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ธุรกิจ Solar-Corporate PPA คืออะไร ? 

Solar-Corporate PPA คือ ธุรกิจท่ีท าการลงทุนผลิตและ
ขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรอืโซลารเ์ซลล์ ตามความ
ต้องการของเจ้าของสถานท่ีท่ีว่าจ้าง เช่น อาคาร โรงงาน
อุตสาหกรรม ให้ผลิตไฟฟ้า (ผู้ใช้ไฟฟ้า) ซึ่งมีรูปแบบท่ีติดต้ัง
ระบบโซลารเ์ซลล์ท้ังในพ้ืนท่ีของผู้ผลิตไฟฟ้าเอง หรอืในพ้ืนท่ี
ของผู้ใช้ไฟฟ้า

Krungthai COMPASS 4
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3 Business Model ของธุรกิจ Solar-Corporate PPA

1) ธุรกิจ Solar-Corporate PPA แบบ Synthetic: ผลิตไฟฟา้จากสถานท่ีของผู้ประกอบการ 
Solar Corporate PPA และส่งไฟฟา้ผ่านตัวกลาง (ไม่ได้ส่งไฟฟา้ท่ีผลิตตรงไปยังผู้ใช้)

ท่ีมา: องค์กรความรว่มมือระหวา่งประเทศของเยอรมัน, USAID Clean Power Asia (2560) และ Bird & Brid & Corporate PPAs (2561) และ 
ASEAN CLEAN ENERGY WEEK (2563) รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

ระบบผลิตไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ให้เงนิกู้ จ่ายคืนเงนิกู้

ผู้ประกอบการ Solar-
Corporate PPA 

ขายไฟฟ้า ณ ราคาตลาด

ตัวกลางภาครฐั หรอื
ผู้จดัจ าหน่ายไฟฟ้า 

(Power Distributor)

ลงทุน ซ่อมบ ารุง และเป็นเจ้าของ 

ส่งไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า

ส่งมอบสิทธิ Renewable Energy Certificate 

จ่ายส่วนต่างระหวา่งค่าไฟฟ้าท่ีระบุไวใ่นสัญญาฯ กับค่าไฟ ณ ราคาตลาด รายเดือน

ผู้ใช้ไฟฟ้า
รายใหญ่ 

1 ราย

ผู้ใช้ไฟฟ้า
รายกลาง

A

B

C
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ให้เงนิกู้ จ่ายคืนเงนิกู้

ผู้ประกอบการ Solar-
Corporate PPA 

2) ธุรกิจ Solar-Corporate PPA แบบ Sleeves:ผลิตไฟฟ้าจากสถานท่ีของผู้ประกอบการ Solar 

Corporate PPA และส่งไฟฟา้โดยเช่าสายส่งไฟฟา้จากภาครฐั

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวยีน 

เช่าสายส่งไฟจากรฐั 
ในกรณีเป็นสายส่ง
ในพ้ืนท่ีสาธารณะ

ผู้จดัจ าหน่าย
ไฟฟ้า 

ลงทุน ซ่อมบ ารุง และเป็นเจ้าของ 

ส่งไฟฟ้า
ขายไฟฟ้าท่ี
เหลือใช้

ท าสัญญาซื้อขายไฟฟา้โดยตรง นอกจากน้ี ผู้ใช้สามารถซ้ือสิทธิ Renewable 
Energy Certificates เพ่ิมเติมด้วย

ผู้ใช้ไฟฟ้า
รายใหญ่ 

1 ราย

ผู้ใช้ไฟฟ้า
รายกลาง

A

B

C

สายส่งไฟฟ้า
(Grid) ของรฐั

*หลายประเทศ เชน่ สหราชอาณาจกัร ผู้จดัจ าหน่าย
ไฟฟ้ามีหน้าท่ีให้บรกิารเชา่สายส่งไฟฟ้าด้วย

3 Business Model ของธุรกิจ Solar-Corporate PPA

ท่ีมา: องค์กรความรว่มมือระหวา่งประเทศของเยอรมัน, USAID Clean Power Asia (2560) และ Bird & Brid & Corporate PPAs (2561) และ 
ASEAN CLEAN ENERGY WEEK (2563) รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
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3) ธุรกิจ Solar-Corporate PPA แบบ Private wire: ผลิตไฟฟา้จากสถานท่ีของผู้ใช้ไฟฟา้แล้วส่งไฟฟา้
ท่ีผลิตได้ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟา้โดยตรง

ท่ีมา: องค์กรความร่วมมือระหวา่งประเทศของเยอรมัน และ USAID Clean Power Asia (2560) รวมท้ัง Bird & Brid & Corporate PPAs (2561) ASEAN CLEAN 
ENERGY WEEK (2563) ) United Stats Environmental Protection Agency ( 2558) และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวยีนบนพ้ืนท่ีของลูกค้า 

ลงทุน ซ่อมบ ารุง และเป็นเจ้าของ ขายให้กับ

จ่ายค่าไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้า นอกจากน้ี ผู้ใช้สามารถซ้ือสิทธิ Renewable 

ผู้ใช้ไฟฟ้า
รายใหญ่ 

1 ราย

3 Business Model ของธุรกิจ Solar-Corporate PPA

ให้เงนิกู้ จ่ายคืนเงนิกู้

ผู้ประกอบการ Solar-
Corporate PPA 
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สรุปความแตกต่างระหวา่ง 3 โมเดลทางธุรกิจของ Solar-Corporate PPA

ลักษณะของแต่ละแบบ Synthetic Sleeved Private wire 

สถานท่ีท่ีติดต้ังแผงโซลารเ์ซลล์ พ้ืนท่ีของ Solar-Corporate PPA อาคาร/สถานท่ี
ของผู้ใช้ไฟฟา้

สามารถท าสัญญาการซ้ือขายไฟฟา้กับ
ผู้ใช้ไฟฟา้ได้หลายราย

ปรมิาณไฟฟา้ท่ีผู้ใช้ไฟฟา้ได้รบั เฉพาะท่ีใช้งานจรงิ ปรมิาณไฟฟา้ท้ังหมดจากแหล่งผลิตไฟฟา้

การส่งไฟฟา้ไปยังผู้ใช้ไฟฟา้ ผ่านตัวกลาง หรอื
ผู้จดัจ าหน่ายไฟฟา้

ผ่านสายส่งไฟฟา้ 
โดยเช่าจากรฐั

ไม่ต้องอาศัยตัวกลางหรอื
สายส่งไฟ เพราะผลิตบน
ท่ีต้ังของผู้ใช้ไฟฟา้

การจ่ายค่าไฟฟา้ของผู้ใช้ไฟฟา้ จา่ยให้ตัวกลาง หรอื
ผู้จดัจ าหน่ายไฟฟา้

จา่ยโดยตรงท่ีผู้ประกอบการ
Solar-Corporate PPA

การจ่ายส่วนต่างราคาระหวา่งค่าไฟฟา้ท่ีระบุ
ไวใ้นสัญญาฯ กับค่าไฟ ณ ราคาตลาด

o ถ้าราคาตลาด > ราคาในสัญญาฯ 
ให้ผู้ผลิตไฟฟา้จา่ยคืน

o ถ้าราคาตลาด < ราคาในสัญญาฯ 
ให้ผู้ใช้ไฟฟา้จา่ยคืน

การซ้ือสิทธิ Renewable Energy 
Certificatesจากโครงการท่ีท าสัญญาฯ

ท่ีมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
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Solar-Corporate PPA คาดเติบโตตามการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ท่ีขยายตัวต่อเน่ือง

ก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยรวมท่ัวโลกคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเป็น 8,541 พันเมกะวัตต์
ภายในปี 2593 จากปี 2563 อยู่ท่ี 714 พันเมกะวตัต์ หรอืขยายตัวสูงถึง 12 เท่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อตกลง Paris 
Agreement

หน่วย: พันเมกะวตัต์
World

2563 2593f

714
8,521+12เท่า

North America

2563 2593f

85
1,728+19เท่า

Middle East & N. Africa

2563 2593f

10 147+14เท่า

Europe

2563 2593

163
891

+4เท่า

ASEAN

2563 2593f

23 647
+27เท่า

13%

ส่วนแบ่งตลาดของไทย
ใน ASEAN 

ท่ีมา: “Global Renewable Outlook”, International Renewable Energy Agency (IRENA, เม.ย. 2563) และ Renewable Capacity Statistics 2021 (IRENA, 2564)
หมายเหต:ุ ก าลังการผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ท่ีน้ี ครอบคลุมทุกประเภท เช่น โรงไฟฟา้ขนาดใหญ่ โซลารล์อยน้า และ Solar-PPA
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ท าไมธุรกิจ Solar-Corporate PPA มีแนวโน้มเติบโตดี 

3 ปัจจยัหนุนธรุกิจ ได้แก่ การเติบโตของการใช้ไฟฟา้จากพลังงานหมุนเวยีน ,นโยบายรฐั และต้นทุนท่ีลดลง

หมายเหต:ุ : 1  RE 100 เป็นสมาคมของบรษัิทท่ีมีเป้าหมายท่ีจะใช้ไฟฟา้ท่ีผลิตจากพลังงานหมุนเวยีน 100% ของปรมิาณไฟฟา้ท้ังหมดท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจ เช่น Apple และ Airbnb
2  Bloomberg (ม.ค. 2564)

3.4 2.3 3.9

9.1

16.3
13.6

0.8 1.1 1.1

2.3

2.6 7.2

0.5 1.9 1.3

2.3

1.2

2.9

0

5

10

15

20

25

2558 2559 2560 2561 2562 2563

ท่ีมา: Bloomberg NEF (ม.ค. 2564)

หน่วย: พันเมกะวตัต์

116.7

23.7

2573f

ก าลังการผลิตของ Renewable-Corporate PPA ท่ัวโลก

ในปี 2573 เพ่ิมเกือบ 5 เท่า จากปี 2563 

ทวปีอเมรกิา สหภาพยุโรป 
และตะวนัออกกลาง

เอเชียแปซิฟิก

4.7 5.3 6.3

13.7

20.1

● การเติบโตของการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน 
โดยเฉพาะกลุ่ม RE 100 คาดวา่ปรมิาณการใช้ไฟฟา้จาก

พลังงานหมุนเวยีนของบรษัิทในกลุ่ม RE1001 จะเพ่ิมข้ึนเป็น 

547 พันล้านกิโลวตัต์ต่อชั่วโมงต่อปี ในปี 2573 จากปี 2563 

อยู่ท่ี 278 พันล้านกิโลวตัต์ต่อชั่วโมงต่อป2ี

● การสนับสนุนจากนโยบายรฐั ท้ังในแง่ของก าหนดให้แต่

ละบรษัิทใช้ไฟฟา้จากพลังงานหมุนเวยีน และอุดหนุนค่า

ติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์

● ต้นทุนการลงทุนการผลิตไฟฟ้าจากโซลารเ์ซลล์ลดลง 

เน่ืองจากเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากข้ึน ซ่ึงในปี 2593

ต้นทุนมีแนวโน้มลดลงถึง 73% เทียบกับปี 2561
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อปุสรรคท่ีท าให้ไทยยังไม่มีธุรกิจ 
Solar-Corporate PPA

ลักษณะธุรกิจ Solar-Corporate PPA  ของไทยเป็นอย่างไร

ท่ีมา: การวเิคราะห์เปรยีบเทียบความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาระหว่างการเป็นเจ้าของกับการท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากเอกชน 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต”, ม.ธรรมศาสตร์ฯ (มิ.ย. 2562) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน และ United States Agency 
International Development ซึ่งรวบรวมโดย Krungthai COMPASS 

Business 
Model

ผู้ลงทุน

ค่าไฟฟา้

อายุสัญญา

รูปแบบ
ให้บรกิาร

Private wire 

ผู้ประกอบการ Solar-Corporate PPA

85-90% ของค่าไฟของกฟภ./กฟน.

20 – 25 ป ี

• ติดต้ังโดยไมม่ ีWarranty
• ติดต้ัง พรอ้มท้ัง มี Warranty และ
อนุญาตให้ผ่อนรายเดือน
• Solar-Corporate PPA

แบบ Synthetic

ไม่มีตลาดกลาง
การซ้ือขายไฟฟา้

ลักษณะธุรกิจ Solar-Corporate PPA
ของไทยในปัจจบุัน

แบบ Sleeved

มีข้อจ ากัดในการใช้
สายส่งไฟฟา้ในพ้ืนท่ี

สาธารณะ
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Best case 

แนวโน้มตลาด Solar-Corporate PPA ของไทย ในปี 2563-2580

2.2

14.1

37.7

2563 2573f 2580f

17.5
เท่า

2.2

41.3

118.2

2563 2573f 2580f

54.8
เท่า

2.2

29.4

89.8

2563 2573f 2580f

41.4
เท่า

ท่ีมา: PDP 2018 ฉบับปรบัปรุงครัง้ท่ี 1 (ต.ค. 2563), International Renewable Energy Agency (IRENA, เม.ย. 2563 ) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ก.ค. 2564)  
และ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรกัษ์พลังงาน (2561)  ซึ่งรวบรวมและประเมินโดย Krungthai COMPASS

หน่วย: พันล้านบาท

3 ปัจจยัหนุน คือ การเติบโตของการใช้ไฟฟา้จากพลังงานหมุนเวยีน ต้นทุนท่ีลดลง และนโยบายภาครฐั

Worse case Base case 

ภาคอตุสาหกรรม 

ใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์น้อย

28% ของโครงการโซลารภ์าคประชาชน
ใช้บรกิาร Solar-Corporate PPA

ใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย Paris agreement

28% ของโครงการโซลารภ์าคประชาชน
ใช้บรกิาร Solar-Corporate PPA

ใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย Paris agreement

100% ของโครงการโซลารภ์าคประชาชน
ใช้บรกิาร Solar-Corporate PPA

ภาคครวัเรอืน

สมมติฐาน สมมติฐาน
สมมติฐาน
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3 ประเด็นหลักท่ีภาครฐัควรผลักดันเพ่ือให้ธุรกิจ Solar-Corporate PPA เติบโตในไทย

ธุรกิจ Solar-Corporate PPA จะเติบโตในระยะขา้งหน้า 

ภาครฐัควรผลักดันอย่างเข้มข้น

ภาครฐัสนับสนุนให้
ภาคเอกชน และภาค

ครวัเรอืนติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟา้จากแสงอาทิตย์

เชน่ เพ่ิมสัดส่วนในการรบัซื้อไฟฟา้
จาก Solar Rooftops 

การผ่อนคลายข้อจ ากัดด้าน
การใช้สายส่งไฟฟา้

เชน่ ด้วยการอนุญาตให้เชา่สายส่ง
ไฟฟา้ในพ้ืนท่ีสาธารณะ

การผลักดันให้มีตลาดกลาง
การซื้อขายไฟฟา้ระหวา่ง
ผู้ผลิตไฟฟา้และผู้ใช้ไฟฟา้
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ท าความรูจ้กักับผู้ประกอบการ Solar-Corporate PPA  ของไทย

ส าหรับธุรกิจ Solar Corporate PPA ในไทย ปัจจุบันยังมีน้อยราย เม่ือเทียบกับธุรกิจอื่นๆในกลุ่มผลิต 
และติดต้ังไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ อย่างไรก็ดี ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ธุรกิจรบัจ้างติดต้ังโซลารเ์ซลล์ ธุรกิจผลิตแผง
โซลารเ์ซลล์ และโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ มีโอกาสขยายกิจการสู่ธุรกิจ Solar-Corporate PPA ได้ในอนาคต

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ BOI (ก.ค. 2564)

ธุรกิจผลิต และติดต้ังไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ธุรกิจท่ีได้เปรยีบในการเขา้สู่ธุรกิจ 

Solar-Corporate PPA

สัดส่วนมูลค่าธุรกิจ
ผลิต และติดต้ังไฟฟา้จากแสงอาทิตย์ของไทย ในปี 2019 

มูลค่าธุรกิจรวม

72.0
พันล้านบาท 

ผู้ผลิตแผง
เซลล์อาทิตย์

36%

52%

18%
รบัจ้างติดต้ัง3% Solar Corporate PPA 

โรงไฟฟ้า
แสงอาทิตย์

รบัจา้งติดต้ัง
แผงโซลารเ์ซลล์

โรงไฟฟ้า
แสงอาทิตย์

ผลิตแผง
โซลารเ์ซลล์
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ท าความรูจ้กักับผู้ประกอบการ Solar-Corporate PPA  ของไทย (ต่อ) 

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

HHI (Herfindahl-Hirschman Index)

ธุรกิจน้ีมีการ
แข่งขันสูง

ธุรกิจน้ีมีการ
แข่งขันในระดับ
ปานกลาง

ธุรกิจน้ีมกีารแขง่ขนัต่า

ท่ีมา: ข้อมูลงบการเงนิในฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ก.ค.2564) ค านวณโดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: - ค่า HHI < 1,500 แสดงวา่ธุรกิจมีการแข่งขันสูง, ค่า 1,500 ≤ HHI ≤ 2,500 แสดงวา่ธุรกิจน้ีมีการแข่งขันในระดับปานกลาง และค่า HHI > 2,500 แสดงวา่ธุรกิจน้ีมีการแข่งขันต่า 

- ขนาดของ Bubble ตามมูลค่าตลาดของแต่ละธุรกิจ 

ธุรกิจผลิตแผงโซลารเ์ซลล์

ธุรกิจ Solar-Corporate PPA 

ธุรกิจโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์
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ธุรกิจ Solar-Corporate PPA ของไทย มีภาวะการแข่งขันต่า สะท้อนได้จาก ค่า HHI ท่ีสูง อีกท้ัง ยังมีอัตราก าไรท่ีสูง  

ธุรกิจติดต้ังโซลารเ์ซลล์



Section

3
ธุรกิจ

Solar-Corporate PPA
ควรเริม่ต้นอย่างไร?
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หลังการก่อสรา้งระหวา่งการก่อสรา้ง

ท่ีมา: คู่มือการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคาส าหรบัประเทศไทย, องค์กรความรว่มมือระหวา่งประเทศของเยอรมัน และ USAIID Clean Power Asia, 
ต.ค. 2560, คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน, Solar Panel Installation and Maintenance, GREENMATCH (www.greenmatch.co.uk, มี.ค.2564) และ Solar 
Monitoring System, บจก. อิทธฤิทธิ ์เทคโนโลยี (www.itthirittechnology.com, ก.ค .2564) ซึ่งรวบรวมโดย Krungthai COMPASS

1. ควรศึกษากิจกรรมและใบอนุญาตท่ีส าคัญ

ควรประเมินความเหมาะสมของ
พ้ืนท่ี (7 ตร.ม./กิโลวตัต์)

ควรขอใบอนุญาต อ.1

ควรขอใบอนุญาต ร.ง.4

ควรท าสัญญา Corporate 
PPA กับลูกค้า

ควรเลือกซ้ือระบบผลิตไฟฟา้
จากผู้ผลิตท่ีมีการประกันสินค้า

ติตต้ังอุปกรณ์จับยึด
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

ติตต้ัง Solar inverter ท่ี
มีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์
ของ กฟภ. และ กฟน.

ติตต้ัง Power meter

ควรขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการพลังงาน

ควรขอใบอนุญาตให้ผลิต
พลังงานควบคุม (พ.ค.2)

4 ประเด็น ส าคัญก่อนก้าวเข้าสู่ธุรกิจ Solar-Corporate PPA 

ก่อนการก่อสรา้ง

อ.1

รง.4

พ.ค.2
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ท่ีมา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน (2561) 

2. ควรศึกษาและประเมินต้นทนุ ก่อนเริม่ต้นธรุกิจ: 
ต้นทุนต่อหน่วยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ส่วนใหญ่มีราคาใกล้เคียงกัน แต่ต้นทุนต่อหน่อยของอุปกรณ์เช่ือมต่อของขนาด
ก าลังการผลิตไฟฟา้น้อยท่ี 10-1,000 กิโลวตัต์ มักสูงกวา่ขนาดก าลังการผลิตไฟฟา้มากท่ีสูงกวา่ 1,000 กิโลวตัต์ 

ท ำเป็นกรำฟออกมำ

10-1,000 กิโลวตัต์ (kWp) > 1,000 กิโลวตัต์ (kWp)

14-20 

35-45

14-20

30-40

หน่วย:บาท / วตัต์

แผงเซลล์แสงอาทิตย์            อุปกรณ์ไฟฟา้ท่ีเช่ือมต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เช่น Inverter

4 ประเด็น ส าคัญก่อนก้าวเข้าสู่ธุรกิจ Solar-Corporate PPA (ต่อ) 



Krungthai COMPASS 20ท่ีมา : แผงโซล่าเซลล์ มีก่ีชนิด ต่างกันอย่างไร”,บจก.บรลิเล่ียนท์ พาวเวอร ์(มี.ค. 2563) และ “Polycrystalline solar cells vs monocrystalline : Which is Better?”, 
www.geothermhvac.com (ก.ค. 254) และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS

3. ควรศึกษาเทคโนโลยีของแผงโซลารเ์ซลล์แต่ละประเภท:
แผงแบบโมโนครสิตัลไลน์มีอายุการใช้งานนาน และมีประสิทธภิาพในการผลิตไฟฟา้มากท่ีสุด แต่ราคาสูงสุดด้วย

ประเภทของแผงโซลารเ์ซลล์

โมโนครสิตัลไลน์ โพลีครสิตัลไลน์ ฟล์ิมบาง (Thin Film)

ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟา้ 
(%ก าลังการผลิต)

อายุการใช้งาน

ต้นทุนการติดต้ัง

15-20%                   13-16%                                 7-13%

สูงสุด                        อนัดับ 2                          ต่าสุด

4 ประเด็น ส าคัญก่อนก้าวเข้าสู่ธุรกิจ Solar-Corporate PPA (ต่อ) 

ยาวนานท่ีสุด                  ส้ันท่ีสุด
ยาวนาน

เป็นอนัดับสอง
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4. ส่งเสรมิสิทธิประโยชน์ทางภาษีและมิใช่ภาษีในการลงทนุจากส านักงานคณะกรรมการลงทนุ 
(Thailand Board of Investment: BOI)

ท่ีมา: “คู่มือการขอรบัการส่งเสรมิการลงทุน 2564”, ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS

หมายเหต:ุ พ้ืนท่ีเฉพาะใน EEC ได้แก่ เขตนวตักรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก (EECi) เขตส่่งเสรมิอุตสาหกรรมและนวตักรรมดิจทัิล (EECd) เมืองการบินภาคตะวนัออก 
(EECa) เขตส่งเสรมิการแพทย์ครบวงจร (EECmd) และเขตส่งเสรมิการแพทย์จโีนมส์มหาวทิยาลัยบูรพา วทิยาเขตบางแสน (EECg)

พ้ืนท่ี EEC 

● ยกเวน้ภาษีเงนิได้นิติบุคคล
เป็นเวลา  8 ปี 

● ยกเวน้อากรน าเข้าเครื่องจกัร

● ลดหย่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคลเพ่ิม 
50% อกี 3 ปี  (กรณีท่ีมีการพัฒนา
ทรพัยากรมนุษย์)

● ลดหย่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคลเพ่ิม 
50% อกี 2 ปี ในกรณีท่ีลงทุนใน
พ้ืนท่ีเฉพาะใน EEC 

นอกพ้ืนท่ี EEC 

● ยกเวน้ภาษีเงนิได้นิติบุคคล
เป็นเวลา  8 ปี 

● ยกเวน้อากรน าเข้าเครื่องจกัร

4 ประเด็น ส าคัญก่อนก้าวเข้าสู่ธุรกิจ Solar-Corporate PPA (ต่อ) 
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บทสรุป

ปัจจุบัน ธุรกิจ Solar-Corporate PPA ในไทยมีลักษณะเป็น
แบบ Private wire เน่ืองจากไทยมีข้อจ ากัดของการใช้สายส่งไฟฟ้า

ในพ้ืนท่ีสาธารณะ อีกท้ังยังไม่มีตลาดกลางไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้า 

และผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรง ซ่ึงท าให้โครงการมักติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์ใน

สถานท่ีของผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรง ขณะท่ี ธุรกิจ Solar-Corporate PPA

รูปแบบอื่น เช่น Sleeved สามารถติดต้ังแหล่งผลิตไฟฟ้าท่ีอื่น แล้วเช่า

สายส่งไฟฟา้จากรฐัได้

ส าหรั บธุ ร กิ จ  Solar-Corporate PPA ใ น ไทยปั จ จุ บั นมี
ผู้ประกอบการน้อยราย ท าให้ภาวะการแข่งขันต่า อีกท้ัง ยังมี
อัตราก าไรท่ีสูง จึงเป็นโอกาสแก่ผู้ประกอบการในธุรกิจรับจ้างติดต้ัง
โซลารเ์ซลล์ ธุรกิจผลิตแผงโซลารเ์ซลล์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

เน่ืองจากมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

อยู่แล้ว

Krungthai COMPASS ประเมินว่ารายได้ของธุรกิจ Solar-
Corporate PPA ของไทยมีโอกาสขยายตัวเป็น 37.7-118.2 
พันล้านบาท ในปี 2580 เทียบกับปี 2563 อยู่ท่ี 2.2 พันล้านบาท 
หากภาครัฐพิจารณา 3 ประเด็นท่ีส าคัญ ได้แก่ 1) การเพ่ิมสัดส่วนการรับ

ซ้ือไฟฟ้าจากเฉพาะ Solar Rooftop ในแผน PDP 2022 2) การผ่อน

คลายข้อจ ากัดด้านการน าจ่ายกระแสไฟฟ้าด้วยการอนุญาตให้เช่าสายส่ง

ไฟฟ้าในพ้ืนท่ีสาธารณะ และ 3) การผลักดันให้มีตลาดกลางการซ้ือขาย

ไฟฟา้ระหวา่งผู้ผลิตไฟฟา้และผู้ใช้ไฟฟา้โดยตรง 
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พชรพจน์ นันทรามาศ

นิรติัศัย ทุมวงษา 

พงษ์ประภา นภาพฤกษ์ชาติ
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This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial 
instruments discussed herein. The information was obtained from various sources; we do not 
guarantee its accuracy or completeness. In particular, information provided herein should be 
regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes only. There is no 
representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting 
advice in relation to entering into any transaction and does not have regard to the particular 
needs of any specific person who may receive this report. Clients should consult their own 
financial advisors regarding the appropriateness of investing in any investment strategies 
discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been 
produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank makes no representation 
as to its accuracy or completeness. 

Disclosures 




