บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

6. โครงการในอนาคต
บริษัทมีโครงการในอนาคต ได้แก่ โครงการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จานวน 2
โครงการ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ ในจังหวัดลาปาง และขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ ในจังหวัดพิษณุโลก
โดยจะจาหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ได้จากโครงการทังหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งบริษัทได้รับสัญญา
ซื อขายไฟฟ้ า (PPA) จากการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ตแห่ ง ประเทศไทย (กฟผ.) เรี ย บร้ อยแล้ ว และโครงการผลิ ตและจ าหน่ า ย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม จานวนรวมทังสิน 16 โครงการ ขนาดกาลังการผลิตรวม 761 เมกะวัตต์ ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 จานวน 10 โครงการ ขนาดกาลังการผลิตรวม 404
เมกะวัตต์ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 อีกจานวน 6
โครงการ ขนาดกาลังการผลิตรวม 357 เมกะวัตต์ โดยสาหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมเพื่อเสนอขาย
กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการทังหมดให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทังนี โครงการในอนาคต
ดังกล่าว จะช่วยสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว เป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจให้กับบริษัท และเป็นโครงการ
ลงทุนทีส่ อดรับกับนโยบายของภาครัฐบาลในการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก อีกทั งเป็นการลด
การพึ่งพาการนาเข้านามันจากต่างประเทศ และการลดปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกาลังให้ความสนใจและ
เร่งหามาตรการเพื่อควบคุม โดยข้อมูลจากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกร้อยละ 25 ใน 10 ปี (พ.ศ.
2555 – พ.ศ. 2564) หรือ AEDP 2012 - 2021 ได้ตังเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนเพื่อผลิตไฟฟ้า ในส่วนของพลังงานลม
ในปี 2564 คือ 1,200 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันที่มีกาลังการผลิตรวม 7.28 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโอกาสสาหรับการลงทุนของบริษัท
ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแผนสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนของภาครัฐดังกล่าว
โดยสามารถสรุปข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จานวน 2 โครงการ ขนาดกาลังการผลิตรวม 180 เมกะ
วัตต์ และ โครงการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม จานวนรวม 16 โครงการ ขนาดกาลังการผลิตรวม 761 เม
กะวัตต์ ได้ดังนี
6.1

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิตรวม 180 เมกะวัตต์
6.1.1

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดลาปาง
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดลาปาง ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวถือเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer : SPP) มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็น
ผู้รับซือไฟฟ้าทังหมดแต่เพียงผู้เดียว โดยโครงการตังอยู่ที่ตาบลบ้านเอือม ตาบลบ้านเป้า อาเภอเมืองลาปาง โดยครอบคลุม
พืนที่ตาบลหนองหล่ม อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง โดยดาเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) หรือ
บริษัทย่อยที่จะมีการจัดตังขึนในอนาคต บนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยมีเนือที่โครงการรวมทังสิน 2,045-0-12 ไร่
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) ซึ่งเพียงพอต่อการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว โดยเนือที่ดิน
ดังกล่าวได้รวมสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว 30 ปีบางส่วน กับเจ้าของที่ดินจานวน 3 แปลง เนือที่รวม 95-2-47 ไร่ โดยโครงการ
โรงไฟฟ้าโครงการนีจะได้รับส่วนเพิ่มราคารับซือไฟฟ้า (Adder) สาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จากพลังงานหมุนเวียน
ในอัตรา 6.50 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 10 ปี นับจากวันเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า (Commercial
Operation Date : COD) และสามารถยื่นการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ ทังนี บริษัทคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 โดยใช้เวลา
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

ก่อสร้างประมาณ 1 ปี เพื่อให้โครงการสามารถเริ่มจาหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ (COD) ภายในวันที่ 1 ธันวาคม
2557 ตามที่ระบุในสัญญาซือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
แผนที่ตังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดลาปาง

แผนผังที่ดินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดลาปาง

ทีต่ ังโรงไฟฟ้า
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดลาปาง
ชื่อโครงการ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดลาปาง
ที่ตังโครงการ
หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านเอือม อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
กาลังการผลิต
กาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์
รายละเอียด
เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยตรง มีระบบ
โครงการ
ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจาหน่าย (PV Grid Connected System) เป็นระบบ
ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ถูกออกแบบสาหรับผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนกระแสตรง
เป็นกระแสไฟฟ้าสลับเข้าสู่ระบบจาหน่ายไฟฟ้า (National Grid) โดยตรง ในช่วงกลางวัน เซลล์
แสงอาทิตย์ได้รับแสงแดดสามารถผลิตไฟฟ้า โดยผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
ไฟฟ้ากระแสสลับ อุปกรณ์ระบบที่สาคัญ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์เปลี่ยน
ระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ(Inverter) ชนิดต่อกับระบบจาหน่ายไฟฟ้า
เทคโนโลยีที่ใช้ใน
ลักษณะเซลล์แสงอาทิตย์ของโครงการโรงไฟฟ้าเป็นแบบ Photovoltaic ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่
การผลิต
สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าโดยตรง จากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตขึนจากสาร
กึ่งตัวนาที่สามารถดูดกลืนแสงอาทิตย์ได้ โดยใช้ซิลิกอน (SIlicon) เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบ
พืนผิวก็จะถูกเปลี่ยนเป็นพาหะนาไฟฟ้าและถูกแยกประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิด
แรงดันไฟฟ้าที่ขัวทังสองของเซลล์แสงอาทิตย์
เมื่อนาขัวไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ไปต่อกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้าก็จะสามารถไหลเข้าสู่อุปกรณ์และทางานได้
ทังนี เทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าในส่วนของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Modules)
เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกรวม (Polycrystalline Solar Cells) เนื่องจากมีประสิทธิภาพของ
แผง (module efficiency) ที่สูงกว่าเทคโนโลยีแบบ Thin Film อีกทังแนวโน้มต้นทุนแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ดังกล่าวมีแนวโน้มต่าลง โดยบริษัทเลือกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์และ Inverter จาก
ผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ
งบลงทุนรวม
งบลงทุนรวมประมาณ ประมาณ 6,680 ล้านบาท ประกอบด้วย
 เงินลงทุนค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 6,180 ล้านบาท
 ค่าที่ดินและค่าปรับปรุงที่ดิน จานวน 130 ล้านบาท
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าศึกษาความเป็นไปได้โครงการ จานวน 370 ล้านบาท
โดยมีที่มาของเงินลงทุนจากเงินทุนจาก 1)ส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 25 ของงบลงทุน
หรือคิดเป็นจานวน 1,670 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมาจากกระแสเงินสดภายในกิจการของบริษัท
แต่หากกระแสเงินสดภายในกิจการไม่ได้ตามที่คาดการณ์ อาจพิจารณาออกเครื่องมือทางการ
เงินอื่นๆ เช่น การทา Infrastructure Fund และ 2)เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินใน
ประเทศคิดเป็นร้อยละ 75 ของงบลงทุน หรือคิดเป็นจานวน 5,010 ล้านบาท ตามที่บริษัทได้
จัดหาที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินให้แก่บริษัทสาหรับใช้ใน
การดาเนินโครงการ (Project Finance)
(รายละเอียด สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 1.4.3 ความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุนสาหรับ
ใช้ในการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้า)
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดลาปาง
วันที่ต้องเริ่ม
ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2556
ก่อสร้าง เพื่อให้
โครงการสามารถ
จาหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ให้ได้ทัน
ตาม SCOD
วันกาหนดเริ่มต้น ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557
ซือขายไฟฟ้าที่ระบุ
ในสัญญาซือขาย
ไฟฟ้า (SCOD)
นอกจากนี สามารถสรุปสาระสาคัญของสัญญาซือขายไฟฟ้าระหว่าง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด(มหาชน)
กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ได้ดังนี
สรุปสาระสาคัญของสัญญาซือขายไฟฟ้า (PPA)_ระหว่าง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)(โครงการ 2) กับ การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) สาหรับการขายไฟฟ้า ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดลาปาง
วันที่ทาสัญญา
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ 12 มีนาคม 2555
การดาเนินการ
1. บริษัทจะต้องนาหนังสือรับรองการอนุญาตให้ก่อสร้างโรงงานติดตังเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ก่อนการซือขาย
ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าซึ่งได้รับการอนุญาตผลิตไฟฟ้าซึ่งได้รับจากคณะกรรมการกากับกิจการ
ไฟฟ้า
พลังงาน (กกพ.) ใบอนุญาตทางสิ่งแวดล้อมและใบอนุญาตอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด มา
แสดงกับ กฟผ. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ ก่อนวันเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า
2. บริษัทจะต้องจัดส่งขันตอนการทดสอบเดินเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
และวันที่คาดว่าจะเริ่มต้น
ขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการไฟฟ้า โดยทาเป็นหนังสือส่งให้ กฟผ. พิจารณาให้
ความเห็นชอบล่วงหน้าก่อนวันเริ่มต้นขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 60 วัน
3. บริษัทและการไฟฟ้าจะร่วมกันกาหนดข้อปฏิบัติในการจ่ายไฟฟ้า
วิธีการติดต่อสื่อสาร
ประจาวัน การดับไฟฟ้า การรายงานปริมาณพลังงานไฟฟ้าประจาวัน การสั่งการ การลง
บันทึกข้อมูลทางไฟฟ้าของเครื่องแต่ละยูนิต การจ่ายพลังรีแอคทีฟ ตลอดจนรายชื่อเจ้าหน้าที่
ที่จะติดต่อประสานงานของทังสองฝ่าย
4. บริษัทจะต้องแจ้งถึงวันที่บริษัทประสงค์จะเริ่มต้นซือขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ทราบล่วงหน้าเป็น
หนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน และ กฟผ. สงวนสิทธิกาหนดวันเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า ตามความ
เหมาะสมทางด้านเทคนิค
5. ถ้าบริษัทไม่สามารถเริ่มต้นวันซือขายไฟฟ้าได้ภายใน 12 เดือนนับจากวันกาหนดวันเริ่มต้นซือ
ขายไฟฟ้า (SCOD) ที่กานดไว้ในสัญญาฉบับนีแล้ว ให้ถือว่าสัญญาซือขายไฟฟ้าสินสุดลง
6. บริษัทจะต้องทาสัญญาซือขายไฟฟ้าสารองจากการไฟฟ้าก่อนวันเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า ใน
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

สรุปสาระสาคัญของสัญญาซือขายไฟฟ้า (PPA)_ระหว่าง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)(โครงการ 2) กับ การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) สาหรับการขายไฟฟ้า ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดลาปาง
ปริมาณไม่ต่ากว่า 1 ใน 3 ของกาลังการผลิตติดตังหักด้วยปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ขายเข้า
ระบบของการไฟฟ้า และให้บริษัทนาสัญญาซือขายไฟฟ้าสารองดังกล่าวมาแสดงต่อ กฟผ.
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทาการก่อนวันเริ่มต้นซือขายไฟฟ้าตามสัญญาข้อ 4.
การเชื่อมโยงระบบ 1. บริษัทจะต้องรับผิดชอบในการออกแบบก่อสร้าง ติดตัง บารุงรักษา และครอบครองโรงไฟฟ้า
ไฟฟ้า
รวมถึงอุปกรณ์สนับสนุนต่าง ๆ หลังจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า
2. บริษัทต้องติดตังอุปกรณ์ส่งข้อมูลในบริเวณทรัพย์สินของบริษัท
บารุงรักษาอุปกรณ์และ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ทังนี ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด
3. การไฟฟ้าจะรับผิดชอบในการออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอุปกรณ์ระบบป้องกันในการ
เชื่อมโยงระบบไฟฟ้า
4. บริษัทยินยอมให้การไฟฟ้าเข้าไปในสถานที่ของบริษัท เพื่อทาการติดตัง ปฏิบัติงาน บารุงรักษา
เปลี่ยน และ/หรือ โยกย้ายอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบไฟฟ้าได้ เมื่อได้แจ้งให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองสถานที่ทราบแล้ว
5. บริษัทจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า ซึ่งได้แก่ ค่าระบบขนส่ง และระบบ
จาหน่ายไฟฟ้าจากจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าถึงโรงไฟฟ้าของบริษัท ค่ามาตรวัดไฟฟ้า ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับระบบป้องกันไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการที่เกิดเพิ่มขึนทังหมด จากการ
ดาเนินการรับซือไฟฟ้าจากบริษัท โดยจะต้องชาระให้เสร็จสินก่อนที่จะเริ่มขายไฟฟ้า
6. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ใน
ระบบไฟฟ้าของตน อันจะมีผลกระทบต่ออุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้าของทัง 2 ฝ่าย
การซือขาย
1. วันกาหนดเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า (SCOD) คือ วันที่ 1 ธันวาคม 2557
พลังงานไฟฟ้า
2. บริษัท ตกลงขาย และ กฟผ. ตกลงซือพลังงานไฟฟ้า ในปริมาณพลังไฟฟ้า 90
เมกะวัตต์
ณ ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ โดยมีจุดรับซือไฟฟ้าอยู่ที่จุดติดตังมาตรวัดไฟฟ้า ซึ่งตังอยู่ที่
สถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ของกฟผ. ระหว่างสถานีไฟฟ้าแรงสูงลาปาง 2 กับ สถานี
ไฟฟ้าแรงสูงลาพูน 2 ของ กฟผ.
3. บริษัทตกลงขาย และ กฟผ. ตกลงซือพลังงานไฟฟ้า ในอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าตามที่กาหนด
โดย อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment : EP) เท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง ณ ระดับ
แรงดัน 11-33 กิโลโวลต์ ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขายให้การไฟฟ้าฝ่าย
จาหน่าย (กฟน.) รวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติขายส่งเฉลี่ย (Ft
ขายส่งเฉลี่ย)
การใช้และการ
สัญญามีผลบังคับใช้ตังแต่วันที่ทังสองฝ่ายลงนามในสัญญา
และให้มีอายุสัญญาตังแต่เดือนที่
สินสุดของสัญญา บริษัทขายไฟฟ้าให้กฟผ. เป็นระยะเวลา 5 ปี และเมื่อสัญญาจะสินสุดลง หากคู่สัญญาฝ่ายใด
ประสงค์ที่จะต่ออายุสัญญาออกไป คู่สัญญาฝ่ายนันจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกาหนดอายุสัญญา และให้สัญญานีมีอายุต่อไปอีกคราว
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

สรุปสาระสาคัญของสัญญาซือขายไฟฟ้า (PPA)_ระหว่าง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)(โครงการ 2) กับ การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) สาหรับการขายไฟฟ้า ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดลาปาง
ละ 5 ปี
การเรียกเก็บเงิน
กฟผ. จะชาระเงินค่าพลังงานไฟฟ้า และ ค่าส่วนเพิ่มราคารับซือไฟฟ้า สาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าราย
และการชาระเงิน เล็กจากพลังงานหมุนเวียน ในแต่ละเดือน ดังนี
1. ค่าพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลา Peak สาหรับปริมาณไฟฟ้าในช่วงเวลา Peak ที่ไม่เกินปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าที่ 90 เมกะวัตต์ คูณกับจานวนชั่วโมง ในช่วงเวลา Peak ของเดือนนันในอัตรา
ค่าพลังงานไฟฟ้าในช่วงที่ระบบมีความต้องการไฟฟ้าสูง (Peak) ตามอัตราค่าพลังงานไฟฟ้า
(Energy Payment : EP) ที่กาหนดไว้
2. ค่าพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลา Off Peak สาหรับปริมาณไฟฟ้าในช่วงเวลา Off Peak ที่ไม่เกิน
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ 90 เมกะวัตต์ คูณกับจานวนชั่วโมง ในช่วงเวลา Off Peak ของเดือน
นันในอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าในช่วงที่ระบบมีความต้องการไฟฟ้าต่า (Off Peak) ตามอัตราค่า
พลังงานไฟฟ้า (Energy Payment : EP) ที่กาหนดไว้
3. บริษัทจะได้รับเงินส่วนเพิ่มราคารับซือไฟฟ้าตามปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้คิดเงินตามข้อ 1.
และ 2. โดยอัตราส่วนเพิ่มราคารับซือไฟฟ้า และระยะเวลาในการได้รับเงินค่าส่วนเพิ่มราคารับ
ซือไฟฟ้าเป็นไปตามที่กาหนด
4. บริษัทจะยื่นใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. เดือนละครัง และ กฟผ. ต้องชาระเงินให้แก่
บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ กฟผ. ได้รับใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าจากบริษัท
5. กฟผ.จะยื่นใบเรียกเก็บเงินให้บริษัท (ถ้ามี) และบริษัทต้องชาระเงินให้กฟผ. ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่บริษัทได้รับใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าจากกฟผ.
หลักคาประกัน
1. บริษัทได้ยื่นหลักคาประกันการยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้า เป็นหนังสือคาประกันการยื่นข้อเสนอ
และการยื่น
ขายไฟฟ้า ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552จานวนเงิน 18,000,000 บาท
ข้อเสนอขายไฟฟ้า 2. กฟผ. จะคืนหลักคาประกันการยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าให้แก่บริษัท ภายใน 15 วันทาการ ใน
กรณีดังนี
2.1. เมื่อบริษัทได้เริ่มต้นซือขายไฟฟ้า (COD)
(1) คืนเต็มจานวนในกรณีที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายใน 60 วัน หลังวัน
กาหนดเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า (1 ธันวาคม 2557)
(2) คืนหลักคาประกันจานวนที่เหลือภายหลังจากที่ กฟผ. ได้หักค่าปรับจากความล่าช้า
ในการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเกินกว่า 60 วัน หลังวันกาหนดเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า (1
ธันวาคม 2557) ในอัตราร้อยละ 0.33 ต่อวัน ของวงเงินหนังสือคาประกันการยื่น
ข้อเสนอขายไฟฟ้า
2.2. บริษัทไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการอนุญาตนัน ๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว รวมทังการไม่ได้รับ
อนุญาตนันไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัท
2.3. เมื่อ กฟผ. ได้หักค่าปรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึนจากการไม่สามารถดาเนินการตาม
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

สรุปสาระสาคัญของสัญญาซือขายไฟฟ้า (PPA)_ระหว่าง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)(โครงการ 2) กับ การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) สาหรับการขายไฟฟ้า ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดลาปาง
เงื่อนไขการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของบริษัทได้ครบถ้วนแล้ว
ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเริ่มต้นซือขายไฟฟ้าได้ตามวันกาหนดเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า (1
ธันวาคม 2557) โดยมิใช่ความผิดของการไฟฟ้าหรือเหตุสุดวิสัย ให้ กฟผ. มีสิทธิคิด
ค่าปรับจากการล่าช้านันได้ ในอัตราร้อยละ 0.33 ต่อวัน ของวงเงินหนังสือคาประกันการ
ยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้า หลังจากครบ 60 วันนับจากวันกาหนดเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า (1
ธันวาคม 2557)
ค่าไฟฟ้าสาหรับ
1. กฟผ. จะชาระเงินค่าไฟฟ้าสาหรับค่าใช้จ่ายในการนาส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า (“ค่า
ค่าใช้จ่ายในการ
ไฟฟ้าสาหรับกองทุนฯ”) ในแต่ละเดือน ตามปริมาณพลังงานไฟฟ้าและอัตราค่าไฟฟ้าสาหรับ
ส่งเงินเข้ากองทุน
กองทุนฯ ดังนี
1.1. อัตราค่าไฟฟ้าสาหรับกองทุนฯตามชนิดเชือเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตาม
อัตราการจ่ายเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามประกาศคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงานลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 เรื่องการนาส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าสาหรับ
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2553 โดย
อัตราค่าไฟฟ้าสาหรับกองทุนฯของพลังงานหมุนเวียนประเภทลมและแสงอาทิตย์ คิด
อัตราเท่ากับ 1.0 สตางค์/กิโลวัตต์-ชั่วโมง
หมายเหตุ: - COD (Commercial Operation Date) คือ วันเริ่มต้นซือขายไฟฟ้าและวันที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
- SCOD (Scheduled Commercial Operation Date) คือ กาหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตามที่ระบุไว้ในสัญญาซือ
ขายไฟฟ้า
- ช่วง Peak คือ เวลา 09.00 - 22.00 น. ของวันจันทร์ – วันศุกร์
- ช่วง Off Peak คือ เวลา 22.00 - 09.00 น. ของวันจันทร์ - วันศุกร์ และ เวลา 00.00 - 24.00 น. ของวันเสาร์ – วัน
อาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติและวันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชยและวันพืชมงคล)

6.1.2

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดพิษณุโลก
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวถือเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer : SPP) เพื่อจาหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งจะเป็นผู้รับซือไฟฟ้าทังหมดแต่เพียงผู้เดียว โดยโครงการตังอยู่ที่ หมู่ที่ 11 บ้านคลองคล้า
ตาบลมะต้อง อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยดาเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) หรือ
บริษัทย่อยที่จะมีการจัดตังขึนในอนาคต ทังนี บริษัทอยู่ระหว่างการจัดหาที่ดินสาหรับใช้ดาเนินโครงการ ซึ่งปัจจุบันได้เริ่ม
จัดซือที่ดินไปบางส่วนแล้วประมาณ 191-2-70 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) และได้ดาเนินการจัดทาสัญญาจะ
ซือจะขายที่ดินกับเจ้าของที่ดินบางส่วนประมาณ 1,000 ไร่แล้ว โดยมีเป้าหมายการจัดซือที่ดินทังหมดสาหรับดาเนิน
โครงการรวมทังสินประมาณ 2,000 ไร่ หรือคิดเป็นสัดส่วนการจัดหาที่ดินไปแล้ว ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของเป้าหมายการ
จัดหาที่ดินรวมในจังหวัดพิษณุโลก ทังนีโครงการโรงไฟฟ้าโครงการนีจะได้รับส่วนเพิ่มราคารับซือไฟฟ้า (Adder) จาก
พลังงานหมุนเวียนในอัตรา 6.50 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 10 ปี นับจากวันเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า
(Commercial Operation Date : COD) และสามารถยื่นการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
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แสงอาทิตย์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)ได้ ทังนี บริษัทคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557
โดยใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปี เพื่อให้โครงการสามารถเริ่มจาหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ (COD) ภายในวันที่ 1
ธันวาคม 2558 ตามที่ระบุในสัญญาซือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
แผนที่ตังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดพิษณุโลก
ที่ตังโครงการ
หมู่ที่ 11 บ้านคลองคล้า ตาบลมะต้อง อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
กาลังการผลิต
กาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์
รายละเอียด
เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยตรง มีระบบ
โครงการ
ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจาหน่าย (PV Grid Connected System) เป็นระบบ
ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ถูกออกแบบสาหรับผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนกระแสตรง
เป็นกระแสไฟฟ้าสลับเข้าสู่ระบบจาหน่ายไฟฟ้า (National Grid) โดยตรง ในช่วงกลางวัน เซลล์
แสงอาทิตย์ได้รับแสดงแดดสามารถผลิตไฟฟ้า โดยผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรง
เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ อุปกรณ์ระบบที่สาคัญ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์เปลี่ยน
ระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (Inverter) ชนิดต่อกับระบบจาหน่ายไฟฟ้า
เทคโนโลยีที่ใช้ใน
ลักษณะเซลล์แสงอาทิตย์ของโครงการโรงไฟฟ้าเป็นแบบ Photovoltaic ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่
การผลิต
สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าโดยตรง จากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตขึนจากสาร
กึ่งตัวนาที่สามารถดูดกลืนแสงอาทิตย์ได้ โดยใช้ซิลิกอน (SIlicon) เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบ
พืนผิวก็จะถูกเปลี่ยนเป็นพาหะนาไฟฟ้าและถูกแยกประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิด
แรงดันไฟฟ้าที่ขัวทังสองของเซลล์แสงอาทิตย์
เมื่อนาขัวไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ไปต่อกับ
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รายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดพิษณุโลก
อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้าก็จะสามารถไหลเข้าสู่อุปกรณ์และทางานได้
ทังนี เทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าในส่วนของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Modules)
เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกรวม (Polycrystalline Solar Cells) เนื่องจากมีประสิทธิภาพของ
แผง (module efficiency) ที่สูงกว่าเทคโนโลยีแบบ Thin Film โดยเลือกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์
และ Inverter จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ
งบลงทุนรวม
งบลงทุนรวมประมาณ ประมาณ 6,780 ล้านบาท ประกอบด้วย
 เงินลงทุนค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 6,180 ล้านบาท
 ค่าที่ดินและค่าปรับปรุงที่ดิน จานวน 230 ล้านบาท
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าศึกษาความเป็นไปได้โครงการ จานวน 370 ล้านบาท
โดยมีที่มาของเงินลงทุนจากเงินทุนจาก 1)ส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 25 ของงบลงทุน
หรือคิดเป็นจานวน 1,695 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมาจากกระแสเงินสดภายในกิจการของบริษัท
และ 2)เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศคิดเป็นร้อยละ 75 ของงบลงทุน หรือคิด
เป็นจานวน 5,085 ล้านบาท ตามที่บริษัทได้จัดหาที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดหาเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงินให้แก่บริษัทสาหรับใช้ในการดาเนินโครงการ (Project Finance)
(รายละเอียด สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 1.4.3 ความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุนสาหรับ
ใช้ในการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้า)
วันที่ต้องเริ่ม
ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557
ก่อสร้าง เพื่อให้
โครงการสามารถ
จาหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ให้ได้ทัน
ตาม SCOD
วันกาหนดเริ่มต้น ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2558
ซือขายไฟฟ้าที่ระบุ
ในสัญญาซือขาย
ไฟฟ้า (SCOD)
นอกจากนี สามารถสรุปสาระสาคัญของสัญญาซือขายไฟฟ้าระหว่าง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด(มหาชน) กับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ได้ดังนี
สรุปสาระสาคัญของสัญญาซือขายไฟฟ้า (PPA)_ระหว่าง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)(โครงการ 3) กับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) สาหรับการขายไฟฟ้า ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัด
พิษณุโลก
วันที่ทาสัญญา
วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
การดาเนินการ
1. บริษัทจะต้องนาหนังสือรับรองการอนุญาตให้ก่อสร้างโรงงานติดตังเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
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สรุปสาระสาคัญของสัญญาซือขายไฟฟ้า (PPA)_ระหว่าง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)(โครงการ 3) กับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) สาหรับการขายไฟฟ้า ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัด
พิษณุโลก
ก่อนการซือขาย
ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าซึ่งได้รับการอนุญาตผลิตไฟฟ้าซึ่งได้รับจากคณะกรรมการกากับกิจการ
ไฟฟ้า
พลังงาน (กกพ.) ใบอนุญาตทางสิ่งแวดล้อมและใบอนุญาตอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด มา
แสดงกับ กฟผ. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ ก่อนวันเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า
2. บริษัทจะต้องจัดส่งขันตอนการทดสอบเดินเครื่องกาเนิดไฟฟ้า และวันที่คาดว่าจะเริ่มต้นขนาน
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการไฟฟ้า โดยทาเป็นหนังสือส่งให้ กฟผ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบล่วงหน้าก่อนวันเริ่มต้นขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 60 วัน
3. บริษัทและการไฟฟ้าจะร่วมกันกาหนดข้อปฏิบัติในการจ่ายไฟฟ้า
วิธีการติดต่อสื่อสาร
ประจาวัน การดับไฟฟ้า การรายงานปริมาณพลังงานไฟฟ้าประจาวัน การสั่งการ การลงบันทึก
ข้อมูลทางไฟฟ้าของเครื่องแต่ละยูนิต การจ่ายพลังรีแอคทีฟ ตลอดจนรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่จะ
ติดต่อประสานงานของทังสองฝ่าย
4. บริษัทจะต้องแจ้งถึงวันที่บริษัทประสงค์จะเริ่มต้นซือขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ทราบล่วงหน้าเป็น
หนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน และ กฟผ. สงวนสิทธิกาหนดวันเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า ตามความ
เหมาะสมทางด้านเทคนิค
5. ถ้าบริษัทไม่สามารถเริ่มต้นวันซือขายไฟฟ้าได้ภายใน 12 เดือนนับจากวันกาหนดวันเริ่มต้นซือ
ขายไฟฟ้า (SCOD) ที่กานดไว้ในสัญญาฉบับนีแล้ว ให้ถือว่าสัญญาซือขายไฟฟ้าสินสุดลง
6. บริษัทจะต้องทาสัญญาซือขายไฟฟ้าสารองจากการไฟฟ้าก่อนวันเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า
ใน
ปริมาณไม่ต่ากว่า 1 ใน 3 ของกาลังการผลิตติดตังหักด้วยปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ขายเข้า
ระบบของการไฟฟ้า และให้บริษัทนาสัญญาซือขายไฟฟ้าสารองดังกล่าวมาแสดงต่อ กฟผ.
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทาการก่อนวันเริ่มต้นซือขายไฟฟ้าตามสัญญาข้อ 4.
การเชื่อมโยงระบบ 1. บริษัทจะต้องรับผิดชอบในการออกแบบก่อสร้าง ติดตัง บารุงรักษา และครอบครองโรงไฟฟ้า
ไฟฟ้า
รวมถึงอุปกรณ์สนับสนุนต่าง ๆ หลังจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า
2. บริษัทต้องติดตังอุปกรณ์ส่งข้อมูลในบริเวณทรัพย์สินของบริษัท
บารุงรักษาอุปกรณ์และ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ทังนี ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด
3. การไฟฟ้าจะรับผิดชอบในการออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอุปกรณ์ระบบป้องกันในการ
เชื่อมโยงระบบไฟฟ้า
4. บริษัทยินยอมให้การไฟฟ้าเข้าไปในสถานที่ของบริษัท เพื่อทาการติดตัง ปฏิบัติงาน บารุงรักษา
เปลี่ยน และ/หรือ โยกย้ายอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบไฟฟ้าได้ เมื่อได้แจ้งให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองสถานที่ทราบแล้ว
5. บริษัททจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า ซึ่งได้แก่ ค่าระบบขนส่ง และ
ระบบจาหน่ายไฟฟ้าจากจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าถึงโรงไฟฟ้าของบริษัท
ค่ามาตรวัดไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบป้องกันไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการที่เกิดเพิ่มขึนทังหมด
จากการดาเนินการรับซือไฟฟ้าจากบริษัท โดยจะต้องชาระให้เสร็จสินก่อนที่จะเริ่มขายไฟฟ้า
6. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ใน
ระบบไฟฟ้าของตน อันจะมีผลกระทบต่ออุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้าของทัง 2 ฝ่าย
การซือขาย
1. วันกาหนดเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า (SCOD) คือ วันที่ 1 ธันวาคม 2558
พลังงานไฟฟ้า
2. บริษัท ตกลงขาย และ กฟผ. ตกลงซือพลังงานไฟฟ้า ในปริมาณพลังไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์ ณ
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สรุปสาระสาคัญของสัญญาซือขายไฟฟ้า (PPA)_ระหว่าง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)(โครงการ 3) กับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) สาหรับการขายไฟฟ้า ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัด
พิษณุโลก
ระดับแรงดัน 230 กิโลโวลต์ โดยมีจุดรับซือไฟฟ้าอยู่ที่จุดติดตังมาตรวัดไฟฟ้า ซึ่งตังอยู่ที่สถานี
ไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ของกฟผ. ระหว่างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ 4 ของกฟผ. กับ สถานี
ไฟฟ้าแรงสูงพิษณุโลก 2 ของ กฟผ.
3. บริษัทตกลงขาย และ กฟผ. ตกลงซือพลังงานไฟฟ้า ในอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าตามที่กาหนด
โดย อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment : EP) เท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง ณ ระดับ
แรงดัน 11-33 กิโลโวลต์ ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขายให้การไฟฟ้าฝ่าย
จาหน่าย (กฟน.) รวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติขายส่งเฉลี่ย (Ft
ขายส่งเฉลี่ย)
การใช้และการ
สัญญามีผลบังคับใช้ตังแต่วันที่ทังสองฝ่ายลงนามในสัญญา และให้มีอายุสัญญาตังแต่เดือนที่
สินสุดของสัญญา บริษัทขายไฟฟ้าให้กฟผ. เป็นระยะเวลา 5 ปี และเมื่อสัญญาจะสินสุดลง หากคู่สัญญาฝ่ายใด
ประสงค์ที่จะต่ออายุสัญญาออกไป คู่สัญญาฝ่ายนันจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกาหนดอายุสัญญา และให้สัญญานีมีอายุต่อไป
อีกคราวละ 5 ปี
การเรียกเก็บเงิน
กฟผ. จะชาระเงินค่าพลังงานไฟฟ้า และ ค่าส่วนเพิ่มราคารับซือไฟฟ้า สาหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
และการชาระเงิน รายเล็กจากพลังงานหมุนเวียน ในแต่ละเดือน ดังนี
1. ค่าพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลา Peak สาหรับปริมาณไฟฟ้าในช่วงเวลา Peak ที่ไม่เกินปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าที่ 90 เมกะวัตต์ คูณกับจานวนชั่วโมง ในช่วงเวลา Peak ของเดือนนันในอัตรา
ค่าพลังงานไฟฟ้าในช่วงที่ระบบมีความต้องการไฟฟ้าสูง (Peak) ตามอัตราค่าพลังงานไฟฟ้า
(Energy Payment : EP) ที่กาหนดไว้
2. ค่าพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลา Off Peak สาหรับปริมาณไฟฟ้าในช่วงเวลา Off Peak ที่ไม่เกิน
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ 90 เมกะวัตต์ คูณกับจานวนชั่วโมง ในช่วงเวลา Off Peak ของเดือน
นันในอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าในช่วงที่ระบบมีความต้องการไฟฟ้าต่า (Off Peak) ตามอัตราค่า
พลังงานไฟฟ้า (Energy Payment : EP) ที่กาหนดไว้
3. บริษัทจะได้รับเงินส่วนเพิ่มราคารับซือไฟฟ้าตามปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้คิดเงินตามข้อ 1.
และ 2. โดยอัตราส่วนเพิ่มราคารับซือไฟฟ้า และระยะเวลาในการได้รับเงินค่าส่วนเพิ่มราคารับ
ซือไฟฟ้าเป็นไปตามที่กาหนด
4. บริษัทจะยื่นใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. เดือนละครัง และ กฟผ. ต้องชาระเงินให้แก่
บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ กฟผ. ได้รับใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าจากบริษัท
5. กฟผ.จะยื่นใบเรียกเก็บเงินให้บริษัท (ถ้ามี) และบริษัทต้องชาระเงินให้กฟผ. ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่บริษัทได้รับใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าจากกฟผ.
หลักคาประกัน
1. บริษัทได้ยื่นหลักคาประกันการยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้า เป็นหนังสือคาประกันการยื่นข้อเสนอ
และการยื่น
ขายไฟฟ้า ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552จานวนเงิน 18,000,000 บาท
ข้อเสนอขายไฟฟ้า 2. กฟผ. จะคืนหลักคาประกันการยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าให้แก่บริษัท ภายใน 15 วันทาการ ใน
กรณีดังนี
2.1. เมื่อบริษัทได้เริ่มต้นซือขายไฟฟ้า (COD)
(1) คืนเต็มจานวนในกรณีที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายใน 60 วัน หลังวัน
กาหนดเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า (1 ธันวาคม 2558)
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สรุปสาระสาคัญของสัญญาซือขายไฟฟ้า (PPA)_ระหว่าง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)(โครงการ 3) กับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) สาหรับการขายไฟฟ้า ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัด
พิษณุโลก
(2) คืนหลักคาประกันจานวนที่เหลือภายหลังจากที่ กฟผ. ได้หักค่าปรับจากความ
ล่าช้าในการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเกินกว่า 60 วัน หลังวันกาหนดเริ่มต้นซือขาย
ไฟฟ้า (1 ธันวาคม 2558) ในอัตราร้อยละ 0.33 ต่อวัน ของวงเงินหนังสือคา
ประกันการยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้า
2.2. บริษัทไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการอนุญาตนัน ๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว รวมทังการไม่ได้รับ
อนุญาตนันไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัท
2.3. เมื่อ กฟผ. ได้หักค่าปรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึนจากการไม่สามารถดาเนินการตาม
เงื่อนไขการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของบริษัทได้ครบถ้วนแล้ว
ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเริ่มต้นซือขายไฟฟ้าได้ตามวันกาหนดเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า (1
ธันวาคม 2558) โดยมิใช่ความผิดของการไฟฟ้าหรือเหตุสุดวิสัย ให้ กฟผ. มีสิทธิคิด
ค่าปรับจากการล่าช้านันได้ ในอัตราร้อยละ 0.33 ต่อวัน ของวงเงินหนังสือคาประกัน
การยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้า หลังจากครบ 60 วันนับจากวันกาหนดเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า
(1 ธันวาคม 2558)
ค่าไฟฟ้าสาหรับ
1. กฟผ. จะชาระเงินค่าไฟฟ้าสาหรับค่าใช้จ่ายในการนาส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า (“ค่า
ค่าใช้จ่ายในการ
ไฟฟ้าสาหรับกองทุนฯ”) ในแต่ละเดือน ตามปริมาณพลังงานไฟฟ้าและอัตราค่าไฟฟ้าสาหรับ
ส่งเงินเข้ากองทุน
กองทุนฯ ดังนี
1.1. อัตราค่าไฟฟ้าสาหรับกองทุนฯตามชนิดเชือเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตาม
อัตราการจ่ายเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามประกาศคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงานลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 เรื่องการนาส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า
สาหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2553
โดยอัตราค่าไฟฟ้าสาหรับกองทุนฯของพลังงานหมุนเวียนประเภทลมและแสงอาทิตย์
คิดอัตราเท่ากับ 1.0 สตางค์/กิโลวัตต์-ชั่วโมง
หมายเหตุ: -

COD (Commercial Operation Date) คือ วันเริ่มต้นซือขายไฟฟ้าและวันที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
SCOD (Scheduled Commercial Operation Date) คือ กาหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตามที่ระบุไว้ในสัญญา PPA
ช่วง Peak คือ เวลา 09.00 - 22.00 น. ของวันจันทร์ – วันศุกร์
ช่วง Off Peak คือ เวลา 22.00 - 09.00 น. ของวันจันทร์ - วันศุกร์ และ เวลา 00.00 - 24.00 น. ของวันเสาร์ – วัน
อาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติและวันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชยและวันพืชมงคล)

นอกจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดลาปางและจังหวัดพิษณุโลก ขนาดกาลังการผลิต
โครงการละ 90 เมกะวัตต์ จะได้รับส่วนเพิ่มราคารับซือไฟฟ้า (Adder) สาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จากพลังงาน
หมุนเวียนในอัตรา 6.50 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากรายได้หลักจากการผลิตและ
จาหน่ายไฟฟ้าแล้ว โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นีอาจจะได้รับประโยชน์ในรูปรายได้จากการจาหน่ายคาร์บอน
เครดิต (Certified Emission Reduction : CERs) เพิ่มเติมในอนาคต ตามที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change
: UNFCCC) และพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่งหากประเทศไทยมีโครงการที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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ได้จะสามารถร่วมมือกับประเทศที่พัฒนาแล้วในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean
Development Mechanism : CDM) ทังนี การคานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการ คานวณโดยการ
พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึนก่อนที่จะดาเนินโครงการและหลังจากที่ได้มีการดาเนินโครงการไป
แล้ว ปริมาณก๊าซเรือนกระจกส่วนต่างที่ปล่อยได้ลดน้อยลง คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการ ซึ่งจะมีการ
วัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจริงได้ในแต่ละปี เรียกว่า Certified Emission Reduction (CERs) ซึ่งมีหน่วย
เป็นตันของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e)
อย่างไรก็ตาม โครงการอาจมีปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ได้ ซึ่งรายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 1.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการใหม่
6.2

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดกาลังการผลิตรวม 761 เมกะวัตต์
บริษัทมีโครงการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม จานวนรวมทังสิน 16 โครงการ ขนาดกาลังการ
ผลิตรวม 761 เมกะวัตต์ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555
จานวน 10 โครงการ ขนาดกาลังการผลิตรวม 404 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโครงการหาดกังหัน 1- 3 และโครงการหนุมาน
1 - 7 และโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 อีกจานวน
6 โครงการ ขนาดกาลังการผลิตรวม 357 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโครงการหนุมาน 8 - 13 สาหรับการลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานลม เพื่อเสนอขายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการทังหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) โดยมีรายละเอียด ดังนี
6.2.1

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดกาลังการผลิตรวม 126 เมกะวัตต์ จังหวัด
นครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดสงขลา (โครงการหาดกังหัน 1 -3 )
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดกาลังการผลิตรวม 126 เมกะวัตต์ โดยโครงการตังอยู่ที่อาเภอปาก
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จนถึง อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 โครงการ ประกอบด้วย
โรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดกาลังการผลิต 36 เมกะวัตต์จานวน 1 โครงการ (โครงการหาดกังหัน 1 ) และขนาด
กาลังการผลิต 45 เมกะวัตต์จานวน 2 โครงการ (โครงการหาดกังหัน 2 และโครงการหาดกังหัน 3) ซึ่งแต่ละ
โครงการจะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer : SPP) เพื่อเสนอขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยตรง โดยบริษัทได้ยื่นแบบคาร้องและข้อเสนอการขายไฟฟ้าเข้าระบบของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และวางหนังสือคาประกันการยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศ (กฟผ.) ในอัตรา 200 บาทต่อ 1 กิโลวัตต์ หรือคิดเป็นจานวนเงินรวม 25,200,000 บาท เมื่อวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2555 แล้ว และเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มี
หนังสือตอบรับในการรับซือไฟฟ้าจากทัง 3 โครงการแล้ว และจะดาเนินการลงนามในสัญญาซือขายไฟฟ้า(PPA)
ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในลาดับถัดไป โดยโรงไฟฟ้าพลังงานลม 3 โครงการนีจะได้รับ
การสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนพลังงานทดแทน ของสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
โดยได้รับสิทธิประโยชน์จากส่วนเพิ่มราคารับซือไฟฟ้า (Adder) สาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานลม ใน
อัตรา 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 10 ปี นับจากวันเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า (Commercial
Operation Date : COD) อีกทังยังสามารถยื่นการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้
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ทังนี สามารถสรุปรายละเอียดโครงการได้ดังต่อไปนี
ลาดับ

1

ชื่อโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลม
โครงการหาดกังหัน 1

ขนาดกาลัง
การผลิต

จังหวัดที่ตังโรงไฟฟ้า
พลังงานลม

36 เมกะวัตต์

วันที่ยื่นคาร้อง
ข้อเสนอการขาย
ไฟฟ้าเข้าระบบ
ของ กฟผ.
1 กุมภาพันธ์ 2555

วันกาหนดเริ่มต้น
ซือขายไฟฟ้า
(SCOD)

ตาบลระโนด อาเภอระโนด
21 มีนาคม 2558
จังหวัดสงขลา
2
โครงการหาดกังหัน 2
45 เมกะวัตต์ ตาบลหัวไทร อาเภอหัวไทร
1 กุมภาพันธ์ 2555 21 มีนาคม 2558
จังหวัดนครศรีธรรมราช
3
โครงการหาดกังหัน 3
45 เมกะวัตต์ ตาบลขนาบนาก อาเภอปาก
1 กุมภาพันธ์ 2555 30 กันยายน 2558
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเหตุ : SCOD (Scheduled Commercial Operation Date) คือ กาหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตามที่ระบุไว้ในสัญญา PPA

แผนที่ตังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “หาดกังหัน 1”
ขนาดกาลังการผลิต 36 เมกะวัตต์ จังหวัดสงขลา

แผนที่ตังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “หาดกังหัน 2”
ขนาดกาลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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แผนที่ตังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “หาดกังหัน 3”
ขนาดกาลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมจานวน 3 โครงการข้างต้น ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง
ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม เพื่อเสนอขายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
โครงการทังหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยจะดาเนินธุรกิจในลักษณะการร่วมทุนระหว่างบริษัท
พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ในรูปของหุ้นบุริมสิทธิ กับ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เมนเท็นแนนซ์
เซอร์วิส จากัด (Energy Management Service Company Limited : EMS) (www.energy.co.th/) ซึ่งไม่เป็นบริษัทที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ในรูปของหุ้นสามัญ ซึ่ง EMS เป็นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านการ
ลงทุนในพลังงานทดแทน และจาหน่ายอุปกรณ์ควบคุมค่าความต้องการไฟฟ้าและผู้พัฒนาโปรแกรมการบันทึกค่าการใช้
พลังงาน สาเหตุที่บริษัทร่วมทุนกับ EMS เนื่องจากบริษัทดังกล่าวได้ดาเนินการศึกษาและวิจัยความเป็นไปได้ของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานลมบนพืนที่โครงการมากว่า 3 ปีแล้ว และมีองค์ความรู้ทางเทคนิคและข้อมูลเกี่ยวกับลม (Wind Data) แต่
ยังขาดความพร้อมด้านเงินทุน ทางบริษัทจึงพิจารณาการร่วมลงทุนร่วมกับบริษัทดังกล่าว บริษัทจึงได้ลงนามในบันทึกความ
เข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ร่วมกับ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เมนเท็นแนนซ์ เซอร์วิส จากัด (EMS) แล้วเมื่อ
วันที่ 24 มกราคม 2555 สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาด 90 เมกะวัตต์ (โครงการหาดกังหัน 2 และโครงการหาด
กังหัน 3) และวันที่ 15 เมษายน 2555 สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาด 36 เมกะวัตต์ (โครงการหาดกังหัน 1) ทังนี
สามารถสรุปสาระสาคัญของบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการร่วมทุน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดกาลังการผลิต 90
เมกะวัตต์ และ 36 เมกะวัตต์ ได้ดังนี
สรุปสาระสาคัญของบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ในการร่วมทุน โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลม ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ และ 36 เมกะวัตต์
คู่สญ
ั ญา
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)(“EA”) ในฐานะเจ้าของโครงการ
บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เมนเท็นแนนซ์ เซอร์วิส จากัด (“EMS”) ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ
โครงการ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาด 90 เมกะวัตต์ และ 36 เมกะวัตต์
ที่ตังโครงการ
อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จนถึง อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
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สรุปสาระสาคัญของบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ในการร่วมทุน โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลม ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ และ 36 เมกะวัตต์
วันที่ลงนามในสัญญา
- วันที่ 24 มกราคม 2555 สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาด 90 เมกะวัตต์
(โครงการหาดกังหัน 2 และโครงการหาดกังหัน 3)
- วันที่ 15 เมษายน 2555 สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาด 36 เมกะวัตต์
(โครงการหาดกังหัน 1)
สาระสาคัญการร่วมทุน
- บริษัทจะลงทุนในบริษัทใหม่ทจี่ ัดตังขึน (บริษัทจากัดที่เป็นเจ้าของ พัฒนา ก่อสร้าง
ดาเนินการของโครงการ) ในสัดส่วนร้อยละ 80 ในรูปของหุ้นบุริมสิทธิ ที่มีอัตราการ
จ่ายปันผลร้อยละ 20 ต่อปี โดยหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงและมีสิทธิได้รับปันผล
ตามสัดส่วนของเงินทุน ทังนี หุ้นบุริมสิทธิจะถูกแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเมื่อเงิน
ปันผลสะสมของหุ้นบุริมสิทธิเท่ากับเงินลงทุนในส่วนทีบ่ ริษัทลงทุน
- EMS ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ในรูปของหุ้นสามัญ
ขอบข่ายหน้าที่ตาม MOU ของ บริษัทมีหน้าที่ ดังนี
คู่สัญญาแต่ละฝ่าย
1) ดาเนินการเพื่อให้ได้รับสัญญาซือขายไฟฟ้า (PPA)
2) จัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
3) ดาเนินการจดทะเบียนจัดตังบริษัทใหม่เพื่อใช้สาหรับดาเนินโครงการ
EMS มีหน้าที่พัฒนาโครงการ ดังนี
1) จัดหาที่ดินสาหรับการพัฒนาโครงการ โดยศึกษาทาเลที่ตัง ความเป็นไปได้ของ
โครงการบนพืนที่นัน ๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินโครงการในอนาคต
2) ทาการประเมินศักยภาพพลังงานลมในพืนที่โครงการ
3) ทาการออกแบบการก่อสร้างโครงการ
4) ดาเนินการจดทะเบียนจัดตังบริษัทสาหรับดาเนินโครงการ
5) ดาเนินการขอรับสิทธิประโยชน์จาก BOI
6) ดาเนินการจัดการเรื่องการรับเหมาก่อสร้างโครงการ (EPC)
7) ดาเนินการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)
8) ดาเนินการขอรับใบอนุญาตก่อสร้างโรงงาน
9) ดาเนินการจัดการและบารุงรักษาโครงการ (O&M)
การโอนสิทธิในสัญญาซือขาย คู่สัญญาตกลงว่าการยื่นขอสัญญาซือขายไฟฟ้าจะกระทาภายใต้ชื่อบริษัท พลังงาน
ไฟฟ้า (PPA)
บริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) และหลังจากการจัดตังบริษัทที่ดาเนินโครงการแล้ว บริษัท
จะโอนสิทธิในสัญญาซือขายไฟฟ้าดังกล่าวไปยังบริษัทที่ดาเนินโครงการดังกล่าว
โดยตรงก่อนวันที่สัญญาซือขายไฟฟ้า (PPA)เริ่มมีผลบังคับใช้ หรือ วันที่ลงนามใน
สัญญาซือขายไฟฟ้า (PPA)
การสินสุด MOU สาหรับ วันที่เกิดขึนก่อนของวันใดวันหนึ่ง ระหว่าง
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม - วันที่ได้รับสัญญาพัฒนาโครงการ (Development Agreement) หรือ สัญญาการ
ขนาด 90 เมกะวัตต์ (โครงการ ร่วมทุน (Shareholders Agreement) หรือ
หาดกังหัน 2 และ 3)
- วันที่ครบกาหนด 1 ปีนับจาก MOU ฉบับนี (24 มกราคม 2556)
การสินสุด MOU สาหรับ วันที่เกิดขึนก่อนของวันใดวันหนึ่ง ระหว่าง
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม - วันที่ได้รับสัญญาพัฒนาโครงการ (Development Agreement) หรือ สัญญาการ
ขนาด 36 เมกะวัตต์ (โครงการ ร่วมทุน (Shareholders Agreement) หรือ
หาดกังหัน 1)
- วันที่ครบกาหนด 1 ปีนับจาก MOU ฉบับนี (วันที่ 15 เมษายน 2556)
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

ทังนี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มีหนังสือตอบรับในการรับซือ
ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมทัง 3 โครงการ ขนาดกาลังการผลิตรวม 126 เมกะวัตต์ข้างต้นแล้ว โดยปัจจุบันอยู่
ระหว่างการรอการดาเนินการลงนามในสัญญาซือขายไฟฟ้า (PPA) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ใน
ลาดับถัดไป
6.2.2

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดกาลังการผลิตรวม 635 เมกะวัตต์ จังหวัดชัยภูมิและ
จังหวัดมุกดาหาร (โครงการหนุมาน 1 - 13 )
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดกาลังการผลิตรวม 635 เมกะวัตต์ ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัด
มุกดาหาร ซึ่งแบ่งออกเป็น 13 โครงการ ประกอบด้วย โครงการหนุมาน 1 - 13 ซึ่งแต่ละโครงการจะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายเล็ก (Small Power Producer : SPP) เพื่อเสนอขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยตรง โดย
บริษัทได้ยื่นแบบคาร้องและข้อเสนอการขายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และวาง
หนังสือคาประกันการยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ (กฟผ.) ในอัตรา 200 บาทต่อ 1 กิโลวัตต์
ทัง 13 โครงการ หรือคิดเป็นจานวนเงิน 127,000,000 บาทแล้ว ทังนี อยู่ระหว่างการพิจารณาการรับซือไฟฟ้าจาก กฟผ.
ซึ่งแต่ละโรงไฟฟ้าพลังงานลมจะได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนพลังงานทดแทน ของสานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยได้รับสิทธิประโยชน์จากส่วนเพิ่มราคารับซือไฟฟ้า (Adder) สาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาด
เล็กจากพลังงานลม ในอัตรา 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 10 ปี นับจากวันเริ่มต้นซือขาย
ไฟฟ้า (Commercial Operation Date : COD) อีกทังยังสามารถยื่นการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลม จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้
โดยสามารถสรุปรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม จานวน 13 โครงการ ขนาดกาลังการผลิตรวม 635 เม
กะวัตต์ ได้ดังนี

ลาดับ

ชื่อโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงาน
ลม

ขนาดกาลัง
การผลิต

จังหวัดที่ตังโรงไฟฟ้า
พลังงานลม

1

โครงการหนุมาน 1

45 เมกะวัตต์

2

โครงการหนุมาน 2

45 เมกะวัตต์

3

โครงการหนุมาน 3

30 เมกะวัตต์

4

โครงการหนุมาน 4

30 เมกะวัตต์

5

โครงการหนุมาน 5

48 เมกะวัตต์

ตาบลนายางกลัก อาเภอเทพ
สถิต จังหวัดชัยภูมิ
ตาบลวะตะแบก อาเภอเทพ
สถิต จังหวัดชัยภูมิ
ตาบลห้วยต้อน อาเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ตาบลท่ามะไฟหวาน อาเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ตาบลโป่งนก อาเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ
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3 กุมภาพันธ์ 2555

วันกาหนด
เริ่มต้นซือขาย
ไฟฟ้า (SCOD)
ที่ระบุใน
ข้อเสนอขาย
ไฟฟ้า/1
21 มีนาคม 2560

3 กุมภาพันธ์ 2555

30 กันยายน 2559

3 กุมภาพันธ์ 2555

30 กันยายน 2558

3 กุมภาพันธ์ 2555

21 มีนาคม 2559

3 กุมภาพันธ์ 2555

21 มีนาคม 2560

วันที่ยื่นคาร้อง
ข้อเสนอการขาย
ไฟฟ้าเข้าระบบ
ของ กฟผ.

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

ลาดับ

ชื่อโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงาน
ลม

ขนาดกาลัง
การผลิต

จังหวัดที่ตังโรงไฟฟ้า
พลังงานลม

6

โครงการหนุมาน 6

40 เมกะวัตต์

7

โครงการหนุมาน 7

40 เมกะวัตต์

8

โครงการหนุมาน 8

45 เมกะวัตต์

9

โครงการหนุมาน 9

42 เมกะวัตต์

10

โครงการหนุมาน 10

80 เมกะวัตต์

11

โครงการหนุมาน 11 /2 90 เมกะวัตต์

12

โครงการหนุมาน 12

50 เมกะวัตต์

13

โครงการหนุมาน 13

50 เมกะวัตต์

ตาบลหนองบัวแดง อาเภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ตาบลวะตะแบก อาเภอเทพ
สถิต จังหวัดชัยภูมิ
ตาบลนายางลัก อาเภอเทพ
สถิต จังหวัดชัยภูมิ
ตาบลโป่งนก อาเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ ถึง ตาบลวัง
ตะเฆ่ อาเภอ หนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ
ตาบลบ้านชวน-ตาบลโคก
เพชรพัฒนา อาเภอบาเหน็จ
ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ตาบลบ้านไร่ อาเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ
ตาบลคาชะอี อาเภอคาชะอี
จังหวัดมุกดาหาร
ตาบลกกตูม อาเภอดงหลวง
จังหวัดมุกดาหาร

3 กุมภาพันธ์ 2555

วันกาหนด
เริ่มต้นซือขาย
ไฟฟ้า (SCOD)
ที่ระบุใน
ข้อเสนอขาย
ไฟฟ้า/1
30 กันยายน 2559

3 กุมภาพันธ์ 2555

21 มีนาคม 2559

9 ตุลาคม 2555

สิงหาคม 2560

9 ตุลาคม 2555

สิงหาคม 2560

9 ตุลาคม 2555

ธันวาคม 2560

9 ตุลาคม 2555

กุมภาพันธ์ 2561

9 ตุลาคม 2555

กุมภาพันธ์ 2563

9 ตุลาคม 2555

สิงหาคม 2563

วันที่ยื่นคาร้อง
ข้อเสนอการขาย
ไฟฟ้าเข้าระบบ
ของ กฟผ.

รวม
635 เมกะวัตต์
หมายเหตุ : SCOD (Scheduled Commercial Operation Date) คือ กาหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตามที่ระบุไว้ในสัญญา PPA
/1
: วันกาหนดเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า (SCOD) ในตารางข้างต้น เป็นวันกาหนดเริ่มต้นซือขายไฟฟ้าที่ระบุในข้อเสนอการ
ขายไฟฟ้า โดยปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้เข้าทาสัญญาซือขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาการรับ
ซือไฟฟ้าจาก กฟผ.
/2
: โครงการหนุมาน 1 - 10 และโครงการหนุมาน 12 - 13 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ยื่นข้อเสนอการขายไฟฟ้า
เข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในนามของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) และ
โครงการหนุมาน 11 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ยื่นข้อเสนอการขายไฟฟ้าในนามของ บริษัท เทพสถิต วินด์
ฟาร์ม จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

โดยมีข้อมูลการเข้าซือกิจการ บริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จากัด มีดังนี :
วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 บริษัทได้ลงนามในสัญญาซือขายหุ้น (Shares Sale and Purchase Agreement) ใน
บริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จากัด โดยที่ผู้ซือและผู้ขายไม่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยบริษัท เทพสถิต วินด์
ฟาร์ม จากัด ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม เทพสถิต วินด์ฟาร์ม (Thepsathit Wind
Farm) ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ ซึ่งตังอยู่ที่ตาบลบ้านไร่ อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยมีเงื่อนไขว่า
บริษัทสามารถซือหุ้นในกิจการดังกล่าวในราคา 1 บาท (Purchase Price) และมีเงื่อนไขการจ่ายค่าหุ้นเพิ่มเติม
(Revised Purchase Price) หากสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี
1) บริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จากัด สามารถเข้าทาประโยชน์ในที่ดินเช่าจากสานักงาน
ปฏิรูปที่ดิน จังหวัดชัยภูมิ เพื่อดาเนินการโครงการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานลม
2) บริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จากัด ประสบความสาเร็จในการจัดหาแหล่งเงินทุน
สาหรับการก่อสร้างโครงการ
โดยที่ราคาที่จะจ่ายค่าหุ้นเพิ่มเติม (Revised Purchase Price)
หมายถึง
ค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายให้ผู้ขายหุ้น คือ Pro Ventum International GmbH (PVI) และ
Pro Ventum International (Thailand) Co.,Ltd ในอัตรา 1 ล้านบาท ต่อ 1 เมกะวัตต์
รวมเป็น 90 ล้านบาท หักด้วย หนีสินของบริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จากัด ที่มี ณ วันที่ทา
สัญญาซือขายหุ้น
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินโครงการได้ บริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จากัด และผู้ซือ
หุ้นไม่ต้องชาระราคาที่จะจ่ายค่าหุ้นเพิ่มเติม (Revised Purchase Price) และไม่มีข้อ
ผูกพันที่ต้องชาระหนีสินที่มีกับ PVI และ Pro Ventum International (Thailand) Co.,Ltd
ทังนี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 บริษัทได้ดาเนินการซือหุ้นสามัญของ บริษัท เทพ
สถิต วินด์ฟาร์ม จากัด แล้ว ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด โดยสามารถสรุป
ข้อมูลของบริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จากัด ก่อนและหลังที่บริษัทดาเนินการซือหุ้นสามัญได้ ดังนี
ข้อมูลของบริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จากัด ก่อนดาเนินการเข้าซือหุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน /
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (ชาระเต็ม
ทุนที่ชาระแล้ว
มูลค่า)
ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม
วันที่จัดตังบริษัท
5 กันยายน 2551
รายชื่อกรรมการ
1) นางสาวจุรีย์ ธัญญรัตน์วงศ์
2) นายไรนาร์ ฮูเบิร์ต ซอลลาร์
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1) นางสาวจุรีย์ ธัญญรัตน์วงศ์ ในสัดส่วนร้อยละ 51.00
(ณ 30 เมษายน 2555)
2) Pro Ventum International GmbH ( บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศ
เยอรมัน) ในสัดส่วนร้อยละ 48.995
3) นายไรนาร์ ฮูเบิร์ต ซอลลาร์ ในสัดส่วนร้อยละ 0.005
ข้อมูลของบริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จากัด หลังดาเนินการเข้าซือหุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน /
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (ชาระเต็ม
ทุนที่ชาระแล้ว
มูลค่า)
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

ข้อมูลของบริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จากัด หลังดาเนินการเข้าซือหุ้นสามัญ
ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม
วันที่จัดตังบริษัท
5 กันยายน 2551
รายชื่อกรรมการ
1) นายสมโภชน์ อาหุนัย
2) นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
3) นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
4) นายสุธรรม ส่งศิริ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1) บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
(ณ 11 กันยายน 2555)
2) นายสมโภชน์ อาหุนัยในสัดส่วนร้อยละ 0.005
3) นายอมร ทรัพย์ทวีกุลในสัดส่วนร้อยละ 0.005
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเงื่อนไขข้างต้นที่มีข้อผูกพันในการชาระหนีสินทีบ่ ริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จากัด มี
กับเจ้าหนีซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม (ผู้ขาย) ขึนอยู่กับความสาเร็จของโครงการ บริษัทจึงบันทึกรายการดังกล่าว
เป็น “เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซือเงินลงทุนในบริษัทย่อย” ในงบแสดงฐานะการเงินและไม่นางบการเงินของ
บริษัทดังกล่าวมารวมไว้ในงบการเงินรวมของบริษัท จนกว่าจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้

ทังนี สามารถแสดงแผนที่ตังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของโครงการหนุมาน 1 – 7 เป็นดังนี
แผนที่ตังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “หนุมาน 1” ขนาดกาลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ จังหวัดชัยภูมิ
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แผนที่ตังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “หนุมาน 2 ” ขนาดกาลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ จังหวัดชัยภูมิ

แผนที่ตังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “หนุมาน 3 ” ขนาดกาลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ จังหวัดชัยภูมิ

แผนที่ตังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “หนุมาน 4 ” ขนาดกาลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ จังหวัดชัยภูมิ
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แผนที่ตังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “หนุมาน 5 ” ขนาดกาลังการผลิต 48 เมกะวัตต์ จังหวัดชัยภูมิ

แผนที่ตังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “หนุมาน 6 ” ขนาดกาลังการผลิต 40 เมกะวัตต์ จังหวัดชัยภูมิ

แผนที่ตังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “หนุมาน 7 ” ขนาดกาลังการผลิต 40 เมกะวัตต์ จังหวัดชัยภูมิ
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ทังนี ขันตอนและหลักการพิจารณารับซือไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็ก ตามระเบียบการรับซือไฟฟ้าจากผู้ผลิต
รายเล็ก ประเภทสัญญา Non-Firm ฉบับพ.ศ. 2550 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) มีรายละเอียดดังนี
1. กฟผ. จะประกาศการรับซือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเป็นงวดๆ โดยจะกาหนดปริมาณพลังไฟฟ้าที่จะ
รับซือทังหมดและราคาที่ใช้สาหรับการรับซือในงวดนันๆ
2. ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ประสงค์จะขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ต้องยื่นแบบคาร้องและข้อเสนอการขายไฟฟ้า
ณ สานักงานใหญ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3. การไฟฟ้าจะพิจารณาการรับซือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ตามรายละเอียดข้อมูลประกอบคาร้องและ
ข้อเสนอการขายไฟฟ้าที่ต้องยื่นให้ครบถ้วน
4. กฟผ. จะแจ้งผลการพิจารณารับซือไฟฟ้าภายใน 90 วัน นับจากวันที่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กยื่นคาร้องและ
ข้อเสนอการขายไฟฟ้าที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และในกรณีที่ กฟผ. พิจารณาไม่รับซือไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กรายใด กฟผ. จะแจ้งเหตุผลในการไม่รับซือไฟฟ้าดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
5. ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจะต้องลงนามสัญญาซือขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ภายใน 2 ปี นับจากวันที่ กฟผ. แจ้งผล
การพิจารณารับซือไฟฟ้า หากไม่มีการลงนามสัญญาซือขายไฟฟ้าภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าคา
ร้องและข้อเสนอการขายไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กรายนันเป็นอันยกเลิก
ปัจจุบัน ทางบริษัทได้ดาเนินการตามขันตอนการยื่นแบบคาร้องและข้อเสนอการขายไฟฟ้าเข้าระบบของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมกับวางหนังสือคาประกันการยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศ (กฟผ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาการรับซือไฟฟ้าจาก กฟผ. ก่อนพิจารณาออก
สัญญาซือขายไฟฟ้า (PPA) ให้แก่บริษัทในลาดับต่อไป
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมเพื่อผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ของบริษัทอยู่ระหว่างการเริ่มต้นโครงการ บริษัทมีความเสี่ยงจากปัจจัยที่
ไม่แน่นอนต่างๆที่อาจเกิดขึนและส่งผลกระทบให้โครงการของบริษัทไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดยปัจจัยความเสี่ยง
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึนสาหรับการลงทุนได้ สามารถสรุปได้ดังนี
1) ความเสี่ยงด้านการจัดหาที่ดินสาหรับใช้ในการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้า
สาหรับการดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม
ยังอยู่ระหว่างการเริ่มต้น
โครงการ ทาให้อาจมีความเสี่ยงที่โครงการอาจมีปัญหาจากการที่ไม่สามารถจัดหาที่ดินได้ตามที่คาดการณ์ไว้ หรืออาจมี
ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถทาสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวจากเจ้าของที่ดินได้ แต่อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาในการจัดซือ
ที่ดินสาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทก็ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดหาที่ดิน เนื่องจากบริษัทมีการว่าจ้างคนใน
พืนที่ในการเจรจาการซือที่ดินจากเจ้าของที่ดิน
และในส่วนพืนที่ส่วนน้อยที่ไม่สามารถจัดซือที่ดินจากเจ้าของที่ดินได้
บริษัทก็มีการจัดทาสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว (30 ปี) เพื่อใช้ในการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าได้ นอกจากนี บริษัทยังมีการ
พิจารณาความเหมาะสมของทาเลที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตังของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมก่อนที่จะได้ข้อสรุปเพื่อเริ่ม
ดาเนินการในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่อไปได้
2) ความเสี่ยงด้านเอกสารในการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้า
เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมทุกโครงการบริษัทอยู่ในช่วงเริ่มต้นการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ
ซึ่งบริษัทได้ยื่นข้อเสนอการขายไฟฟ้าจากพลังงานลมให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมกับวาง
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หนังสือคาประกันการยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นที่เรียบร้อยทุกโครงการ
แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาการตอบรับการซือไฟฟ้าจาก กฟผ. ยกเว้นโครงการหาดกังหัน 1 – หาดกังหัน 3 ขนาด
กาลังการผลิต 126 เมกะวัตต์ ที่ได้รับหนังสือตอบรับในการรับซือไฟฟ้าจาก กฟผ. เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งอยู่
ระหว่างรอการดาเนินการลงนามในสัญญาซือขายไฟฟ้า(PPA) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ใน
ลาดับถัดไป ดังนัน จากการที่โครงการส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างรอการพิจารณาการรับซือไฟฟ้าจาก กฟผ. ทาให้บริษัทมี
ความเสี่ยงที่อาจไม่ได้รับการพิจารณาเพื่อจาหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ.ได้ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็นนโยบายของภาครัฐเพื่อลดการนาเข้าพลังงานจากต่างประเทศ
ตามแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกร้อยละ 25 ภายในระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2555 – พ.ศ. 2564) เพื่อเป็นการพัฒนา
พลังงานทดแทนในประเทศ ดังนัน บริษัทจึงมีแผนดาเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนให้สอดรับกับนโยบายสนับสนันของ
ภาครัฐบาล ทังนี เมื่อพิจารณาจากความพร้อมในการเข้าดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทที่ได้รับ
สัญญาซือขายไฟฟ้า (PPA)ทุกโครงการแล้ว บริษัทจึงคาดว่าจะได้รับการพิจารณาให้ดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ของบริษัทเช่นกัน
3) ความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุนสาหรับใช้ในการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้า
เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมจานวน 16 โครงการมีงบลงทุนสาหรับการดาเนินโครงการที่สูงมาก แต่
เนื่องจากเป็นการลงทุนในอนาคตในช่วงปี 2558 – ปี 2563 และบริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
ในช่วงเริ่มต้น และโครงการหาดกังหัน 1 – หาดกังหัน 3 ขนาดกาลังการผลิต 126 เมกะวัตต์ บริษัทได้มีการลงทุนร่วมกับ
บริษัทอื่นที่ได้ศึกษาและวิจัยความเป็นไปได้ของพืนที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็น ไปได้
ของโครงการเช่นกัน บริษัทจึงมีความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอต่อการใช้ดาเนินโครงการให้ได้ครบถ้วนตามที่
กาหนดไว้ได้
4) ความเสี่ยงด้านความสาเร็จในการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้า
สาหรับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังงานพลังงานลมในประเทศไทย ถือว่าเป็นธุรกิจพลังงานทดแทนที่
มีการพึ่งพาเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ประกอบกับอยู่ในช่วงเริ่มต้นการพัฒนาและดาเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์อย่างเป็น
รูปธรรม ดังนันบริษัทจึงจาเป็นต้องจัดหาผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเพียงพอในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการด้านการดาเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้
ตลอดจนมีการศึกษาความเป็นได้โครงการเชิงพาณิชย์ และการวางแผนเพื่อการป้องกันความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิด
ขึนกับโครงการในอนาคต เพื่อให้บริษัทประสบความสาเร็จในการดาเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในนอาคตซึ่ง
เป็นธุรกิจที่บริษัทยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน เช่น การว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของธุรกิจ
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
5) ความเสี่ยงที่โครงการอาจดาเนินการล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้
เนื่องจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลมของบริษัท จะดาเนินการในช่วงปี 2558 – ปี 2563 บริษัท
จึงมีความเสี่ยงด้านต่างๆที่อาจทาให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมจานวน 16 โครงการสามารถดาเนินการได้ทันตามที่
กาหนดไว้ทุกโครงการ ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจทาให้โครงการดาเนินการได้ล่าช้า ได้แก่ ความไม่พร้อมด้านเงินทุน ความไม่
พร้อมด้านที่ดินที่ใช้ดาเนินโครงการ ความไม่พร้อมด้านบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการดาเนินโครงการ การเปลี่ยนแปลงการ
สนับสนุนพลังงานทดแทนของภาครัฐ การอนุมัติการรับซือไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ล่าช้า เป็นต้น
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