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การลงทุนด้านพลังงานในอาเซียน



ปัจจัยขับเคลื่อนการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนในอาเซียน

สังคม

สิ่งแวดล้อม

เศรษฐกจิ

 อาเซียนเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มี
อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และความต้องการพลังงานสูง

 ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนที่ลดลง

 มีการเปิดให้มีการแข่งขันใน
ธุรกิจพลังงานมากข้ึน

 อาเซียนก าลังมีการลงทุน
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ความต้องการยกระดับ
คุณภาพชีวิตด้วยการเข้าถึง
แหล่งพลังงาน

 ความต้องการพ่ึงพาและผลิต
พลังงานใช้เอง (Prosumer)

 ศักยภาพจากวิถีชีวิตด้าน
การเกษตรและการสร้าง
รายได้จากโครงการพลังงาน
หมุนเวียน

 เป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทนและการลดก๊าซเรือนกระจก (NDC)

 ความต้องการบริหารจัดการน้ าและศักยภาพของลุ่มแม่น้ าโขงส าหรับการเป็น
แหล่งพลังงาน



อาเซียนเป็นหนึ่งในกลุ่มท่ีมีอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
ความต้องการพลังงานสูง

ที่มา: ที่มา: Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018: Fostering Growth for Digitalization, OECD

มุมมองในปี 2018-2022
• อาเซียนคาดว่าจะมี GDP โตเฉลี่ย 5.2% ต่อปี
• กลุ่ม CLMV จะมี GDP เติบโตเฉลี่ย 6.2-7.4% 

ต่อปี
• ภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคบริการยังมี

ศักยภาพการเติบโตอีกมาก
• ยานยนต์ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย) 
• ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (ไทย เวียดนาม 

มาเลเซีย) 
• อาหารและการแปรรูปสินค้าเกษตร (ไทย) 
• เหมืองแร่และทรัพยากรธรรมชาติ 

(เมียนม่าร์ มาเลเซีย) รวมถึงพลังงาน
ทดแทน และ

• ภาคบริการอื่นๆ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว 
(ไทย เมียนม่าร์)



ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและประเด็นท้าทายด้านพลังงาน
ทิศทางการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า ประเด็นท้าทายด้านพลังงาน

อินโดนีเซีย เน้นด้านการส่งเสริมการลงทุน ยกระดับ Credit rating ของ
ประเทศ และกระตุ้นการบริโภคในประเทศ

ความต้องการไฟฟ้าสูง รักษาต าแหน่งเป็นผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่และต้องการเพิ่มการ
ผลิตก๊าซธรรมชาติ ส่งเสริม RE & Micro-grid บนเกาะ

มาเลเซีย เน้นการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะใน
ภาคอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และภาคการเงิน

มีทรัพยากรปิโตรเลียม เน้นการผลิตเพ่ือใช้ในประเทศมากขึ้น พัฒนา LNG ทั้งส าหรับ
น าเข้าและส่งออกควบคู่กัน

ฟิลิปปินส์ ยกระดับการลงทุนและการบริโภคท่ีมีอัตราการเติบในระดับสูง
มากในช่วงที่ผ่านมา

ต้องการลดการพ่ึงพาการน าเข้าพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน ส่งเสริมพลังงาน
ทดแทน เพ่ิมศักยภาพ Geothermal 

ไทย เน้นการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งออก และการ
ท่องเที่ยว

ต้องการลดการพ่ึงพาการน าเข้าพลังงาน เน้น EE & RE ชีวมวลและแสงอาทิตย์ มี
ความต้องการน าเข้า LNG มากขึ้น

เวียดนาม เน้นการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน รักษาโมเมนตัมของ
การส่งออกจากภาคการผลิต

ต้องการจัดหาแหล่งพลังงานให้สามารถรองรับกับความต้องการที่จะเพ่ิมข้ึนอย่าง
รวดเร็ว ต้องการพัฒนาพลังงานน้ า ลม และแสงอาทิตย์

บรูไน เศรษฐกิจขึ้นกับภาวะตลาดราคาน้ ามันเป็นหลัก ต้องการ
กระจายความเสี่ยงจากตลาดน้ ามัน

มีทรัพยากรปิโตรเลียมมาก ในขณะที่ความต้องการพลังงานต่ า ต้องการรักษา
ต าแหน่งในการส่งออกน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ 

สิงคโปร์ รักษาโมเมนตัมจากภาคการเงินและบริการ รวมถึงการลงทุนใน
อุตสาหกรรมดิจิตอล

เป็นศูนย์กลางตลาดซื้อขายน้ ามันส าเร็จรูป และตั้งเป้าจะเป็นศูนย์กลางการซื้อขาย 
LNG ในภูมิภาค

กัมพูชา ส่งเสริมภาคการผลิต การเริ่มต้นของตลาดหลักทรัพย์ และการ
บริโภคภายในประเทศ

ปัญหาการเข้าถึงไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าสูง ส่งเสริมการผลิตพลังงานแบบ Off-grid และ 
Micro-grid ควบคู่กับการขยายระบบส่งและจ าหน่ายไฟฟ้า

สปป. ลาว เน้นการแก้ปัญหาความยากจน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้า
ชายแดน ต้องการการลงทุนจากต่างประเทศ

พลังงานน้ าที่มีศักยภาพสูง ต้องการเป็นแบตเตอรีข่องเอเซีย เน้นการส่งออกไป
ยังเพือนพัฒนาระบบส่งและจ าหน่ายไฟฟ้าให้ครอบคลุม

เมียนม่าร์ การเติบโตของการส่งออกและการท่องเที่ยว และส่งเสริมการ
ลงทุนใหม่ๆจากต่างประเทศ

ปัญหาการเข้าถึงแหล่งพลังงาน มีการใช้ฟืนถ่านอยู่มาก และต้องการเพ่ิมการผลิตก๊าซ
ธรรมชาติ



ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ลดลง

ที่มา: Renewable Energy Outlook for ASEAN, IRENA 2016

คาดการณ์ต้นทุนการผลิตพลังงานหมุนเวียนโดยเฉลี่ยของอาเซียนในปี ค.ศ. 2025



ความต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการเขา้ถึงแหล่งพลังงาน

ที่มา: IEA ASEAN Energy Outlook 2017

สัดส่วนจ านวนประชากรที่เข้าถึงไฟฟ้า (Electricity access rates) ในภาพ New Policy Scenario



มาตรการภาครัฐส่งผลต่อการลงทุนของภาคเอกชน

ที่มา: IRENA Renewable Energy Market Analysis: Southeast Asia 2018

มูลค่าการลงทุน (2007-2017) v.s. Feed-in-tariff มาตรการส่งเสริม RE



ดัชนีชี้วัดความพร้อมในการลงทุนด้านพลังงาน

ที่มา: S. Junlakarn, W. Wangjiraniran, D. 
Phadungsri (2017), Opportunities of power 
generation investment in ASEAN through 
accessing market attractiveness, Energy 
Procedia 142, pp. 2831-2837

Thailand v.s. CLMV Non-CLMV



สรุปการพิจารณาคัดเลือกประเทศเป้าหมาย

• กลุ่มประเทศ CLMV เป็นเป้าหมายหลักเนือ่งจาก

 มีศักยภาพสูงในด้านการเตบิโตของเศรษฐกจิและตลาด และปัจจุบันยงัมีผู้เลน่
ในตลาดไม่มากนัก

 มีข้อจ ากัดในด้านอื่นๆ เช่น บุคคลากร สภาพแวดล้อมด้านการเงินและดา้น
ธุรกิจ ซึ่งประเทศไทยสามารถใช้เป็นสว่นหนึ่งในการเจรจาเพื่อสร้าง Strategic 
partnership

 มีภูมิศาสตร์ที่ตั้งบนภาคพื้นทวีปที่เชื่อมโยงกับประเทศไทยที่เป็นศูนยก์ลาง 
และอยู่บนพื้นที่ของ GMS ซึ่งจะได้รับประโยชนส์ูงสดุจากการพฒันา ASEAN 
Power grid 

ความสอดคล้องในด้านวัฒนธรรม การเป็นประเทศคู่ค้าส าคัญ การเป็นเพื่อน
บ้านที่ดีอย่างยาวนาน และการที่ไม่มีประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศไทย
กับกลุ่ม CLMV เป็นอีกปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การจับคู่ธุรกิจมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จมากยิ่งขึ้น



สรุปการพิจารณาคัดเลือกประเทศเป้าหมาย
1. เวียดนาม

• ก าลังอยู่ในช่วงที่ตลาดพลังงานหมุนเวียน
เริ่มต้นท่ีจะขยายตัวอย่างก้าวกระโดด ด้วย
การสนับสนุนของภาครัฐที่ชัดเจน

• สามารถเป็นต้นแบบของการจับคู่
ผู้ประกอบการโครงการพลังงานหมุนเวียน
ในต่างประเทศแบบ On-grid ผ่านการ
สนับสนุนด้วย FiTs รวมถึงโครงการที่เป็น 
Self-consumption โดยเฉพาะใน
ภาคอุตสาหกรรม 

• เป็นตลาดที่ผู้เล่นรายใหญ่ (Lead firms) 
ก าลังให้ความสนใจและพร้อมจะหา 
Partner ในการพัฒนาโครงการ

2. กัมพูชา
• ตลาดพลังงานหมุนเวียนยังต้องใช้เวลาและ

รอการสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐ 
เช่นเดียวกันกับ เมียนม่าร์ และ สปป.ลาว

• สามารถใช้เป็นต้นแบบของโครงการพลังงาน
หมุนเวียนแบบ Off-grid ในชุมชนชนบท 
(Rural communities) เพื่อตอบโจทย์ของ
การเข้าถึงไฟฟ้าที่เป็นปัญหาหลักของ
ประเทศ

• อัตราการค่าไฟฟ้าสูงและอาจต้องใช้เวลาใน
การพัฒนาระบบส่งและระบบจ าหน่ายให้
ครอบคลุมช้ากว่า สปป. ลาว ค่อนข้างมาก
ซึ่งท าให้โครงการแบบ Off-grid มีความ
น่าสนใจมากขึ้น

• มีความเสี่ยงในด้านความไม่แน่นอนทาง
การเมืองต่ ากว่า เมียนม่าร์



เวียดนาม
เป้าหมายการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของเวียดนาม

MW Existing PPA 2020 2025 2030
Wind 457 800 2,000 6,000
Solar 60 850 4,000 12,000

Biomass 200 750 1,824 3.281
Small hydro 3,000 3,540 4,239 5,915

[1] Updated March 2018
[2] ปัจจุบันมีเอกชนให้ความสนใจและลงทะเบยีนเพื่อเตรียมยื่นขอ้เสนอแล้ว
มากกว่า 17,000 MW

ท่ีมา: PDP revised 7, Vietnam

อัตราการสนับสนุนของภาครัฐในรูปแบบของ Feed-in-Tariff ของเวียดนาม

ท่ีมา: Vietnam Energy Outlook Report 2017



กัมพูชา

ท่ีมา: Southeast Asia Energy Outlook 2017, IEA

ข้อมูลเพิ่มเติม
• อัตราการค่าไฟฟ้าสูง (พื้นที่ที่ต้องใช้ดีเซลปั่นไฟและ 

Mini-grid = 0.68 USD/kWh เทียบกับค่าไฟฟ้าในพื้นที่
On-grid ที่ = 0.13-0.25 USD/kWh ) 

• ประชากรที่เข้าถึงไฟฟ้า (Access rate) กระจุกตัวที่ 
พนมเปญ (ร้อยละ 90 ของโรงไฟฟ้าอยู่ในพนมเปญ) ส่วน
ที่เหลือต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากการปั่นไฟจากดีเซลและซื้อ
ไฟฟ้าจากเพือนบ้าน ซึ่งท าให้ค่าไฟฟ้าค่อนข้างสูง กว่า 
1/3 ยังต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ซึ่งมีราคาแพง

• โปรแกรม “Power to Poor” สนับสนุนค่าติดตั้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ในวงเงิน 100 USD (<50 W) ลดค่า
ไฟฟ้าลงได้อยู่ที่ราว 0.23 USD/kWh ซึ่งถือว่าใกล้เคียง
กับอัตราค่าไฟฟ้า On-grid แต่ต่ ากว่าการปั่นไฟจากดีเซล
และ Mini-grid อยู่มาก ในประเทศไทยเองก็มีโครงการใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เช่น Community-based RE 
program

• อุปสรรคส าคัญคือ “ความพร้อมของแหล่งเงินทุน”



กรอบแนวทางด้านกฎหมายในการลงทนุ
ด้านพลงังานในกพัพชูาและเวียดนาม



ขัน้ตอนในการลงทนุ (1)

การพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและโอกาสทางธุรกจิ

ขัน้ตอน/สาระส าคญั ขัน้ตอน

1.ขัน้ตอนก่อนการลงทุน
(ท าให้แน่ใจวา่โครงการนัน้มีความ

เป็นไปได้)

• การรับศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ
• การเก็บข้อมลูท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาความเป็นไปได้ของ

การท าโครงการ (Feasible Study)

2. การขอรับใบอนญุาตและการขึน้
ทะเบียนต่าง ๆ (สร้างองค์กรธรุกิจ

ส าหรับด าเนินโครงการ)

• การย่ืนขอรับสิทธิในการลงทนุจากรัฐ
• การย่ืนขอใบรับรองการลงทุน (เช่น ในกรณีของประเทศ

กัมพูชาผู้พัฒนาสามารถย่ืนหนังสือถึงกระทรวงเหมืองแร่และ
พลงังานเพ่ือขอความเห็นชอบการลงทุน)

• จดัตัง้บริษัทเพ่ือท าโครงการ (SPV)

3. ที่ดนิท่ีจ าเป็นกบัการด าเนิน
โครงการ (จดัหาให้ได้มาซึง่ที่ดินส าร

หบัการตัง้โรงไฟฟ้า)

• เจรจากับรัฐ/บุคคลท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิใน
ท่ีดินเพื่อด าเนินโครงการ

• ท าสญัญาเช่าท่ีดิน



ขัน้ตอนในการลงทนุ (2)

การพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและโอกาสทางธุรกจิ

ขัน้ตอน/สาระส าคญั ขัน้ตอน

4. สร้างโรงไฟฟ้า
(ศกึษาประเดน็ทางเทคนิคท่ีจ าเป็น

ต่อการสร้างโรงไฟฟ้า)

• จัดท ารายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
และแบบของโรงไฟฟ้า

• ประเมินแบบทางเทคนิคของโรงไฟฟ้า
• จดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
• ขอรับใบอนญุาตก่อสร้าง
• ด าเนินการก่อสร้าง

5. สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
(รายรับและก าไรของโครงการ)

• ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัรัฐวิสาหกิจ
• ด าเนินการเช่ือมตอ่กบัโครงข่าย (Grid Connection)

6. ขอรับใบอนญุาตกิจการไฟฟ้า
(สิทธิในการประกอบกิจการ)

• ขอรับใบอนญุาตผลิตไฟฟ้า (ส าหรับโรงไฟฟ้า)
• ขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการ



ภารกิจของกรอบทางด้านกฎหมาย

กฎหมาย (ตลอดจนเคร่ืองมือ
ทางกฎหมายอ่ืน เช่น ใบอนญุาต 

และสญัญาพาณิชย์)

สิทธิในการประกอบกิจการ
พลงังาน (ระบบใบอนญุาต)

โอกาสในการท าก าไรจากการ
ประกอบกิจการ

Bankability ตลาด/ผู้ ซือ้ไฟฟา้องค์กรก ากบัดแูลกิจการไฟฟา้

การจดัตัง้บริษัท (SPV)/ ภาระ
ภาษี/ การสง่เสริมการลงทนุ

การด าเนินธรุกิจและการสร้าง
ความสมัพนัธ์ทางการค้า

การซอ่มบ ารุง ก่อสร้าง



สิทธิในการประกอบกิจการไฟฟา้และโอกาสในการท าก าไร

นักลงทุนต้องด าเนินการตามขัน้ตอนอะไรบ้าง?
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ใบอนญุาตกิจการไฟฟ้า

ก าหนดสิทธิหน้าท่ีระหวา่งผู้ขายไฟฟ้าและผู้ซือ้
ไฟฟ้า

แหลง่ที่มาของรายรับของโครงการ (ขายไฟฟ้าให้
ใคร เม่ือไร่ เป็นเวลานานเท่าใด และในราคา

เท่าไหร่)

ก าหนดสิทธิของนกัลงทนุ/นกัพฒันาในการ
ด าเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักิจการไฟฟ้า

หากไม่ได้รับอนญุาตแล้วก็ไม่สามารถเร่ิม
ด าเนินการผลิตได้

Power Purchase Agreement (เทยีบเคียงได้
กับสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า)

Electricity Law (เทยีบเคียงได้กับ พรบ. การ
ประกอบกจิการพลังงาน)

เนือ้หาของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและใบอนญุาตเป็นเร่ืองที่นกัลงทุนไม่อาจก าหนดหรือเจรจาต่อรองได้
อย่างเตม็ท่ี (กฎหมายก าหนดหลกัการ/แบบเอาไว้)



ระบบใบอนญุาต

Electricity Law ของประเทศกัมพชูา Electricity Law ของประเทศเวียดนาม

ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกจิที่เก่ียวข้องกับ
ไฟฟ้าไม่วา่การผลิต สง่ ค้าสง่ หรือค้าปลีก
ไฟฟ้ามีหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีจะต้องขอรับ
ใบอนญุาตจาก Electricity Authority of 

Cambodia: EAC ก่อน

กจิกรรมเก่ียวกับไฟฟ้าให้ความหมายถึง 
การด าเนินกิจกรรมขององค์กรหรือปัจเจก
บคุคลในขอบเขตของการพฒันา วางแผน 
ลงทนุ ผลิต สง่ จ าหน่าย ควบคมุก ากบัระบบ 
ท าการตลาด ขายสง่ไฟฟ้า ตลอดจนถึงการให้
ค าปรึกษาเก่ียวกิจการไฟฟ้า  โดยก าหนด
ต่อไปวา่การด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัไฟฟ้า

ดงักลา่วนัน้จะต้องได้รับใบอนญุาต (license)
จากกระทรวงอตุสาหกรรม (Ministry of 

Industry) เสียก่อน

กระทรวงอตุสาหกรรม เหมืองแร่ และ
พลงังาน) ท าหน้าท่ีในการก าหนด

นโยบายด้านพลงังานของประเทศแต ่
EAC ท าหน้าท่ีเป็น Regulator



ระบบใบอนญุาต
ธุรกจิการให้ค าปรึกษาต่าง ๆ  เช่น ความเป็นไปได้ของโครงการทัง้ทางด้านการเงนิและ

เทคนิค

การจัดหา
เทคโนโลยี
และอุปกรณ์

ต่าง ๆ

การวิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

การให้บริการอื่น ๆ เช่น การจดทะเบียนและการด าเนินการตามขัน้ตอนทางกฎหมาย
(Compliance)

กิจการไฟฟา้ตาม Electricity Law
(กิจการผลติ สง่ จ าหน่าย และค้าปลีกไฟฟา้) จะต้อง
ขออนญุาต แต่กิจการอ่ืนที่ไมไ่ด้อยู่ในบงัคบัของ
กฎหมายสามารถด าเนินการได้โดยไมต้่องขอ 

Electricity License (แต่อาจต้องขอใบอนญุาตตาม
กฎหมายอ่ืน)



ตลาดซือ้การซือ้ขายไฟฟา้ (กมัพชูา)

รัฐบาลชองประเทศกมัพชูา

องค์กรควบคมุก ากบัการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า 
(Electricity Authority of 

Cambodia: EAC)

กระทรวง
อตุสาหกรรม เหมือง
แร่ และพลงังาน

กระทรวง
การคลงั

ผู้ประกอบ
กิจการไฟฟ้าใน
ท้องถ่ิน: REE

นกัลงทนุ
เอกชน

การไฟฟ้าของ
ประเทศกมัพชูา: 

EDC

เป็นเจ้าของก ากบัดแูลผ่าน
ระบบใบอนญุาต

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้า



ตลาดซือ้การซือ้ขายไฟฟา้ (เวียดนาม)

รัฐบาลชองประเทศเวียดนาม

กระทรวงอตุสาหกรรม 
(Ministry of Industry)

EVN

มีสถานะเป็นบริษัทจ ากดั 
(limited liability company) 
ซึง่รัฐบาลเป็นเจ้าของทัง้หมด

นกัลงทนุเอกชน

ก ากบัดแูลผ่าน
ระบบใบอนญุาต

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้า



สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (ตวัอยา่งของประเทศเวียดนาม)

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าส ารับไฟฟ้าที่ผลติจากทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน

1. คูส่ญัญา • ก าหนดผู้ซือ้ (Purchaser) และผู้ขาย (Seller)
• ในบางกรณีเช่นโรงไฟฟ้าจากพลงังานลมและขยะอาจมีการระบถุึง 

“ผู้ให้กู้  (lender)” เอาไว้ด้วย

2. วตัถปุระสงค์ของ
สญัญา

• ต้องกลา่วถึงช่ือโครงการ ผลิตไฟฟ้าจากทรัยากรพลงังานหมนุเวียน
ใด (ลม/แสงอาทิตย์/ขยะ) และมีก าลงัการผลิตเท่าไหร่

3. มาตรฐานและ
คณุภาพของการบริการ

• ต้องด าเนินการตามข้อบงัคบั เช่น ข้อบงัคบัส าหรับการเช่ือมต่อกบั
สายจ าหน่ายไฟฟ้า

4. สิทธิและหน้าท่ีของ
คูส่ญัญา

• หน้าท่ีของผู้ ขายในการส่งไฟฟ้าให้กับผู้ ซื อ้นับจากวัน ท่ี เ ร่ิม
ด าเนินการทางพาณิชย์ (COD)

• สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าอาจก าหนดให้ผู้ซือ้มีหน้าท่ีซือ้ไฟฟ้าท่ีผลิตได้
ทัง้หมดตามสญัญา



สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (ตวัอยา่งของประเทศเวียดนาม)
สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าส ารับไฟฟ้าที่ผลติจากทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน

5. ราคาไฟฟ้า และ
การช าระคา่ไฟฟ้า

• ก าหนดราคาขายไฟฟ้า (Selling Tariff)
• อาจก าหนดให้ร่วมกนัวดัปริมาณาไฟฟ้าท่ีได้ขาย และก าหนดให้ผู้ขายสง่ใบเรียก

เก็บเงิน

6. เง่ือนไขและการเลิก
สญัญา

• เลิกตามระยะเวลา
• เลิกโดยการแสดงเจตนาของคูส่ญัญา เช่น กรณีมีเหตสุดุวิสยั

7. ความรับผิดในกรณี
มีการผิดสญัญา

• ความรับผิดของผู้ขายเช่น กรณีไมส่ามารถด าเนินการได้ตามวนัท่ีก าหนดไว้ส าหรับ
การด าเนินการเชิงพาณิชย์ หรือ กรณีที่ฝ่าฝืนตอ่หน้าท่ีใด ๆ ในสญัญาซือ้ขายนี ้

• กระบวนการระงบัข้อพิพาทและคา่สินไหมทดแทนจากการผิดสญัญา
• อย่างไรก็ตาม อาจมีการตกลงยกเว้นความรับผิดเอาไว้ในกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยัได้

8. ระยะเวลาของ
สญัญา

• ก าหนดระยะเวลาของการซือ้ชาย เช่น 20 ปีนบัแตเ่ร่ิมด าเนินการในเชิงพาณิชย์
ส าหรับโรงไฟฟ้าขยะ

9. ข้อตกลงอ่ืนของ
คูส่ญัญา แล้วแต่กรณี



การสร้างแรงจงูใจและการประกนัราคาขายไฟฟา้

มาตรการสร้างแรงจูงใจและสิทธิพเิศษส าหรับธุรกจิพลังงานหมุนเวียนของ
ประเทศเวียดนาม

การประกันราคาขายไฟฟ้า มาตรการด้านภาษีและที่ดิน มาตรการสนบัสนนุอ่ืน ๆ
การรับประกนัการ
รับซือ้ไฟฟ้า

พิจารณา
PPA และทาง

ปฏิบตัิ

อากรขา
เข้า

มี

กองทนุเพ่ือพฒันาการ
พฒันาโครงการพลงังาน

หมนุเวียนการรับประกนั
ราคาขายไฟฟ้าท่ี
ผลิตได้จาก

ทรัพยากรพลงังาน
หมนุเวียน

มี Feed-in
Tariff

ภาษีเงินได้ มี

สิทธิในการ
ถือครอง
ท่ีดิน

มี



การสร้างแรงจงูใจและการประกนัราคาขายไฟฟา้

มาตรการสร้างแรงจูงใจและสิทธิพเิศษส าหรับธุรกจิพลังงานหมุนเวียนของ
ประเทศกัมพชูา

การประกันราคาขายไฟฟ้า มาตรการด้านภาษีและท่ีดิน มาตรการสนบัสนนุอ่ืน ๆ
การรับประกนัการ
รับซือ้ไฟฟ้า

พิจารณา PPA และ
ทางปฏิบตัิ

อากรขาเข้า มี

มาตรการส าหรับการ
สร้างการเข้าถึงไฟฟ้าใน

พืน้ท่ีชนบท
การรับประกนั
ราคาขายไฟฟ้าท่ี
ผลิตได้จาก

ทรัพยากรพลงังาน
หมนุเวียน

ไม่ได้มีการประกาศ
รายละเอียดชดัเจน
อย่างกรณีของ

ประเทศเวียดนาม

ภาษีเงินได้ มี

สิทธิในการถือ
ครองท่ีดิน

มี



ประเดน็ปัญหาเร่ืองความไมแ่น่นอนทางกฎหมาย

การประกันราคารับซือ้ของประเทศเวียดนาม
Vietnamese Circular Regulating Power Project Development and Standardized Power Purchase Agreement for Solar Power 

Projects (2017)

a) The Electricity Purchaser 
shall be responsible for 
purchasing the entire electricity 
generated from grid-connected 
solar power projects with a 
purchasing tariff at the point of 
delivery (excluding VAT) as 
regulated in Clause 1 Article 
12 of Decision 11 (emphasis 
added)

1. Grid-connected Projects
a. The Electricity Buyer shall buy all electricity production 
generated from the Grid connected Projects at a FiT of VND 
2.086/kWh (USDcents 9.35/kWh, exclusive of VAT) at the 
Electricity Delivery Points according to an exchange rate of 
VND 22,316/USD announced on 10/04/2017 by the State 
Bank of Vietnam. The FiT shall be subject to fluctuations in 
the VND-USD exchange rate. This tariff shall be applied only 
for the Grid-connected Projects with a solar cell efficiency of 
more than 16% or with module efficiency of over 15%.

Article 2 of the PPA Prime Minister’s Decision on Support mechanisms for the Development of 
Solar Power Projects in Vietnam No: 11 /2017/QD-TTg



ประเดน็ปัญหาเร่ืองความไมแ่น่นอนทางกฎหมาย

เหตุสุดวิสัย ผลของการเกิดเหตุสุดวิสัย

Force majeure events are any unforeseeable 
and objective event, which is non-remediable 
despite all necessary measures and available 
resources. Force
majeure events include:
a) Natural disasters, fires, explosions, floods, 
tsunamis, epidemics or
earthquakes;
b) Violence, riots, war, resistance, sabotage, 
embargo, siege, blockade,
any act of war or community hostilities whether 
war is declared or not...

In case where all measures as prescribed 
in Clause 2 of this Article are fulfilled, the 
breaching Party will be exempted from 
liability related to the failure to perform the 
obligations under the Agreement caused 
by the force majeure event.

หากรัฐบาลของประเทศเวียดนาม
เปลี่ยนแปลงนโยบายด้านราคาการรับซือ้และ
ท าให้โครงการขาดทนุหรือมีรายรับลดลง
อย่างมากจะถือเป็นเหตสุดุวิสยัหรือไม่?



บทสรุปเชิงประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
พลังงานทดแทนในกัมพูชาและเวียดนาม 



1.ผู้ประกอบการไทยศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซล่า เซลล์รวมทั้ง

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน 

2.การลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนควรติดต่อหน่วยงานของรัฐบาลไทยเป็นล าดับแรกรวมทั้งต้องติดต่อหน่วยงานที่

รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการลงทุนของประเทศนั้น  

3.การขอรับค าปรึกษาจากนักธุรกิจไทยที่ประกอบธุรกิจในประเทศกัมพูชาและเวียดจะท าให้ได้ข้อมูลและ

ประสบการณ์เชิงลึกที่เป็นประโยชน์มาก 

4.การลงทุนต่างประเทศต้องมีที่ปรึกษากฎหมายซึ่งควรเป็นที่ปรึกษากฎหมายต่างประเทศ (ซึ่งส่วนใหญ่มีพันธมิตร

เป็นบริษัทที่ปรึกษาท้องถิ่น)



5.กัมพูชายังคงให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการลงทุนผลิตไฟฟ้าโครงการขนาดใหญ่ มีโอกาสโอกาสในการลงทุนผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้ในกิจการขนาดเล็ก เช่น การผลิตไฟฟ้าจาก Solar rooftop  การผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้

กิจการโรงแรมหรือรีสอร์ตเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ

6.การลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนในกัมพูชายังมีความเสี่ยงด้านกฎหมายที่ยังขาดความชัดเจนและขึ้นอยู่กับการตีความ

ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติ 

7. การตรวจสอบความน่าเชื่อของพันธมิตรให้ถูกต้องและชัดเจนเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นซึ่งนักลงทุนควรขอค าปรึกษาจาก

หน่วยงานของไทยที่ตั้งอยู่ในกัมพูชา



8. การซ้ือต่อใบอนุญาตสัมปทานต้องศึกษารายละเอียดให้ชัดเจน รวมทั้งต้องตรวจสอบกับหน่วยงานรัฐที่ออก

ให้โดยตรง 

9.ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในเวียดนามได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติมากส่งผลให้มีการ

แข่งขันสูง 

10. กฎหมายและนโยบายของภาครัฐเวียดนามเปลี่ยนแปลงบ่อย รวมทั้งอาจมีปัญหาการตีความกฎหมายไม่

ตรงกันระหว่างเมืองต่างๆที่ออกไปลงทุน 



11. เวียดนามมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน นักลงทุนต้องใช้เครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

12. การส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศในธุรกิจพลังงานภาครัฐต้องสื่อสารประเทศเพื่อน

บ้านทราบว่าไทยมีศักยภาพในธุรกิจพลังงานทดแทน

13. การให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาและด้านวิชาการพลังงานทดแทนจะเป็นพื้นฐานส าหรับโอกาสทาง

ธุรกิจในอนาคต 


