บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ภาพรวมการประกอบธุรกิจและโครงสร้างรายได้

ปัจ จุบั น กลุ่ ม บริ ษัท ฯ ประกอบธุร กิ จ ผลิต และจาหน่า ยไฟฟ้า จากพลั ง งานหมุ นเวีย น โดยกลุ่ม บริ ษั ทฯ มี
นโยบายจะเข้าลงทุน พัฒนา และบริหารโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยโครงการเป้าหมาย
ที่กลุ่มบริษัทฯ จะเข้าลงทุน เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล และโครงการโรงไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงขยะ เป็นต้น
ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในประเทศ
ไทยนั้น กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มี กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 118
เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่บริษัทฯ เป็นผู้ดาเนินการ กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 38
เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ดาเนินการโดยบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.9 ได้แก่ BSE
BSE-BRM BSE-BRM 1 BSE-CPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 80 เมกะวัตต์
สาหรับในต่างประเทศนั้น ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งตั้งอยู่ที่
ประเทศญี่ปุ่น มีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทัง้ สิ้น 164 เมกะวัตต์ โดยเป็นโครงการที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 11 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา
รวม 153 เมกะวัตต์ (โปรดดูรายละเอียดของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 6
โครงการในอนาคต)
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ตามข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน สาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 2557 และ 2558 มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดย
สามารถจาแนกได้ดังนี้
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
สาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้

2556
ล้านบาท

1. รายได้จากการขายและบริการ

2557
ร้อยละ

ล้านบาท

2558
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

1,462.79

99.3

2,692.32

99.0

3,024.23

99.5

2. รายได้จากการลงทุน(1)

9.14

0.6

27.88

1.0

13.68

0.5

3. รายได้อนื่ (2)

1.38

0.1

0.08

0.0

0.34

0.0

1,473.31

100.0

2,720.27

100.0

3,038.24

100.0

รวมรายได้
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หมายเหตุ :

(1)
(2)

รายได้จากการลงทุน ได้แก่ รายได้ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น เช่น เบี้ยปรับค่าส่งงานล่าช้า และกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

2.2

การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์

2.2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

กลุ่มบริษัทฯ เป็นแกนนาในการลงทุนและพัฒนาโครงการในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ BCP ทั้งนี้ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศภายใต้
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement (“PPA”)) ทั้งสิ้น 12 สัญญา โดยแบ่งเป็น (1) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) จานวน 1 สัญญา ขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 30 เมกะวัตต์
ตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า เอกชนรายเล็ก และ (2) สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(“กฟภ.”) จานวน 11 สัญญา ขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาสัญญาละ 8 เมกะวัตต์ รวมกาลังการผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญาทั้งสิ้น 88 เมกะวัตต์ ตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตาม
(1) และ (2) ดังกล่าวเป็นสัญญาประเภท Non-Firm มีอายุสัญญา 5 ปี และต่ออายุได้ครั้งละ 5 ปี ซึ่งได้ส่วนเพิ่มราคารับ
ซื้อไฟฟ้า (Adder) สาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา 8.0 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10
ปี นับตั้งแต่วันเริ่มเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้
ลาดับ โครงการ

ที่ตั้งโครงการ
อาเภอ

จังหวัด

พื้นที่ ดาเนินการ สัดส่วน กาลังการ เลขที่สัญญา คู่สัญญา วันที่เริ่ม
(ไร่-งานโดย
การถือ ผลิตไฟฟ้า
ดาเนินการ
ตารางวา)
หุ้น ตามสัญญา
เชิงพาณิชย์
(ร้อยละ) (เมกะวัตต์)

1 BCPG 1
BCPG 2

บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 457-2-53(1)

BCPG

N.A.

8

บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

BCPG

N.A.

30

BSE

99.9

8

VSPP-PEA059/2553

6 มี.ค. 56

8

VSPP-PEA060/2553

6 มี.ค. 56

8

VSPP-PEA051/2553

8

VSPP-PEA052/2553

2 BSE-BNN บาเหน็จณรงค์

3 BSE-BPH

ชัยภูมิ

257-2-74

บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 297-2-2

BSE
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99.9

VSPP-PEA038/2553

กฟภ.

5 ส.ค. 54

PPA-SPP/NF- กฟผ. 16 ก.ค. 55
2010-004

กฟภ.

5 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56

บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
ลาดับ โครงการ

ที่ตั้งโครงการ
อาเภอ

จังหวัด

พื้นที่ ดาเนินการ สัดส่วน
(ไร่-งานโดย
การถือ
ตารางวา)
หุ้น
(ร้อยละ)

4 BSE-BRM

ประโคนชัย

บุรีรัมย์

137-2-47 BSE-BRM

99.9

8

VSPP-PEA056/2553

19 มี.ค. 57

5 BSE-BRM1

หนองกี่

บุรีรัมย์

116-2-86 BSE-BRM 1 99.9

8

VSPP-PEA058/2553

11 เม.ย. 57

ชัยภูมิ

149-1-16 BSE-CPM 1 99.9

8

VSPP-PEA055/2553

24 เม.ย. 57

6 BSE-CPM1 บาเหน็จณรงค์

กาลังการ เลขที่สัญญา คู่สัญญา วันที่เริ่ม
ผลิตไฟฟ้า
ดาเนินการ
ตามสัญญา
เชิงพาณิชย์
(เมกะวัตต์)

7 BSE-NMA

ด่านขุนทด

นครราชสีมา

147-2-31 BSE-NMA

99.9

8

VSPP-PEA057/2553

8 BSE-PRI

กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี

254-3-47 BSE-PRI

99.9

8

VSPP-PEA053/2553

21 เม.ย. 57

8

VSPP-PEA054/2553

21 เม.ย. 57

รวม
หมายเหตุ :

(1)

กฟภ.

10 เม.ย. 57

118

บริษัทฯ เช่าที่ดินดังกล่าวจาก BCP (โปรดดูรายละเอียดสัญญาเช่าที่ดินโครงการระยะที่ 1 ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 8 ข้อมูล
สาคัญอื่น)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์
แล้ว รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาทั้งสิ้น 118 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตั้งรวม 169
เมกะวัตต์)

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 38 เมกะวัตต์ ดาเนินการโดย BCPG
ที่อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 3
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โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 16 เมกะวัตต์ ดาเนินการโดย BSE
ที่อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 16 เมกะวัตต์ ดาเนินการโดย BSE
ที่อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวัตต์ ดาเนินการโดย BSE-BRM
ที่อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
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บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวัตต์ ดาเนินการโดย BSE-BRM 1
ที่อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวัตต์ ดาเนินการโดย BSE-CPM 1
ที่อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
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บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวัตต์ ดาเนินการโดย BSE-NMA
ที่อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 16 เมกะวัตต์ ดาเนินการโดย BSE-PRI
ที่อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 6
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2.2.1.1 กระบวนการผลิตไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ใช้
เทคโนโลยีกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์หรือ วิธีโฟโตโวลตาอิคส์ (Photovoltaic) ซึ่งเป็นการ
แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell หรือ Photovoltaic cell
(PV)) โดยมีรายละเอียดกระบวนการผลิตไฟฟ้าดังนี้
แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ดว้ ยวิธีโฟโตโวลตาอิคส์ (Photovoltaic)

(1)

เมื่ อ แสงอาทิ ต ย์ ต กกระทบแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ จะเกิ ด การสร้ า งพาหะน าไฟฟ้ า ประจุ ล บ
(อิเล็กตรอน) และประจุบวก (โฮล) ขึ้น โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบรอยต่อ p-n จะทาหน้าที่สร้าง
สนามไฟฟ้าภายในเซลล์เพื่อแยกอิเล็กตรอนให้ไหลผ่านสารกึ่งตัวนาชนิดเอ็น (n-type) ไปที่ขั้วลบ
และทาให้โฮลไหลผ่านสารกึ่งตัวนาชนิดพี (p-type) ไปที่ขั้วบวก ทาให้เกิดแรงดันไฟฟ้าแบบกระแส
ตรงที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสอง จากนั้นไฟฟ้ากระแสตรงดังกล่าวจะถูกส่งผ่านสายไฟไปยัง DC Combiner
Box ซึ่งทาหน้าที่รวมกระแสไฟฟ้า

(2)

ไฟฟ้ากระแสตรงจาก DC Combiner Box จะผ่านไปสู่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ซึ่งเป็น
อุปกรณ์เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ

(3)

ไฟฟ้ากระแสสลับดังกล่าวจะถูกส่งผ่านไปยังหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) เพื่อเพิ่มแรงดันให้
สูงขึ้นเป็น 22 กิโลโวลท์ สาหรับโรงไฟฟ้าที่ทาการจ่ายไฟเข้าระบบสายส่งของ กฟภ. หรือ 115 กิโล
โวลท์ สาหรับโรงไฟฟ้าที่ทาการจ่ายไฟเข้าระบบสายส่งของ กฟผ.
ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 7
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(4)

กระแสไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านอุปกรณ์ตัดตอนสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง (Ring Main Unit) อุปกรณ์ตัดตอน
ไฟฟ้า (Switch Gear) ซึ่งทาหน้าที่ตัดต่อการเชื่อมขายไฟฟ้าในระบบ

(5)

จากนั้นกระแสไฟฟ้าจะถูกส่งเข้ามิเตอร์วัดจานวนหน่วยไฟฟ้า และผ่านไปยังระบบสายส่งไฟฟ้าของ
กฟภ. หรือ กฟผ. ตามจุดรับซื้อไฟฟ้าที่กาหนดต่อไป

2.2.1.2 กระบวนการติดตามการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า
กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสาคัญอย่างสูงสุดในการติดตามการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจว่า
โรงไฟฟ้าในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ สามารถผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษัทฯ จัดให้
มีพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ประจาโครงการแต่ละแห่ง ประกอบด้วยวิศวกรประจาโครงการและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่ติดตามผลการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)
ระบบดังกล่าวนอกจากจะสามารถดูข้อมูลได้ที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่ละแห่งแล้ว ยังมีการ
เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล และแสดงข้ อ มู ล สรุ ป มาที่ ส านั ก งานของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ที่ อ าเภอบางปะอิ น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาอีกด้วย ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่ละแห่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานรายวัน (Daily Report) และประมวลผลการดาเนินงานรายเดือน (Monthly Report)
เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหาร โดยหากพบว่าโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ผลิตไฟฟ้าได้แตกต่างจากการดาเนินงาน
ตามปกติ พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ จะร่วมกับผู้รับจ้างซ่อมบารุงภายใต้ สัญญาจ้างบารุงรักษาโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ (O&M Contract) หาสาเหตุของความผิดปกติดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถ
จาหน่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ
2.2.1.3 การดาเนินงานและการบารุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operation and Maintenance)
กลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จภายในประเทศ (Onshore EPC Contractor) ของแต่
ละโครงการเพื่อให้บริการและซ่อมบารุงภายใต้ สัญญาจ้างบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (O&M
Contract) โดยมีระยะเวลาสัญญาคราวละ 2 ปี (โปรดดูรายละเอียดสัญญาจ้างบารุงรักษาโรงไฟฟ้า พลังงาน
แสงอาทิตย์ (O&M Contract) ของแต่ละโครงการในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 8 ข้อมูลสาคัญอื่น)
ในการดาเนินงานในแต่ละวัน พนักงานของผู้รับเหมาบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะล้าง
แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ รวมถึ ง ดู แ ลตั ด หญ้ า บริ เ วณใต้ แ ผงและบริ เ วณโดยรอบโครงการ โดยแผงเซลล์
แสงอาทิตย์จะต้องได้รับการทาความสะอาดเป็นประจา ทั้งนี้ การดาเนินงานประจาวันจะถูกควบคุมโดย
แผนการดาเนินงานประจาวันที่ได้รับอนุมัติโดยพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่ประจาแต่ละโครงการ เพื่อให้
มั่นใจว่าโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการดูแลทั้งโครงการ
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ในการบารุงรักษาโรงไฟฟ้า ขอบเขตของผู้รับเหมาบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะ
ประกอบไปด้วย (1) งานตรวจสอบ และ (2) งานบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
(1)

งานตรวจสอบ

พนักงานของผู้รับจ้างบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะตรวจสอบอุปกรณ์และระบบต่างๆ
ตามที่ตกลงร่วมกันในสัญญาบริหารจัดการและบารุงรักษา (O&M Contract) โดยหากตรวจพบว่าอุปกรณ์
ของโรงไฟฟ้ามีการชารุดเสียหาย พนักงานของผู้รับจ้างบารุงรักษาโรงไฟฟ้าจะแจ้งให้พนักงานของกลุ่มบริษัท
ฯ ทราบและดาเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าวทันที ทั้งนี้ ภายหลังการซ่อมบารุง พนักงานของผู้รับจ้าง
บารุงรักษาโรงไฟฟ้าจะแจ้งให้พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ตรวจสอบความเรียบร้อยเพื่ออนุมัติผลการซ่อมบารุง
ด้วย นอกจากนี้ พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ จะจัดทารายงานสรุปการบารุงรักษาโรงไฟฟ้า เพื่อนาเสนอต่อ
ผู้บริหารในการสรุปผลการดาเนินงานรายเดือนต่อไป
(2)

งานบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

กลุ่มบริษัทฯ และผู้รับเหมาบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จะร่วมกันกาหนดแผนการ
บารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) สาหรับอุปกรณ์สาคัญของโรงไฟฟ้าตามที่ตกลงร่วมกันใน
สัญญาบริหารจัดการและบารุงรักษา (O&M Contract) เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module) เครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้ า (Inverter) โครงสร้ า งรองรั บ แผง ระบบควบคุ ม โรงไฟฟ้ า เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ผู้ รั บ เหมา
บารุงรักษาโรงไฟฟ้าจะจัด ทารายงานติดตามผลการซ่อมบารุงเป็นประจา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดาเนินงาน
ของโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการและบารุงรักษาโรงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี และ
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถจาหน่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ
2.2.1.4 พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง
ณ ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ทุกแห่ง มีประกัน ปริมาณพลังงานไฟฟ้า
ขั้นต่าที่สามารถผลิตได้ (Energy Output Warranty) เป็นระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มเปิดดาเนินการเชิง
พาณิชย์ โดยผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ของแต่ละโครงการ ในกรณีที่โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์โครงการใดผลิตไฟฟ้าได้ต่ากว่าปริมาณที่ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จรับประกัน (Energy Output
Warranty) ผู้ รับ เหมาแบบเบ็ ดเสร็ จ จะต้ องชดเชยส่ว นต่ า งระหว่า งค่ าพลั งงานไฟฟ้า ที่รั บ ประกั นและค่ า
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ตามสูตรการคานวณที่กาหนดในสัญญารับเหมาก่อสร้างแบบ
เบ็ดเสร็จ (EPC Agreement) (โปรดดูรายละเอียดประกันปริมาณพลังงานไฟฟ้าขั้นต่าที่สามารถผลิตได้
(Energy Output Warranty) ของแต่ละโครงการ ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 8 ข้อมูลสาคัญอื่น)
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ทั้งนี้ นับตั้งแต่เริ่มเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ทุก
แห่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าปริมาณพลังงานไฟฟ้าขั้นต่าที่ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จรับประกัน (Energy
Output Warranty) โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการ BCPG 1 กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวัตต์

โครงการ BCPG 2 กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 30 เมกะวัตต์

โครงการ BSE-BNN กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 16 เมกะวัตต์ โครงการ BSE-BPH กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 16 เมกะวัตต์
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โครงการ BSE-BRM กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวัตต์

โครงการ BSE-BRM 1 กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวัตต์

โครงการ BSE-CPM 1 กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวัตต์

โครงการ BSE-NMA กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวัตต์

โครงการ BSE-PRI กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 16 เมกะวัตต์

หมายเหตุ :

(1)

(2)

สัดส่วนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงในแต่ละปีตอ่ ประกันปริมาณพลังงานไฟฟ้าขั้นต่าที่สามารถผลิตได้ (Energy Output
Warranty) วัดตั้งแต่วันเริ่มเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์เป็นระยะเวลา 1 ปี
ปีที่แสดงในแผนภาพ หมายถึง ปีของวันสุดท้ายที่มีการวัดปริมาณพลังงานไฟฟ้าขั้นต่าที่สามารถผลิตได้ (Energy Output
Warranty) และพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง เช่น โครงการ BSE-PRI เริ่มเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 21 เมษายน
2557 ดังนั้น ประกันปริมาณพลังงานไฟฟ้าขั้นต่าที่สามารถผลิตได้ (Energy Output Warranty) จะวัดตั้งแต่วันที่ 21
เมษายน 2557 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2558 โดยแผนภาพดังกล่าวจะแสดงเป็นปี 2558
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2.2.1.5 โครงสร้างราคา
ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้ทา
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กจานวน 1 สัญญา ขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญา 30 เมกะวัตต์ และ กฟภ. ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากจานวน 11 สัญญา กาลังการ
ผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 88 เมกะวัตต์ โดยเป็นสัญญาประเภท Non-Firm ซื้อขายไฟฟ้าด้วยระบบอัตรารับ
ซื้อไฟฟ้าแบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) โดยมีรายละเอียดโครงสร้างราคาดังนี้
โครงสร้างราคาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.
(1)

อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment : EP) เท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง ณ ระดับแรงดัน
11-33 กิโลโวลท์ ที่ กฟผ. ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายจาหน่าย รวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่า
ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติขายส่งเฉลี่ย (Ft ขายส่งเฉลี่ย)

(2)

รายได้จากส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ได้รับ Adder ที่อัตรา 8.0 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง โดย
โครงการทั้งหมดจะได้รับการสนับสนุนเป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย์

ที่มา : สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ประกาศเรื่องอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญา Non-Firm โดย กฟผ. วันที่
18 เมษายน 2550 และประกาศเรื่องการกาหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าสาหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจากพลังงาน
หมุนเวียน โดย กฟผ. วันที่ 15 มกราคม 2553

โครงสร้างราคาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ.
(1)

อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายจาหน่ายรับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก เนื่องจากกลุ่ม
บริษัทฯ เป็นผูใ้ ช้ไฟอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ ( Time of Use Rate : TOU ) อัตราค่าพลังงาน
ไฟฟ้าที่ขายจะเท่ากับอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าขายส่ง ณ ระดับแรงดัน 11-33 กิโลโวลท์ ที่ กฟผ. ขาย
ให้การไฟฟ้าฝ่ายจาหน่าย รวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัตขิ ายส่งเฉลี่ย
(Ft ขายส่งเฉลี่ย)

(2)

รายได้จากส่วนเพิม่ ราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ได้รับ Adder ที่อัตรา 8.0 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง โดย
โครงการทั้งหมดจะได้รับการสนับสนุนเป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย์

ที่มา : สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สาหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน) โดย กฟภ. และประกาศเรื่องการกาหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าสาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
โดย กฟภ. วันที่ 19 สิงหาคม 2552
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แผนภาพแสดงอัตราค่าไฟฟ้า รวมค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัตขิ ายส่งเฉลี่ยใน
ปี 2547-2558

ที่มา : ราคารับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP, www.mea.or.th และอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งให้ กฟน. และ กฟภ. โดย กฟผ.

รายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ตามข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน ในปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ2558 มีรายละเอียด ดังนี้
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
สาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
โครงการ

2556
ล้านบาท

2557
ร้อยละ

ล้านบาท

2558
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

โครงการระยะที่ 1

BCPG 1 และ BCPG 2

778.34

53.2

818.30

30.4

812.72

26.9

โครงการระยะที่ 2

BNN และ BPH

684.45

46.8

918.88

34.1

889.53

29.4

โครงการระยะที่ 3

BSE-BRM

-

-

172.80

6.4

221.11

7.3

BSE-BRM 1

-

-

160.03

5.9

219.33

7.3

BSE-CPM 1

-

-

158.46

5.9

226.58

7.5

BSE-NMA

-

-

160.21

6.0

218.83

7.2

BSE-PRI

-

-

303.64

11.3

436.13

14.4

1,462.79

100.0

2,692.32

100.0

3,024.23

100.0

รวม

ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 13

บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)

2.2.1.6 สิทธิประโยชน์ทางภาษี
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ทุกโครงการในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีรายละเอียดดังนี้
โครงการ
บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่

ผู้ได้รับบัตรส่งเสริม

BCPG 1

BCPG 2

BSE-BNN

BSE-BPH

BSE-BRM

BSE-BRM 1

BSE-CPM 1

BSE-NMA

BSE-PRI

59-0267-0-12-2-2

(1)

1828(1)/2555
และ
1829(1)/2555

1830(1)/2555
และ
1831(1)/2555

2506(1)/2556

2507(1)/2556

2505(1)/2556

2508(1)/2556

2503(1)/2556
และ
2504(1)/2556

BCPG

BSE

BSE

BSE-BRM

BSE-BRM 1

BSE-CPM 1

BSE-NMA

BSE-PRI

ชนิดผลิตภัณฑ์
กาลังการผลิตรวม (เมกะวัตต์)

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
41.0

16.0

16.0

8.0

8.0

8.0

8.0

16.0

1. ได้รับยกเว้นภาษีเงิน ได้นิติบุ คคลสาหรับกาไรสุทธิ ที่
ได้รับจากการประกอบกิจการมีกาหนด 8 ปี นับจาก
วั น ที่ เริ่ มมี รา ยไ ด้ จ าก การ ป ร ะก อบ กิ จ กา รนั้ น
(ระยะเวลาสิ้นสุดสิทธิประโยชน์)


(ก.ค. 2563)


(พ.ค. 2564)


(ก.ค. 2564)


(พ.ค. 2565)


(มิ.ย. 2565)


(มิ.ย. 2565)


(มิ.ย. 2565)


(มิ.ย. 2565)

2. ได้ รั บ ลดหย่ อ นภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลร้ อ ยละ 50 ของ
อัตราปกติ มีกาหนด 5 ปี หลังจากครบกาหนด 8 ปี ที่
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิ
(ระยะเวลาสิ้นสุดสิทธิประโยชน์)


(ก.ค. 2568)


(พ.ค. 2569)


(ก.ค. 2569)


(พ.ค. 2570)


(มิ.ย. 2570)


(มิ.ย. 2570)


(มิ.ย. 2570)


(มิ.ย. 2570)

3. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามาตรา
31 ไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา
ที่ได้รับการส่งเสริม

















4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร
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โครงการ

BCPG 1

BCPG 2

BSE-BNN

BSE-BPH

BSE-BRM

BSE-BRM 1

BSE-CPM 1

BSE-NMA

BSE-PRI

5. อนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่า
ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่
เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ (ระยะเวลาสิ้นสุด
สิทธิประโยชน์)


(ก.ค. 2565)


(พ.ค. 2566)


(ก.ค. 2566)


(พ.ค. 2567)


(มิ.ย. 2567)


(มิ.ย. 2567)


(มิ.ย. 2567)


(มิ.ย. 2567)

6. อนุญ าตให้ หัก เงิ นลงทุน ในการติ ดตั้ง หรื อก่ อสร้า งสิ่ ง
อานวยความสะดวกจากกาไรสุทธิร้อยละ 25.0 ของเงิน
ลงทุนในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม นอกเหนือไปจาก
การหักค่าเสื่อมราคาปกติ

















7. ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ น าคนต่ า งด้ า วซึ่ ง เป็ น ช่ า งฝี มื อ หรื อ
ผู้ชานาญการได้ตามจานวนและระยะเวลาที่กาหนด

















หมายเหตุ

: (1) บัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวเป็นการโอนสิทธิและประโยชน์เท่าที่เหลืออยูต่ ามบัตรส่งเสริมเลขที่ 5047(1)/2555 ลงวันที่ 21 กันยายน 2555 จาก BCP ให้กับบริษัทฯ
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2.2.2

การตลาดและการแข่งขัน
2.2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน
กลุ่มบริษัทฯ มีกลยุทธ์การแข่งขันและการขยายธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่องซึ่งประกอบด้วย (1) พัฒนาประสิทธิภาพโครงการในปัจจุบัน (2) ประมูลหรือยื่นขออนุญาตขาย
ไฟฟ้าเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ด้วยตนเอง ตามแผนการลงทุน (Organic Growth)
และ (3) เข้าซื้อ /ควบรวมกิจการ (Inorganic Growth) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลยุทธ์ดังกล่าวมี
รายละเอียดดังนี้
(1)

การดาเนินการโครงการที่มีในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนสูงที่สุด
 การเลือกใช้เทคโนโลยี
กลุ่มบริษัทฯ เลือกใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกรวมซิลิคอน (Polycrystalline Silicon
Solar Cell) ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ เทคโนโลยีดังกล่าว
มีข้อดี คือ มีราคาถูก อายุการใช้งานนานกว่า 20 ปี ทนทาน ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย และน้าหนัก
1

เบา

กลุ่มบริษัทฯ เข้าใจถึงความสาคัญของคุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มี
ต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึง (1) คัดเลือกอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพดี (2) จัดให้มีการรับประกันอุปกรณ์
สาคัญของโรงไฟฟ้าโดยผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ ตามสัญญารับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC
Agreement) (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันอุปกรณ์ได้ ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 8 ข้อมูล
สาคัญอื่น) และ (3) จัดทาประกันสาหรับอุปกรณ์สาคัญต่างๆ เพิ่มเติม (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
การทาประกันอุปกรณ์ได้ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 8 ข้อมูลสาคัญอื่น) โดยรายละเอียดอุปกรณ์หลักของ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่กลุ่มบริษัทฯ เลือกใช้มีดังนี้

1

คู่มือ การพัฒนาและการลงทุน ผลิ ต พลั งงานทดแทนชุดที่ 2 พลั งงานแสงอาทิต ย์ กรมพัฒนาพลั งงานทดแทนและอนุรักษ์พ ลั งงาน
กระทรวงพลังงาน
ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 16

บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
อุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

สินค้าที่กลุ่มบริษัทฯ เลือกใช้

1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module)

Wuxi Suntech Power, Jetion Solar (China) และ
Trina Solar Energy Development

2. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)

SMA และ Scheneider

3. หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)

Fuji Tusco(1) และถิรไทย

หมายเหตุ : (1) Tusco Trafo เปลี่ยนชื่อเป็น Fuji Tusco

 การเลือกที่ตั้ง
แผนภาพแสดงความเข้มแสงอาทิตย์ของที่ตั้งโครงการแต่ละโครงการของกลุ่มบริษัทฯ

ที่มา : ความเข้มแสงเฉลี่ยรายปีจากรายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทยปี 2557
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กลุ่มบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการเลือกทาเลที่ตั้งโครงการโดยพิจารณาจากปัจจัยดังนี้

- ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเข้มแสงอาทิตย์ เฉลี่ยรายปีในระดับสูง โดยใช้ข้อมูลความเข้มของแสง
ย้อนหลัง 10 ปี ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือองค์กรนาซ่า เพื่อให้
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ตั้งอยู่ในทาเลที่มีความเข้มแสง 17.7-18.4 เมกะจูลต่อ
ตารางเมตร-วัน เทียบกับความเข้มแสงรวมทั้งประเทศที่ 17.6 เมกะจูลต่อตารางเมตร-วัน

2

- ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติได้ภายในต้นทุนที่เหมาะสม
ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีการศึกษาความเสี่ยงของพื้นที่บริเวณที่ตั้งโครงการต่อการเกิดน้า
ท่วมและทิศทางของน้าท่วมในรอบปีการเกิดซ้า 100 ปี เพื่อออกแบบระบบป้องกันน้าท่วมและ
วางผังโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

- ตั้งอยู่ใกล้จุดเชื่อมต่อของการไฟฟ้า เพื่อลดต้นทุนการลงทุนค่าติดตั้งสายส่งที่จะถูกเชื่อมต่อเข้า
สู่ระบบของการไฟฟ้า และลดการสูญเสียพลังงานที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ การ
คัดเลือกผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ที่น่าเชื่อถือ
กลุ่มบริษัทฯ มีกระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ที่เข้มงวด โดย
พิจารณาจากความมั่นคงทางการเงิน ประสบการณ์ทางาน การออกแบบ คุณสมบัติของอุปกรณ์
ทั้งหมดที่จะใช้ รวมถึงข้อเสนอราคาและเงื่อนไขที่ให้ผลตอบแทนการลงทุน (IRR) สูงสุด ทั้งนี้ ใน
การประมูลโครงการจะกาหนดให้ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์และผู้รับเหมาออกแบบร่วมกันเสนอ
ประมูลเพื่อร่วมกันรับประกันคุณภาพงานและปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ คัดเลือกผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จในรูปแบบกิจการร่วมค้า (Consortium) ระหว่างผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์และผู้รับเหมา
ออกแบบ ซึ่งจะร่วมกันรับประกันคุณภาพงานและจานวนพลังงานไฟฟ้าขั้นต่าที่สามารถผลิตได้
(Energy Output Warranty) ตลอดอายุโครงการ 25 ปี นับจากวันเริ่มเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ของ
โรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง
กลุ่ ม บริษั ท ฯ มีแ นวทางในการก าหนดเกณฑ์ ก ารคั ด เลือ กผู้ ผ ลิต แผงเซลล์ แสงอาทิต ย์ แ ละ
ผู้รับเหมาออกแบบ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการที่กลุ่มบริษัทฯ จะลงทุน โดยกลุ่มบริษัทฯ
มีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และผู้รับเหมาออกแบบรายใหญ่ มีประสบการณ์
ในการทางาน มีผลประกอบการในอดีตที่ดี และมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง

2

ความเข้มแสงเฉลี่ยรายปีจากรายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทยปี 2557
ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 18

บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)

 การบารุงรักษาอุปกรณ์
กลุ่มบริษัทฯ มีระบบควบคุมการปฏิบัติงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control And
Data Acquisition (SCADA) เพื่อตรวจสอบการทางานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อีกทั้ง
กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ว่าจ้างผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จภายในประเทศ (Onshore EPC Contractor) ของ
แต่ละโครงการในการให้บริการและซ่อมบารุงภายใต้สัญญาบริหารจัดการและบารุงรักษา ( O&M
Contract) ควบคู่กับทีมงานของกลุ่มบริษัทฯ
ณ ปัจจุบัน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ยังอยู่ภายใต้การรับประกัน
ผลงานโดยผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จของแต่ ละโครงการ (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกัน
ผลงานของแต่ละโครงการได้ ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 8 ข้อมูลสาคัญอื่น) นอกจากนี้ กลุ่ม บริษัทฯ มี
นโยบายซื้อการรับประกันอุปกรณ์ที่สาคัญสาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อหมดระยะเวลา
รับประกัน โดย ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ได้ซื้อการรับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)
เพิ่มเติม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในสภาพดี พร้อมจาหน่ายไฟฟ้า และ
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถจาหน่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสม
(2)

แสวงหาโอกาสการเติบโตในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในอนาคตโดยการประมูลหรือ
ยื่นขออนุญาตขายไฟฟ้าโครงการใหม่ๆ ด้วยตนเอง เพื่อเติบโตอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย
ภาครัฐที่สนับสนุนธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายเติบโตในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง และมีการเตรียม
ความพร้อมที่จะเข้าประมูลหรือยื่นขออนุญาตขายไฟฟ้าโครงการใหม่ๆ ที่จะมีขึ้นตามแผนพัฒนากาลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) โดยกลุ่มบริษัทฯ มีความพร้อมในการลงทุนขนาดใหญ่ในด้านต่างๆ เช่น (1)
มีบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ (2) มีความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และ
(3) มีความพร้อมด้านเงินทุน ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้
นอกจากการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการศึกษาข้อมูล
และพิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศที่ได้รับการสนับสนุนตาม
นโยบายภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
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(3)

การเติบโตอย่างก้าวกระโดดผ่านการเข้าซื้อกิจการ

เพื่ อให้ก ลุ่ม บริ ษั ทฯ สามารถเพิ่ มก าลั งการผลิต ไฟฟ้า จ าหน่า ยได้ อ ย่ างรวดเร็ว กลุ่ มบริษั ทฯ มี
นโยบายที่จะเข้าซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งที่เริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อยู่ระหว่างก่อสร้าง หรืออยู่ระหว่างการพั ฒนา โดยกลุ่ม
บริษัทฯ มีกระบวนการในการพิจารณาการลงทุนซื้อกิจการในโครงการใหม่ที่มุ่งเน้นผลประโยชน์สูงสุดของ
กลุ่มบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสาคัญ กระบวนการดังกล่าวมีขั้นตอนที่สาคัญดังนี้ (1) ดาเนินการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการลงทุน (2) ประเมินผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ และ (3) ตรวจสอบสถานะกิจการที่จะเข้าซื้อ
เพือ่ ประกอบการตัดสินใจลงทุน

2.2.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ในการประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศ ตามลักษณะโครงสร้างกิจการไฟฟ้าใน
ประเทศไทย กฟผ. และ กฟภ. จะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนผ่านการทาสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ า 3 ประเภทหลั ก คื อ สัญ ญาซื้อ ขายไฟฟ้ ากั บ ผู้ ผลิ ต ไฟฟ้ า เอกชนรายใหญ่ (Independent Power
Producer (“IPP”)) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer (“SPP”)) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายเล็กมาก (Very Small Power Producer (“VSPP”)) โดย ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายเล็ก และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายในการเข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ระยะยาวกับ กฟผ. และ กฟภ. เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดที่มั่นคงในระยะยาว
ในการขยายธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ ในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ มีกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายเช่นเดียวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในประเทศ โดยมุ่งเน้นผู้รับซื้อไฟฟ้าที่จะเข้าทาสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าระยะกลางถึงระยะยาวกับกลุ่มบริษัทฯ ที่มีความมั่นคง เช่น การไฟฟ้าในประเทศนั้น หรือ บริษัทเอกชน
ที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลในประเทศนั้นๆ ในการประกอบธุรกิจไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาค เป็นต้น
2.2.2.3 ช่องทางการจาหน่าย
กลุ่มบริษัทฯ จาหน่ายไฟฟ้าโดยการเชื่อมโยงไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่ละแห่งเข้าสู่
ระบบสายส่ง โดยปริมาณไฟฟ้าที่จาหน่ายให้แก่ กฟผ. และ กฟภ. จะวัดจากจานวนหน่วยไฟฟ้าที่ผ่านมิเตอร์
วัดหน่วยไฟฟ้า ณ จุดจาหน่ายไฟฟ้าของแต่ละโครงการ หลังจากนั้นกระแสไฟฟ้าจะถูกส่งต่อไปตามสายส่ง
ไฟฟ้าเพื่อจาหน่ายเข้าสูร่ ะบบจาหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ. และผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับซื้อโดยตรงจาก กฟผ.
ต่อไป
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2.2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน3
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในประเทศไทย
(1)

โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย

โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศไทยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1.1) ระบบผลิตไฟฟ้า
(1.2) ระบบส่งไฟฟ้า และ (1.3) ระบบการจัดจาหน่ายไฟฟ้า ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศ
ไทยเป็นรูปแบบ Enhanced Single-Buyer Model (ESB) โดยมี กฟผ. เป็นผู้ผลิตไฟฟ้า ส่งไฟฟ้า และเป็น
ผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียว (Single Buyer) โดย กฟผ. จะจาหน่ายไฟฟ้าผ่านระบบส่งไฟฟ้า (Transmission)
ให้แก่ กฟน. และ กฟภ. เพื่อจาหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า และขายตรงให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่บางราย
(1.1)

ระบบผลิตไฟฟ้า

กาลังผลิตในระบบไฟฟ้าในประเทศไทยแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ (ก) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) (ข) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer (IPP)) (ค) ผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer (SPP)) (ง) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (Very Small
3

ข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมในส่วนนี้จัดทาขึ้นโดยรวบรวมจากเอกสารซึ่งได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชน และ/หรือสื่อสิ่งพิมพ์ของภาครัฐ
เช่น กกพ. กฟผ. ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น ตลอดจนแหล่งข้อมูลด้านอุตสาหกรรมที่เปิดเผยเป็นข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลตัวเลขบาง
รายการในเอกสารส่วนนี้ได้รับการปัดเศษให้เป็นเลขถ้วน นอกจากนี้ ข้อมูลคาดการณ์และข้อมูลประมาณการในส่วนนี้ เป็นข้อมูลที่รวบรวม
มาจากแหล่ งข้อมูลสาธารณะ และ/หรือ สื่อสิ่ งพิมพ์ของภาครัฐ ข้อมูลเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขที่แหล่งข้อมูลใช้ในการ
คาดการณ์ กลุ่มบริษัทฯ และที่ปรึก ษาทางการเงินมิได้รับรองว่าแหล่งข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการ
เงินมิได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากแหล่งข้อมูลดังกล่าว
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Power Producer (VSPP)) และ (จ) ไฟฟ้านาเข้าจากต่างประเทศ โดย ณ เดือนมกราคม 2559 มีกาลังผลิต
ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าทั้ง 5 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 42,276 เมกะวัตต์ มีรายละเอียดดังนี้
แผนภาพแสดงกาลังผลิตในระบบไฟฟ้าแยกตามประเภทผูผ้ ลิตไฟฟ้า ณ เดือนมกราคม 2559

ที่มา : กฟผ., www.egat.co.th และ กกพ., www.erc.or.th

(ก) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
กฟผ. เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ เดือนมกราคม 2559 มีกาลังการผลิต
ไฟฟ้าตามสัญญารวม 16,376 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 38.7 ของกาลังการผลิตรวมทั้งระบบ โดยแบ่ง
ตามประเภทเชื้อเพลิงได้ดังนี้
แผนภาพแสดงกาลังผลิตแยกตามประเภทโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ณ เดือนมกราคม 2559

ที่มา : กฟผ., www.egat.co.th
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(ข) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer (IPP))
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ คือ ผู้ผลิตเอกชนที่ใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ในการผลิตไฟฟ้า โดยมี
กาลังผลิตไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบไม่ต่ากว่า 90 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ณ เดือนมกราคม 2559 มีโรงไฟฟ้า IPP ทั้งสิ้น
12 โครงการ มีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 14,767 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 34.9 ของกาลังการ
ผลิตรวมทั้งระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการ

กาลังผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญา (เมกะวัตต์)

เชื้อเพลิง

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จากัด

748

ก๊าซธรรมชาติหรือน้ามันเตา

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)

3,481

ก๊าซธรรมชาติหรือน้ามันเตา

บริษัท ผลิตไฟฟ้า ราชบุรี จากัด

700

ก๊าซธรรมชาติ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด

700

ก๊าซธรรมชาติ

บริษัท โกลว์ ไอพีพี จากัด

713

ก๊าซธรรมชาติ

บริษัท อีสเทิรน์ เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คตริค จากัด

350

ก๊าซธรรมชาติ

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด

1,347

ถ่านหินบีทูมินัส

บริษัท กัลฟ์เพาเวอร์เจนเนอรเรชั่น จากัด

1,468

ก๊าซธรรมชาติ

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จากัด

1,400

ก๊าซธรรมชาติ

บริษัท เก็คโค่-วัน จากัด

660

ถ่านหินบีทูมินัส

บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จากัด

1,600

ก๊าซธรรมชาติ

บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จากัด

1,600

ก๊าซธรรมชาติ

รวม

14,767

ที่มา : กฟผ., www.egat.co.th

ในช่วงปี 2558-2567 คาดว่าก าลังผลิต ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ จะเพิ่มขึ้นอี ก
ประมาณ 8,070 เมกะวัตต์ จากโรงไฟฟ้า IPP จานวน 7 โครงการที่ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.
แล้ว ดังนี้
โครงการ

กาลังผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญา (เมกะวัตต์)

กาหนดการจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบ

บริษัท กัลฟ์เจพียูที จากัด ชุดที่ 1 และชุดที่ 2

1,600

2558

ทดแทนโรงไฟฟ้าขนอมชุดที่ 1

930

2559

บริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ซัพพลาย จากัด เครื่องที่ 1-4

540

2559-2560

บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จากัด ชุดที่ 1

1,250

2564

ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 23

บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
โครงการ

กาลังผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญา (เมกะวัตต์)

กาหนดการจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบ

บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จากัด ชุดที่ 2

1,250

2565

บริษัท กัลฟ์ พีดี จากัด ชุดที่ 1

1,250

2566

บริษัท กัลฟ์ พีดี จากัด ชุดที่ 2

1,250

2567

รวม

8,070

ที่มา : แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015)

(ค) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer (SPP))
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก คือ ผู้ผลิตเอกชนที่มีกาลังผลิตไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบตั้งแต่ 10-90
เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ณ เดือนมกราคม 2559 มีโรงไฟฟ้า SPP ทั้งสิ้น 97 โครงการ มีกาลังการผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญารวม 5,234 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 12.4 ของกาลังการผลิตรวมทั้งระบบ โดยแบ่งเป็นกาลังการ
ผลิตตามสัญญาประเภท Firm 3,997 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตตามสัญญาประเภท Non-Firm 1,237เมกะ
วัตต์
ทั้งนี้ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กที่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์มีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาทั้งสิ้น 346 เมกะวัตต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เจ้าของโครงการ

กาลังผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญา (เมกะวัตต์)

บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)

30

บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จากัด

55

บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จากัด

40

บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จากัด

90

บริษัท อีเอ โซล่า ลาปาง จากัด

90

บริษัท เอสพีพี ซิค จากัด

41
รวม

346

ที่มา : ข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้า SPP /VSPP โดยคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน, www.erc.or.th

ในช่วงปี 2558-2567 แผนพัฒ นากาลังผลิ ตไฟฟ้า ของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP
2015) กาหนดให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กจานวน 97 โครงการ กาลังการผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญารวม 5,922 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น โรงไฟฟ้าระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน
(Cogeneration) จานวน 41 โครงการ กาลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 3,660 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าระบบการ
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ผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration) ต่ออายุสัญญา จานวน 25 โครงการ กาลังผลิต
ไฟฟ้ารวม 424 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจานวน 31 โครงการ กาลังการผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญารวม 1,838 เมกะวัตต์
(ง) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (Very Small Power Producer (VSPP))
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก คือ ผู้ผลิตเอกชนที่มีกาลังผลิตไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบต่ากว่า 10
เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ณ เดือนมกราคม 2559 มีโรงไฟฟ้า VSPP ทั้งสิ้น 682 โครงการ มีกาลังการผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญารวม 2,513 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.9 ของกาลังการผลิตรวมทั้งระบบ
ทั้งนี้ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากที่มีการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์มีจานวน 361 โครงการ กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาทั้งสิ้น 1,327 เมกะวัตต์4
ในช่วงปี 2558-2567 แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP
2015) กาหนดให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลั ง งานทางเลื อ ก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015)) ก าลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ า ตามสั ญ ญารวม 9,736 เมกะวั ต ต์
แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กาลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 9,701 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าระบบ
การผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration) กาลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 35 เมกะวัตต์
(จ) ไฟฟ้านาเข้าจากต่างประเทศ
นอกจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศ 4 กลุ่มข้างต้นแล้ว ณ เดือนมกราคม 2559
กฟผ. ยังรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศเพื่อบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
มาเลเซีย กาลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 3,387 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.0 ของกาลังการผลิตรวมทั้ง
ระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

4

ข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้า SPP /VSPP โดยคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน, www.erc.or.th
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โครงการ

ประเทศ

กาลังผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญา (เมกะวัตต์)

เชื้อเพลิง

โรงไฟฟ้าเทิน-หินบุน

สปป.ลาว

434

พลังน้า

โรงไฟฟ้าห้วยเฮาะ

สปป.ลาว

126

พลังน้า

โรงไฟฟ้าน้าเทิน 2

สปป.ลาว

948

พลังน้า

โรงไฟฟ้าน้างึม 2

สปป.ลาว

597

พลังน้า

โรงไฟฟ้าหงสา เครื่องที่ 1

สปป.ลาว

982

ถ่านหินลิกไนต์

สายส่งเชื่อมโยงไทย-มาเลเซีย ระยะที่ 2

มาเลเซีย

300

-

รวม

3,387

ที่มา : กฟผ., www.egat.co.th

ในช่วงปี 2558-2562 จากข้อมูลตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 25582579 (PDP 2015) กฟผ. ได้มีการลงนามสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ ณ ปัจจุบันจานวน 4 โครงการ
กาลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 2,825 เมกะวัตต์ ดังนี้
โครงการ

กาลังผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญา (เมกะวัตต์)

กาหนดการจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบ

โรงไฟฟ้าหงสา เครื่องที่ 2-3

982

2558-2559

โรงไฟฟ้าพลังน้าเขื่อนไซยะบุรี

1,220

2562

โรงไฟฟ้าพลังน้าเขื่อนเซเปียน-เซน้าน้อย

354

2562

โรงไฟฟ้าพลังน้าเขื่อนน้าเงี๊ยบ 1

269

2562

รวม

2,825

ที่มา : แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015)

(1.2)

ระบบส่ง

ระบบส่ ง ไฟฟ้ า ประกอบด้ ว ยสายส่ ง ไฟฟ้ า แรงสู ง (Transmission Lines) และสถานี ไ ฟฟ้ า
(Substations) ระบบส่งไฟฟ้าเป็นส่วนสาคัญในการส่งพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตมาสู่ผู้ใช้ไฟ สายส่งไฟฟ้า
เปรียบเสมือนเส้นทางลาเลียงพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไปยังอีกจุดหนึ่งที่อยู่ไกลออกไป โดยมีสถานีไฟฟ้า
เป็นจุดที่เชื่อมโยงระหว่างสายส่งไฟฟ้าจากจุดต่างๆ ซึ่งเป็นจุดที่แปลงระดับแรงดันไฟฟ้าจากแรงดันสูงที่ส่งไป
ในสายส่ง ลงเป็นแรงดันต่าเพื่อส่งจ่ายไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า
กฟผ. ดาเนินการจัดส่งไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และที่รับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่นตาม
สถานีไฟฟ้าผ่านระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งมีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ที่ระดับแรงดัน 500 กิโลโวลท์
ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 26
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230 กิโลโวลท์ 132 กิโลโวลท์ 115 กิโลโวลท์ และ 69 กิโลโวลท์ เพื่อจาหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟน. กฟภ. และ
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับซื้อโดยตรงจาก กฟผ. นอกจากนี้ กฟผ. ยังจาหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบ้าน
ด้วย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยระบบส่งไฟฟ้าแรงดัน 115 กิโลโวลท์ และ 22 กิโล
โวลท์ และมาเลเซียด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง (HVDC) 300 กิโลโวลท์
(1.3)

ระบบการจัดจาหน่าย

ระบบจาหน่ายไฟฟ้าและการบริการค้าปลีก อยู่ในความดูแลของ กฟน. และ กฟภ. ทั้งนี้ กฟผ.ทา
การผลิตและส่งไฟฟ้าเกือบทั้งหมดเพื่อขายให้แก่ กฟน. และ กฟภ. เพื่อจัดจาหน่ายให้แก่ผู้ใช้ ต่อไป โดย
กฟน. รับผิดชอบการจาหน่า ยไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
และกฟภ. รับผิดชอบการจาหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ในส่วนที่เหลือ ของประเทศ นอกจากนี้ กฟผ. ยัง
จาหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายกาหนดและประเทศใกล้เคียง
แผนภาพแสดงการจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทลูกค้าของ กฟผ. ณ เดือนมกราคม 2559

ที่มา : กฟผ., www.egat.co.th
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(2)

ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย

แผนภาพแสดงความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี 2547-2557

ที่มา : กฟผ., www.egat.co.th และ ธนาคารแห่งประเทศไทย, www.bot.or.th

จากข้อมูลของ กฟผ. พบว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการ
เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product (GDP)) โดยระหว่างปี 2547 –
2557 ความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบเพิ่มขึ้นจาก 19,325.80 เมกะวัตต์ เป็น 26,942.10 เมกะวัตต์ คิดเป็น
อัต ราการเติ บ โตเฉลี่ ย ต่ อ ปี ร้อ ยละ 3.4 ในขณะที่ มู ลค่า ผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวมในประเทศเพิ่ มขึ้ น จาก 6,573
พันล้านบาท เป็น 9,234 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 3.5
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แผนภาพแสดงสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าตามประเภทผู้ใช้ในปี 2552-2557

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลพลังงาน กระทรวงพลังงาน, www.energy.go.th

ในปี 2552-2557 ภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุด โดยในปี 2557 ภาคอุตสาหกรรมมี
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 43.8 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ในขณะที่ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ
กิจการขนาดเล็ก และอื่นๆ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.1 ร้อยละ 18.6 ร้อยละ 11.2 และ
ร้อยละ 3.4 ตามลาดับ
(3)

แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย

แผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP 2015) ที่จัดทาโดยสานัก
นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ความสาคัญต่อความมั่นคงทางพลังงาน โดยแผนพัฒนากาลัง
การผลิตไฟฟ้าจะต้องสอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการเพิ่มของประชากร และอัตรา
การขยายตัวของเขตเมื อง รวมถึ งการกระจายสัดส่ วนเชื้อเพลิงที่ ใช้ผ ลิตไฟฟ้าให้มีค วาม เหมาะสม เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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แผนภาพแสดงประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดและกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาปี 2558-2579

ที่มา : แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015)

แผน PDP 2015 ได้มีการจัดทาค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ ภายใต้สมมติฐาน
แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวระหว่างปี 2557-2579 ที่ร้อยละ 3.9 ต่อปี ตามประมาณการของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอัตราการเพิ่มประชากรเฉลี่ยร้อยละ 0.03 ต่อ
ปี รวมถึงพิจารณาผลการดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEDP) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก (AEDP) ได้อัตราการเติบโตเฉลี่ยของความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิของประเทศที่
ร้อยละ 2.7 ต่อปี ระหว่างปี 2557-2579 โดยคาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในอนาคตจะเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จาก 26,942 เมกะวัตต์ในปี 2557 เป็น 49,655 เมกะวัตต์ในปี 2579
โดยแผน PDP 2015 ได้กาหนดแนวทางการจัดสรรกาลังผลิตไฟฟ้าและกาหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงให้มี
กาลังการผลิตสารองไม่ต่ากว่าร้อยละ 15.0 ของความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด เพื่อความมั่นคงของระบบ
ไฟฟ้าของประเทศ และกระจายสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเชื้อเพลิงชนิดใดชนิด
หนึ่ง โดยประมาณการกาลังผลิตไฟฟ้าเมื่อสิ้นแผน PDP 2015 ในสิ้นปี 2579 ที่ 70,335 เมกะวัตต์
ประกอบด้วยกาลังผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2557 จานวน 37,612 เมกะวัตต์ กาลังผลิตของโรงไฟฟ้า
ใหม่จานวน 57,459 เมกะวัตต์ สุทธิกับการปลดกาลัง การผลิตโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุในช่วงปี 2558-2579
จานวน 24,736 เมกะวัตต์
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แผนภาพแสดงสัดส่วนกาลังการผลิตไฟฟ้าใหม่แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า

ที่มา : แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015)

ทั้งนี้ จากกาลัง การผลิ ตของโรงไฟฟ้า ใหม่ จานวน 57,459 เมกะวั ตต์ จะเป็ นก าลั งการผลิต ของ
โรงไฟฟ้า พลังงานหมุน เวียนในสัด ส่วนสูงที่สุด คิดเป็นร้ อยละ 37.7 ของกาลังการผลิตใหม่ทั้ งหมด ตาม
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) ภาครัฐต้องการเพิ่ม
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 20.1 ของกาลังการผลิตไฟฟ้ารวมของประเทศในปี
2579
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(4)

แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย
แผนภาพแสดงปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนปี 2550-2557

ที่มา : แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015)

ตั้งแต่ปี 2532 กระทรวงพลั งงานมี นโยบายส่ง เสริมให้เอกชนเข้ ามามีบ ทบาทในการผลิตไฟฟ้ า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อกระจายโอกาสไปยังพื้นที่ห่างไกลให้มีส่วนร่วม
ในการผลิตไฟฟ้า ลดความสูญเสียในระบบไฟฟ้า และลดภาระการลงทุนของภาครัฐในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่เพื่อจาหน่ายไฟฟ้า
จากมาตรการสนับสนุนดังกล่าวส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นทุก
ปี โดย ณ เดือนธันวาคม 2557 กาลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาจากพลังงานหมุนเวียนมีปริมาณรวม 7,400 เมกะ
วัตต์ โดยเป็นกาลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาจากพลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ 17.5 และพลังงานหมุนเวียน
ประเภทอื่นๆ ร้อยละ 82.5
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แผนภาพแสดงสัดส่วนกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาจากพลังงานหมุนเวียนปี 2557 เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายในปี 2579 ตามแผน AEDP 2015

ที่มา

: แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015)

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (AEDP 2015) ที่จัดทาโดย
กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ตั้ ง เป้ า หมายเพิ่ ม สั ด ส่ ว นการผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งาน
หมุนเวียนจากร้อยละ 9.9 ของกาลังการผลิตไฟฟ้ารวมในปี 2557 เป็นร้อยละ 20.1 ของกาลังการผลิตไฟฟ้า
รวมในปี 2579 คือจากกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 7,400 เมกะวัตต์ เป็น 19,684 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็น
อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 4.5 ซึ่งสอดคล้องกับแผน PDP 2015 ที่ตั้งเป้าหมายสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนในช่วงร้อยละ 15.0-20.0 ของกาลังการผลิตไฟฟ้ารวมภายในปี 2579
ทั้งนี้ กาลังการผลิต ไฟฟ้าตามสัญญาและเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแต่ละ
ประเภทเชื้อเพลิง ตามแผน AEDP 2015 มีรายละเอียดดังนี้
ประเภทเชื้อเพลิง

ปี 2557
(เมะวัตต์) (1)

เป้าหมายปี 2579
(เมกะวัตต์) (2)

กาลังการผลิตที่
เพิ่มขึ้น
(เมกะวัตต์)

1. ขยะชุมชน

66

500

434

2. ขยะอุตสาหกรรม

-

50

50

3. ชีวมวล

2,452

5,570

3,118

4. ก๊าซชีวภาพ

312

1,280

969

5. พลังน้าขนาดเล็ก

142

376

234
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ปี 2557
(เมะวัตต์) (1)

เป้าหมายปี 2579
(เมกะวัตต์) (2)

กาลังการผลิตที่
เพิ่มขึ้น
(เมกะวัตต์)

6. พลังงานลม

224

3,002

2,778

7. พลังงานแสงอาทิตย์

1,299

6,000

4,701

8. พลังน้าขนาดใหญ่

2,906(3)

2,906(3)

-

รวม (เมกะวัตต์)

7,400

19,684

12,284

ที่มา
: (1), (2) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015)
หมายเหตุ : (3) เป็นกาลังการผลิตติดตั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยพลังน้าขนาดใหญ่ถูกรวมเป็นเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในแผน AEDP 2015

ตามเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่กาหนดในแผน AEDP 2015
จะเห็นได้ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะมีกาลังการผลิตติดตั้ง เพิ่มขึ้นสูงที่สุดจานวน 4,701 เมกะวัตต์
รองลงมาคือโรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งจะมีกาลังการผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้นจานวน 3,118
เมกะวัตต์ และ 2,778 เมกะวัตต์ ตามลาดับ
(5)

แนวโน้มการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ตั้งแต่ ปี 2532 เป็นต้นมา ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และ
ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันในกิจการพลังงาน ลดภาระการลงทุน
ของภาครัฐ และลดภาระหนี้สินของประเทศ โดยมีนโยบายให้ กฟผ. รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนรายเล็ก
(Small Power Producer (SPP)) ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration) โดยใช้กากหรือ
เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง ต่อมาได้ขยายการดาเนินการสู่การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนประเภทอื่นๆ ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ขยะ พลัง น้า และพลังงานลม เป็นต้น โดยในปี
2549 กพช. ได้เห็นชอบมาตรการจูงใจด้านราคาผ่านระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP และ VSPP โดย
สนับสนุนผ่านมาตรการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)
ทั้งนี้ โครงสร้างราคาตามระบบอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า จาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนของ กฟผ. และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ และ (2) รายได้จากส่วนเพิ่มราคารับซื้อ
ไฟฟ้า (Adder) ซึ่งเป็นอัตราคงที่ตลอดระยะเวลาที่ให้การสนับสนุน โดยแตกต่างกันตามประเภทเชื้อเพลิงและ
เทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้า (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.2.1.5 โครงสร้างราคา)
ต่ อ มาในปี 2557 คณะกรรมการนโยบายพลั ง งานแห่ ง ชาติ (กพช.) ได้ อ นุ มั ติ ห ลั ก การในการ
ปรับเปลี่ยนมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in
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Tariff (FiT) โดยเป็นอัตรารับซื้อคงที่ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ พลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภทจะมีอัตรารับซื้อ
แบบ Feed-in Tariff (FiT) แตกต่างกันไป โดยอัตรารับซื้อแบบ Feed-in Tariff (FiT) สาหรับโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดินทุกขนาดเท่ากับ 5.66 บาทต่อหน่วย คงที่ตลอดระยะเวลาสนับสนุน 25
ปี
การส่ งเสริ มจากภาครั ฐโดยมีน โยบายผลัก ดั น ให้ มี ก ารผลิ ตไฟฟ้ าจากพลั ง งานหมุ นเวี ย นอย่ า ง
ต่อเนื่อง นอกจากจะส่งผลให้มีการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้ภาคเอกชนมีความ
สนใจที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอีกด้วย ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าการ
พัฒนาโรงไฟฟ้าโครงการใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่ มขึ้นในการประมูลหรือยื่นขอ
อนุญาตขายไฟฟ้า การจัดหาที่ดินขนาดใหญ่ในทาเลที่เหมาะสมในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงการแข่งขันดังกล่าว จึงได้มีการติดตามปัจจัยสาคัญที่อาจส่งผล
ต่อการแข่งขันในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต เช่น แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579
(AEDP 2015) และประกาศคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมของกลุ่มบริษัทฯ ในการประมูลหรือยื่น
ขออนุญาตขายไฟฟ้าโครงการใหม่ๆ
สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ที่เริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
อาจถือได้ว่าไม่มีการแข่งขันโดยตรงกับผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากการดาเนินการโรงไฟฟ้าดังกล่าวมีการ
ทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และ กฟภ. ซึ่งภายใต้สญ
ั ญาดังกล่าวได้มีการกาหนดปริมาณและราคารับซื้อ
ไว้อย่างแน่นอน
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในประเทศญี่ปุ่น
จากภาวะการแข่งขันของธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมี
นโยบายแสวงหาโอกาสการขยายธุรกิจโดยการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ อาจร่วมมือกับผู้ผลิตไฟฟ้า
รายใหญ่อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศที่มีทั้งความพร้อมในด้านประสบการณ์ และฐานะทางการเงินที่ต้องการ
ขยายธุรกิจในลักษณะนี้เช่นกัน
ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ประเทศญี่ปุ่นจานวน 15 โครงการ กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 164 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการที่เริ่ม
ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 11 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ระหว่างการ
พัฒ นา ก าลั ง การผลิ ต ไฟฟ้ าตามสั ญ ญารวม 153 เมกะวั ต ต์ (โปรดดู ร ายละเอี ย ดของโรงไฟฟ้า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 6 โครงการในอนาคต)
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(1)

โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น

ที่มา: Electricity Review Japan 2015, The Federation of Electric Power Companies of Japan,
www.fepc.or.jp

ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา รัฐบาลญี่ปุ่นได้เปิดเสรีอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและมีความโปร่งใส
ณ ปัจจุบัน โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) ระบบ
ผลิตไฟฟ้า (2) ระบบส่ง จัดจาหน่าย และการบริหารโครงข่ายไฟฟ้า และ (3) การตลาดและการขาย โดยมีผู้
ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนจานวน 10 ราย เป็นผู้ให้บริการโครงสร้าง 3 ส่วนหลักข้างต้นในแต่ละภูมิภาค
ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนแต่ละรายเป็นผู้ให้บริการจัดหาไฟฟ้าและรับผิดชอบระบบส่งไฟฟ้าจาก
ระบบผลิตและจัดจาหน่ายไฟฟ้าไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้าในภูมิภาคที่แต่ละบริษัทรับผิดชอบ ทั้งนี้ บริษัทเหล่านี้มีการ
กาหนดเงื่อนไขในการจัดหาไฟฟ้า เช่น อัตราค่าไฟฟ้า เป็นเงื่อนไขทั่วไปในการจัดหาไฟฟ้าให้แก่ผู้บริโภคใน
ตลาดที่มีการควบคุม นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้บริโภคในตลาดที่มีการเปิดเสรีไม่สามารถตกลงสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากับผู้ผลิตและจัดหาไฟฟ้า (Power Producers and Suppliers (“PPS”) ได้ บริษัทเหล่านี้ยังมีหน้าที่ใน
การจัดหาไฟฟ้าให้แก่ผู้บริโภคกลุ่มนี้ในฐานะผู้จดั หาไฟฟ้าแหล่งสุดท้ายอีกด้วย ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน
ทั้ง 10 ราย มีการทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาเสถียรภาพของการจัดหาไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่ว
ประเทศ
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แผนภาพแสดงผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนจานวน 10 ราย แยกตามพื้นที่ให้บริการ

ที่มา: Electricity Review Japan 2015, The Federation of Electric Power Companies of Japan,
www.fepc.or.jp

ในส่วนของการกากับดูแลอุตสาหกรรมไฟฟ้า สภากากับกิจการไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น (Electric Power
System Council of Japan (“ESCJ”)) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นและเริ่มดาเนินงานอย่างเต็มรูปแบบในเดือนเมษายน
2548 หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่ในการออกกฎเกณฑ์ กากับดูแลการดาเนินงาน ในฐานะองค์กรที่เป็นกลาง
เพื่อให้ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจัดจาหน่ายไฟฟ้า มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
นอกจากนี้ ตลาดซื้อขายไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น (Japan Electric Power Exchange (“JEPX”)) ได้ถูก
จัดตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2546 และเริ่มดาเนินธุรกิจในเดือนเมษายน 2548 จากการลงทุนของผู้ประกอบ
กิจการไฟฟ้า PPS และผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง เป็นต้น ทั้งนี้ JEPX เปิดดาเนินการเป็นตลาดค้าส่งไฟฟ้าทั้งการซื้อ
ขายแบบส่งมอบทันที (Spot) และการซื้อขายล่วงหน้า (Forward) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวชี้วัดด้านราคา
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความเสี่ยงจากการลงทุนในอุตสาหกรรมไฟฟ้า และเป็นตลาดกลางให้ ผู้ประกอบ
กิจการไฟฟ้าที่มีแหล่งพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินและส่วนขาดสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ากันได้
(2)

แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่น

เหตุการณ์อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิหลังจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่ ในปี
2554 ส่งผลให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เหลืออีก 48 แห่งในประเทศญี่ปุ่น ต้องปิดดาเนินการเพื่อทดสอบความ
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ปลอดภัย การปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทาให้สัดส่วนประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการนาเข้ าเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อ
ทดแทนเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยสาหรับภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมระหว่างปี 2553 - 2557 เพิ่มขึ้ น
ประมาณร้อยละ 25.2 และร้อยละ 38.2 ตามลาดับ5 ในขณะเดียวกัน อัตราการพึ่งพาตัวเองทางด้านพลังงาน
(Energy Self-Sufficiency Rate) ของประเทศญี่ปุ่นปรับตัวลดลงอย่างมาก ทั้งนี้ อัตราการพึ่งพาตัวเอง
ทางด้านพลังงาน (Energy Self-Sufficiency Rate) เป็นอัตราส่วนระหว่างปริมาณพลังงานพื้นฐานที่ผลิตได้ใน
ประเทศและการบริโภคพลังงานพื้นฐานของประเทศในปีที่คานวณ 6 โดยอัตราดังกล่าวลดลงจากร้อยละ 19.9
ในปี 2553 เหลือ เพีย งร้อ ยละ 6.0 ในปี 25557 เหตุก ารณ์ดัง กล่า วสะท้อนให้เ ห็นถึ งปัญ หาการขาดความ
ยืดหยุ่นในการเปลี่ยนสัดส่วนประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า และการพึ่งพิงเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ต้อง
นาเข้าจากต่างประเทศ
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกนโยบายและมาตรการหลายรูปแบบเพื่อสร้างความมั่นคง
และเสถียรภาพทางพลังงานทั้ งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยกระจายประเทศแหล่ งที่มาของเชื้อเพลิง
นาเข้า และพัฒนาแหล่งพลังงานภายในประเทศ
หนึ่งในนโยบายและมาตรการพัฒนาแหล่งพลังงานภายในประเทศที่สาคัญคือการส่งเสริมการใช้
พลังงานหมุนเวียน โดยการพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้า การสนับสนุนด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อลดต้นทุนการดาเนินการ เป็นต้น
นอกจากนี้ สภานิติบัญญัติญี่ปุ่นได้ประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
โดยบริษัทผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า (The Act on Purchase of Renewable Energy Sourced Electricity by
Electric Utilities) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กาหนดกรอบการรับซื้อไฟฟ้าใน
รูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สาหรับพลังงานหมุนเวียน ซึ่งกาหนดให้ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าต้องรับซื้อไฟฟ้า
จากพลัง งานหมุน เวียนในราคาและระยะเวลาที่ กาหนดโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม
(Ministry of Economy, Trade and Industry (“METI”)) ทั้งนี้ METI จะกาหนดอัตราการรับซื้อไฟฟ้าใน
รูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) รายปี โดยปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในแต่ละปีเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ผลกระทบต่อการกาหนดอัตราการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT)
METI วางเป้าหมายเบื้องต้นในการเพิ่มสัดส่วนปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น
ร้อยละ 22.0-24.0 ของกาลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดในปี 2573 เพื่อปรับสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
ให้มีความเหมาะสม โดยคานึงถึงความปลอดภัย ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
และความมั่นคงทางพลังงาน และเพื่อลดการพึ่งพิงการใช้พลังงานนิวเคลียร์ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทาได้
ทั้งนี้ ภายหลังการประกาศใช้กรอบการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก

5

FY2014 Annual Report on Energy, (Energy White Paper 2015) Outline, July 2015, Agency for Natural Resources and Energy
National Institute of Statistics and Economic Studies (INSEE), www.insee.fr
7
FY2013 Annual Report on Energy, (Energy White Paper 2014) Outline, June 2014, Agency for Natural Resources and Energy
6
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พลังงานหมุนเวียนปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 9.6 ของปริมาณการผลิตไฟฟ้ารวมในปี 2553 เป็นร้อยละ 12.2 ในปี 2557
แผนภาพแสดงสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปี 2553 และปี 2557 และเป้าหมายในปี 2573

ที่มา :

Japan’s Electricity Market Reform and Beyond วันที่ 7 กรกฎาคม 2558, METI

(3)

แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
แผนกลยุทธ์พลังงานของประเทศญี่ปุ่นปี 2557 (Strategic Energy Plan 2014) มีนโยบายสนับสนุน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อ เป็นแหล่งพลังงานที่จะเข้ามาช่วยตอบสนองความต้องการใช้
ไฟฟ้าในช่วงกลางวันที่มีความต้องการไฟฟ้าสูง (On Peak) ทั้งนี้ ภายใต้กรอบการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ
Feed-in Tariff (FiT) METI ได้กาหนดอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของโครงการที่ยื่นคาขอ
ในแต่ละปีดังนี้

ที่มา :

ระยะเวลาที่ยื่นคาขอ

Feed-in Tariff (FiT)
(เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)

1 กรกฎาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556

40

1 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2557

36

1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558

32

1 เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน 2558

29

1 กรกฎาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559

27

Settlement of FY2013 Purchase Prices for Newcomers and FY2013 Surcharge Rates under the Feed-in
Tariff Scheme for Renewable Energy, Settlement of FY2014 Purchase Prices and FY2014 Surcharge
Rates under the Feed-in Tariff Scheme for Renewable Energy และ Settlement of FY2015 Purchase Prices
and FY2015 Surcharge Rates under the Feed-in Tariff Scheme for Renewable Energy,
www.meti.go.jp
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แผนภาพแสดงกาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้กรอบการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ
Feed-in Tariff (FiT) ในปี 2555-2558

ที่มา :

Japan Renewable Energy Foundation, www.jref.or.jp

หมายเหตุ : นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 ข้อมูลกาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สะสมของโครงการที่มีการ
ดาเนินการแล้วนับรวมเพียงโครงการที่มีการลงทะเบียนภายใต้กรอบการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in
Tariff (FiT) เท่านั้น

ภายหลังการประกาศใช้กรอบการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ในปี 2555 กาลังการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์จากโรงไฟฟ้าที่ลงทะเบียนภายใต้กรอบการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) เพิ่มขึ้น
จาก 5 กิกะวัตต์ ในปี 2555 เป็น 80 กิกะวัตต์ ในเดือนตุลาคม 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,500 ในขณะที่กาลัง
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากโรงไฟฟ้าที่เปิดดาเนินการแล้วเพิ่มขึ้นจาก 1 กิกะวัตต์ ในปี 2555
เป็น 24 กิกะวัตต์ ในเดือนตุลาคม 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2,300
อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ส่งผลให้ ผู้ประกอบ
กิจการไฟฟ้าเอกชนบางรายเริ่มประสบข้อจากัดด้านความสามารถของระบบโครงข่ายไฟฟ้าในการรับปริมาณ
พลังงานไฟฟ้า และไม่สามารถปรับสมดุลระหว่างปริมาณการผลิตไฟฟ้าและความต้องการไฟฟ้าในภูมิภาคที่
ตนรับผิดชอบได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบโครงข่ายไฟฟ้า
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ในช่วงต้นปี 2558 หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน (The Agency for Natural
Resources and Energy (“ANRE”)) ประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาและแนวทางในการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวีย นโดยบริษัทผู้ประกอบกิจการ
ไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงการจากัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า (Curtailment) โดยมีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ

ก่อนประกาศแก้ไข

หลังประกาศแก้ไข

(1) โครงการที่ถูกจากัดปริมาณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงาน โรงไฟฟ้าทุกขนาด (ทั้งนี้สาหรับโรงไฟฟ้า
การรับซื้อไฟฟ้า
(Curtailment)

ลม ที่มีกาลังการผลิตตั้งแต่ 500 กิโลวัตต์

พลังงานแสงอาทิตย์ มีนโยบายจากัด
ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า (Curtailment)
โรงไฟฟ้าที่มีกาลังการผลิตตั้งแต่ 10
กิโลวัตต์ขึ้นไปก่อน)

(2) การจากัดปริมาณการรับซื้อ  จากัดการรับซื้อไฟฟ้าเป็นรายวัน (Daily  จากัดการรับซื้อไฟฟ้าเป็นรายชั่วโมง
ไฟฟ้าโดยไม่ต้องจ่าย
ค่าชดเชย

basis)

(Hourly basis)

 ระยะเวลาจากัดการรับซื้อสูงสุด 30 วัน  ระยะเวลาจากัดการรับซื้อสูงสุด 360
ต่อปี

ที่มา :

2.2.3

ชั่วโมงต่อปี สาหรับโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ และ 720 ชั่วโมงต่อปี
สาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลม

Revision of FIT Scheme to Promote Usage of Renewable Electric Energy โดย Anderson Mori และ
Tomotsune, กุมภาพันธ์ 2558

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

กลุ่ ม บริ ษัท ฯ มี นโยบายในการจัด หาผลิต ภั ณฑ์ และบริ ก ารเพื่ อ ดาเนิ น การลงทุ นในธุ ร กิจ ไฟฟ้ าพลั ง งาน
หมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การแข่งขัน โดยในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของกลุ่ม
บริษัท ฯ คณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุนของบริ ษัทฯ จะเป็น ผู้ พิจารณาอนุมัติ โครงการลงทุ น จากนั้ น
กรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุเพื่อดูแลให้การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและรัดกุม เช่น การจัดซื้อ การคัดเลือกผู้รับเหมา เป็นต้น จากนั้นจะแจ้งผลการจัดหาผลิตภัณฑ์และ
บริการให้บริษัทย่อยดาเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการสาหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ได้แก่ (1) การจัดหาที่ตั้งโครงการ (2) การขออนุญาต
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (3) การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (4) การจัดจ้างผู้บริหารจัดการ
และบารุงรักษา และ (5) มาตรการเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
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2.2.3.1 การจัดหาที่ตั้งโครงการ
ในการพิจารณาเลือกพื้นที่ที่จะก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นั้น กลุ่มบริษัทฯ กาหนด
หลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กที่ ดิ น ซึ่ ง เป็ น ไปตามกลยุ ท ธ์ ใ นการแข่ ง ขั น ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ โดยเกณฑ์ ดั ง กล่ า ว
ประกอบด้วย
(1)

ตรวจสอบข้อมูลความเข้มของพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณ
ไฟฟ้าที่จะผลิตได้ในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น
องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือองค์การนาซ่ า และในบาง
โครงการอาจมีการว่าจ้างที่ปรึกษาทางเทคนิค เพื่อใช้ประกอบการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการลงทุน

(2)

กาหนดตาแหน่งที่ตั้ง เช่น อยู่ในพื้นที่ที่มีความเข้มของพลังงานแสงอาทิตย์ เฉลี่ยรายปีในระดับสูง
อยู่ในพื้นที่ที่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติได้ภายในต้นทุนที่เหมาะสม และใกล้
จุดเชื่อมต่อของการไฟฟ้า เป็นต้น

เมื่อกาหนดหลักเกณฑ์พิจารณาแล้ว กลุ่มบริษัทฯ จะดาเนินการจัดหาที่ดินตามหลักเกณฑ์ที่ กลุ่ม
บริษัทฯ กาหนด ทั้งนี้ การจัดหาที่ดินเป็นส่วนหนึ่งของการอนุมัติโครงการที่กลุ่มบริษัทฯ จะเข้าลงทุน โดย
กลุ่มบริษัทฯ มีขั้นตอนในการจัดหาที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจดังนี้
1) จัดทาข้อกาหนดของลักษณะที่ดินที่ต้องการ ซึ่งรวมถึงขนาดพื้นที่ สภาพแวดล้อม และกรอบ
ราคา เป็นต้น
2) ดาเนินการสรรหาที่ดินตามข้อกาหนดดังกล่าว โดยอาจคัดเลือกจากที่ดินที่มีอยู่ จัดหาผ่าน
นายหน้าค้าที่ดิน หรือซื้อกับเจ้าของที่ดินโดยตรง และจัดทารายงานเปรียบเทียบผลการสรรหา
ที่ดิน
3) ดาเนินการสารวจที่ดิน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบสภาพพื้นดิน การวัดระยะห่างจากจุดเชื่อมต่อ
ของการไฟฟ้ า และการตรวจสอบประวั ติ ก ารเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ เป็ น ต้ น รวมถึ ง
ดาเนินการตรวจสอบเอกสารสิทธิของที่ดินแต่ละแปลง
4) จัดทารายงานสรุปผลการตรวจสอบที่ดินเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและจัดการการ
ลงทุน หรือคณะกรรมการบริษัท (อ้างอิงตารางอานาจอนุมัติ) เพื่ออนุมัติการเข้าซื้อที่ดิน
2.2.3.2 การขออนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มบริษัทฯ จะดาเนินการขอใบอนุญาตที่
เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ที่มา : คู่มือการพัฒนาและการลงทุนผลิตพลังงานทดแทนชุดที่ 2 พลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการดาเนินงานเพื่อให้บุคลากรที่ดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับใบอนุญาตปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ มีใบอนุญาตจาเป็นในการดาเนินธุรกิจอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน
2.2.3.3 การจัดจ้างผู้รบั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ
บริษัทฯ เป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทย่อยในลักษณะสัญญาจ้างเหมา
(Lump Sum Turnkey) โดยจะมีคณะกรรมการจัดหาพัสดุ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่าย
ปฏิบัติการ ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ ดูแลการจัดซื้อและการประกวด
ราคาเฉพาะโครงการนั้นๆ โดยกระบวนการจัดจ้างผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จที่สาคัญมีรายละเอียดดังนี้


บริษัทฯ จัดทาเอกสารประกวดราคาซึ่งประกอบด้วย (1) Instruction to Bidder (2) Form of Bid
และ (3) ร่างสัญญาซึ่งแบ่งออกเป็นสัญญาในส่วนของการจัดหาแผงเซลล์แสงอาทิตย์และสัญญาใน
ส่วนของการจัดจ้างผู้รับเหมาออกแบบก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้ ในเอกสารสรุปเงื่อนไขในการประกวด
ราคาจะระบุถึงร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference (TOR)) โดยมีข้อมูลที่สาคัญ ได้แก่
ข้อมูลโครงการ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดาเนินงาน คุณสมบัติของผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ
เงื่อนไขทางด้านการเงิน ข้อกาหนดมาตรฐานของอุปกรณ์หลัก และระยะเวลาการส่งมอบงาน
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บริ ษั ท ฯ ประกาศร่ า งขอบเขตของงาน (Terms of Reference (TOR)) เพื่ อให้ ผู้ รั บ เหมาแบบ
เบ็ดเสร็จที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ค้าของบริษัทฯ (Approved Vendor List) ที่สนใจเข้ารับการ
คัดเลือก



คณะกรรมการจัดซื้อพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จที่ยื่นข้อเสนอดาเนินงาน โดยแบ่งการ
พิจารณาเป็น 2 รอบ ดังนี้
(1)

ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอควบคู่ กั บ การพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ด้ า นเทคนิ ค
(Technical Proposal) ของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย เพื่อคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมให้ เ หลื อ น้ อ ยราย โดยหากจ าเป็ น อาจเชิ ญ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอมาท า Technical
Clarification ด้วย

(2)

ตรวจสอบคุณสมบัติด้านราคา (Price Proposal) ของผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือก
คุณสมบัติด้านเทคนิค เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ ที่มี
คุณสมบัติและราคาที่เหมาะสม



บริ ษั ท ฯ เจรจาต่ อ รองกั บ ผู้ รั บ เหมาแบบเบ็ ด เสร็ จ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก โดยอ้ า งอิ ง Proposal
Verification จากที่ปรึกษาทางเทคนิคประกอบการเจรจาเพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดตามที่กลุ่ม
บริษัทฯ กาหนด



คณะกรรมการจัดซื้อพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ



นาเสนอรายชื่อผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดซื้อต่อ [คณะกรรมการ
บริษัทย่อย]เพื่ออนุมัติการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง

2.2.3.4 การจัดจ้างผู้บริหารจัดการและบารุงรักษา
กลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จภายในประเทศ (Onshore EPC Contractor) ของแต่
ละโครงการในการให้บริการและซ่อมบารุงภายใต้ สัญญาจ้างบารุงรักษาโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ (O&M
Contract) เพื่อให้มั่นใจว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ มีการดาเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่สุดในการดูแลบารุงรักษาโครงการที่บริษัทดังกล่าวเป็นผู้
ก่อสร้าง

2.2.3.5 มาตรการเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัทฯ ได้ดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อประกอบการ
ขออนุญาตก่อสร้างและประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ เป็ น โครงการหรือ กิจ การที่ไ ม่เ ข้า ข่า ยต้ อ งจั ดท ารายงานการวิ เคราะห์ ผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ ม
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(Environmental Impact Assessment (EIA)) แต่จะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดที่เป็นเงื่อนไขประกอบการ
อนุญาต โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice
(CoP)) มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม(1)

รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย (Environmental & Safety
Assessment (ESA)) (2)

ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วย
มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับผูไ้ ด้รับการยกเว้นไม่
ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการทารายงาน
เกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย พ.ศ. 2552



กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง



ประกอบการ ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
ขอรับ
ใบอนุญาต



ประเภท
เทคโนโลยี

ทุกประเภทเทคโนโลยี

ทุกประเภทเทคโนโลยี



ประเภท
เชื้อเพลิง

ทุกประเภทเชื้อเพลิงและแหล่งพลังงานต้นกาลัง

ทุกประเภทเชื้อเพลิงและแหล่งพลังงานต้นกาลัง



กาลังการ

ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน (ร.ง.4)

- ตั้งแต่ 1,000 กิโลโวลท์แอมแปร์ขนึ้ ไป แต่ไม่ถึง ตั้งแต่ 5 เมกะวัตต์ขนึ้ ไป แต่ไม่ถึง 10 เมกะวัตต์
ผลิตติดตั้งที่ 10 เมกะวัตต์ (กรณีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
ซึ่งไม่เข้าข่ายต้องจัดทารายงาน EIA)
เข้าข่าย
- ตั้งแต่ 1,000 กิโลโวลท์แอมแปร์ขนึ้ ไป (กรณี
โรงไฟฟ้าที่ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง เช่น
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ลม น้า)
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ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice
(CoP)) มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม(1)


รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย (Environmental & Safety
Assessment (ESA)) (2)

ผู้ประกอบกิจการจะต้อง
หลักการ/ ผู้ประกอบกิจการจะต้อง
วัตถุประสงค์ - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตาม - ศึ ก ษาผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและวิ เ คราะห์
ตรวจสอบที่ กกพ. ได้ ก าหนดไว้ แ ล้ ว เป็ น อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ
มาตรฐานขั้นต่าเดียวกันสาหรับทุกโครงการ
- เสนอมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข เพื่ อ ลด
- ดาเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อ ผลกระทบ และจัดให้มีระบบบริหารจัดการด้าน
เปิดโอกาสให้ผู้ มีส่ วนได้เสี ยกับโครงการเข้ ามา ความปลอดภัย ให้คณะทางาน ESA ของกรม
แสดงความคิดเห็นตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ รวมทั้ง โรงงานอุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ผล
จะต้องรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็นและข้อห่วงใยที่ การศึ กษาและการกาหนดมาตรการของแต่ล ะ
ได้มาพิจารณากาหนดเป็นมาตรการที่เหมาะสม โครงการอาจแตกต่างกันได้เป็นกรณีไป
เพิ่มเติมไว้ในแนบท้ายของรายการตรวจสอบด้าน
สิ่งแวดล้อมด้วย
ผู้ประกอบกิจการสามารถนามาตรการขั้นต่าใน CoP ไประบุเป็นข้อเสนอเบื้องต้นในรายงาน ESA ได้ โดย
กาหนดมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะโครงการหรือแต่ละกิจกรรมจากผลการศึกษาและการรับฟังความคิดเห็น

 กรณียกเว้น

ไม่มี

โรงงานที่ ตั้ ง อยู่ ใ นนิ ค มอุ ต สาหกรรม หรื อ ในเขต
ส่งเสริมการลงทุน ที่ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว

 ช่วงเวลาที่ต้อง การดาเนินการแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ก่อนยื่นคา ก่อนยื่นคาขอรับใบอนุญาต
ขอรับใบอนุญาต การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
จัดทา
สิ่งแวดล้อมระหว่างดาเนินการ และการฟื้นฟูสภาพ
พื้นที่เมื่อเลิกดาเนินการ
ที่มา :

คู่มือการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า – ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ระบบจาหน่ายไฟฟ้า และ
จาหน่ายไฟฟ้า โดยสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ฝ่ายใบอนุญาต และคู่มือประมวลหลักการปฏิบัติ
(Code of Practice : CoP) สาหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก
หมายเหตุ : (1) การดาเนินการประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice (CoP)) มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีความแตกต่างกันตามประเภทแหล่งพลังงานและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต
ไฟฟ้า โดยเริ่มบังคับใช้ในเดือนธันวาคม 2555
(2)
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2558 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศไทยทุกโครงการ มี
กาลังการผลิตติดตั้งตามที่ระบุในใบ ร.ง.4 มากกว่า 10 เมกะวัตต์ จึงไม่ต้องจัดทารายงานเกี่ยวกับการศึกษา
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental & Safety
Assessment (ESA))
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ทั้งนี้ สามารถสรุปประเภทรายงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ต้องจัดทา โดยจาแนกตาม
ประเภทของโรงไฟฟ้าและขนาดกาลังการผลิตติดตั้งได้ดังนี้
กาลังการผลิตติดตั้ง

ประเภทโรงไฟฟ้า
พลังความร้อน

ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง

10 เมกะวัตต์ ขึ้นไป

EIA/ EHIA

CoP

5 -10 เมกะวัตต์

CoP + ESA

CoP + ESA

CoP

CoP

1,000 กิโลโวลท์แอมแปร์ ขึ้นไป

ที่มา : คู่มือการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า – ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิต ไฟฟ้า ระบบจาหน่ายไฟฟ้า และ
จาหน่ายไฟฟ้า โดยสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ฝ่ายใบอนุญาต

ในส่วนของการจัดการขยะและกากของเสีย เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ชารุดหรือ
หมดอายุการใช้งาน กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะว่าจ้างบริษัทรับกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อดาเนินการดังกล่าว

2.2.4

งานที่ยังไม่ส่งมอบ
-ไม่มี-
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