6. โครงการในอนาคต

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)
การแกไขหัวขอนี้ประกอบดวย การยายรายละเอียด
ของโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมที่เคยนําเสนอไวใน
สวนอื่น ๆ มาอยูที่โครงการในอนาคตเพียงแหงเดียว /
การปรับปรุงขอมูลปจจุบัน และการใสรายละเอียดอื่น
ๆ เพิ่มเติม

บริษัทมีโครงการในอนาคต ไดแก โครงการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยจํานวน 2 โครงการ
ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต ในจังหวัดลําปาง และขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต ในจังหวัดพิษณุโลก โดยจะ
จําหนายกระแสไฟฟาที่ไดจากโครงการทั้งหมดใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งบริษัทไดรับสัญญาซื้อขาย
ไฟฟา(PPA) จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เรียบรอยแลว และโครงการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจาก
พลังงานลม จํานวนรวมทั้งสิ้น 16 โครงการ ขนาดกําลังการผลิตรวม 761 เมกะวัตต ซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 จํานวน 10 โครงการ ขนาดกําลังการผลิตรวม 404 เมกะวัตต
และไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 อีกจํานวน 6 โครงการ ขนาด
กําลังการผลิตรวม 357 เมกะวัตต โดยสําหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมเพื่อเสนอขายกระแสไฟฟาที่ผลิตได
จากโครงการทั้งหมดใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ทั้งนี้ โครงการในอนาคตดังกลาว จะชวยสราง
ผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว เปนการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจใหกับบริษัท และเปนโครงการลงทุนที่สอดรับกับ
นโยบายของภาครัฐบาลในการสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก อีกทั้งเปนการลดการพึ่งพาการนําเขา
น้ํามันจากตางประเทศ และการลดปญหาภาวะโลกรอนซึ่งเปนปญหาที่ทั่วโลกกําลังใหความสนใจและเรงหามาตรการเพื่อ
ควบคุม โดยขอมูลจากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรอยละ 25 ใน 10 ป (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2564) หรือ
AEDP 2012 - 2021 ไดตั้งเปาหมายการใชพลังงานทดแทนเพื่อผลิตไฟฟา ในสวนของพลังงานลมในป 2564 คือ 1,200 เมกะ
วัตต จากปจจุบันที่มีกําลังการผลิตรวม 7.28 เมกะวัตต ซึ่งเปนโอกาสสําหรับการลงทุนของบริษัทในการรวมเปนสวนหนึ่งของ
แผนสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนของภาครัฐดังกลาว
โดยสามารถสรุปขอมูลโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจํานวน 2 โครงการ ขนาดกําลังการผลิตรวม 180 เมกะ
วัตต และ โครงการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานลม จํานวนรวม 16 โครงการ ขนาดกําลังการผลิตรวม 761 เม
กะวัตต ไดดังนี้
6.1

โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิตรวม 180 เมกะวัตต
6.1.1

โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดลําปาง
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดลําปาง ซึ่งโครงการดังกลาว
ถือเปนผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (Small Power Producer : SPP) มีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนผูรับซื้อ
ไฟฟาทั้งหมดแตเพียงผูเดียว โดยโครงการตั้งอยูที่ตําบลบานเอื้อม ตําบลบานเปา อําเภอเมืองลําปาง โดยครอบคลุมพื้นที่
ตําบลหนองหลม อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง โดยดําเนินธุรกิจภายใต บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) หรือบริษัท
ยอยที่จะมีการจัดตั้งขึ้นในอนาคต บนที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยมีเนื้อที่โครงการรวมทั้งสิ้น 2,045-0-12 ไร (ขอมูล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) ซึ่งเพียงพอตอการดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแลว โดยเนื้อที่ดินดังกลาวได
รวมสัญญาเชาที่ดินระยะยาว 30 ปบางสวน กับเจาของที่ดินจํานวน 3 แปลง เนื้อที่รวม 95-2-47 ไร โดยโครงการโรงไฟฟา
โครงการนี้จะไดรับสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (SPP) จากพลังงานหมุนเวียน ในอัตรา
6.50 บาทตอกิโลวัตต-ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 10 ป นับจากวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา (Commercial Operation Date
: COD) และสามารถยื่นการขอรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) ได ทั้งนี้ บริษัทคาดวาจะเริ่มกอสรางภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 โดยใชเวลากอสรางประมาณ 1
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

ป เพื่อใหโครงการสามารถเริ่มจําหนายกระแสไฟฟาในเชิงพาณิชยได (COD) ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ตามที่ระบุใน
สัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
แผนที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดลําปาง

แผนผังที่ดินโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดลําปาง

ที่ตั้งโรงไฟฟา
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดลําปาง
ชื่อโครงการ
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดลําปาง
ที่ตั้งโครงการ
หมูที่ 1 ตําบลบานเอื้อม อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
กําลังการผลิต
กําลังการผลิต 90 เมกะวัตต
รายละเอียด
เปนโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยซึ่งจะเปลี่ยนพลังงานแสงเปนกระแสไฟฟาไดโดยตรง มีระบบ
โครงการ
ไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบตอกับระบบจําหนาย (PV Grid Connected System) เปนระบบ
ผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยที่ถูกออกแบบสําหรับผลิตไฟฟาผานอุปกรณเปลี่ยนกระแสตรง
เปนกระแสไฟฟาสลับเขาสูระบบจําหนายไฟฟา (National Grid) โดยตรง ในชวงกลางวัน เซลล
แสงอาทิตยไดรับแสงแดดสามารถผลิตไฟฟา โดยผานอุปกรณเปลี่ยนระบบไฟฟากระแสตรงเปน
ไฟฟากระแสสลับ อุปกรณระบบที่สําคัญ ประกอบดวย แผงเซลลแสงอาทิตย อุปกรณเปลี่ยน
ระบบไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับ(Inverter) ชนิดตอกับระบบจําหนายไฟฟา
เทคโนโลยีที่ใชใน
ลักษณะเซลลแสงอาทิตยของโครงการโรงไฟฟาเปนแบบ Photovoltaic ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่
การผลิต
สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตยใหเปนไฟฟาโดยตรง จากเซลลแสงอาทิตยที่ผลิตขึ้นจากสาร
กึ่งตัวนําที่สามารถดูดกลืนแสงอาทิตยได โดยใชซิลิกอน (SIlicon) เมื่อแสงอาทิตยตกกระทบ
พื้นผิวก็จะถูกเปลี่ยนเปนพาหะนําไฟฟาและถูกแยกประจุไฟฟาบวกและลบเพื่อใหเกิด
แรงดันไฟฟาที่ขั้วทั้งสองของเซลลแสงอาทิตย
เมื่อนําขั้วไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยไปตอกับ
อุปกรณไฟฟากระแสตรง ไฟฟาก็จะสามารถไหลเขาสูอุปกรณและทํางานได
ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่ใชในโครงการโรงไฟฟาในสวนของแผงเซลลแสงอาทิตย (Solar Modules)
เปนเซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกรวม (Polycrystalline Solar Cells) เนื่องจากมีประสิทธิภาพของ
แผง (module efficiency) ที่สูงกวาเทคโนโลยีแบบ Thin Film อีกทั้งแนวโนมตนทุนแผงเซลล
แสงอาทิตยดังกลาวมีแนวโนมต่ําลง โดยบริษัทเลือกใชแผงเซลลแสงอาทิตยและ Inverter จาก
ผูผลิตที่มีชื่อเสียงในตางประเทศ
งบลงทุนรวม
งบลงทุนรวมประมาณ ประมาณ 6,680 ลานบาท ประกอบดวย
• เงินลงทุนคากอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 6,180 ลานบาท
• คาที่ดินและคาปรับปรุงที่ดิน จํานวน 130 ลานบาท
• คาใชจายอื่นๆ เชน คาศึกษาความเปนไปไดโครงการ จํานวน 370 ลานบาท
โดยมีที่มาของเงินลงทุนจากเงินทุนจาก 1)สวนของผูถือหุนคิดเปนรอยละ 25 ของงบลงทุน
หรือคิดเปนจํานวน 1,670 ลานบาท ซึ่งคาดวาจะมาจากกระแสเงินสดภายในกิจการของบริษัท
แตหากกระแสเงินสดภายในกิจการไมไดตามที่คาดการณ อาจพิจารณาออกเครื่องมือทางการ
เงินอื่นๆ เชน การทํา Infrastructure Fund และ 2)เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินใน
ประเทศคิดเปนรอยละ 75 ของงบลงทุน หรือคิดเปนจํานวน 5,010 ลานบาท ตามที่บริษัทได
จัดหาที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดหาเงินกูยืมจากสถาบันการเงินใหแกบริษัทสําหรับใชใน
การดําเนินโครงการ (Project Finance)
(รายละเอียด สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดในหัวขอ 1.4.3 ความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุนสําหรับใช
ในการดําเนินโครงการโรงไฟฟา)
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดลําปาง
วันที่ตองเริ่ม
ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2556
กอสราง เพื่อให
โครงการสามารถ
จําหนายไฟฟาเชิง
พาณิชยใหไดทัน
ตาม SCOD
วันกําหนดเริ่มตน ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557
ซื้อขายไฟฟาที่ระบุ
ในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟา (SCOD)
นอกจากนี้ สามารถสรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟาระหวาง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด(มหาชน) กับ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) ไดดังนี้
สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA)_ระหวาง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)(โครงการ 2) กับ การ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) สําหรับการขายไฟฟา ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดลําปาง
วันที่ทําสัญญา
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 และสัญญาแกไขเพิ่มเติมลงวันที่ 12 มีนาคม 2555
การดําเนินการ
1. บริษัทจะตองนําหนังสือรับรองการอนุญาตใหกอสรางโรงงานติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา
กอนการซื้อขาย
ใบอนุญาตผลิตไฟฟาซึ่งไดรับการอนุญาตผลิตไฟฟาซึ่งไดรับจากคณะกรรมการกํากับกิจการ
ไฟฟา
พลังงาน (กกพ.) ใบอนุญาตทางสิ่งแวดลอมและใบอนุญาตอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด มา
แสดงกับ กฟผ. ลวงหนาไมนอยกวา 10 วันทําการ กอนวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา
และวันที่คาดวาจะเริ่มตน
2. บริษัทจะตองจัดสงขั้นตอนการทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟา
ขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเขากับระบบการไฟฟา โดยทําเปนหนังสือสงให กฟผ. พิจารณาให
ความเห็นชอบลวงหนากอนวันเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาไมนอยกวา 60 วัน
3. บริษัทและการไฟฟาจะรวมกันกําหนดขอปฏิบัติในการจายไฟฟา
วิธีการติดตอสื่อสาร
ประจําวัน การดับไฟฟา การรายงานปริมาณพลังงานไฟฟาประจําวัน การสั่งการ การลง
บันทึกขอมูลทางไฟฟาของเครื่องแตละยูนติ การจายพลังรีแอคทีฟ ตลอดจนรายชื่อเจาหนาที่
ที่จะติดตอประสานงานของทั้งสองฝาย
4. บริษัทจะตองแจงถึงวันที่บริษัทประสงคจะเริ่มตนซื้อขายไฟฟาใหกับ กฟผ. ทราบลวงหนาเปน
หนังสือไมนอยกวา 30 วัน และ กฟผ. สงวนสิทธิกําหนดวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา ตามความ
เหมาะสมทางดานเทคนิค
5. ถาบริษัทไมสามารถเริ่มตนวันซื้อขายไฟฟาไดภายใน 12 เดือนนับจากวันกําหนดวันเริ่มตนซื้อ
ขายไฟฟา (SCOD) ที่กํานดไวในสัญญาฉบับนี้แลว ใหถือวาสัญญาซื้อขายไฟฟาสิ้นสุดลง
6. บริษัทจะตองทําสัญญาซื้อขายไฟฟาสํารองจากการไฟฟากอนวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา
ใน

สวนที่ 2 – หนาที่ 126

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA)_ระหวาง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)(โครงการ 2) กับ การ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) สําหรับการขายไฟฟา ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดลําปาง
ปริมาณไมต่ํากวา 1 ใน 3 ของกําลังการผลิตติดตั้งหักดวยปริมาณพลังงานไฟฟาที่ขายเขา
ระบบของการไฟฟา และใหบริษัทนําสัญญาซื้อขายไฟฟาสํารองดังกลาวมาแสดงตอ กฟผ.
ลวงหนาไมนอยกวา 10 วันทําการกอนวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟาตามสัญญาขอ 4.
การเชื่อมโยงระบบ 1. บริษัทจะตองรับผิดชอบในการออกแบบกอสราง ติดตั้ง บํารุงรักษา และครอบครองโรงไฟฟา
ไฟฟา
รวมถึงอุปกรณสนับสนุนตาง ๆ หลังจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟา
2. บริษัทตองติดตั้งอุปกรณสงขอมูลในบริเวณทรัพยสินของบริษัท
บํารุงรักษาอุปกรณและ
รับผิดชอบคาใชจายที่เกี่ยวของกับอุปกรณใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด
และอุปกรณระบบปองกันในการ
3. การไฟฟาจะรับผิดชอบในการออกแบบอุปกรณไฟฟา
เชื่อมโยงระบบไฟฟา
4. บริษัทยินยอมใหการไฟฟาเขาไปในสถานที่ของบริษัท เพื่อทําการติดตั้ง ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา
เปลี่ยน และ/หรือ โยกยายอุปกรณเชื่อมโยงระบบไฟฟาได เมื่อไดแจงใหเจาของหรือผู
ครอบครองสถานที่ทราบแลว
5. บริษัทจะตองรับภาระคาใชจายในการตอเชื่อมระบบไฟฟา ซึ่งไดแก คาระบบขนสง และระบบ
จําหนายไฟฟาจากจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟาถึงโรงไฟฟาของบริษัท คามาตรวัดไฟฟา คาใชจาย
เกี่ยวกับระบบปองกันไฟฟา และคาใชจายในการปฏิบัติการที่เกิดเพิ่มขึ้นทั้งหมด จากการ
ดําเนินการรับซื้อไฟฟาจากบริษัท โดยจะตองชําระใหเสร็จสิ้นกอนที่จะเริ่มขายไฟฟา
6. คูสัญญาแตละฝายจะตองแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนา หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ใน
ระบบไฟฟาของตน อันจะมีผลกระทบตออุปกรณปองกันในระบบไฟฟาของทั้ง 2 ฝาย
การซื้อขาย
1. วันกําหนดเริ่มตนซื้อขายไฟฟา (SCOD) คือ วันที่ 1 ธันวาคม 2557
พลังงานไฟฟา
2. บริษัท ตกลงขาย และ กฟผ. ตกลงซื้อพลังงานไฟฟา ในปริมาณพลังไฟฟา 90
เมกะวัตต
ณ ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต โดยมีจุดรับซื้อไฟฟาอยูที่จุดติดตั้งมาตรวัดไฟฟา ซึ่งตั้งอยูที่
สถานีไฟฟาแรงสูงแหงใหมของกฟผ. ระหวางสถานีไฟฟาแรงสูงลําปาง 2 กับ สถานี
ไฟฟาแรงสูงลําพูน 2 ของ กฟผ.
3. บริษัทตกลงขาย และ กฟผ. ตกลงซื้อพลังงานไฟฟา ในอัตราคาพลังงานไฟฟาตามที่กําหนด
โดย อัตราคาพลังงานไฟฟา (Energy Payment : EP) เทากับอัตราคาไฟฟาขายสง ณ ระดับ
แรงดัน 11-33 กิโลโวลต ที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ขายใหการไฟฟาฝาย
จําหนาย (กฟน.) รวมกับคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติขายสงเฉลี่ย (Ft
ขายสงเฉลี่ย)
การใชและการ
สัญญามีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ทั้งสองฝายลงนามในสัญญา
และใหมีอายุสัญญาตั้งแตเดือนที่
สิ้นสุดของสัญญา บริษัทขายไฟฟาใหกฟผ. เปนระยะเวลา 5 ป และเมื่อสัญญาจะสิ้นสุดลง หากคูสัญญาฝายใด
ประสงคที่จะตออายุสัญญาออกไป คูสัญญาฝายนั้นจะตองแจงเปนหนังสือใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนครบกําหนดอายุสัญญา และใหสัญญานี้มีอายุตอไปอีกคราว
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สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA)_ระหวาง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)(โครงการ 2) กับ การ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) สําหรับการขายไฟฟา ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดลําปาง
ละ 5 ป
การเรียกเก็บเงิน
กฟผ. จะชําระเงินคาพลังงานไฟฟา และ คาสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา สําหรับผูผลิตไฟฟาราย
และการชําระเงิน เล็กจากพลังงานหมุนเวียน ในแตละเดือน ดังนี้
1. คาพลังงานไฟฟาในชวงเวลา Peak สําหรับปริมาณไฟฟาในชวงเวลา Peak ที่ไมเกินปริมาณ
พลังงานไฟฟาที่ 90 เมกะวัตต คูณกับจํานวนชั่วโมง ในชวงเวลา Peak ของเดือนนั้นในอัตราคา
พลังงานไฟฟาในชวงที่ระบบมีความตองการไฟฟาสูง (Peak) ตามอัตราคาพลังงานไฟฟา
(Energy Payment : EP) ที่กําหนดไว
2. คาพลังงานไฟฟาในชวงเวลา Off Peak สําหรับปริมาณไฟฟาในชวงเวลา Off Peak ที่ไมเกิน
ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ 90 เมกะวัตต คูณกับจํานวนชั่วโมง ในชวงเวลา Off Peak ของเดือน
นั้นในอัตราคาพลังงานไฟฟาในชวงที่ระบบมีความตองการไฟฟาต่ํา (Off Peak) ตามอัตราคา
พลังงานไฟฟา (Energy Payment : EP) ที่กําหนดไว
3. บริษัทจะไดรับเงินสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาตามปริมาณพลังงานไฟฟาที่ใชคิดเงินตามขอ 1.
และ 2. โดยอัตราสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา และระยะเวลาในการไดรับเงินคาสวนเพิ่มราคารับ
ซื้อไฟฟาเปนไปตามที่กําหนด
4. บริษัทจะยื่นใบเรียกเก็บเงินคาไฟฟาใหแก กฟผ. เดือนละครั้ง และ กฟผ. ตองชําระเงินใหแก
บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ กฟผ. ไดรับใบเรียกเก็บเงินคาไฟฟาจากบริษัท
5. กฟผ.จะยื่นใบเรียกเก็บเงินใหบริษัท (ถามี) และบริษัทตองชําระเงินใหกฟผ. ภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่บริษัทไดรับใบเรียกเก็บเงินคาไฟฟาจากกฟผ.
หลักค้ําประกัน
1. บริษัทไดยื่นหลักค้ําประกันการยื่นขอเสนอขายไฟฟา เปนหนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอขาย
และการยื่น
ไฟฟา ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552จํานวนเงิน 18,000,000 บาท
ขอเสนอขายไฟฟา 2. กฟผ. จะคืนหลักค้ําประกันการยื่นขอเสนอขายไฟฟาใหแกบริษัท ภายใน 15 วันทําการ ใน
กรณีดังนี้
2.1. เมื่อบริษัทไดเริ่มตนซื้อขายไฟฟา (COD)
(1) คืนเต็มจํานวนในกรณีที่สามารถจายไฟฟาเขาระบบไดภายใน 60 วัน หลังวันกําหนด
เริ่มตนซื้อขายไฟฟา (1 ธันวาคม 2557)
(2) คืนหลักค้ําประกันจํานวนที่เหลือภายหลังจากที่ กฟผ. ไดหักคาปรับจากความลาชา
ในการจายไฟฟาเขาระบบเกินกวา 60 วัน หลังวันกําหนดเริ่มตนซื้อขายไฟฟา (1
ธันวาคม 2557) ในอัตรารอยละ 0.33 ตอวัน ของวงเงินหนังสือค้ําประกันการยื่น
ขอเสนอขายไฟฟา
2.2. บริษัทไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยที่ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขในการอนุญาตนั้น ๆ อยางถูกตองและครบถวนแลว รวมทั้งการไมไดรับอนุญาต
นั้นไมไดเกิดจากความผิดของบริษัท
2.3. เมื่อ กฟผ. ไดหักคาปรับและคาใชจายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการไมสามารถดําเนินการตาม
เงื่อนไขการจายไฟฟาเขาระบบของบริษัทไดครบถวนแลว
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สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA)_ระหวาง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)(โครงการ 2) กับ การ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) สําหรับการขายไฟฟา ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดลําปาง
ในกรณีที่บริษัทไมสามารถเริ่มตนซื้อขายไฟฟาไดตามวันกําหนดเริ่มตนซื้อขายไฟฟา (1
ธันวาคม 2557) โดยมิใชความผิดของการไฟฟาหรือเหตุสุดวิสัย ให กฟผ. มีสิทธิคิด
คาปรับจากการลาชานั้นได ในอัตรารอยละ 0.33 ตอวัน ของวงเงินหนังสือค้ําประกันการ
ยื่นขอเสนอขายไฟฟา หลังจากครบ 60 วันนับจากวันกําหนดเริ่มตนซื้อขายไฟฟา (1
ธันวาคม 2557)
คาไฟฟาสําหรับ
1. กฟผ. จะชําระเงินคาไฟฟาสําหรับคาใชจายในการนําสงเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟา (“คาไฟฟา
คาใชจายในการ
สําหรับกองทุนฯ”) ในแตละเดือน ตามปริมาณพลังงานไฟฟาและอัตราคาไฟฟาสําหรับกองทุน
สงเงินเขากองทุน
ฯ ดังนี้
1.1. อัตราคาไฟฟาสําหรับกองทุนฯตามชนิดเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟา ซึ่งเปนไปตาม
อัตราการจายเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟาตามประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงานลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 เรื่องการนําสงเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟาสําหรับ
ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟาประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟา พ.ศ. 2553 โดยอัตรา
คาไฟฟาสําหรับกองทุนฯของพลังงานหมุนเวียนประเภทลมและแสงอาทิตย คิดอัตรา
เทากับ 1.0 สตางค/กิโลวัตต-ชั่วโมง
หมายเหตุ: - COD (Commercial Operation Date) คือ วันเริ่มตนซื้อขายไฟฟาและวันที่สามารถจายไฟฟาเขาระบบ
- SCOD (Scheduled Commercial Operation Date) คือ กําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบตามที่ระบุไวในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟา
- ชวง Peak คือ เวลา 09.00 - 22.00 น. ของวันจันทร – วันศุกร
- ชวง Off Peak คือ เวลา 22.00 - 09.00 น. ของวันจันทร - วันศุกร และ เวลา 00.00 - 24.00 น. ของวันเสาร – วัน
อาทิตย วันแรงงานแหงชาติและวันหยุดราชการตามปกติ (ไมรวมวันหยุดชดเชยและวันพืชมงคล)

6.1.2

โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดพิษณุโลก
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งโครงการ
ดังกลาวถือเปนผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (Small Power Producer : VSPP) เพื่อจําหนายกระแสไฟฟาใหแกการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งจะเปนผูรับซื้อไฟฟาทั้งหมดแตเพียงผูเดียว โดยโครงการตั้งอยูที่ หมูที่ 11 บานคลองคลา
ตําบลมะตอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยดําเนินธุรกิจภายใต บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) หรือ
บริษัทยอยที่จะมีการจัดตั้งขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทอยูระหวางการจัดหาที่ดินสําหรับใชดําเนินโครงการ ซึ่งปจจุบันไดเริ่ม
จัดซื้อที่ดินไปบางสวนแลวประมาณ 191-2-70 ไร (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) และไดดําเนินการจัดทําสัญญาจะ
ซื้อจะขายที่ดินกับเจาของที่ดินบางสวนประมาณ 1,000 ไรแลว โดยมีเปาหมายการจัดซื้อที่ดินทั้งหมดสําหรับดําเนิน
โครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 ไร หรือคิดเปนสัดสวนการจัดหาที่ดินไปแลว ในสัดสวนรอยละ 60 ของเปาหมายการ
จัดหาที่ดินรวมในจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้โครงการโรงไฟฟาโครงการนี้จะไดรับสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) จาก
พลังงานหมุนเวียนในอัตรา 6.50 บาทตอกิโลวัตต-ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 10 ป นับจากวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา
(Commercial Operation Date : COD) และสามารถยื่นการขอรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)ได ทั้งนี้ บริษัทคาดวาจะเริ่มกอสรางภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557
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โดยใชเวลากอสรางประมาณ 1 ป เพื่อใหโครงการสามารถเริ่มจําหนายกระแสไฟฟาในเชิงพาณิชยได (COD) ภายในวันที่ 1
ธันวาคม 2558 ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
แผนที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดพิษณุโลก
ที่ตั้งโครงการ
หมูที่ 11 บานคลองคลา ตําบลมะตอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
กําลังการผลิต
กําลังการผลิต 90 เมกะวัตต
รายละเอียด
เปนโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยซึ่งจะเปลี่ยนพลังงานแสงเปนกระแสไฟฟาไดโดยตรง มีระบบ
โครงการ
ไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบตอกับระบบจําหนาย (PV Grid Connected System) เปนระบบ
ผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยที่ถูกออกแบบสําหรับผลิตไฟฟาผานอุปกรณเปลี่ยนกระแสตรง
เปนกระแสไฟฟาสลับเขาสูระบบจําหนายไฟฟา (National Grid) โดยตรง ในชวงกลางวัน เซลล
แสงอาทิตยไดรับแสดงแดดสามารถผลิตไฟฟา โดยผานอุปกรณเปลี่ยนระบบไฟฟากระแสตรง
เปนไฟฟากระแสสลับ อุปกรณระบบที่สําคัญ ประกอบดวย แผงเซลลแสงอาทิตย อุปกรณเปลี่ยน
ระบบไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับ (Inverter) ชนิดตอกับระบบจําหนายไฟฟา
เทคโนโลยีที่ใชใน
ลักษณะเซลลแสงอาทิตยของโครงการโรงไฟฟาเปนแบบ Photovoltaic ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่
การผลิต
สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตยใหเปนไฟฟาโดยตรง จากเซลลแสงอาทิตยที่ผลิตขึ้นจากสาร
กึ่งตัวนําที่สามารถดูดกลืนแสงอาทิตยได โดยใชซิลิกอน (SIlicon) เมื่อแสงอาทิตยตกกระทบ
พื้นผิวก็จะถูกเปลี่ยนเปนพาหะนําไฟฟาและถูกแยกประจุไฟฟาบวกและลบเพื่อใหเกิด
แรงดันไฟฟาที่ขั้วทั้งสองของเซลลแสงอาทิตย
เมื่อนําขั้วไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยไปตอกับ
อุปกรณไฟฟากระแสตรง ไฟฟาก็จะสามารถไหลเขาสูอุปกรณและทํางานได
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รายละเอียดโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดพิษณุโลก
ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่ใชในโครงการโรงไฟฟาในสวนของแผงเซลลแสงอาทิตย (Solar Modules)
เปนเซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกรวม (Polycrystalline Solar Cells) เนื่องจากมีประสิทธิภาพของ
แผง (module efficiency) ที่สูงกวาเทคโนโลยีแบบ Thin Film โดยเลือกใชแผงเซลลแสงอาทิตย
และ Inverter จากผูผลิตที่มีชื่อเสียงในตางประเทศ
งบลงทุนรวม
งบลงทุนรวมประมาณ ประมาณ 6,780 ลานบาท ประกอบดวย
• เงินลงทุนคากอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 6,180 ลานบาท
• คาที่ดินและคาปรับปรุงที่ดิน จํานวน 230 ลานบาท
• คาใชจายอื่นๆ เชน คาศึกษาความเปนไปไดโครงการ จํานวน 370 ลานบาท
โดยมีที่มาของเงินลงทุนจากเงินทุนจาก 1)สวนของผูถือหุนคิดเปนรอยละ 25 ของงบลงทุน
หรือคิดเปนจํานวน 1,695 ลานบาท ซึ่งคาดวาจะมาจากกระแสเงินสดภายในกิจการของบริษัท
และ 2)เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศคิดเปนรอยละ 75 ของงบลงทุน หรือคิด
เปนจํานวน 5,085 ลานบาท ตามที่บริษัทไดจัดหาที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดหาเงินกูยืม
จากสถาบันการเงินใหแกบริษัทสําหรับใชในการดําเนินโครงการ (Project Finance)
(รายละเอียด สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดในหัวขอ 1.4.3 ความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุนสําหรับใช
ในการดําเนินโครงการโรงไฟฟา)
วันที่ตองเริ่ม
ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557
กอสราง เพื่อให
โครงการสามารถ
จําหนายไฟฟาเชิง
พาณิชยใหไดทัน
ตาม SCOD
วันกําหนดเริ่มตน ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2558
ซื้อขายไฟฟาที่ระบุ
ในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟา (SCOD)
นอกจากนี้ สามารถสรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟาระหวาง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด(มหาชน) กับ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) ไดดังนี้
สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA)_ระหวาง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)(โครงการ 3) กับ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) สําหรับการขายไฟฟา ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ทําสัญญา
วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
การดําเนินการ
1. บริษัทจะตองนําหนังสือรับรองการอนุญาตใหกอสรางโรงงานติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา
กอนการซื้อขาย
ใบอนุญาตผลิตไฟฟาซึ่งไดรับการอนุญาตผลิตไฟฟาซึ่งไดรับจากคณะกรรมการกํากับกิจการ
ไฟฟา
พลังงาน (กกพ.) ใบอนุญาตทางสิ่งแวดลอมและใบอนุญาตอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด มา
แสดงกับ กฟผ. ลวงหนาไมนอยกวา 10 วันทําการ กอนวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา
สวนที่ 2 – หนาที่ 131

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA)_ระหวาง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)(โครงการ 3) กับ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) สําหรับการขายไฟฟา ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดพิษณุโลก
2. บริษัทจะตองจัดสงขั้นตอนการทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟา และวันที่คาดวาจะเริ่มตนขนาน
เครื่องกําเนิดไฟฟาเขากับระบบการไฟฟา โดยทําเปนหนังสือสงให กฟผ. พิจารณาใหความ
เห็นชอบลวงหนากอนวันเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาไมนอยกวา 60 วัน
3. บริษัทและการไฟฟาจะรวมกันกําหนดขอปฏิบัติในการจายไฟฟา วิธีการติดตอสื่อสารประจําวัน
การดับไฟฟา การรายงานปริมาณพลังงานไฟฟาประจําวัน การสั่งการ การลงบันทึกขอมูลทาง
ไฟฟาของเครื่องแตละยูนิต การจายพลังรีแอคทีฟ ตลอดจนรายชื่อเจาหนาที่ที่จะติดตอ
ประสานงานของทั้งสองฝาย
4. บริษัทจะตองแจงถึงวันที่บริษัทประสงคจะเริ่มตนซื้อขายไฟฟาใหกับ กฟผ. ทราบลวงหนาเปน
หนังสือไมนอยกวา 30 วัน และ กฟผ. สงวนสิทธิกําหนดวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา ตามความ
เหมาะสมทางดานเทคนิค
5. ถาบริษัทไมสามารถเริ่มตนวันซื้อขายไฟฟาไดภายใน 12 เดือนนับจากวันกําหนดวันเริ่มตนซื้อ
ขายไฟฟา (SCOD) ที่กํานดไวในสัญญาฉบับนี้แลว ใหถือวาสัญญาซื้อขายไฟฟาสิ้นสุดลง
6. บริษัทจะตองทําสัญญาซื้อขายไฟฟาสํารองจากการไฟฟากอนวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา
ใน
ปริมาณไมต่ํากวา 1 ใน 3 ของกําลังการผลิตติดตั้งหักดวยปริมาณพลังงานไฟฟาที่ขายเขา
ระบบของการไฟฟา และใหบริษัทนําสัญญาซื้อขายไฟฟาสํารองดังกลาวมาแสดงตอ กฟผ.
ลวงหนาไมนอยกวา 10 วันทําการกอนวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟาตามสัญญาขอ 4.
การเชื่อมโยงระบบ 1. บริษัทจะตองรับผิดชอบในการออกแบบกอสราง ติดตั้ง บํารุงรักษา และครอบครองโรงไฟฟา
ไฟฟา
รวมถึงอุปกรณสนับสนุนตาง ๆ หลังจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟา
2. บริษัทตองติดตั้งอุปกรณสงขอมูลในบริเวณทรัพยสินของบริษัท
บํารุงรักษาอุปกรณและ
รับผิดชอบคาใชจายที่เกี่ยวของกับอุปกรณใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด
และอุปกรณระบบปองกันในการ
3. การไฟฟาจะรับผิดชอบในการออกแบบอุปกรณไฟฟา
เชื่อมโยงระบบไฟฟา
4. บริษัทยินยอมใหการไฟฟาเขาไปในสถานที่ของบริษัท เพื่อทําการติดตั้ง ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา
เปลี่ยน และ/หรือ โยกยายอุปกรณเชื่อมโยงระบบไฟฟาได เมื่อไดแจงใหเจาของหรือผู
ครอบครองสถานที่ทราบแลว
5. บริษัททจะตองรับภาระคาใชจายในการตอเชื่อมระบบไฟฟา ซึ่งไดแก คาระบบขนสง และระบบ
จําหนายไฟฟาจากจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟาถึงโรงไฟฟาของบริษัท คามาตรวัดไฟฟา คาใชจาย
เกี่ยวกับระบบปองกันไฟฟา และคาใชจายในการปฏิบัติการที่เกิดเพิ่มขึ้นทั้งหมด จากการ
ดําเนินการรับซื้อไฟฟาจากบริษัท โดยจะตองชําระใหเสร็จสิ้นกอนที่จะเริ่มขายไฟฟา
6. คูสัญญาแตละฝายจะตองแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนา หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ใน
ระบบไฟฟาของตน อันจะมีผลกระทบตออุปกรณปองกันในระบบไฟฟาของทั้ง 2 ฝาย
การซื้อขาย
1. วันกําหนดเริ่มตนซื้อขายไฟฟา (SCOD) คือ วันที่ 1 ธันวาคม 2558
พลังงานไฟฟา
2. บริษัท ตกลงขาย และ กฟผ. ตกลงซื้อพลังงานไฟฟา ในปริมาณพลังไฟฟา 90 เมกะวัตต ณ
ระดับแรงดัน 230 กิโลโวลต โดยมีจุดรับซื้อไฟฟาอยูที่จุดติดตั้งมาตรวัดไฟฟา ซึ่งตั้งอยูที่สถานี
ไฟฟาแรงสูงแหงใหมของกฟผ. ระหวางสถานีไฟฟาแรงสูงแมเมาะ 4 ของกฟผ. กับ สถานี
ไฟฟาแรงสูงพิษณุโลก 2 ของ กฟผ.
3. บริษัทตกลงขาย และ กฟผ. ตกลงซื้อพลังงานไฟฟา ในอัตราคาพลังงานไฟฟาตามที่กําหนด
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สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA)_ระหวาง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)(โครงการ 3) กับ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) สําหรับการขายไฟฟา ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดพิษณุโลก
โดย อัตราคาพลังงานไฟฟา (Energy Payment : EP) เทากับอัตราคาไฟฟาขายสง ณ ระดับ
แรงดัน 11-33 กิโลโวลต ที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ขายใหการไฟฟาฝาย
จําหนาย (กฟน.) รวมกับคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติขายสงเฉลี่ย (Ft
ขายสงเฉลี่ย)
การใชและการ
สัญญามีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ทั้งสองฝายลงนามในสัญญา และใหมีอายุสัญญาตั้งแตเดือนที่
สิ้นสุดของสัญญา บริษัทขายไฟฟาใหกฟผ. เปนระยะเวลา 5 ป และเมื่อสัญญาจะสิ้นสุดลง หากคูสัญญาฝายใด
ประสงคที่จะตออายุสัญญาออกไป คูสัญญาฝายนั้นจะตองแจงเปนหนังสือใหคูสัญญาอีกฝาย
หนึ่งทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนครบกําหนดอายุสัญญา และใหสัญญานี้มีอายุตอไปอีก
คราวละ 5 ป
การเรียกเก็บเงิน
กฟผ. จะชําระเงินคาพลังงานไฟฟา และ คาสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา สําหรับผูผลิตไฟฟา
และการชําระเงิน รายเล็กจากพลังงานหมุนเวียน ในแตละเดือน ดังนี้
1. คาพลังงานไฟฟาในชวงเวลา Peak สําหรับปริมาณไฟฟาในชวงเวลา Peak ที่ไมเกินปริมาณ
พลังงานไฟฟาที่ 90 เมกะวัตต คูณกับจํานวนชั่วโมง ในชวงเวลา Peak ของเดือนนั้นในอัตราคา
พลังงานไฟฟาในชวงที่ระบบมีความตองการไฟฟาสูง (Peak) ตามอัตราคาพลังงานไฟฟา
(Energy Payment : EP) ที่กําหนดไว
2. คาพลังงานไฟฟาในชวงเวลา Off Peak สําหรับปริมาณไฟฟาในชวงเวลา Off Peak ที่ไมเกิน
ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ 90 เมกะวัตต คูณกับจํานวนชั่วโมง ในชวงเวลา Off Peak ของเดือน
นั้นในอัตราคาพลังงานไฟฟาในชวงที่ระบบมีความตองการไฟฟาต่ํา (Off Peak) ตามอัตราคา
พลังงานไฟฟา (Energy Payment : EP) ที่กําหนดไว
3. บริษัทจะไดรับเงินสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาตามปริมาณพลังงานไฟฟาที่ใชคิดเงินตามขอ 1.
และ 2. โดยอัตราสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา และระยะเวลาในการไดรับเงินคาสวนเพิ่มราคารับ
ซื้อไฟฟาเปนไปตามที่กําหนด
4. บริษัทจะยื่นใบเรียกเก็บเงินคาไฟฟาใหแก กฟผ. เดือนละครั้ง และ กฟผ. ตองชําระเงินใหแก
บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ กฟผ. ไดรับใบเรียกเก็บเงินคาไฟฟาจากบริษัท
5. กฟผ.จะยื่นใบเรียกเก็บเงินใหบริษัท (ถามี) และบริษัทตองชําระเงินใหกฟผ. ภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่บริษัทไดรับใบเรียกเก็บเงินคาไฟฟาจากกฟผ.
หลักค้ําประกัน
1. บริษัทไดยื่นหลักค้ําประกันการยื่นขอเสนอขายไฟฟา เปนหนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอขาย
และการยื่น
ไฟฟา ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552จํานวนเงิน 18,000,000 บาท
ขอเสนอขายไฟฟา 2. กฟผ. จะคืนหลักค้ําประกันการยื่นขอเสนอขายไฟฟาใหแกบริษัท ภายใน 15 วันทําการ ใน
กรณีดังนี้
2.1. เมื่อบริษัทไดเริ่มตนซื้อขายไฟฟา (COD)
(1) คืนเต็มจํานวนในกรณีที่สามารถจายไฟฟาเขาระบบไดภายใน 60 วัน หลังวัน
กําหนดเริ่มตนซื้อขายไฟฟา (1 ธันวาคม 2558)
(2) คืนหลักค้ําประกันจํานวนที่เหลือภายหลังจากที่ กฟผ. ไดหักคาปรับจากความลาชา
ในการจายไฟฟาเขาระบบเกินกวา 60 วัน หลังวันกําหนดเริ่มตนซื้อขายไฟฟา (1
ธันวาคม 2558) ในอัตรารอยละ 0.33 ตอวัน ของวงเงินหนังสือค้ําประกันการยื่น
ขอเสนอขายไฟฟา
2.2. บริษัทไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยที่ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ
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สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA)_ระหวาง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)(โครงการ 3) กับ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) สําหรับการขายไฟฟา ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต จังหวัดพิษณุโลก
และเงื่อนไขในการอนุญาตนั้น ๆ อยางถูกตองและครบถวนแลว รวมทั้งการไมไดรับ
อนุญาตนั้นไมไดเกิดจากความผิดของบริษัท
2.3. เมื่อ กฟผ. ไดหักคาปรับและคาใชจายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการไมสามารถดําเนินการตาม
เงื่อนไขการจายไฟฟาเขาระบบของบริษัทไดครบถวนแลว
ในกรณีที่บริษัทไมสามารถเริ่มตนซื้อขายไฟฟาไดตามวันกําหนดเริ่มตนซื้อขายไฟฟา (1
ธันวาคม 2558) โดยมิใชความผิดของการไฟฟาหรือเหตุสุดวิสัย ให กฟผ. มีสิทธิคิด
คาปรับจากการลาชานั้นได ในอัตรารอยละ 0.33 ตอวัน ของวงเงินหนังสือค้ําประกัน
การยื่นขอเสนอขายไฟฟา หลังจากครบ 60 วันนับจากวันกําหนดเริ่มตนซื้อขายไฟฟา (1
ธันวาคม 2558)
คาไฟฟาสําหรับ
1. กฟผ. จะชําระเงินคาไฟฟาสําหรับคาใชจายในการนําสงเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟา (“คา
คาใชจายในการ
ไฟฟาสําหรับกองทุนฯ”) ในแตละเดือน ตามปริมาณพลังงานไฟฟาและอัตราคาไฟฟาสําหรับ
สงเงินเขากองทุน
กองทุนฯ ดังนี้
1.1. อัตราคาไฟฟาสําหรับกองทุนฯตามชนิดเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟา ซึ่งเปนไปตาม
อัตราการจายเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟาตามประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงานลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 เรื่องการนําสงเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟา
สําหรับผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟาประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟา พ.ศ. 2553
โดยอัตราคาไฟฟาสําหรับกองทุนฯของพลังงานหมุนเวียนประเภทลมและแสงอาทิตย
คิดอัตราเทากับ 1.0 สตางค/กิโลวัตต-ชั่วโมง
หมายเหตุ: -

COD (Commercial Operation Date) คือ วันเริ่มตนซื้อขายไฟฟาและวันที่สามารถจายไฟฟาเขาระบบ
SCOD (Scheduled Commercial Operation Date) คือ กําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบตามที่ระบุไวในสัญญา PPA
ชวง Peak คือ เวลา 09.00 - 22.00 น. ของวันจันทร – วันศุกร
ชวง Off Peak คือ เวลา 22.00 - 09.00 น. ของวันจันทร - วันศุกร และ เวลา 00.00 - 24.00 น. ของวันเสาร – วัน
อาทิตย วันแรงงานแหงชาติและวันหยุดราชการตามปกติ (ไมรวมวันหยุดชดเชยและวันพืชมงคล)

นอกจากโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในจังหวัดลําปางและจังหวัดพิษณุโลก ขนาดกําลังการผลิต
โครงการละ 90 เมกะวัตต จะไดรับสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (SPP) จากพลังงาน
หมุนเวียนในอัตรา 6.50 บาทตอกิโลวัตต-ชั่วโมง ซึ่งเปนการเพิ่มรายไดเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายไดหลักจากการผลิตและ
จําหนายไฟฟาแลว โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยนี้อาจจะไดรับประโยชนในรูปรายไดจากการจําหนายคารบอน
เครดิต (Certified Emission Reduction : CERs) เพิ่มเติมในอนาคต ตามที่ประเทศไทยไดใหสัตยาบันตออนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change :
UNFCCC) และพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่งหากประเทศไทยมีโครงการที่สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกได
จะสามารถรวมมือกับประเทศที่พัฒนาแลวในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกผานกลไกการพัฒนาที่สะอาด
(Clean
Development Mechanism : CDM) ทั้งนี้ การคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดจากโครงการ คํานวณโดยการ
พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นกอนที่จะดําเนินโครงการและหลังจากที่ไดมีการดําเนินโครงการไป
แลว ปริมาณกาซเรือนกระจกสวนตางที่ปลอยไดลดนอยลง คือ ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดจากโครงการ ซึ่งจะมีการวัด
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ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่ลดลงจริงไดในแตละป เรียกวา Certified Emission Reduction (CERs) ซึ่งมีหนวย
เปนตันของคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (CO2e)
อยางไรก็ตาม โครงการอาจมีปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยได ซึ่งรายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดในหัวขอ 1.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการใหม
6.2

โครงการโรงไฟฟาพลังงานลม ขนาดกําลังการผลิตรวม 761 เมกะวัตต
บริษัทมีโครงการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานลม จํานวนรวมทั้งสิ้น 16 โครงการ ขนาดกําลังการ
ผลิตรวม 761 เมกะวัตต ซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555
จํานวน 10 โครงการ ขนาดกําลังการผลิตรวม 404 เมกะวัตต ประกอบดวยโครงการหาดกังหัน 1- 3 และโครงการหนุมาน 1
- 7 และโครงการที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 อีกจํานวน 6
โครงการ ขนาดกําลังการผลิตรวม 357 เมกะวัตต ประกอบดวยโครงการหนุมาน 8 - 13 สําหรับการลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟาพลังงานลม เพื่อเสนอขายกระแสไฟฟาที่ผลิตไดจากโครงการทั้งหมดใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
(กฟผ.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
6.2.1

โครงการโรงไฟฟาพลังงานลม ขนาดกําลังการผลิตรวม 126 เมกะวัตต จังหวัด
นครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดสงขลา (โครงการหาดกังหัน 1 -3 )
โครงการโรงไฟฟาพลังงานลม ขนาดกําลังการผลิตรวม 126 เมกะวัตต โดยโครงการตั้งอยูที่อําเภอปาก
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จนถึง อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งแบงออกเปน 3 โครงการ ประกอบดวย
โรงไฟฟาพลังงานลมขนาดกําลังการผลิต 36 เมกะวัตตจํานวน 1 โครงการ (โครงการหาดกังหัน 1 ) และขนาดกําลัง
การผลิต 45 เมกะวัตตจํานวน 2 โครงการ (โครงการหาดกังหัน 2 และโครงการหาดกังหัน 3) ซึ่งแตละโครงการจะ
เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer : SPP) เพื่อเสนอขายไฟฟาตอการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) โดยตรง โดยบริษัทไดยื่นแบบคํารองและขอเสนอการขายไฟฟาเขาระบบของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และวางหนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอขายไฟฟาใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศ (กฟผ.) ในอัตรา 200 บาทตอ 1 กิโลวัตต หรือคิดเปนจํานวนเงินรวม 25,200,000 บาท เมื่อวันที่ 1
กุมภาพันธ 2555 แลว และเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ทางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดมี
หนังสือตอบรับในการรับซื้อไฟฟาจากทั้ง 3 โครงการแลว และจะดําเนินการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา(PPA)
รวมกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ในลําดับถัดไป โดยโรงไฟฟาพลังงานลม 3 โครงการนี้จะไดรับ
การสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนพลังงานทดแทน ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
โดยไดรับสิทธิประโยชนจากสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กจากพลังงานลม ใน
อัตรา 3.50 บาทตอกิโลวัตต-ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 10 ป นับจากวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา (Commercial
Operation Date : COD) อีกทั้งยังสามารถยื่นการขอรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟาจากพลังงานลม
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ได
ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดโครงการไดดังตอไปนี้
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ชื่อโครงการโรงไฟฟา
ลําดับ
พลังงานลม
1

โครงการหาดกังหัน 1

ขนาดกําลัง
การผลิต

จังหวัดที่ตั้งโรงไฟฟา
พลังงานลม

36 เมกะวัตต

วันที่ยื่นคํารอง
ขอเสนอการขาย
ไฟฟาเขาระบบ
ของ กฟผ.
1 กุมภาพันธ 2555

วันกําหนด
เริ่มตนซื้อขาย
ไฟฟา (SCOD)

ตําบลระโนด อําเภอระโนด
21 มีนาคม 2558
จังหวัดสงขลา
2
โครงการหาดกังหัน 2
45 เมกะวัตต ตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร
1 กุมภาพันธ 2555 21 มีนาคม 2558
จังหวัดนครศรีธรรมราช
3
โครงการหาดกังหัน 3
45 เมกะวัตต ตําบลขนาบนาก อําเภอปาก
1 กุมภาพันธ 2555 30 กันยายน 2558
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเหตุ : SCOD (Scheduled Commercial Operation Date) คือ กําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบตามที่ระบุไวในสัญญา PPA

แผนที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม “หาดกังหัน 1”
ขนาดกําลังการผลิต 36 เมกะวัตต จังหวัดสงขลา

แผนที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม “หาดกังหัน 2”
ขนาดกําลังการผลิต 45 เมกะวัตต จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม “หาดกังหัน 3”
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ขนาดกําลังการผลิต 45 เมกะวัตต จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมจํานวน 3 โครงการขางตน ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง
ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม เพื่อเสนอขายกระแสไฟฟาที่ผลิตไดจาก
โครงการทั้งหมดใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โดยจะดําเนินธุรกิจในลักษณะการรวมทุนระหวางบริษัท
พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) ในสัดสวนรอยละ 80.00 ในรูปของหุนบุริมสิทธิ กับ บริษัท เอ็นเนอรยี่ เมนเท็นแนนซ เซอรวิส
จํากัด (Energy Management Service Company Limited : EMS) (www.energy.co.th/) ซึ่งไมเปนบริษัทที่เกี่ยวของกับ
บริษัท ในสัดสวนรอยละ 20.00 ในรูปของหุนสามัญ ซึ่ง EMS เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเปนที่ปรึกษาดานการลงทุนในพลังงาน
ทดแทน และจําหนายอุปกรณควบคุมคาความตองการไฟฟาและผูพัฒนาโปรแกรมการบันทึกคาการใชพลังงาน สาเหตุที่
บริษัทรวมทุนกับ EMS เนื่องจากบริษัทดังกลาวไดดําเนินการศึกษาและวิจัยความเปนไปไดของโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม
บนพื้นที่โครงการมากวา 3 ปแลว และมีองคความรูทางเทคนิคและขอมูลเกี่ยวกับลม (Wind Data) แตยังขาดความพรอมดาน
เงินทุน ทางบริษัทจึงพิจารณาการรวมลงทุนรวมกับบริษัทดังกลาว บริษัทจึงไดลงนามในบันทึกความเขาใจ (Memorandum
of Understanding: MOU) รวมกับ บริษัท เอ็นเนอรยี่ เมนเท็นแนนซ เซอรวิส จํากัด (EMS) แลวเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555
สําหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม ขนาด 90 เมกะวัตต (โครงการหาดกังหัน 2 และโครงการหาดกังหัน 3) และวันที่ 15
เมษายน 2555 สําหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม ขนาด 36 เมกะวัตต (โครงการหาดกังหัน 1) ทั้งนี้ สามารถสรุป
สาระสําคัญของบันทึกความเขาใจ (MOU) ในการรวมทุน โครงการโรงไฟฟาพลังงานลม ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต
และ 36 เมกะวัตต ไดดังนี้
สรุปสาระสําคัญของบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ในการรวมทุน โครงการโรงไฟฟา
พลังงานลม ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต และ 36 เมกะวัตต
คูสัญญา
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)(“EA”) ในฐานะเจาของโครงการ
บริษัท เอ็นเนอรยี่ เมนเท็นแนนซ เซอรวิส จํากัด (“EMS”) ในฐานะผูพัฒนาโครงการ
โครงการ
โครงการโรงไฟฟาพลังงานลม ขนาด 90 เมกะวัตต และ 36 เมกะวัตต
ที่ตั้งโครงการ
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จนถึง อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
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สรุปสาระสําคัญของบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ในการรวมทุน โครงการโรงไฟฟา
พลังงานลม ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต และ 36 เมกะวัตต
- วันที่ 24 มกราคม 2555 สําหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม ขนาด 90 เมกะวัตต
วันที่ลงนามในสัญญา
(โครงการหาดกังหัน 2 และโครงการหาดกังหัน 3)
- วันที่ 15 เมษายน 2555 สําหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม ขนาด 36 เมกะวัตต
(โครงการหาดกังหัน 1)
สาระสําคัญการรวมทุน
- บริษัทจะลงทุนในบริษัทใหมที่จัดตั้งขึ้น (บริษัทจํากัดที่เปนเจาของ พัฒนา กอสราง
ดําเนินการของโครงการ) ในสัดสวนรอยละ 80 ในรูปของหุนบุริมสิทธิ ที่มีอัตราการ
จายปนผลรอยละ 20 ตอป โดยหุนบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงและมีสิทธิไดรับปนผล
ตามสัดสวนของเงินทุน ทั้งนี้ หุนบุริมสิทธิจะถูกแปลงสภาพเปนหุนสามัญเมื่อเงิน
ปนผลสะสมของหุนบุริมสิทธิเทากับเงินลงทุนในสวนที่บริษัทลงทุน
- EMS ลงทุนในสัดสวนรอยละ 20 ในรูปของหุนสามัญ
ขอบขายหนาที่ตาม MOU ของ บริษัทมีหนาที่ ดังนี้
คูสัญญาแตละฝาย
1) ดําเนินการเพื่อใหไดรับสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA)
2) จัดหาเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
3) ดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหมเพื่อใชสําหรับดําเนินโครงการ
EMS มีหนาที่พัฒนาโครงการ ดังนี้
1) จัดหาที่ดินสําหรับการพัฒนาโครงการ โดยศึกษาทําเลที่ตั้ง ความเปนไปไดของ
โครงการบนพื้นที่นั้น ๆ เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินโครงการในอนาคต
2) ทําการประเมินศักยภาพพลังงานลมในพื้นที่โครงการ
3) ทําการออกแบบการกอสรางโครงการ
4) ดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสําหรับดําเนินโครงการ
5) ดําเนินการขอรับสิทธิประโยชนจาก BOI
6) ดําเนินการจัดการเรื่องการรับเหมากอสรางโครงการ (EPC)
7) ดําเนินการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (EIA)
8) ดําเนินการขอรับใบอนุญาตกอสรางโรงงาน
9) ดําเนินการจัดการและบํารุงรักษาโครงการ (O&M)
การโอนสิทธิในสัญญาซื้อขาย คูสัญญาตกลงวาการยื่นขอสัญญาซื้อขายไฟฟาจะกระทําภายใตชื่อบริษัท พลังงาน
ไฟฟา (PPA)
บริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) และหลังจากการจัดตั้งบริษัทที่ดําเนินโครงการแลว บริษัท
จะโอนสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาวไปยังบริษัทที่ดําเนินโครงการดังกลาว
โดยตรงกอนวันที่สัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA)เริ่มมีผลบังคับใช หรือ วันที่ลงนามใน
สัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA)
การสิ้นสุด MOU สําหรับ วันที่เกิดขึ้นกอนของวันใดวันหนึ่ง ระหวาง
โครงการโรงไฟฟาพลังงานลม - วันที่ไดรับสัญญาพัฒนาโครงการ (Development Agreement) หรือ สัญญาการ
ขนาด 90 เมกะวัตต (โครงการ รวมทุน (Shareholders Agreement) หรือ
หาดกังหัน 2 และ 3)
- วันที่ครบกําหนด 1 ปนับจาก MOU ฉบับนี้ (24 มกราคม 2556)
การสิ้นสุด MOU สําหรับ วันที่เกิดขึ้นกอนของวันใดวันหนึ่ง ระหวาง
โครงการโรงไฟฟาพลังงานลม - วันที่ไดรับสัญญาพัฒนาโครงการ (Development Agreement) หรือ สัญญาการ
ขนาด 36 เมกะวัตต (โครงการ รวมทุน (Shareholders Agreement) หรือ
หาดกังหัน 1)
- วันที่ครบกําหนด 1 ปนับจาก MOU ฉบับนี้ (วันที่ 15 เมษายน 2556)
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ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดมีหนังสือตอบรับในการรับซื้อ
ไฟฟาจากโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมทั้ง 3 โครงการ ขนาดกําลังการผลิตรวม 126 เมกะวัตตขางตนแลว โดยปจจุบันอยู
ระหวางการรอการดําเนินการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) รวมกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ใน
ลําดับถัดไป
6.2.2

โครงการโรงไฟฟาพลังงานลม ขนาดกําลังการผลิตรวม 635 เมกะวัตต จังหวัดชัยภูมิและ
จังหวัดมุกดาหาร (โครงการหนุมาน 1 - 13 )
โครงการโรงไฟฟาพลังงานลม ขนาดกําลังการผลิตรวม 635 เมกะวัตต ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัด
มุกดาหาร ซึ่งแบงออกเปน 13 โครงการ ประกอบดวย โครงการหนุมาน 1 - 13 ซึ่งแตละโครงการจะเปนผูผลิตไฟฟาเอกชน
รายเล็ก (Small Power Producer : SPP) เพื่อเสนอขายไฟฟาตอการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โดยตรง โดย
บริษัทไดยื่นแบบคํารองและขอเสนอการขายไฟฟาเขาระบบของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และวาง
หนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอขายไฟฟาใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ (กฟผ.) ในอัตรา 200 บาทตอ 1 กิโลวัตต
ทั้ง 13 โครงการ หรือคิดเปนจํานวนเงิน 127,000,000 บาทแลว ทั้งนี้ อยูระหวางการพิจารณาการรับซื้อไฟฟาจาก กฟผ. ซึ่ง
แตละโรงไฟฟาพลังงานลมจะไดรับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนพลังงานทดแทน ของสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยไดรับสิทธิประโยชนจากสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก
จากพลังงานลม ในอัตรา 3.50 บาทตอกิโลวัตต-ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 10 ป นับจากวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา
(Commercial Operation Date : COD) อีกทั้งยังสามารถยื่นการขอรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานลม จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ได
โดยสามารถสรุปรายละเอียดโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม จํานวน 13 โครงการ ขนาดกําลังการผลิตรวม 635 เม
กะวัตต ไดดังนี้

ลําดับ

ชื่อโครงการ
โรงไฟฟาพลังงาน
ลม

1

โครงการหนุมาน 1

2

โครงการหนุมาน 2

3

โครงการหนุมาน 3

4

โครงการหนุมาน 4

5

โครงการหนุมาน 5

ขนาดกําลัง
การผลิต

จังหวัดที่ตั้งโรงไฟฟา
พลังงานลม

45 เมกะวัตต ตําบลนายางกลัก อําเภอเทพ
สถิต จังหวัดชัยภูมิ
45 เมกะวัตต ตําบลวะตะแบก อําเภอเทพ
สถิต จังหวัดชัยภูมิ
30 เมกะวัตต ตําบลหวยตอน อําเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
30 เมกะวัตต ตําบลทามะไฟหวาน อําเภอ
แกงครอ จังหวัดชัยภูมิ
48 เมกะวัตต ตําบลโปงนก อําเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ
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วันที่ยื่นคํารอง
ขอเสนอการขาย
ไฟฟาเขาระบบ
ของ กฟผ.
3 กุมภาพันธ 2555
3 กุมภาพันธ 2555

วันกําหนด
เริ่มตนซื้อขาย
ไฟฟา (SCOD)
ที่ระบุใน
ขอเสนอขาย
ไฟฟา/1
21 มีนาคม 2560

3 กุมภาพันธ 2555

30 กันยายน
2559
30 กันยายน
2558
21 มีนาคม 2559

3 กุมภาพันธ 2555

21 มีนาคม 2560

3 กุมภาพันธ 2555
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ลําดับ

ชื่อโครงการ
โรงไฟฟาพลังงาน
ลม

6

โครงการหนุมาน 6

ขนาดกําลัง
การผลิต

จังหวัดที่ตั้งโรงไฟฟา
พลังงานลม

วันที่ยื่นคํารอง
ขอเสนอการขาย
ไฟฟาเขาระบบ
ของ กฟผ.

วันกําหนด
เริ่มตนซื้อขาย
ไฟฟา (SCOD)
ที่ระบุใน
ขอเสนอขาย
ไฟฟา/1
30 กันยายน
2559
21 มีนาคม 2559

40 เมกะวัตต ตําบลหนองบัวแดง อําเภอ
3 กุมภาพันธ 2555
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
7
โครงการหนุมาน 7 40 เมกะวัตต ตําบลวะตะแบก อําเภอเทพ
3 กุมภาพันธ 2555
สถิต จังหวัดชัยภูมิ
8
โครงการหนุมาน 8 45 เมกะวัตต ตําบลนายางลัก อําเภอเทพ
9 ตุลาคม 2555
สิงหาคม 2560
สถิต จังหวัดชัยภูมิ
9
โครงการหนุมาน 9 42 เมกะวัตต ตําบลโปงนก อําเภอเทพสถิต
9 ตุลาคม 2555
สิงหาคม 2560
จังหวัดชัยภูมิ ถึง ตําบลวัง
ตะเฆ อําเภอ หนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ
10
โครงการหนุมาน 10 80 เมกะวัตต ตําบลบานชวน-ตําบลโคก
9 ตุลาคม 2555
ธันวาคม 2560
เพชรพัฒนา อําเภอบําเหน็จ
ณรงค จังหวัดชัยภูมิ
11
โครงการหนุมาน 11 90 เมกะวัตต ตําบลบานไร อําเภอเทพสถิต
9 ตุลาคม 2555
กุมภาพันธ 2561
/2
จังหวัดชัยภูมิ
12
โครงการหนุมาน 12 50 เมกะวัตต ตําบลคําชะอี อําเภอคําชะอี
9 ตุลาคม 2555
กุมภาพันธ 2563
จังหวัดมุกดาหาร
13
โครงการหนุมาน 13 50 เมกะวัตต ตําบลกกตูม อําเภอดงหลวง
9 ตุลาคม 2555
สิงหาคม 2563
จังหวัดมุกดาหาร
รวม
635 เมกะวัตต
หมายเหตุ : SCOD (Scheduled Commercial Operation Date) คือ กําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบตามที่ระบุไวในสัญญา
PPA
/1
: วันกําหนดเริ่มตนซื้อขายไฟฟา (SCOD) ในตารางขางตน เปนวันกําหนดเริ่มตนซื้อขายไฟฟาที่ระบุในขอเสนอการ
ขายไฟฟา โดยปจจุบันบริษัทยังไมไดเขาทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. เนื่องจากอยูระหวางการพิจารณาการรับ
ซื้อไฟฟาจาก กฟผ.
/2
: โครงการหนุมาน 1 - 10 และโครงการหนุมาน 12 - 13 เปนโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมที่ยื่นขอเสนอการขายไฟฟา
เขาระบบของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ในนามของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) และ
โครงการหนุมาน 11 เปนโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมที่ยื่นขอเสนอการขายไฟฟาในนามของ บริษัท เทพสถิต วินด
ฟารม จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99
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โดยมีขอมูลการเขาซื้อกิจการ บริษัท เทพสถิต วินดฟารม จํากัด มีดังนี้ :
วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 บริษัทไดลงนามในสัญญาซื้อขายหุน (Shares Sale and Purchase Agreement) ใน
บริษัท เทพสถิต วินดฟารม จํากัด โดยที่ผูซื้อและผูขายไมเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวของกัน โดยบริษัท เทพสถิต วินด
ฟารม จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานลม เทพสถิต วินดฟารม (Thepsathit Wind
Farm) ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต ซึ่งตั้งอยูที่ตําบลบานไร อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยมีเงื่อนไขวา
บริษัทสามารถซื้อหุนในกิจการดังกลาวในราคา 1 บาท (Purchase Price) และมีเงื่อนไขการจายคาหุนเพิ่มเติม
(Revised Purchase Price) หากสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
1) บริษัท เทพสถิต วินดฟารม จํากัด สามารถเขาทําประโยชนในที่ดินเชาจากสํานักงาน
ปฏิรูปที่ดิน จังหวัดชัยภูมิ เพื่อดําเนินการโครงการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจาก
พลังงานลม
2) บริษัท เทพสถิต วินดฟารม จํากัด ประสบความสําเร็จในการจัดหาแหลงเงินทุน
สําหรับการกอสรางโครงการ
โดยที่ราคาที่จะจายคาหุนเพิ่มเติม (Revised Purchase Price)
หมายถึง
คาตอบแทนที่ตองจายใหผูขายหุน คือ Pro Ventum International GmbH (PVI) และ
Pro Ventum International (Thailand) Co.,Ltd ในอัตรา 1 ลานบาท ตอ 1 เมกะวัตต
รวมเปน 90 ลานบาท หักดวย หนี้สินของบริษัท เทพสถิต วินดฟารม จํากัด ที่มี ณ วันที่ทํา
สัญญาซื้อขายหุน
ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินโครงการได บริษัท เทพสถิต วินดฟารม จํากัด และผูซื้อ
หุนไมตองชําระราคาที่จะจายคาหุนเพิ่มเติม (Revised Purchase Price) และไมมีขอ
ผูกพันที่ตองชําระหนี้สินที่มีกับ PVI และ Pro Ventum International (Thailand) Co.,Ltd
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 บริษัทไดดําเนินการซื้อหุนสามัญของ บริษัท เทพ
สถิต วินดฟารม จํากัด แลว ในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด โดยสามารถสรุป
ขอมูลของบริษัท เทพสถิต วินดฟารม จํากัด กอนและหลังที่บริษัทดําเนินการซื้อหุนสามัญได ดังนี้
ขอมูลของบริษัท เทพสถิต วินดฟารม จํากัด กอนดําเนินการเขาซื้อหุนสามัญ
ทุนจดทะเบียน /
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท (ชําระเต็ม
ทุนที่ชําระแลว
มูลคา)
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
ผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานลม
วันที่จัดตั้งบริษัท
5 กันยายน 2551
รายชื่อกรรมการ
1) นางสาวจุรีย ธัญญรัตนวงศ
2) นายไรนาร ฮูเบิรต ซอลลาร
รายชื่อผูถือหุน
1) นางสาวจุรีย ธัญญรัตนวงศ ในสัดสวนรอยละ 51.00
(ณ 30 เมษายน 2555)
2) Pro Ventum International GmbH ( บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศ
เยอรมัน) ในสัดสวนรอยละ 48.995
3) นายไรนาร ฮูเบิรต ซอลลาร ในสัดสวนรอยละ 0.005
ขอมูลของบริษัท เทพสถิต วินดฟารม จํากัด หลังดําเนินการเขาซื้อหุนสามัญ
ทุนจดทะเบียน /
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท (ชําระเต็ม
ทุนที่ชําระแลว
มูลคา)
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ขอมูลของบริษัท เทพสถิต วินดฟารม จํากัด หลังดําเนินการเขาซื้อหุนสามัญ
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
ผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานลม
วันที่จัดตั้งบริษัท
5 กันยายน 2551
รายชื่อกรรมการ
1) นายสมโภชน อาหุนัย
2) นายอมร ทรัพยทวีกุล
3) นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
4) นายสุธรรม สงศิริ
รายชื่อผูถือหุน
1) บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) ในสัดสวนรอยละ 99.99
(ณ 11 กันยายน 2555)
2) นายสมโภชน อาหุนัยในสัดสวนรอยละ 0.005
3) นายอมร ทรัพยทวีกุลในสัดสวนรอยละ 0.005
อยางไรก็ตาม เนื่องจากเงื่อนไขขางตนที่มีขอผูกพันในการชําระหนี้สินที่บริษัท เทพสถิต วินดฟารม จํากัด มี
กับเจาหนี้ซึ่งเปนผูถือหุนเดิม (ผูขาย) ขึ้นอยูกับความสําเร็จของโครงการ บริษัทจึงบันทึกรายการดังกลาว
เปน “เงินจายลวงหนาเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย” ในงบแสดงฐานะการเงินและไมนํางบการเงินของ
บริษัทดังกลาวมารวมไวในงบการเงินรวมของบริษัท จนกวาจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได

ทั้งนี้ สามารถแสดงแผนที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมของโครงการหนุมาน 1 – 7 เปนดังนี้
แผนที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม “หนุมาน 1” ขนาดกําลังการผลิต 45 เมกะวัตต จังหวัดชัยภูมิ
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แผนที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม “หนุมาน 2 ” ขนาดกําลังการผลิต 45 เมกะวัตต จังหวัดชัยภูมิ

แผนที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม “หนุมาน 3 ” ขนาดกําลังการผลิต 30 เมกะวัตต จังหวัดชัยภูมิ

แผนที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม “หนุมาน 4 ” ขนาดกําลังการผลิต 30 เมกะวัตต จังหวัดชัยภูมิ
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แผนที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม “หนุมาน 5 ” ขนาดกําลังการผลิต 48 เมกะวัตต จังหวัดชัยภูมิ

แผนที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม “หนุมาน 6 ” ขนาดกําลังการผลิต 40 เมกะวัตต จังหวัดชัยภูมิ

แผนที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม “หนุมาน 7 ” ขนาดกําลังการผลิต 40 เมกะวัตต จังหวัดชัยภูมิ
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ทั้งนี้ ขั้นตอนและหลักการพิจารณารับซื้อไฟฟาจากผูผลิตรายเล็ก ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิต
รายเล็ก ประเภทสัญญา Non-Firm ฉบับพ.ศ. 2550 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) มีรายละเอียดดังนี้
1. กฟผ. จะประกาศการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็กเปนงวดๆ โดยจะกําหนดปริมาณพลังไฟฟาที่จะ
รับซื้อทั้งหมดและราคาที่ใชสําหรับการรับซื้อในงวดนั้นๆ
2. ผูผลิตไฟฟารายเล็กที่ประสงคจะขายไฟฟาใหกับ กฟผ. ตองยื่นแบบคํารองและขอเสนอการขายไฟฟา
ณ สํานักงานใหญการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
3. การไฟฟาจะพิจารณาการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก ตามรายละเอียดขอมูลประกอบคํารองและ
ขอเสนอการขายไฟฟาที่ตองยื่นใหครบถวน
4. กฟผ. จะแจงผลการพิจารณารับซื้อไฟฟาภายใน 90 วัน นับจากวันที่ผูผลิตไฟฟารายเล็กยื่นคํารองและ
ขอเสนอการขายไฟฟาที่มีขอมูลครบถวนสมบูรณแลว และในกรณีที่ กฟผ. พิจารณาไมรับซื้อไฟฟาจาก
ผูผลิตไฟฟารายเล็กรายใด กฟผ. จะแจงเหตุผลในการไมรับซื้อไฟฟาดังกลาวเปนลายลักษณอักษร
5. ผูผลิตไฟฟารายเล็กจะตองลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. ภายใน 2 ป นับจากวันที่ กฟผ. แจงผล
การพิจารณารับซื้อไฟฟา หากไมมีการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟาภายในระยะเวลาดังกลาวใหถือวาคํา
รองและขอเสนอการขายไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็กรายนั้นเปนอันยกเลิก
ปจจุบัน ทางบริษัทไดดําเนินการตามขั้นตอนการยื่นแบบคํารองและขอเสนอการขายไฟฟาเขาระบบของ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) พรอมกับวางหนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอขายไฟฟาใหแกการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศ (กฟผ.) เปนที่เรียบรอยแลว และอยูระหวางการพิจารณาการรับซื้อไฟฟาจาก กฟผ. กอนพิจารณาออก
สัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ใหแกบริษัทในลําดับตอไป
อยางไรก็ตาม เนื่องจากโครงการลงทุนกอสรางโรงไฟฟาพลังงานลมเพื่อผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา
ใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ของบริษัทอยูระหวางการเริ่มตนโครงการ บริษัทมีความเสี่ยงจากปจจัยที่
ไมแนนอนตางๆที่อาจเกิดขึ้นและสงผลกระทบใหโครงการของบริษัทไมเปนไปตามที่คาดการณไว โดยปจจัยความเสี่ยงตาง
ๆ ที่อาจเกิดขึ้นสําหรับการลงทุนได สามารถสรุปไดดังนี้
1) ความเสี่ยงดานการจัดหาที่ดินสําหรับใชในการดําเนินโครงการโรงไฟฟา
สําหรับการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานลม
ยังอยูระหวางการเริ่มตน
โครงการ ทําใหอาจมีความเสี่ยงที่โครงการอาจมีปญหาจากการที่ไมสามารถจัดหาที่ดินไดตามที่คาดการณไว หรืออาจมี
ความเสี่ยงจากการที่ไมสามารถทําสัญญาเชาที่ดินระยะยาวจากเจาของที่ดินได แตอยางไรก็ตาม ที่ผานมาในการจัดซื้อ
ที่ดินสําหรับโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของบริษัทก็ไมมีปญหาเรื่องการจัดหาที่ดิน เนื่องจากบริษัทมีการวาจางคนใน
พื้นที่ในการเจรจาการซื้อที่ดินจากเจาของที่ดิน และในสวนพื้นที่สวนนอยที่ไมสามารถจัดซื้อที่ดินจากเจาของที่ดินได บริษัท
ก็มีการจัดทําสัญญาเชาที่ดินระยะยาว (30 ป) เพื่อใชในการดําเนินโครงการโรงไฟฟาได นอกจากนี้ บริษัทยังมีการพิจารณา
ความเหมาะสมของทําเลที่ดินเพื่อใชเปนที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมกอนที่จะไดขอสรุปเพื่อเริ่มดําเนินการใน
สวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการตอไปได
2) ความเสี่ยงดานเอกสารในการดําเนินโครงการโรงไฟฟา
เนื่องจากโรงไฟฟาพลังงานลมทุกโครงการบริษัทอยูในชวงเริ่มตนการศึกษาความเปนไปไดโครงการ
ซึ่งบริษัทไดยื่นขอเสนอการขายไฟฟาจากพลังงานลมใหแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) พรอมกับวาง
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หนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอขายไฟฟาใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนที่เรียบรอยทุกโครงการ
แลว และอยูระหวางการพิจารณาการตอบรับการซื้อไฟฟาจาก กฟผ. ยกเวนโครงการหาดกังหัน 1 – หาดกังหัน 3 ขนาด
กําลังการผลิต 126 เมกะวัตต ที่ไดรับหนังสือตอบรับในการรับซื้อไฟฟาจาก กฟผ. เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งอยู
ระหวางรอการดําเนินการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา(PPA) รวมกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ในลําดับ
ถัดไป ดังนั้น จากการที่โครงการสวนใหญยังอยูระหวางรอการพิจารณาการรับซื้อไฟฟาจาก กฟผ. ทําใหบริษัทมีความเสี่ยง
ที่อาจไมไดรับการพิจารณาเพื่อจําหนายกระแสไฟฟาใหกับ กฟผ.ได แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากการผลิตกระแสไฟฟาจาก
พลังงานทดแทนเปนนโยบายของภาครัฐเพื่อลดการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกรอยละ 25 ภายในระยะเวลา 10 ป (พ.ศ.2555 – พ.ศ. 2564) เพื่อเปนการพัฒนาพลังงานทดแทนใน
ประเทศ ดังนั้น บริษัทจึงมีแผนดําเนินธุรกิจดานพลังงานทดแทนใหสอดรับกับนโยบายสนับสนันของภาครัฐบาล ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาจากความพรอมในการเขาดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของบริษัทที่ไดรับสัญญาซื้อขายไฟฟา
(PPA)ทุกโครงการแลว บริษัทจึงคาดวาจะไดรับการพิจารณาใหดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมของบริษัทเชนกัน
3) ความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุนสําหรับใชในการดําเนินโครงการโรงไฟฟา
เนื่องจากโรงไฟฟาพลังงานลมจํานวน 16 โครงการมีงบลงทุนสําหรับการดําเนินโครงการที่สูงมาก แต
เนื่องจากเปนการลงทุนในอนาคตในชวงป 2558 – ป 2563 และบริษัทยังอยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
ในชวงเริ่มตน และโครงการหาดกังหัน 1 – หาดกังหัน 3 ขนาดกําลังการผลิต 126 เมกะวัตต บริษัทไดมีการลงทุนรวมกับ
บริษัทอื่นที่ไดศึกษาและวิจัยความเปนไปไดของพื้นที่โครงการโรงไฟฟาพลังงานลม ซึ่งอยูระหวางการศึกษาความเปนไปได
ของโครงการเชนกัน บริษัทจึงมีความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุนใหเพียงพอตอการใชดําเนินโครงการใหไดครบถวนตามที่
กําหนดไวได
4) ความเสี่ยงดานความสําเร็จในการดําเนินโครงการโรงไฟฟา
สําหรับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาพลังงานพลังงานลมในประเทศไทย ถือวาเปนธุรกิจพลังงานทดแทนที่
มีการพึ่งพาเทคโนโลยีเปนอยางมาก ประกอบกับอยูในชวงเริ่มตนการพัฒนาและดําเนินการผลิตในเชิงพาณิชยอยางเปน
รูปธรรม ดังนั้นบริษัทจึงจําเปนตองจัดหาผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญเพียงพอในการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหสามารถบริหาร
จัดการดานการดําเนินงานโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเขาใจในเทคโนโลยีการผลิตที่ใช
ตลอดจนมีการศึกษาความเปนไดโครงการเชิงพาณิชย และการวางแผนเพื่อการปองกันความเสี่ยงดานตาง ๆ ที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับโครงการในอนาคต เพื่อใหบริษัทประสบความสําเร็จในการดําเนินการโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมในนอาคตซึ่งเปน
ธุรกิจที่บริษัทยังไมเคยมีประสบการณมากอน เชน การวาจางที่ปรึกษาอิสระซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคของธุรกิจผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังงานทดแทนเพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
5) ความเสี่ยงที่โครงการอาจดําเนินการลาชากวาที่คาดการณไว
เนื่องจากการลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานลมของบริษัท จะดําเนินการในชวงป 2558 – ป 2563 บริษัท
จึงมีความเสี่ยงดานตางๆที่อาจทําใหโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมจํานวน 16 โครงการสามารถดําเนินการไดทันตามที่
กําหนดไวทุกโครงการ ปจจัยความเสี่ยงที่อาจทําใหโครงการดําเนินการไดลาชา ไดแก ความไมพรอมดานเงินทุน ความไม
พรอมดานที่ดินที่ใชดําเนินโครงการ ความไมพรอมดานบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการดําเนินโครงการ การเปลี่ยนแปลงการ
สนับสนุนพลังงานทดแทนของภาครัฐ การอนุมัติการรับซื้อไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยที่ลาชา เปนตน
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