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บทคัดยอ
พลังงานไฟฟาเปนปจจัยพื้นฐานที่มีความสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย

อีกทั้งยังเปนตัวขับเคลื่อนและ

สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในขณะที่ความตองการใชพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว แตปจจัย
ที่ใชในการผลิตพลังงานไฟฟากลับมีปริมาณลดลง ดังนั้นสํานักงานนโยบายพลังงานแหงชาติและการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย จึงพยายามมองหาพลังงานทางเลือก ที่จะมาทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงและไมทําลายสิ่งแวดลอม โดยรัฐบาล
ใหการสนับสนุนผูประกอบการที่มีความประสงคที่จะผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาดวยพลังงานหมุนเวียนขนาดกําลังการ
ผลิตไมเกิน 10 เมกกะวัตต หรือเรียกวาผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP ) ซึ่งปจจุบันมี
ผูผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาโดยใชพลังงานแสงอาทิตยมากกวาเชื้อเพลิงอื่นๆ เนื่องจากสวนเพิ่มราคารับซื้อสูงกวาและ
ที่สําคัญที่สุดก็คือพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานที่ไดมาฟรี ไมมีวันหมด เปนพลังงานสะอาด ไมกอใหเกิดมลพิษ
ไมทําลายสิ่งแวดลอม
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกิจการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา
ดวยพลังงานแสงอาทิตยที่มีขนาดกําลังการผลิต 6 เมกกะวัตต และชนิดแผงโซลาเซลลแบบ Multi crystalline ในจังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งเปนจังหวัดที่มีผูประกอบการมากที่สุดโดยกําหนดให อายุของโครงการมีระยะเวลา 25 ป อัตราคิดลด
รอยละ 8.85 ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของธนาคาร
ผลการศึกษาพบวา โครงการนี้มีความเหมาะสมในการลงทุน เนื่องจากผานเกณฑช้วี ัดทางดานการเงินทุกดาน
โดย มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเปนบวก อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน(B/C Ratio)มีคามากกวา 1 อัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) มีคามากกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู และมีระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback

period) 8 ป 1 เดือน 13 วัน และจากการศึกษาความออนไหวของโครงการโดยสมมติให ตนทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 5
ผลตอบแทนคงที่ ผลตอบแทนลดลงรอยละ 5 ตนทุนไมเปลี่ยนแปลง และทั้งตนทุนเพิ่มขึ้นรอยละ5ผลตอบแทนลดลงรอย
ละ 5 พบวาการลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 6 เมกกะวัตต ยังคงเปน
โครงการที่นาลงทุน
คําสําคัญ: การผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย

Abstract
The electricity energy is one of the most important basic factors for human living. It drives the
country’s economic and social developments. Meanwhile electricity demand rapidly increases, its production
factors decrease. Therefore, the National Energy Policy Office and the Electricity Generating Authority of
Thailand have tried to look for alternative energies, which are non-destructive for the environment,
to substitute for fuel energies. The government itself is currently supporting Very Small Power Producers
(VSPPs) who are able to produce and distribute less-than-10-megawatt electricity with renewable energy.
Of all the VSPPs, those who produce and distribute solar-energy electricity rank the top, given the
government’s highest adder (extra-money) buying ratio of the solar energy. The support is grounded on free,
non-polluted and environmental-friendly qualities of the solar energy.
The present study carries out the analysis of financial costs and returns of a 6-megawatt
multi-crystalline solar-energy electricity production project in Nakhonratchasima Province, where solar-energy
electricity production is flourish. The project life is set at 25 years, with the highest commercial bank lending
interest rate of 8.85% as a discount rate for the study. The study proves the project is worthwhile for
investment, according to different financial measures: The project’s NPV is positive; the B/C ratio is more than
1; the IRR is higher than the borrowing interest rate; the payback period is 8 years 1 month and 13 days.
Sensitivity analyses, including a 5% rise in costs with fixed returns, a 5% of reduction in returns with fixed
costs and a 5% rise in both costs and returns, also prove the project worth investing.
Keyword : Manufacture of electricity with solar energy

บทนํา
พลังงานไฟฟาเปนปจจัยพื้นฐานที่มีความสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย ในขณะที่ความตองการใชพลังงาน
ไฟฟาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว

แตปจจัยที่ใชในการผลิตพลังงานไฟฟากลับมีปริมาณที่ลดลง เนื่องจากปจจัยดังกลาวเปน

ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใชแลวหมดไป โดยเฉพาะน้ํามัน ถานหิน และกาซธรรมชาติ ที่มีความจําเปนตองใชใน
อุตสาหกรรมหลายอยาง ทําใหปริมาณความตองการใชทรัพยากรดานเชื้อเพลิงสูงขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหราคาของ
เชื้อเพลิง ที่นํามาผลิตกระแสไฟฟาเพิ่มสูงขึ้น ปจจุบันสํานักงานนโยบายพลังงานแหงชาติ

และการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย ไดพยายามมองหาพลังงานทางเลือก เชน ขยะ กากปาลม มูลสัตว กากออย พลังงานลม และพลังงาน
แสงอาทิตย ซึ่งเปนพลังงานที่ไมกอใหเกิดมลพิษ และไมทําลายสิ่งแวดลอม มาใชในการผลิตกระแสไฟฟา รัฐบาลใหการ
สนับสนุนผูประกอบการที่มีความประสงคที่จะผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาดวยพลังงานหมุนเวียนขนาดกําลังการผลิต
ไมเกิน 10 เมกกะวัตต หรือเรียกวาผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) ซึ่งสามารถจะผลิต
และจําหนายกระแสไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค และการไฟฟานครหลวง จากขอมูลใน เดือน มิถุนายน 2555 ของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค พบวามีผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก(VSPP)จํานวน 250 รายซึ่งเปนการผลิตกระแสไฟฟาดวย
แสงอาทิตยจํานวน 83 ราย ในการจําหนายกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย ผูผลิตจะไดราคารับซื้อสวนเพิ่ม (Adder)
สูงกวาการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนชนิดอื่นๆ คือ จะไดเพิ่มหนวยละ 8 บาท แตถาใชพลังงานหมุนเวียน
ชนิดอื่น จะไดเพิ่มหนวยละไมเกิน 2.50 บาท ทําใหเกิดแรงจูงใจใหนักลงทุนเขามาผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาดวย
พลังงานแสงอาทิตยมากกวาเชื้อเพลิงอื่นๆ
ปริมาณกระแสไฟฟาที่ผลิตไดจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับความเขมของแสงแดด ฤดูกาลและอุณหภูมิ
ประเทศไทยมีความเขมของแสงที่จะผลิตกระแสไฟฟาไดเกือบทั้งประเทศ

สําหรับ

โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมี

ความเหมาะสมในการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยมากกวาภาคอื่นๆ เนื่องจากเปนที่ราบสูง ไมเกิดปญหา
อุทกภัย โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนผูผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยถึง 11 ราย ซึ่งมากกวา
จังหวัดอื่นๆ

นอกจากปจจัยดังกลาวขางตนแลว ชนิดและจํานวนของแผงโซลาเซลลก็เปนปจจัยสําคัญในการกําหนด

ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งแผงโซลาเซลลมีหลายชนิด แตละชนิดจะผลิตกระแสไฟฟาไดในปริมาณที่แตกตางกัน
ราคาของแผงก็ตางกัน เงินลงทุนก็ยอมแตกตางกัน การผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยเปนกิจการที่ตองใชเงิน
ลงทุนที่สูง เนื่องจากอุปกรณที่ใชมีราคาแพง ซึ่งผูผลิตที่จะเขามาลงทุนในกิจการดังกลาว จะตองมีการศึกษาขอมูล
ทางดานเงินลงทุน ขอมูลทางดานเทคนิค นอกจากนี้ผูผลิตควรจะมีการเรียนรูกฎระเบียบของการรับซื้อกระแสไฟฟาของ
การไฟฟาที่เปนผูรับซื้อกระแสไฟฟา ซึ่งปจจุบันยังไมคอยมีการศึกษาและวิจัยอยางเต็มรูปแบบ เนื่องจากขอมูลยังมีไม
มากนัก ดังนั้นจึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกิจการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา
ดวยพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กมาก( VSPP )ดวยขนาดกําลังการผลิต 6 เมกกะวัตต ในจังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงคของการศึกษา
1.เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปของกิจการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กมาก( VSPP)

2.เพื่อวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกิจการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาดวยพลังงาน
แสงอาทิตยขนาดเล็กมาก ( VSPP)
3.เพื่อวิเคราะห SWOT ของกิจการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กมาก ( VSPP)

ขอบเขตของการศึกษา
ในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกิจการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสง
อาทิตยขนาดเล็กมาก ( VSPP) นั้น จะศึกษากิจการที่มีขนาดกําลังการผลิต 6 เมกกะวัตต และชนิดแผงโซลาเซลลแบบ
Multi crystalline ในจังหวัดนครราชสีมา เพราะเปนจังหวัดที่มีผูประกอบการมากที่สุด

วิธีการศึกษา
การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบกิจการผลิตและ
จําหนายกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กมาก( VSPP) ขนาด 6 เมกกะวัตต ในเรื่องของตนทุนเริ่มแรกใน
การดําเนินงาน และตนทุนการดําเนินงานประจําป
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลทั่วไปของการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสง
อาทิตย และขอมูลทางดานเทคนิค ชนิดของแผงโซลาเซลล ตลอดจนการเชื่อมโยงระบบไฟฟาที่ผลิตไดจากแผงโซลาเซลล
เขาสูระบบของการไฟฟา เพื่อจําหนายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีขอมูลของธุรกิจที่เกี่ยวของและมี
ความสัมพันธอื่นๆ รวมทั้งขอมูลที่ไดจากรายงานประจําป วารสารทางวิชาการ เอกสารอางอิง การศึกษาพิเศษ บทความ
ตาง ๆ รวมทั้งวิทยานิพนธที่เกี่ยวของจากหองสมุด หนวยงานภาครัฐ และเอกชนอื่น ๆ
การวิเคราะหขอมูล
1.การวิเคราะหเชิงพรรณนา(Descriptive Method)เปนการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกิจการผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กมากเชนรูปแบบขั้นตอนการขอจําหนายกระแสไฟฟาดวยพลังงาน
แสงอาทิตย
2.การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Method)เปนการนําขอมูลปฐมภูมิที่เก็บรวบรวมไดทั้งทางดานตนทุน
และผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนมาวิเคราะหโดยอาศัยหลักการวิเคราะหทางการเงินดังนี้
2.1 มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value : NPV)
2.2 อัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit - Cost Ratio: B/C Ratio)
2.3 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR)
2.4 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
2.5 การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis)
ในการตัดสินใจวาควรเลือกลงทุนในโครงการหรือไมสามารถพิจารณาจากคาจากตัวชี้วัดทางดาน
การเงินไดดังตารางที่1

ตารางที่ 1 แสดงคาตัวชี้วัดตางๆ ที่แสดงถึงผลตอบแทนในการลงทุนของโครงการ
NPV
B/C Ratio
IRR

ผลตอบแทนของโครงการ

เปนบวก

มากกวา 1

มากกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู

มีกําไร

เทากับ 0

เทากับ 1

เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู

คุมทุน

นอยกวา 0

นอยกวา 1

นอยกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู

ขาดทุน

ผลการศึกษา
ตนทุนของกิจการ
จากการสัมภาษณผูประกอบกิจการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยในจังหวัดนครราชสีมา

สามารถประมาณ

การตนทุนของโครงการได ดังนี้
1.ตนทุนในการดําเนินงานครั้งแรกของโครงการ ประกอบดวย คาแผงโซลาเซลล คาอินเวอรเตอร คาโครงเหล็ก
ยึดแผงและคาแรงในการติดตั้ง คาอุปกรณไฟฟา คาที่ดินและสํานักงาน คาสาธารณูปโภค คาคอมพิวเตอร และคา
ดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค( กฟภ. ) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 650,000,000 บาทดังตารางที่2
ตารางที่ 2 ตนทุนการดําเนินงานครั้งแรก
รายการ

จํานวนเงิน (บาท)

คาแผงโซลาเซลล

390,000,000

คาอินเวอรเตอร+ควบคุมอินเวอรเตอร

91,650,000

คาโครงเหล็กยึดแผงและคาแรงติดตั้ง

125,000,000

คาอุปกรณไฟฟา

20,000,000

คาที่ดินและสํานักงาน

20,000,000

คาสาธารณูปโภค

50,000

คาคอมพิวเตอร

100,000

คาดําเนินการของกฟภ.

3,200,000

รวม
ที่มา: จากการสัมภาษณ

650,000,000

2.ตนทุนในการดําเนินงานในแตละป ประกอบดวย คาน้ํา คาไฟฟา คาแรง คาโทรศัพท คาซอมบํารุง คาใชจาย
อื่นๆ คาดอกเบี้ยจายเงินกู และคาภาษีเงินไดนิติบุคคล รวม25 ปเปนจํานวนทั้งสิ้น 1,202,805,237.14 บาท ดังตารางที่3

ตารางที่ 3 คาใชจายในการดําเนินงานระยะเวลา 25 ป
รายการ

จํานวนเงิน (บาท)

คาน้ํา

5,727,251.86

คาไฟฟา

5,727,251.86

คาแรง

141,463,120.90

คาโทรศัพท

2,386,354.94

คาซอมบํารุง

11,931,774.70

คาใชจายอื่นๆ

6,000,000.00

ดอกเบี้ยจายเงินกู

232,017,500.18

ภาษีเงินไดนิติบุคคล

129,158,946.40

รวม

1,202,805,237.14

ที่มา:จากการสัมภาษณ
ผลตอบแทนของกิจการ
จากการสัมภาษณผูประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยและจากขอมูลการรับซื้อกระแสไฟฟา
ดวยเซลลแสงอาทิตยของการไฟฟาสวนภูมิภาค สามารถประมาณการรายไดของกิจการไดดังนี้
1.การผลิตกระแสไฟฟา
การผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยโดยใชแผงโซลาเซลลชนิด Multi crystalline จะผลิต
กระแสไฟฟาไดวันละประมาณ 5.5 ชั่วโมง ตั้งแตเวลา 9.00 น-14.30 น. ขนาดกําลังการผลิต 6 เมกกะวัตตจะสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟาไดดงั นี้
- กระแสไฟฟาที่ผลิตไดตอวันเทากับ 6,000 x5.5 = 33,000 หนวย
- กระแสไฟฟาที่ผลิตไดตอปเทากับ 6,000x5.5x365 =12,045,000 หนวย
2.การรับซื้อกระแสไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค
การไฟฟาสวนภูมิภาคจะรับซื้อกระแสไฟฟา จาก VSPP ในอัตรา TOU (Time of Use ) ซึ่งอัตรา
ดังกลาวจะมีความแตกตางกันตามชวงเวลาของการขาย คือ
-ชวง Peak เวลา 9.00 น- 22.00 น. ของวันจันทร -วันศุกร ราคารับซื้อปกติหนวยละ 3.8548 บาท
(ไฟฟาฐาน) รัฐบาลใหการสนับสนุนราคารับซื้อสวนเพิ่ม (Adder) อีกหนวยละ 8 บาท ทําใหราคาคาไฟฟาที่ขายไดตอ
หนวยสูงถึง 11.8548 บาท ซึ่งทั้งปจะมี 269 วัน ทําใหรายไดทั้งปเทากับ 105,235,059.60 บาท
(6,000x5.5x269x11.8548)

-ชวง Off Peak เวลา 22.00 น.- 9.00 น ของวันจันทร-วันศุกร และ เวลา 0.00 น.-24.00 น. วัน
เสาร-อาทิตย และวันหยุดราชการ ทั้งปมี 96 วัน ราคารับซื้อปกติหนวยละ 2.0424 บาท (ไฟฟาฐาน) รัฐบาลใหการ
สนับสนุนราคารับซื้อสวนเพิ่ม (Adder) อีกหนวยละ 8 บาท ทําใหราคาคาไฟฟาที่ขายไดตอหนวยสูงถึง 10.0424 บาท
ซึ่งทั้งปจะมี 96 วัน รายไดทั้งปเทากับ 31,814,323.20 บาท ( 6,000x5.5x96x10.0424)
ดังนั้นกิจการจะมีรายไดจากการจําหนายกระแสไฟฟาปละ 137,049,382.80 บาท (105,235,059.60
+31,814,323.20 )
3.ประมาณการ รายไดคาไฟฟา ปที่ 1-10 จะไดรับ Adder หนวยละ 8 บาท และคาไฟฟาฐานจะมีการปรับขึ้น
หนวยละ 1 บาท ทุก ๆ 6 ป ทําใหรายไดในชวง 10 ป แรก ประมาณ 137,000,000 -149,000,000 บาท และตั้งแตป
11-25 จะไดรับเฉพาะคาไฟฟาฐาน ดังนั้นในปที่11-25 รายไดจะลดลงอยูในชวงประมาณ 64,000,000 - 88,000,000
บาท
4.รายไดจากการขายที่ดินจํานวน 100 ไร เปนเงิน 18,000,000 บาท เมื่อสิ้นสุดโครงการคือ 25 ป จะนําที่ดิน
ออกจําหนาย โดยจะจําหนายในราคาเดิมที่ซื้อมา
ผลตอบแทนของโครงการแสดงไดดังตารางที่4
ตารางที่ 4 แสดงผลตอบแทนโครงการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยขนาด 6 เมกกะวัตต
ป
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

จํานวนหนวย peak
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00

จํานวนหนวย Off
ราคาหนวย peak
Peak
11.8548
3,168,000.00
11.8548
3,168,000.00
11.8548
3,168,000.00
11.8548
3,168,000.00
11.8548
3,168,000.00
11.8548
3,168,000.00
12.8548
3,168,000.00
12.8548
3,168,000.00
12.8548
3,168,000.00
12.8548
3,168,000.00
5.8548
3,168,000.00
5.8548
3,168,000.00
5.8548
3,168,000.00
5.8548
3,168,000.00
5.8548
3,168,000.00

ราคาหนวย
Off Peak
10.0424
10.0424
10.0424
10.0424
10.0424
10.0424
11.0424
11.0424
11.0424
11.0424
4.0424
4.0424
4.0424
4.0424
4.0424

จํานวนเงินรวม(บาท)
137,049,382.80
137,049,382.80
137,049,382.80
137,049,382.80
137,049,382.80
137,049,382.80
149,094,382.80
149,094,382.80
149,094,382.80
149,094,382.80
64,779,382.80
64,779,382.80
64,779,382.80
64,779,382.80
64,779,382.80

ตารางที่ 4 (ตอ) แสดงผลตอบแทนโครงการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยขนาด 6 เมกกะวัตต

จํานวนหนวยpeak ราคาหนวย peak

จํานวนหนวย Off
Peak

ราคาหนวย
Off Peak

จํานวนเงินรวม(บาท)

16

8,877,000.00

5.8548

3,168,000.00

4.0424

64,779,382.80

17

8,877,000.00

6.8548

3,168,000.00

5.0424

76,824,382.80

18

8,877,000.00

6.8548

3,168,000.00

5.0424

76,824,382.80

19

8,877,000.00

6.8548

3,168,000.00

5.0424

76,824,382.80

20

8,877,000.00

6.8548

3,168,000.00

5.0424

76,824,382.80

21

8,877,000.00

6.8548

3,168,000.00

5.0424

76,824,382.80

22

8,877,000.00

6.8548

3,168,000.00

5.0424

76,824,382.80

23

8,877,000.00

7.8548

3,168,000.00

6.0424

88,869,382.80

24

8,877,000.00

7.8548

3,168,000.00

6.0424

88,869,382.80

25

8,877,000.00

7.8548

3,168,000.00

6.0424

88,869,382.80

คาที่ดิน

18,000,000.00

ที่มา:จากการคํานวณ

ผลการวิเคราะหทางดานการเงิน
(1) มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value :NPV ) คือผลรวมของผลตางระหวางมูลคา
ปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการที่ไดรับกับมูลคาปจจุบันของตนทุนที่จายออกไปในแตละปของโครงการเพื่อใช
เปนเกณฑในการวัดวาโครงการที่พิจารณาจะใหผลตอบแทนที่คุมคาหรือไม ซึ่งคํานวณไดจากสูตรดังนี้
n

NPV = ∑
t =1

โดยที่

Bt
Co
Ct
i
t
n
NPV

=
=
=
=
=
=
=

n
Bt
Ct
−
− Co
∑
t
t
(1 + i )
t =1 (1 + i )

ผลตอบแทนในปที่ t (บาท)
เงินลงทุนเริ่มแรก(บาท)
เงินลงทุนสุทธิของโครงการในปที่ t (บาท)
อัตราสวนลดหรืออัตราดอกเบี้ย รอยละ 8.85
ปของโครงการ คือ ปที่ 1, 2, ..., n (ป)
อายุของโครงการ 25 ป
1,160,132,891.79 - 910,901,262.04

=
249,231,629.75 บาท
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ มีคาเทากับ 249,231,629.75 บาท ซึ่งมีคามากกวาศูนย
แสดงใหเห็นวาการลงทุนในโครงการการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย ใหผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุน
(2) อัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit – Cost Ratio: B/C Ratio) คืออัตราสวนระหวางผลรวม
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนที่ไดรับ กับผลรวมมูลคาปจจุบันของคาใชจายทั้งหมดตลอดอายุของโครงการ ซึ่งคํานวณได
จากสูตรดังนี้
n

B/C =

PVB
=
PVC

Bt

∑ (1 + i)
t =1

n

Co + ∑
t =1

t

Ct
(1 + i ) t

B/C Ratio =1,160,132,891.79 / 910,901,262.04
= 1.27
อัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน มีคาเทากับ 1.27 ซึ่งมีคามากกวา 1 แสดงใหเห็นวาการลงทุนในโครงการ
ผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย ใหผลตอบแทนมากกวาคาใชจายที่เสียไป จึงคุมคาตอการลงทุน
(3) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) คืออัตราผลตอบแทนที่ทําให
มูลคาปจจุบันของตนทุนเทากับมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตลอดอายุของโครงการ หรือเปนอัตราผลตอบแทนที่ทําให
มูลคาปจจุบันสุทธิเทากับศูนย หลักเกณฑในการตัดสินใจ คือ เลือกโครงการที่มี IRR มากกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู โดยมี
สูตรการคํานวณดังนี้

โดยที่

⎛
NPVL
IRR = DRL + ( DRU + DRL ) + ⎜⎜
⎝ NPVL − NPVU

DR
DRL
DRU
NPV
NPVL

=
=
=
=
=

NPVU

=

⎞
⎟⎟
⎠

อัตราสวนลด (Discount Rate)
อัตราสวนลดคาต่ํา (Lower Discount Rate)
อัตราสวนลดคาสูง (Upper Discount Rate)
มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) (บาท)
มูลคาปจจุบันสุทธิที่ใชอัตราสวนลดคาต่ํา
(Lower Net Present Value) (บาท)
มูลคาปจจุบันสุทธิที่ใชอัตราสวนลดคาสูง
(Upper Net Present Value) (บาท)

อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ มีคาเทากับ 13.99% ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู (อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูสูงสุด =8.85 % ) พบวา อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนของโครงการมีคามากกวา แสดงวาคุมคา
ในการลงทุนสําหรับโครงการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย
(4) ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period) หมายถึง ระยะเวลาการดําเนินโครงการที่ทําให
ผลตอบแทนสุทธิของโครงการมีคาเทากับคาใชจายในการลงทุนพอดี หรืออาจกลาวไดวา ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ

คือ จํานวนปในการดําเนินการ ซึ่งทําใหผลกําไรที่ไดรับในแตละปรวมกันแลวมีคาเทากับเงินลงทุนเริ่มแรก โดยสามารถ
คํานวณ ไดจากสูตรดังนี้
ระยะเวลาคืนทุน = คาใชจายในการลงทุน/ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอป
= 650,000,000 / 80,003,973.31
= 8.12 ป
ระยะเวลาคืนทุน = 8 ป 1 เดือน 13 วัน
ดังนั้น ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ คือ 8 ป 1 เดือน 13 วัน ซึ่งนอยกวาระยะเวลาของโครงการ
ทั้งหมด (อายุของโครงการ)

ที่มีอายุ 25 ป แสดงใหเห็นวาโครงการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยเปนโครงการที่นา

ลงทุน
(5) การวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) เปนการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบวาหากตนทุนและ
ผลตอบแทนที่ใชวิเคราะหเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จะทําใหดัชนีชี้วัดตางๆเปลี่ยนแปลงไปหรือไมโดยศึกษา 3 กรณี

คือ

(1) กรณีตนทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ผลตอบแทนคงที่ จะสงผลใหโครงการมีคา NPV เทากับ 208,659,215.51 บาท มี B/C
Ratio เทากับ 1.26 มีคา IRR เทากับรอยละ 12.95 และมีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 8 ป 6 เดือน 25 วัน ซึ่งผานเกณฑทาง
การเงินทั้งหมด จึงสรุปไดวาหากโครงการมีตนทุนเพิ่มขึ้นแลวก็จะยังใหผลตอบแทนที่คุมคาอยู (2) เมื่อผลตอบแทนลดลง
รอยละ 5 ในขณะที่ตนทุนคงที่จะสงผลใหมีคา NPV เทากับ 191,224,985.16 บาท มี B/C Ratio เทากับ 1.20 มีคา IRR
เทากับรอยละ 12.82 และมีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 8 ป 8 เดือน 4 วัน จะเห็นไดวาหากโครงการมีผลตอบแทนลดลงแลว
โครงการนี้ก็ยังคงใหผลตอบแทนที่คุมคาอยู (3) กรณีตนทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 5 และผลตอบแทนลดลงรอยละ5 จะทําใหมี
คาNPV เทากับ 150,652,570.92 บาท มี B/C Ratio เทากับ 1.16 มีคา IRR เทากับรอยละ 11.82 และมีระยะเวลาคืน
ทุนเทากับ 9 ป 1 เดือน 24 วัน ซึ่งผานเกณฑทางการเงินทั้งหมดจึงสรุปไดวาหากโครงการมีตนทุนเพิ่มขึ้น และรายได
ลดลงแลวก็จะยังใหผลตอบแทนที่คุมคาอยู
นอกจากการวิเคราะหตัวชี้วัดทางดานการเงินของกิจการดังกลาวแลว เมื่อวิเคราะห SWOT เพื่อพิจารณา
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอกิจการ พบวากิจการมีทั้งจุดแข็ง ( strengths )ในหลายดาน และมี
จุดออน ( weakness) ที่ตองไดรับการสงเสริมจากหนวยงานของรัฐ แตอยางไรก็ตาม กิจการยังมีโอกาส (opportunities)
ที่สดใสในหลายๆ ดาน พรอมกันนั้นก็ยังมีอุปสรรค( threats ) ที่ตองไดรับการแกไข ดังนี้คือ
1. จุดแข็ง (STRENGTHS)
1.1 บุคลากรมีความรูความเชี่ยวชาญดานพลังงานแสงอาทิตย ทําใหสามารถบริหารจัดการงานไดเปน
อยางดี
1.2 มีการใชเทคโนโลยีและอุปกรณตาง ๆที่มีคุณภาพสูง ทําใหสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดเต็มกําลัง
การผลิต
1.3 ปจจัยการผลิต เชน แสงแดดไมตองจัดซื้อ และคาใชจายในการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณมี
นอยมาก
1.4 ประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมในการผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลล

แสงอาทิตย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปนที่ราบสูง และปริมาณความเขมของ
แสงแดดมีความเหมาะสม
2.จุดออน ( WEAKNESS)
2.1 ไมสามารถควบคุมผลผลิตได เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตยไมสามารถควบคุมได
2.2 ใชเงินลงทุนที่สูง และจะตองนําเขาแผงและอุปกรณจากตางประเทศ
2.3 ตองใชที่ดินจํานวนมากเนื่องจากแผงโซลาเซลลมีขนาดใหญ และมีจํานวนมาก
3.โอกาส (OPPORTUNITIES)
3.1 เปนกิจการที่รัฐบาลสงเสริมในเรื่องราคารับซื้อในราคาที่สูงเปนระยะเวลา 10 ป
3.2 ไดรับการชวยเหลือในดานแหลงเงินกูจากในประเทศและตางประเทศในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา
เนื่องจากเปนกิจการที่รัฐบาลสนับสนุน
3.3 ประเทศไทยยังมีความตองการพลังงานไฟฟาอีกจํานวนมากจึงตองจัดหาพลังงานไฟฟาให
ประเทศมีไฟฟาอยางเพียงพอ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10
3.4 สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนลดปญหามลพิษและสิ่งแวดลอม CSR
4.อุปสรรค (THREATS)
4.1 อายุงานของแผงที่รับประกัน 25 ป แตเมื่อระยะเวลาผานไปหลายป ประสิทธิภาพของแผงอาจจะ
ลดลง
4.2 อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับซื้อกระแสไฟฟาของรัฐบาล
4.3 อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตางๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
จากการศึกษาสรุปไดวาการลงทุนในกิจการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยขนาด
กําลังการผลิต 6 เมกกะวัตต ในจังหวัดนครราชสีมา ใหผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุนเนื่องจากผานเกณฑทางการเงิน
ทั้งหมดและอยูในระดับที่ดี และถึงแมวาในอนาคตอาจจะเกิดเหตุการณตนทุนสูงขึ้นก็ตาม โครงการนี้ก็ยังใหผลตอบแทนที่
ดีและยังอยูในระดับที่นาพอใจอีกดวย

ทั้งนี้ควรมีการเฝาระวังในการดําเนินกิจการใหเปนไปอยางรัดกุมเนื่องจากหาก

โครงการมีรายรับลดลงและตนทุนเพิ่มสูงขึ้นในขณะเดียวกันแลวอาจจะทําใหโครงการเกิดการขาดทุนได

ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกิจการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาดวยเซลล
แสงอาทิตย

ทําใหไดขอเสนอแนะซึ่งอาจใชเปนขอมูลสําหรับผูที่สนใจหรือมีสวนเกี่ยวของ และเปนแนวทางสําหรับผูที่

ตองการศึกษาตอไปดังนี้
ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา
1.จากผลการศึกษาจะเห็นไดวา

การผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยขนาดกําลัง

การผลิต 6 เมกกะวัตต เปนกิจการที่ใหผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุน และเปนผลดีตอสังคมและสิ่งแวดลอม ดังนั้น
รัฐบาลควรใหการสนับสนุนและสงเสริมใหนักลงทุนเขามาลงทุนในกิจการดังกลาวมากขึ้นโดยจัดหาแหลงเงินกูที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยต่ํา เนื่องจากกิจการตองใชเงินลงทุนสูง
2.ผูที่สนใจจะลงทุนในกิจการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยขนาดกําลังการผลิต

6 เมกกะวัตต สามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1.การผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยมีขนาดกําลังการผลิตและรูปแบบของแผงโซลาเซลลหลาย
ชนิดซึ่งการศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษาเฉพาะขนาดกําลังการผลิต 6 เมกกะวัตตและแผงโซลาเซลลชนิด Multi crystalline
ดังนั้นผูที่มีความสนใจที่จะศึกษาการผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยอาจจะศึกษากิจการที่มีขนาดกําลังการผลิตที่
แตกตางออกไปและแผงโซลาเซลลชนิดอื่น ๆ ไดอีกเชน ชนิด Amorphous หรือชนิด Mono crystalline ซึ่งตนทุนและ
ผลตอบแทนทางการเงินก็จะแตกตางกันไป
2.ในการวิเคราะหทางดานการเงินของกิจการ การศึกษาในครั้งนี้ศึกษาเฉพาะรายไดจากการขาย
กระแสไฟฟาเทานั้น ไมไดนําเอารายไดอื่นๆ เชน รายไดจากการขายคารบอนเครดิต มาใชในการวิเคราะห เนื่องจาก
การขายคารบอนเครดิตยังมีขอมูลไมมากนัก ซึ่งในครั้งตอไปผูที่สนใจศึกษาวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของกิจการ
ผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย อาจจะนํารายไดดังกลาวมาวิเคราะหตัวชี้วัดทางดานการเงินของกิจการได
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