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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

2.1

ภาพรวมการประกอบธุรกิ จและโครงสร้างรายได้

ปจั จุบ ัน กลุ่ ม บริษัท ฯ ประกอบธุร กิจ ผลิต และจาหน่ า ยไฟฟ้า จากพลัง งานหมุ นเวีย น โดยกลุ่ม บริษัทฯ มี
นโยบายจะเข้าลงทุน พัฒนา และบริหารโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โครงการเป้าหมายที่
กลุ่มบริษทั ฯ จะเข้าลงทุน เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พภิ พ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล และโครงการโรงไฟฟ้าจาก
เชือ้ เพลิงขยะ เป็ นต้น
ณ ป จั จุ บ ัน กลุ่ ม บริษัท ฯ ลงทุ น ในธุ ร กิจ ไฟฟ้ าพลัง งานหมุ น เวีย นทัง้ ในประเทศและต่ า งประเทศ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
(1)

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทัง้ สิน้ 130 เมกะวัตต์
(กาลังการผลิตติดตัง้ รวมประมาณ 182 เมกะวัตต์) โดยแบ่งเป็ น
-

-

(2)

โครงการทีด่ าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 118 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิต
ติดตัง้ รวมประมาณ 170 เมกะวัตต์) ซึ่งประกอบไปด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่บี ริษัทฯ เป็ น
ผูด้ าเนินการ กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 38 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ี
ดาเนินการโดยบริษัทย่อยซึง่ บริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.9 ได้แก่ BSE BSE-BRM BSE-BRM 1 BSECPM 1 BSE-NMA และ BSE-PRI กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 80 เมกะวัตต์
โครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนา กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาและกาลังการผลิตติดตัง้ รวม 12 เมกะ
วัตต์ (โปรดดูรายละเอียดของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดินสาหรับ
สหกรณ์ภาคการเกษตรในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 6 โครงการในอนาคต)

1
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่ กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม ประมาณ 194 เมกะ
วัตต์ (กาลังการผลิตติดตัง้ รวมประมาณ 236 เมกะวัตต์) โดยแบ่งเป็ น

-

โครงการทีด่ าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 20 เมกะวัตต์ (กาลัง
การผลิตติดตัง้ รวมประมาณ 26 เมกะวัตต์)

1

“กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา” สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทอ่ี ยู่ระหว่างการพัฒนาในประเทศญี่ป่นุ หมายถึง กาลัง
การผลิต ไฟฟ้ าตามที่ร ะบุ ใ นใบอนุ ญาตดาเนิ น โครงการโรงไฟฟ้ า พลัง งานแสงอาทิต ย์ ซึ่ง ออกโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และ
อุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry (“METI”)
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-

โครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนา กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 174 เมกะวัตต์ (กาลังการ
ผลิตติดตัง้ รวมประมาณ 210 เมกะวัตต์) โดยกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาสาหรับโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ทอ่ี ยู่ระหว่างการพัฒนาในประเทศญี่ปุ่น หมายถึง กาลังการผลิตไฟฟ้าตามทีร่ ะบุใน
ใบอนุ ญาตดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึง่ ออกโดย METI (“METI ID”) ซึง่ หากกลุ่ม
บริษทั ฯ พัฒนาโครงการได้แล้วเสร็จจะดาเนินการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับผูป้ ระกอบกิจการไฟฟ้า
เอกชนต่อไป โดยผูป้ ระกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนต่อไปจะต้องรับซือ้ ไฟฟ้าจากโครงการต่างๆ ทัง้ หมดใน
อัตรา Feed-in Tariff (FiT) และระยะเวลาการสนับสนุ นตามทีก่ าหนดใน METI ID ทัง้ นี้ ความสาเร็จใน
การพัฒ นาโครงการโรงไฟฟ้ าพลัง งานแสงอาทิตย์ใ นประเทศญี่ปุ่น ขึ้น อยู่ก ับ หลายป จั จัย เช่ น การ
ดาเนินการเพื่อขอใบอนุ ญาตที่จาเป็ นในการดาเนินธุรกิจ การขออนุ ญาตเชื่อมโยงกับโครงข่ายไฟฟ้า
(Grid Connection) การจัดหาทีด่ นิ สาหรับใช้ในการพัฒนาโครงการ และความสามารถในการจัดหาแหล่ง
เงินทุนทัง้ ในรูปของการเพิม่ ทุนและการกู้ยมื เงิน เป็ นต้น (โปรดดูรายละเอียดของโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ทป่ี ระเทศญีป่ นุ่ ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 6 โครงการในอนาคต)

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ตามข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน สาหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 2557 และ 2558 และงบการเงินระหว่างกาลสาหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีรายได้ส่วน
ใหญ่มาจากการประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยสามารถจาแนกได้ดงั นี้
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รายได้

ข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน
สาหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
ล้านบาท

2557
ร้อยละ

ล้านบาท

งบการเงิ นระหว่างกาล
สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน
2558

ร้อยละ

ล้านบาท

2558
ร้อยละ

ล้านบาท

2559
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

1. รายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้า

-

รายได้ตามอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพืน้ ฐาน

454.70

30.9

847.46

31.2

912.95

30.0

465.78

30.3

419.08

24.5

รายได้ส่วนเพิม่ ราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)

1,008.10

68.4

1,844.86

67.8

2,111.27

69.5

1,061.32

69.1

1,039.00

60.8

-

-

-

-

-

-

-

-

84.15

4.9

1,462.79
9.14

99.3
0.6

2,692.32
27.88

99.0
1.0

3,024.23
13.68

99.53
0.5

1,527.10
8.74

99.4
0.6

1,542.23
4.01

90.2
0.2

-

-

-

-

-

-

-

-

145.28

8.5

1.38

0.1

0.08

0.0

0.34

0.0

0.01

0.0

17.43

1.0

1,473.31

100.0

2,720.27

100.0

3,038.24

100.0

1,535.85

100.0

1,708.95

100.0

รายได้ตามอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT)
รวมรายได้จากการจาหน่ ายไฟฟ้า
2. รายได้จากการลงทุน(1)
3. กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นสุทธิ
(2)

4. รายได้อน่ื

รวมรายได้
หมายเหตุ :

(1)
(2)

รายได้จากการลงทุน ได้แก่ รายได้ดอกเบีย้ รับ
รายได้อ่นื เช่น เบีย้ ปรับค่าส่งงานล่าช้า เป็นต้น

ในปี 2564-2567 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย โครงการระยะที่ 1-3 จะมีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาทีท่ ยอยครบกาหนดการได้รบั การสนับสนุ น
Adder ซึง่ เมื่อเทียบกับกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาของโครงการทีด่ าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในประเทศไทยในปจั จุบนั คิดเป็ นร้อยละ 6.8 ร้อยละ 25.4 ร้อยละ 27.1 และร้อย
ละ 40.7 ตามลาดับ ทัง้ นี้ สาหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และสาหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 สัดส่วนรายได้ส่วนเพิม่ ราคารับ
ซื้อไฟฟ้า (Adder) ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดงั กล่าวต่ อรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ คิดเป็ นร้อยละ 68.4 ร้อยละ 67.8 ร้อยละ 69.5 และร้อยละ 60.8 ตามลาดับ
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2.2

การประกอบธุรกิ จแต่ละสายผลิ ตภัณฑ์

2.2.1

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ

กลุ่มบริษทั ฯ เป็ นแกนนาในการลงทุนและพัฒนาโครงการในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ BCP ทัง้ นี้ ณ
ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยมี
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทด่ี าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทัง้ สิน้ ประมาณ 138 เม
กะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตัง้ รวมประมาณ 196 เมกะวัตต์) แบ่งเป็ นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย กาลัง
การผลิตไฟฟ้า ตามสัญญารวม 118 เมกะวัต ต์ (กาลัง การผลิตติดตัง้ รวมประมาณ 170 เมกะวัตต์) และโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่ กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 20 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตัง้
รวมประมาณ 26 เมกะวัตต์)
2.2.1.1 โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ในประเทศไทย
กลุ่มบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยภายใต้สญ
ั ญาซื้อ
ขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement (“PPA”)) ทัง้ สิน้ 12 สัญญา โดยแบ่งเป็ น (1) สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับการ
ไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) จานวน 1 สัญญา ขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 30 เมกะวัตต์ ตาม
โครงการรับซือ้ ไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก และ (2) สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (“กฟภ.”)
จานวน 11 สัญญา ขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาสัญญาละ 8 เมกะวัตต์ รวมกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา
ทัง้ สิน้ 88 เมกะวัตต์ ตามโครงการรับซือ้ ไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก โดยสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าตาม (1)
และ (2) ดังกล่าวเป็ นสัญญาประเภท Non-Firm มีอายุสญ
ั ญา 5 ปี และต่ออายุได้ครัง้ ละ 5 ปี ซึง่ ได้ส่วนเพิม่ ราคารับซือ้
ไฟฟ้า (Adder) สาหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา 8.0 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
เป็ นระยะเวลา 10 ปี
นับตัง้ แต่วนั เริม่ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะต่ออายุสญ
ั ญาเมื่อครบกาหนด 5 ปี จนสิน้
อายุโครงการดังกล่าว ซึง่ โดยทัวไปมี
่ อายุโครงการประมาณ 25 ปี โดยมีรายละเอียดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ
กลุ่มบริษทั ฯ ดังนี้
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ลาดับ

1

2
3

โครงการ

ที่ตงั ้ โครงการ
อาเภอ

จังหวัด

BCPG 1

บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา

BCPG 2

บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา

BSE-BNN

บาเหน็จณรงค์

ชัยภูม ิ

BSE-BPH

บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา

ความเข้ม
พืน้ ที่
ดาเนิ นการโดย สัดส่วนการ กาลังการผลิ ต
แสงอาทิ ตย์
(ไร่-งานถือหุ้น
ไฟฟ้ าตาม
(เมกะจูลต่อตาราง ตารางวา)
(ร้อยละ)
สัญญา
(1)
เมตร-วัน)
(เมกะวัตต์)
18.1

18.2
18.1

457-2-53(1)

257-2-74
297-2-2

เลขที่สญ
ั ญา

คู่สญ
ั ญา

วันที่เริ่ ม
ดาเนิ นการ
เชิ งพาณิ ชย์

BCPG

N.A.

8

VSPP-PEA-038/2553

กฟภ.

5 ส.ค. 54

BCPG

N.A.

30

PPA-SPP/NF-2010-004

กฟผ.

16 ก.ค. 55

BSE

99.9

8

VSPP-PEA-059/2553

6 มี.ค. 56

8

VSPP-PEA-060/2553

6 มี.ค. 56

8

VSPP-PEA-051/2553

8

VSPP-PEA-052/2553

5 เม.ย. 56

BSE

99.9

กฟภ.

5 เม.ย. 56

4

BSE-BRM

ประโคนชัย

บุรรี มั ย์

18.4

137-2-47

BSE-BRM

99.9

8

VSPP-PEA-056/2553

19 มี.ค. 57

5

BSE-BRM1

หนองกี่

บุรรี มั ย์

18.4

116-2-86

BSE-BRM 1

99.9

8

VSPP-PEA-058/2553

11 เม.ย. 57

6

BSE-CPM1

บาเหน็จณรงค์

ชัยภูม ิ

18.2

149-1-16

BSE-CPM 1

99.9

8

VSPP-PEA-055/2553

24 เม.ย. 57

7

BSE-NMA

ด่านขุนทด

นครราชสีมา

17.7

147-2-31

BSE-NMA

99.9

8

VSPP-PEA-057/2553

8

BSE-PRI

กบินทร์บุร ี

ปราจีนบุร ี

17.9

254-3-47

BSE-PRI

99.9

8

VSPP-PEA-053/2553

21 เม.ย. 57

8

VSPP-PEA-054/2553

21 เม.ย. 57

รวม

118

ทีม่ า
: (1) ความเข้มแสงเฉลีย่ รายปีจากรายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทยปี 2557 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ : (1) บริษทั ฯ เช่าทีด่ นิ ดังกล่าวจาก BCP (โปรดดูรายละเอียดสัญญาเช่าทีด่ นิ โครงการระยะที่ 1 ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 8 ข้อมูลสาคัญอื่น)
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กฟภ.

10 เม.ย. 57

ณ ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว รวม
ทัง้ สิ้น 8 โครงการ กาลังการผลิตไฟฟ้า ตามสัญญารวม 118 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิต ติดตัง้ รวมประมาณ 170
เมกะวัตต์)

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 38 เมกะวัตต์ ดาเนินการโดย BCPG
ทีอ่ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 16 เมกะวัตต์ ดาเนินการโดย BSE
ทีอ่ าเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูม ิ

ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 6

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 16 เมกะวัตต์ ดาเนินการโดย BSE
ทีอ่ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวัตต์ ดาเนินการโดย BSE-BRM
ทีอ่ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรี มั ย์

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวัตต์ ดาเนินการโดย BSE-BRM 1
ทีอ่ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรรี มั ย์
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โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวัตต์ ดาเนินการโดย BSE-CPM 1
ทีอ่ าเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูม ิ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวัตต์ ดาเนินการโดย BSE-NMA
ทีอ่ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 16 เมกะวัตต์ ดาเนินการโดย BSE-PRI
ทีอ่ าเภอกบินทร์บุร ี จังหวัดปราจีนบุร ี
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(ก)

กระบวนการผลิ ตไฟฟ้ า

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในปจั จุบนั ของกลุ่มบริษัทฯ เป็ นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ใี ช้
เทคโนโลยีกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์หรือวิธโี ฟโตโวลตาอิคส์ (Photovoltaics) ซึง่ เป็ นการ
แปลงพลัง งานแสงอาทิตย์ให้เ ป็ น พลัง งานไฟฟ้ าโดยตรง โดยใช้เ ซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell หรือ
Photovoltaic cell (PV)) โดยมีรายละเอียดกระบวนการผลิตไฟฟ้าดังนี้
แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ดว้ ยวิธโี ฟโตโวลตาอิคส์ (Photovoltaics) ในประเทศไทย

(1)

เมื่ อ แสงอาทิ ต ย์ ต กกระทบแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ จะเกิ ด การสร้ า งพาหะน าไฟฟ้ าประจุ ล บ
(อิเล็กตรอน) และประจุบวก (โฮล) ขึน้ โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบรอยต่อ p-n จะทาหน้าทีส่ ร้าง
สนามไฟฟ้าภายในเซลล์เพื่อแยกอิเล็กตรอนให้ไหลผ่านสารกึง่ ตัวนาชนิดเอ็น (n-type) ไปทีข่ วั ้ ลบ
และทาให้โฮลไหลผ่านสารกึง่ ตัวนาชนิดพี (p-type) ไปทีข่ วั ้ บวก ทาให้เกิดแรงดันไฟฟ้าแบบกระแส
ตรงทีข่ วั ้ ไฟฟ้าทัง้ สอง จากนัน้ ไฟฟ้ากระแสตรงดังกล่าวจะถูกส่งผ่านสายไฟไปยัง DC Combiner
Box ซึง่ ทาหน้าทีร่ วมกระแสไฟฟ้า

(2)

ไฟฟ้ากระแสตรงจาก DC Combiner Box จะผ่านไปสู่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ซึง่ เป็ น
อุปกรณ์เปลีย่ นไฟฟ้ากระแสตรงเป็ นไฟฟ้ากระแสสลับ

(3)

ไฟฟ้ากระแสสลับดังกล่าวจะถูกส่งผ่านไปยังหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) เพื่อเพิม่ แรงดันให้
สูงขึน้ เป็ น 22 กิโลโวลท์ สาหรับโรงไฟฟ้าทีท่ าการจ่ายไฟเข้าระบบสายส่งของ กฟภ. หรือ 115 กิโล
โวลท์ สาหรับโรงไฟฟ้าทีท่ าการจ่ายไฟเข้าระบบสายส่งของ กฟผ.

ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 9

(4)

กระแสไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านอุปกรณ์ตดั ตอนสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง (Ring Main Unit) อุปกรณ์ตดั ตอน
ไฟฟ้า (Switch Gear) ซึง่ ทาหน้าทีต่ ดั ต่อการเชื่อมขายไฟฟ้าในระบบ

(5)

จากนัน้ กระแสไฟฟ้าจะถูกส่งเข้ามิเตอร์วดั จานวนหน่วยไฟฟ้า และผ่านไปยังระบบสายส่งไฟฟ้าของ
กฟภ. หรือ กฟผ. ตามจุดรับซือ้ ไฟฟ้าทีก่ าหนดต่อไป

(ข)

กระบวนการติ ดตามการดาเนิ นงานของโรงไฟฟ้ า

กลุ่มบริษทั ฯ ให้ความสาคัญอย่างสูงสุดในการติดตามการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าเพื่อให้มนใจว่
ั่ า
โรงไฟฟ้าในปจั จุบนั ของกลุ่มบริษทั ฯ สามารถผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษทั ฯ จัดให้
มีพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ประจาโครงการแต่ละแห่ง ประกอบด้วยวิศวกรประจาโครงการและเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั กิ าร พนักงานของกลุ่มบริษทั ฯ มีหน้าทีต่ ดิ ตามผลการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าตลอด 24 ชัวโมง
่
ผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)
ระบบดังกล่าวนอกจากจะสามารถดูขอ้ มูลได้ทโ่ี รงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่ละแห่งแล้ว 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 ทัง้ นี้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่ละแห่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานรายวัน (Daily Report) และประมวลผลการดาเนินงานรายเดือน (Monthly Report)
เพื่อนาเสนอต่อผูบ้ ริหาร โดยหากพบว่าโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ ผลิตไฟฟ้าได้แตกต่างจากการดาเนินงาน
ตามปกติ พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ จะร่วมกับผู้รบั จ้างซ่อมบารุงภายใต้ สญ
ั ญาจ้างบารุงรักษาโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ (O&M Contract) หาสาเหตุของความผิดปกติดงั กล่าวโดยเร็ว เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถ
จาหน่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ
(ค)

การดาเนิ นงานและการบารุงรักษาโรงไฟฟ้ า (Operation and Maintenance)

กลุ่มบริษทั ฯ ได้ว่าจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จภายในประเทศ (Onshore EPC Contractor)
ของแต่ละโครงการเพื่อให้บริการและซ่อมบารุงภายใต้ สญ
ั ญาจ้างบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
(O&M Contract) โดยมีระยะเวลาสัญญาคราวละ 2 ปี (โปรดดูรายละเอียดสัญญาจ้างบารุงรักษาโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ (O&M Contract) ของแต่ละโครงการในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 8 ข้อมูลสาคัญอื่น)
ในการดาเนินงานในแต่ละวัน พนักงานของผูร้ บั เหมาบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะล้าง
แผงเซลล์แ สงอาทิต ย์ รวมถึง ดูแ ลตัด หญ้ า บริเ วณใต้ แ ผงและบริเ วณโดยรอบโครงการ โดยแผงเซลล์
แสงอาทิตย์จะต้องได้รบั การทาความสะอาดเป็ นประจา ทัง้ นี้ การดาเนินงานประจาวันจะถูกควบคุมโดย
แผนการดาเนินงานประจาวันที่ได้รบั อนุ มตั ิโดยพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่ประจาแต่ละโครงการ เพื่อให้
มันใจว่
่ าโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ ได้รบั การดูแลทัง้ โครงการ
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ในการบารุงรักษาโรงไฟฟ้า ขอบเขตของผู้รบั เหมาบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะ
ประกอบไปด้วย (1) งานตรวจสอบ และ (2) งานบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
(1)

งานตรวจสอบ

พนักงานของผูร้ บั จ้างบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะตรวจสอบอุปกรณ์และระบบต่างๆ
ตามทีต่ กลงร่วมกันในสัญญาบริหารจัดการและบารุงรักษา (O&M Contract) โดยหากตรวจพบว่าอุปกรณ์
ของโรงไฟฟ้ามีการชารุดเสียหาย พนักงานของผู้รบั จ้างบารุงรักษาโรงไฟฟ้าจะแจ้งให้พนักงานของกลุ่ม
บริษทั ฯ ทราบและดาเนินการเปลีย่ นอุปกรณ์ดงั กล่าวทันที ทัง้ นี้ ภายหลังการซ่อมบารุง พนักงานของผูร้ บั จ้าง
บารุงรักษาโรงไฟฟ้าจะแจ้งให้พนักงานของกลุ่มบริษทั ฯ ตรวจสอบความเรียบร้อยเพื่ออนุมตั ผิ ลการซ่อมบารุง
ด้วย นอกจากนี้ พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ จะจัดทารายงานสรุปการบารุงรักษาโรงไฟฟ้าเพื่อนาเสนอต่ อ
ผูบ้ ริหารในการสรุปผลการดาเนินงานรายเดือนต่อไป
(2)

งานบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

กลุ่มบริษัทฯ และผู้รบั เหมาบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะร่วมกันกาหนดแผนการ
บารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) สาหรับอุปกรณ์สาคัญของโรงไฟฟ้าตามทีต่ กลงร่วมกันใน
สัญญาบริหารจัดการและบารุงรักษา (O&M Contract) เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module) เครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้ า (Inverter) โครงสร้า งรองรับ แผง ระบบควบคุ ม โรงไฟฟ้ า เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ผู้ร ับ เหมา
บารุงรักษาโรงไฟฟ้าจะจัดทารายงานติดตามผลการซ่อมบารุงเป็ นประจา เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการดาเนินงาน
ของโรงไฟฟ้าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการและบารุงรักษาโรงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี และ
สามารถแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถจาหน่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ
(ง)

พลังงานไฟฟ้ าที่ผลิ ตได้จริง

ณ ปจั จุบนั โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ของกลุ่ม
บริษทั ฯ ทุกแห่ง มีประกันปริมาณพลังงานไฟฟ้าขัน้ ต่ าทีส่ ามารถผลิตได้ (Energy Output Warranty) เป็ น
ระยะเวลา 25 ปี นับตัง้ แต่วนั เริม่ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ โดยผู้รบั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จของแต่ละ
โครงการ ในกรณีทโ่ี รงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการใดผลิตไฟฟ้าได้ต่ ากว่าปริมาณทีผ่ รู้ บั เหมาก่อสร้าง
แบบเบ็ดเสร็จรับประกัน (Energy Output Warranty) ผูร้ บั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จจะต้องชดเชยส่วนต่าง
ระหว่างค่าพลังงานไฟฟ้าที่รบั ประกันและค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ตามสูตรการ
คานวณทีก่ าหนดในสัญญารับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Agreement) (โปรดดูรายละเอียดประกัน
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าขัน้ ต่ าทีส่ ามารถผลิตได้ (Energy Output Warranty) ของแต่ละโครงการ ในส่วนที่ 2.2
หัวข้อ 8 ข้อมูลสาคัญอื่น)
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ทัง้ นี้ นับตัง้ แต่เริม่ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ทุก
แห่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าปริมาณพลังงานไฟฟ้าขัน้ ต่ าที่ผรู้ บั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จรับประกัน
(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

โครงการ BSE-BRM กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวัตต์

โครงการ BSE-BRM 1 กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวัตต์
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โครงการ BSE-CPM 1 กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวัตต์

โครงการ BSE-NMA กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวัตต์

โครงการ BSE-PRI กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 16 เมกะวัตต์

หมายเหตุ :

(1)
(2)

สัดส่วนพลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้จริงในแต่ละปีต่อประกันปริมาณพลังงานไฟฟ้าขัน้ ต่าทีส่ ามารถผลิตได้ (Energy Output
Warranty) วัดตัง้ แต่วนั เริม่ เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์เป็นระยะเวลา 1 ปี
ปีทแ่ี สดงในแผนภาพ หมายถึง ปีของวันสุดท้ายทีม่ กี ารวัดปริมาณพลังงานไฟฟ้าขัน้ ต่าทีส่ ามารถผลิตได้ (Energy Output
Warranty) และพลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้จริง เช่น โครงการ BSE-PRI เริม่ เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 21 เมษายน
2557 ดังนัน้ ประกันปริมาณพลังงานไฟฟ้าขันต
้ ่าทีส่ ามารถผลิตได้ (Energy Output Warranty) จะวัดตัง้ แต่วนั ที่ 21
เมษายน 2557 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2558 โดยแผนภาพดังกล่าวจะแสดงเป็นปี 2558
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(จ)

โครงสร้างราคา

ณ ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ มีรายได้จากการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้ทา
สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ในฐานะผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กจานวน 1 สัญญา ขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญา 30 เมกะวัตต์ และ กฟภ. ในฐานะผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากจานวน 11 สัญญา ขนาดกาลัง
2
การผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 88 เมกะวัตต์ เป็ นสัญญาประเภท Non-Firm ซือ้ ขายไฟฟ้าด้วยระบบอัตรารับ
ซือ้ ไฟฟ้าแบบส่วนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) โดยมีรายละเอียดโครงสร้างราคาดังนี้

โครงสร้างราคาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ ากับ กฟผ.
(1)

อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment : EP) เท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง ณ ระดับแรงดัน
11-33 กิโลโวลท์ ที่ กฟผ. ขายให้การไฟฟ้าฝา่ ยจาหน่ าย รวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่า
ไฟฟ้าโดยอัตโนมัตขิ ายส่งเฉลีย่ (Ft ขายส่งเฉลีย่ )

(2)

รายได้จากส่วนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) ได้รบั Adder ทีอ่ ตั รา 8.0 บาท/กิโลวัตต์-ชัวโมง
่
โดย
โครงการทัง้ หมดจะได้รบั การสนับสนุ นเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย์

ทีม่ า : สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ประกาศเรือ่ งอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญา Non-Firm โดย กฟผ. วันที่
18 เมษายน 2550 และประกาศเรื่องการกาหนดส่วนเพิม่ ราคารับซื้อไฟฟ้าสาหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็กจากพลังงาน
หมุนเวียน โดย กฟผ. วันที่ 15 มกราคม 2553

โครงสร้างราคาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ ากับ กฟภ.
(1)

อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าทีก่ ารไฟฟ้าฝา่ ยจาหน่ายรับซือ้ จากผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก เนื่องจากกลุ่ม
บริษทั ฯ เป็ นผูใ้ ช้ไฟอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ ( Time of Use Rate : TOU ) อัตราค่าพลังงาน
ไฟฟ้าทีข่ ายจะเท่ากับอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าขายส่ง ณ ระดับแรงดัน 11-33 กิโลโวลท์ ที่ กฟผ. ขาย
ให้การไฟฟ้าฝา่ ยจาหน่าย รวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัตขิ ายส่งเฉลีย่
(Ft ขายส่งเฉลีย่ )

(2)

รายได้จากส่วนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) ได้รบั Adder ทีอ่ ตั รา 8.0 บาท/กิโลวัตต์-ชัวโมง
่
โดย
โครงการทัง้ หมดจะได้รบั การสนับสนุนเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย์

ทีม่ า : สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สาหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน) โดย กฟภ. และประกาศเรื่องการกาหนดส่วนเพิม่ ราคารับซื้อไฟฟ้าสาหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
โดย กฟภ. วันที่ 19 สิงหาคม 2552
2

สัญญาประเภท Non-Firm หมายถึง สัญญาซื้อขายไฟฟ้าทีไ่ ม่มกี ารกาหนดพลังไฟฟ้าขันต
้ ่าทีจ่ ะต้องจ่ายให้การไฟฟ้า (ทีม่ า :
http://www2.eppo.go.th/)
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ภายใต้การซื้อขายไฟฟ้าด้วยระบบอัตรารับซือ้ ไฟฟ้าแบบส่วนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) โครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะได้รบั การสนับสนุนส่วนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) เป็ นระยะเวลา 10 ปี นับจากวัน
เริม่ ดาเนินการเชิงพาณิชย์ ภายหลังครบระยะเวลาสนับสนุ นดังกล่าว อัตราซือ้ ขายไฟฟ้าทีก่ ลุ่มบริษัทฯ ได้รบั จะเป็ น
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าเท่านัน้
แผนภาพแสดงอัตราค่าไฟฟ้า รวมค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัตขิ ายส่งเฉลีย่ ใน
ปี 2547-2558

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

โครงสร้างราคาตามโครงการรับซื้อไฟฟ้ าจากโครงการผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์แบบติ ดตัง้
บนพืน้ ดิ นสาหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 โครงการทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ เป็ นผูส้ นับสนุนโครงการได้รบั คัดเลือกเข้าทาสัญญา
กับ กฟภ. ตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพื้นดิน
สาหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร จานวน 3 โครงการ กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 12 เมกะวัตต์ เป็ น
การรับซือ้ ไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) เท่ากับ 5.66 บาทต่อหน่ วย คงทีต่ ลอดระยะเวลาสนับสนุ น
25 ปี (โปรดดูรายละเอีย ดของโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิต ย์แ บบติด ตัง้ บนพื้น ดิน สาหรับ
สหกรณ์ภาคการเกษตรในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 6 โครงการในอนาคต)
ทีม่ า : ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติดตัง้ บนพืน้ ดินสาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558
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บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)

(ฉ)

สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ทุกโครงการในประเทศไทยได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยจะได้รบั สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีรายละเอียดดังนี้
โครงการ
บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่

ผูไ้ ด้รบั บัตรส่งเสริม

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

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ชนิดผลิตภัณฑ์
กาลังการผลิตรวม (เมกะวัตต์)

41.0

16.0

16.0

8.0

8.0

8.0

8.0

16.0

1. ได้รบั ยกเว้นภาษีเงิน ได้นิติบุ คคลสาหรับกาไรสุทธิท่ี
ได้รบั จากการประกอบกิจการมีกาหนด 8 ปี นับจาก
วั น ที่ เ ริ่ ม มี ร า ยไ ด้ จ าก การ ป ร ะก อบ กิ จ กา รนั ้ น
(ระยะเวลาสิน้ สุดสิทธิประโยชน์)


(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. ได้ร ับ ลดหย่ อ นภาษีเ งิน ได้นิ ติบุ ค คลร้อ ยละ 50 ของ
อัตราปกติ มีกาหนด 5 ปี หลังจากครบกาหนด 8 ปี ที่
ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิ
(ระยะเวลาสิน้ สุดสิทธิประโยชน์)


(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. ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปนั ผลจากกิจการที่ได้รบั การ
ส่งเสริมซึ่งได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลตามาตรา
31 ไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา
ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม

















4. ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร
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บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)
โครงการ

BCPG 1

BCPG 2

BSE-BNN

BSE-BPH

BSE-BRM

BSE-BRM 1

BSE-CPM 1

BSE-NMA

BSE-PRI

5. อนุญาตให้หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่า
ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนั ที่
เริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ (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. อนุ ญ าตให้หกั เงินลงทุน ในการติดตัง้ หรือก่ อสร้า งสิ่ง
อานวยความสะดวกจากกาไรสุทธิรอ้ ยละ 25.0 ของเงิน
ลงทุนในกิจการที่ได้รบั การส่งเสริม นอกเหนือไปจาก
การหักค่าเสื่อมราคาปกติ

















7. ได้ร ับ อนุ ญ าตให้น าคนต่ า งด้า วซึ่ง เป็ น ช่า งฝี มือ หรือ
ผูช้ านาญการได้ตามจานวนและระยะเวลาทีก่ าหนด

















หมายเหตุ

: (1) บัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวเป็นการโอนสิทธิและประโยชน์เท่าทีเ่ หลืออยูต่ ามบัตรส่งเสริมเลขที่ 5047(1)/2555 ลงวันที่ 21 กันยายน 2555 จาก BCP ให้กบั บริษทั ฯ
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บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)

2.2.1.2 โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ในประเทศญี่ปุ่น3
ณ ปจั จุบนั กลุ่มบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement (PPA))
ทัง้ สิน้ 5 สัญญา มีอายุสญ
ั ญา 20 ปี นับจากวันที่อ่านมิเตอร์ขายไฟฟ้าครัง้ แรก และมีอตั รารับซือ้ แบบ Feed-in Tariff (FiT) 40 เยนต่อกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
โดยมีรายละเอียดโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษทั ฯ ดังนี้
ความเข้ม
พืน้ ที่
ผูด้ าเนิ นกิ จการ สัดส่วนการ กาลังการผลิ ต กาลังการผลิ ต Feed-in Tariff
คูส่ ญ
ั ญา
วันที่เริ่ ม
แสงอาทิ ตย์ (ไร่-งาน-ตารางวา) (Operator) ลงทุนในฐานะ ไฟฟ้ าตาม
ติ ดตัง้
(FiT)
ดาเนิ นการเชิ ง
(กิ โลวัตต์-ชัวโมง
่
นักลงทุนทีเค
สัญญา
(เมกะวัตต์)
(เยนต่อ
พาณิ ชย์
ต่อตารางเมตร
(ร้อยละ)
(เมกะวัตต์)
กิ โลวัตต์(1)
ต่อปี )
ชัวโมง)
่
่
1 โครงการที่ 1 คาโงะชิมะ ประเทศญีป่ นุ
1,405
9-0-34
Nakatsugawa PV
100.0
0.7
0.9
15 ส.ค. 57
Kyushu
Electric
2 โครงการที่ 2 คุมาโมโตะ ประเทศญีป่ นุ่
1,376
11-2-53
Takamori PV
100.0
1.0
1.3
16 ก.พ. 58
Power
3 โครงการที่ 3 มิยาซากิ ประเทศญีป่ นุ่
1,433
13-2-6
Nojiri PV
100.0
0.9
1.1
24 ก.พ. 58
Company
40
4 โครงการที่ 4 คาโงะชิมะ ประเทศญีป่ นุ่
1,369
82-3-99
GKTT
100.0
8.1
9.6
31 ส.ค. 58
่
5 โครงการที่ 5 อากิตะ ประเทศญีป่ นุ
1,136
163-1-80
Nikaho PV
100.0
8.8
13.2
Tohoku Electric 15 ก.ค. 59
Power
Company
รวม
19.5
26.1
(1)
ทีม่ า : ข้อมูลความเข้มแสงอาทิตย์มาจากรายงานของทีป่ รึกษาทางเทคนิคของกลุ่มบริษทั ฯ ทีจ่ ดั ทาขึน้ เพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทป่ี ระเทศญี่ป่นุ ซึ่งเป็ น
แหล่งข้อมูลทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทั ฯ และทีป่ รึกษาทางการเงินไม่อยู่ในวิสยั ทีจ่ ะตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้โดยอิสระ จึงมิได้รบั รองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์หรือความถูกต้องขอข้อมูล
และไม่อาจรับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ จากการใช้ขอ้ มูลดังกล่าว
ลาดับ

โครงการ

ที่ตงั ้ โครงการ

3

ข้อมูลเกีย่ วกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่ ของกลุ่มบริษทั ฯ จัดทาขึน้ โดยรวบรวมจากเอกสารทีจ่ ดั ทาโดยทีป่ รึกษาของกลุ่มบริษทั ฯ เพื่อประกอบการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ี
ประเทศญีป่ นุ่ และคาแปลฉบับภาษาอังกฤษของสัญญาทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาญีป่ นุ่ ซึง่ เป็ นแหล่งข้อมูลทีม่ คี วามน่ าเชือ่ ถือ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทั ฯ และทีป่ รึกษาทางการเงินไม่อยู่ในวิสยั ทีจ่ ะตรวจสอบ
ข้อมูลดังกล่าวได้โดยอิสระ จึงมิได้รบั รองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลและไม่อาจรับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ จากการใช้ข ้อมูลดังกล่าว
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บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)

ณ ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์
แล้ว รวมทัง้ สิน้ 5 โครงการ กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 20 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตัง้ รวม
ประมาณ 26 เมกะวัตต์)

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาประมาณ 1 เมกะวัตต์ ดาเนินการโดย Nakatsugawa PV
ทีค่ าโงะชิมะ ประเทศญีป่ นุ่

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาประมาณ 1 เมกะวัตต์ ดาเนินการโดย Takamori PV
ทีค่ ุมาโมโตะ ประเทศญีป่ นุ่
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บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาประมาณ 1 เมกะวัตต์ ดาเนินการโดย Nojiri PV
ทีม่ ยิ าซากิ ประเทศญีป่ นุ่

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาประมาณ 8 เมกะวัตต์ ดาเนินการโดย GKTT
ทีค่ าโงะชิมะ ประเทศญีป่ นุ่
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โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาประมาณ 9 เมกะวัตต์ ดาเนินการโดย Nikaho PV
ทีอ่ ากิตะ ประเทศญีป่ นุ่

(ก)

กระบวนการผลิ ตไฟฟ้ า

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ปี ระเทศญี่ปุ่นในปจั จุบนั ของกลุ่มบริษัทฯ เป็ นโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ ท่ี ใ ช้ เ ทคโนโลยี ก ระบวนการผลิ ต ไฟฟ้ าด้ ว ยเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ห รื อ วิ ธี โ ฟโตโวลตาอิ ค ส์
(Photovoltaics) ซึง่ เป็ นการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็ นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar
cell หรือ Photovoltaic cell (PV)) โดยมีรายละเอียดกระบวนการผลิตไฟฟ้าเหมือนกระบวนการผลิตไฟฟ้าใน
ประเทศไทย
(ข)

กระบวนการติ ดตามการดาเนิ นงานของโรงไฟฟ้ า

ภายหลังการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจากผู้ขาย กลุ่มบริษัทฯ
ติดตามผลการดาเนินงานโรงไฟฟ้าในประเทศญีป่ นุ่ ด้วยระบบติดตามผลการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ทงั ้ หมด (Renewable Operation Center (ROC) Monitoring System) ซึ่งเป็ นระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลและแสดงผลการดาเนินงานแต่ละโครงการมาทีส่ านักงานของกลุ่มบริษทั ฯ ทีก่ รุง โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)
ระบบดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาการให้บริการในช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลง (Transitional
Services Agreement) ทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ ทากับผูข้ าย เพื่อใช้ระบบการทางานเดิมของผูข้ ายเป็ นระยะเวลาไม่เกิน
12 เดือนนับจากวันทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ เข้าซือ้ กิจการ
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บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษทั ฯ มีแผนการนาระบบติดตามผลการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้
แทนระบบการทางานเดิมของกลุ่ม SunEdison โดยนาระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control And Data
Acquisition (SCADA) และรูปแบบการแสดงข้อมูลทีใ่ ช้ตดิ ตามผลการดาเนินงานโครงการในประเทศไทย มา
ใช้กบั โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีป่ ุ่นทีด่ าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจานวน 5 โครงการ
ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ ดาเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการแล้ว
นอกจากนี้ กลุ่ม บริษัทฯ ยัง จัดให้มีวิศวกรไฟฟ้า ระดับผู้คุ มงาน (Chief Electrical Engineer) ท า
หน้ า ที่ก ากับ ดูแ ลมาตรการความปลอดภัย ในงานก่ อ สร้า ง การด าเนิ น งานและการบ ารุ งรัก ษาโรงไฟฟ้ า
(Operation and Maintenance) ซึง่ เป็ นไปตามแนวทางในการตีความกฤษฎีกาเกี่ยวกับการดาเนินการตาม
มาตรา 43 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการไฟฟ้า (The Ordinance for Implementing Regulations
related to the Article 43 of the Electricity Business Act) ออกโดยกระทรวงเศรษฐกิ จ การค้ า และ
อุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry (“METI”))
ทัง้ นี้ ทีม งานของกลุ่ ม บริษัท ฯ ที่ป ระเทศญี่ปุ่ น จะรวบรวมและประมวลผลการด าเนิ น งานของ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ดี าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและความก้าวหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างการ
พัฒนาเพื่อนาเสนอต่อทีมงานผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทีป่ ระเทศไทยเป็ นประจาทุกเดือน
(ค)

การดาเนิ นงานและการบารุงรักษาโรงไฟฟ้ า (Operation and Maintenance)

บริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.0 เป็ นผู้ให้บริการและซ่อมบารุงโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ทป่ี ระเทศญีป่ นุ่ ทีด่ าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทัง้ 5 โครงการ ภายใต้สญ
ั ญาดาเนินการและ
บารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (O&M Contract) ระหว่างบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นและผู้ดาเนิน
กิจการ (Operator) โดยมีระยะเวลาสัญญา 20 ปี (โปรดดูรายละเอียดสัญญาจ้างบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (O&M Contract) ของแต่ละโครงการในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 8 ข้อมูลสาคัญอื่น)
อย่างไรก็ดี ผูใ้ ห้บริการดังกล่าวได้ทาสัญญาจ้างงานช่วง (Subcontract) กับบุคคลภายนอก โดยมี
ขอบเขตการดาเนินงานตามสัญญาประกอบไปด้วยงานล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ งานตัดหญ้าและดูแลพืน้ ที่
ภายในบริเวณโครงการ และงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า โดยกลุ่มบริษัทฯ จะเป็ นผู้กาหนดตารางเวลาการ
บารุงรักษาโรงไฟฟ้าตามความเหมาะสม
(ง)

พลังงานไฟฟ้ าที่ผลิ ตได้จริง

ณ ปจั จุบนั โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วของกลุ่ม
บริษทั ฯ ทุกแห่ง มีประกันอุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ประเภท คือ
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(1)

การรับประกันผลงานโดยผูร้ บั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการที่ 1 2 3 4 และ 5 ได้รบั ประกันเกี่ยวกับคุณภาพของแผง
เซลล์ แ สงอาทิต ย์
เครื่อ งแปลงกระแสไฟฟ้ า (Inverter) และหม้ อ แปลงไฟฟ้ า (Transformer) โดย
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จของแต่ละโครงการ อย่างไรก็ดี ผูร้ บั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จของโครงการที่
1 2 และ 3 ได้แก่ BCPGE ซึง่ บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100.0 ทัง้ นี้ โครงการที่ 4 และ 5 ได้รบั ประกัน
จากผูร้ บั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกที่กลุ่มบริษทั ฯ ไม่ได้ถอื หุน้ เกีย่ วกับประสิทธิภาพ
ของระบบผลิตไฟฟ้า (Performance Ratio) อีกด้วย
(2)

การรับประกันโดยผูผ้ ลิตอุปกรณ์หลัก

โรงไฟฟ้ าพลัง งานแสงอาทิต ย์ใ นประเทศญี่ปุ่น ที่ดาเนิ นการเชิง พาณิ ช ย์แ ล้ว ส่ว นใหญ่ ข องกลุ่ ม
บริษทั ฯ มีประกันคุณภาพวัสดุและคุณภาพการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็ นระยะเวลา 10 ปี และประกัน
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าทีส่ ามารถผลิตได้เป็ นระยะเวลา 25 ปี จากผูผ้ ลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และประกันระยะ
ยาวสาหรับคุณภาพของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) (โปรดดูรายละเอียดการรับประกันอุปกรณ์หลัก
ของแต่ละโครงการ ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 8 ข้อมูลสาคัญอื่น)
ทัง้ นี้ นับตัง้ แต่เริม่ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นของ
กลุ่มบริษทั ฯ มีรายละเอียดปริมาณพลังงานไฟฟ้าทีส่ ามารถผลิตได้ดงั นี้
โครงการที่ 1 กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาประมาณ 1 เมกะวัตต์ โครงการที่ 2 กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาประมาณ 1 เมกะวัตต์
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โครงการที่ 3 กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาประมาณ 1 เมกะวัตต์ โครงการที่ 4 กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาประมาณ 8 เมกะวัตต์

: กลุ่มบริษทั ฯ เข้าซื้อธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจากกลุ่ม SunEdison ในเดือนมกราคม 2559 ดังนัน้
ข้อมูลปริมาณพลังงานไฟฟ้าทีส่ ามารถผลิตได้ในอดีตก่อนหน้าการเข้าซื้อกิจการ เป็ นข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลเดิมของกลุ่ม
SunEdison กลุ่มบริษทั ฯ และทีป่ รึกษาทางการเงินมิได้รบั รองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว
หมายเหตุ : (1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการที่ 1 เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์วนั ที่ 15 ส.ค. 57
(2)
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการที่ 2 เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์วนั ที่ 16 ก.พ. 58
(3)
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการที่ 3 เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์วนั ที่ 24 ก.พ. 58
(4)
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการที่ 4 เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์วนั ที่ 31 ส.ค. 58
ทีม่ า

(จ)

โครงสร้างราคา

ณ ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ มีรายได้จากการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้ทา
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าทัง้ สิ้น 5 สัญญา แบ่งเป็ น (1) สัญ ญาซื้อขายไฟฟ้ ากับ Kyushu Electric Power
Company จานวน 4 สัญญา ขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 11 เมกะวัตต์ มีอตั รารับซือ้
ไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 40 เยนต่อกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
คงทีต่ ลอดระยะเวลาสนับสนุน 20 ปี นบั จาก
วันทีอ่ ่านมิเตอร์ขายไฟฟ้าครัง้ แรก และ (2) สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ Tohoku Electric Power Company
จานวน 1 สัญญา ขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาประมาณ 9 เมกะวัตต์ มีอตั รารับซือ้ ไฟฟ้าในรูปแบบ
Feed-in Tariff (FiT) 40 เยนต่อกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
คงทีต่ ลอดระยะเวลาสนับสนุ น 20 ปี นับจากวันทีอ่ ่านมิเตอร์
ขายไฟฟ้าครัง้ แรก (โปรดดูรายละเอียดสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 8 ข้อมูลสาคัญอื่น) อัตรารับ
ซือ้ ดังกล่าวเป็ นอัตรารับซือ้ ทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ ได้รบั อนุมตั จิ าก METI
ในแต่ละปี METI จะกาหนดอัตรา Feed-in Tariff (FiT) และระยะเวลาการสนับสนุ น ซึง่ จะแตกต่าง
กันไปตามประเภทพลังงานหมุนเวียนและขนาดของโรงไฟฟ้า โดยพิจารณาจากต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า
รูปแบบการติดตัง้ อุปกรณ์ และอัตรากาไรทีเ่ ป็ นธรรมทีผ่ ผู้ ลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนควรได้รบั ทัง้ นี้ ภายใต้
โครงการรับซือ้ ไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สาหรับพลังงานหมุนเวียน (Feed-in Tariff Scheme for
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Renewable Energy) ผูป้ ระกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนจะต้องรับซือ้ ไฟฟ้าทีผ่ ลิตจากพลังงานหมุนเวียนทัง้ หมด
ในอัตรา Feed-in Tariff (FiT) และระยะเวลาการสนับสนุนที่ METI กาหนด4
(ฉ)

สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ี
เทียบเคียงกับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศไทยของกลุ่มบริษัทฯ ได้รบั อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรูปแบบการเข้า
ลงทุ นในโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ใ นประเทศญี่ปุ่น ตามโครงสร้างการลงทุ นแบบจีเค-ทีเค (โปรดดู
รายละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้อ 2.2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในประเทศญี่ปุ่น ข้อ (4) โครงสร้าง
การลงทุนแบบจีเค-ทีเค สาหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)

4

Cross Border Newsletter, Feed-in Tariff Act for Renewable Energy by Nishimura & Asahi, ธันวาคม 2554
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2.2.1.3 โครงสร้างรายได้จากการจาหน่ ายไฟฟ้ าแยกตามโครงการ
รายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ ตามข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน ในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ2558 และงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีรายละเอียด ดังนี้
ข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

โครงการ

2556
ล้านบาท

งบการเงิ นระหว่างกาล
สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน

2557
ร้อยละ

2558

ล้านบาท ล้านบาท

ร้อยละ

2558

ล้านบาท ล้านบาท

2559
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

โครงการระยะที่ 1

BCPG 1 & 2

โครงการระยะที่ 2

1. รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย

BNN & BPH

รายได้จากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพืน้ ฐาน
รายได้ส่วนเพิม่ ราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)
รวมโครงการระยะที่ 1
รายได้จากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพืน้ ฐาน
รายได้ส่วนเพิม่ ราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)
รวมโครงการระยะที่ 2

244.24

16.7

257.78

9.6

245.44

8.1

123.45

8.1

106.52

6.9

534.10

36.5

560.52

20.8

567.27

18.8

280.36

18.4

264.28

17.1

778.34

53.2

818.30

30.4

812.72

26.9

403.81

26.4

370.80

24.0

210.46

14.4

289.72

10.8

269.05

8.9

137.85

9.0

125.19

8.1

473.99

32.4

629.16

23.4

620.48

20.5

313.57

20.5

309.48

20.1

684.45

46.8

918.88

34.1

889.53

29.4

451.41

29.6

434.67

28.2

-

0.0

54.19

2.0

66.65

2.2

34.14

2.2

31.95

2.1

-

0.0

118.61

4.4

154.46

5.1

78.07

5.1

79.40

5.1

-

0.0

50.10

1.9

66.08

2.2

33.92

2.2

30.77

2.0

-

0.0

109.93

4.1

153.25

5.1

77.76

5.1

76.42

5.0

โครงการระยะที่ 3

BSE-BRM
รายได้จากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพืน้ ฐาน
รายได้ส่วนเพิม่ ราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)
BSE-BRM 1
รายได้จากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพืน้ ฐาน
รายได้ส่วนเพิม่ ราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)
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โครงการ

ข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
ล้านบาท

งบการเงิ นระหว่างกาล
สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน

2557
ร้อยละ

2558

ล้านบาท ล้านบาท

ร้อยละ

2558

ล้านบาท ล้านบาท

2559
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

BSE-CPM 1
รายได้จากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพืน้ ฐาน
รายได้ส่วนเพิม่ ราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)

-

0.0

49.86

1.9

68.37

2.3

35.19

2.3

32.06

2.1

-

0.0

108.60

4.0

158.21

5.2

80.36

5.3

79.70

5.2

-

0.0

50.39

1.9

65.96

2.2

34.17

2.2

30.66

2.0

-

0.0

109.82

4.1

152.87

5.1

78.07

5.1

76.02

4.9

-

0.0

95.42

3.5

131.40

4.3

67.07

4.4

61.93

4.0

-

0.0

208.22

7.7

304.73

10.1

153.14

10.0

153.70

10.0

รวมโครงการระยะที่ 3
0.0
955.13
35.5 1,321.98
รวมโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศไทย
1,462.79
100.0 2,692.32
100.0 3,024.23
2. รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่ (อัตรารับซือ้ ไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT))

43.7

671.88

44.0

652.61

42.3

100.0

1,527.10

100.0

1458,.08

94.5

BSE-NMA
รายได้จากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพืน้ ฐาน
รายได้ส่วนเพิม่ ราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)
BSE-PRI
รายได้จากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพืน้ ฐาน
รายได้ส่วนเพิม่ ราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)

โครงการที่ 1

-

-

-

-

-

-

-

-

5.89

0.4

โครงการที่ 2

-

-

-

-

-

-

-

-

9.04

0.6

โครงการที่ 3

-

-

-

-

-

-

-

-

8.69

0.6

โครงการที่ 4

-

-

-

-

-

-

-

-

60.53

3.9

โครงการที่ 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84.15

5.5

1,462.79

100.0

2,692.32

100.0

3,024.23

100.0

1,527.10

100.0

1,542.23

100.0

รวมโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญีป่ นุ่
รวม

ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 27

บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)

2.2.2

การตลาดและการแข่งขัน
2.2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน
กลุ่มบริษทั ฯ มีกลยุทธ์การแข่งขันและการขยายธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทัง้ ในและต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่องซึง่ ประกอบด้วย (1) พัฒนาประสิทธิภาพโครงการในปจั จุบนั (2) ประมูลหรือยื่นขออนุ ญาตขาย
ไฟฟ้าเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ดว้ ยตนเอง ตามแผนการลงทุน (Organic Growth)
และ (3) เข้าซื้อ /ควบรวมกิจการ (Inorganic Growth) ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ กลยุทธ์ดงั กล่าวมี
รายละเอียดดังนี้
(1)

การดาเนิ นการโครงการที่ มีในปั จจุบนั อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนสูงที่สุด
 การเลือกใช้เทคโนโลยี
กลุ่มบริษทั ฯ เลือกใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกรวมซิลคิ อน (Polycrystalline Silicon
Solar Cell) สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยทีด่ าเนินการเชิงพาณิชย์
แล้ว เทคโนโลยีดงั กล่าวมีขอ้ ดี คือ มีราคาถูก อายุการใช้งานนานกว่า 20 ปี ทนทาน ใช้พน้ื ทีใ่ นการ
ติ ด ตั ง้ น้ อ ย และน้ า หนั ก เบา เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ช นิ ด อะมอร์ ฟ สั ซิ ลิ ค อน
(Amorphous Silicon Solar Cell)5
โครงการโรงไฟฟ้ าพลัง งานแสงอาทิต ย์ใ นประเทศญี่ปุ่น ที่ดาเนิ น การเชิง พาณิ ช ย์ แ ล้ว และ
โครงการที่อ ยู่ ร ะหว่ า งการก่ อ สร้า ง ใช้ท ัง้ เทคโนโลยีเ ซลล์แ สงอาทิต ย์ช นิ ด ผลึก เดี่ย วซิลิค อน
(Monocrystalline Silicon Solar Cell) และผลึกรวมซิลคิ อน (Polycrystalline Silicon Solar Cell)
ทัง้ นี้ เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึก เดีย่ วซิลคิ อน (Monocrystalline Silicon Solar Cell) มี
ข้อดีเช่นเดียวกับเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกรวมซิลคิ อน (Polycrystalline Silicon Solar
Cell) โดยมีประสิทธิภาพดีกว่าแต่มรี าคาสูงกว่าเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกรวมซิลคิ อน
(Polycrystalline Silicon Solar Cell)6
กลุ่มบริษทั ฯ เข้าใจถึงความสาคัญของคุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์และเทคโนโลยีทม่ี ี
ต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนัน้ กลุ่มบริษทั ฯ จึง (1) คัดเลือกอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีทม่ี คี ุณภาพ และได้รบั การยอมรับว่ามีประสิทธิภาพดี (2) จัดให้มกี ารรับประกันอุปกรณ์

5

คู่มอื การพัฒนาและการลงทุนผลิตพลังงานทดแทนชุดที่ 2 พลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน
6
คู่มอื การพัฒนาและการลงทุนผลิตพลังงานทดแทนชุดที่ 2 พลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน
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สาคัญของโรงไฟฟ้าโดยผูร้ บั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จตามสัญญารับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ
(EPC Agreement) (โปรดดูรายละเอียดเกีย่ วกับการรับประกันอุปกรณ์ได้ ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 8
ข้อมูลสาคัญอื่น) และ (3) จัดทาประกันสาหรับอุปกรณ์ สาคัญต่ างๆ เพิ่มเติม โดยรายละเอียด
อุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทก่ี ลุ่มบริษทั ฯ เลือกใช้มดี งั นี้
อุปกรณ์ หลักของโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์

ตัวอย่างผูผ้ ลิ ตสิ นค้าที่ กลุ่มบริ ษทั ฯ เลือกใช้

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ในประเทศไทยที่ ดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์แล้ว
1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module)

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

2. เครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)
3. หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)

SMA และ Scheneider
Fuji Tusco(1) และถิรไทย

หมายเหตุ : (1) Tusco Trafo เปลีย่ นชือ่ เป็น Fuji Tusco

 การเลือกทีต่ งั ้
แผนภาพแสดงความเข้มแสงอาทิตย์ของทีต่ งั ้ โครงการแต่ละโครงการของกลุ่มบริษทั ฯ ในประเทศไทย

ทีม่ า : ความเข้มแสงเฉลีย่ รายปีจากรายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทยปี 2557 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน
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กลุ่มบริษทั ฯ มีกลยุทธ์ในการเลือกทาเลทีต่ งั ้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ั ยดังนี้
ไทยโดยพิจารณาจากปจจั

- ตัง้ อยู่ในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามเข้มแสงอาทิตย์เฉลีย่ รายปีในระดับสูง โดยใช้ขอ้ มูลความเข้มแสงอาทิตย์
ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือองค์กรนาซ่า เพื่อให้โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิต ย์ส ามารถผลิต กระแสไฟฟ้ าได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ ทัง้ นี้ โรงไฟฟ้ าพลัง งาน
แสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษทั ฯ ตัง้ อยู่ในทาเลทีม่ คี วามเข้มแสง 17.7-18.4 เมกะจูลต่อตารางเมตรวัน เทียบกับความเข้มแสงรวมทัง้ ประเทศที่ 17.6 เมกะจูลต่อตารางเมตร-วัน7

- ตัง้ อยู่ในพืน้ ทีท่ ส่ี ามารถบริหารจัดการความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติได้ภายในต้นทุนทีเ่ หมาะสม
ทัง้ นี้กลุ่มบริษัทฯ ได้จดั ให้มกี ารศึกษาความเสีย่ งของพื้นทีบ่ ริเวณทีต่ งั ้ โครงการต่อการเกิดน้ า
ท่วมและทิศทางของน้าท่วมในรอบปี การเกิดซ้า 100 ปี เพื่อออกแบบระบบป้องกันน้ าท่วมและ
วางผังโครงการให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั ฯ มีนโยบายการทาประกันภัยใน
ระดับเทียบเคียงกับผูป้ ระกอบการทัวไปในอุ
่
ตสาหกรรม โดยจะจัดให้มปี ระกันภัยความคุม้ ครอง
สูงทีส่ ดุ ภายใต้เบีย้ ประกันทีเ่ หมาะสม

- ตัง้ อยู่ใกล้จุดเชื่อมต่อของการไฟฟ้า เพื่อลดต้นทุนการลงทุนค่าติดตัง้ สายส่งทีจ่ ะถูกเชื่อมต่อเข้า
สูร่ ะบบของการไฟฟ้า และลดการสูญเสียพลังงานทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการส่งไฟฟ้าเข้าสูร่ ะบบ

7

ความเข้มแสงเฉลีย่ รายปีจากรายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทยปี 2557 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน
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แผนภาพแสดงความเข้มแสงอาทิตย์ของทีต่ งั ้ โครงการแต่ละโครงการของกลุ่มบริษทั ฯ ในประเทศญีป่ นุ่

ทีม่ า :

(1)
(2)

SolarGIS © 2016 GeoModel Solar
ข้อมูลความเข้มแสงอาทิตย์โครงการที่ 1 – 14 มาจากรายงานของทีป่ รึกษาทางเทคนิคของกลุ่มบริษัทฯ ทีจ่ ดั ทาขึ้นเพื่อ
เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทป่ี ระเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็ นแหล่งข้อมูลทีม่ ี
ความน่าเชือ่ ถือ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทั ฯ และทีป่ รึกษาทางการเงินไม่อยู่ในวิสยั ที่จะตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้โดยอิสระ
จึงมิได้รบั รองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลและไม่อาจรับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ จากการใช้ขอ้ มูล
ดังกล่าว และข้อมูลความเข้มแสงอาทิตย์โครงการที่ 15-16 มาจากข้อมูลของกลุ่มบริษทั ฯ โดยเป็ นค่าความเข้มแสงอาทิตย์
ของจังหวัดทีโ่ ครงการตัง้ อยู่

สาหรับการเลือกทาเลทีต่ งั ้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น กลุ่มบริษทั ฯ
พิจารณาจากปจั จัยทีส่ าคัญ ดังนี้

- ตัง้ อยู่ในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามเข้มแสงอาทิตย์เฉลีย่ รายปีในระดับสูง โดยใช้ขอ้ มูลความเข้มแสงอาทิตย์
ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือองค์กรนาซ่า และองค์การพลังงานใหม่และ
เทคโนโลยีอุ ต สาหกรรม (New Energy and Industrial Technology Development
Organization (“NEDO”)) ประเทศญีป่ นุ่
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- ตัง้ อยู่ในพื้นที่ท่มี สี ภาพทางภูมศิ าสตร์เ หมาะสม สามารถปรับสภาพพื้นที่เพื่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ดว้ ยต้นทุนทีเ่ หมาะสม

- ตัง้ อยู่ในบริเวณที่ไม่มขี อ้ จากัดด้านความสามารถของระบบโครงข่ายไฟฟ้าในการรับปริมาณ
พลังงานไฟฟ้า

- ตัง้ อยู่ใ นพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงจากภัย ธรรมชาติ ในระดับ ที่ยอมรับได้ โดยกลุ่ มบริษัท ฯ อาจ
พิจารณาว่าจ้างทีป่ รึกษาทางเทคนิคเพื่อศึกษาความเสีย่ งของพืน้ ทีบ่ ริเวณทีต่ งั ้ โครงการต่อการ
เกิดภัยธรรมชาติรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินถล่ม เป็ นต้น
นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั ฯ มีนโยบายการทาประกันภัยในระดับเทียบเคียงกับผูป้ ระกอบการทัวไป
่
ในอุตสาหกรรม โดยจะจัดให้มปี ระกันภัยความคุม้ ครองสูงทีส่ ดุ ภายใต้เบีย้ ประกันทีเ่ หมาะสม
 การคัดเลือกผูร้ บั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ทีน่ ่าเชื่อถือ
กลุ่มบริษทั ฯ มีกระบวนการคัดเลือกผูร้ บั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จทีเ่ ข้มงวด โดยพิจารณาจาก
ความมันคงทางการเงิ
่
น ประสบการณ์ทางาน การออกแบบ คุณสมบัติของอุปกรณ์ทงั ้ หมดที่จะใช้
รวมถึงข้อเสนอราคาและเงื่อนไขที่ให้ผลตอบแทนการลงทุน (IRR) สูงสุด ทัง้ นี้ ในการประมูล
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กลุ่มบริษัทฯ
กาหนดให้ผู้ผ ลิต แผงเซลล์แสงอาทิต ย์แ ละผู้ร ับ เหมาออกแบบร่ ว มกัน เสนอประมูลเพื่อ ร่ ว มกัน
รั บ ประกั น คุ ณ ภาพงานและปริ ม าณพลั ง งานไฟฟ้ าที่ ผ ลิ ต ได้ โดยกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ คั ด เลื อ ก
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จในรูปแบบกิจการร่วมค้า (Consortium) ระหว่างผู้ผลิตแผงเซลล์
แสงอาทิตย์และผูร้ บั เหมาออกแบบ ซึง่ จะร่วมกันรับประกันคุณภาพงานและจานวนพลังงานไฟฟ้า
ขัน้ ต่ าทีส่ ามารถผลิตได้ (Energy Output Warranty) ตลอดอายุโครงการ 25 ปี นับจากวันเริม่ เปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง สาหรับกระบวนการคัดเลือกผูร้ บั เหมาก่อสร้างแบบ
เบ็ดเสร็จของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทงั ้ ในประเทศไทยและประเทศญีป่ นุ่ ทีอ่ ยู่ระหว่าง
การพัฒนา กลุ่มบริษทั ฯ มีแนวทางในการกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกผูผ้ ลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์และ
ผูร้ บั เหมาออกแบบ ซึง่ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ จะลงทุน โดยกลุ่มบริษทั ฯ
มีเกณฑ์ในการคัดเลือกผูผ้ ลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์และผูร้ บั เหมาออกแบบรายใหญ่ มีประสบการณ์
ในการทางาน มีผลประกอบการในอดีตทีด่ ี และมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง
 การบารุงรักษาอุปกรณ์
กลุ่มบริษทั ฯ บารุงรักษาอุปกรณ์โดย
(1) ตรวจสอบการทางานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างใกล้ชดิ โดยระบบควบคุมการปฏิบตั งิ าน
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)
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(2) ด าเนิ น โครงการและบ ารุ ง รัก ษาโดยเข้า ท าสัญ ญาบริห ารจัด การและบ ารุ ง รัก ษา (O&M
Contract) ทีก่ าหนดขอบเขตและมูลค่าสัญญาอย่างชัดเจน
สาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยทีด่ าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กลุ่มบริษทั ฯ
ได้ว่าจ้างผู้รบั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จภายในประเทศ (Onshore EPC Contractor) ของแต่ละ
โครงการในการให้บริการและซ่อมบารุงภายใต้สญ
ั ญาบริหารจัดการและบารุงรักษา (O&M Contract)
ควบคู่กบั ทีมงานของกลุ่มบริษัทฯ โดย ณ ปจั จุบนั โครงการดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การรับประกัน
ผลงานโดยผู้รบั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จของแต่ ละโครงการ (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับประกันผลงานของแต่ละโครงการได้ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 8 ข้อมูลสาคัญอื่น)
สาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่ ทีด่ าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กลุ่มบริษทั ฯ
ได้ว่ าจ้าง BCPGE ซึ่ง เป็ นบริษัท ย่อ ยในประเทศญี่ปุ่น ที่บ ริษัท ฯ ถือ หุ้น ร้อ ยละ 100.0 ในการ
ให้บริการและซ่อมบารุงภายใต้สญ
ั ญาบริหารจัดการและบารุงรักษา (O&M Contract) โดย BCPGE
ได้ทาสัญญาจ้างงานช่วง (Subcontract) กับบุคคลภายนอก และ BCPGE จะเป็ นผู้ติดตามการ
ดาเนินงานของผูร้ บั จ้างช่วงดังกล่าว
(3) เลือกใช้อุปกรณ์หลักที่ได้รบั การรับประกันอุปกรณ์ระยะยาวจากผู้ผลิต และ/หรือ มีนโยบาย
จัดทาประกันอุปกรณ์เพิม่ เติมเมื่อหมดระยะเวลารับประกัน
โดย ณ ปจั จุบนั โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยทีด่ าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทุก
โครงการยังอยู่ภายใต้การรับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) จากผูร้ บั เหมาก่อสร้างแบบ
เบ็ดเสร็จ อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษทั ฯ ได้ซอ้ื การรับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เพิม่ เติม
สาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยทีด่ าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วบางโครงการ และ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่ ทีด่ าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทุกโครงการ รวมถึงกลุ่ม
บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาดาเนินการซือ้ ประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เพิม่ เติม
ให้ครบทุกโครงการสาหรับโครงการในประเทศไทยที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว เพื่อสร้างความ
มันใจว่
่ าโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั ฯ อยู่ในสภาพดี พร้อมจาหน่ ายไฟฟ้า และสามารถแก้ไขปญั หาได้
อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถจาหน่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ ภายใต้ค่าใช้จ่ายทีเ่ หมาะสม
(2)

แสวงหาโอกาสการเติ บโตในธุรกิ จไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนในอนาคตโดยการประมูลหรือ
ยื่นขออนุญาตขายไฟฟ้ าโครงการใหม่ๆ ด้วยตนเอง เพื่อเติ บโตอย่างต่อเนื่ องตามนโยบาย
ภาครัฐที่สนับสนุนธุรกิ จไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายเติบโตในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง และมีการเตรียม
ความพร้อมที่จะเข้าประมูลหรือยื่นขออนุ ญาตขายไฟฟ้าโครงการใหม่ๆ ที่จะมีขน้ึ ตามแผนพัฒนากาลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) โดยกลุ่มบริษทั ฯ มีความพร้อมในการลงทุนขนาดใหญ่ ในด้านต่างๆ เช่น (1)
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มีบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ประสบการณ์ (2) มีความเชีย่ วชาญในการประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และ
(3) มีความพร้อมด้านเงินทุน ซึง่ จะส่งผลให้กลุ่มบริษทั ฯ สามารถแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายอื่นๆ ได้
นอกจากการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการศึกษาข้อมูล
และพิจารณาความเป็ นไปได้ในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนตาม
นโยบายภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่ เป็ นต้น
(3)

การเติ บโตอย่างก้าวกระโดดผ่านการเข้าซื้อกิ จการ

เพื่อให้ก ลุ่ม บริษัทฯ สามารถเพิ่มก าลังการผลิต ไฟฟ้า จ าหน่ า ยได้อ ย่ างรวดเร็ว กลุ่ มบริษัทฯ มี
นโยบายที่จะเข้าซือ้ กิจการทัง้ หมดหรือบางส่วนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ทัง้ ที่เริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อยู่ระหว่างก่อสร้าง หรืออยู่ระหว่างการพัฒนา โดยกลุ่ม
บริษทั ฯ มีกระบวนการในการพิจารณาการลงทุนซือ้ กิจการในโครงการใหม่ทม่ี ุ่งเน้นผลประโยชน์สูงสุดของ
กลุ่มบริษทั ฯ และผู้ถอื หุน้ เป็ นสาคัญ กระบวนการดังกล่าวมีขนั ้ ตอนทีส่ าคัญดังนี้ (1) ดาเนินการศึกษาความ
เป็ นไปได้ในการลงทุน (2) ประเมินผลตอบแทนทีค่ าดว่าจะได้รบั และ (3) ตรวจสอบสถานะกิจการทีจ่ ะเข้าซือ้
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
2.2.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ในการประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศ ตามลักษณะโครงสร้างกิจการไฟฟ้าใน
ประเทศไทย กฟผ. และ กฟภ. จะเป็ นผู้รบั ซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนผ่านการทาสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ า 3 ประเภทหลัก คือ สัญ ญาซื้อ ขายไฟฟ้ ากับ ผู้ผลิต ไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power
Producer (“IPP”)) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer (“SPP”)) และผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชน
รายเล็กมาก (Very Small Power Producer (“VSPP”)) โดย ณ ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชน
รายเล็ก และผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั ฯ มีเป้าหมายในการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
ระยะยาวกับ กฟผ. และ กฟภ. เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ากลุ่มบริษทั ฯ จะมีกระแสเงินสดทีม่ นคงในระยะยาว
ั่
ในการขยายธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ ในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ มีกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายเช่นเดียวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในประเทศ โดยมุ่งเน้นผูร้ บั ซือ้ ไฟฟ้าทีจ่ ะเข้าทาสัญญาซือ้ ขาย
ไฟฟ้าระยะกลางถึงระยะยาวกับกลุ่มบริษทั ฯ ทีม่ คี วามมันคง
่ เช่น การไฟฟ้าในประเทศนัน้ หรือบริษทั เอกชน
ทีไ่ ด้รบั สัมปทานจากรัฐบาลในประเทศนัน้ ๆ ในการประกอบธุรกิจไฟฟ้าในแต่ละภูมภิ าค เป็ นต้น

ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 34

บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)

2.2.2.3 ช่องทางการจาหน่ าย
ในการประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย กลุ่มบริษทั ฯ จาหน่ ายไฟฟ้าโดยการ
เชื่อมโยงไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่ละแห่งเข้าสู่ระบบสายส่ง โดยปริมาณไฟฟ้าทีจ่ าหน่ าย
ให้แก่ กฟผ. และ กฟภ. จะวัดจากจานวนหน่ วยไฟฟ้าทีผ่ ่านมิเตอร์วดั หน่ วยไฟฟ้า ณ จุดจาหน่ ายไฟฟ้าของ
แต่ละโครงการ หลังจากนัน้ กระแสไฟฟ้าจะถูกส่งต่อไปตามสายส่งไฟฟ้าเพื่อจาหน่ ายเข้าสู่ระบบจาหน่ าย
ไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ. และผูใ้ ช้ไฟฟ้าทีร่ บั ซือ้ โดยตรงจาก กฟผ. ต่อไป
ในการประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่น กลุ่มบริษทั ฯ จาหน่ ายไฟฟ้าโดยการ
เชื่อมโยงไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่ ละแห่งเข้าสู่ระบบสายส่งของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า
เอกชนในแต่ละภูมภิ าคทีโ่ รงไฟฟ้าแต่ละแห่งตัง้ อยู่ โดยปริมาณไฟฟ้าทีจ่ าหน่ ายจะวัดจากจานวนหน่ วยไฟฟ้า
ทีผ่ ่านมิเตอร์วดั หน่วยไฟฟ้า ณ จุดจาหน่ายไฟฟ้าของแต่ละโครงการ
2.2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน8
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในประเทศไทย
(1)
โครงสร้างกิ จการไฟฟ้ าในประเทศไทย

8

ข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมในส่วนนี้จดั ทาขึน้ โดยรวบรวมจากเอกสารซึ่งได้รบั การเผยแพร่ต่อสาธารณชน และ/หรือสื่อสิง่ พิมพ์ของภาครัฐ
เช่น กกพ. กฟผ. ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น ตลอดจนแหล่งข้อมูลด้านอุตสาหกรรมทีเ่ ปิดเผยเป็ นข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลตัวเลขบาง
ั
รายการในเอกสารส่วนนี้ได้รบั การปดเศษให้
เป็นเลขถ้วน นอกจากนี้ ข้อมูลคาดการณ์และข้อมูลประมาณการในส่วนนี้ เป็ นข้อมูลทีร่ วบรวม
มาจากแหล่ งข้อมูลสาธารณะ และ/หรือ สื่อสิ่งพิมพ์ของภาครัฐ ข้อมูลเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขที่แหล่งข้อมูลใช้ในการ
คาดการณ์ กลุ่มบริษทั ฯ และทีป่ รึกษาทางการเงินมิได้รบั รองว่าแหล่งข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง เนื่องจากกลุ่มบริษทั ฯ และทีป่ รึกษาทางการ
เงินมิได้รบั การรับรองอย่างเป็นทางการจากแหล่งข้อมูลดังกล่าว
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บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)

โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศไทยมีผมู้ สี ่วนเกีย่ วข้อง 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1.1) ระบบผลิตไฟฟ้า
(1.2) ระบบส่งไฟฟ้า และ (1.3) ระบบการจัดจาหน่ ายไฟฟ้า ทัง้ นี้ ปจั จุบนั โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศ
ไทยเป็ นรูปแบบ Enhanced Single-Buyer Model (ESB) โดยมี กฟผ. เป็ นผูผ้ ลิตไฟฟ้า ส่งไฟฟ้า และเป็ น
ผู้รบั ซื้อไฟฟ้ารายเดียว (Single Buyer) โดย กฟผ. จะจาหน่ ายไฟฟ้าผ่านระบบส่งไฟฟ้า (Transmission)
ให้แก่ กฟน. และ กฟภ. เพื่อจาหน่ายไฟฟ้าให้กบั ผูใ้ ช้ไฟฟ้า และขายตรงให้กบั ผูใ้ ช้ไฟฟ้ารายใหญ่บางราย
(1.1)

ระบบผลิ ตไฟฟ้ า

กาลังผลิตในระบบไฟฟ้าในประเทศไทยแบ่งได้เป็ น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ (ก) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) (ข) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer (IPP)) (ค) ผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer (SPP)) (ง) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (Very Small
Power Producer (VSPP)) และ (จ) ไฟฟ้านาเข้าจากต่างประเทศ โดย ณ เดือนมกราคม 2559 มีกาลังผลิต
ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้าทัง้ 5 กลุ่ม รวมทัง้ สิน้ 42,276 เมกะวัตต์ มีรายละเอียดดังนี้
แผนภาพแสดงกาลังผลิตในระบบไฟฟ้าแยกตามประเภทผูผ้ ลิตไฟฟ้า ณ เดือนมกราคม 2559

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

(ก) การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
กฟผ. เป็ นผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายใหญ่ทส่ี ุดในประเทศไทย ณ เดือนมกราคม 2559 มีกาลังการผลิต
ไฟฟ้าตามสัญญารวม 16,376 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็ นร้อยละ 38.7 ของกาลังการผลิตรวมทัง้ ระบบ โดยแบ่ง
ตามประเภทเชือ้ เพลิงได้ดงั นี้
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บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)

แผนภาพแสดงกาลังผลิตแยกตามประเภทโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ณ เดือนมกราคม 2559

ทีม่ า : กฟผ., www.egat.co.th

(ข) ผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer (IPP))
ผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ คือ ผูผ้ ลิตเอกชนทีใ่ ช้พลังงานเชิงพาณิชย์ในการผลิตไฟฟ้า โดยมี
กาลังผลิตไฟฟ้าทีข่ ายเข้าระบบไม่ต่ากว่า 90 เมกะวัตต์ ทัง้ นี้ ณ เดือนมกราคม 2559 มีโรงไฟฟ้า IPP ทัง้ สิน้
12 โครงการ มีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 14,767 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็ นร้อยละ 34.9 ของกาลังการ
ผลิตรวมทัง้ ระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการ

กาลังผลิ ตไฟฟ้ าตาม
สัญญา (เมกะวัตต์)

เชื้อเพลิ ง

บริษทั ผลิตไฟฟ้าขนอม จากัด
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุร ี โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)

748

ก๊าซธรรมชาติหรือน้ามันเตา

3,481

ก๊าซธรรมชาติหรือน้ามันเตา

บริษทั ผลิตไฟฟ้า ราชบุร ี จากัด

700

ก๊าซธรรมชาติ

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด

700

ก๊าซธรรมชาติ

บริษทั โกลว์ ไอพีพ ี จากัด

713

ก๊าซธรรมชาติ

บริษทั อีสเทิรน์ เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คตริค จากัด

350

ก๊าซธรรมชาติ

บริษทั บีแอลซีพ ี เพาเวอร์ จากัด
บริษทั กัลฟ์เพาเวอร์เจนเนอรเรชัน่ จากัด

1,347

ถ่านหินบีทมู นิ สั

1,468

ก๊าซธรรมชาติ

บริษทั ราชบุรเี พาเวอร์ จากัด

1,400

ก๊าซธรรมชาติ

บริษทั เก็คโค่-วัน จากัด
บริษทั กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จากัด

660

ถ่านหินบีทมู นิ สั

1,600

ก๊าซธรรมชาติ

บริษทั กัลฟ์ เจพี ยูที จากัด

1,600

ก๊าซธรรมชาติ

รวม

14,767

ทีม่ า : กฟผ., www.egat.co.th
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บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)

ในช่วงปี 2558-2567 คาดว่า ก าลังผลิต ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ จะเพิ่มขึ้นอีก
ประมาณ 8,070 เมกะวัตต์ จากโรงไฟฟ้า IPP จานวน 7 โครงการทีไ่ ด้ลงนามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ.
แล้ว ดังนี้
โครงการ

กาลังผลิ ตไฟฟ้ าตาม
สัญญา (เมกะวัตต์)

กาหนดการจ่ายไฟฟ้ า
เข้าระบบ

บริษทั กัลฟ์เจพียทู ี จากัด ชุดที่ 1 และชุดที่ 2

1,600

2558

ทดแทนโรงไฟฟ้าขนอมชุดที่ 1

930

2559

บริษทั เนชันแนลเพาเวอร์
่
ซพั พลาย จากัด เครือ่ งที่ 1-4

540

2559-2560

บริษทั กัลฟ์ เอสอาร์ซี จากัด ชุดที่ 1

1,250

2564

บริษทั กัลฟ์ เอสอาร์ซี จากัด ชุดที่ 2

1,250

2565

บริษทั กัลฟ์ พีดี จากัด ชุดที่ 1

1,250

2566

บริษทั กัลฟ์ พีดี จากัด ชุดที่ 2

1,250

2567

รวม

8,070

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

(ค) ผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer (SPP))
ผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก คือ ผูผ้ ลิตเอกชนที่มกี าลังผลิตไฟฟ้าทีข่ ายเข้าระบบตัง้ แต่ 10-90
เมกะวัตต์ ทัง้ นี้ ณ เดือนมกราคม 2559 มีโรงไฟฟ้า SPP ทัง้ สิน้ 97 โครงการ มีกาลังการผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญารวม 5,234 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็ นร้อยละ 12.4 ของกาลังการผลิตรวมทัง้ ระบบ โดยแบ่งเป็ นกาลังการ
ผลิตตามสัญญาประเภท Firm 3,997 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตตามสัญญาประเภท Non-Firm 1,237เมกะ
วัตต์
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กทีม่ กี ารผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์มกี าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาทัง้ สิน้ 346 เมกะวัตต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)
เจ้าของโครงการ

กาลังผลิ ตไฟฟ้ าตาม
สัญญา (เมกะวัตต์)

บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)

30

บริษทั พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จากัด

55

บริษทั เสริมสร้างพลังงาน จากัด

40

บริษทั อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จากัด

90

บริษทั อีเอ โซล่า ลาปาง จากัด

90

บริษทั เอสพีพ ี ซิค จากัด

41
รวม

346

ทีม่ า : ข้อมูลผูผ้ ลิตไฟฟ้า SPP /VSPP โดยคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน, www.erc.or.th

ในช่วงปี 2558-2567 แผนพัฒ นากาลังผลิตไฟฟ้า ของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP
2015) กาหนดให้มกี ารรับซือ้ ไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กจานวน 97 โครงการ กาลังการผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญารวม 5,922 เมกะวัตต์ แบ่งเป็ น โรงไฟฟ้าระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน
(Cogeneration) จานวน 41 โครงการ กาลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 3,660 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าระบบการ
ผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration) ต่ออายุสญ
ั ญา จานวน 25 โครงการ กาลังผลิต
ไฟฟ้ารวม 424 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจานวน 31 โครงการ กาลังการผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญารวม 1,838 เมกะวัตต์
(ง) ผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ าเอกชนรายเล็กมาก (Very Small Power Producer (VSPP))
ผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก คือ ผูผ้ ลิตเอกชนทีม่ กี าลังผลิตไฟฟ้าทีข่ ายเข้าระบบต่ ากว่า 10
เมกะวัตต์ ทัง้ นี้ ณ เดือนมกราคม 2559 มีโรงไฟฟ้า VSPP ทัง้ สิน้ 682 โครงการ มีกาลังการผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญารวม 2,513 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็ นร้อยละ 5.9 ของกาลังการผลิตรวมทัง้ ระบบ
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากทีม่ กี ารผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์มจี านวน 361 โครงการ กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาทัง้ สิน้ 1,327 เมกะวัตต์9
ในช่วงปี 2558-2567 แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP
2015) กาหนดให้มกี ารรับซือ้ ไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลัง งานทางเลือ ก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015)) ก าลัง ผลิต ไฟฟ้ าตามสัญ ญารวม 9,736 เมกะวัต ต์
9

ข้อมูลผูผ้ ลิตไฟฟ้า SPP /VSPP โดยคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน, www.erc.or.th
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แบ่งเป็ นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กาลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 9,701 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าระบบ
การผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration) กาลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 35 เมกะวัตต์
(จ) ไฟฟ้ านาเข้าจากต่างประเทศ
นอกจากการรับซือ้ ไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้าในประเทศ 4 กลุ่มข้างต้นแล้ว ณ เดือนมกราคม 2559
กฟผ. ยังรับซือ้ ไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้าในประเทศเพื่อบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว และ
มาเลเซี ย กาลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 3,387 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็ นร้อยละ 8.0 ของกาลังการผลิตรวมทัง้
ระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการ

ประเทศ

กาลังผลิ ตไฟฟ้ าตาม
สัญญา (เมกะวัตต์)

เชื้อเพลิ ง

โรงไฟฟ้าเทิน-หินบุน

สปป.ลาว

434

พลังน้า

โรงไฟฟ้าห้วยเฮาะ

สปป.ลาว

126

พลังน้า

โรงไฟฟ้าน้ าเทิน 2

สปป.ลาว

948

พลังน้า

โรงไฟฟ้าน้ างึม 2

สปป.ลาว

597

พลังน้า

โรงไฟฟ้าหงสา เครือ่ งที่ 1

สปป.ลาว

982

ถ่านหินลิกไนต์

สายส่งเชือ่ มโยงไทย-มาเลเซีย ระยะที่ 2

มาเลเซีย

300

-

รวม

3,387

ทีม่ า : กฟผ., www.egat.co.th

ในช่วงปี 2558-2562 จากข้อมูลตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 25582579 (PDP 2015) กฟผ. ได้มกี ารลงนามสัญญารับซือ้ ไฟฟ้าจากต่างประเทศ ณ ปจั จุบนั จานวน 4 โครงการ
กาลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 2,825 เมกะวัตต์ ดังนี้
โครงการ

กาลังผลิ ตไฟฟ้ าตาม
สัญญา (เมกะวัตต์)

กาหนดการจ่ายไฟฟ้ า
เข้าระบบ

โรงไฟฟ้าหงสา เครือ่ งที่ 2-3

982

2558-2559

โรงไฟฟ้าพลังน้าเขือ่ นไซยะบุร ี

1,220

2562

โรงไฟฟ้าพลังน้าเขือ่ นเซเปียน-เซน้าน้อย

354

2562

โรงไฟฟ้าพลังน้าเขือ่ นน้าเงีย๊ บ 1

269

2562

รวม

2,825

ทีม่ า : แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015)
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(1.2)

ระบบส่ง

ระบบส่ ง ไฟฟ้ าประกอบด้ ว ยสายส่ ง ไฟฟ้ าแรงสู ง (Transmission Lines) และสถานี ไ ฟฟ้ า
(Substations) ระบบส่งไฟฟ้าเป็ นส่วนสาคัญในการส่งพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตมาสู่ผใู้ ช้ไฟ สายส่งไฟฟ้า
เปรียบเสมือนเส้นทางลาเลียงพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไปยังอีกจุดหนึ่งทีอ่ ยู่ไกลออกไป โดยมีสถานีไฟฟ้า
เป็ นจุดทีเ่ ชื่อมโยงระหว่างสายส่งไฟฟ้าจากจุดต่างๆ ซึง่ เป็ นจุดทีแ่ ปลงระดับแรงดันไฟฟ้าจากแรงดันสูงทีส่ ง่ ไป
ในสายส่ง ลงเป็ นแรงดันต่าเพื่อส่งจ่ายไปยังผูใ้ ช้ไฟฟ้า
กฟผ. ดาเนินการจัดส่งไฟฟ้าทีผ่ ลิตจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และทีร่ บั ซือ้ จากผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายอื่นตาม
สถานีไฟฟ้าผ่านระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ซึง่ มีโครงข่ายครอบคลุมทัวประเทศ
่
ทีร่ ะดับแรงดัน 500 กิโลโวลท์
230 กิโลโวลท์ 132 กิโลโวลท์ 115 กิโลโวลท์ และ 69 กิโลโวลท์ เพื่อจาหน่ ายไฟฟ้าให้แก่ กฟน. กฟภ. และ
ผูใ้ ช้ไฟฟ้าทีร่ บั ซือ้ โดยตรงจาก กฟผ. นอกจากนี้ กฟผ. ยังจาหน่ ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบ้าน
ด้วย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยระบบส่งไฟฟ้าแรงดัน 115 กิโลโวลท์ และ 22 กิโล
โวลท์ และมาเลเซียด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง (HVDC) 300 กิโลโวลท์
(1.3)

ระบบการจัดจาหน่ าย

ระบบจาหน่ ายไฟฟ้าและการบริการค้าปลีกอยู่ในความดูแลของ กฟน. และ กฟภ. ทัง้ นี้ กฟผ.ทา
การผลิตและส่งไฟฟ้าเกือบทัง้ หมดเพื่อขายให้แก่ กฟน. และ กฟภ. เพื่อจัดจาหน่ ายให้แก่ผู้ใช้ต่อไป โดย
กฟน. รับผิดชอบการจาหน่ ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
และกฟภ. รับผิดชอบการจาหน่ ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในส่วนที่เหลือ ของประเทศ นอกจากนี้ กฟผ. ยัง
จาหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้กบั ผูใ้ ช้ไฟฟ้าตามกฎหมายกาหนดและประเทศใกล้เคียง
แผนภาพแสดงการจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทลูกค้าของ กฟผ. ณ เดือนมกราคม 2559

ทีม่ า : กฟผ., www.egat.co.th
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(2)

ความต้องการใช้ไฟฟ้ าในประเทศไทย

แผนภาพแสดงความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี 2547-2557

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

จากข้อมูลของ กฟผ. พบว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยเพิม่ ขึน้ อย่างต่ อเนื่องตามการ
เพิม่ ขึน้ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product (GDP)) โดยระหว่างปี 2547 –
2557 ความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบเพิม่ ขึน้ จาก 19,325.80 เมกะวัตต์ เป็ น 26,942.10 เมกะวัตต์ คิดเป็ น
อัต ราการเติบ โตเฉลี่ย ต่ อ ปี ร้อ ยละ 3.4 ในขณะที่มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น จาก 6,573
พันล้านบาท เป็ น 9,234 พันล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี รอ้ ยละ 3.5
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แผนภาพแสดงสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าตามประเภทผูใ้ ช้ในปี 2552-2557

ทีม่ า : ศูนย์ขอ้ มูลพลังงาน กระทรวงพลังงาน, www.energy.go.th

ในปี 2552-2557 ภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุด โดยในปี 2557 ภาคอุตสาหกรรมมี
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าคิดเป็ นร้อยละ 43.8 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทัง้ หมด ในขณะทีภ่ าคครัวเรือน ภาคธุรกิจ
กิจการขนาดเล็ก และอื่นๆ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 23.1 ร้อยละ 18.6 ร้อยละ 11.2 และ
ร้อยละ 3.4 ตามลาดับ
(3)

แนวโน้ มอุตสาหกรรมผลิ ตไฟฟ้ าในประเทศไทย

แผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP 2015) ทีจ่ ดั ทาโดยสานัก
นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ความสาคัญต่อความมันคงทางพลั
่
งงาน โดยแผนพัฒนากาลัง
การผลิตไฟฟ้าจะต้องสอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการเพิม่ ของประชากร และอัตรา
การขยายตัวของเขตเมือง รวมถึงการกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ผ ลิตไฟฟ้าให้มีค วามเหมาะสม เพื่อ
ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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แผนภาพแสดงประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดและกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาปี 2558-2579

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

แผน PDP 2015 ได้มกี ารจัดทาค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ ภายใต้สมมติฐาน
แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวระหว่างปี 2557-2579 ทีร่ อ้ ยละ 3.9 ต่อปี ตามประมาณการของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอัตราการเพิม่ ประชากรเฉลีย่ ร้อยละ 0.03 ต่อ
ปี รวมถึงพิจารณาผลการดาเนินการตามแผนอนุ รกั ษ์พลังงาน (EEDP) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก (AEDP) ได้อตั ราการเติบโตเฉลีย่ ของความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิของประเทศที่
ร้อยละ 2.7 ต่อปี ระหว่างปี 2557-2579 โดยคาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในอนาคตจะเพิม่ สูงขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง จาก 27,633 เมกะวัตต์ในปี 2557 เป็ น 49,655 เมกะวัตต์ในปี 2579
โดยแผน PDP 2015 ได้กาหนดแนวทางการจัดสรรกาลังผลิตไฟฟ้าและกาหนดสัดส่วนเชือ้ เพลิงให้มี
กาลังการผลิตสารองไม่ต่ากว่าร้อยละ 15.0 ของความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด เพื่อความมันคงของระบบ
่
ไฟฟ้าของประเทศ และกระจายสัดส่วนการใช้เชือ้ เพลิงเพื่อลดความเสีย่ งจากการพึง่ พิงเชือ้ เพลิงชนิดใดชนิด
หนึ่ง โดยประมาณการกาลังผลิตไฟฟ้าเมื่อสิน้ แผน PDP 2015 ในสิน้ ปี 2579 ที่ 70,335 เมกะวัตต์
ประกอบด้วยกาลังผลิตไฟฟ้าในปจั จุบนั ณ สิน้ ปี 2557 จานวน 37,612 เมกะวัตต์ กาลังผลิตของโรงไฟฟ้า
ใหม่จานวน 57,459 เมกะวัตต์ สุทธิกบั การปลดกาลัง การผลิตโรงไฟฟ้าเก่าทีห่ มดอายุในช่วงปี 2558-2579
จานวน 24,736 เมกะวัตต์
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แผนภาพแสดงสัดส่วนกาลังการผลิตไฟฟ้าใหม่แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า

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

ทัง้ นี้ จากก าลัง การผลิตของโรงไฟฟ้ าใหม่ จานวน 57,459 เมกะวัตต์ จะเป็ น กาลัง การผลิต ของ
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุน เวียนในสัด ส่วนสูงที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 37.7 ของกาลังการผลิตใหม่ท งั ้ หมด ตาม
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) ภาครัฐต้องการเพิ่ม
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็ นร้อยละ 20.1 ของกาลังการผลิตไฟฟ้ารวมของประเทศในปี
2579
(4)

แนวโน้ มอุตสาหกรรมผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย
แผนภาพแสดงปริมาณพลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตจากพลังงานหมุนเวียนปี 2550-2557

ทีม่ า : แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015)
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ตัง้ แต่ ปี 2532 กระทรวงพลังงานมีนโยบายส่ง เสริมให้เอกชนเข้ามามีบ ทบาทในการผลิตไฟฟ้ า
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อกระจายโอกาสไปยังพืน้ ทีห่ ่างไกลให้มสี ่วนร่วม
ในการผลิตไฟฟ้า ลดความสูญเสียในระบบไฟฟ้า และลดภาระการลงทุนของภาครัฐในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่เพื่อจาหน่ายไฟฟ้า
จากมาตรการสนับสนุนดังกล่าวส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีสดั ส่วนเพิม่ สูงขึน้ ทุก
ปี โดย ณ เดือนธันวาคม 2557 กาลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาจากพลังงานหมุนเวียนมีปริมาณรวม 7,400 เมกะ
วัตต์ โดยเป็ นกาลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาจากพลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ 17.5 และพลังงานหมุนเวียน
ประเภทอื่นๆ ร้อยละ 82.5
แผนภาพแสดงสัดส่วนกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาจากพลังงานหมุนเวียนปี 2557 เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายในปี 2579 ตามแผน AEDP 2015

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

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (AEDP 2015) ทีจ่ ดั ทาโดย
กรมพัฒ นาพลัง งานทดแทนและอนุ ร ัก ษ์ พ ลัง งาน ตัง้ เป้ า หมายเพิ่ม สัด ส่ว นการผลิต ไฟฟ้ าจากพลัง งาน
หมุนเวียนจากร้อยละ 9.9 ของกาลังการผลิตไฟฟ้ารวมในปี 2557 เป็ นร้อยละ 20.1 ของกาลังการผลิตไฟฟ้า
รวมในปี 2579 คือจากกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 7,400 เมกะวัตต์ เป็ น 19,684 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็ น
อัตราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี รอ้ ยละ 4.5 ซึง่ สอดคล้องกับแผน PDP 2015 ทีต่ งั ้ เป้าหมายสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนในช่วงร้อยละ 15.0-20.0 ของกาลังการผลิตไฟฟ้ารวมภายในปี 2579
ทัง้ นี้ กาลังการผลิต ไฟฟ้าตามสัญญาและเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแต่ ละ
ประเภทเชือ้ เพลิง ตามแผน AEDP 2015 มีรายละเอียดดังนี้
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ประเภทเชื้อเพลิ ง

ปี 2557
(เมะวัตต์) (1)

เป้ าหมายปี 2579
(เมกะวัตต์) (2)

กาลังการผลิ ตที่
เพิ่ มขึน้
(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

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

ทีม่ า
: (1), (2) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015)
หมายเหตุ : (3) เป็นกาลังการผลิตติดตัง้ ทีม่ อี ยู่แล้วในปจั จุบนั โดยพลังน้ าขนาดใหญ่ถูกรวมเป็ นเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในแผน AEDP 2015

ตามเป้าหมายการเพิม่ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทีก่ าหนดในแผน AEDP 2015
จะเห็นได้ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะมีกาลังการผลิตติดตัง้ เพิม่ ขึน้ สูงทีส่ ุดจานวน 4,701 เมกะวัตต์
รองลงมาคือโรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งจะมีกาลังการผลิตติดตัง้ เพิ่มขึน้ จานวน 3,118
เมกะวัตต์ และ 2,778 เมกะวัตต์ ตามลาดับ
(5)

แนวโน้ มการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ตัง้ แต่ ปี 2532 เป็ นต้นมา ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุ นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และ
ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้าเพื่อเพิม่ การแข่งขันในกิจการพลังงาน ลดภาระการลงทุน
ของภาครัฐ และลดภาระหนี้สนิ ของประเทศ โดยมีนโยบายให้ กฟผ. รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนรายเล็ก
(Small Power Producer (SPP)) ทีผ่ ลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration) โดยใช้กากหรือ
เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเป็ นเชือ้ เพลิง ต่อมาได้ขยายการดาเนินการสู่การรับซือ้ ไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนประเภทอื่นๆ ทัง้ พลังงานแสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ขยะ พลังน้ า และพลังงานลม เป็ นต้น โดยในปี
2549 กพช. ได้เห็นชอบมาตรการจูงใจด้านราคาผ่านระเบียบการรับซือ้ ไฟฟ้าจาก SPP และ VSPP โดย
สนับสนุนผ่านมาตรการส่วนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder)
ทัง้ นี้ โครงสร้างราคาตามระบบอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบส่วนเพิม่ ราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) แบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ (1) อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงตามค่าเชื้อเพลิง ค่าซือ้ ไฟฟ้าจาก
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ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนของ กฟผ. และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ และ (2) รายได้จากส่วนเพิ่มราคารับซื้อ
ไฟฟ้า (Adder) ซึง่ เป็ นอัตราคงทีต่ ลอดระยะเวลาทีใ่ ห้การสนับสนุน โดยแตกต่างกันตามประเภทเชือ้ เพลิงและ
เทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้า (โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้อ 2.2.1.5 โครงสร้างราคา)
ต่ อ มาในปี 2557 คณะกรรมการนโยบายพลัง งานแห่ ง ชาติ (กพช.) ได้อ นุ ม ัติห ลัก การในการ
ปรับเปลี่ยนมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็ นการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in
Tariff (FiT) โดยเป็ นอัตรารับซือ้ คงทีต่ ลอดอายุสญ
ั ญา ทัง้ นี้ พลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภทจะมีอตั รารับซือ้
แบบ Feed-in Tariff (FiT) แตกต่างกันไป โดยอัตรารับซื้อแบบ Feed-in Tariff (FiT) สาหรับโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ทต่ี ดิ ตัง้ บนพืน้ ดินทุกขนาดเท่ากับ 5.66 บาทต่อหน่ วย คงทีต่ ลอดระยะเวลาสนับสนุ น 25
ปี
การส่งเสริมจากภาครัฐโดยมีน โยบายผลัก ดัน ให้มีก ารผลิตไฟฟ้ าจากพลัง งานหมุ นเวีย นอย่ า ง
ต่อเนื่อง นอกจากจะส่งผลให้มกี ารใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิม่ ขึน้ แล้ว ยังส่งผลให้ภาคเอกชนมีความ
สนใจทีจ่ ะลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิม่ ขึน้ อีกด้วย ดังนัน้ กลุ่มบริษทั ฯ คาดว่าการ
พัฒนาโรงไฟฟ้าโครงการใหม่ของกลุ่มบริษทั ฯ จะต้องเผชิญกับการแข่งขันทีเ่ พิม่ ขึน้ ในการประมูลหรือยื่นขอ
อนุญาตขายไฟฟ้า การจัดหาทีด่ นิ ขนาดใหญ่ในทาเลทีเ่ หมาะสมในการประกอบธุรกิจ เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษทั ฯ ตระหนักถึงการแข่งขันดังกล่าว จึงได้มกี ารติดตามปจั จัยสาคัญทีอ่ าจส่งผล
ต่อการแข่งขันในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ ในอนาคต เช่น แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579
(AEDP 2015) และประกาศคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานเรื่องการรับซือ้ ไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆ เป็ นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมของกลุ่มบริษทั ฯ ในการประมูลหรือยื่น
ขออนุญาตขายไฟฟ้าโครงการใหม่ๆ
สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษทั ฯ ทีเ่ ริม่ ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
อาจถือได้ว่าไม่มกี ารแข่งขันโดยตรงกับผูป้ ระกอบการรายอื่น เนื่องจากการดาเนินการโรงไฟฟ้าดังกล่าวมีการ
ทาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และ กฟภ. ซึง่ ภายใต้สญ
ั ญาดังกล่าวได้มกี ารกาหนดปริมาณและราคารับซือ้
ไว้อย่างแน่นอน

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในประเทศญี่ปุ่น
จากภาวะการแข่งขันของธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศที่เพิม่ สูงขึน้ กลุ่มบริษัทฯ จึงมี
นโยบายแสวงหาโอกาสการขยายธุรกิจโดยการลงทุนในต่างประเทศ ซึง่ บริษทั ฯ อาจร่วมมือกับผูผ้ ลิตไฟฟ้า
รายใหญ่อ่นื ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศทีม่ ที งั ้ ความพร้อมในด้านประสบการณ์ และฐานะทางการเงินทีต่ ้องการ
ขยายธุรกิจในลักษณะนี้เช่นกัน
ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 48

บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)

ทัง้ นี้ ณ ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ ได้เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทป่ี ระเทศญี่ปุ่น
จานวน 16 โครงการ กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 194 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตัง้ รวม
ประมาณ 236 เมกะวัตต์) แบ่งเป็ นโครงการทีเ่ ริม่ ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กาลัง การผลิตไฟฟ้าตามสัญญา
รวมประมาณ 20 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตัง้ รวมประมาณ 26 เมกะวัตต์) และโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการ
พัฒนา กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 174 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตัง้ รวมประมาณ 210
เมกะวัตต์) (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ในส่วนที่ 2.2
หัวข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ และโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนา ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 6 โครงการใน
อนาคต)
(1)

โครงสร้างกิ จการไฟฟ้ าในประเทศญี่ปนุ่

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

ตัง้ แต่ปี 2538 เป็ นต้นมา รัฐบาลญี่ปุ่นได้เปิ ดเสรีอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมและมีความโปร่งใส
ณ ปจั จุบนั โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นมีผมู้ สี ่วนเกีย่ วข้อง 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) ระบบ
ผลิตไฟฟ้า (2) ระบบส่ง จัดจาหน่ าย และการบริหารโครงข่ายไฟฟ้า และ (3) การตลาดและการขาย โดยมีผู้
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ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนจานวน 10 ราย เป็ นผู้ให้บริการโครงสร้าง 3 ส่วนหลักข้างต้นในแต่ละภูมภิ าค
ทัง้ นี้ ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนแต่ละรายเป็ นผู้ให้บริการจัดหาไฟฟ้าและรับผิดชอบระบบส่งไฟฟ้าจาก
ระบบผลิตและจัดจาหน่ ายไฟฟ้าไปสู่ผใู้ ช้ไฟฟ้าในภูมภิ าคที่แต่ละบริษทั รับผิดชอบ ทัง้ นี้ บริษทั เหล่านี้มกี าร
กาหนดเงื่อนไขในการจัดหาไฟฟ้า เช่น อัตราค่าไฟฟ้า เป็ นเงื่อนไขทัวไปในการจั
่
ดหาไฟฟ้าให้แก่ผบู้ ริโภคใน
ตลาดที่มกี ารควบคุม นอกจากนี้ ในกรณีท่ผี ู้บริโภคในตลาดทีม่ กี ารเปิ ดเสรีไม่สามารถตกลงสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากับผูผ้ ลิตและจัดหาไฟฟ้า (Power Producers and Suppliers (“PPS”) ได้ บริษทั เหล่านี้ยงั มีหน้าทีใ่ น
การจัดหาไฟฟ้าให้แก่ผบู้ ริโภคกลุ่มนี้ในฐานะผูจ้ ดั หาไฟฟ้าแหล่งสุดท้ายอีกด้วย ผูป้ ระกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน
ทัง้ 10 ราย มีการทางานร่วมกันอย่างใกล้ชดิ เพื่อพัฒนาเสถียรภาพของการจัดหาไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทัว่
ประเทศ
แผนภาพแสดงผูป้ ระกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนจานวน 10 ราย แยกตามพืน้ ทีใ่ ห้บริการ

ทีม่ า: 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”)) ได้ถูกจัดตัง้ ขึน้ และเริม่ ดาเนินงานอย่างเต็มรูปแบบในเดือนเมษายน
2548 หน่ วยงานดังกล่าวมีหน้าที่ในการออกกฎเกณฑ์ กากับดูแลการดาเนินงาน ในฐานะองค์กรทีเ่ ป็ นกลาง
เพื่อให้ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจัดจาหน่ายไฟฟ้า มีความโปร่งใสและเป็ นธรรม
นอกจากนี้ ตลาดซือ้ ขายไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น (Japan Electric Power Exchange (“JEPX”)) ได้ถูก
จัดตัง้ ขึน้ ในเดือนพฤศจิกายน 2546 และเริม่ ดาเนินธุรกิจในเดือนเมษายน 2548 จากการลงทุนของผูป้ ระกอบ
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กิจการไฟฟ้า PPS และผูผ้ ลิตไฟฟ้าใช้เอง เป็ นต้น ทัง้ นี้ JEPX เปิ ดดาเนินการเป็ นตลาดค้าส่งไฟฟ้าทัง้ การซือ้
ขายแบบส่งมอบทันที (Spot) และการซือ้ ขายล่วงหน้า (Forward) มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างตัวชีว้ ดั ด้านราคา
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความเสีย่ งจากการลงทุนในอุตสาหกรรมไฟฟ้า และเป็ นตลาดกลางให้ผปู้ ระกอบ
กิจการไฟฟ้าทีม่ แี หล่งพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินและส่วนขาดสามารถซือ้ ขายแลกเปลีย่ นพลังงานไฟฟ้ากันได้
(2)

แนวโน้ มอุตสาหกรรมผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปนุ่

เหตุการณ์อุบตั เิ หตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชมิ ะไดอิชหิ ลังจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิครัง้ ใหญ่ ในปี
2554 ส่งผลให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่เี หลืออีก 48 แห่งในประเทศญี่ปุ่นต้องปิ ดดาเนินการเพื่อทดสอบความ
ปลอดภัย การปิ ดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทาให้สดั ส่วนประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
ส่งผลให้อตั ราค่าไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างมาก เนื่องจากการนาเข้าเชือ้ เพลิงฟอสซิลเพื่อ
ทดแทนเชือ้ เพลิงนิวเคลียร์
อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยสาหรับภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมระหว่างปี 2553 - 2557 เพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 25.2 และร้อยละ 38.2 ตามลาดับ10 ในขณะเดียวกัน อัตราการพึง่ พาตัวเองทางด้านพลังงาน
(Energy Self-Sufficiency Rate) ของประเทศญี่ปุ่นปรับตัวลดลงอย่างมาก ทัง้ นี้ อัตราการพึ่งพาตัวเอง
ทางด้านพลังงาน (Energy Self-Sufficiency Rate) เป็ นอัตราส่วนระหว่างปริมาณพลังงานพืน้ ฐานทีผ่ ลิตได้ใน
ประเทศและการบริโภคพลังงานพืน้ ฐานของประเทศในปี ทค่ี านวณ11 โดยอัตราดังกล่าวลดลงจากร้อยละ 19.9
ในปี 2553 เหลือเพียงร้อยละ 6.0 ในปี 255512 เหตุ การณ์ ดงั กล่าวสะท้อนให้เห็นถึงปญั หาการขาดความ
ยืดหยุ่นในการเปลี่ยนสัดส่วนประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า และการพึ่งพิงเชือ้ เพลิงฟอสซิลทีต่ ้อง
นาเข้าจากต่างประเทศ
เพื่อแก้ปญั หาดังกล่าว รัฐบาลญีป่ นุ่ ได้ออกนโยบายและมาตรการหลายรูปแบบเพื่อสร้างความมันคง
่
และเสถียรภาพทางพลังงานทัง้ ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยกระจายประเทศแหล่ งที่มาของเชื้อเพลิง
นาเข้า และพัฒนาแหล่งพลังงานภายในประเทศ
หนึ่งในนโยบายและมาตรการพัฒนาแหล่งพลังงานภายในประเทศที่สาคัญคือการส่งเสริมการใช้
พลังงานหมุนเวียน โดยการพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้า การสนับสนุ นด้านกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และการ
วิจยั และพัฒนาเพื่อลดต้นทุนการดาเนินการ เป็ นต้น

10

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
12
FY2013 Annual Report on Energy, (Energy White Paper 2014) Outline, June 2014, Agency for Natural Resources and
Energy
11
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นอกจากนี้ สภานิตบิ ญ
ั ญัตญ
ิ ป่ี นุ่ ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารรับซือ้ ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
โดยบริษทั ผูป้ ระกอบกิจการไฟฟ้า (The Act on Purchase of Renewable Energy Sourced Electricity by
Electric Utilities) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวได้กาหนดกรอบการรับซือ้ ไฟฟ้าใน
รูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สาหรับพลังงานหมุนเวียน ซึง่ กาหนดให้ผปู้ ระกอบกิจการไฟฟ้าต้องรับซือ้ ไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนในราคาและระยะเวลาทีก่ าหนดโดย METI ทัง้ นี้ METI จะกาหนดอัตราการรับซือ้ ไฟฟ้า
ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) รายปี โดยปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในแต่ละปี เป็ นปจั จัยหนึ่ง
ทีม่ ผี ลกระทบต่อการกาหนดอัตราการรับซือ้ ไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT)
แผนภาพแสดงกาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปี 2553 และปี 2557 และเป้าหมายในปี 2573

ทีม่ า :

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

METI วางเป้าหมายเบือ้ งต้นในการเพิม่ สัดส่วนปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็ น
ร้อยละ 22.0-24.0 ของกาลังการผลิตไฟฟ้าทัง้ หมดในปี 2573 เพื่อปรับสัดส่วนเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในการผลิตไฟฟ้า
ให้มคี วามเหมาะสม โดยคานึงถึงความปลอดภัย ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
และความมันคงทางพลั
่
งงาน และเพื่อลดการพึ่งพิงการใช้พลังงานนิวเคลียร์ภายใต้ขอบเขตทีส่ ามารถทาได้
ทัง้ นี้ ภายหลังการประกาศใช้กรอบการรับซือ้ ไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิม่ ขึน้ จาก
ร้อยละ 9.6 ของปริมาณการผลิตไฟฟ้ารวมในปี 2553 เป็ นร้อยละ 12.2 ในปี 2557 และคาดว่าจะเพิม่ เป็ น
ร้อยละ 22.0 ถึงร้อยละ 24.0 ในปี 2573
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แผนภาพแสดงสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปี 2553 และปี 2557 และเป้าหมายในปี 2573

ทีม่ า :

Japan’s Electricity Market Reform and Beyond วันที่ 7 กรกฎาคม 2558, METI และ Inside Japan’s Long-term
Energy Policy, IEEJ : กันยายน 2558

ทัง้ นี้ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปี 2573 คาดว่าจะมาจากพลังงานแสงอาทิตย์
ร้อยละ 7.0 ชีวมวล ร้อยละ 3.7 ถึงร้อยละ 4.6 พลังงานลม ร้อยละ1.7 และพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ ร้อยละ 9.8
ถึงร้อยละ 10.3
แผนภาพแสดงสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามประเภทเชือ้ เพลิงในปี 2557 และเป้าหมายในปี 2573

ทีม่ า :

Japan Renewable Energy Foundation, www.jref.or.jp และ Long-term Energy Supply and Demand Outlook,
กรกฎาคม 2558 โดย METI
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(3)

แนวโน้ มอุตสาหกรรมผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์ในประเทศญี่ปนุ่

แผนกลยุทธ์พลังงานของประเทศญีป่ นุ่ ปี 2557 (Strategic Energy Plan 2014) มีนโยบายสนับสนุ น
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็ นแหล่งพลังงานที่จะเข้ามาช่วยตอบสนองความต้องการใช้
ไฟฟ้าในช่วงกลางวันทีม่ คี วามต้องการไฟฟ้าสูง (On Peak) ทัง้ นี้ ภายใต้กรอบการรับซือ้ ไฟฟ้าในรูปแบบ
Feed-in Tariff (FiT) METI ได้กาหนดอัตราการรับซือ้ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของโครงการทีย่ ่นื คาขอ
ในแต่ละปี ดงั นี้
ระยะเวลาที่ยื่นคาขอ

Feed-in Tariff (FiT)
(เยนต่อกิ โลวัตต์-ชัวโมง)
่

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

1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560

24

ทีม่ า : 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, Settlement of FY2015 Purchase Prices and FY2015
Surcharge Rates under the Feed-in Tariff Scheme for Renewable Energy และ Settlement of FY2016
Purchase Prices and FY2016 Surcharge Rates under the Feed-in Tariff Scheme for Renewable Energy,
www.meti.go.jp
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แผนภาพแสดงกาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้กรอบการรับซือ้ ไฟฟ้าในรูปแบบ
Feed-in Tariff (FiT) ในปี 2555-กุมภาพันธ์ 2559

ทีม่ า :

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

หมายเหตุ : นับตัง้ แต่เดือนเมษายน 2557 ข้อมูลกาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สะสมของโครงการทีม่ กี าร
ดาเนินการแล้วนับรวมเพียงโครงการทีม่ กี ารลงทะเบียนภายใต้กรอบการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in
Tariff (FiT) เท่านัน้

ภายหลังการประกาศใช้กรอบการรับซือ้ ไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ในปี 2555 กาลังการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มกี ารปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยกาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์จากโรงไฟฟ้าทีล่ งทะเบียนภายใต้กรอบการรับซือ้ ไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) เพิม่ ขึน้
จาก 5 กิกะวัตต์ ในปี 2555 เป็ น 79 กิกะวัตต์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1,586 ในขณะที่
กาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากโรงไฟฟ้าทีเ่ ปิ ดดาเนินการแล้วเพิม่ ขึน้ จาก 1 กิกะวัตต์ ในปี
2555 เป็ น 26 กิกะวัตต์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3,138
อย่างไรก็ดี การเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ส่งผลให้ผปู้ ระกอบ
กิจการไฟฟ้าเอกชนบางรายเริม่ ประสบข้อจากัดด้านความสามารถของระบบโครงข่ายไฟฟ้าในการรับปริมาณ
พลังงานไฟฟ้า และไม่สามารถปรับสมดุลระหว่างปริมาณการผลิตไฟฟ้าและความต้องการไฟฟ้าในภูมภิ าคที่
ตนรับผิดชอบได้ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ในช่วงต้นปี 2558 หน่ วยงานทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน (The Agency for Natural
Resources and Energy (“ANRE”)) ประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาและแนวทางในการ
ดาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อแก้ไขแนวทางการรับซือ้ ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยบริษทั ผูป้ ระกอบกิจการ
ไฟฟ้า ซึง่ รวมถึงการจากัดปริมาณการรับซือ้ ไฟฟ้า (Curtailment) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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หัวข้อ

ก่อนประกาศแก้ไข

หลังประกาศแก้ไข

(1) โครงการทีถ่ ูกจากัดปริมาณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงาน โรงไฟฟ้าทุกขนาด (ทัง้ นี้สาหรับโรงไฟฟ้า
การรับซื้อไฟฟ้า
(Curtailment)

ลม ทีม่ กี าลังการผลิตตัง้ แต่ 500 กิโลวัตต์

พลังงานแสงอาทิตย์ มีนโยบายจากัด
ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า (Curtailment)
โรงไฟฟ้าทีม่ กี าลังการผลิตตัง้ แต่ 10
กิโลวัตต์ขน้ึ ไปก่อน)

(2) การจากัดปริมาณการรับซื้อ  จากัดการรับซื้อไฟฟ้าเป็นรายวัน (Daily  จากัดการรับซื้อไฟฟ้าเป็นรายชั ่วโมง
ไฟฟ้าโดยไม่ตอ้ งจ่าย
ค่าชดเชย

basis)

(Hourly basis)

 ระยะเวลาจากัดการรับซื้อสูงสุด 30 วัน  ระยะเวลาจากัดการรับซื้อสูงสุด 360
ชัวโมงต่
่
อปี สาหรับโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ และ 720 ชัวโมงต่
่
อปี
สาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลม

ต่อปี

ทีม่ า :

(4)

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

โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค สาหรับธุรกิ จโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์

โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค เป็ นโครงสร้างการร่วมทุนรูปแบบหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น โดยการ
ทาสัญญาการลงทุนทีเคระหว่างนักลงทุนทีเคและผูด้ าเนินกิจการ (Operator) โดยสัญญาการลงทุนทีเคนัน้ อยู่
ภายใต้ประมวลกฎหมายพาณิชย์ของประเทศญี่ปุ่น (Commercial Code of Japan) มาตรา 535 ทัง้ นี้
โดยทัวไปโครงสร้
่
างการลงทุนดังกล่าวมีผเู้ กีย่ วข้องทีส่ าคัญดังนี้ (โปรดดูรายละเอียดของโครงสร้างการลงทุน
แบบจีเค-ทีเค ในเอกสารแนบ 6 ข้อเปรียบเทียบทางกฎหมายระหว่างประเทศไทยและประเทศญีป่ นุ่ )
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แผนภาพแสดงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของการดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทป่ี ระเทศญีป่ นุ่ ภายใต้
โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค

(ก)

(ข)

ผู้ดาเนิ นกิ จการ (Operator) : เป็ นบริษัทที่มกั จะจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจากัด รูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งภายใต้ พระราชบัญญัติว่าด้วยบริษทั ของประเทศญี่ปุ่น (Companies Act) ทีเ่ รียกว่า
บริษทั จีเค ผูด้ าเนินกิจการ (Operator) เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และมีสทิ ธิ
และหน้าทีต่ ามกฎหมายในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทัง้ นี้ ผูด้ าเนินกิจการ (Operator) จะดาเนิน
กิจการและมีความรับผิดชอบต่อนักลงทุนทีเคตามเงื่อนไขทีก่ าหนดในสัญญาการลงทุนทีเคภายใต้
หลักการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวัง (Duty of Care) โดยอาจพิจารณาว่าจ้างบริษทั บริหาร
ทรัพย์สนิ (Asset Management Company) หรือผูบ้ ริหารจัดการและบารุงรักษา (O&M Contractor)
ตามขอบเขตการดาเนินงานและเงื่อนไขทีก่ าหนดในสัญญาทีเค
นักลงทุนที เค : เป็ นผู้จดั หาเงินลงทุนส่วนทุนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ผู้
ดาเนินกิจการ (Operator) และมีสทิ ธิได้รบั ส่วนแบ่งกาไรที่ได้จากการประกอบธุรกิจของผูด้ าเนิน
กิจการ (Operator) เป็ นผลตอบแทนจากการลงทุนตามทีต่ กลงในสัญญาการลงทุนทีเค ทัง้ นี้ ภายใต้
ประมวลกฎหมายพาณิชย์ของประเทศญี่ปุ่น (Commercial Code of Japan) นักลงทุนทีเคเป็ นนัก
ลงทุนที่ไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารหรือดาเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Silent
Investor) รวมทัง้ ไม่มีอานาจกระทาการแทนและไม่มสี ทิ ธิออกเสียงเรื่องที่อยู่ภายใต้อานาจการ
ตัดสินใจของผูด้ าเนินกิจการ (Operator)

(ค)

ทรัสตี (ISH) : เป็ นผูถ้ อื หุน้ สามัญ (Normal Membership Interest) และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
(Managing Membership Interest) ในผูด้ าเนินกิจการ (Operator) ทัง้ นี้โดยทัวไป
่ ISH มักจะไม่
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(ง)

(จ)

ดาเนินการบริหารงานในบริษัทผู้ดาเนินกิจการ (Operator) เอง ผู้ดาเนินกิจการ (Operator) จึง
ว่าจ้างบริษทั บริหารทรัพย์สนิ (Asset Management Company) ให้ดาเนินการแทน
ผู้ให้ก้ ู : เป็ นผู้ให้เงินกู้เพื่อพัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แก่ผดู้ าเนิน
กิจการ (Operator) โดยผู้ดาเนินกิจการ (Operator) จะเข้าทาสัญญาเงินกู้กบั ผู้ให้กู้เพื่อกาหนด
วงเงินกู้ อัตราดอกเบีย้ การผ่อนชาระเงินกู้ และเงื่อนไขต่างๆ ทีผ่ ดู้ าเนินกิจการ (Operator) ในฐานะ
ผูก้ จู้ ะต้องปฏิบตั ติ าม
ผูป้ ระกอบกิ จการไฟฟ้ าเอกชน : เป็ นผูร้ บั ซือ้ ไฟฟ้าจากผูด้ าเนินกิจการ (Operator) ตามอัตราการ
รับซือ้ ไฟฟ้าและระยะเวลาการรับซือ้ ทีก่ าหนดในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า

(ฉ)

เจ้าของที่ ดิน : ผูด้ าเนินกิจการ (Operator) จะเข้าทาสัญญาซือ้ ขายทีด่ นิ หรือสัญญาเช่าทีด่ นิ หรือ
สัญญาให้ใช้สทิ ธิเหนือพื้นดิน (แล้วแต่ กรณี) กับเจ้าของที่ดิน เพื่อใช้เป็ นที่ตงั ้ โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

(ช)

ผู้รบั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) : เป็ นผูใ้ ห้บริการออกแบบ จัดหาอุปกรณ์
และก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทัง้ นี้ ขอบเขตงานตามสัญญารับเหมาก่อสร้างแบบ
เบ็ดเสร็จอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ เช่น เป็ นสัญญาจ้างเหมา (Lump Sum Turnkey) หรือ
แยกขอบเขตงานออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างออกจากกัน
บริ ษทั บริ หารทรัพย์สิน (Asset Management Company) : ทาหน้าที่บริหารจัดการโรงไฟฟ้า

(ซ)

พลังงานแสงอาทิตย์ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดในสัญญาบริหารจัดการทรัพย์สนิ (Asset Management
Agreement) ระหว่างผูด้ าเนินกิจการ (Operator) และบริษทั บริหารทรัพย์สนิ (Asset Management
Company)
(ฌ)

ผู้บริ หารจัดการและบารุงรักษา (O&M Contractor) : ทาหน้าทีใ่ ห้บริการและซ่อมบารุงภายใต้
สัญญาดาเนินการและบารุงรักษา (O&M Contract) ระหว่างผู้ดาเนินกิจการ (Operator) และ
ผูบ้ ริหารจัดการและบารุงรักษา

ภายใต้การลงทุนแบบจีเค-ทีเ ค กลุ่มบริษัทฯ เป็ นนักลงทุ นที่ไม่มีส่ว นร่วมในการบริหารงานหรือ
ดาเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Silent Investor) ซึง่ เรียกว่านักลงทุนทีเค อย่างไรก็ดี กลุ่ม
บริษทั ฯ มีการควบคุมดูแลการจัดการและการดาเนินงานของผูด้ าเนินกิจการ (Operator) โดยกลุ่มบริษทั ฯ จะ
คัดเลือกผูท้ เ่ี กีย่ วข้องสาหรับกิจกรรมการดาเนินงานทีส่ าคัญของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตาม
รายละเอียดในข้อ (ค) – (ฌ) และกาหนดให้ผดู้ าเนินกิจการ (Operator) เข้าทาสัญญากับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องดังกล่าว
โดยระบุในสัญญาการลงทุนทีเคระหว่างนักลงทุนทีเคและผู้ดาเนินกิจการ (Operator) ทัง้ นี้ ผู้ดาเนินกิจการ
(Operator) มีภาระผูกพันต้องปฏิบตั ติ ามสัญญาการลงทุนทีเคดังกล่าว
ในส่วนของทรัสตี (ISH) จะไม่ดาเนินการบริหารงานในบริษัทผู้ดาเนินกิจการ (Operator) เอง
เนื่องจากโครงสร้างของ ISH เป็ นองค์กรทีไ่ ม่มเี จ้าของ (Orphaned Entity)
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สาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทป่ี ระเทศญีป่ นุ่ ทีด่ าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วโครงการที่ 1 -5 มีผเู้ กีย่ วข้องทีส่ าคัญดังนี้
ลาดับ

โครงการ

ผูด้ าเนิ นกิ จการ

นักลงทุนทีเค

ทรัสตี (ISH)

ผูใ้ ห้ก้ ู

ผูป้ ระกอบกิ จการ
ไฟฟ้ าเอกชน

ผูร้ บั เหมาก่อ
สร้างแบบ

บริ ษทั บริ หาร ผูบ้ ริ หารจัดการ
ทรัพย์สิน (Asset และบารุงรักษา

เบ็ดเสร็จ (EPC
Contractor)

Management
Company)

(O&M
Contractor)

1

โครงการที่ 1 Nakatsugawa PV

Greenergy
Holdings

Ippan Shadan
Hojin SE Solar
Holdings

สถาบันการเงินใน Kyushu Electric
ประเทศญีป่ นุ่ แห่ง Power Company
ที่ 1

BCPGE

BCPGJ

BCPGE

2

โครงการที่ 2

Takamori PV

Greenergy
Holdings

Ippan Shadan
Hojin SE Solar
Holdings

สถาบันการเงินใน Kyushu Electric
ประเทศญีป่ นุ่ แห่ง Power Company
ที่ 1

BCPGE

BCPGJ

BCPGE

3

โครงการที่ 3

Nojiri PV

Greenergy
Holdings

Ippan Shadan
Hojin SE Solar
Holdings

สถาบันการเงินใน Kyushu Electric
ประเทศญีป่ นุ่ แห่ง Power Company
ที่ 1

BCPGE

BCPGJ

BCPGE

4

โครงการที่ 4

GKTT

Greenergy Power

Ippan Shadan
Hojin SE Solar
Holdings

สถาบันการเงินใน Kyushu Electric JFE Electrical &
ประเทศญีป่ นุ่ แห่ง Power Company Control Systems,
ที่ 2
Inc.

TSS

BCPGE

5

โครงการที่ 5

Nikaho PV

J1

-

สถาบันการเงินใน Tohoku Electric Daiwa House
ประเทศญีป่ นุ่ แห่ง Power Company Industry Co., Ltd.
ที่ 3

BCPGJ

BCPGE
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2.2.3

การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริการ

กลุ่ ม บริษัท ฯ มีนโยบายในการจัด หาผลิต ภัณฑ์และบริก ารเพื่อ ดาเนิ น การลงทุ นในธุ ร กิจ ไฟฟ้ าพลัง งาน
หมุนเวียนของกลุ่มบริษทั ฯ ทีส่ อดคล้องกับกลยุทธ์การแข่งขัน โดยในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของกลุ่ม
บริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ หรือคณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุนของบริษทั ฯ จะเป็ นผู้พจิ ารณาอนุ มตั ิ
โครงการลงทุนตามตารางอานาจอนุมตั ิ จากนัน้ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จะเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการจัดหาพัสดุเพื่อดูแล
ให้การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุม เช่น การจัดซือ้ การคัดเลือกผูร้ บั เหมา เป็ นต้น
จากนัน้ จะแจ้งผลการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้บริษทั ย่อยดาเนินการทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
2.2.3.1 โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ในประเทศไทย
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการสาหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ
ประกอบด้วยขัน้ ตอนหลัก ได้แก่ (1) การจัดหาทีต่ งั ้ โครงการ (2) การขออนุ ญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
(3) การจัดจ้างผู้รบั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (4) การจัดจ้างผู้บริหารจัดการและบารุงรักษา และ (5) มาตรการ
เกีย่ วกับผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก)

การจัดหาที่ตงั ้ โครงการ

ในการพิจารณาเลือกพืน้ ทีท่ ่จี ะก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นนั ้ กลุ่มบริษัทฯ กาหนด
หลัก เกณฑ์ก ารคัด เลือ กที่ดิน ซึ่ง เป็ น ไปตามกลยุ ท ธ์ใ นการแข่ง ขัน ของกลุ่ ม บริษัท ฯ โดยเกณฑ์ด ัง กล่ า ว
ประกอบด้วย
(1)

ตรวจสอบข้อมูลความเข้มของพลังงานแสงอาทิตย์ซง่ึ เป็ นปจั จัยสาคัญทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อปริมาณ
ไฟฟ้าทีจ่ ะผลิตได้ในแต่ละพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ เช่น
องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือองค์การนาซ่ า และในบาง
โครงการอาจมีการว่าจ้างที่ปรึกษาทางเทคนิค เพื่อใช้ประกอบการศึกษาความเป็ นไปได้ของ
โครงการลงทุน

(2)

กาหนดตาแหน่ งที่ตงั ้ เช่น อยู่ในพืน้ ทีท่ ่มี คี วามเข้มของพลังงานแสงอาทิตย์ เฉลีย่ รายปี ในระดับสูง
อยู่ในพืน้ ทีท่ ส่ี ามารถบริหารจัดการความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติได้ภายในต้นทุนทีเ่ หมาะสม และใกล้
จุดเชื่อมต่อของการไฟฟ้า เป็ นต้น

เมื่อกาหนดหลักเกณฑ์พจิ ารณาแล้ว กลุ่มบริษัทฯ จะดาเนินการจัดหาที่ดนิ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกลุ่ม
บริษทั ฯ กาหนด ทัง้ นี้ การจัดหาที่ดนิ เป็ นส่วนหนึ่งของการอนุ มตั โิ ครงการทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ จะเข้าลงทุน โดย
กลุ่มบริษทั ฯ มีขนั ้ ตอนในการจัดหาทีด่ นิ เพื่อประกอบธุรกิจดังนี้
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1) จัดทาข้อกาหนดของลักษณะทีด่ นิ ทีต่ ้องการ ซึ่งรวมถึงขนาดพื้นที่ สภาพแวดล้อม และกรอบ
ราคา เป็ นต้น
2) ดาเนินการสรรหาที่ดนิ ตามข้อกาหนดดังกล่าว โดยอาจคัดเลือกจากที่ดินที่มีอยู่ จัดหาผ่าน
นายหน้าค้าทีด่ นิ หรือซือ้ กับเจ้าของทีด่ นิ โดยตรง และจัดทารายงานเปรียบเทียบผลการสรรหา
ทีด่ นิ
3) ดาเนินการสารวจทีด่ นิ ซึง่ รวมถึงการตรวจสอบสภาพพืน้ ดิน การวัดระยะห่างจากจุดเชื่อมต่อ
ของการไฟฟ้ า และการตรวจสอบประวัติก ารเกิด ภัย พิบ ัติท างธรรมชาติ เป็ น ต้ น รวมถึง
ดาเนินการตรวจสอบเอกสารสิทธิของทีด่ นิ แต่ละแปลง
4) จัดทารายงานสรุปผลการตรวจสอบที่ดนิ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและจัดการการ
ลงทุน หรือคณะกรรมการบริษทั (อ้างอิงตารางอานาจอนุมตั )ิ เพื่ออนุมตั กิ ารเข้าซือ้ ทีด่ นิ
(ข)

การขออนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์

ก่อนทีจ่ ะเริม่ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มบริษทั ฯ จะดาเนินการขอใบอนุญาตที่
เกีย่ วข้องจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทีม่ า : คู่มอื การพัฒนาและการลงทุนผลิตพลังงานทดแทนชุดที่ 2 พลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน
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ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ระบวนการดาเนินงานเพื่อให้บุคลากรทีด่ าเนินงานในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับใบอนุญาตปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด และมันใจว่
่ ากลุ่มบริษทั ฯ มีใบอนุญาตจาเป็ นในการดาเนินธุรกิจอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน
(ค)

การจัดจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ

บริษทั ฯ เป็ นผูด้ าเนินการคัดเลือกผูร้ บั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จของบริษทั ย่อยในลักษณะสัญญา
จ้างเหมา (Lump Sum Turnkey) โดยจะมีคณะกรรมการจัดหาพัสดุ หรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาจพิจารณา
แต่งตัง้ คณะกรรมการโครงการพัฒนาธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ ซึ่งประกอบด้วยผูบ้ ริหารฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
ฝา่ ยปฏิบตั กิ าร ฝา่ ยการเงินและบัญชี ฝา่ ยยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ ดูแลการจัดซือ้ และการประกวด
ราคาเฉพาะโครงการนัน้ ๆ โดยกระบวนการจัดจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จทีส่ าคัญมีรายละเอียดดังนี้


บริษทั ฯ จัดทาเอกสารประกวดราคาซึง่ ประกอบด้วย (1) Instruction to Bidder (2) Form of Bid
และ (3) ร่างสัญญาซึง่ แบ่งออกเป็ นสัญญาในส่วนของการจัดหาแผงเซลล์แสงอาทิตย์และสัญญาใน
ส่วนของการจัดจ้างผูร้ บั เหมาออกแบบก่อสร้างโครงการ ทัง้ นี้ ในเอกสารสรุปเงื่อนไขในการประกวด
ราคาจะระบุถึงร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference (TOR)) โดยมีข้อมูลที่สาคัญ ได้แก่
ข้อมูลโครงการ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดาเนินงาน คุณสมบัตขิ องผูร้ บั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ
เงื่อนไขทางด้านการเงิน ข้อกาหนดมาตรฐานของอุปกรณ์หลัก และระยะเวลาการส่งมอบงาน



บริษทั ฯ ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference (TOR)) เพื่อให้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างแบบ
เบ็ดเสร็จที่มรี ายชื่ออยู่ในทะเบียนผูค้ ้าของบริษทั ฯ (Approved Vendor List) ที่สนใจเข้ารับการ
คัดเลือก



คณะกรรมการจัดหาพัสดุ หรือคณะกรรมการโครงการพัฒนาธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ (แล้วแต่กรณี)
พิจารณาคัดเลือกผูร้ บั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จทีย่ ่นื ข้อเสนอดาเนินงาน โดยแบ่งการพิจารณาเป็ น
2 รอบ ดังนี้
(1)

ตรวจสอบคุ ณ สมบัติ ข องผู้ย่ืน ข้อ เสนอควบคู่ ก ับ การพิจ ารณาคุ ณ สมบัติ ด้า นเทคนิ ค
(Technical Proposal) ของผูย้ ่นื ข้อเสนอแต่ละราย เพื่อคัดเลือกผูย้ ่นื ข้อเสนอทีม่ คี ุณสมบัติ
เหมาะสมให้ เ หลือ น้ อ ยราย โดยหากจ าเป็ น อาจเชิญ ผู้ย่ืน ข้อ เสนอมาท า Technical
Clarification ด้วย

(2)

ตรวจสอบคุณสมบัติด้านราคา (Price Proposal) ของผู้ย่นื ข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือก
คุ ณสมบัติด้า นเทคนิ ค เพื่อ ให้ม นั ่ ใจว่ า กลุ่ ม บริษัท ฯ ได้ว่ า จ้า งผู้ร ับ เหมาก่ อ สร้า งแบบ
เบ็ดเสร็จทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละราคาทีเ่ หมาะสม
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บริษทั ฯ เจรจาต่อรองกับผูร้ บั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก โดยอ้างอิง Proposal
Verification จากที่ปรึกษาทางเทคนิคประกอบการเจรจาเพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดตามที่กลุ่ม
บริษทั ฯ กาหนด



คณะกรรมการจัดหาพัสดุ หรือคณะกรรมการโครงการพัฒนาธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ (แล้วแต่กรณี)
พิจารณาคัดเลือกผูร้ บั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ



นาเสนอรายชื่อผู้รบั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ ที่ได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการจัดหาพัสดุ หรือ
คณะกรรมการโครงการพัฒนาธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ (แล้วแต่กรณี) ต่อคณะกรรมการบริษทั ย่อย
เพื่ออนุมตั กิ ารจัดจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ

(ง)

การจัดจ้างผูบ้ ริหารจัดการและบารุงรักษา

กลุ่มบริษทั ฯ ได้ว่าจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จภายในประเทศ (Onshore EPC Contractor)
ของแต่ละโครงการในการให้บริการและซ่อมบารุงภายใต้ สญ
ั ญาจ้างบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
(O&M Contract) เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในปจั จุบนั ของกลุ่มบริษทั ฯ มีการดาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็ นผูท้ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญทีส่ ุดในการดูแลบารุงรักษาโครงการทีบ่ ริษทั ดังกล่าว
เป็ นผูก้ ่อสร้าง
(จ)

มาตรการเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม

กลุ่มบริษทั ฯ ได้ดาเนินการด้านสิง่ แวดล้อมตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อประกอบการ
ขออนุญาตก่อสร้างและประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษทั ฯ ทัง้ นี้ โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็ น โครงการหรือ กิจ การที่ไ ม่เ ข้า ข่า ยต้อ งจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อ ม
(Environmental Impact Assessment (EIA)) แต่จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดทีเ่ ป็ นเงื่อนไขประกอบการ
อนุญาต โดยมีรายละเอียดดังนี้

 กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

ประมวลหลักการปฏิ บตั ิ (Code of Practice
(CoP)) มาตรการป้ องกัน แก้ไข และติ ดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม(1)

รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย (Environmental & Safety
Assessment (ESA)) (2)

ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วย
มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมสาหรับผูไ้ ด้รบั การยกเว้นไม่
ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2555

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ งการทารายงาน
เกีย่ วกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมและความ
ปลอดภัย พ.ศ. 2552
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ประมวลหลักการปฏิ บตั ิ (Code of Practice
(CoP)) มาตรการป้ องกัน แก้ไข และติ ดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม(1)

รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย (Environmental & Safety
Assessment (ESA)) (2)

 ประกอบการ
ขอรับใบอนุญาต

ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน (ร.ง.4)

 ประเภท
เทคโนโลยี

ทุกประเภทเทคโนโลยี

ทุกประเภทเทคโนโลยี

 ประเภทเชื้อเพลิ ง ทุกประเภทเชือ้ เพลิงและแหล่งพลังงานต้นกาลัง

ทุกประเภทเชือ้ เพลิงและแหล่งพลังงานต้นกาลัง

 กาลังการผลิ ต
ติ ดตัง้ ที่ เข้าข่าย

- ตัง้ แต่ 1,000 กิโลโวลท์แอมแปร์ขน้ึ ไป แต่ไม่ถงึ ตัง้ แต่ 5 เมกะวัตต์ขน้ึ ไป แต่ไม่ถงึ 10 เมกะวัตต์
10 เมกะวัตต์ (กรณีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
ซึง่ ไม่เข้าข่ายต้องจัดทารายงาน EIA)
- ตัง้ แต่ 1,000 กิโลโวลท์แอมแปร์ขน้ึ ไป (กรณี
โรงไฟฟ้าทีไ่ ม่มกี ารเผาไหม้เชือ้ เพลิง เช่น
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ลม น้า)

 หลักการ/

ผูป้ ระกอบกิจการจะต้อง

วัตถุประสงค์

ผูป้ ระกอบกิจการจะต้อง

- ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตาม - ศึกษาผลกระทบต่ อ สิ่ง แวดล้อ มและวิเคราะห์
ตรวจสอบที่ กกพ. ได้ ก าหนดไว้ แ ล้ ว เป็ น
มาตรฐานขัน้ ต่าเดียวกันสาหรับทุกโครงการ

- ดาเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อ
เปิ ดโอกาสให้ผู้มสี ่วนได้เสียกับโครงการเข้ามา
แสดงความคิดเห็นตัง้ แต่เริม่ ต้นโครงการ รวมทัง้
จะต้องรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็นและข้อห่วงใย
ที่ ไ ด้ ม าพิ จ ารณาก าหน ดเป็ น มาตร การ ที่
เหมาะสมเพิ่ม เติม ไว้ใ นแนบท้า ยของรายการ
ตรวจสอบด้านสิง่ แวดล้อมด้วย

อันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการประกอบกิจการ

- เสนอมาตรการป้ องกัน และแก้ ไ ข เพื่ อ ลด
ผลกระทบ และจัดให้มรี ะบบบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย ให้คณะทางาน ESA ของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบ ทัง้ นี้ ผล
การศึกษาและการกาหนดมาตรการของแต่ ล ะ
โครงการอาจแตกต่างกันได้เป็นกรณีไป

ผูป้ ระกอบกิจการสามารถนามาตรการขัน้ ต่าใน CoP ไประบุเป็นข้อเสนอเบือ้ งต้นในรายงาน ESA ได้ โดย
กาหนดมาตรการเพิม่ เติมเฉพาะโครงการหรือแต่ละกิจกรรมจากผลการศึกษาและการรับฟงั ความคิดเห็น
 กรณี ยกเว้น

ไม่ม ี

 ช่วงเวลาที่ต้อง
จัดทา

การดาเนินการแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง คือ ก่อนยื่นคา ก่อนยืน่ คาขอรับใบอนุญาต
ขอรับใบอนุ ญาต การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมระหว่างดาเนินการ และการฟื้ นฟูสภาพ
พืน้ ทีเ่ มือ่ เลิกดาเนินการ

โรงงานที่ต ัง้ อยู่ใ นนิ ค มอุ ต สาหกรรม หรือ ในเขต
ส่งเสริมการลงทุน ที่ได้จดั ทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมแล้ว
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คู่มอื การขอรับใบอนุ ญาตประกอบกิจการไฟฟ้า – ใบอนุ ญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ระบบจาหน่ ายไฟฟ้า และ
จาหน่ายไฟฟ้า โดยสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ฝ่ายใบอนุ ญาต และคู่มอื ประมวลหลักการปฏิบตั ิ
(Code of Practice : CoP) สาหรับผูป้ ระกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก
หมายเหตุ : (1) การดาเนินการประมวลหลักการปฏิบตั ิ (Code of Practice (CoP)) มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม มีความแตกต่างกันตามประเภทแหล่งพลังงานและเทคโนโลยีทใ่ี ช้ในการผลิต
ไฟฟ้า โดยเริม่ บังคับใช้ในเดือนธันวาคม 2555

ทีม่ า :

ทัง้ นี้ สามารถสรุปประเภทรายงานด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยทีต่ ้องจัดทา โดยจาแนกตาม
ประเภทของโรงไฟฟ้าและขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ ได้ดงั นี้
กาลังการผลิ ตติ ดตัง้

ประเภทโรงไฟฟ้ า
พลังความร้อน

ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิ ง

10 เมกะวัตต์ ขึน้ ไป

EIA/ EHIA

CoP

5 -10 เมกะวัตต์

CoP + ESA

CoP + ESA

CoP

CoP

1,000 กิโลโวลท์แอมแปร์ ขึน้ ไป

ทีม่ า : คู่มอื การขอรับใบอนุ ญาตประกอบกิจการไฟฟ้า – ใบอนุ ญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ระบบจาหน่ ายไฟฟ้า และ
จาหน่ายไฟฟ้า โดยสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ฝา่ ยใบอนุ ญาต

ณ ปจั จุบนั โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วของกลุ่ม
บริษทั ฯ ทุกโครงการ มีกาลังการผลิตติดตัง้ ตามทีร่ ะบุในใบ ร.ง.4 มากกว่า 10 เมกะวัตต์ จึงต้องดาเนินการ
ตามประมวลหลักการปฏิบตั ิ (Code of Practice (CoP)) มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มเท่ า นัน้ โดยไม่ ต้อ งจัด ท ารายงานเกี่ย วกับ การศึก ษามาตรการป้ อ งกัน และแก้ไ ข
ผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental & Safety Assessment (ESA))
ในส่วนของการจัดการขยะและกากของเสีย เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์อ่นื ๆ ทีช่ ารุดหรือ
หมดอายุการใช้งาน กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะว่าจ้างบริษัทรับกาจัดสิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุท่ไี ม่ใช้แล้วที่ได้รบั
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อดาเนินการดังกล่าว

2.2.3.2 โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ในประเทศญี่ปุ่น
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการสาหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่ม
บริษัท ฯ ที่ป ระเทศญี่ปุ่น ประกอบด้ว ยขัน้ ตอนหลัก เช่ น เดีย วกับ การพัฒ นาโครงการโรงไฟฟ้ าพลัง งาน
แสงอาทิตย์ในประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน
ของบริษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั โิ ครงการลงทุนตามตารางอานาจอนุมตั ิ จากนัน้ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ จะ
แต่งตัง้ คณะทางานซึง่ ประกอบด้วยทีมงานของกลุ่มบริษทั ฯ ทีป่ ระเทศไทยและประเทศญีป่ นุ่ เพื่อรับผิดชอบใน
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การดาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป ทัง้ นี้ คณะทางานดังกล่าวจะต้องกลับมารายงานความก้าวหน้าและผลการ
ดาเนินงานให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุนของบริษัทฯ ทราบ
อย่างสม่าเสมอ
การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่ มีขนั ้ ตอนทีส่ าคัญดังนี้
(ก)

การพัฒนาโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ในประเทศญี่ปนุ่ 13
(1)

การเลือกสถานที่ตงั ้ โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์

ในการพิจารณาเลือกพืน้ ทีท่ จ่ี ะก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นนั ้ กลุ่มบริษทั ฯ
กาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ดนิ ซึ่งเป็ นไปตามกลยุทธ์ในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ โดยมี
หลักเกณฑ์สาคัญในการพิจารณา เช่น อยู่ในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามเข้มของพลังงานแสงอาทิตย์เฉลีย่ รายปี
ในระดับสูง สามารถบริหารจัดการความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติได้ภายในต้นทุนทีเ่ หมาะสม และใกล้
จุดเชื่อมต่อกับสายส่งของผูป้ ระกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนในภูมภิ าคนัน้ ๆ เป็ นต้น
(2)

การขออนุญาตดาเนิ นโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์กบั METI (Facility
Approval)

กลุ่มบริษทั ฯ ต้องดาเนินการยื่นขออนุ ญาตดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ต่อ METI (Ministry of Economic Trade and Industry) สาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทก่ี ลุ่ม
บริษัทฯ วางแผนจะก่อสร้าง เพื่อได้รบั สิทธิขายไฟฟ้าแก่ผปู้ ระกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนในภูมภิ าค
ในอัตรารับซือ้ แบบ Feed-in Tariff (FiT) ตามอัตราทีก่ าหนดโดย METI โดยในขัน้ ตอนการขอ
อนุญาต กลุ่มบริษทั ฯ จะต้องแจ้งข้อมูลสถานทีต่ งั ้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป้าหมาย คุณสมบัติ
และลักษณะจาเพาะของอุปกรณ์ทจ่ี ะเลือกใช้ เช่น รายละเอียดรุ่นของผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น รวมถึงแจ้ง
รายชื่อผูผ้ ลิตอุปกรณ์ดงั กล่าว
ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั ฯ จะต้องรายงานความคืบหน้าต่อ METI เกีย่ วกับการจัดหาทีด่ นิ เพื่อ
ดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการทาสัญญาซือ้ ขายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพือ่
ยืนยันอัตรารับซือ้ แบบ Feed-in Tariff (FiT) ทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ จะได้รบั ตามระยะเวลาที่ METI กาหนด

13

Frequently Asked Questions About Japan’s Feed-in- Tariff System, K&L Gates, Spring 2013
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(3)

การขอเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้ า (Grid Connection)

กลุ่ ม บริษัท ฯ จะยื่น ค าขอต่ อ ผู้ป ระกอบกิจ การไฟฟ้ าเอกชนในภู มิภ าคที่ก ลุ่ ม บริษัท ฯ
วางแผนจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อศึกษาด้านเทคนิคว่าอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ทก่ี ลุ่มบริษทั ฯ วางแผนจะนามาใช้สามารถทางานร่วมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของผูป้ ระกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนได้ และตรวจสอบศักยภาพของโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Capacity)
ทีจ่ ะขอเชื่อมต่อ หากคาขอดังกล่าวได้รบั การอนุ ญาต ผูป้ ระกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนในภูมภิ าคจะ
ออกหนังสือตอบรับการขอเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) และแจ้งค่า ใช้จ่ายที่
เกีย่ วข้องกับการเชื่อมต่อ (Quotation) ต่อกลุ่มบริษทั ฯ ต่อไป
ภายหลัง จากกลุ่ มบริษัทฯ ได้เจรจาและยืนยันรับค่าใช้จ่ายที่เ กี่ยวข้องกับการเชื่อมต่ อ
โครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) เพื่อจองสิทธิการเชื่อมต่อทีไ่ ด้ศกึ ษาไว้แล้ว กลุ่มบริษทั ฯ จะยื่น
คาร้องเพื่อขอทาสัญญาเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า (Power Grid Connection Agreement (“GCA”))
และสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement (“PPA”)) ต่อผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า
เอกชนในภูมภิ าค
(4)

การจัดหาที่ดินเพื่อดาเนิ นโครงการ

เมื่อได้รบั หนังสือตอบรับการขอเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) แล้ว กลุ่ม
บริษทั ฯ จะดาเนินการจัดหาทีด่ นิ หรือกรรมสิทธิการใช้
ทด่ี นิ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี ลุ่มบริษทั ฯ กาหนด
์
ในข้อ (1) โดยอาจเป็ นการซื้อที่ดนิ หรือเช่าที่ดนิ (แล้วแต่กรณี) ทัง้ นี้ การจัดหาที่ดนิ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของการอนุมตั โิ ครงการทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ จะเข้าลงทุน โดยกลุ่มบริษทั ฯ จะจัดทาข้อกาหนดของลักษณะ
ทีด่ นิ ทีต่ อ้ งการ ซึง่ รวมถึงขนาดพืน้ ที่ สภาพแวดล้อม และกรอบราคา เป็ นต้น และดาเนินการสรรหา
ทีด่ นิ ตามข้อกาหนดดังกล่าวและเปรียบเทียบการสรรหาทีด่ นิ ตามความเหมาะสม
(5)

การขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการดาเนิ นธุรกิ จ

ก่ อ นที่จ ะเริ่ม ก่ อ สร้า งโรงไฟฟ้ าพลัง งานแสงอาทิต ย์ กลุ่ ม บริษั ท ฯ จะด าเนิ น การขอ
ใบอนุ ญาตทีเ่ กีย่ วข้องจากหน่ วยงานต่างๆ อาทิ ใบอนุ ญาตการปรับทีด่ นิ ใบอนุ ญาตก่อสร้าง ฯลฯ
โดย BCPGJ หรือ BCPGE ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยที่บริษทั ฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 จะเป็ นผูศ้ กึ ษาและ
เตรียมเอกสารที่จาเป็ นในการขอใบอนุ ญาตทีเ่ กี่ยวข้อง และผูด้ าเนินกิจการ (Operator) ของแต่ละ
โครงการจะเป็ นผูด้ าเนินการยื่นขอใบอนุญาตดังกล่าว
ทัง้ นี้ สาหรับมาตรการด้านสิง่ แวดล้อม กลุ่มบริษัทฯ ได้ดาเนินการด้านสิง่ แวดล้อมตาม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อประกอบการขออนุ ญาตก่อสร้างและประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ข้อกาหนดเกีย่ วกับการดาเนินการด้านสิง่ แวดล้อมตาม
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กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องจะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมภิ าคของประเทศญีป่ นุ่ ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั ฯ ได้จดั ให้
มีทมี งานเพื่อศึกษาและดาเนินงานในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ติ ามมาตรการเกีย่ วกับผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ากลุ่มบริษทั ฯ มีการดาเนินการทีจ่ าเป็ นในการดาเนิ นธุรกิจอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน
(6)

การจัดจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ

กลุ่มบริษัทฯ จะดาเนินการคัดเลือกผูร้ บั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จในลักษณะสัญญาจ้าง
เหมา (Lump Sum Turnkey) โดยคณะทางานทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหารฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องจากประเทศไทย เช่น ฝ่ายปฏิบตั ิการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายยุ ทธศาสตร์องค์ก รและพัฒนาธุรกิจ และผู้บริหารฝ่ายที่เกี่ยวข้องจากประเทศญี่ปุ่น เช่ น
ผูอ้ านวยการสายงานการเงินและบัญชี Deputy Country Manager และ Country Manager เป็ น
ผูด้ ูแลการจัดซื้อและการประกวดราคาเฉพาะโครงการนัน้ ๆ และนาเสนอต่อผูม้ อี านาจตามตาราง
อานาจอนุมตั เิ พื่อพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
ทัง้ นี้การคัดเลือกผูร้ บั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จจะใช้การสอบราคากับผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
ก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จทีม่ คี ุณสมบัตผิ ่านเกณฑ์ทก่ี ลุ่มบริษทั ฯ กาหนด จานวนอย่างน้อย 2 ราย โดย
กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาฐานะทางการเงิน ผลงานในอดีต ข้อกาหนดมาตรฐานของอุปกรณ์หลัก
และระยะเวลาการส่งมอบงาน นอกจากนี้ ผูร้ บั เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จดังกล่าวจะต้องได้รบั การ
ยอมรับจากสถาบันการเงินทีใ่ ห้เงินกูใ้ นการพัฒนาโครงการ
(ข)

การจัดหาแหล่งเงิ นกู้เพื่อพัฒนาโครงการ

กลุ่มบริษทั ฯ จะเริม่ เจรจากับสถาบันการเงินเพื่อหาแหล่งเงินกูใ้ นการพัฒนาโครงการภายหลังจากผู้
ประกอบกิจ การไฟฟ้ าเอกชนในภู มิภ าคออกหนั ง สือ ตอบรับ การขอเชื่อ มต่ อ กับ โครงข่ า ยไฟฟ้ า (Grid
Connection) และแจ้งค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการเชื่อมต่อ (Quotation) ต่อกลุ่มบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ กลุ่มบริษัทฯ จะเจรจากับธนาคารพาณิชย์หลายรายเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ย ระยะเวลาการ
ชาระคืนเงิน กู้ และเงื่อ นไขอื่น ๆ ที่เ หมาะสมที่สุด และจะเข้า ท าสัญญาเงิน กู้ภ ายหลังได้ร ับ ใบอนุ ญ าตที่
เกีย่ วข้องในการดาเนินธุรกิจครบถ้วน
(ค)

การจัดจ้างผูบ้ ริหารจัดการและบารุงรักษา

กลุ่ ม บริษัท ฯ ได้ว่ า จ้า งบริษัท ย่ อ ยในประเทศญี่ปุ่ น ที่ก ลุ่ ม บริษัท ฯ ถือ หุ้น ร้อ ยละ 100.0 เป็ น ผู้
ให้บริการและซ่อมบารุงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศญี่ปุ่นที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ทัง้ 5
โครงการ อย่างไรก็ดี บริษัทย่อยดังกล่าวได้ทาสัญญาจ้างงานช่วง (Subcontract) งานบารุงรักษาให้กบั
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บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)

บุคคลภายนอก เช่น งานล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ งานตัดหญ้าและดูแลพืน้ ทีภ่ ายในบริเวณโครงการ และงาน
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า โดยบริษทั ย่อยดังกล่าวจะทาหน้าทีเ่ ป็ นผูต้ ดิ ตามผลการบารุงรักษาอย่างใกล้ชดิ (โปรด
ดูรายละเอียดเกีย่ วกับ กระบวนการติดตามการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าในส่วนที่ 2.2.1.2 โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่ )

2.2.4

งานที่ยงั ไม่ส่งมอบ
-ไม่ม-ี
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