล และไฟฟ้ า พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ ที่
ค่ อ นข้ า งแน่ น อน เพื่ อ รั บ ประกั น ถึ ง ความมั่ น คงทางพลั ง งาน การอนุ รั ก ษ์
พลังงานและประสิทธิภาพในด้านต้นทุนพลังงานในประเทศ
ความต้ อ งการใช้ พ ลั ง งานยั ง คงมี แ นวโน้ ม คงที่ ใ นอนาคตอั น ใกล้ เ นื่ อ งจาก
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและขนาดของครอบครัวที่เล็กลงส่งผลให้
การใช้ พ ลั ง งานในภาคที่ อ ยู่ อ าศั ย ลดลง นอกจากนี้ ความพยายามใน
การอนุรักษ์พลังงาน การฟื้นฟูเศรษฐกิจและการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิกที่กรุงโตเกียวในปี 2563 ที่กาลังจะมาถึง จะเป็นปัจจัยหลักที่กระทบ
ต่อแนวโน้มการใช้พลังงานในประเทศญี่ปุ่น
ตลาดการผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นประเทศญี่ ปุ่ น ถู ก พั ฒ นาไปใน
ทางบวกตั้งแต่เริ่มดาเนินการกาหนดอัตราค่าไฟฟ้าที่กาหนดไว้ล่วงหน้าในปี
2555 ซึ่ ง อนุ ญ าตให้ โ รงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ข นาดใหญ่ เ กิ น 500.0
กิโลวัตต์เข้าร่วมในโครงการได้ ในขณะเดียวกัน การเติบโตอย่างรวดเร็วของ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังมีแนวโน้มที่จะส่งเสริมการเติบโตของภาค
การผลิตแผงโซลาร์เซลล์และภาคการผลิตองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อ ง
นอกจากนั้น มาตรการสนับ สนุ นจากรั ฐบาลจะส่ง เสริมการพัฒนาโรงไฟฟ้ า
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พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ ละดึ ง ดู ด จ านวนนั ก ลงทุ น ให้ เ พิ่ ม มากขึ้ น โดยก าลั ง
การผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นถูกคาดการณ์ว่าจะ
เพิ่มขึ้นเป็น 36,426.0 เมกะวัตต์ ในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2563
(2)

ภาพรวมของการผลิตพลังงานหมุนเวียนและพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย


โครงสร้างของอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
รัฐบาลไทยดาเนินงานในภาคพลังงานบนพื้นฐานของการให้การแนะนาเพื่อให้
เกิ ด ความมั่ น คงด้ า นพลั ง งานที่ ยั่ ง ยื น การส่ ง เสริ ม พลั ง งานทางเลื อ ก
การควบคุมราคาพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการปกป้อ งสิ่งแวดล้อ ม
โดย คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีพันธกิจในการนาพาประเทศให้
ผ่านพ้นช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่าที่เกิดขึ้นทั่วโลกและก้าวเข้าสู่การเจริญเติบโต
ที่ยั่งยืน ซึ่งได้มีการกาหนดและดาเนินการตามนโยบายพลังงานหมุนเวียนใน
ปี 2551 เพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าวด้วย
การปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เพิ่มมากขึ้นจากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ทา
ให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง อันนาไปสู่ภัยพิบัติร้ายแรงหลายเหตุการณ์ใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง อุ ท กภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปี 2554 ทั้ ง นี้ อั ต รา
การปล่อยคาร์บอนของประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งมี
สัดส่วนเกือบร้อยละ 1.0 ของการปล่อยคาร์บอนทั่วโลก โดยประเทศไทยอยู่ใน
อันดับที่ 21 ของประเทศที่มีการปล่อ ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดของ
โลกและเป็ น อั น ดั บ 7 ในกลุ่ ม ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ เอเชี ย -แปซิ ฟิ ค
นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ด้วยว่า ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จะเพิ่ ม สู ง ขึ้ น อี ก อั น เนื่ อ งมาจากปั จ จั ย ส าคั ญ หลายประการ ไม่ ว่ า จะเป็ น
การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และจ านวนประชากรที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ดั ง นั้ น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระหว่างปี 2555 ถึงปี 2559 (National
Economic and Social Development Plans 2012 – 2016) ได้กาหนด
เป้ า หมายเพื่ อ ลดผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ เพิ่ ม
ประสิทธิ ภ าพพลัง งาน และลดการปล่อ ยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ภ ายในปี
2559 ผ่านการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการพึ่งพาการนาเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็น
จานวนมาก โดยตั้งแต่ ช่วงเดือ นมกราคม 2529 จนถึ งเดือ นธันวาคม 2552
สัดส่วนการนาเข้าน้ามันดิบต่อเดือนของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 80.0
ซึ่งนับว่าเป็นการพึ่งพาพลังงานจากการนาเข้าน้ามันอย่างมาก ดังนั้น ในช่วง
ไม่ กี่ ปีที่ ผ่ านมานี้ รั ฐบาลไทยจึง มุ่ งเน้ น ให้ เ พิ่ ม การผลิ ตและการใช้ พ ลัง งาน
หมุนเวียนผ่านการดาเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

โครงสร้างอุตสาหกรรมและห่วงโซ่คุณค่า
ผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ได้ถูกจัดเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (มีกาลัง
การผลิตติดตั้งน้อยกว่า 10.0 เมกะวัตต์) ซึ่งมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1.0 ของ
ก าลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ ง ทั้ ง หมดในปี 2557 ทั้ ง นี้ กระแสไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ จ ากผู้ ผ ลิ ต
พลังงานแสงอาทิตย์นั้นถูกนาไปขายให้แก่ กฟภ. และกฟน. ในขณะที่ กฟผ.
ไม่ได้ซื้อกระแสไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากโดยตรงแต่อย่างใด
โดยกฟภ. และกฟน. จะซื้อกระแสไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากภายใต้
กฎระเบียบข้อ บังคับเกี่ยวกับการซื้อ พลังงานจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
(สาหรับการผลิตโดยใช้พลังงานหมุนเวียน) ที่กาหนดขึ้นจากกิจการจาหน่าย
กระแสไฟฟ้า เหล่ านี้แ ละยังเป็นผู้ ที่จาหน่า ยกระแสไฟฟ้าไปยัง ผู้ใช้ ไฟฟ้ าใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ไปในตัว

รูปที่ (จ)-2: โครงสร้างอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ปี 2557
กฟผ.
(44.7%)

การผลิต
(% กาลังการ

การนาเข้า
(6.9%)

ผู้ผลิตไฟฟ้า
อิสระ (38%)
IPP

ผลิตติดตั้ง)

ผู้ผลิตไฟฟ้า
รายเล็ก (10.4%)
SPP

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาด
เล็กมาก (<1%) VSPP

กฟผ. (100%)

การส่งพลังงาน

ศูนย์ควบคุมระบบ (SO) และผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียว (SB)

การกระจาย

กฟภ.

ลูกค้า

ลูกค้าโดยตรง

กฟน.

ผู้ใช้ปลายทาง

หมายเหตุ:
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก = ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก(มากกว่า 10.0 เมกะวัตต์และไม่เกิน 90.0 เมกะวัตต์)
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก = ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (น้อยกว่า 10.0 เมกะวัตต์)
แหล่งที่มา: ปรับปรุงจากรายงานประจาปี 2557 ของกฟผ., ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน



สภาวะอุปสงค์
ในปี 2555 ประเทศไทยมี ก ารผลิ ต ไฟฟ้ าจากแหล่ งพลั งงานหมุน เวี ย นอยู่ ที่
ร้อยละ 2.9 ของกาลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด หรือ 5,211.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมงซึ่ง
เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 5.2 หรือ 9,985.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมงในปี 2558 โดยมีอัตรา
เติบโตเฉลี่ยสะสมอยู่ที่ร้อยละ 24.2 ทั้งนี้ จากข้อมูลของแผนพัฒนากาลังผลิต
ไฟฟ้าในปี 2558 พบว่า จะมีการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
อย่างมากจากร้อ ยละ 8.2 หรือ 16,056.0 กิกะวัตต์ -ชั่วโมง ในปี 2559 เป็น
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ร้อยละ 14.8 หรือ 33,805 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ภายในปี 2563 และมีอัตราเติบโต
เฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 20.5
การผลิ ต กระแสไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นประเทศไทยในปี 2555
มีกาลังการผลิตอยู่ที่ 437.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ของกระแสไฟฟ้าทั้งหมด และได้
เพิ่มขึ้นเป็น 1,298.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2557 โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม
ต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 72.4 ซึ่งกระทรวงพลังงานได้คาดการณ์ว่ากระแสไฟฟ้าที่ผลิต
จากพลังงานแสงอาทิตย์นั้นจะเพิ่มสูงขึ้นจาก 1,403.0 กิกะวัตต์ -ชั่วโมง ใน
ปี 2558 เป็น 2,484.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ภายในปี 2563 โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ย
สะสมต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 12.1
แผนภูมิ (จ)-5: ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต ย์ในประเทศไทยที่ผ่านมาและที่คาดการณ์ใ น
อนาคต (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) ในช่วงปี 2555 ถึงปี 2563

การผลิตกระแสไฟฟ้า
(กิกะวัตต์-ชั่วโมง)
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2,216
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1,977

943

1,000
500

1,403

1,763

437

0

2555

2556

2557

2558E

2559F

2560F

2561F

2562F

2563F

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน



สภาวะอุปทาน
ในปี 2553 กาลังการผลิตติดตั้งโดยรวมสาหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุ น เวี ย นในประเทศไทยได้ เ พิ่ ม ขึ้ น จาก 785.0 เมกะวั ต ต์ เป็ น 4 ,494.0
เมกะวัตต์ ในปี 2557 โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี อยู่ที่ร้อยละ 54.7 ทั้งนี้
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลและพลังงานแสงอาทิตย์มีสัดส่วนมากที่สุด
ถึงร้อยละ 82.4 ของกาลังการผลิตส่วนเพิ่มจานวน 3,709.0 เมกะวัตต์โดยมี
กาลัง การผลิตอยู่ ที่ 1,786.0 เมกะวัต ต์แ ละ 1,272.0 เมกะวัตต์ ตามลาดั บ
นอกจากนี้ กาลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังเพิ่มขึ้นจาก
377.0 เมกะวัตต์ ในปี 2555 เป็น 1,299.0 เมกะวัตต์ ในปี 2557 โดยมีอัตรา
เติ บ โตเฉลี่ ย สะสมต่ อ ปี อ ยู่ ที่ ร้ อ ยละ 85.6 ซึ่ ง จากร่ า งแผนพั ฒ นาพลั ง งาน
หมุนเวียนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan)
ปี 2558 ของกระทรวงพลังงานได้มีการคาดการณ์ว่ากาลังการผลิตติดตั้งของ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 3,000.0 เมกะวัตต์ใน
ปี 2567 และเป็น 6,000.0 เมกะวัตต์ในปี 2579 โดยในปี 2557 กาลังการผลิต
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ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ที่ร้อยละ 43.3 ของกาลังการผลิตที่ตั้งเป้าไว้ที่
3,000 เมกะวั ต ต์ ใ นปี 2564 ฟรอสต์ แอนด์ ซั ล ลิ แ วนได้ ค าดการณ์ จ าก
แผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกดังกล่าวว่ากาลังการผลิต
ติดตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะเพิ่มขึ้นจาก 1,500.0 เมกะวัตต์ใน
ปี 2558 เป็น 2,673.0 เมกะวัตต์ในปี 2563 โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี
อยู่ที่ร้อยละ 12.2
แผนภูมิที่ (จ)-6: กาลังการผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต์) ของพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย สาหรับปี 2553 ถึงปี 2557
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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
142

พลังน้าขนาดเล็ก

1

13

102

109

ลม

0

0

112

223

225

แสงอาทิตย์

26

111

377

823

1,299

รวม

785

980

2,786

3,786

4,494

แหล่งที่มา: กระทรวงพลังงาน


ภาวะการแข่งขัน
ในปี 2557 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยได้ถูก
ดาเนิน การเป็ นส่ ว นย่ อ ยมากมายดัง จะเห็ น ได้ จ ากผู้ ผลิ ต ขนาดเล็ ก มากที่ มี
จานวนถึง 288 รายที่อ ยู่ในอุตสาหกรรมนี้ 31 โดยผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
รายใหญ่ 5 อันดับแรกเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย ในปัจจุบัน กฟผ. ไม่ ได้
เป็นผู้ครอบครองโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แ ต่อย่างใด ยกเว้นการถือหุ้น
ร้อยละ 45.0 ในบมจ. ราชบุรี ซึ่งมีกาลังการผลิตติดตั้ง 24.0 เมกะวัตต์สาหรับ
การผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นปี 2557 นอกจากนี้ ยั ง มี
ผู้ประกอบการต่างชาติอีก 2 รายจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รายใหญ่
10 รายตามกาลังการผลิตติดตั้ง ได้แก่ บริษัทซีแอลพี (21.0 เมกะวัตต์) ซึ่งเป็น
บริษัทในเขตปกครองพิเศษฮ่อ งกง และบริษัท ซอนนีดิกซ์ (17.0 เมกะวัตต์ )
ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้ผลิตรายใหญ่ 10 อันดับแรกมีกาลัง
การผลิตติดตั้งอยู่ที่ 550.4 เมกะวัตต์คิดเป็นร้อยละ 42.4 ของกาลังการผลิต
ติดตั้งรวมในปี 2557 ในขณะที่กาลังการผลิตอีก 748.1 เมกะวัตต์ (ร้อ ยละ

31

จากฐาน ข้ อ มู ล ผู้ ผ ลิ ต ไ ฟฟ้ า อิ ส ระ ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า รายเล็ ก และผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า รายเล็ ก มากของคณะกรรมการก ากั บ กิ จ การพลั ง งาน
(http://www.erc.or.th/ERCSPP/)
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

57.6) เป็นของผู้ผลิตรายอื่น รวมถึงบริษัทผู้ผลิตขนาดเล็ก มากที่ไม่ได้เข้าร่วม
อี ก หลายแห่ ง ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ที่ ติ ด ตั้ ง
บนหลังคา
ตารางที่ (จ)-1: รายชื่อผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 10 อันดับแรกของประเทศไทยเรียงตามกาลังการผลิตติดตั้ง
ปี 2557
บริษัท

จานวนโรงงาน

กาลังการผลิตที่ใช้ได้
จริง (เมกะวัตต์)

SPCG

บริษัท เอสพีซีจี จากัด (มหาชน)

36

178.7

BCP

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)

8

118.0

EGCO

บมจ. เอ็กโก

7

94.5

TSE

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)

10

48.0

GUNKUL

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

10

26.4

RATCH

บมจ. ราชบุรี

11

24.0

CLP

บริษัทซีแอลพี โฮลดิ้ง จากัด

1

21.0

Sonnedix

บริษัทซอนนีดิกซ์

2

17.0

IFEC

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จากัด (มหาชน)

7

11.5

PPP

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จากัด (มหาชน)

3

11.3

กาลังการผลิตรวมที่เกิดขึ้นจริงของผู้ผลิต 10 อันดับแรก (เมกะวัตต์)
กาลังการผลิตติดตั้งรวม (2557) (เมกะวัตต์)

550.4
1,298.5

กาลังการผลิตของผู้ผลิตและบริษัทผู้ผลิตขนาดเล็กมากที่ไม่ได้เข้าร่วมรายอื่น ๆ (เมกะวัตต์)

748.1

หมายเหตุ:
1.

กฟผ. ถือหุ้นในบมจ. ราชบุรี ร้อยละ 45.00

2.

บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จากัด (มหาชน) ไม่ได้ถูกรวมอยู่ในตารางดังกล่าว เนื่องจากไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับกาลังการผลิตที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

แหล่งที่มา: รายงานประจาปีของบริษัทต่าง ๆ ที่รวบรวมโดย ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน



ภาพรวมในอนาคต
ตลาดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยยังคงมีทิศทาง
การพัฒนาในเชิงบวกอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการใช้แผนการกาหนดอัตราค่า
ไฟฟ้าที่กาหนดไว้ล่วงหน้า และนโยบายด้านพลังงานหมุนเวียนฉบับ แก้ไขในปี
2556 โดยในปี 2556 ถือ เป็น จุด เปลี่ยนสาหรับ นโยบายการผลิ ตไฟฟ้า จาก
พลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ตลอดจนแผนการดาเนินงานต่าง ๆ ใน
อนาคตเพื่อ ลดการปล่อ ยคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ ยั งเป็นจุ ดเริ่ มต้ น
สาหรับภาคเอกชนและภาครัฐในการร่วมมือปรับปรุงพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจาก
พลั งงานแสงอาทิ ต ย์ผ่ านการก าหนดนโยบายและการบั ง คับ ใช้ กฎระเบี ย บ
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ต่ า ง ๆ โดยรั ฐ บาลยั ง ได้ เ ริ่ ม ใช้ แ ผนการก าหนดอั ต ราค่ า ไฟฟ้ า ที่ ก าหนดไว้
ล่วงหน้าแทนวิธีกาหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) สาหรับการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อช่วยส่งเสริมตลาดพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติดตั้งบนหลังคา อีกทั้งกระทรวงพลังงานยังได้มีโครงการริเริ่มแนวทางสาหรับ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อกาหนดรูปแบบการส่งเสริมพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศไทยอีกด้วย
ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวนได้คาดการณ์ว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย
จะยังเติบโตสูงขึ้นด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 4.8 ในระหว่าง
ปี 2558 ถึง ปี 2563 โดยเพิ่มขึ้นจาก 177,598.0 กิกะวัตต์ -ชั่วโมงในปี 2558
เป็น 224,492.0 กิกะวัตต์ -ชั่วโมงในปี 2563 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัน
เนื่องมาจากภาพรวมของเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศในช่วงระยะเวลาที่มี
การคาดการณ์ ด้ ว ย ซึ่ ง จากแผนพั ฒ นาก าลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ า ในปี 2558 นั้ น
พบว่า สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในฐานะแหล่งพลังงานสาหรับการผลิต
ไฟฟ้ า จะมี ก ารขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมากจากร้ อ ยละ 6.5 หรื อ 12,405.0
กิกะวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2558 เป็นร้อยละ 14.8 หรือ 33,805.0 กิกะวัตต์ -ชั่วโมง
ในปี 2563 ด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 22.2
ในปี 2557 กาลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ที่ 1,298.5
เมกะวัตต์หรือ คิดเป็นร้อ ยละ 43.3 ของกาลังการผลิตที่ตั้งเป้าไว้ที่ 3,000.0
เมกะวัตต์ในปี 2564 นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ด้วยว่าการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยนั้นจะเติ บโตด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม
ต่อ ปีที่ร้อ ยละ 12.1 จาก 1,403.0 กิกะวัตต์ -ชั่วโมงในปี 2558 เป็น 2,484.0
กิกะวัตต์ -ชั่วโมง ในปี 2563 ซึ่งสอดคล้อ งกับการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรม
การผลิตไฟฟ้าจะมีการขยายตัวอย่างต่อ เนื่อ งไปพร้อ มกับการผลิตพลังงาน
หมุ น เวี ย นเพื่ อ รองรั บ เป้ า หมายที่ ตั้ ง เป้ า ไว้ ใ นแผนพั ฒ นาก าลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ า
ระหว่ า งปี 2558 ถึ ง ปี 2579 โดยฟรอสต์ แอนด์ ซั ล ลิ แ วนได้ ค าดการณ์ ว่ า
กาลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะมีอัตราเติบโตเฉลี่ย
สะสมต่ อ ปี เ พิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 12.2 จาก 1,500.0 เมกะวั ต ต์ ใ นปี 2558 เป็ น
2,673.0 เมกะวัตต์ในปี 2563 โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่ร้อยละ
12.2 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายของร่างแผนพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan)
ปี 2558 ที่กาหนดไว้ให้มีกาลังการผลิตอยู่ที่ 3,000.0 เมกะวัตต์ภายในปี 2564
(3)

ภาพรวมของการผลิ ตพลั งงานหมุน เวี ย นและพลัง งานแสงอาทิต ย์ใ นประเทศ
อินเดีย


โครงสร้างของอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
การพึ่งพิงแหล่งการผลิตไฟฟ้าใช้แล้วหมดไปได้ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับ
ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอินเดีย ต้นทุนการผลิตจากแหล่งพลังงาน
ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 106

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
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สิ้นเปลืองแบบใช้แล้วหมดไปนั้นยังคงได้เปรียบในการแข่งขันในช่วงทศวรรษที่
ผ่ า นมาจนถึ ง ปี 2557 แต่ ใ นอนาคตต้ น ทุ น ดั ง กล่ า วมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น
รวมถึงการใช้ประโยชน์จากแหล่งเชื้อเพลิงประเภทสิ้นเปลือง เช่น ถ่านหิน อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการลดการปล่อย
ก๊า ซคาร์ บ อน รั ฐ บาลอิ น เดีย จึ ง ได้ ก าหนดแผนปฏิ บั ติ การแห่ง ชาติ เกี่ ย วกั บ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศ (National Action Plan on Climate
Change) ในเดือนมิถุนายน 2551 เพื่อให้มีการซื้อพลังงานหมุนเวียนให้ได้กว่า
ร้อยละ 5.0 ของการใช้พลังงานทั้งหมดในปี 2552 และปี 2553 โดยให้มีอัตรา
การเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 1.0 ในช่ ว งทศวรรษต่ อ มาจนกระทั่ ง ถึ ง ปี 2563 ทั้ ง นี้
แผนปฏิ บั ติ ก ารแห่ ง ชาติ เ กี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศมี
จุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มกาลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พลังงานแสงอาทิตย์คิดเป็นร้อยละ 15.0 ของการผลิตทั้งหมดหรือประมาณ
35,700.0 กิกะวัตต์-ชัว่ โมงภายในปี 2563
จากข้อมูลดังกล่าว มีการคาดการณ์ว่าประเทศอินเดียมีแนวโน้มการใช้พลังงาน
หมุ น เวี ย นในเชิ ง พาณิ ช ย์ ป ระมาณ 895.0 กิ ก ะวั ต ต์ โดยปริ ม าณ 750.0
กิกะวัตต์นั้นมาจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 32 รัฐบาลอินเดียกาลังพึ่ง พา
ศั ก ยภาพที่ ส าคั ญ ของพลั ง งานหมุ น เวี ย น ซึ่ ง ไม่ เ พี ย งแต่ เ พื่ อ เป็ น การเพิ่ ม
ความมั่ น คงด้ า นพลั ง งานของประเทศเท่ า นั้ น แต่ ยั ง เป็ น ก้ า วกระโดดทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ แผนพลังงานแสงอาทิตย์แห่งชาติจาวาฮา
ลาล เนห์รูในเดือนมกราคม 2553 อีกด้วย ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของแผนพลังงาน
แสงอาทิตย์แ ห่งชาติจาวาฮาลาล เนห์รูนั้นมากกว่าการสร้างความมั่นคงใน
การผลิตพลังงานหมุนเวียน โดยได้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเชิงกลยุทธ์และความรู้
ต่าง ๆ ภายในประเทศผ่านการศึกษาวิจัยและการพัฒนา และสร้างความมั่นคง
ในการผลิตวัตถุดิบที่สาคัญที่ใช้ในการผลิตพลังงานหมุนเวียน


โครงสร้างอุตสาหกรรมและห่วงโซ่คุณค่า
กระทรวงพลังงานใหม่และพลังงานหมุนเวียนเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่มีหน้าที่
ในการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนแบบเชื่อมต่อ (Grid-connected) และไม่
เชื่อมต่อ (Off-grid) ภายในประเทศ ซึ่งการจัดตั้งแผนพลังงานแสงอาทิตย์
แห่งชาติจาวาฮาลาล เนห์รู โดยกระทรวงพลังงานใหม่และพลังงานหมุนเวียน
ในปี 2551 เพื่ อ สร้า งความก้ า วหน้ า ด้ านพลั ง งานแสงอาทิ ตย์ นั้ น ได้น าไปสู่
การจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานด้ า นพลั ง งานหมุ น เวี ย นของรั ฐ (State Renewable
Agencies) ขึ้น พร้ อ มทั้ งการก าหนดแผนกลยุทธ์ สาหรั บพลั งงานใหม่ แ ละ
พลังงานหมุนเวียนสาหรับปี 2554 ถึง ปี 2560 (Strategic Plan for New and
Renewable Energy Sector 2011-2017) โดยกระทรวงพลังงานใหม่และ

32

เอกสารแนะนาผู้ลงทุน ในงานประชุมการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนในประเทศอินเดีย ปี 2558
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พลังงานหมุนเวียน กาหนดให้พลังงานหมุนเวียนเป็นกลยุทธ์หลักที่มีผลสาคัญ
ต่อความมั่นคงด้านพลังงาน
ตารางที่ (จ)-2: บทบาทสาคัญด้านพลังงานหมุนเวียนและอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศอินเดีย
บทบาท

ผู้กาหนดนโยบาย

ผู้มีบทบาทสาคัญ
กระทรวงพลังงานใหม่และพลังงานหมุนเวียน
Ministry of New and Renewable Energy (MNRE)
กระทรวงพลังงาน
Ministry of Power (MOP)
หน่วยงานด้านการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนแห่งอินเดีย
Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA)
หน่วยงานด้านการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนภาครัฐ
State Renewable Development Agencies (SNA)
การไฟฟ้าส่วนกลาง
Central Electricity Authority (CEA)

ผู้ควบคุม

คณะกรรมการกากับกิจการไฟฟ้าส่วนกลาง
Central Electricity Regulatory Commission (CERC)
คณะกรรมการกากับกิจการไฟฟ้าภาครัฐ
State Electricity Regulatory Commission (SERC)

หน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติ

ผู้จัดหาเงินทุน

การวิจัยและพัฒนา

หน่วยงานความร่วมมือด้านพลังงานแสงอาทิตย์แห่งประเทศอินเดีย
Solar Energy Corporation of India (SECI)
หน่วยงานความร่วมมือด้านพลังงานความร้อนแห่งชาติ Vidyut Vyapar Nigam
National Thermal Power Corporation Vidyut Vyapar Nigam (NVVN)
ธนาคารโลก
World Bank
ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย
Asian Development Bank
สถาบันพลังงานแสงอาทิตย์แห่งชาติ
National Institute of Solar Energy (NISE)
ศูนย์วิจัยและการศึกษาพลังงานแสงอาทิตย์แห่งชาติ
National Centre for Photovoltaic Research and Education (NCPRE)
สมาคมหน่วยงานด้านพลังงานหมุนเวียนภาครัฐ
Association of Renewable Energy Agencies of States (AREAS)

ความร่วมมือต่าง ๆ

สมาคมพลังงานแสงอาทิตย์แห่งประเทศอินเดีย
Solar Energy Society of India (SESI)
สมาคมผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แห่งประเทศอินเดีย
Indian Solar Manufacturers Association (ISMA)

แหล่งที่มา: สภาพลังงาน สิ่งแวดล้อมและน้าแห่งประเทศอินเดีย (Council on Energy, Environment and Water India), สภาป้องกันทรัพยากรแห่งชาติ
(National Resources Defense Council), และฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน
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สภาวะอุปสงค์



ในปี 2557 ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศอินเดียอยู่ที่ประมาณ 938,823.0
กิกะวัตต์-ชั่วโมงโดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 6.7 จากปี 2555
ซึ่ง มี ค วามต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า อยู่ ที่ 824,301.0 กิ ก ะวั ต ต์ -ชั่ว โมงทั้ งนี้ ฟรอสต์
แอนด์ ซัลลิแวนคาดการณ์ว่า การใช้พลังงานไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นโดยมีอัตราเติบโต
เฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 8.1 จากปี 2558 ถึง ปี 2563 ซึ่งการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าน่าจะสูงถึง 1,492,747.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2563
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('000 กิกะวัตต์ต่อชัว่ โมง)

แผนภูมิที่ (จ)-7: ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (พัน กิกะวัตต์ -ชั่วโมง) แบ่งตามประเภทของผู้ใช้อัตราการเจริญเติบโต
รายปี (ร้อยละ) ของประเทศอินเดีย ปี 2555 ถึงปี 2563

2558E 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F

เกษตรกรรม

พาณิชยกรรม

อื่นๆ

รวม

Growth

แหล่งที่มา: การไฟฟ้าส่วนกลางของประเทศอินเดีย (Central Electricity Authority) และการวิเคราะห์โดยฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่กาลังเติบโต
ในปี 255633 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศอินเดียมีสัดส่วนประมาณ
ร้อ ยละ 12.9 ของดัชนีผลิตภัณ ฑ์มวลรวมภายในประเทศ ซึ่งรัฐบาลอินเดีย
ได้ ว างแผนที่ จ ะลงทุ น ในภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เพื่ อ เพิ่ ม สั ด ส่ ว นดั ช นี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่มาจากภาคอุตสาหกรรมนี้ให้อยู่ที่ร้อยละ
25.0 ภายในปี 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาลกาลังวางแผน
พัฒนา “แนวเขตอุตสาหกรรม” 4 แห่ง เพื่อจัดตั้งเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ 34
โดยเขตอุตสาหกรรมเหล่านี้กาลังอยู่ภายใต้ขั้นตอนการพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งคาดว่า
จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่มีผลต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สาคัญในอีก 5 ถึง 6
ปีข้ า งหน้ า นอกจากนี้ ภาคอุ ต สาหกรรมบริ การของประเทศอิน เดีย ที่ ยัง คง
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความต้องการใช้ไฟฟ้าด้วยเช่นกัน

33

คณะกรรมการวางแผนรัฐบาลอินเดีย เดือนธันวาคม ปี 2557

34

กรมนโยบายอุตสาหกรรมและการสนับสนุน กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รัฐบาลอินเดีย
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การขยายตัวของเขตเมืองที่เพิ่มขึ้น
แม้ว่าจานวนเมืองใหญ่หรือเมืองต่าง ๆ จะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50.0 ในช่วง 10
ปีที่ผ่านมา แต่อัตราการขยายตัวของเขตเมืองในประเทศยังคงอยู่ในระดับต่าที่
ร้อยละ 32.035 ในปี 2557 โดยอัตราการขยายตัวของเขตเมืองนี้ยังมีแนวโน้มที่
จะเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการย้ายถิ่นฐานของประชากรภายในประเทศจาก
พื้ น ที่ ช นบทเข้ า มาในเขตเมื อ งต่ า ง ๆ เพื่ อ แสวงหาโอกาสที่ ดี ก ว่ า โดยมี
การคาดการณ์ว่าอัตราการขยายตัวของเขตเมืองของประเทศอินเดียนั้นจะเพิ่ม
สูงขึ้นเป็นร้อยละ 50.0 ภายในปี 2593 ดังนั้นจึงมีการคาดการณ์ว่าประเทศ
อินเดียจะมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เป็นจานวนมากและการลงทุน
โดยภาคเอกชนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้น รัฐบาลอินเดีย
จึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างสภาพแวดล้อ มที่เอื้อ ต่อ ความร่วมมือ ระหว่ างภาครัฐ
และภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น
การพัฒนาไฟฟ้าในเขตชนบท
รั ฐ บ า ล อิ น เ ดี ย มี ค ว า ม มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะ พั ฒ น า ไ ฟ ฟ้ า ใ น เ ข ต ช น บ ท ใ ห้ มี
ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ด้ ว ยการวางสายส่ ง ก าลั ง ในพื้ น ที่ ใ นเขตชนบทต่ า ง ๆ
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้อย่างสะดวก เพื่อเพิ่มจานวนผู้บริโภค
อันจะช่วยขับเคลื่อนความต้องการใช้ไฟฟ้าให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งจากข้อมูล
ของการไฟฟ้าส่วนกลาง การสารวจในเดือนพฤษภาคม 2558 พบว่า การเข้าถึง
ไฟฟ้าในชนบทมีจานวนประมาณร้อยละ 96.7 ของจานวนหมู่บ้านทั้งหมดทั่ว
ประเทศ36


สภาวะอุปทาน
การเปลี่ยนแปลงและการวางกลยุทธ์เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ โดย
รัฐบาลอินเดีย เป็นส่วนหนึ่งในการรับมือกับอุปสรรคในอุตสาหกรรมการผลิต
ไฟฟ้าของประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีโครงการริเริ่มใหม่มากมายเพื่อช่วย
เพิ่มกาลังการผลิตตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ประเทศอินเดียยังคงไม่
สามารถด าเนิ นการให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง พลั ง งานไฟฟ้ า ได้ อ ย่า งทั่ ว ถึ ง ซึ่ ง ใน
ความเป็นจริงนั้น ในเดือนกรกฎาคม 2558 กาลังการผลิตพร้อมจ่าย37ของกาลัง
การผลิตติดตั้งสาหรับพลังงานความร้อนได้ลดต่าลงเรื่อย ๆ จากประมาณร้อย
ละ 80.0 ในปี 2551 38 เหลือร้อ ยละ 60.0 39 โดยในปี 2557 ความต้องการใช้

35

รายงานการอยู่อาศัยในเขตเมืองโดยสหประชาชาติ ปี 2557

36

การไฟฟ้าส่วนกลางให้นิยามการเข้าถึงไฟฟ้าไว้ว่าอย่างน้อยร้อยละ 10.0 ของครัวเรือนในหมู่บ้านจะต้องมีไฟฟ้าใช้ รวมทั้งบริการสาธารณูปโภคเช่น
โรงเรียน ศูนย์ชุมชน และศูนย์สุขภาพ ต้องมีไฟฟ้าใช้

37

คานวณจากตัวคูณอัตรากาลังของโรงไฟฟ้าซึ่งคืออัตราส่วนกาลังที่ผลิตได้จริงต่อกาลังผลิตที่สามารถทาได้ตามเวลา

38

การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศอินเดียระหว่างปี 2490 ถึงปี 2558 โดยการไฟฟ้าส่วนกลาง

39

บทสรุปของผู้บริหารประจาเดือนกรกฎาคม 2015 โดยการไฟฟ้าส่วนกลาง
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ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 148.2 กิกะวัตต์ในขณะที่กาลังการผลิตที่มีอยู่สามารถรองรับ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่ 141.2 กิกะวัตต์ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลน
ไฟฟ้า ตลอดจนช่อ งว่างระหว่างอุปทาน-อุปสงค์ประมาณ 7.0 กิกะวัตต์อี ก
ด้วย40
ดั ง นั้ น รั ฐ บาลอิ น เดี ย จึ ง มุ่ ง หวั ง ที่ จ ะลดการพึ่ ง พาเชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล ส าหรั บ
การผลิตไฟฟ้าโดยได้เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ด้านพลังงาน ทั้งนี้ ประเทศอินเดียได้เพิ่มกาลังการผลิต ไฟฟ้าประมาณ 48.4
กิก ะวั ตต์ ใ นช่ว งระหว่ า งปี 2555 ถึง ปี 2557 ซึ่ ง จากการเพิ่ ม กาลั ง การผลิ ต
เป้าหมายภายใต้แ ผนการดาเนินงาน 5 ปี ฉบับ ที่ 12 และ 13 ของประเทศ
อินเดีย (สิ้นสุดในปี 2560 และปี 2565 ตามลาดับ) กาลังการผลิตติดตั้งรวมจะ
ทาให้อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีเพิ่มขึ้นได้ประมาณร้อยละ 6.3 จาก 283.8
กิกะวัตต์ในปี 2558 เป็น 385.0 กิกะวัตต์ในปี 2563 ในช่วงระยเวลาดังกล่าวนี้
แหล่ง พลัง งานนิว เคลี ยร์ แ ละพลั งงานหมุน เวีย นจะมีก าลั ง การผลิ ตติ ดตั้ ง ที่
เจริญเติบโตมากที่สุดด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 20.8 และ
11.0 ตามลาดับ

กาลังการผลิตติดตั้ง
(กิกะวัตต์)
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0%
2555

ลม

2556

แสงอาทิตย์

2557

2558E

ขยะ

2559F

2560F

2561F

พลังน้าขนาดเล็ก

2562F

สัดส่วนพลังงานหมุนเวียน (%)

แผนภูมิที่ (จ)-8: กาลังการผลิตติดตั้ ง (กิกะวัตต์ ) และสัดส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียนของ
ประเทศอินเดีย ในปี 2555 ถึงปี 2563

2563F

สัดส่วนพลังงานแสงอาทิตย์

แหล่งที่มา: การไฟฟ้าส่วนกลางประเทศอินเดีย (Central Electricity Authority) และฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน

กาลังการผลิตติดตั้งของพลังงานความร้อนและสัดส่วนของกาลังการผลิตติดตั้ง
โดยรวมคาดว่ า จะมี อั ต ราลดลงจาก 192.0 กิ ก ะวั ต ต์ ห รื อ ร้ อ ยละ 68.6 ใน
ปี 2558 เหลือ 244.3 กิกะวัตต์หรือ ร้อ ยละ 63.5 ในปี 2563 ซึ่งในช่วงเวลา
เดียวกันนี้กาลังการผลิตติดตั้งและสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนคาดว่าจะ
เพิ่มขึ้นจาก 39.2 กิกะวัตต์หรือร้อยละ 12.9 เป็น 66.0 กิกะวัตต์หรือ ร้อ ยละ
17.2 ของกาลังการผลิตติดตั้ง ในขณะเดียวกันในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2563
กาลังการผลิตเสริมจากพลังงานนิวเคลียร์อีก 10.4 กิกะวัตต์และไฟฟ้าพลังน้า
40

การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศอินเดียระหว่างปี 2490 ถึงปี 2558 โดยการไฟฟ้าส่วนกลาง
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13.0 กิกะวั ตต์ ซึ่ งจะช่ว ยเพิ่ม สัดส่ว นของก าลังการผลิ ตติดตั้ง ของพลังงาน
ดังกล่าวเป็นร้อยละ 3.9 และร้อยละ 15.3 ตามลาดับ นอกจากนี้ ในช่วงปี 2558
ถึงปี 2563 กาลังการผลิตติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์จะมีอัตราเพิ่มขึ้นเกือบ10
เท่าจาก 1.7 กิกะวัตต์ เป็น 16.6 กิกะวัตต์ ซึ่งเป็นส่วนที่มีการเจริญเติบโตมาก
ที่สุดในกาลังการผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียน และจะส่งผลต่อ สัดส่วน
พลังงานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นในบรรดาพลังงานหมุนเวียนทั้งหลาย โดยเพิ่ม
จากร้อยละ 6.1 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 25.1 ในปี 2563
การพัฒนาสนามพลังงานแสงอาทิตย์และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่
ในเดือ นกันยายน 2557 กระทรวงพลังงานใหม่ แ ละพลังงานหมุนเวียนได้
ประกาศแผนการสาหรับการพัฒนาสนามพลังงานแสงอาทิตย์จานวน 25 แห่ง
และโครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ข นาดใหญ่ ทั่ ว ประเทศ โดยมี
เป้าหมายอยู่ที่ 20,000.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมงภายในปี 2565 ทั้งนี้ การวางสายส่ง
ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ในสนามพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ว่าจะเป็น
ถนนส าหรั บ การเข้ า ถึ ง พื้ น ที่ แหล่ ง น้ า และอุ ป กรณ์ สื่ อ สารที่ จ าเป็ น ต่ อ
การด าเนิ น การของโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ทั้ ง ของภาครั ฐ และ
บริษัทเอกชนมีความยืดหยุ่นในการเลือกหน่วยงานของตนเองเพื่อมารับช่วง
ดาเนินงาน พัฒนา และบารุงรักษาสนามพลังงานแสงอาทิตย์นี้ด้วย โดยในปี
2557 กระทรวงพลังงานใหม่และพลังงานหมุนเวียนยังได้ประกาศแผนงาน
เกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่จะสร้างขึ้นในพื้ นที่
ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ใ นรั ฐ ราชสถาน (7 กิ ก ะวั ต ต์ -ชั่ ว โมง) รั ฐ คุ ช ราต
(4 กิกะวัตต์-ชั่วโมง) และรัฐเลห์ลาดัค (7 กิกะวัตต์-ชั่วโมง)
การพัฒนาเมืองพลังงานแสงอาทิตย์
นอกเหนือไปจากสนามพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว กระทรวงพลังงานใหม่และ
พลัง งานหมุน เวีย น ยัง มุ่ง เน้น ในเรื่อ งของการเพิ่ มโครงการเมือ งพลัง งาน
แสงอาทิ ต ย์ ดั ง ที่ ไ ด้ มี ก ารร่ า งแผนงานตามขั้ น ตอนที่ 2 ของแผนพลั ง งาน
แสงอาทิตย์แห่งชาติจาวาฮาลาล เนห์รุ ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้รัฐบาลท้อ งถิ่น
สามารถลดความต้อ งการในการใช้พลังงานสิ้นเปลืองอย่างน้อยที่สุดร้อยละ
10.0 ภายในช่วง 5 ปีตั้งแต่ปี 2557 ถึง ปี 2562 โดยผ่านการผสมผสานระหว่าง
ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานและการเพิ่มกาลังการผลิตจากแหล่งพลังงาน
หมุนเวียน ทั้งนี้ เมืองต่าง ๆ ทั้งหมดกว่า 60 แห่งที่ มีประชากรตั้งแต่ 5 ถึง 25
ล้านคนได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาโครงการดังกล่าวในปี 2555 โดย
เมือ งกว่า 46 แห่งได้รับการอนุมัติโดยแผนแม่บทของ 39 เมืองเสร็จสิ้นแล้ว
ในช่วงปลายปี 2557
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ภาวะการแข่งขัน
รัฐที่มีกาลังการผลิตติดตั้งสาหรับพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์สูงสุด 5 แห่ง ได้แก่
รัฐคุชราต (824.1 กิกะวัตต์ -ชั่วโมง) รัฐราชสถาน (442.3 กิกะวัตต์ -ชั่วโมง)
รัฐอานธรประเทศ (23.2 กิกะวัตต์-ชั่วโมง) รัฐทมิฬนาฑู (17.1 กิกะวัตต์-ชั่วโมง)
และรัฐอุตตรประเทศ (12.4 กิกะวัตต์-ชั่วโมง)
ตารางต่ อ ไปนี้ ไ ด้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ส่ ว นแบ่ ง ตลาดของผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ในภาคเอกชน 10 อันดับแรกในปี 2556 ซึ่งส่วนใหญ่ดาเนินงานอยู่
ในรั ฐคุ ชราตและรัฐ ราชสถาน โดยกาลัง การผลิ ตติ ดตั้ งแบบรวมของผู้ ผลิ ต
พลั ง งานไฟฟ้ า แสงอาทิ ต ย์ร ายใหญ่ ที่ สุด จากภาคเอกชนทั้ ง 10 แห่ งนี้ อ ยู่ ที่
387.5 กิกะวัตต์ -ชั่วโมงหรือ ประมาณร้อ ยละ 26.9 ของกาลังการผลิตติดตั้ง
ทั้งหมดของพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศอินเดีย ในขณะที่ส่วนที่เหลือราว
ร้อ ยละ 73.1 เป็นส่วนแบ่งของบริษัทต่าง ๆ จากภาครัฐและภาคเอกชนอี ก
ประมาณ 200 แห่ง ซึ่งมีกาลังการผลิตที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่น้อยกว่า 1.0
เมกะวัตต์ ไปจนถึง 20.0 เมกะวัตต์

ตารางที่ (จ)-3: ผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์รายใหญ่ที่สุด 10 รายในภาคเอกชนในประเทศอินเดีย ในเดือนมีนาคม 2555
ลาดับ

บริษัท

รัฐ

โครงการ/แผนงาน

กาลังการผลิต
ติดตั้ง
(เมกะวัตต์)

คุชราต ปัญจาบ ราชสถาน

รัฐ, JNNSM

57.2

3.9

ราชสถาน นิวเดลี

การเข้าถึงแบบเปิด,
GBI

46.0

3.2

คุชราต

รัฐ

40.1

2.8

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(ร้อยละ)

1

บริษัท อาซูร์ เพาเวอร์
อินเดีย ไพรเวท ลิมิเต็ด
(Azure Power)

2

บริษัท รีไลแอนซ์ เพาเวอร์
ลิมิเต็ด (Reliance Power)

3

บริษัท อดานี เพาเวอร์
ลิมิเต็ด (Adani Power)

4

บริษัท โซลาร์ ฟิลด์ เอนเนอร์
จี ทู ไพรเวท ลิมิเต็ด
(Solarfield Energy Two)

คุชราต ราชสถาน

รัฐและ JNNSM

40.1

2.8

5

บริษัท เวลสปัน เอนเนอร์จี ลิ
มิเต็ด(Welspun Energy)

อานธรประเทศ คุชราต
ราชสถาน

รัฐและ JNNSM

40.0

2.8

6

บริษัท ลานโค โซลาร์ ไพร
เวท ลิมิเต็ด (Lanco Solar)

คุชราต ราชสถาน

รัฐและ RPSSGP

36.0

2.5

7

บริษัท กรีน อินฟรา โซลาร์
เอนเนอร์จี ลิมิเต็ด
(Green Infra Solar Energy
Ltd)

คุชราต ราชสถาน

รัฐและ JNNSM

35.0

2.4
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ลาดับ

บริษัท

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

รัฐ

โครงการ/แผนงาน

กาลังการผลิต
ติดตั้ง
(เมกะวัตต์)

ราชสถาน

JNNSM

35.0

2.4

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(ร้อยละ)

8

มหินทรา กรุ๊ป
(Mahindra Group)

9

บริษัท อเล็กซ์ แอสทรัล
เพาเวอร์ ไพรเวท ลิมิเต็ด
(Alex Astral Power Private
Limited)

คุชราต ราชสถาน

รัฐและ JNNSM

30.1

2.1

10

บริษัท ทาทา เพาเวอร์ จากัด
(Tata Power)

คุชราต มหาราษฎระ

รัฐ

28.0

1.9

แหล่งที่มา: การไฟฟ้าส่วนกลางประเทศอินเดีย (Central Electricity Authority) และการวิเคราะห์ของฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน



ภาพรวมในอนาคต
รัฐ บาลอิ น เดี ย มีค วามพยายามอย่ า งมากในการด าเนิ น งานตามเป้ า หมาย
สาหรับพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการตั้งเป้า
สาหรับกาลังการผลิตติดตั้งแบบเชื่อมต่อ ไว้ที่ 60.0 กิกะวัตต์ภ ายในปี 2565
โดยรั ฐ บาลอิ น เดี ย ได้ เ ริ่ ม ด าเนิ น งานตามนโยบายเพิ่ ม ก าลั ง การผลิ ต และ
สนับสนุนการลงทุนในภาคพลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ ในปี 2558 รัฐบาลอินเดีย
ได้ข ยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีสาหรับโครงการพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดไป
สูงสุด 10 ปี สาหรับทุกโครงการที่จะเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ภ ายในวันที่
31 มีน าคม 2560 จากเดิม ที่ ก าหนดไว้ ถึ ง วัน ที่ 31 มีน าคม 2558 นโยบาย
ดังกล่าวส่งผลเชิงบวกต่อโครงการพลังงานหมุนเวียนของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระบาง
แห่งที่ถูกระงับไว้อันเนื่องมาจากปัญหาทางการเงินและเงินลงทุนที่ค่อนข้างสูง
สาหรับพลังงานหมุนเวียน
นอกจากนี้ ยั ง มี น โยบายปั จ จุ บั น ที่ อ นุ ญ าตให้ มี ก ารลงทุ น โดยตรงจาก
ต่ า งประเทศได้ ทั้ ง หมด ส าหรั บ โครงการผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า ถึ ง ซึ่ ง รวมถึ ง
การด าเนิ น การในโครงการพลั ง งานหมุ น เวี ย นโดยไม่ ต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ
ล่วงหน้าทั้งจากรัฐบาลอินเดียหรือธนาคารสารองแห่งอินเดีย (Reserve Bank
of India) โดยคาดว่าการสนับสนุนของรัฐรวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี และ
แผนงานที่ให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ นี้จะยังคงมีอยู่ต่อไปเพื่อคงไว้ซึ่งผลประโยชน์
ของนักลงทุนต่างชาติในส่วนของการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ภาคพลังงานหมุนเวียนและพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมาตรการต่าง ๆ เหล่านี้และ
ระบบนิเวศของพลังงานหมุนเวียนที่ชัดเจนจะทาให้ประเทศอินเดียกลายเป็น
แหล่งลงทุนที่น่าสนใจ
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(4)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ภาพรวมการผลิตพลังงานหมุนเวียนและไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน


โครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โดยปกติการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนสามารถแบ่งได้
เป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์แบบกระจาย และการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบศูนย์กลาง โดยแบ่งตามระยะทางของโรงไฟฟ้ากับ
ตู้ควบคุม (Load Center) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจาย
นั้นเป็นการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่อยู่อาศัยของ
ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือบริเวณใกล้เคียง ผู้ใช้ไฟฟ้านั้นสามารถใช้ไฟฟ้าจากการผลิตได้
โดยตรงโดยไฟฟ้าส่วนเกินจะถูกส่งไปตามเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้าและใช้เป็น
พลังงานไฟฟ้าสารองเพื่อชดเชยในกรณีที่ไฟฟ้า ณ เครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้ามี
ความผันผวนเนื่อ งจากการผลิตไฟฟ้าหรือการใช้ไฟฟ้าที่ไม่สมดุล ณ จุดจ่าย
ไฟฟ้า ในทางกลับกัน การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบศูนย์กลางเป็น
การผลิตไฟฟ้าโดยโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ (โดยทั่วไปแล้ว
กาลังการผลิตติดตั้งมากกว่า 10.0 เมกะวัตต์) โดยตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ถูก
จัดสรรไว้โดยเฉพาะแล้วส่งไฟฟ้าที่ผลิตทั้งหมดไปยังจุดเชื่อมต่อไฟฟ้า
ในระหว่างปี 2548 ถึงปี 2555 ประเทศจีนได้พัฒนาฐานการผลิตขนาดใหญ่ใน
ส่วนของอุปกรณ์สาหรับพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ซึ่งในปี 2557
ประเทศจี น มี สั ด ส่ ว นการผลิ ต แผงโซลาร์ เ ซลล์ ป ระมาณร้ อ ยละ 35.0 ของ
ผลผลิตทั่วโลก41 ความสามารถในการผลิตแผงโซลาร์เซลล์และส่วนประกอบ
สาคัญอื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น ระบบแปลงไฟ
ระบบกรองไฟ หม้ อ แปลง อุ ปกรณ์ ตัด ไฟ ระบบควบคุ ม เป็ นส่ วนช่ว ยสร้า ง
พื้นฐานที่ดีสาหรับการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับ
ประเทศจีน



โครงสร้างอุตสาหกรรมและห่วงโซ่คุณค่า
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดต้องจดทะเบียนกับองค์การ
บริหารพลังงานแห่งประเทศจีน และต้องได้รับการอนุมัติทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น บริษัทส่งไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในบริเวณท้องถิ่นที่โครงการ
ตั้งอยู่มีหน้าที่ที่จะต้องร่วมมือกับผู้พัฒนาเพื่อพัฒนาแผนการเชื่อมต่อเครือข่าย
เชื่อมโยงไฟฟ้าที่คาดว่าจะเป็นไปได้ เมื่อสิ้นสุดโครงการผู้พัฒนาโครงการจึงเข้า
ร่วมทาสัญญาบริหารพลังงานกับบริษัทเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้าเพื่อจาหน่าย
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปตามเครือข่ายต่อไป

41

ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ปี 2558

ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 115

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

รูป (จ)-3: โครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน
อ ์ ร ริ ร
พลั น
แ ติ

ผ้ดาเนิน ุรกิ ระก ระ

ภ ใต้สั

นว นด้ น
พลั นร ดั
ล

ริ ั เ ร ่ าย

ริ ร ดั รพลั น EMC)

เ ร ่ ายเ ม ยง ้ า งรั ร
เหน ง นี

้ าต น ต้ ง นี

ริ ั เ ร ่ าย ้ าระดั ังหวัด างต น ต้ ง ีน ห้ า
ังหวัด กวางดง นาน ยนนาน กย ว และกวาง ี

ลุมต น

ผ้ลง ุน
พั นา
รงการ

ะกรรมการการพั นาและ ริ แห่ ง าติ นี

้ ลิตแ พลั นแส อ ิต แ์ ล ้ ดั อ ร ์ ร อ อน

ริ ั เ ร ่ าย ้ าระดั งั หวัด นส่ วน น ี ม่ ด้ ย่ น
พน้ ี ห้ ริการ ง ริ ั เ ร ่ าย ้ าต น ต้ ง นี

แหล่งที่มา: ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน



สภาวะอุปสงค์
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ซึ่งในปี 2556 ประชากรมากกว่า 3 ล้าน
คนในประเทศจีนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ทาให้ในเดือนกันยายน 2556 องค์การบริหาร
พลั งงานแห่ง ประเทศจี น ได้ ประกาศแผนเพื่อ แก้ ไขปั ญ หาการจ่ ายไฟฟ้ า
ที่ เ ครื อ ข่ า ยเชื่ อ มโยงไฟฟ้ า ที่ ไ ม่ เ ชื่ อ มต่ อ กั น ในระยะเวลา 3 ปี ซึ่ ง แผนนี้
มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการจ่ายไฟฟ้าไปยังประชากรที่อยู่นอกเครือข่ายเชื่อมโยง
ไฟฟ้า โดยหวังว่าการขับเคลื่อนการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นหนึ่ง
ในเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือและสามารถนาไปใช้ปฏิบัติ
ได้จริง
การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นโครงการ
ใหญ่ ที่ ริ เ ริ่ ม โดยรั ฐ บาลเพื่ อ ใช้ใ นการทดสอบความสามารถทางเทคโนโลยี
การผลิตและความต้องการไฟฟ้าในโครงสร้างขนาดใหญ่ นอกจากนั้น ในพื้นที่
ทางภาคตะวั น ตกของประเทศจี น มี แ หล่ ง แสงอาทิ ต ย์ จ านวนมากจึ ง ได้ รั บ
การสนับสนุนการพัฒนาการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งให้กับจังหวัดทาง
ภาคตะวันออก การใช้สายส่งไฟฟ้าแรงดันสูงคุณภาพดีจะช่วยลดการสูญเสีย
พลังงานโดยเฉพาะในกรณีการส่งไฟฟ้าระยะทางไกล 42 ทาให้สามารถส่งไฟฟ้า
ที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากจังหวัดในภาคตะวันตกไปยังภาค

42

เกี่ยวกับการส่งพลังงานไฟฟ้าผ่านสายส่งกระแสไฟฟ้าตรงที่มีขนาดเกิน ±500 กิโลโวลต์-แอมแปร์ แทนระบบไฟฟ้ากระแสสลับทั่วไปจานวนมาก
ข้อดีหลักของการส่งไฟฟ้ากระแสตรงไฟฟ้าแรงสูงคือการลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในระหว่างการส่ง ซึ่งจานวนสูงสุดตลอดการส่งพลังงานไฟฟ้า
ระยะทางไกล
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ตะวันออกได้อ ย่างมีประสิทธิภ าพ ดังนั้นการพัฒนาประสิทธิภ าพดังกล่าวมี
ส่วนช่วยในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบศูนย์กลางและ
พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์อ ย่างกว้างขวางตามมาใน
จังหวัดทางภาคตะวันตก
ด้วยปัจจัยการสนับสนุนที่กล่าวไว้ข้างต้น การผลิตไฟฟ้าพลังงงานแสงอาทิตย์
ในประเทศจีนเพิ่มขึ้นเกือบ 7 เท่า ภายใน 2 ปี จาก 3,590.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมง
ในปี 2555 เป็น 25,000.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมงในปี 2557 โดยมีการคาดการณ์ว่า
จะเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จาก 30,025.0 กิ ก ะวั ต ต์ -ชั่ ว โมงในปี 2558 เป็ น
75,000.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมงในปี 2563 โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี เท่ากับ
ร้อยละ 20.1

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า(กิกะวัตต์ชั่วโมง)

แผนภูมิ (จ)-9: การผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์โดยรวมประเทศจีน ปี 2558 ถึงปี 2563
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-

75,000
62,468
52,013
25,000
3,590
2555

30,025

36,060

43,308

8,400
2556

2557

2558F

2559F

2560F

2561F

2562F

2563F

แหล่งที่มา: สถิติประเทศจีนปี 2557; คณะกรรมการภาครัฐแห่งประเทศจีน; กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแห่งชาติ (ปี2557 ถึงปี 2563)คณะกรรมการ
ภาครัฐแห่งประเทศจีน 2557; ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน



สภาวะอุปทาน
แผนพั ฒ นาพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ส าหรั บ 5 ปี ฉบั บ ที่ 12 ซึ่ ง ประกาศโดย
องค์การบริห ารพลังงานแห่งประเทศจี น ในปี 2555 เป็นนโยบายส่งเสริ ม
การพั ฒ นาการติ ด ตั้ ง โซล่ า เซลล์ ใ นประเทศจี น ในทางกลั บ กั น ในปี 2556
สภารัฐมนตรีได้เสนอให้ส่งเสริมโครงการ การพัฒนาในอุตสหกรรมโซล่าเซลล์
อย่างยั่งยืน และการวัดผลการบริหารชั่วคราวของโครงการสถานีไฟฟ้า โซล่า
เซลล์ ซึ่งมีการกาหนดไว้ชัดเจนในส่วนของการตั้งเป้าหมาย กรอบเวลา ขั้นตอน
ในการพั ฒ นาโครงการผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ ละข้ อ ก าหนด
การเชื่ อ มต่อ โครงข่ ายไฟฟ้า สาหรับ หน่ วยงานพลั งงานและบริ ษัท เครือ ข่า ย
เชื่อมโยงไฟฟ้าระดับท้อ งถิ่น ส่วนเอกสารเพิ่มเติมที่อ อกโดยองค์การบริหาร
พลั ง งานแห่ ง ประเทศจี น ในเดื อ นกั น ยายน 2557 เพื่ อ แจ้ ง นโยบาย
การดาเนินการและปฏิบัติการในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
กระจาย เน้นไปที่การให้ความสาคัญในการผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย นโยบาย
ทางด้ า นการเงิ น มี ส่ ว นส่ ง เสริ ม เป็ น อย่ า งมากต่ อ ผู้ ที่ มี ค วามสนใจใน
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนซึ่งช่วยให้เกิด
การเติบโตในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นแบบก้าว
กระโดด จาก 3,410.0 เมกะวั ตต์ ในปี 2555 เป็น 26,520.0 เมกะวั ตต์ ใน
ปี 2557 ที่อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีเท่ากับร้อยละ 178.9 และถูกคาดการณ์
ไว้วา่ จะเพิ่มขึ้นโดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี ร้อยละ 24.8 จาก 33,097.0
เมกะวัตต์ ในปี 2558 เป็น 100,000.0 เมกะวัตต์ ในปี 2563
แผนภูมิ (จ)-10: กาลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ในประเทศจีน ปี 2555 ถึงปี 2563 (2012 – 2020F)
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33,097

26,520

41,305

15,890
3,410

-

2555

2556

2557

2558F

2559F

2560F

2561F

2562F

2563F

แหล่งที่มา: สถิติแห่งชาติ ประเทศจีน ปี 2557; แผนพัฒนาพลังงานเชิงกลยุทธ์ระหว่างปี 2557 ถึงปี 2563 โดย สภาแห่งรัฐของประเทศจีน (Office of the
State Council) เดือนพฤศจิกายน ปี 2557; ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน, ปี 2558
ข้อมูลจากแผนพัฒนาพลังงานเชิงกลยุทธ์ ปี 2557 ถึงปี 2563 ที่ออกโดยสานักคณะกรรมการรัฐในเดือนพฤศจิกายน 2557 ระบุไว้ว่า พลังงานหมุนเวียน เช่น
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ รวมไปถึงพลังงานสะอาดจากก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานชนิดที่คาดว่าจะมีการเติบโตขึ้ นอย่าง
รวดเร็วที่สุดในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2563

แผนภูมิ (จ)-11: กาลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าในประเทศจีนแยกตามประเภทเชื้อเพลิง ปี 2555 และ 2563F
2556
ถ่านหิน
65.7%

นิวเคลียร์
1.2%
ก๊าซธรรมชาติ
3.5%

ถ่านหิน
56.6%

อืน
่ ๆ
(นิวเคลียร์
ก๊าซธรรมชาติ
และอืน
่ ๆ)
10.5%

2563F

พลังงาน
แสงอาทิตย์
1.3%
พลังลม
6.1%
พลังน้ า
22.3%

พลังงาน
แสงอาทิตย์
5.1%
พลังลม
10.1%
พลังน้ า
17.7%

แหล่งที่มา: แผนพัฒนาพลังงานเชิงกลยุทธ์ ปี 2557 ถึงปี 2563 โดยคณะกรรมการรัฐ เดือนพฤศจิกายน 2557; สภากิจการไฟฟ้าแห่งประเทศจีน และ
ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน, 2558


ภาวะการแข่งขัน
ในปี 2557 กาลังการผลิตติดตั้งรวมของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
อยู่ที่ 26,520.0 เมกะวัตต์
ในแง่ ข องก าลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ ง การผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ น
ประเทศจีน บริษัทไชน่าเพาเวอร์อินเวสต์เม้นท์ มีกาลังการผลิตที่ใช้ได้จริงถึง
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

2,690.0 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นปริมาณการผลิตที่มีประสิทธิผลมากที่สุดโดยคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 10.1 ของกาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนที่
ติดตั้งไว้แล้วทั้งหมดในประเทศจีนในปี 2557 ตามด้วยกลุ่มบริษัทอนุรักษ์และ
คุ้ ม ครองพลั ง งานที่ มี ก าลั ง การผลิ ต ที่ ใ ช้ ไ ด้ จ ริ ง ณ ปลายปี 2557 จ านวน
1,620.0 เมกะวัตต์ หรือมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 6.1 ในขณะที่กู๋เตียน กรุ๊ป
ซึ่งเป็นบริษั ทผลิตไฟฟ้ าจากโซล่ าเซลล์ ข นาดใหญ่อันดั บ 3 ในประเทศจีน มี
ก าลั ง การผลิ ต ที่ ใ ช้ ไ ด้ จ ริ ง เท่ า กั บ 1,200.0 เมกะวั ต ต์ หรื อ คิ ด เป็ น ส่ ว นแบ่ ง
การตลาดร้ อ ยละ 4.5 ตามที่ไ ด้ ประกาศในเดื อ นสิง หาคม 2558 โดยเดื อ น
มิถุนายน 2558 กู๋เตียน กรุ๊ปมีกาลังการผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ได้จริง
ลดลงเหลือ 211.0 เมกะวัตต์ 43 ซึ่งเป็นผลจากการปรับแผนกลยุทธ์ของบริษัท
ที่จะเลิกการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของบริษัทเพื่อมุ่งเน้นธุรกิจหลัก
ในส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน
แม้ว่า อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนยังคง
ถูกควบคุมโดยผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระที่เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วย
8 บริษัทจาก 10 บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อพิจารณาจากกาลังการผลิตติดตั้ง
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ยังคงได้รับความสนใจจากภาคเอกชน
โดยเฉพาะโครงการที่มีกาลังการผลิตขนาดเล็ก อาทิ โครงการที่มีกาลังการผลิต
1.0 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการลงทุนจากภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้ นโดย
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีขนาดใหญ่ จะลงทุนโดยบริษัท
ที่มีความมั่นคงทางด้านการเงิน
แผนภูมิ (จ)-12: ส่วนแบ่งการตลาดของโครงการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ประเทศจีน ปี 2557
กลุ่มอนุรักษ์และคุ้มครองพลังงาน
ประเทศจีน 1,620.0 เมกะวัตต์
5.8%

บรรษัทการลงทุนพลังงานไฟฟ้า
ประเทศจีน 2,690.0 เมกะวัตต์
9.6%

อื่น ๆ 17,190.0 เมกะวัตต์ 61.3%

กลุ่มบริษัทกู๋เตี๋ยน
1,200.0 เมกะวัตต์ 4.3%

กลุ่มบริษัททรีจอร์จ 930 .0
เมกะวัตต์ 3.3%
กลุ่มบริษัทหัวเตียน
โซล่าเซลล์ ชุนเฟ็ง
890.0 เมกะวัตต์ 3.2%
840.0 เมกะวัตต์ 3.0%
กลุ่มบริษัทเซเจียงฉิน
กลุ่ม บริษัทฮวนเอ็ง
820.0 เมกะวัตต์ 2.9%
740.0 เมกะวัตต์ 2.6%
กลุ่มพลังงานนิวเคลียร์ทั่วไป
ประเทศจีน 570.0 เมกะวัตต์ 2.0%
ดาตัง 560.0 เมกะวัตต์ 2.0%

แหล่งที่มา: รายงานการประเมินการพัฒนาการผลิตไฟฟ้า โซล่าเซลล์ของประเทศจีน ปี 2557, องค์การบริหารพลังงานแห่งประเทศจีน , ฟรอสต์ แอนด์
ซัลลิแวน
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รายงานประจาครึ่งปี กลุ่ม Guodian ประเทศจีน วันที่27 เดือนสิงหาคม ปี 2558

ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 119

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์



บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ภาพรวมในอนาคต
การเพิ่มสัดส่วนขึ้นของพลังงานหมุนเวียนในการผลิตพลังงาน
ตั้งแต่ปี 2556 รัฐบาลจีนได้ออกนโยบายและกฎข้อบังคับเพื่อส่งเสริมโครงการ
ผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ เ พื่ อ แก้ ปั ญ หาสภาพภู มิ อ ากาศที่
เปลี่ยนแปลง การลดลงของสัดส่วนการใช้ถ่านหินในการผลิตพลังงาน และเพื่อ
รองรับความต้อ งการการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่นอกเครือ ข่ายเชื่อ มโยงไฟฟ้าหลัก
ทั้งนี้ รัฐบาลจีนวางแผนที่จะเพิ่มกาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
จาก 26.5 กิกะวัตต์ในปี 2557 เป็น 100.0 กิกะวัตต์ภ ายในปี 2563 44 โดยมี
อั ต ราเติ บ โตเฉลี่ ย สะสมต่ อ ปี เ ท่ า กั บ ร้ อ ยละ 24.8 ในขณะที่ พ ลั ง งาน
ความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวภาพ และพลังงานจากคลื่นในมหาสมุทรล้วน
ได้รับการพิจารณาให้เป็นพลังงานหมุนเวียนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนใต้พิภพจะเพิ่ม
กาลังการผลิตได้เทียบเท่าการใช้ถ่านหิน 50 ล้านตันในปี 2563
นโยบายสนับสนุนที่เพิ่มขึ้น
การออกนโยบายเพิ่มเติมตั้งแต่ปี 2556 เกี่ยวกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้
ช่วยให้นักลงทุนมีความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นทั้งด้านค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ
เครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้า จานวนเงินอุดหนุน เป้าหมายสาหรับกาลังการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของโครงการใหม่ประจาปี เป็นต้น
อย่ า งไรก็ ต าม ความไม่ แ น่ น อนทั้ ง ในเรื่ อ งขนาดโครงการพั ฒ นาพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ที่จะได้ รับอนุมัติแ ละการอนุญ าตให้เชื่อ มต่อ เครือ ข่ายเชื่อ มโยง
ไฟฟ้ายังคงมีอ ยู่ ในส่ วนสัญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ ายังคงไม่ มีการอนุมั ติอ ย่างเป็ น
ทางการจากรั ฐ บาลให้ กั บ นั ก ลงทุ น หรื อ บริ ษั ท โครงข่ า ย อย่ า งไรก็ ต าม
มีการคาดการณ์ว่าจะมีแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าออกมา
เพื่อทาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น มีการเสนอแนะให้ทดลองใช้สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าในบางภูมิภาคเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงนักลงทุน
ในตลาดทุ น กั บ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
ข้อ เสนอแนะดังกล่าวคาดว่า จะสามารถดึงดู ดนักลงทุนจากตลาดทุน ให้ม า
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า จากพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ในระดับท้องถิ่นได้มากขึ้นเนื่องจากนักลงทุนเหล่านี้มีความต้องการ
ที่จะได้รับผลตอบแทนที่มีความแน่นอนจากการลงทุน และโครงการที่มีสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้านั้นสามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้
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แผนพลังงานระดับชาติเชิงกลยุทธ์ (ปี 2557 - 2563) สานักคณะกรรมการรัฐ เดือนมิถุนายน ปี 2557
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ข้อตกลงร่วมกันเพิ่มเติมในระดับท้องถิ่น
นอกจากการออกนโยบายเกี่ยวกับแสงอาทิตย์โดยรัฐ บาลกลาง หน่วยงานรัฐ
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ยั ง ได้ อ อกนโยบายเพื่ อ ใช้ ภ ายในพื้ น ที่ ข องตนเพื่ อ สนั บ สนุ น
การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์
โครงสร้ า งอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ น
อนาคต
ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวนคาดการณ์ว่าการเพิ่มขึ้นของจานวนโรงไฟฟ้าอิสระใน
ประเทศจีนนั้น ส่วนหนึ่งจะเป็นการลงทุนและดาเนินงานในโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ และเนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ในเชิงพาณิชย์ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น จึงยังไม่มีผู้ลงทุนรายใดที่มีส่วนแบ่งการตลาด
ที่มีนัยสาคัญ ดังนั้นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่ดีและมีความรู้ความสามารถ
ในเชิงเทคนิคจะได้รับผลประโยชน์อย่างมาก
ศั ก ยภาพและโอกาสในการผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ น
ประเทศจีน
รัฐบาลจีนได้แสดงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงคุณภาพอากาศรวมถึงการปฏิบัติ
ตามข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศที่ จ ะลดการปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์
ต่อ หน่วยดัชนีผลิตภัณ ฑ์มวลรวมภายในประเทศในสัดส่วนร้อยละ 40.0 ถึง
ร้อยละ 50.0 ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2563 ในการนี้ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน เห็นว่า
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในเชิงพาณิชย์ควรจะเป็นหนึ่งในตัว
วัดผลสาหรับเป้าหมายนี้ นอกจากนี้ การผสานเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้าขนาด
เล็ กและการผลิต ไฟฟ้า จากพลัง งานแสงอาทิต ย์แ บบกระจายถือ เป็ นวิ ธีที่ มี
ประสิทธิภาพวิธีหนึ่งที่ช่วยลดการพึ่งพิงการใช้พลังงานถ่านหินในเขตเมืองที่มี
ประชากรอาศั ย อยู่ อ ย่ า งหนาแน่ น และด้ ว ยการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น จาก
รัฐบาลกลาง บวกกับกลไกการสนับสนุนในส่วนภูมิภ าค อีกทั้ งการปรับปรุง
กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ และการที่ตลาดยังมีผู้ขายน้อยราย ฟรอสต์ แอนด์
ซัลลิแวนเห็นว่า การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในระดับใหญ่นั้นน่าจะเติบโต
อย่ า งรวดเร็ ว และจะกลายเป็ น โอกาสส าหรั บ นั ก ลงทุ น ผู้ พั ฒ นาโครงการ
ผู้จัดจาหน่ายอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และผู้ติดตั้งระบบใน
อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตนี้
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(ฉ)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย
(1)

ภูมิหลังอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหิน
ถ่านหินเป็นหนึ่งในเชื้อ เพลิงฟอสซิ ลที่หาได้ ง่ายในประเทศอิ นโดนีเซี ยซึ่งเป็น ประเทศ
ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 45 ตามข้อมูลของ BRG ประเทศ
อินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่อันดับ ห้าของโลกในปี 2557 ผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าใน
ประเทศอิ น โดนี เซี ยสามารถจั ด หาถ่า นหิน ราคาถูก จากตลาดในประเทศได้ เนื่ อ งจาก
ประเทศอินโดนีเซียมีปริมาณถ่านหินสารองที่มีอุดมสมบูรณ์ จึงส่งผลให้มีการเลือ กใช้
เทคโนโลยีที่เชื่อถือได้เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินกันอย่างแพร่หลาย
บริษัทพีทีพีแอลเอ็น เป็นรัฐวิสาหกิจดาเนินการแบบบริษัทจากัด46 เป็นผู้จัดจาหน่ายไฟฟ้า
เพียงผู้เดียวในประเทศอินโดนีเซียซึ่งกาลังการผลิตติดตั้งของบริษัทพีทีพีแ อลเอ็นในปี
25587 เท่ากับ 40,295.2 เมกะวัตต์ โดยที่กาลังการผลิตร้อยละ 50.6 มาจากโรงไฟฟ้า
พลังงานถ่านหิน 47 นอกเหนือ จากบริษัทพีทีพีแ อลเอ็น แล้ว ประเทศอินโดนีเซียยัง มี
การผลิตไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระอีกด้วยอันเป็นความพยายามของรัฐบาลในการทาให้
อุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศทันสมัยบริษัทพีทีพีแอลเอ็น ผูกขาดการเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระแต่เพียงผู้เดียว กาลังการผลิตติดตั้งโดยผู้ผลิตไฟฟ้า อิสระในปี 2558
รวมเท่ากับ 8,964.6 เมกะวัตต์ โดยกาลังการผลิตติดตั้งจากโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน
เท่ากับจานวน 5,914.0 เมกะวัตต์

(2)

สภาวะอุปสงค์
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของประเทศอินโดนีเซียและความมั่งคั่งของประชากร
ที่มีรายได้ปานกลางเพิ่มสูงขึ้นเป็นตัวเร่งการเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ
โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้ นโดยอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี เท่ากับร้อยละ 6.6
จาก 147,315.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2553 เป็น 202,845 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2558

45

ตามบีจีอาร์ ผู้ผลิตถ่านหินห้าอันดับแรกในปี 2556 คือ ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย ประเทศอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลีย
มีประเทศอินโดนีเซียประเทศเดียวที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

46

บริษัทพีทีพีแอลเอ็นแปรสภาพจากกิจการสาธารณูปโภคมาเป็นบริษัทจากัดที่รัฐเป็นเจ้าของใน ปี 2547

47

แหล่งที่มา: รายงานประจาปี 2558 ของบริษัทพีทีพีแอลเอ็น

ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 122

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

แผนภูมิ (ฉ)-1: ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) ปี 2553 ถึงปี 2563F
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
(กิกกะวัตต์- ชั่วโมง)
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หมายเหตุ: ปริมาณการใช้ไฟฟ้าอ้างอิงจากข้อมูลการจาหน่ายไฟฟ้า
แหล่งที่มา: รายงานประจาปี 2557 ของบริษัทพีทีพีแอลเอ็น อาร์ยูพีทีแอล (RencanaUsahaPenyediaanTenagaListrik) ปี 2559 ถึง 2568 และฟรอสต์
แอนด์ ซัลลิแวน

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้นจาก 203.0 เทราวัตต์-ชั่วโมง ในปี
2558 เป็น 312.0 เทราวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2563 โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีเท่ากับ
ร้อยละ 9.1 ตามการคาดการณ์ที่ปรากฏในรายงานอาร์ยูพีทีแอล ปี 2559 ถึงปี 2568
อั ต ราการเติ บ โตของความต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า ในประเทศคาดการณ์ ว่ า จะปรั บ สู ง ขึ้ น
เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร การเพิ่มขึ้นของระดับรายได้ และการเกิดขึ้น
ของเขตเมือ งอย่างรวดเร็ว เมื่อ อานาจการใช้จ่ายของประชากรเพิ่มขึ้นอันส่งผลทาให้
ประชากรสามารถยกระดับมาตรฐานการครองชีพของตนเองได้ จึงคาดการณ์ว่าจะมี
การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเช่นกัน
ช่องว่างระหว่างการเติบโตด้านกาลังการผลิตและการเพิ่มขึ้นของความต้องการใช้ไฟฟ้า
ทาให้เกิดเหตุไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง เหตุไฟฟ้าดับทาให้รัฐบาลริเริ่มนาโครงการเช่นโครงการ
เร่งด่วนมาใช้เพื่อเพิ่มปริมาณกาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดยอ้างอิงจากแผนพัฒนา
กาลังผลิตไฟฟ้า 10 ปี และแผนความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟ้าในระยะยาวของ
ประเทศอินโดนีเซียที่ประกาศไว้ในปี 2553 รัฐบาลอินโดนีเซียวางแผนที่จะเพิ่มกาลัง
การผลิตติดตั้งจานวน 55,345.0 เมกะวัตต์ ในช่วงตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2563
สภาวะอุปทาน
ตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า 10 ปี ของประเทศอินโดนีเซียในปี 2553 รัฐบาล
อินโดนีเซียตั้งเป้าเพิ่มกาลังการผลิตติดตั้งเพิ่มเติมอีก 55,345.0 เมกะวัตต์ ภายในปี 2563
กาลัง การผลิต ติด ตั้ งเพิ่ม เติ มนี้ จะมาจากเชื้ อ เพลิ ง ถ่า นหิ นเป็น ส่ว นใหญ่ (35,573.0
เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 64.3 ของกาลังการผลิตเพิ่มเติมตามแผน) การดาเนินการ
ขยายกาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหินมีจุดประสงค์เพื่อเข้ามาแทนที่โรงไฟฟ้าที่ใช้
น้ามั น และเพื่ อ เป็ นการใช้ ท รัพ ยากรถ่า นหิ น ในท้ อ งถิ่ น ให้เ กิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด ส าหรั บ
การผลิตไฟฟ้าอีกด้วย
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

แผนภูมิ (ฉ)-2: แผนกาลังการผลิตติดตั้ง (หน่วยเมกะวัตต์) ของโรงไฟฟ้าแยกตามประเภทเชื้อเพลิง ปี 2557 ถึงปี 2565F

กาลังการผลิตติดตั้ง
(เ วัตต์)
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หมายเหตุ: การวางแผนข้างต้นไม่รวมกาลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนและพลังงานหมุนเวียน
แหล่งที่มา: อาร์ยูพีทีแอลของบริษัทพีทีพีแอลเอ็น ปี 2559 ถึงปี 2568 และฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน

ฟรอสต์ แอนด์ ซัล ลิแ วนคาดว่ าก าลั งการผลิต ติด ตั้ง ของโรงไฟฟ้า ถ่า นหิ นในประเทศ
อินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้นจาก 26,300.0 เมกะวัตต์ ในปี 2558 เป็น 57,652.0 เมกะวัตต์ ในปี
2565 โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีเท่ากับร้อยละ 11.9 ความพยายามของรัฐบาล
อินโดนีเซียเพื่อตอบสนองตามความต้องการใช้ไฟฟ้าที่กาลังเพิ่มขึ้นสะท้อนอยู่ในแผนงาน
“Pengelolaan Energi Nasional ปี 2548 ถึ ง ปี 2568” ที่ เผยแพร่ ใ นปี 2548 ซึ่ ง มี
เป้าหมายบรรลุผลอัตราการเข้าถึงไฟฟ้าร้อยละ 95.0 ภายในปี 2568 และเพื่อให้บรรลุ
เป้ า หมายนี้ รั ฐ บาลวางแผนที่ จ ะขยายโครงสร้ า งพื้ น ฐานส าหรั บ การส่ ง จ่ า ยไฟฟ้ า ให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นรวมถึงแผนการสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน
การผลิตไฟฟ้าของประเทศอินโดนีเซียพึ่งพาโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเป็นอย่างมาก กาลัง
การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงถ่านหินมีปริมาณประมาณร้อยละ 50.0 ของกาลังการผลิต
ติดตั้งรวมในปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 52,889.2 เมกะวัตต์ โดยความต้องการถ่านหินที่ลดลง
ทั่วโลกโดยเฉพาะจากประเทศจีนบวกกับราคาถ่านหินที่ลดลงในปี 2555 ผลักดันให้บริษัท
เหมืองถ่านหินที่เดิมทาการส่งออกถ่านหินเป็นหลักขยายธุรกิจไปยังภาคส่วนอื่นซึ่งรวมถึง
ธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ า พลั ง งานถ่ า นหิ น การที่ บ ริ ษั ท เหมื อ งถ่ า นหิ น เข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในภาค
การผลิ ต ไฟฟ้ า เป็ น สั ญ ญาณที่ ดี ใ นประเทศอิ น โดนี เ ซี ย เพราะบริ ษั ท เหมื อ งถ่ า นหิ น มี
ปริมาณถ่านหินสารองจานวนมากและทาให้ประเทศก้าวไปสู่ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ถ่านหินที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าปากเหมืองที่มีการเชื่อมต่อระบบ
ขนส่งถ่านหินเข้าไปยังโรงไฟฟ้าโดยตรง (Mine-mouth) โดยบริษัทเหมืองถ่านหินทาให้
บริษัทเหมืองถ่านหินดังกล่าวสามารถดาเนินการธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีตลาดรองรั บ
ถ่านหินเสมอแม้ราคาจะต่าลง ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการลดภาระทางภาษีเพราะถ่านหิน
สาหรับใช้ในประเทศไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับภาษีเพื่อการส่งออกฉบับใหม่ สัดส่วนการผลิต
ถ่านหินที่ใช้ในตลาดในประเทศอินโดนีเซียที่เพิ่มมากขึ้นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นถึงแนวโน้ม
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่กาลังเพิ่มขึ้นและการเพิ่มของอัตราการเข้าถึงไฟฟ้าตามเป้าหมาย
ของรัฐบาล
(3)

ภาวะด้านการแข่งขัน
ตารางด้านล่างแสดงรายชื่อผู้พัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้าอิสระ 5 อันดับแรกในประเทศ
อินโดนีเซียที่กาลังดาเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน

ตาราง (ฉ)-1: ข้อมูลโดยรวมผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPPs) ที่ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน 5 อันดับแรกในประเทศอินโดนีเซีย
ปี 2557
ปี 2557
ลาดับ

โรงไฟฟ้า

สัดส่วนการลงทุน
(ร้อยละ)

กาลังการผลิตของ
โรงไฟฟ้า

กาลังการผลิตตามสัดส่วน
การลงทุน

เมกะวัตต์

เมกะวัตต์

1,230.0

732.0

พีที ไพตั้น เอนเนอร์จี (PT Paiton Energy) (Paiton หน่วย 7 และ 8)
1

อีเอ็นจีไออี (ENGIE)

60.0

2

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

26.0

314.0

3

มิตซุย (Mitsui)

15.0

185.0

บริษัท พีที จาวา เพาเวอร์ (PT Paiton Energy) (Paiton หน่วย 3)
1

อีเอ็นจีไออี (ENGIE)

60.0

825.0

491.0

2

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

26.0

210.0

3

มิตซุย (Mitsui)

15.0

124.0

บริษัท พีที ชิเรบอน อิเล็คทริค เพาเวอร์ (PT Jawa Power) (Paiton หน่วน 5 และ 6)
1

วายทีแอล คอร์ปอเรชั่น
(มาเลเซีย) (YTL
Corporation (Malaysia))

35.0

1,220.0

427.0

2

ซีเมนส์ (Siemens)

50.0

610.0

3

พีที อันติกา เอนเนอร์จี ที
บีเค (PT.
BumipertiwiTatapradipta)

15.0

183.0

บริษัท พีที ซัมเบอร์ เซการ์รา พริมาดายา (PT SumberSegaraPrimadaya (S2P) - PLTU Cilacap)
1

พีที พีเจบี (PT PJB)

49.0

2

พีที บูมิเปติวีทาทาปิราป
ราดิป ทา (PT

51.0
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ปี 2557
ลาดับ

สัดส่วนการลงทุน
(ร้อยละ)

โรงไฟฟ้า

กาลังการผลิตของ
โรงไฟฟ้า

กาลังการผลิตตามสัดส่วน
การลงทุน

เมกะวัตต์

เมกะวัตต์

660.0

132.0

SumberSakti Prima)
บริษัท พีที ไซร์บอน อิเล็คทริค เพาเวอร์ (PT Cirebon Electric Power)
1

พีที อินดิกา เอนเนอร์จี ที
บีเค (Indika Energy)

20.0

2

มารุเบนิ (Marubeni)

33.0

215.0

3

โคมิโป (Komipo)

28.0

182.0

4

สามทาน (Samtan)

20.0

132.0

บริษัท พีแอลทียู เซรัง (PLTU Serang)
1

พีที เพาเวอร์ จาวา บารัต
(PT. Power Jawa Barat)

100.0

600.0

600.0

แหล่งที่มา: รายงานประจาปีของบริษัทแต่ละบริษัทข้างต้น

ในช่วงระยะแรกของการพัฒนาตลาดของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระนั้น ผู้ผลิตในตลาดส่วนใหญ่
จะเป็นบริษัทสัญชาติยุโรปและบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่เริ่มขึ้นจากการเข้าเป็นหุ้นส่วนและ
ดาเนินธุรกิจพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ในระหว่ าง FTP 1 และ FTP 2
ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระสัญชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มเข้าสู่ตลาด เช่น บริษัทวายทีแอล
และบมจ. ราชบุรี นอกจากนี้ บริษัทสัญชาติอินโดนีเซียก็ได้เข้าร่วมในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า
อิสระทั้งในรูปแบบของการดาเนินการด้วยตนเองและในรูปแบบดาเนินการด้วยการเป็น
หุ้นส่วนกับบริษัทต่างชาติด้วย
(4)

ภาพรวมในอนาคต
ในเดือนพฤษภาคม 2558 รัฐบาลอินโดนีเซียเริ่มดาเนินการแผนงานเพิ่มกาลังการผลิต
ติดตั้งเพิ่มเติมจานวน 35,000.0 เมกะวัตต์ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่กาลัง
เพิ่มขึ้น บริษัทพีทีพีแอลเอ็นจะเพิ่มกาลังการผลิตเพิ่มเติมอีก 10,000.0 เมกะวัตต์ ในขณะ
ที่ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระจะรับภาระส่วนที่เหลือเพิ่มเติมอีก 25,000.0 เมกะวัตต์ ซึ่งตามแผน
พลังงานไฟฟ้าดังกล่าวจะเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหินประมาณ 20,000.0
เมกะวัตต์
รัฐบาลอินโดนีเชียได้ทาการปรับโครงสร้างเงินอุดหนุนด้านไฟฟ้าซึ่ งทาให้อัตราค่าไฟฟ้า
สาหรับ ลู กค้ า ระดั บ กลางและระดั บสู ง ปรับ เพิ่ม ขึ้ น อีก ร้ อ ยละ 34.0 ตั้ง แต่ ต้น ปี 2557
รัฐบาลอินโดนีเซียคาดหวังว่าการปรับโครงสร้างเงินอุดหนุนด้านไฟฟ้าครั้งนี้จะเป็นการลด
ภาระงบประมาณภาครัฐและทาให้รัฐบาลอินโดนีเซียสามารถใช้ประโยชน์จากการเงิน
อุดหนุนที่ลดลงโดยนาไปใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอื่น
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ในเดือ นกัน ยายนปี 2558 ราคาถ่า นหิน ของประเทศอิ นโดนีเ ซีย มีร าคาเท่า กับ 59.14
ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ซึ่งลดลงเป็นจานวน 11.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน หรือลดลงร้อยละ
15.86 จากในปีก่อ นเนื่อ งจากความต้อ งการใช้ถ่านหินลดลงทั่ว โลกลดลง ดังนั้นแผน
พลังงานไฟฟ้า 35,000.0 เมกะวัตต์ อาจช่วยเพิ่มความต้องการใช้ถ่านหินภายในประเทศ
อันเป็นการชดเชยความต้องการใช้ถ่านหินจากต่างประเทศที่ลดลง
รั ฐ บาลอิ น โดนี เ ซี ย ยั ง ได้ เ ปิ ด เสรี ข้ อ บั ง คั บ การพั ฒ นาโครงการโรงไฟฟ้ า ปากเหมื อ ง
กระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ได้ตราข้ อบังคับที่อนุญาตให้บริษัทพีทีพีแอลเอ็นซื้อ
ไฟฟ้าโดยตรงจากโรงไฟฟ้าปากเหมืองโดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงตราบเท่าที่
ราคายั ง อยู่ภ ายในขอบเขตที่ร ะบุ ในข้ อ บัง คั บ ข้ อ บัง คั บ ใหม่ ยั งระบุ ให้ เ จ้ าของเหมื อ ง
ถ่านหินจะต้องถือหุ้นในบริษัทพลังงานไฟฟ้าปากเหมืองอย่างน้อ ยร้อยละ 10.0 เพื่อให้มี
ความมั่นคงด้านการจัดหาเชื้อเพลิง นอกจากนี้บริษัทพีทีพีแอลเอ็นส่งเสริมให้โครงการ
โรงไฟฟ้าปากเหมืองพัฒนาสายส่งที่จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมของ
บริษัทพีทีพีแอลเอ็น ซึ่งระบบเครือข่ายเชื่อมโยงดังกล่าวอาจตกเป็นทรัพย์สินของบริษัท
พีทีพีแอลเอ็นในภายหลังจึงเป็นการเร่งพัฒนากาลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าปากเหมือง
นอกจากนั้น แผนการติดตั้งระบบส่งไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูงจากเกาะสุมาตราซึ่งเป็นพื้นที่
ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ในการเป็ น แหล่ ง โรงไฟฟ้ า ปากเหมื อ งไปยั ง เกาะชวาซึ่ ง เป็ น จุ ด ที่ มี
ความต้องการใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นสัญญาณที่ดีสาหรับการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าโดย
ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน
จากหลากหลายปัจจัยที่มารวมกัน เช่น ความต้องการถ่านหินในตลาดต่างประเทศที่ลดลง
ราคาถ่านหินตกต่า กาลังการผลิตที่มากเกินในอุตสาหกรรมเหมือ งถ่านหินในประเทศ
อินโดนีเซีย การลดลงของเงินอุดหนุนด้านไฟฟ้าภายในประเทศและแผนการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก 35,000.0 เมกะวัตต์ของรัฐบาลล้วนเป็นสัญญาณที่ดีว่าถ่านหินจะเป็น
ทรัพยากรที่มีความมั่นคงและใช้ได้ในระยะยาวซึ่งมีความจาเป็นสาหรับการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศอินโดนีเซีย
(ช)

การคาดการณ์เชิงเทคโนโลยีเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้า

ในช่ ว งไม่ กี่ ปี ที่ ผ่ า นมานี้ ไ ด้ มี น วั ต กรรมที่ ส าคั ญ เกิ ด ขึ้ น หลายอย่ า งท าให้ เ ทคโนโลยี ก ารผลิ ต
กระแสไฟฟ้านามาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้จริงและช่วยพัฒนาการเข้าถึงพลังงานที่สะอาดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากข้อมูล
ของสภาพลังงานโลก (World Energy Council) ได้ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถูกขับเคลื่อน
ด้วยจุดมุ่งหมายสามประการคือ
-

การสร้างความมั่นใจว่าประเทศต่าง ๆ จะไม่ประสบกับภาวะขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าเพื่อ
รองรับความต้องการสาหรับการเจริญเติบโต (ความมั่นคงด้านพลังงาน) และ

-

การทาให้ต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ในระดับต่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (ความเสมอ
ภาคในการเข้าถึงพลังงาน) และ

-

การลดการปล่อยก๊าซให้น้อยลงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม)
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ความพยายามที่จะตอบสนองจุดมุ่งหมายทั้งสามประการที่กล่าวมา เป็นสิ่งที่ผลักดันให้เทคโนโลยีการผลิต
กระแสไฟฟ้าใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากที่สุ ด อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของวงจร
การผลิตกระแสไฟฟ้า เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจึงเป็นการผสมผสานระหว่างการพัฒนาด้านเทคโนโลยีด้านเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ กับเทคโนโลยีด้านกระบวนการโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซให้ได้มาก
ที่สุด
(1)

เทคโนโลยีถ่านหิน
ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของถ่านหินที่มีอยู่ จึงทาให้ถ่านหินยังคงเป็นแหล่งทรัพยากรหลัก
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าสาหรับประเทศกาลังพัฒนาจานวนมากอันเนื่องมาจากต้นทุนใน
การผลิตกระแสไฟฟ้าที่ต่ากว่า โดยประเทศสมาชิกในองค์กรความร่วมมือและพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (OCED) ได้มีการมุ่งเน้น “เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด” มากยิ่งขึ้น เพื่อ ลด
การปล่อยก๊าซทาให้การผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานถ่านหินสามารถแข่งขันกับการผลิต
ไฟฟ้าที่ใช้เชื้อ เพลิงประเภทอื่น ๆ ที่สร้างมลพิษน้อ ยกว่า นอกจากนี้ ข้ อ มูลจากทบวง
พลังงานระหว่างประเทศ ยังได้แสดงให้เห็นว่า ในปี 2555 กาลังการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ของโลกกว่าร้อยละ 40.0 นั้นมาจากการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีกาลังการผลิตทั่วโลก
อยู่ที่ 1,617.0 กิกะวัตต์ โดยเทคโนโลยีซับคริทิเคิลได้ถูกนามาใช้เพื่อรองรับกาลังการผลิต
ทั่วโลกกว่าร้อ ยละ 75.0 รองลงมาคือเทคโนโลยีซูเปอร์คริทิเคิล (ร้อ ยละ 22.0) และ
เทคโนโลยี อัลตราซูเปอร์คริทิเคิล (ร้อยละ 3.0)
เทคโนโลยีซับคริทิเคิลถือเป็นรูปแบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่มีประสิทธิภาพน้อย
ที่สุดและก่อให้เกิดมลภาวะมากที่สุด โดยจาเป็นต้องอาศัยเชื้อเพลิงและน้ามากกว่าใน
การผลิตกระแสไฟฟ้าในปริมาณที่เท่ากัน อีกทั้ งยังสร้างมลภาวะมากกว่าด้วย โรงไฟฟ้า
พลังถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยีซับคริทิเคิลทั่ วไป มีอัตราการใช้น้าเท่ากับ ร้อยละ 67.0 และมี
อั ต ราการปล่ อ ยมลพิ ษ ที่ เ ป็ น คาร์ บ อนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 75.0 ซึ่ ง มากกว่ า อั ต ราที่ มี จ าก
โรงไฟฟ้า พลั ง ถ่า นหิ น ที่ ใช้ เ ทคโนโลยี อัล ตราซู เปอร์ ค ริทิ เ คิ ล ซึ่ ง เป็ น โรงไฟฟ้ าพลั ง งาน
ถ่านหินที่ทันสมัยที่สุด
จากข้อมูลของสมาคมพลังงานถ่านหินโลก (World Coal Association)48 พบว่า ในช่วง
ปลายปี 2557 มีโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีซูเปอร์คริทิเคิล อยู่ใน 18 ประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้
กลายมาเป็นบรรทัดฐานใหม่สาหรับโรงไฟฟ้าสร้างใหม่ในประเทศอุตสาหกรรม 49 ทั้งนี้
ประสิทธิภ าพพลังงานโดยเฉลี่ยทั่วโลกของการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในปี
2554 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 35.0 50 ซึ่งจากการใช้เทคโนโลยีการผลิตกระไฟฟ้าพลังงาน
ถ่านหินที่มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นนี้ ทางทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ได้

48

วารสารอย่างเป็นทางการของอุตสาหกรรมถ่านหินโลก ฉบับฤดูใบไม้ผลิ ปี 2558

49

ประเทศสมาชิกในองค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)

50

ECOFYS – International Comparison of Fossil Power Efficiency and CO2 Intensity – Update 2014 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชื้ อเพลิง
ฟอสซิลและความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปรับปรุงปี 2557
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คาดการณ์ว่าประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 4.0 ในช่วงปี 2555 ถึง ปี
256551
ตารางที่ (ช)-1: ประสิทธิภาพพลังงานถ่านหิน (ร้อยละ) และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแบ่งตามเทคโนโลยีการผลิต
ไฟฟ้า คานวณจากฐาน 100
ประสิทธิภาพ
พลังงาน

ค่าความเข้มของ
คาร์บอน

มลพิษทาง
อากาศ

ความเครียดน้า

ซับคริทิเคิลแบบเดิมที่ไร้ประสิทธิภาพ

ไม่มีข้อมูล

100

100

100

ซับคริทิเคิลแบบเดิมที่มีประสิทธิภาพ

ไม่มีข้อมูล

84

84

85

ซับคริทิเคิลแบบใหม่

34

68

68

70

ซูเปอร์คริทิเคิล

38

57

57

60

อัลตราซูเปอร์คริทิเคิล

41

52

52

55

อัลตราซูเปอร์คริทิเคิลแบบขั้นสูง

47

48

48

51

เทคโนโลยี

แหล่งข้อมูล: ทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) SSEE แห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดและฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน

เทคโนโลยี ต่ า ง ๆ ที่ ส าคั ญ ส าหรั บ การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต ของโรงไฟฟ้ า
พลังงานถ่านหิน52 ได้แก่
การทางานแบบอัลตราซูเปอร์คริทิเคิลแบบชั้นสูงของวัฏจักรไอน้า
โรงไฟฟ้ า พลั ง ถ่ า นหิ น ที่ ทั น สมั ย ในปั จ จุ บั น ที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี อั ล ตราซู เ ปอร์ ค ริ ทิ เ คิ ล นั้ น
(อุณหภูมิอยู่ที่ 650 องศาเซลเซียส) จะมีป ระสิทธิภาพประมาณร้อยละ 45.0 ในขณะที่
โรงไฟฟ้า พลังถ่านหินที่มีการใช้เทคโนโลยี อัลตราซูเปอร์คริทิเคิลแบบชั้นสูงคาดว่าจะมี
ประสิทธิภาพสูงสุดถึงร้อยละ 50.0 ภายในปี 2563
ทั้งนี้ การใช้เทคโนโลยี อัลตราซูเปอร์คริทิเคิลแบบชั้นสูงนั้นได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การออกแบบเครื่องผลิตไอน้า กังหันไอน้า และระบบท่อต่าง ๆ ที่มีการใช้โลหะผสมพิเศษ
ที่มีโครเมียมและนิ กเกิล เป็นโลหะหลัก ซึ่ งมีความทนทานต่อ การใช้งานในสภาวะที่ มี
การสัมผัสไอน้าที่มีแรงดันและอุณหภูมิสูงเป็นเวลานานได้เป็นอย่ างดี นอกจากนี้ การใช้
เทคโนโลยีซูเปอร์คริทิเคิลยังช่วยลดการเกิดอนุภาคต่าง ๆ ไนโตรเจนออกไซด์ และซัลเฟอร์
ออกไซด์ในก๊าซที่ปล่อยออกมาได้อีกด้วย
การเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบด (Fluidised Bed Combustion)
เป็นวิธีการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่นมากซึ่งช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานถ่านหิน โดยสามารถลดการปล่อยซัลเฟอร์ออกไซด์
51

High-Efficiency, Low Emissions (HELE) Technology Roadmap แผนงานเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงและการปล่อยมลพิษต่า

52

สมาคมพลังงานถ่านหินโลก (World Coal Association) การค้นคว้าชั้นปฐมภูมิ ข้อมูลจาก website ของผู้ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า
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และไนโตรเจนออกไซด์ได้ร้อยละ 90.0 53 ซึ่งระบบการเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบดที่ถูกอัด
แรงดันจะทางานด้วยแรงดันที่สูง ขึ้นและผลิตก๊าซแรงดันสูงออกมาเพื่อขับเคลื่อนกังหัน
ก๊าซ อันเป็นกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากกว่าร้อยละ 40.0
การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสถานะถ่านหินให้เป็นก๊าซ (Integrated
Gasification combined cycle)
การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสถานะถ่านหินให้เป็นก๊าซคือเทคนิคใหม่ที่ช่วย
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต กระแสไฟฟ้ า จากพลั ง งานถ่ า นหิ น ด้ ว ยการแปรสภาพ
เชื้อ เพลิงถ่านหินให้กลายเป็นก๊าซ และใช้ก๊าซนั้นผลิตพลังงานในระบบการผสมผสาน
ระหว่างเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสถานะถ่านหิ นให้เป็นก๊าซ ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้สาหรับก๊าซ
ธรรมชาติ ปกติแล้วประสิทธิภาพของการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสถานะ
ถ่านหิ นให้เ ป็นก๊า ซจะอยู่ที่ ร้อ ยละ 40.0 ถึงร้ อ ยละ 45.0 ซึ่ง การออกแบบล่าสุ ดนั้นได้
ปรับปรุงประสิทธิภาพให้สูงขึ้นถึงร้อยละ 50.0 หรือสูงกว่านั้น อันจะทาให้การผสมผสาน
ระหว่างเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสถานะถ่านหินให้เป็นก๊าซกลายเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจ
สาหรับการผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสถานะถ่านหินให้
เป็ น ก๊ า ซยั ง คงอยู่ ร ะหว่ า งการพั ฒ นาเพื่ อ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ แ ละยั ง คงมี
การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบอยู่เสมอเพื่อ พัฒนาคุณ ภาพให้มีความน่าเชื่อ ถือ การใช้
เทคโนโลยีดังกล่าวจึงจาเป็นต้องอาศัยทีมปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ซึ่งจาก
ข้อมูลของทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (IEA)54 นั้นได้ชี้ให้เห็นว่า ประเด็นด้านต้นทุน
ของการผสมผสานระหว่ า งเทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นสถานะถ่ า นหิ น ให้ เ ป็ น ก๊ า ซยั ง คงเป็ น
อุปสรรคต่อการนาไปใช้งานอย่างแพร่หลายอันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการผลิตที่สูงกว่า
โรงไฟฟ้าพลังถ่านหินแบบเดิมค่อนข้างมากนั่นเอง
(2)

เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ


เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ได้มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบรวมแสงอาทิตย์
(Concentrated Solar Power) โดยใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ผ่าน
ในวงจรเทอร์โมไดนามิกส์ (Thermodynamic Cycle) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
ระบบเหล่านี้สามารถรองรั บพลังงานความร้อ นที่ต้องการสาหรับกังหันไอน้า
แบบดั้งเดิม (Rankine Cycle) และกังหันก๊าซ (Brayton Cycle) หรือเครื่องยนต์
สเตอร์ลิง (Stirling engine) สาหรับ กรณีที่ มีปัจจั ยการรวมแสงที่สู งกว่ า
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบรวมแสงอาทิตย์ที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด
ในปัจจุบันคือ โรงไฟฟ้าที่ใช้รางพาราโบลิกในการรวมแสงเพื่อผลิตไฟฟ้าซึ่งมี

53
54

สมาคมพลังงานถ่านหินโลก (World Coal Association)
Projected Costs of Generating Electricity (2010 Edition)
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ระบบกักเก็บความร้อน โดยจะสะสมความร้อนจากสนามพลังงานแสงอาทิตย์
ในช่วงที่มีแดดจัด และปลดปล่อ ยพลังงานออกมาเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า
นอกจากนี้เทคโนโลยีตัวรับยังถือว่าเป็นหัวข้อการวิจัยที่มีความสาคั ญอย่างยิ่ง
ต่ อ การพั ฒ นาโรงไฟฟ้ า อี ก ด้ ว ย โดยมี ก ารใช้ เ กลื อ หลอมละลายในตั ว รั บ ที่
ประกอบไปด้วยหลอดที่ติดไว้ในแนวตั้ง จากนั้นจะมีการนาเกลือมาใช้สาหรับ
การผลิ ต กระแสไฟฟ้ า โดยตรงหรื อ ส าหรั บ การกั ก เก็ บ พลั ง งานความร้ อ น
(Thermal Energy Storage)
การประยุกต์ ใช้เ ทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า ด้วยระบบรวมแสงอาทิต ย์ และ
การกักเก็บพลังงานความร้อ นได้ ดาเนินมาอย่างต่อ เนื่อ งในการพั ฒนาและ
ขยายขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตพลังงานในปัจจุบันและอนาคต
ด้วยการใช้เทคโนโลยี CSP แบบผสม ซึ่งการบูรณาการระหว่างเทคโนโลยี
การผลิตไฟฟ้าด้วยระบบรวมแสงอาทิตย์และเครื่องกาเนิดความร้อนในระดับ
กระบวนการจะช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตไฟฟ้าให้สูงขึ้นด้วยความร้อนที่มากขึ้น
และประสิทธิภาพของเทอร์โมไดนามิกส์ที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน55 นอกจากนี้พลังงาน
แสงอาทิตย์มีปริมาณมากในช่วงกลางวันซึ่งเป็นช่วงที่มี ความต้องการใช้ไฟฟ้า
สูง สุ ด และยั ง ช่ วยให้ผู้ ผ ลิ ตพลั งงานเพิ่ ม กาลั งการผลิ ต ของโรงไฟฟ้ า ได้ โ ดย
ปราศจากการใช้เชื้อเพลิงเพิ่มเติม
ความสามารถที่หลากหลายในการบูร ณาการนี้ยังช่วยให้เกิดการผสมผสาน
ระหว่างโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อ เพลิงฟอสซิลกับพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ เช่น
พลังงานความร้อนใต้พิภ พ และด้วยข้อ ได้เปรียบหลายประการ เช่น การลด
การปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ การปรับปรุงความคุ้มค่าในการผลิตไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าพลัง งานเชื้อ เพลิงฟอสซิล และการเพิ่ มขี ดความสามารถของ
การลงทุ น ด้ า นพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ ห้ สู ง สุ ด จึ ง มี ก ารคาดการณ์ ด้ ว ยว่ า
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยระบบรวมแสงอาทิ ต ย์ แ บบผสมผสานจะ
กลายเป็นเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์หลักในอนาคตอันใกล้
พลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ



แนวโน้ ม ที่ส าคั ญ บางประการสาหรับ แหล่ ง พลัง งานหมุน เวี ยนอื่ น ๆ แต่ ล ะ
ประเภทได้แก่
เทคโนโลยี
พลังงานลม

55

การพัฒนา
-

การพัฒนาเครื่องกาเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส (Synchronus Generator)
การพัฒนาฐานลอยน้าสาหรับการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมนอกชายฝั่งทะเล
การเดินสายแบบนอกชายฝั่ง : สายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง (High-voltage direct
current) ที่ช่วยลดการสูญเสียในระบบส่งไฟฟ้า

จากการเปลี่ยนพลังงานเป็นกาลังผลิต
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เทคโนโลยี

การพัฒนา

พลังงานมวลชีวภาพ

-

การพัฒนาการการเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบด (FBC) ที่มีประสิทธิภาพสูง
การพัฒนากระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (การผลิตก๊าซจากการฝังกลบ
และถัง หรื อบ่ อ ย่อ ยสลาย) และกระบวนการแปรสภาพเชื้ อ เพลิ ง ให้ เ ป็ น ก๊ า ซที่ ช่ ว ย
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการต่าง ๆ

พลังงานความร้อนใต้พิภพ

-

ระบบการเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพพลั งงานความร้ อนใต้ พิ ภพ (Enhanced Geothermal
Systems - EGS) ที่ เป็น การดึงเอาความร้อนจากแหล่งสะสมต่ า ง ๆ ผ่า นการฉีด
ของเหลวเข้าไปในชั้นหินที่มีความร้อนมากกว่าและอยู่ลึกกว่า
การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับวัดอุณหภูมิแบบไฟเบอร์ออพติคและอุปกรณ์ ตรวจจับวัด
อัต ราการไหลที่ ส ามารถช่ว ยพัฒนาเทคโนโลยีระบบการเพิ่มประสิท ธิ ภาพพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพได้

-

พลังงานทางทะเล

-

(ซ)

การพัฒนาตัวตรวจจับที่สามารถจัดเรียงและเปรียบเทียบข้อมูล ซึ่งสามารถนามาใช้เพื่อ
ระบุแหล่งที่มีศักยภาพสาหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานทางทะเล
วัสดุที่ใช้ในการสร้างอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถนามาใช้ในการจัดเตรียม
ระบบเพื่อนาไปสู่พลังงานทางทะเลที่มีอยู่มาก

ภาพรวมสาหรับบริษัทฯ

ตลาดถ่ า นหิ น คาดว่ า จะเป็ น สั ด ส่ ว นขนาดใหญ่ ที่ สุ ด ในแง่ ข องการเพิ่ ม เมกะวั ต ต์ ส าหรั บ ตลาด
การผลิตไฟฟ้าโดยรวมในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีสัดส่วน 35.4 กิกะวัตต์ (ร้อยละ 2.2) ของกาลังการผลิต
ไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงของโลกซึ่งอยู่ที่ 1,605.0 กิกะวัตต์ ในช่วงปี 2553 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากจนถึง
114.9 กิกะวัตต์ (ร้อยละ 2.2) ของกาลังการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็ นเชื้อเพลิงของโลกที่มีการประมาณไว้ที่ 2,211.0
กิกะวัตต์ ภายในปี 2573 ทั้งนี้ ประเทศไทยได้มีการพึ่งพาการนาเข้าก๊าซเป็นจานวนมาก และกาลังก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานถ่านหินเพิ่มขึ้น รวมถึงโรงไฟฟ้าหงสาในประเทศลาวซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ส่งออกพลังงานให้แก่ประเทศเพื่อนบ้ าน
และดาเนินการในเดือนมีนาคม 2559 เป็นต้น นอกจากนี้ ส่วนแบ่งพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากก๊าซที่ค่อนข้างสูงของประเทศ
ไทยและแหล่งทรัพยากรก๊าซที่มีอยู่อย่างจากัดยังทาให้ถ่านหินกลายเป็นเชื้อเพลิงสาคัญสาหรับการผลิตไฟฟ้าในอนาคต
อี ก ทั้ ง สั ด ส่ ว นของการกระจายเชื้ อ เพลิ ง ในการผลิ ต ไฟฟ้ า ส าหรั บ ลิ ก ไนต์ แ ละการน าเข้ า ถ่ า นหิ น ในประเทศไทย
ยังคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.6 และ 9.6 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 12.5 และ 12.0 ในปี 2563 ตามลาดับ โดย
สัดส่วนของการนาเข้าถ่านหินอันเป็นแหล่งเชื้อเพลิงสาหรับการผลิตไฟฟ้าคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นต่อไปอีกถึงร้อยละ 16.9 ใน
ปี 2578 ซึ่งจะถูกขับเคลื่อนด้วยการส่งเสริมเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด
ประเทศไทย
ในปี 2564 การผลิตไฟฟ้าในประเทศคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 234,654.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมง โดยมีอัตรา
เติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่ ร้อยละ 3.7 จากเดิมซึ่งอยู่ที่ 197,891.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2559 อีกทั้งยังมีกาลังการผลิต
ติดตั้งอีก 15.3 กิกะวัตต์-ชั่วโมง จากปี 2558 ถึง ปี 2563 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8.7 หรือ 1.3 กิกะวัตต์ -ชั่วโมงจากการผลิต
ไฟฟ้าโดยใช้พลังงานถ่านหิน ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยจะถูกขับเคลื่อนด้วย
ปัจจัยหลายประการ เช่น นโยบายสนับสนุนของรัฐบาลและการขยายตัวของกาลังการผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคตลอดจน
ความต้องการในภาคสาธารณูปโภคพลังงานไฟฟ้าในอนาคตอันเป็นผลมาจากการเชื่อมต่อเครือข่ายการส่งไฟฟ้าที่ได้มี
การวางแผนไว้ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ในขณะเดียวกัน ตลาดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยยังคงมีการพัฒนา
เชิงบวกอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มมีการนาเอาการกาหนดอัตราค่าไฟฟ้าที่กาหนดไว้ล่วงหน้าและนโยบายด้านพลังงาน
หมุนเวียนฉบับแก้ไขเข้ามาใช้ในปี 2556 โดยฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวนได้คาดการณ์ว่า กาลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์จะเติบโตขึ้นด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 12.2 จาก 1.5 กิกะวัตต์ -ชั่วโมง ในปี 2558
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ 3.0 กิกะวัตต์ -ชั่วโมง ภายในปี 2564 การเติบโตของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
นับตั้งแต่ปี 2564 ไปแล้วนั้นคาดว่าจะยังคงมีสภาวะที่ดีเนื่องจากร่างแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก
(Alternative Energy Development Plan) ฉบับแก้ไข ปี 2558 ได้กาหนดเป้าหมายสาหรับกาลังการผลิ ตติดตั้งของ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ที่ 6.0 กิกะวัตต์ -ชั่วโมงภายในปี 2579 โดยกาหนดยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อช่วยส่งเสริม
พลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง
ประเทศลาว
ประเทศลาวถือเป็นตลาดที่น่าสนใจสาหรับการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากเป็นประเทศที่มี
ศักยภาพด้านพลังงานน้าซึ่งยังไม่ได้นามาใช้ประโยชน์จานวนมาก สภาวะที่เอื้ออ านวยทางธุรกิจด้วยเสถียรภาพทาง
การเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษ ความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ ที่ต่า และต้นทุนแรงงานที่ค่อนข้างต่า ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ทาให้
ประเทศลาวเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกาลังการผลิตติดตั้งของประเทศลาวยังมา
จากโรงไฟฟ้าพลังน้าเป็นหลัก โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแห่งแรกของประเทศ คือ โรงไฟฟ้าหงสามีซึ่งการเปิดดาเนินงาน
เชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบในปี 2559 โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ถึงร้อยละ 40.0 โดยลิกไนต์ซึ่ งใช้ในโรงไฟฟ้า
หงสานั้นได้มาจากเหมืองลิกไนต์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ของโรงไฟฟ้าหงสา ในเดือนมิถุนายน 2557 ปริมาณ
ลิกไนต์สารองในหงสา แขวงไชยบุรีอยู่ที่ 487.0 เมตริกตัน ซึ่งถ่านหินจานวน 371.0 เมตริกตันต้องใช้ในการดาเนินงาน
ของโรงไฟฟ้าสาหรับระยะเวลา 25 ปี ซึ่งในขณะที่ประเทศลาวมีแผนต่าง ๆ มากมายที่จะช่วยเพิ่มกาลังการผลิตติดตั้ง
เสริมอีก 5,582.0 เมกะวัตต์ ด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 20.9 ในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2563 อย่างไรก็ตาม
ยังคงไม่มีแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแห่งอื่นในช่วงเวลาดั งกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งการขยายกาลังการผลิต
ติดตั้งในช่วงเวลาดังกล่าวจะขยายจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้าเป็นหลักตลอดแม่น้าสายสาคัญต่าง ๆ ซึ่งหากเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว กาลังการผลิตส่วนใหญ่ที่ได้จากโรงไฟฟ้าพลังน้าเหล่านี้อาจถูกส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านต่าง ๆ เช่น
ประเทศจีน (มณฑลยูนนาน) ประเทศเวียดนาม ประเทศเมียนมาร์ ประเทศไทยและประเทศกัมพูชา
ประเทศจีน
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศจีนได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่การปฏิรูปเศรษฐกิจในช่วงปี
2523 จาก 300,500.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2523 เป็น 5,545,411.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2557 ด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ย
สะสมต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 9.0 อีกทั้งยังคาดว่า อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีจะเติบโตที่ ร้อยละ 4.0 จากปี 2558 ถึง ปี 2563
โดยมีค่าการใช้ไฟฟ้าเท่ากับ 7,016,714.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมง การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการเจริญ เติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในประเทศถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่สาคัญต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าใน
ประเทศจีน โดยคาดว่าอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าในประเทศจีนจะได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีในตลาดแบบค่อยเป็น
ค่อยไป อีกทั้งโครงการริเริ่มต่าง ๆ ของรัฐบาลจีนยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่าย
การเชื่อมโยงไฟฟ้าเพื่อลดจานวนประชากรที่ยังไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้า
มณฑลเหอเป่ย มณฑลซานซีและมณฑลซานตง ซึ่งบริษัทฯ มีการดาเนินธุรกิจอยู่นั้นเป็นพื้นที่ที่มี
การใช้ไฟฟ้าสูงอันเนื่องมาจากในมณฑลดังกล่าวมีอุตสาหกรรมหนักและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยกาลังการผลิต
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ติดตั้งในมณฑลเหอเป่ย มณฑลซานซีและมณฑลซานตงคาดว่าจะขยายตัว 39.1 กิกะวัตต์ 98.1 กิกะวัตต์ และ 140.0
กิกะวัตต์ ตามลาดับในระหว่างปี 2558 ถึง ปี 2563 ทั้งนี้ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวนได้ตั้งข้อสังเกตว่า การผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานถ่านหินจะยังคงเป็นการผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในมณฑลทั้ง 3 แห่งนี้โดยแบ่งตามประเภทเชื้อเพลิงตั้งแต่
ปี 2558 ถึงปี 2563
ในขณะเดียวกัน นับตั้งแต่ปี 2556 รัฐบาลกลางจีนได้เริ่มดาเนินนโยบายและประกาศกฎข้อบังคับ
ต่าง ๆ จานวนมากเพื่อ ช่วยสนับ สนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการแก้ปัญหา
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ลดสัดส่วนถ่านหินประเภทให้ความร้อนในการกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
และเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ที่ยังไม่มีเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้าเข้า ถึง และเนื่องด้วยเงินสนับสนุนจาก
รัฐบาลกลางพร้อมด้วยกลไกการสนับสนุนในพื้นที่ การปรับปรุงกรอบระเบียบข้อบังคับ และตลาดที่มีผู้ขายน้อยราย
ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวนคาดว่าการผลิตไฟฟ้าปริมาณมากจากพลังงานแสงอาทิตย์จะยังมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้น
จึงคาดว่ากาลังการผลิตติดตั้งของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนจะเพิ่มขึ้นด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ย
สะสมต่อปีที่ร้อยละ 24.8 จากเดิม 33.1 กิกะวัตต์ ในปี 2558 เป็น 100.0 กิกะวัตต์ ในปี 2563 ฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวนให้
ความเห็นว่าการทาสัญญาเพื่อครอบครองสิทธิในการซื้อหุ้ นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน 4 โครงการของ
บริษัทบ้านปู เพาเวอร์ที่ผ่านมานั้นเป็นสัญญาณที่ดีว่าทิศทางการลงทุนมีความสอดคล้องกับการพัฒนาการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปุ่นยังคงเดินหน้าไปสู่การใช้แหล่งพลังงานจากสัด ส่วนเชื้อเพลิงที่สมดุล แม้ว่าประเทศ
ญี่ปุ่นจะมีการผลิตไฟฟ้าโดยรวมลดลงจากปี 2556 ถึง ปี 2557 แต่คาดว่าการผลิตไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นจะยังคงเพิ่มขึ้น
อย่างสม่าเสมออันเนื่องมาจากการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและการเตรียมงานจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนระหว่างปี
2558 ถึงปี 2563 ณ กรุงโตเกียวที่กาลังจะมาถึงในปี 2563 นี้ สาหรับตลาดการผลิตไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นนั้นยังคงมี
การพัฒนาเชิงบวกนับตั้งแต่การเริ่มใช้วิธีการกาหนดราคาค่าไฟฟ้าในอัตราคงที่ไว้ล่วงหน้า ในปี 2555 ซึ่งช่วยให้โรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ข นาดใหญ่ที่มีกาลังการผลิตมากกว่า 500.0 กิโลวัตต์สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ โดย
การสนับสนุนของรัฐบาลยังได้ก่อ ให้เกิดการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และดึงดูดนักลงทุนให้เพิ่มมากขึ้น
อีกด้วย จึงคาดว่าในช่วงปี 2558 ถึง ปี 2563 นี้ กาลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ จะเพิ่มสูงขึ้นอีก
36.4 กิกะวัตต์ ด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 18.3 ในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2563
ประเทศอินเดีย
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศอินเดียคาดว่าจะถูกขับเคลื่อนโดยภาคการผลิตที่กาลังเติบโตขึ้น
ความเป็นเมืองที่เพิ่มขึ้น และการปรับปรุงพัฒนาไฟฟ้าในเขตชนบท ซึ่งรัฐบาลอินเดียได้มีความพยายามที่จะพัฒนา
พลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกาหนดเป้าหมายกาลังการผลิตติดตั้งที่เชื่อมต่อ
กับเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้าสาหรับพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ที่ 60.0 กิกะวัตต์ ภายในปี 2565 นอกจากนี้นโยบายในปั จจุบัน
ได้สนับสนุนให้มีใ ห้กิจกรรมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้ ทั้งหมด ในโครงการผลิตไฟฟ้าซึ่ งรวมถึงพลังงาน
หมุนเวียนโดยไม่จาเป็นต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าทั้งจากรัฐบาลอินเดียหรือธนาคารสารองแห่งอินเดียพร้อมด้วยปัจจัย
กระตุ้นด้านภาษีต่าง ๆ และการผลิตตามแผนกระตุ้นที่เริ่มลงตัว โดยคาดว่าจะสามารถดึงความสนใจของนักลงทุน
ต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในภาคการผลิตพลังงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานหมุนเวียนและพลังงาน
แสงอาทิตย์ ทั้งนี้ มาตรการต่าง ๆ ข้างต้นและระบบนิเวศน์ด้านพลังงานหมุนเวียนที่น่าสนใจได้ทาให้ ประเทศอินเดีย
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กลายเป็นแหล่งลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวนจึงได้คาดการณ์ว่าใน
ระหว่างปี 2555 ถึง ปี 2563 กาลังการผลิตติดตั้งของพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวจะเพิ่มสูงขึ้น 10 เท่าจาก 1.7
กิกะวัตต์ เป็น 16.6 กิกะวัตต์ และถือเป็นการเจริญเติบโตที่สูงที่สุดในกาลังการผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียนอีกด้วย
ประเทศอินโดนีเซีย
รัฐบาลอินโดนีเซียได้เริ่มดาเนินการตามแผนผลิตพลังงานเพิ่มเติม 35.0 กิกะวัตต์ เมื่อเดือนเมษายน
ปี 2558 เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่กาลังเติบโต ซึ่งปริมาณ 25.0 กิกะวัตต์ของกาลังการผลิตเพิ่มเติมดังกล่าว
จะผลิตโดยผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระและจะเป็นการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินประมาณ 20.0 กิกะวัตต์ตามที่ระบุ
ไว้ในแผนพลังงานข้างต้น นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ เปิดเสรีสาหรับ ข้อ บังคับ ต่าง ๆ เกี่ยวกั บการพัฒ นาโรงไฟฟ้าที่อ ยู่
ปากเหมือง ซึ่งกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ได้ออกระเบียบข้อบังคับให้บริษัทพีทีพีแอลเอ็นสามารถจัดซื้อไฟฟ้าที่
ผลิตจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่อยู่ปากเหมืองได้โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องตราบใดที่
ราคายังคงอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กาหนดตามระเบียบข้อบังคับ นอกจากนี้แผนการติดตั้งระบบส่งไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูง
จากเกาะสุมาตราซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการเป็นแหล่งโรงไฟฟ้าปากเหมืองไปยังเกาะชวาซึ่งเป็นจุดที่มีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นสัญญาณที่ดีสาหรับการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าโดยผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน
รวมถึงผู้ที่มีบทบาทด้านเหมืองถ่านหินในปัจจุบันอย่างบมจ. บ้านปู ซึ่งมีประสบการณ์ในการร่วมพัฒนาโรงไฟฟ้าบริเวณ
ปากเหมืองแบบครบวงจร
ประเทศฟิลิปปินส์
แผนพลังงานของประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างปี 2555 ถึงปี 2573 ได้วางแนวทางสาหรับความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าและกาลังการผลิตเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งจากแผนดังกล่าวกาลังการผลิตติดตั้งคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 25.8
กิกะวัตต์ ภายในปี 2573 จากเดิมที่ 17.9 กิกะวัตต์ ในปี 2557 โดยกาลังการผลิตเพิ่มเติมมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นจาก
โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ ในขณะที่มีการคาดการณ์ว่าประเทศฟิลิปปินส์จะมีอัตรา
การเจริ ญ เติบ โตของความต้อ งการใช้ไ ฟฟ้ าเพิ่ม ขึ้ นด้ วย อั ตราเติบ โตเฉลี่ ยสะสมต่ อ ปีที่ ร้อ ยละ 4.2 จาก 71 ,379.0
กิกะวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2558 เป็น 87,844.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ภายในปี 2563 ซึ่งความต้องการใช้ไฟฟ้าจากภาคพาณิชย์จะ
ยังคงอยู่ในระดับสูงอันเนื่องมาจากการเติบโตภาคบริการต่าง ๆ
นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นหนึ่ งในตลาดพลังงานไฟฟ้าที่มี การเปิดเสรีมากที่ สุดในภูมิภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ความโปร่งใสของโครงสร้างการจัดซื้อไฟฟ้าและความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลฟิลิปปินส์ใน
การเดินหน้าโอนกิจการการผลิตไฟฟ้าของรัฐให้เป็นของเอกชนจึงทาให้ประเทศฟิลิปปินส์เป็นแหล่งที่น่าสนใจสาหรับ
นักลงทุนต่างประเทศแห่งหนึ่งด้วย
ธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ
แนวโน้มอุตสาหกรรมข้างต้นมีแนวโน้มที่จะดาเนินไปได้ด้วยดีพร้อมกับการดาเนินธุรกิจของกิจการ
ร่วมค้าและบริษัทย่อ ยหลายบริษัทในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหินในประเทศไทย
ประเทศลาวและประเทศจีน โดยความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเหล่านี้คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นสอดคล้องกับจานวน
ประชากรและกิจกรรมทางอุตสาหกรรมที่ เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ รัฐบาลในทั้ง 3 ประเทศดังกล่าวยังได้มีการเพิ่มกาลัง
การผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมตามแผนที่วางไว้ ในขณะเดียวกัน กาลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ นั้น
เป็นผลมาจากการเปิดดาเนินงานเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบทั้ง 3 หน่วยของโรงไฟฟ้าหงสานับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 อัน
เป็นโรงไฟฟ้าบริเวณปากเหมืองแห่งเดียวในลาว ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือหุ้นเป็นจานวนร้อยละ 40.00 ในบริ ษัทหงสา นอกจากนี้
ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 135

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ปัจจุบันการเข้าไปมีส่วนร่วมของบริษัทฯ ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนแผนธุรกิจ
ในอนาคตที่มุ่งสารวจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย และประเทศจีนยังเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มปริมาณพลังงานหมุนเวียนในการกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นประเทศเหล่ า นี้ ค าดว่ า จะมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตที่ แ น่ น อนอั น
เนื่องมาจากนโยบายสนับสนุนของรัฐบาลและสิ่งจูงใจต่าง ๆ ที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ตามข้อมูลที่
ปรากฏ ณ เดือนมิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีกาลังการผลิตไฟฟ้า รวมอยู่ที่ 1,863.0 เมกะวัตต์เทียบเท่า ในการดาเนินงาน
โดยประกอบไปด้วยการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงถ่านหิน จานวน 1,711.2 เมกะวัตต์ การผลิตไอน้าจานวน 813.0 ตันต่อ
ชั่วโมง และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จานวน 6.6 เมกะวัตต์ (ไฟฟ้ากระแสสลับ) และบริษัทฯ มีกาลังการ
ผลิตติดตั้ง (ตามสัดส่วนการลงทุน) ซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนารวมทั้งสิ้นจานวน 551.8 เมกะวัตต์เทียบเท่า แบ่งเป็นการ
ผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงจานวน 438.5 เมกะวัตต์ การผลิตไอน้าจานวน 255.0 ตันต่อชั่วโมง และการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จานวน 67.7 เมกะวัตต์ (ไฟฟ้ากระแสสลับ)
2.3.3

การแข่งขัน
(ก)

ประเทศไทยและประเทศลาว

ในปัจจุบัน บจ. บีแ อลซีพี และบริษัทหงสามิต้อ งเผชิญกับภาวะการแข่งขันด้านความสามารถใน
การขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ตามสัญญาในประเทศไทยและประเทศลาว เนื่องจากสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ระยะยาวซึ่งมีระยะเวลาตามสัญญาอยู่ในช่วงระหว่าง 20 ถึง 25 ปี อย่างไรก็ตาม หากมีโครงการผลิตไฟฟ้าโครงการใหม่
จัดตั้งในพื้นที่ที่บจ. บีแอลซีพีและบริษัทหงสาดาเนินการอยู่ บจ. บีแอลซีพีและบริษัทหงสา อาจเผชิญกับภาวะการแข่งขัน
กับบริษัทผลิตไฟฟ้าระดับโลกและระดับภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง บริษัทฯ คาดว่าความสามารถในการ
แข่งขันของบจ. บีแอลซีพีและบริษัทหงสาขึ้นอยู่กับประวัติการปฏิบัติตามข้อกาหนดทางเทคนิคของแต่ละโครงการ และ
ข้อกาหนดภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่า หากบจ. บีแอลซีพี และบริษัทหงสาตัดสินใจเข้าร่วมใน
การเสนอราคาสาหรับโครงการใหม่ ๆ บจ. บีแอลซีพี และบริษัทหงสาอาจต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันทางการค้าที่มี
นัยสาคัญ
(ข)

ประเทศจีน
(1)

การผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วม
แม้ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง และโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนานมิได้มีการทา
สัญญาซื้อ ขายไฟฟ้าระยะยาว ในปัจจุบัน บริษัทฯ ก็มิได้เผชิญกับภาวะการแข่งขันกับ
ผู้ผ ลิ ตไฟฟ้า รายอื่ น ๆ ในประเทศจี นโดยตรง เนื่อ งจากบริษั ท ฯ เชื่อ ว่ าบริ ษัท ฯ ได้ รั บ
ประโยชน์จากสิทธิในการจ่ายไฟฟ้าเป็นลาดับแรกสาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมภายใต้
นโยบายของรัฐบาลจีน นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง เป็นผู้จัดหาไอน้าและ
น้าร้อนแต่เพียงรายเดียวในเขตเจิ้งติ้งและโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนานเป็นผู้จัดหา
ไอน้าแต่เพียงรายเดียวในเขตหลวนหนาน และโรงไฟฟ้าโจวผิงเป็นผู้จัดหาไอน้าให้แก่
บริ ษั ท ซี ห วางแต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย ว บริ ษั ท ฯ เชื่ อ ว่ า สิ ท ธิ พิ เ ศษที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ รั บ เหล่ า นี้ แ สดง
ให้เห็นถึงข้อได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทฯ ในประเทศจีน
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(2)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
การผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นประเทศจี น ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากมาตรการ
ส่ ง เสริ ม ต่ า ง ๆ จากรั ฐ บาลจี น โดยในปี 2548 ประเทศจี น ได้ อ อกกฎหมายพลั ง งาน
หมุ น เวี ย นซึ่ ง เป็ น กรอบการท างานในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมพลั ง งานหมุ น เวี ย นใน
ประเทศจีน ซึ่งกฎหมายดังกล่าวเสนอมาตรการจูงใจทางการเงินหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เช่น กองทุนระดับชาติ ส่วนลดเงินกู้ยืม และสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีสาหรับโครงการพลังงานหมุนเวียน รวมถึงโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นการทั่วไป
มาตรการจู ง ใจเหล่ า นี้ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การเติ บ โตในกิ จ การผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ในประเทศจีน โดยในปี 2557 กาลังการผลิตติดตั้งทั้งหมดของการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนเท่ากับ 26,520.0 เมกะวั ตต์ แม้ว่าอุตสาหกรรม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน ที่ผ่านมาเป็นการลงทุนโดยผู้ผลิต
ไฟฟ้าอิสระรายใหญ่ที่รัฐเป็นเจ้าของ ซึ่งรวมถึงผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มี
กาลังการผลิตติดตั้ง รายใหญ่ที่สุด 8 จาก 10 ราย แต่ภาคเอกชนก็มีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับกาลังการผลิตขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม นักลงทุนภาคเอกชนที่มี
สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีแนวโน้มที่จะลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ ข นาดใหญ่ เ พิ่ ม มากขึ้ น บริ ษั ท ฯ ไม่ คิ ด ว่ า โครงการผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ในประเทศจี นของบริษัทฯ จะเผชิญกับการแข่งขันที่เกี่ยวกับกาลังการผลิต
ไฟฟ้า ตามสัญ ญาเพราะคาดว่า บริษั ทเครือ ข่า ยเชื่ อ มโยงไฟฟ้าท้ อ งถิ่ นจะรั บซื้อ ไฟฟ้ า
ทั้งหมดที่โครงการไฟฟ้าของบริษัทฯ จะผลิตได้

(ค)

ประเทศญี่ปุ่น

สาหรับตลาดผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ตย์ในประเทศญี่ปุ่นนั้ นมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่เพียง 2 ถึง 3 ราย และผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กประมาณ 10 ถึง 15 รายเท่านั้น
โดยในปี 2557 ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถผลิตไฟฟ้ารวมกันได้ 492.0 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.1
ของปริมาณความสามารถในการผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด 23,300.0 เมกะวัตต์ เนื่องจาก
รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จึงมีการคาดการณ์ว่าโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนจะเพิ่มจานวนขึ้น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เชื่อว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลัง งานแสงอาทิตย์ที่บริษัทฯ ลงทุนอยู่
ในประเทศญี่ปุ่นจะไม่ประสบกับภาวะการแข่งขันในส่วนของกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาเนื่องจากการขายไฟฟ้าของ
โครงการต่าง ๆ ได้อยู่ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวเป็นเวลา 20 ปี
2.3.4

สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

โครงการผลิตไฟฟ้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นหรือลงทุนอยู่นั้น อยู่ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งบังคับใช้ใน
ประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ของประเทศไทย กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2455 และกฎหมายเกี่ยวกับน้าและทรัพยากร
ทางน้า พ.ศ. 2539 ของประเทศลาว กฎหมายแห่งประเทศจีนว่าด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อ ม (พ .ศ. 2557) และ
พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น พระราชบัญญัติธุรกิจไฟฟ้า พระราชบัญญัติภูมิทัศน์และกฎหมายที่เกี่ย วข้องและ
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ระเบียบของจังหวัดของประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ อาจต้องรับผิดต่อการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และมีหน้าที่ใน
การปรับปรุงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารโรงงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกาหนด ทั้งนี้
ณ วันที่ในเอกสารฉบับนี้ โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งของบริษัทฯ และของกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับอยู่ ในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ ทุกประการ และปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงาน
สาหรับการผลิตไฟฟ้าของธนาคารโลก
บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ให้ความสาคั ญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซ
ของโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน ตลอดจนได้ดาเนินการกากับดูแ ล ควบคุม และปรับปรุงกระบวนการผลิตไฟฟ้าอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปล่อยก๊าซอยู่ในระดับที่ต่ากว่าระดับสูงสุดที่กฎหมายกาหนด ปัจจุบัน โครงการที่บริษัทฯ
ถือ หุ้นหรือ ลงทุนอยู่นั้นใช้เทคโนโลยีในการบาบัดและกาจัดของเสียด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมถึงการติดตั้งเตาเผาไหม้
ไนโตรเจนออกไซด์ในระดับต่า ระบบดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในไอเสียและเทคโนโลยีฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
ซึ่งนามาใช้เพื่อลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ นอกจากนี้ ยังได้มีการติดตั้งเครื่องดักจับฝุ่น
ระบบไฟฟ้ า สถิ ต ในโรงไฟฟ้ าส าหรั บ การดั ก จับ เถ้า ลอยที่ หลงเหลือ จากกระบวนการเผาไหม้ ข องถ่ า นหิ น ตลอดจน
การติดตั้งระบบการตรวจสอบการระบายมลพิษอย่างต่อเนื่องภายในปล่องควันต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าและชุมชนโดยรอบ
เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่กฎหมายกาหนด
ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ได้รักษาระดับการปล่อยก๊าซให้อยู่ในระดับที่ ดีกว่าข้อกาหนดตามมาตรฐานของ
ธนาคารโลก และมาตรฐานท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งตารางต่อไปนี้แสดงถึงระดับการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ และอนุภาคฝุ่นละอองของโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ รวมถึงมาตรฐานการควบคุม
การปล่อยก๊าซที่ใช้บังคับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์
โรงไฟฟ้า

ปริมาณ
การปล่อยก๊าซ

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

มาตรฐานที่ใช้
ควบคุมสาหรับ
แต่ละโรงไฟฟ้า

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ปริมาณ
การปล่อยก๊าซ

มาตรฐานที่ใช้
ควบคุมสาหรับ
แต่ละโรงไฟฟ้า

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

อนุภาคฝุ่นละออง
ปริมาณ
มาตรฐานที่ใช้
การปล่อย
ควบคุมสาหรับ
อนุภาคฝุ่น
แต่ละโรงไฟฟ้า
ละออง
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

210.9

510.0

162.8

230.0

43.0

50.0

โรงไฟฟ้าหงสา

398.4

510.0

156.2

230.0

42.6

50.0

โรงไฟฟ้าพลังงาน

36.4

50.0

14.8

35.0

2.6

10.0

33.4

50.0

20.4

35.0

2.4

10.0

66.1

100.0

109.5

200.0

18.2

30.0

ร่วมเจิง้ ติ้ง
โรงไฟฟ้าพลังงาน
ร่วมหลวนหนาน
โรงไฟฟ้าพลังงาน
ร่วมโจวผิง
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

บริ ษั ท ฯ ได้ ด าเนิ นนโยบาย วิ ธี ก าร และกลไกการควบคุ ม เพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากการรั่ว ไหลของสารเคมี
ตัวอย่างเช่น การเลือกสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้ าด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้มั่น ใจว่าสารเคมีดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการแยกและกาจัดของเสียแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมตาม
กฎระเบียบที่ใช้บังคับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าของเสียดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ของเสียอันตรายจากโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ ถือ
หุ้นหรือลงทุนอยู่นั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม
เนื่องด้วยลักษณะของกิจการโรงไฟฟ้า บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ต่างต้องเผชิญต่อความเสี่ยงใน
การเกิ ด อุ บัติ เ หตุ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ความเสี่ ย งในการใช้เ ครื่อ งจั กรกลหนั ก และยานพาหนะ บริ ษัท ฯ จึ ง ส่ งเสริ ม
วัฒนธรรมความปลอดภัยแก่พนักงานทุกระดับ และผู้รับเหมาของบริษัทฯ ทุกรายภายใต้นโยบาย “สามศูนย์” (Three
Zero) ดังนี้


อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Incident) คือ การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมและสภาพการทางานที่ไม่
ปลอดภัย



การเกิดเหตุการณ์ซ้าเป็นศูนย์ (Zero Repeat) คือ การดาเนินการที่จาเป็นทั้งหลายในการจัดการกับ
ต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ซ้าขึ้นอีก



การผ่อนปรนเป็นศูนย์ (Zero Compromise) คือ การยึดมั่นในกฎความปลอดภัยและมาตรฐาน
อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการผ่อนปรน

บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ได้นานโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นกรอบในการปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยต่ออาชีวอนามัยและการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ
ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นเพื่อกากับดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยต่ออาชีวอนามัยและ
การดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ตลอดจนได้มอบหมายให้แผนกพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยปฏิบัติการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปรับแนวทาง
การปฏิบัติของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล รวมถึงมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ ณ วันที่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทฯ มิได้เป็น
คู่ความในการฟ้องร้อง ดาเนินคดี การดาเนินการทางอนุญาโตตุลาการ หรือการดาเนินการทางกฎหมายใด ๆ เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม หรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมใด ๆ ตลอดจนการประสบอุบัติเหตุจากเครื่องจักรกล เพลิง
ไหม้ และอุบัติเหตุเกี่ยวกับการขนส่งที่รุนแรง
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