


โดยการผลิตไฟฟ้าจากธุรกิจ Solar-Corporate PPA จะขยายตัว

สอดคลัองกับก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยรวม 

ท้ังน้ี จากข้อมูลของ International Renewable Energy Agency (IRENA) 

พบว่าก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของโลกในปี 2563 มีสัดส่วน

เพ่ิมเป็น 26% จากปี 2554 ท่ีมีเพียง 6% ของก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวยีนท้ังหมดของโลก ส าหรับในช่วงปี 2563-2593 คาดว่าก าลังการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยรวมท่ัวโลกจะเพ่ิมข้ึนเป็น 8,541 พันเมกะวัตต์ 

ในปี 2593 จากปี 2563 อยู่ท่ี 714 พันเมกะวัตต์ ซึ่งขยายตัวสูงถึง 12 เท่า เน่ืองจาก

ท่ัวโลกมีเป้าหมายบรรลุ Net-Zero Carbon Emissions 

ท้ังน้ี ธุรกิจน้ีมีโอกาสเติบโตตามความต้องการใช้ไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากท้ังภาคครวัเรอืนและอุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะจากผู้ประกอบการท่ีมักรว่มลงทุนกับต่างชาติ เน่ืองจากการใช้ไฟฟ้า

จากพลังงานสะอาด อย่างแสงอาทิตย์ เป็นหลักเกณฑ์ส าคัญหน่ึงท่ีจะดึงดูด      

การลงทุนจากต่างชาติ นอกจากน้ี จะได้อานิสงส์จากต้นทุนการติดต้ังระบบ      

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีมีแนวโน้มลดลง และการได้รับ           

การสนับสนุนจากนโยบายภาครฐัท้ังด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและมิใช่ภาษี 

ภายใต้สมมติฐานท่ีไทยมีการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานท่ีจ าเป็น และมี             

การผ่อนคลายกฎระเบียบจากภาครฐั เช่น การอนุญาตให้เช่าสายส่งไฟฟ้า ท้ังน้ี 

ธุรกิจท่ีมีโอกาสขยายกิจการเข้าสู่ธุรกิจน้ี ได้แก่ ธุรกิจรบัจ้างติดต้ังโซลารเ์ซลล์ 

ธุรกิจผลิตแผงโซลารเ์ซลล์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เน่ืองจากมีความรู้

และความเชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์อยู่แล้ว



714







ได้ถึง 808 กิโลกรมั/ปี 

ต่อก าลังการผลิตของโซลารเ์ซลล์ 1 กิโลวัตต์ โดยเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้

ประมาณ 101 ต้น1 ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตดี ตามกระแส Green Economy 

นอกจากน้ี 

ตามข้อตกลงปารสี (Paris 

Agreement) เพ่ือประสงค์จะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์

ให้ลดลงถึง 55% ภายในปี 2573 เทียบกับปี 2563 (United Nation,2562) 

ท าให้ในแต่ละประเทศมีแผนขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

มากข้ึน หรอืแม้แต่ซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศท่ีผลิตน้ามันรายใหญ่ของโลก 

ยังมีแผนท่ีจะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน โดยเฉพาะแสงอาทิตย์ เพ่ือ

จะทดแทนพลังงานฟอสซิลเกือบ 50% ให้ได้ภายในปี 2573



อย่างเช่น ในไทย ปัจจุบันทางภาครฐัมีแผนขับเคล่ือน

ให้เกิดการลงทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โครงการใหม่ ท่ี

สะท้อนได้จากแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ในช่วงปี 

2561-2580 หรอื แผน PDP 2018 ฉบับปรบัปรุงครั้งท่ี 1 ซึ่งโครงการหน่ึงท่ี

ภาครัฐก าลังเร่งผลักดันคือ การผลิตไฟฟ้าบนหลังคา (Solar Rooftop) 

ท าให้เป็นโอกาสแก่ 

ซึ่งมี

รูปแบบท่ีติดต้ังระบบโซลารเ์ซลล์ท้ังในพ้ืนท่ีของผู้ผลิตไฟฟ้าเอง หรอืในพ้ืนท่ี

ของผู้ใช้ไฟฟ้า ส่วนของระบบการน าจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้ามี 2 กรณี

คือ รบัผิดชอบโดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอง หรอืรบัผิดชอบโดยหน่วยงานภาครฐัท่ีเป็น

ตัวกลางกระจายและจัดจ าหน่ายไฟฟ้า (Electric Power Distribution) ท้ังน้ี 

ในต่างประเทศ นอกจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว ยังมี Private Renewable 

Energy PPA ท่ีลงทุนผลิตและขายไฟฟ้าจากพลังงานลม หรอืเรยีกว่า Wind-

Corporate PPA อีกด้วย

ยกตัวอย่าง

เช่น บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร ์(WHAUP) ก าลังเดินหน้า

ธุรกิจรบัจ้างติดต้ังและดูแลระบบการผลิตไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ให้แก่

อาคารโรงงาน และคลังสินค้า ท้ัง ท่ี ต้ังอยู่ภายในและภายนอกนิคม

อุตสาหกรรมในกลุ่ม บจ. ดับบลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น ท้ังน้ี Business Model

ของธุรกิจ Solar-Corporate PPA ท่ัวโลก ทางผู้ประกอบการธุรกิจน้ีมักเป็น

ผู้ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงนิเพ่ือใช้ในการลงทุนระบบการผลิตไฟฟ้าจาก 

Solar Rooftop นอกจากน้ี ยังรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซอ่มบ ารุงเองตลอด

อายุการใช้งาน ซึ่งเฉล่ียท่ี 20-25 ปี



ท้ังน้ี อัตรา

ค่าไฟฟ้าท่ีจะเรยีกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้ามักต่ากว่าอัตราค่าไฟฟ้าท่ีภาครฐัจัดเก็บ 

เพ่ือจูงใจให้ผู้ใช้ไฟฟ้าหันมาสนใจใช้บรกิารจากผู้ประกอบการ Solar-Corporate 

PPA มากข้ึน 

เม่ือพิจารณา Business Model ของธุรกิจ Solar-Corporate PPA ท่ัวโลก 

สามารถจ าแนกออกเป็น 3 รูปแบบหลัก ดังน้ี 

ส าหรบัผู้ใช้ไฟฟ้า จะจ่าย

ค่าไฟฟ้า ณ ราคาตลาด ให้แก่ผู้จัดจ าหน่ายไฟฟ้า ขณะเดียวกัน ผู้ใช้ไฟฟ้าจะ

ท าสัญญาซื้อไฟฟ้าจาก Solar-Corporate PPA เพ่ือให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเผชิญความ

ผันผวนด้านราคาน้อย เพราะมักมีการก าหนดกรอบราคารบัไฟฟ้าข้ันต่าสุด 

และสูงสุดตลอดอายุสัญญาประมาณ 5-15 ปี และเม่ือเกิดส่วนต่างระหว่างค่า

ไฟฟ้าท่ีระบุไวใ้นสัญญาฯ กับค่าไฟฟา้ ณ ราคาตลาด ผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ประกอบการ 

Solar-Corporate PPA จะต้องให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจ่ายส่วนต่างท่ีเพ่ิมข้ึนแก่

อีกฝ่ายหน่ึง ซึ่งประเด็นน้ีเป็นข้อแตกต่างจากอีก 2 รูปแบบท่ีเหลือของ Solar-

Corporate PPA ส าหรบัการน าส่งไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไฟฟ้าจะส่งไฟไปยัง

ผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านผู้จัดจ าหน่ายไฟฟ้า เน่ืองจากไม่สามารถเช่าสายส่งไฟฟ้าได้

นอกจากน้ี 

ด้วย ท้ังน้ี การได้รบัสิทธิน้ีจะสามารถ

น าไปขายต่อแก่กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าท่ีมีสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงจากพลังงาน

หมุนเวยีนน้อย ซึ่งกลุ่มน้ีมักต้องการซื้อ Renewable Energy Certificate

เพ่ิมเติม เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของภาครฐัท่ีมักบังคับให้ผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวยีนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ท้ังน้ี  แบบ Synthetic Solar-

Corporate PPA มักนิยมใช้ในสหรฐัอเมรกิา และออสเตรเลีย (รูปท่ี 1) 



เพ่ือส่งไฟฟ้าท่ีผลิตได้ไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรง จึงท าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถจ่าย

ค่าไฟฟ้าโดยตรงแก่ผู้ประกอบการ Solar-Corporate PPA ณ อัตราท่ีระบุไว้

ในสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งมักอยู่ภายใต้เพดานราคาต่าสุดและสูงสุดตลอด

อายุสัญญากว่า 10 ปี นอกจากน้ี อาจปรบัราคารบัซื้อไฟฟ้าตามอัตราเงนิเฟ้อด้วย 

อย่างไรก็ดี ค่าไฟฟ้าจาก Solar-Corporate PPA โดยปกติจะต่ากว่าค่าไฟฟ้า

ท่ีก าหนดโดยภาครัฐ ท้ังน้ี ค่าเช่าสายส่งไฟฟ้าในบางประเทศ เช่น สหราช

อาณาจักร จะรบัผิดชอบโดยผู้ใช้ไฟฟ้า ขณะท่ีในบางประเทศ เช่น อินเดีย จะ

ข้ึนอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการ Solar-Corporate PPA และผู้ใช้

ไฟฟ้า ซึ่งอาจแบ่งจ่ายฝ่ายละ 50% ของค่าเช่าสายส่งไฟฟ้าท้ังหมด (รูปท่ี 2)



ท าให้ในกรณีท่ีปรมิาณไฟฟ้ามี

มากจนเกินความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า ทางผู้ใช้ไฟฟ้าแบบ Sleeved จะ

สามารถขายไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือใช้ให้แก่ตัวกลางภาครฐัหรอืผู้จัดจ าหน่ายไฟฟ้า

ได้ หรอือาจเลือกกักเก็บไฟฟ้าท่ีเหลือใช้ไว้ใน Energy storage system 

(ระบบหรอือุปกรณ์ท่ีใช้สะสมพลังงานไฟฟ้า) เพ่ือใช้ในช่วงเวลาอ่ืน ส าหรับ

แบบ Sleeved Solar-Corporate PPA มักนิยมใช้ ในสหราชอาณาจักร 

เนเธอรแ์ลนด์ และอินเดีย 



ซึ่ งมักเป็น

บรษัิทเอกชนขนาดใหญ่ท่ีใช้ไฟฟ้ามาก เน่ืองจากการท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ในรูปแบบ Private wire มักนิยมเป็นแบบหน่ึงต่อหน่ึง ท้ังน้ี ในกรณีท่ี

ปรมิาณไฟฟ้ามีมากเกินความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า ทางผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถ

ขายไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือใช้ให้แก่หน่วยงานกลางภาครฐัได้ หรอืกักเก็บไฟฟ้าไว้

ใน Energy storage system เพ่ือใช้ในช่วงเวลาอ่ืน ส าหรบัรูปแบบ Private

wire นิยมใช้ ในไทย ( รูป ท่ี  3) เช่น  โครงการของ WHAUP ในนิคม

อุตสาหกรรมของตนเอง



•

•





ก่อนอ่ืนมาดูก่อนว่า ธุรกิจ Solar-Corporate PPA ในแต่ละภูมิภาคของโลก

เป็นอย่างไร โดยตามข้อมูลของ Bloomberg NEF พบว่า

ท่ี 13.6 พันเมกะวัตต์ 

ในปี 2563 อยู่ท่ี 7.2 พันเมกะวัตต์ 

อยู่ท่ี 2.9 พันกะวัตต์ ท าให้โดยรวมอยู่ท่ี 23.7 พัน

เมกะวัตต์ ในปี 2563 ซึ่งเพ่ิมข้ึนมากถึง 404% เทียบกับปี 2558

ท้ังน้ี 

โดยเฉพาะในภูมิภาคท่ีมีก าลังการผลิตไฟฟ้ามาก

จาก Renewable-Corporate PPA เช่น อเมรกิา และสหภาพยุโรป









ส าหรบัปรมิาณไฟฟ้าจากธุรกิจ Solar-Corporate PPA เป็นส่วนหน่ึงของการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ท้ังหมด ท้ังน้ี จากข้อมูลของ International 

Renewable Energy Agency (IRENA) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศด้าน

พลังงานหมุนเวยีน พบว่าก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในปี 2563 

มีสัดส่วนเพ่ิมเป็น 26% จากปี 2554 ท่ีมีเพียง 6% ของก าลังการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวยีนท้ังหมด ตามกระแสการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 

(รูปท่ี 5) 

นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับทาง Bloomberg NEF (2564) ท่ีประเมินว่าก าลัง

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนในรูปแบบ Corporate PPA มีแนวโน้ม

เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยเป็น 116.7 พันเมกะวัตต์ ภายในปี 2573 เทียบกับปี 2563 อยู่ท่ี 

23.7 พันเมกะวัตต์ (รูปท่ี 6) โดยจะได้อานิสงส์จากความต้องการซื้อไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวยีนของบรษัิทในกลุ่ม RE100 ท่ีมีสมาชิกท้ังหมด 285 แห่ง ซึ่ง

จะเพ่ิมข้ึนเป็น 547 พันล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปี ในปี 2573 จากปี 2563 อยู่

ท่ี 278 พันล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปี เพ่ือให้แต่ละบรษัิทสามารถบรรลุ

เป้าหมายของการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน 100% ของการใช้ไฟฟ้า

ท้ังหมด 



นอกเหนือจากความต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนท่ีจะสูงข้ึนในกลุ่ม

บรษัิท RE100 ท่ัวโลกแล้ว 

ท่ีสนับสนุนให้ภาคเอกชนหัน

มาใช้พลังงานหมุนเวยีนมากข้ึน เช่น ในไต้หวัน ภาครฐัก าหนดให้บรษัิทท่ีใช้

ไฟฟ้ามากกว่า 5 เมกะวัตต์ต่อปี ต้องใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน ส่วนใน

อินเดีย ภาครัฐช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายในติดต้ัง Solar Rooftop ให้แก่ภาค

ครวัเรอืนและเอกชนท่ีสนใจ และ 

ซึ่งในปี 2593 ต้นทุนมี

แนวโน้มหดตัวถึง 73% เทียบกับปี 2561 (รูปท่ี 7)



แม้ว่าแนวคิดการท าธุรกิจ Renewable Corporate PPA จะเติบโตและตอบ

โจทย์กระแสรกัษ์โลก แต่ก็พบว่าท้ัง

ซึ่งมีประเด็นท่ี

ส าคัญ ดังน้ี



































การท่ีภาครฐัจะหันมาส่งเสรมิให้เกิดการลงทุน Solar Rooftop ในภาคครวัเรอืน

และเอกชนมากข้ึน แล้วจะสนับสนับการลงทุนโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการใหม่ๆน้อยลง ตามแผน PDP 2018 ฉบับปรบัปรุงครัง้ท่ี 1 น้ัน ท าให้ 

หากหมดอายุสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าเดิม และ

ภาครฐัยังคงนโยบายเดิมตามแผน PDP 2018 ฉบับปรบัปรุงครัง้ท่ี 1



เ น่ืองจากไทยมีข้อจ ากัดของการใช้           

สายส่งไฟฟ้าในพ้ืนท่ีสาธารณะซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของรฐั นอกจากน้ี ไทยยังไม่มี

ระบบการตรวจสอบการน าจ่ายกระแสไฟฟ้าระหว่างแหล่งผลิตไฟฟ้ากับ

ปลายทางซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรง ท าให้อาจเป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบ

ปรมิาณไฟฟ้าข้ันต่าท่ีต้องป้อนให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าตามท่ีตกลงกันไว้ในสัญญา   

การซื้อขายไฟฟ้า อย่างไรก็ดี ลักษณะของธุรกิจ Solar-Corporate PPA ใน

ไทย มีรายละเอียดดังน้ี

เน่ืองจากธุรกิจ Solar-Corporate PPA แบบ Synthetic ต้องมีการท าสัญญา

ซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้ากับผู้ประกอบการ Solar-Corporate PPA โดยท่ี

ผู้ประกอบการ Solar-Corporate PPA ต้องผลิตและขายไฟฟ้าให้แก่ภาครฐั

ซึ่งเป็นผู้จัดจ าหน่ายไฟฟ้าเท่าน้ัน ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าต้องจ่ายค่าไฟให้แก่ผู้จัด

จ าหน่ายไฟฟ้า แม้ว่าจะท าสัญญาซื้ อไฟฟ้าจากผู้ประกอบการ Solar-

Corporate PPA 



ขณะท่ี

เช่น การผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมตนเอง 

ส่วน

ส าหรบักรณีท่ีสอง

ท้ังน้ี ตัวกลางของภาครัฐซึ่งเป็นผู้จัด

จ าหน่ายไฟฟ้าในไทยด้วย หมายถึง ท้ัง 3 หน่วยงานของการไฟฟ้า ได้แก่           

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ           

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

อย่างไรก็ดี ล่าสุด เม่ือ 30 มิ.ย. 64 

ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นผู้ได้มอบอ านาจมาตรฐาน 

Renewable Energy Certificate จาก iRECs เพ่ิงเปิดตัวตลาดการซื้อขาย 

Renewable Energy Certificate จ านวน 3 โครงการน ารอ่ง ได้แก่ 1)โครงการ

โซลารเ์ซลล์ลอยน้าไฮบรดิเข่ือนสิรนิธร 2)โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้าเข่ือนแม่กลอง 

และ 3)โครงการเข่ือนศรนีครนิทร ์ซึ่งท้ังหมดอยู่ภายใต้การดูแลจาก กฟผ. ท้ังน้ี 

โครงการใหม่เหล่าน้ีอาจท าให้บรษัิทเอกชนท่ีเป็นผู้ใช้ไฟฟ้ามีโอกาสซื้อสิทธิ 

Renewable Energy Certificate เพ่ือให้บรษัิทมีภาพลักษณ์ของการอนุรกัษ์

ส่ิงแวดล้อม ซึ่งอาจช่วยดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามารว่มลงทุนเพ่ิมข้ึนได้

ซึ่งเป็นของ

รฐั อย่างไรก็ดี เม่ือวันท่ี 19 มี.ค. 63 ภาครฐัเพ่ิงปลดล็อกให้เอกชนซื้อขายไฟฟ้า

ระหว่างกันเองผ่านโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าของรฐัได้ชั่วคราวเพ่ือทดสอบระบบ ซึ่ง

เป็นหน่ึงในโครงการ ERC Sandbox โดยก าหนดก าลังการผลิตไฟฟ้าใน           

การทดสอบเบื้องต้นรวมไม่เกิน 50 เมกะวัตต์ 

ตามเหตุผลข้างต้น อย่างไรก็ดี หากใน

ระยะข้างหน้า มีการผ่อนคลายข้อจ ากัดต่างๆลง เช่น ภาครฐัอนุญาตให้ผู้ผลิต

ไฟฟ้าสามารถเช่าสายส่งไฟฟ้าในพ้ืนท่ีสาธารณะได้ ก็จะช่วยหนุนให้ธุรกิจ 

Solar-Corporate PPA มี Business Model ท่ีหลากหลายและตอบโจทย์

ทุกความต้องการของลูกค้าหรอืผู้ว่าจ้างท่ีให้ติดต้ังระบบไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์



http://www.erc.or.th/


(IRENA, 2563) และคาดว่าจะเติบโต

ต่อเน่ือง จากท่ีท้ังภาครฐั ภาคเอกชน และภาคครวัเรอืนหันมาให้ความใส่ใจกับ

การอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมมากข้ึน และตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะโลก

ร้อน ซึ่งอาจสะท้อนได้จากแผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 ภาครัฐมี

นโยบายส่งเสรมิให้เกิดการลงทุนโครงการโซลาร์ภาคประชาชน หรอื Solar 

Rooftop โดยต้ังเป้าให้ก าลังการผลิตไฟฟ้าจาก Solar Rooftop เพ่ิมเป็น 8,740 

เมกะวัตต์ ในปี 2580 เทียบกับปี 2563 มีเพียง 6 เมกะวัตต์ นอกจากน้ี ก าลัง    

การผลิตไฟฟ้าจาก Solar Rooftop จะมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนเป็น 59% ในปี 2580

จากปี 2563 อยู่ท่ี 0.2% ของก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์รวม



ส าหรับแรงหนุนส าคัญท่ีท าให้ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

เติบโต โดยเฉพาะธุรกิจ Solar-Corporate PPA มี 3 ปัจจัยหลัก ดังน้ี 

โดยเฉพาะบรษัิทท่ีขยายการลงทุน

หรอืมักรว่มลงทุนกับนักลงทุนต่างชาติ เน่ืองจากการใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวยีนเป็นหลักเกณฑ์ส าคัญหน่ึงท่ีจะดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติสนใจ

เข้ารว่มลงทุนด้วย ท้ังน้ี พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวยีนหน่ึงท่ี

สะอาด เช่นเดียวกับพลังงานจากลม โดยแทบจะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทาง

อากาศ นอกจากน้ีสภาพแวดล้อมในไทยเหมาะแก่การผลิตไฟฟ้าจาก

แสงอาทิตย์มากกว่าพลังงานลม ซึ่งสะท้อนจากสัดส่วนก าลังการผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ในปี 2580 อยู่ท่ี 52.7% ขณะท่ี ก าลังการผลิตไฟฟ้า

พลังงานลม อยู่ท่ี 10.7% ของก าลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีนท้ังหมด 

ตามแผน PDP 2018 ฉบับปรบัปรุงครัง้ท่ี 1

นอกจากน้ี ในระยะข้างหน้า หากประเทศคู่ค้าท่ีมุ่งหมาย Net Zero Carbon 

Emission มีมาตรการกีดกันทางการค้าเพ่ิมเติม ซึ่งอาจจะเรยีกเก็บภาษี

คารบ์อนจากสินค้าน าเข้า อาจกระตุ้นให้ภาคเอกชนไทย ท้ังบรษัิทท่ีจดทะเบียน

และไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีความต้องการใช้ไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวยีน โดยเฉพาะแสงอาทิตย์ มากข้ึน

ซึ่งมีสาเหตุส่วนหน่ึงมาจากมีเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ

ต้นทุนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ซึ่งลดลงมากจาก 60 บาท/วัตต์ 

ในปี 2556 เป็นประมาณ 21 บาท/วัตต์ ในปี 2564 ซึ่งลดลงเกือบ 3 เท่า4

โดยเฉพาะ

มาตรการส่งเสรมิการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 

(Thailand Board of Investment: BOI) รวมถึงการลงทุนพัฒนาด้าน

โครงสรา้งพ้ืนฐานต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบสายส่งไฟฟา้ของรฐั ซึ่ง

มีโครงการน ารอ่งจ านวน 50 เมกะวัตต์ ภายใต้โครงการ ERC Sandbox ท่ี

ภาครฐัเพ่ิงเปิดตัวให้เอกชนเข้ามารว่มใช้สายส่งไฟฟ้าของรฐั เพ่ือส่งเสรมิให้

ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถน าส่งไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า

โดยตรงได้ ซึ่งอาจจะช่วยดึงดูดการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์มากข้ึน



ประมาณ 28 ราย และมีรายได้ธุรกิจรวมท่ี 1,800 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งมี

สัดส่วนเพียง 2% ของรายได้รวมในกลุ่มผู้ประกอบการท่ีผลิตและติดต้ังระบบ

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, รูปท่ี 9) และยังไม่

เป็นท่ีรูจ้ักอย่างกว้างขวางในไทยนัก ท าให้ผู้ประกอบการท่ีเข้าสู่ธุรกิจน้ีใน

ระยะแรก มักได้เปรยีบจากภาวะการแข่งขันท่ีต่า 



ท้ังน้ี 

ซึ่งผู้ประกอบการ Solar-Corporate PPA หลายรายได้

ขยายกิจการต่อมาจากอีกสองธุรกิจท่ีเหลือดังกล่าว เช่น บมจ .ไทย โซล่าร ์

เอ็นเนอรย์ี่ และ บจก. เนชั่นแนล เพาเวอร ์แพลนท์ 5 เอ ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า

เอกชน และ บจก. เอ็นแม๊กซ์ โฮลด้ิง (ประเทศไทย) ผู้ประกอบการรบัจ้างติดต้ัง

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

เช่น การให้บรกิารเฉพาะติดต้ังแผงโซลารเ์ซลล์โดยไม่ต้องรบัผิดชอบ

ระบบการผลิตไฟฟ้าและการซ่อมบ ารุง หรอืการให้บรกิารดูแลระบบการผลิต

ไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงโดยจ่ายแบบผ่อนสินเชื่อรายเดือนท่ีเท่ากันทุกเดือนกับ

สถาบันการเงนิ ขณะท่ี การให้บรกิารแบบ Solar-Corporate PPA ทางผู้ใช้

ไฟฟ้าต้องจ่ายค่าไฟฟ้าท่ีผลิตได้ท้ังหมดในแต่ละเดือนให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้า7

ส าหรบัตัวอย่างโครงการ Solar-Corporate PPA ในไทย เช่น โครงการ “SAIC 

MOTOR-CP Solar Carpark” ซึ่งเป็นโครงการท่ีจ้างผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์บนหลังคาท่ีจอดรถในโรงงานผลิตรถยนต์เอ็มจี ท่ีต้ังอยู่ในนิคม

อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอรด์ 2 มีก าลังการผลิตไฟฟ้าท่ี 4.88 

เมกะวัตต์ โดยลงทุนในปี 2563 และโครงการ Solar Rooftop ใน ม.ธรรมศาสตร ์

ศูนย์รงัสิต มีก าลังการผลิตไฟฟ้ารวม 15 เมกะวัตต์ โดยลงทุนในปี 2561





ส าหรับรายได้ของธุรกิจ Solar-Corporate PPA อยู่ท่ี 2.2 พันล้านบาท ใน     

ปี 2563 ซึ่ งมีแนวโน้มเติบโตอย่างมีศักยภาพในระยะข้างหน้า เน่ืองจาก

ภาคเอกชนเห็นความส าคัญของการใช้พลังงานสะอาดมากข้ึน อย่างไรก็ดี หาก

ในไทยมีการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน โดยเฉพาะสายส่งไฟฟ้าให้เป็น Smart 

Grid มากข้ึน รวมถึงมีการผ่อนคลายกฎระเบียบจากภาครฐั เช่น การอนุญาต

ให้เช่าสายส่งไฟฟ้าในพ้ืนท่ีสาธารณะ จะช่วยสนับสนุนให้เกิด Business 

Model ท่ีหลากหลายข้ึน ท้ังแบบ Sleeved และแบบ Synthetic ซึ่งจะสามารถ     

ท าสัญญาการซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้าหลายรายได้ 

(รูปท่ี 10)

ด้านลูกค้าเป้าหมายท่ีน่าจะสนใจใช้บรกิารจากธุรกิจน้ี คือ 1)โรงงานในนิคม

อุตสาหกรรม โดยในปัจจุบันมีพ้ืนท่ีในนิคมอุตสาหกรรมท่ีขายไปแล้วจ านวน 

8.8 หม่ืนไร่ ซึ่งแปลงเป็นพ้ืนท่ีท่ีสามารถติดต้ังระบบโซลาร์เซลล์เพ่ือผลิต

ไฟฟ้าได้ถึง 2 หม่ืนเมกะวัตต์8 ซึ่งสูงกว่าก าลังการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

ทุกรูปแบบตามแผน PDP 2018 ฉบับปรบัปรุงครัง้ท่ี 1 ในปี 2563 กว่า 600%  

และ 2)ท่ีอยู่อาศัย ซึ่งรวมถึงโครงการหมู่บ้านจัดสรร โดยได้รบัการผลักดัน

จากภาครัฐผ่านแผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 นอกจากน้ี บรษัิท

อสังหารมิทรพัย์ก็สนับสนุนด้วย ซึ่งส่วนหน่ึงมาจากมูลนิธิสถาบันพลังงาน

ทางเลือกแห่งประเทศไทย พยายามขับเคล่ือนให้หมู่บา้นจดัสรรประมาณ 200

โครงการ หรอื 10,000 ครวัเรอืน ติดต้ังโซลารเ์ซลล์ โดยเร ิม่เม่ือปี 2563





เน่ืองจากมีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อยู่แล้ว 

ส าหรบัธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีอัตราก าไรสูงสุดในกลุ่ม แต่

ภาครฐัก าลังผลักดันให้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบอ่ืน เช่น 

Solar Rooftop มากกว่า การขยายกิจการสู่ธุรกิจ Solar-Corporate PPA จึง

เป็นทางเลือกหน่ึง หลังจากโครงการโรงไฟฟ้าหมดอายุสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า

นอกจากน้ี ธุรกิจ Solar-Corporate PPA มีอัตราก าไรท่ีสูง ซึ่งรองจากธุรกิจ

โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สะท้อนจาก EBIT Margin เฉล่ียท่ี 22.8% 

ในช่วงปี 2560-62 ขณะท่ี ผู้รบัจ้างติดต้ังโซลารเ์ซลล์ และผู้ผลิตแผงโซลารเ์ซลล์

มี EBIT Margin เพียง 4.0% และ 3.3% ตามล าดับ อีกท้ังภาวะการแข่งขันยังต่า 

ซึ่งสะท้อนจากค่า HHI ท่ีสูงสุดในกลุ่มท่ี 6,187 (รูปท่ี 11)



นอกจากปัจจัยสนับสนุนต่างๆแล้ว ธุรกิจน้ีก็เผชิญปัจจัยเส่ียง 4 ประเด็น9

ดังน้ี 











ท้ังน้ี แผน PDP 2022 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดเตรยีมแผน อย่างไรก็ดี 

คาดว่าภาครฐัจะยังส่งเสรมิให้ก าลังการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์โดยรวม

ในระยะยาวเพ่ิมข้ึนในอัตราคงเดิม หรอือัตราท่ีสูงข้ึนจากแผนเดิม (แผน 

PDP 2018 ฉบับปรบัปรุงครัง้ท่ี 1) เพ่ือให้สอดคล้องกับกระแสการอนุรกัษ์

ส่ิงแวดล้อมของโลกท่ีมุ่งใช้พลังงานสะอาด

จากแหล่งผลิต

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีต้ังในพ้ืนท่ีของผู้ผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะท าให้มีธุรกิจ 

Solar-Corporate PPA แบบ Sleeved เกิดข้ึนในไทย ท้ังน้ี  ปัจจุบัน 

ภาครัฐมีโครงการให้เอกชนทดสอบการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนกับ

เอกชนผ่านสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้า ภายใต้โครงการ ERC Sandbox ซึ่ง

หากโครงการน้ีมีความคืบหน้าและประสบความส าเรจ็ อาจเป็นโครงการ

ต้นแบบของการเช่าสายส่งไฟฟ้าจากรฐัในระยะข้างหน้า

นอกจากน้ี จะท าให้มีธุรกิจ Solar-

Corporate PPA แบบ Synthetic เกิดข้ึนในไทย อย่างไรก็ดี โครงการ

ดังกล่าวอาจจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการเตรยีมความพร้อมท้ังด้าน

โครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบซอฟต์แวร ์แต่โดยเบื้องต้น ภาครฐัควรส่งเสรมิ

การลงทุนพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานก่อน เช่น Smart Meter และ Smart 

Grid เพ่ือให้มีเคร ื่องมือท่ีช่วยตรวจสอบปรมิาณการผลิตและการน าจ่าย

ไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรง





ส าหรับผู้ท่ีสนใจจะเข้าสู่ธุรกิจน้ี ควรศึกษาส่ิงท่ีจ าเป็นต้องรู้ก่อนตัดสินใจ

ลงทุน 4 ประเด็น คือ



ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังน้ี





















https://www.pea.co.th/Portals/0/Document/vspp/PQM/PEA_Inverter_list_24-Jun-21.pdf


โดยทางกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน (2561) ได้ประเมินต้นทุนต่อหน่วยของการติดต้ัง

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรบัภาคธุรกิจและ

เอกชน เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม ดังรูปท่ี 12



นอกจากน้ี ควรศึกษางบลงทุนของโครงการในแต่ละประเภท เพ่ือเปรยีบเทียบ

มูลค่าโครงการจรงิในปัจจุบนั ก่อนเร ิม่ต้นลงทุน ซึ่งพิจารณาจากงบลงทุนของ

ตัวอย่างโครงการต่างๆ ดังน้ี 

เน่ืองจากมักมีข้อดี

และข้อเสียท่ีแตกต่างกัน ผู้ประกอบการจึงควรประเมินก่อนการลงทุน เพ่ือให้

เหมาะสมแก่การใช้งานในแต่ละโครงการ ดังน้ี15









 













นอกจากน้ี 

ได้แก่16















เป็นอีกประเด็น

ส าคัญท่ีผู้ประกอบการท่ีสนใจจะเข้าสู่กลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์จ าเป็นต้องรู ้ก่อนตัดสินใจเร ิม่ต้นธุรกิจ ซึ่งกลุ่มธุรกิจน้ีจัดอยู่ใน

ธุรกิจ A2 หรอืกิจการโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาประเทศและกิจการท่ีใช้

เทคโนโลยีข้ันสูงเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม แต่มีการลงทุนในประเทศน้อยหรอืยัง

ไม่มีการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังน้ี17
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