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Executive Summary 

เน่ืองจากที่ผานมาภาครัฐมีนโยบายพัฒนาพลังงานไฟฟาในประเทศไทยเพื่อจัดหาไฟฟาที่

เพียงพอและใชเชื้อเพลิงที่หลากหลาย โดยมีนโยบายสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น 

โดยการรับซื้อไฟฟาจากพลังงานทดแทนประเภทตาง ๆ เชน พลังงานแสงอาทิตย กาซชีวภาพ ขยะ พลังน้ํา 

พลังงานลม จากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very Small Power Produce : VSPP) ขนาดไมเกิน 10 เมกะวัตต 

เพื่อกระจายโอกาสไปยังพื้นที่หางไกลใหมีสวนรวมในการผลิตไฟฟา และลดการลงทุนกอสรางโรงไฟฟา

ขนาดใหญ โดยภาครัฐไดมีการจัดทําแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 

(Alternative Energy Development Plan) ซึ่งมีแผนที่จะเพิ่มสัดสวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน 

ที่รอยละ 20 ของปริมาณความตองการพลังงานไฟฟารวมสุทธิ หรือประมาณกําลังการผลิตจํานวน  

19,000 เมกะวัตต ภายในป 25791 ซึ่งไดทบทวนมาตรการรับซื้อไฟฟาจากพลังงานทดแทนจากเดิม 

ที่สนับสนุนโดยรูปแบบการกําหนดใหมีสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (“Adder”) 2  เปนรูปแบบ Feed-in Tariff  

(“FiT”)3  

ผลของการปรับอัตราการรับซื้อไฟฟาจากรูปแบบ Adder เปนรูปแบบ FiT ทําใหกระแสรายได

ของโครงการโรงไฟฟาลดลง สงผลใหมูลคาการลงทุนในแตละโครงการโรงไฟฟาของกองทุนรวม

โครงสรางพื้นฐาน (“กอง infra”) จงึมีแนวโนมต่ํากวา 500 ลานบาท ในขณะที่หลักเกณฑปจจุบันของ 

กอง infra กําหนดใหมูลคาการลงทุนในโครงการโรงไฟฟาแตละโครงการไมนอยกวา 500 ลานบาท  ดังนั้น  

เพื่อลดอุปสรรคของผูประกอบกิจการโรงไฟฟาที่มีโรงไฟฟาขนาดเล็กหลายโครงการในการใชกอง infra  

เปนเครื่องมือในการระดมทุน สํานักงานจึงมีแนวคิดที่จะแกไขหลักเกณฑมูลคาการลงทุนขั้นต่ําในแตละ

โครงการโรงไฟฟาดังกลาว  

ในการน้ี สํานักงานจึงไดจัดทําเอกสารฉบับนี้ขึ้น พรอมทั้งไดยกรางประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน ที่ ทน.        /2561  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม

โครงสรางพื้นฐาน (ฉบับที่        ) เพื่อขอรับฟงความคิดเห็นหลักการและรางประกาศดังกลาวจากภาคธุรกิจ

และบุคคลทั่วไป โดยการรับฟงความคิดเห็นนี้จะมีไปจนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561        

                                                        
1 ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
2 ผูประกอบการจะไดรบัอัตราสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาเพิ่มเติมจากคาไฟฟาฐาน (คาไฟฟาขายสง + อัตราคาไฟฟา 

  โดยอัตโนมัติ (Ft) ขายสง + Adder ตอหนวยเปนเวลา 10 ป) 
3 ผูประกอบการจะไดรบัราคารับซือ้คงทีต่ลอดอายุสัญญา โดยคิดจากตนทุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที ่

  แทจริงบวกดวยผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ที่เหมาะสม  
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ทั้งนี้ ผูที่ประสงคจะแสดงความคิดเห็นสามารถแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ตอสํานักงานไดทั้งในรูปแบบของเอกสารหรือ email address ตามรายละเอียดที่ระบุดานลางนี้  

โดยสํานักงานขอเสนอชื่อเจาหนาที่สําหรับการติดตอสอบถาม ดังนี ้

- ทางโทรศัพท : ฝายจดทะเบียนหลักทรัพย – ตราสารทุนและโครงสรางพื้นฐาน 

1. นายทรงยศ บรรจงมณี โทรศัพท/โทรสาร 0-2263-6195  songyod@sec.or.th 

2. นางสาวนุชนาถ เดชสมบูรณรัตน โทรศัพท/โทรสาร 0-2033-9694   nuchanat@sec.or.th 

3. นายสิทธิวัฒน อมรศรีสกุล โทรศัพท/โทรสาร 0-2263-6231  sittiwat@sec.or.th 

- ทางไปรษณีย : ฝายจดทะเบียนหลักทรัพย – ตราสารทุนและโครงสรางพื้นฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต  

แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ 10900 
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1. เหตุผลและความจําเปนในการกําหนดหลักเกณฑ 

หลักเกณฑปจจุบันกําหนดใหมูลคาการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานในแตละโครงการ

ตองไมนอยกวา 1,000 ลานบาท เวนแตเปนกรณีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟา ตองมีมูลคาการลงทุน

ในแตละโครงการไมนอยกวา 500 ลานบาท เน่ืองจากเล็งเห็นวา รัฐใหการสนับสนุนโดยรับซื้อไฟฟาจาก

ผูประกอบการที่ผลิตไฟฟาที่มีกําลังการผลิตขนาดไมเกิน 10 เมกะวัตต ซึ่งมีมูลคาการลงทุนตอโครงการ

สูงกวา 500 ลานบาท แตอาจไมถึง 1,000 ลานบาท  อยางไรก็ดี จากนโยบายของรัฐทีม่ีการปรับอัตราการ

รับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานทดแทนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Produce : VSPP)  

จากรูปแบบ Adder เปนรูปแบบ FiT สงผลใหโครงการโรงไฟฟาพลังงานทดแทนในปจจุบันสวนใหญ

อาจมีมูลคาโครงการนอยกวา 500 ลานบาท  ดังนั้น เพื่อเปดโอกาสใหผูประกอบการที่มีกิจการโรงไฟฟา

ขนาดเล็กหลายโครงการสามารถระดมทุนได จึงมีความจําเปนที่จะแกไขหลักเกณฑในเรื่องดังกลาว 

เพื่อลดอุปสรรคในการระดมทุนของผูประกอบการกิจการโรงไฟฟา 

 

2. วัตถุประสงค 

    เพื่อลดอุปสรรคในการจัดตั้งและจัดการกอง infra ของผูประกอบกิจการโรงไฟฟาที่มีโรงไฟฟา

ขนาดเล็กหลายโครงการ ซึ่งในแตละโครงการอาจมีมูลคานอยกวา 500 ลานบาท   

 

3. แนวทางการกําหนดหลักเกณฑ 

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคขางตน สํานักงานขอเสนอใหมีการแกไขหลักเกณฑการกําหนด

มูลคาการลงทุนขั้นต่ําสําหรับโครงการโรงไฟฟา เน่ืองจากประเทศไทยมีความตองการใชพลังงานไฟฟา

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามการเติบโตของเศรษฐกิจ  ดังนั้น การสนับสนุนใหผูประกอบการโรงไฟฟา

สามารถใชกอง infra ในการระดมทุนไดจะเปนประโยชนตอประเทศไทยในวงกวาง โดยสรุปหลักเกณฑ

ไดดังนี้ 

หลักเกณฑปจจุบัน : กอง infra จะตองมีเงินทุนโครงการไมต่ํากวา 2,000 ลานบาท และ 

มีนโยบายลงทุนในทรัพยสินรวมกันไมนอยกวา 1,500 ลานบาท โดยในกรณีที่มีนโยบายจะลงทุน 

ในทรัพยสินกิจการโครงสรางพื้นฐานหลายโครงการ แตละโครงการตองมีมูลคาไมนอยกวา  

1,000 ลานบาท เวนแตเปนกรณี 

 (ก) การลงทุนในกิจการโรงไฟฟา ตองมีมูลคาการลงทุนในแตละโครงการไมนอยกวา  

500 ลานบาท 

(ข) การลงทุนในหลายกิจการประกอบกัน (multi-infrastructure) ตองมีมูลคาการลงทุน 

ในแตละกิจการไมนอยกวา 500 ลานบาท 
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แนวทางที่เสนอ : แกไขมูลคาการลงทุนในกิจการโรงไฟฟาตาม (ก) ดังนี้ 

- ยกเลิกการกําหนดมูลคาการลงทุนในแตละโครงการไมนอยกวา 500 ลานบาท  

สําหรับกรณทีี่กอง infra มีการลงทุนในกิจการโรงไฟฟาเพียงอยางเดียว  

- ในกรณทีี่กอง infra มีการลงทุนในกิจการโครงสรางพื้นฐาน (“กิจการ infra”)  

หลายประเภทในกองเดียวกันและมีการลงทุนในกิจการโรงไฟฟาดวย  มูลคาการลงทุนในกิจการ

โรงไฟฟารวมกันตองไมนอยกวา 500 ลานบาท   

เหตุผล : การยกเลิกการกําหนดมูลคาขั้นต่ําดังกลาวเปนการชวยลดอุปสรรคในการจัดตั้ง 

และจัดการกอง infra ของผูประกอบกิจการโรงไฟฟาที่มีโรงไฟฟาขนาดเล็กหลายโครงการ  อยางไรก็ดี 

หากเปนกอง infra ที่มีการลงทุนในกิจการ infra หลายประเภทภายในกองเดียวกันและมีการลงทุน 

ในกิจการโรงไฟฟาดวย การยกเลิกหลักเกณฑขางตน อาจทําใหกอง infra ลงทุนในกิจการโรงไฟฟา 

เพียง 100-200 ลานบาท ทั้งที่ขนาดของกอง infra  โดยรวมสูงกวา 2,000 ลานบาท ทําใหขนาดการลงทุน

ในกิจการโรงไฟฟาอาจจะเล็กจนไมไดมีนัยตอการลงทุนเมื่อเทียบกับขนาดของกอง infra โดยรวม   

จึงยังควรกําหนดใหกอง infra ที่ลงทุนในกิจการ infra หลายประเภทภายในกองเดียวกัน ตองมีมูลคา 

การลงทุนในกิจการโรงไฟฟาไมนอยกวา 500 ลานบาท 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

ขอมูลทั่วไป 

ชื่อผูตอบ      ตําแหนง                  

ชื่อบริษัท/องคกร        

โทรศัพท    โทรสาร    E-mail    

สถานะของผูใหความคิดเห็น 

  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน      ที่ปรึกษากฎหมาย    

  ที่ปรึกษาทางการเงิน       ผูลงทุนสถาบัน   

  ผูลงทุนรายยอย       อื่น ๆ (ระบุ)      

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

1. ทานเห็นดวยหรือไมวา ควรสนับสนุนใหโครงการโรงไฟฟาขนาดเล็กที่ต่ํากวา 500 ลานบาท สามารถ 

ระดมทุนผานกอง infra ได 

  เห็นดวย     ไมเห็นดวย   

 

2. ทานเห็นดวยหรือไมวา หากมีการลงทุนในกิจการ infra หลายประเภท มูลคาการลงทุนของกิจการ

โรงไฟฟายังตองรวมกันไมนอยกวา 500 ลานบาท 

  เห็นดวย     ไมเห็นดวย   

 

3. รางประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน.        /2561  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ

จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน (ฉบับที่        ) 

  เห็นดวย     ไมเห็นดวย   

 

  

แบบสํารวจรับฟงความคิดเห็น 

เร่ือง การแกไขหลักเกณฑของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน 

เกี่ยวกับการยกเลิกมูลคาการลงทุนขั้นต่ําในแตละโครงการสําหรับกิจการโรงไฟฟา 



 

 

 

4. ทานมขีอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม อยางไร ในการที่กอง infra สามารถลงทุนใน

โครงการโรงไฟฟาขนาดเล็กที่มีมูลคาการลงทุนต่ํากวา 500 ลานบาท ได 

    

    

    

    

    
 

 

กรุณาสงแบบสํารวจความคิดเห็นกลับไปที่ 

ฝายจดทะเบียนหลักทรัพย-ตราสารทุนและโครงสรางพื้นฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 

โทรสาร 0-2263-6231  หรือ email : sittiwat@sec.or.th, nuchanat@sec.or.th, songyod@sec.or.th 

วันสุดทายของการแสดงความคิดเห็น วันที ่18 พฤษภาคม 2561  

***สํานักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณทานที่ไดใหความรวมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี*้** 


