การติดตัง้ โซล่าเซลล์บนหลังคา

Roof Top Solar Station

เนื่องจาก Core Value ของ TGE Group
คือ นวัตกรรมนำนวัตกรรมมำทำจริ ง
ขำยจริ ง ได้ผลจริ ง ในรำคำที่จบั ต้องได้
เราจึงได้นานวัตกรรมที่มมี านานแล้วอย่าง
โซล่าเซลล์มาปรับปรุงในรูปแบบบริการ
และเทคนิคเพื่อให้ราคาจับต้องได้
ความเข้าใจของคนส่วนใหญ่คอื โซล่าเซลล์
มีราคาทีส่ งู มาก และมีการติดตัง้ ที่ยุ่งยาก
ต้องใช้วศิ วกรและช่างชานาญการพิเศษ ซึง่
จริงๆ ก็เป็ นเช่นนัน้ แต่ทว่าเราเชื่อว่าทักษะ
หรือความชานาญใดๆ ย่อมเรียนรูไ้ ด้ จึงได้
ผลิตบุคคลากรทีม่ ที งั ้ ความรู้และวิชาชีพที่
เพรียบพร้อมต่อการประกอบอาชีพทางด้าน
ไฟฟ้ าและพลังงานชัน้ สูงอย่างโซล่าเซลล์
โดยทีก่ ารตัง้ ศูนย์ฝึกอบรมขึน้ มา เพื่อผลิต
บุลคลากรด้านนี้อย่างจริงจัง
ส่วนทางด้านของราคา ทาง TGE Group
เป็ นผูก้ ระจายแผงโซล่าเซลล์ และอยู่ใน
ธุรกิจนี้มานาน และต้นทุนทางด้านการ
บริหารจัดการ (Operation Cost) ก็ไม่ได้สงู
อย่างเช่นในปี แรกๆ ทีต่ งั ้ บริษทั เนื่องทัง้
ทีมงานและอุปกรณ์เกิดขึน้ เป็ นระบบแล้ว
ทาให้การติดตัง้ โซล่าเซลล์มรี าคาที่ถกู ลง
อย่างมาก
โดยกรณีโรงงานทีไ่ ม่ได้ใช้ไฟฟ้ าเวลา
กลางคืน จะไม่มรี าคาของแบตเตอรีเ่ ข้ามา
เกีย่ วข้อง ทาให้ราคาต่ามาก และมีระยะคุม้
ทุนเพียง 5 ปี เท่านัน้ ซึง่ หมายความว่า
โรงงานนัน้ จะได้ใช้ไฟฟ้ าฟรีเป็ นเวลาถึง 20
ปี จากอายุของโซล่าเซลล์ท่ี 25 ปี เลย
ทีเดียว

Our core value of TGE Group is to
provide true innovations and
applicable products at reasonable
price. We brought the existing
innovations, solar energy, and develop it
with the most updated technology to
ensure the best efficiency, but still within
the concept of reasonable price.
Most of people understand that solar
rooftop is expensive and unreachable,
due to the complexity of the system that
need very handful engineer to operate,
which is actually correct, but we have
knowhow to develop our team capability
and able to set up learning centre for
solar cell in order to share the
knowledge and knowhow that we have,
and expand them to serve the market.
In term of pricing, our TGE Group is the
distributor for solar panels and operate
in solar energy business for very long
time, plus the business operating cost is
not high compare to the past years, so
we are able to provide the best
profitable solar system to our customers.
For industrial factory that operates only
daytime, there will be no battery cost in
the system, this make the return on
investment happens within only 5 years,
which mean that they can get no cost of
electricity for another 20 years as the
warranty lifetime of solar is 25 years.

ความรูพ้ นื้ ฐานด้านโซล่าเซลล์
Knowing off-grid, on-grid, and hybrid solar system
Off-grid : ค่าว่า grid หมายถึงไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ า ดังนัน้ off-grid จึงหมายถึง
การไม่ใช้ไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าเลย กล่าวคืออาคารนัน้ ๆจะใช้ไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ ซึง่ ระบบจะต้องถูกออกแบบมาอย่างดีมากๆ
และต้องมีพน้ื ทีก่ ารติดตัง้ โซล่าเซลล์ขนาดใหญ่ เนื่องจากการกันความเสีย่ งของ
การกระชากไฟฟ้ า จากกรณีไฟฟ้ าไม่เพียงพอนันเอง
่
On-grid และ Hybrid : ทัง้ ระบบ On-grid และ Hybrid ต่างต้องมีการใช้ไฟฟ้ า
จากการไฟฟ้ าเข้ามาต่อด้วยทัง้ สิน้ ซึง่ เป็ นระบบคนส่วนใหญ่เลือกใช้ เนื่องจากมี
ความเสถียรกว่าระบบ Off-grid ส่วนความแตกต่างของระบบ On-grid และ
Hybrid ก็คอื ระบบ Hybrid จะมีแบตเตอรีเ่ พือ่ เก็บไฟฟ้ าไว้ใช้ตอนกลางคืน หรือ
ช่วงทีม่ แี สงสว่างไม่เพียงพอนันเอง
่
Off-grid : the word “Grid” stands for electricity provided by the Electrical
authority, so off-grid means that no electricity needed from them, in
another word, the building will operate all electrical activity only by using
electricity produced from solar system only. This system will require very
precise calculation of the system and need a huge roof space to install the
system, to ensure that it can produce sufficient energy to supply the
demand even on the cloudy day.
On-grid และ Hybrid : Both On-grid and Hybrid need electricity from
electrical authority to support, which is the most famous system due to
more stability than off-grid system. The difference between On-grid and
hybrid is the battery component, which hybrid system has battery system
integrated to back-up excess energy produced from solar system and
supply back during night time.

ส่วนประกอบพื้นฐาน
ของการติดตัง้ โซล่าเซลล์บนหลังคา
1) แผงโซล่า (Solar Panel)
แผงโซล่าเซลล์ : มีภาษาอังกฤษว่า Photovoltaic Panel คือแผ่น
ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นกระจก "ทาหน้าทีเ่ ปลีย่ นพลังงานแสงให้เป็ น
พลังงานไฟฟ้ านันเอง"
่
ยี่ห้อที่ทำง TGE Group เลือกใช้คือ Toshiba ซึง่ มีราคาไม่
แพงอย่างทีค่ ดิ โดยแผง Toshiba มีควำมพิ เศษแยกเป็ น
ประเด็น ดังนี้

Solar panel : so-called Photovoltaic Panel, is the mirror-like
panel with ability to convert sunlight into electrical energy
The supplier that TGE Group select is Toshiba which is
the reputable brand with reasonable price, Solar panel by
breakdown capability as follow;

(1) แผง Toshiba เป็ นชนิ ด โพลี คริ สตัลไลน์ (Poly-Si) : ซึง่
เป็ นประเภททีเ่ หมาะกับประเทศไทยทีส่ ุด และมีราคาถูก ซึง่ โดย
ปกติแล้วแผงโซล่าเซลล์จะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
แบบ Mono และแบบ Poly

(1) Toshiba panel is Polycrystalline type (Poly-Si) : which
is the most suitable type of panel for Thailand due to the
price and application. Usually solar panel can be divided
into 2 major types which are Monocrystalline and
Polycrystalline.

*แผงโซล่าเซลล์แบบ Mono : เป็ นแผงทีแ่ ต่ละหน่วยของแผง
เรียงตัวกันเป็ นระเบียบ ข้อดีของแผงประเภทนี้คอื กักเก็บ
พลังงานแสงได้มาก แต่กม็ ขี อ้ เสียคือไม่ยดื หยุ่นต่อการเก็บแสงที่
กระทบเข้ามาหลายมุมอันเนื่องจากการทิศของแสงที่
เปลีย่ นแปลงในแต่ละวัน

*Monocrystalline solar panel : is the panel with silicon cell
oriented in single plane. Advantage of this well-oriented
silicon is the high efficiency of panel, on the other hand, it
has low flexibility when the light is scattered into many
angles on each day.

ดังนัน้ แผงประเภท Mono จึงเหมาะกับประเทศทีก่ ลางวันสัน้
เช่น ยุโรปและอเมริกาเหนือ ทีแ่ สงมาไม่กช่ี วโมงต่
ั่
อวัน แต่
ต้องการเก็บพลังงานไว้เป็ นจานวนมาก โดยแผงแบบ Mono มี
ราคาแพงกว่าแผงแบบ Poly แต่มคี วามสามารถในการเก็บ
พลังงานสูงกว่า

The mono-crystalline is suitable for an area with a short
daylight time, such as European and northern America
countries, but it needs huge energy storage which Monocrystalline panel is more expensive than Poly-crystalline
panel but has more capability to store more energy.

**แผงโซล่าเซลล์แบบ Poly : เป็ นแผงทีเ่ รียงตัวแบบกระจัด
กระจายต่างมุมกัน มีขอ้ ดีคอื สามารถกักเก็บแสงที่มาต่างมุมกัน
ได้ดี จึงเหมาะกับการใช้ในประเทศทีเ่ วลากลางวันนาน ดวง
อาทิตย์มกี ารเคลื่อนตัวในทิศต่างๆ ทาให้มมี ุมตกกระทบทีม่ ี
ความหลากหลาย แต่มคี วามสามารถในการเก็บพลังงานแสง
น้อยกว่าแบบ Mono อย่างไรก็ตามข้อดีท่สี ุดของแผงแบบ Poly
คือ มีราคาถูกกว่า Mono อย่างมาก

**Polycrystalline solar panel : is the panel with silicon cell
oriented in random plane, with the advantage of collecting
light energy in different angle, so it is suitable for the
country that has long daylight, but the ability to collect
energy is lower than monocrystalline type. However,
comparing to the price, it is the best option for solar system
in Thailand.

แผงโซล่ำยี่ห้อ Toshiba ที่เป็ นชนิ ด Poly Crystal Line ซึ่ง
เป็ นแผงที่มีรำคำถูกและเหมำะกับกำรใช้ในประเทศไทย
ที่สุด

Solar panel from Toshiba is Polycrystalline type which is
the most suitable in term of price and efficiency for
Thailand.

(2) แผงยี่ห้อ Toshiba เป็ นกำรผลิ ตแบบ Mass Production
หรือมีการผลิตจานวนมาก และเป็ นประจาในตลาด ไม่ใช่การ
Customize ผลิตเมื่อมีลกู ค้าสัง่

(2) Toshiba solar panel produces in mass production,
and it is not customized for any specific market

โดยสาเหตุหลักๆ ทีท่ าง Toshiba ผลิตแผงโซล่าแบบเป็ น Mass
Production เนื่องจาก Toshiba ได้รบั เงินสนับสนุนจากรัฐบาล
ญี่ป่ นุ ในการผลิตแผงโซล่าในการสร้างโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ทร่ี ะเบิดไปเมื่อปี
2011 และยังคงจะต้องผลิตโรงไฟฟ้ าพลังแสงอาทิตย์อกี หลาย
แห่งในญี่ป่ นุ

Toshiba started to produce in mass production behind the
supported from Japanese government, as they requested
Toshiba to serve electric energy within country after the
nuclear incident in 2011 and currently still constructing
solar plant in Japan.

(3) Toshiba เป็ นแผงที่มีสดั ส่วนในตลำดสูงที่สุดในญี่ปนุ่ :
ทัง้ นี้ในญี่ป่ นุ มีโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ใี ช้แผง Toshiba
ในญี่ป่ นุ มากกว่า 600 เมกกะวัตต์ ซึง่ เป็ นสัดส่วนอันดับหนึ่งของ
แผงในประเทศญี่ป่ นุ และด้วยความเป็ นญี่ป่ นุ ทีเ่ น้นความคงทน
จึงผลิตแผงโซล่าทีม่ กี ารรับประกันประสิทธิภาพของแผง
ยาวนานได้ถงึ 25 ปี

(3) Toshiba is no.1 share in domestic market for utilities
in Japan : There is over 600MW of solar plant in Japa,
which is no.1 share and with the quality standard
guaranteed by Toshiba Japan, we are committed in the
efficiency of the panel over 25 years.

ส่วนประกอบพื้นฐาน
ของการติดตัง้ โซล่าเซลล์บนหลังคา
2) อินเวอร์เตอร์ (Inverter)
อินเวอร์เตอร์ในระบบโซล่าเซลล์
นัน้ ทาหน้าทีใ่ นการแปลง
พลังงานจากกระแสไฟฟ้ าตรงจาก
แสงอาทิตย์ เป็ นไฟฟ้ า
กระแสสลับทีใ่ ช้ในอาคาร
บ้านเรือน

Inverter for solar system is
responsible for converting direct
current (DC) produced from solar
energy into alternative current
(AC) to synchronize with electrical
authority

คุณภาพของอินเวอร์เตอร์ถอื เป็ น
ตัวแปรสาคัญของคุณภาพโซล่า
เซลล์ทงั ้ ระบบ เนื่องจากการ
ติดตัง้ โซล่าเซลล์บนหลังคานัน้ โซ
ล่าเซลล์จะต้องอยู่ยาวนานถึง 25
ปี เป็ นอย่างน้อย ดังนัน้ อายุและ
ความคงทนของอินเวอร์เตอร์ จึง
กลายเป็ นปั จจัยหนึ่งในการ
กาหนดระยะคุม้ ทุนของการลงทุน
ในการติดตัง้ โซล่าเซลล์ของ
อาคาร นอกจากนัน้ ยังทาหน้าที่
ปรับแรงดันของกระแสทีจ่ ่ายเข้า
ระบบให้มคี ่าคงที่ เพื่อทีจ่ ะไม่
ส่งผลกระทบใดๆ ต่อเครื่องจักร
และอุปกรณ์ไฟฟ้ าในโรงงาน

Quality of inverter is playing
important role in converting solar
energy to the system, since it will
operate to produce energy for at
least 25 years, so lifetime and
duration of inverter affect to the
payback period of the system.

ยีห่ อ้ อินเวอร์เตอร์ทท่ี าง TGE
Group เลือกใช้คอื ยีห่ อ้ SMA
จากประเทศเยอรมัน ซึง่ เป็ นยีห่ อ้
ทีไ่ ด้รบั การรับรองจากการไฟฟ้ า
ว่าสามารถใช้ได้ในประเทศไทย
มาพร้อมกับระยะเวลารับประกัน
ถึง 10 ปี เต็ม ทีส่ าคัญคือมีราคา
ประหยัด
ยีห่ อ้ ต่อมาทีท่ าง TGE Group
ภูมใิ จเสนอคือ คือ SolarEdge ซึง่
เป็ นเทคโนโลยีทด่ี ที ส่ี ุดในตลาด
โดยการผสานการใช้ระบบ
optimizer เข้ามาช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพ และเพิม่
ความสามารถในการตรวจสอบ
การทางานได้ในระดับรายแผง จึง
ช่วยให้ได้ผลตอบแทนสูงขึน้ และ
ได้รบั การรับรองจากการไฟฟ้ า
เช่นกัน ซึง่ สาหรับ SolarEdge
นัน้ จะมาพร้อมกับการรับประกัน
คุณภาพยาวขึน้ ถึง 12 ปี
สาหรับระบบไฮบริด เราเลือกใช้
PRIME ซึง่ เป็ นยีห่ อ้ แรก และ
ยีห่ อ้ เดียวทีท่ างการไฟฟ้ าแห่ง
ประเทศไทยสนับสนุนอยู่ใน
ขณะนี้ ทัง้ สามยีห่ อ้ มาพร้อมกับ
Application ทีส่ ามารถตรวจสอบ
ปรืมาณไฟฟ้ าทีท่ าการแปลง ผ่าน
โทรศัพท์มอื ถือ

SMA

Beyond that, the inverter also
helps to synchronize and stabilize
the voltage, to ensure that no
negative impact to any machines
nor electrical systems in the
plants.
Our TGE Group selected SMA,
from Germany, which already
certified by both PEA and MEA in
Thailand. This inverter comes with
10 years warranty on-site service,
and can extend into 25 years.
Another product that TGE Group
proudly present is SolarEdge
which is the most recent
technology in the market. it is
state-of-th-Arts in using Power
optimizer to drive more efficiency,
with the capability to monitor bypanel efficiency. SolarEdge
inverter is also certified by both
MEA and PEA, with 12 years
warranty on product quality.

For Hybrid system, we choose
Prime solar inverter as it is only
one brand in the market that is
certified by MEA and PEA.
All inverters come with online realtime monitoring system that is
applicable for both iOS and
Android.

SolarEdge

ส่วนประกอบพื้นฐาน
ของการติดตัง้ โซล่าเซลล์บนหลังคา
3) ระบบยึดจับ (Mounting System)
ระบบยึดจับแผงโซล่าเซลล์ของเรา
หรือทีเ่ รียกว่า Solar Mounting
System เป็ นอุปกรณ์ทท่ี าให้โซล่า
เซลล์ยดึ ติดอยู่อย่างแน่นหนาเป็ น
เวลาอย่างน้อย 25 ปี ซึง่ จะต้องเป็ น
วัสดุกนั สนิม และมีความคงทน
ถาวรอย่างมาก

Solar Mounting system is the
supporting part of solar panel on
the roof, which needs to stay for
more than 25 years, so it needs
to be endure and anti-corrosion.

เนื่องจากบริษทั ของเราเน้นที่ความ
คงทนตลอดอายุการใช้งาน 25 ปี
เป็ นอย่างมาก ดังนัน้ Mounting
System ของเราจึงเป็ นรุ่นสังท
่ า
พิเศษ มีความแข็งแรงคงทนสูงทา
จากอะลูมเิ นียม 100% ชุบอะโน
ไดซ์อกี ชัน้ เพื่อป้ องกันการผุกร่อน
และการเกิดสนิม ทาให้มนใจใน
ั่
ความแข็งแรง และไม่ทาให้หลังคา
รัวซึ
่ ม รับประกันคุณภาพ 25 ปี
เท่ากับอายุของแผงโซล่าเซลล์

Our strategy is to provide the
best quality product that last for
25 years, so the mounting
system that we customize the
mounting with full anodized
aluminium, to prevent from
corrosion and also roof leakage
with 25 years warranty equal to
solar panels.

Mounting System

4) ระบบป้ องกันไฟฟ้ าลัดวงจร กันฟ้ าผ่า กันไฟฟ้ าไหลย้อน
(Electrical protection system)
ความปลอดภัย ถือเป็ นสิง่ สาคัญ
อันดับ 1 ทีท่ าง TGE Group
คานึงถึง เราจึงเลือกอุปกรณ์เบรก
เกอร์กนั ฟ้ าลัดวงจร อุปกรณ์กนั
ฟ้ าผ่า และกันไฟฟ้ าไหลย้อน จาก
บริษทั ชัน้ นาของโลกอย่าง ABB
เท่านัน้

Safety is also our main concern,
so TGE Group is choosing all
the electrical protection system
and surge protection system
from ABB.

ส่วนสายไฟฟ้ า เราใช้สายไฟฟ้ า
คุณภาพสูงจากประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ยีห่ อ้ BetaFlam
เพื่อความปลอดภัยตลอด 25 ปี ของ
การติดตัง้ โซล่าเซลล์

For wiring system, we imported
the high quality electrical wire
from Switzerland, Betaflam to
ensure safety over 25 years of
solar system

5) แบตเตอรี่ (Battery)
แบตเตอรีถ่ กู ใช้ในบางกรณีทล่ี กู ค้า
ต้องการสารองไฟฟ้ าไว้ใช้ในเวลาที่
ไม่มแี สง เช่นเวลากลางคืน หรือฝน
ตก หรือสารองไว้ใช้เมื่อเกิดไฟฟ้ า
ดับ ไฟฟ้ าไม่เพียงพอ เป็ นต้น

Battery storage is used in hybrid
system, for residents that want
to back up electric energy for the
night time usage, and also back
up energy during black out from
electrical authority.

ยีห่ อ้ ทีเ่ ราเลือกใช้คอื PRIME และ
BSB ซึง่ เป็ นแบตเตอรีท่ เ่ี หมาะกับ
ระบบโซล่าเซลล์ทส่ี ุดในขณะนี้

We choose Prime energy and
BSB which are the best solar
battery currently.

ระบบโซล่าเซลล์ในทีพ่ กั อาศัย
Residential Solar Rooftop station

กาลเวลาเดินไป หลายๆ อย่างก็พฒ
ั นาไป นวัตกรรม
ราคาสูงและเข้าใจยากอย่างโซล่าเซลล์กเ็ ปลีย่ นไปด้วย
ด้วยการพัฒนาไปข้างหน้าเช่นนี้ ทาให้โซล่าเซลล์ม ี
ราคาทีถ่ ูกลง และถูกดัดแปลงให้มคี วามปลอดภัย
ติดตัง้ ง่าย และเหมาะกับการใช้ในทีพ่ กั อาศัย เช่น
บ้าน อาคาร ออฟฟิ ศ สานักงาน เป็ นต้น
ทาไมที่พกั อาศัยจึงควรติ ดโซล่าเซลล์บนหลังคา?
ถ้าท่านเป็ นเจ้าของบ้าน คงทราบดีวา่ ค่าไฟฟ้ ามีอตั รา
การเรียกเก็บสูงขึน้ ในทุกปี แม้ปริมาณการใช้ไฟฟ้ าจะ
เท่าเดิม ดังนัน้ การหาทางใช้ไฟฟ้ าฟรีจงึ เป็ นการ
ประหยัดค่าใช้จา่ ย ซึง่ นั ่นหมายถึงเงินฟรีๆ ทีจ่ ะไหล
ย้อนกลับเข้ากระเป๋ าของท่านนั ่นเอง
ระบบโซล่าเซลล์ที่ใช้กบั ที่พกั อาศัยมีกี่ประเ ท?
เนื่องจากทีพ่ กั อาศัยส่วนใหญ่จะต้องมีการใช้ไฟฟ้ า
เวลากลางคืนและจะต้องมีความเสถียรของไฟฟ้ าสูง
ดังนัน้ จึงนิยมใช้อยู่ 2 ประเภท ได้แก่ระบบ On-grid
และ Hybrid โดยระบบ On-grid เป็ นระบบทีม่ กี าร
เชื่อมโยงกับการไฟฟ้ า แต่ไม่มแี บตเตอรีจ่ งึ ใช้กบั ทีพ่ กั
อาศัยทีไ่ ม่ตอ้ งการใช้ไฟฟ้ าเวลากลางคืน เช่น อ๊อฟฟิ ส
สานักงาน เป็ นต้น ส่วนระบบ Hybrid เป็ นระบบทีม่ ี
การต่อกับแบตเตอรี่ เพือ่ สารองไฟฟ้ าไว้ใช้ในเวลา
กลางคืน อย่างไรก็ตามทัง้ สองระบบสามารถนาไฟฟ้ า
จากการไฟฟ้ ามาใช้ได้ หากกระแสไฟฟ้ าไม่พอกับการ
ใช้งาน
โซล่าเซลล์ประหยัดไฟฟ้ าในที่พกั อาศัยลงได้กี่% ?
หากเป็ นระบบ On-grid ทีใ่ ช้ไฟฟ้ าได้เฉพาะในเวลา
กลางวัน เจ้าของบ้านจะใช้ไฟฟ้ าฟรีได้ครึง่ วัน นั ่น
หมายความว่าจะประหยัดไฟฟ้ าลงได้ 50% ส่วนระบบ
Hybrid ทีม่ แี บตเตอรีเ่ ก็บสารองไฟฟ้ าจึงสามารถใช้
ไฟฟ้ าได้ในเวลากลางคืนสามารถประหยัดไฟฟ้ า จึง
ประหยัดไฟฟาได้ 100% ทัง้ นี้คานวณจากกรณีท่ี
ปริมาณไฟฟ้ าทีไ่ ด้จากโซล่าเซลล์เพียงพอต่อความ
ต้องการของอาคารนัน้ ๆ โดยไม่ได้ใช้ไฟฟ้ าจากการ
ไฟฟ้ า

As the technology is being developed everyday,
many technology is evolved, Solar rooftop system is
also developed to optimize the system cost, this
bring the investment of solar rooftop down into the
reasonable point that is worth for investing. It is
adapted to suit with all residential building such as
office building and residences.
Why we need to have solar rooftop on the
residences?
As you know that electricity cost is increasing every
year even with the same consumption rate, to save
the electric bill payment means cost reduction for
your household.
How many type of solar rooftop for residences?
Since the residential building has electricity
consumption in night time rather that in day time,
and required a stable supply of electricity in order to
prevent the uncomfortable livings. So, there are 2
types of solar rooftop that normally used which are
On-grid and Hybrid system. On-grid system is the
solar rooftop system without the storage, so it fits
with the offices and household that has electricity
consumption during day time. and hybrid system is
more fit into the household where we need electricity
for air-conditioning during night time, with the battery
storage. With the battery, it will give another benefit
as it acts in similar function of electricity back up.
How many % of electric saving for residential
solar rooftop?
For the On-grid solar rooftop that supply the
electricity generation only during daylight time, the
savings from the system can goes up to 50% of the
current bill, while the Hybrid solar rooftop that
integrate the battery component can save upto 100%
(so-called off-grid for 100% saving, or no electrical
needed from Electrical authority). The calculation is
done based on the electricity consumption of each
household.

ผลงานที่ผา่ นมา…
+
+

ขัน้ ตอนการคานวณขนาดโซล่าเซลล์และจานวนเงิ นที่ใช้ในการซื้อโซล่าเซลล์พร้อมติ ดตัง้
1 เลือกระหว่างระบบ On-grid กับ
Hybrid โดยดูวา่ มีการใช้ไฟฟ้ าใน
ช่วงเวลากลางคืนด้วยหรือไม่ ถ้ามี
การใช้ไฟฟ้ าเวลากลางคืนให้เลือก
ระบบ Hybrid
2 เลือกจานวนเงินค่าไฟฟ้ าทีท่ า่ น
ต้องการประหยัดต่อเดือน โดยดูจาก
บิลค่าไฟฟ้ าทีไ่ ด้รบั จากการไฟฟ้ าที่
เรียกเก็บท่านในแต่ละเดือน
3 คานวณค่าโซล่าเซลล์โดยนา
จานวนกิโลวัตต์ทตี่ อ้ งการใช้ คูณด้วย
45,000 บาท ซึง่ เป็ นราคาทีท่ าง TGE
Group กาหนดเป็ นพืน้ ฐาน จานวน
เงินทีไ่ ด้มาเป็ นจานวนเงินในการซือ้
โซล่าเซลล์ทงั ้ ระบบ รวมอินเวอร์เตอร์
และอุปกรณ์กนั ไฟกระชาก และ
อุปกรณ์อน่ื ใดทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมค่า
ติดตัง้ ยกเว้นแต่เพียงยังไม่รวมค่า
แบตเตอรี่ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั ลูกค้าแต่ละ
รายว่าต้องการใช้ไฟฟ้ าเวลากลางคืน
หรือไม่ และต้องการใช้ปริมาณไฟฟ้ า
เท่าใด
4 การคานวณกรณีใช้แบตเตอรี่ ใน
แบบ A และ แบบ B จะเห็นได้วา่ มี
การใช้แบตเตอรี่ 12 ลูกเท่ากัน ทีเ่ ป็ น
เช่นนี้เนื่องจากส่วนใหญ่ ถ้าค่าไฟฟ้ า
ถึง 7,000 บาท แสดงว่าในบ้านมีการ
ใช้เครือ่ งปรับอากาศเวลากลางวัน
ด้วย ดังนัน้ ทีแ่ บบ B ทีค่ วรจะสารอง
ไฟฟ้ า 100% จึงสารองไฟฟ้ าที่ 50%
เพราะไฟฟ้ าส่วนใหญ่จะถูกใช้ไปแล้ว
ในเวลากลางวัน เราเพียงเก็บไว้สว่ น
หนึง่ ก็เพียงพอสาหรับใช้ไฟฟ้ าสารอง
ในช่วงกลางคืน ทัง้ นี้ในตารางเป็ น
เพียงการคานวณค่าแบตเตอรีค่ ร่าวๆ
ควรมีการสารวจอีกรอบ เพือ่
ออกแบบการใช้งานแบตเตอรีใ่ ห้
เพียงพอต่อการใช้งาน
5 นาตัวเลขทีไ่ ด้จากค่าระบบโซล่า
เซลล์ และแบตเตอรี(่ ถ้ามี) รวมกันจะ
ได้เป็ นค่าการลงทุนในโซล่าเซลล์
ทัง้ หมด
6 พิจารณาการลงทุนในตาราง
โดยเฉพาะค่า IRR ในตาราง จะค้น
พบว่ามีอตั ราผลตอบแทนทีส่ งู ระยะ
ยาวนานถึง 25 ปี และมีความเสีย่ งต่า

1 ระบบออนกริด
(On-grid Solar Rooftop)
ใช้ทดแทนไฟฟ้ าในช่วงเวลากลางวันเท่านัน้

1 ระบบไฮบริด
(Hybrid Solar Rooftop)
ใช้ไฟฟ้ าเวลากลางคืน มีแบตเตอรีส่ ารองไฟฟ้ า

2
จานวนเงินที่
ต้องการประหยัด

ลดค่ำไฟฟ้ ำ
3,250 บำท

ลดค่ำไฟฟ้ ำ
6,500 บำท

ลดค่ำไฟฟ้ ำ
2,250 บำท

ลดค่ำไฟฟ้ ำ
3,250 บำท

ลดค่ำไฟฟ้ ำ
6,500 บำท

ขนาดของพืน้ ที่
หลังคาเฉลีย่ ทีต่ อ้ ง
ใช้

40 ตรม.

80 ตรม.

30 ตรม.

50 ตรม.

80 ตรม.

กาลังไฟฟ้ า

6.5 กิโลวัตต์

13 กิโลวัตต์

4.5 กิโลวัตต์

6.5 กิโลวัตต์

13 กิโลวัตต์

จานวนเงินทีต่ อ้ งใช้
(ราคาโดยประมาณ
46,000 บาท ต่อ
กโลวัตต์)
3

6.5 x 46,000 =
299,000 บำท

13 x 46,000 =
598,000 บำท

4.5 x 46,000 =
207,000 บำท

6.5 x 46,000 =
299,000 บำท

13 x 46,000 =
598,000 บำท

ขนาดของ
แบตเตอรี่
(รับประกัน 2 ปี )

ไม่มแี บตเตอรี่

ไม่มแี บตเตอรี่

150Ah

200Ah

200Ah

จานวนแบต เตอรรี่
ทีต่ อ้ งใช้

ไม่มแี บตเตอรี่

ไม่มแี บตเตอรี่

8 ลูก

12 ลูก

12 ลูก

ราคาแบตเตอรี่
(ต่อลูก)

ไม่มแี บตเตอรี่

ไม่มแี บตเตอรี่

10,500 บาท

12,500 บาท

12,500 บาท

ไม่มีแบตเตอรี่

ไม่มีแบตเตอรี่

8 x 10,500 =
84,000 บำท

12 x 12,500 =
150,000 บำท

12 x 12,500 =
150,000 บำท

299,000 บำท

598,000 บำท

291,000 บำท

449,000 บำท

748,000 บำท

ระยะเวลาคุม้ ทุน
(เดือน)

299,000/3,250 =
92 เดือน

598,000/6,500 =
92 เดือน

291,000/2,250 =
129 เดือน

449,000/3,250 =
138 เดือน

748,000/7,000 =
115 เดือน

ระยะเวลาคุม้ ทุน
(ปี )

ประมำณ 7.6 ปี

ประมำณ 7.7 ปี

ประมำณ 10.8 ปี

ประมำณ 11.5 ปี

ประมำณ 9.6 ปี

จานวนเดือนทีไ่ ด้
ใช้ไฟฟ้ าฟรี (อายุ
โซล่าเซลล์ 25 ปี
หรือ 300 เดือน)

300 เดือน – ระยะ
คุม้ ทุน 92 เดือน =
208 เดือน

300 เดือน – ระยะ
คุม้ ทุน 92 เดือน =
208 เดือน

300 เดือน – ระยะ
คุม้ ทุน 129 เดือน
= 171 เดือน

300 เดือน – ระยะ
คุม้ ทุน 138 เดือน
= 162 เดือน

300 เดือน – ระยะ
คุม้ ทุน 115 เดือน
= 185 เดือน

ผลตอบแทนที่ 6
ได้รบั จากการ
ลงทุนติด (นา
จานวนเงินทีล่ ดค่า
ไฟฟ้ าได้ใน 1
เดือน คูณจานวน
เดือนทีไ่ ด้ใช้ไฟฟ้ า
ฟรี)

3,250 x 208 เดือน
= 676,000 บำท

6,500 x 208 เดือน
= 1,352,000 บำท

2,250 x 171
เดือน = 384,750
บำท

3,250 x 162
เดือน = 526,500
บำท

6,500 x 185
เดือน =
1,202,500 บำท

อัตราผลตอบแทน 6
(ROI)

3.26

3.26

2.32

2.17

2.61

12.33%

12.33%

7.89%

7.14%

9.30%

ราคาแบตเตอรีร่ วม
ราคารวมทัง้ ระบบ

อัตราผลตอบแทน
(IRR)

4
5
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ระบบโซล่าเซลล์ในเชิงพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม

Commercial and Industrial Rooftop Station

โรงงานอุตสาหกรรม เป็ นสถานทีท่ ใ่ี ช้ไฟฟ้ ามหาศาล ในการทาให้เครือ่ งจักร
และไลน์ผลิต ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการกินไฟฟ้ าปกติแล้ว
โรงงานอุตสาหกรรมยังต้องระมัดระวังเรือ่ งค่า Peak Load เพราะในการเก็บค่า
ไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าจะมีคา่ Peak Load เข้ามาเกีย่ วข้องด้วย และมักเป็ นสิง่ ที่
โรงงานต่างๆ เจ็บปวดมาเป็ นระยะเวลานาน

Industrial buildings and factory required an enormous electricity supply in
order to run the operations, so the electricity cost is usually the major cost
that is difficult to avoid. Beyond that, the peak electricity demand (or peal
power) is also playing important role in electricity bill, which is the pain
point for all industry to manage cost reduction.

ทาไมโรงงานอุตสาหกรรมจึงควรติ ดตัง้ โซล่าเซลล์?

Why we should invest in solar rooftop system in industrial factory

1) เป็ นการสร้างกระแสไฟฟ้ าด้วยตัวเอง โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว :
ทรัพยากรทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ก็คอื พืน้ ทีบ่ นหลังคานั ่นเอง ทาให้แบ่งเบาภาระค่าไฟฟ้ าของ
โรงงานลงบางส่วน หรือทัง้ หมด

1) To generate own electricity with the existing resources :
The existing resource is the rooftop area of each building, which can
convert to solar power station to support electricity demand in the factory.

2) เป็ นการสร้างฉนวนที่มีประสิ ทธิ าพสูงบนหลังคา :
การติดตัง้ โซล่าเซลล์ซง่ึ มีลกั ษณะเป็ นกระจก เป็ นการสะท้อนความร้อนออกไป ซึง่
มีคุณภาพสูงกว่าฉนวนธรรมดาทีด่ ดู ซับความร้อนใต้หลังคาเสียอีก เนือ่ งจากฉนวน
ทีอ่ ยูใ่ ต้หลังคา จะทาหน้าทีด่ ดู ความร้อน แล้วค่อยๆ ทาการแผ่คลืน่ ความร้อน
ออกมาทีละนิด ซึง่ ท้ายทีส่ ุดแล้วรังสีความร้อนจะแผ่มาจนทาให้อณ
ุ หภูมใิ ต้หลังคา
เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ จนในบางครัง้ กระทบถึงข้างล่างทีม่ ไี ลน์การผลิตอยู่ ซึง่ แตกต่างจาก
การมีกระจกโซล่าเซลล์สะท้อนคลืน่ ความร้อนออกไปตัง้ แต่แรกนั ่นเอง

2) To create highly heat insulation layer on the roof :
The solar panel has mirror-like character in absorbing and reflecting heat,
which is more effective than standard insulation layer under the roof. The
normal insulation absorb heat and irradiate them slowly into the building,
while solar panel reflect back the heat immediately before it pass through
the roof.

3) การติ ดตัง้ โซล่าเซลล์ช่วยลดค่า Peak Load ได้
ค่า Peak Load หมายถึงค่าความต้องการไฟฟ้ าสูงสุดทีโ่ รงงานหรืออาคารใช้ วัด
ในระยะ 15 นาที ซึง่ มีราคาต่อหน่วยสูงมากเป็ นหลักร้อย ซึง่ เนื่องจากการติดตัง้ โซ
ล่าเซลล์ในโรงงานจะทาให้โรงงานมีไฟฟ้ าไว้ใช้ในระดับหนึ่ง เมือ่ ถึงเวลา Peak
Load ระดับของ Peak Load จึงต่าลงมาทาให้สามารถลดค่า Peak Load ลงได้

3) Peak load reduction with solar rooftop system
The Peak Load is the maximum of electrical power demand that needed,
measure in 15 minutes. It plays a major role in electricity cost for factory
due to the price/unit is very high. As Solar system is supporting the energy
demand, so it helps on saving this peak load for the factory.

ระบบโซล่าเซลล์ที่ใช้ในเชิ งพาณิ ชย์ และโรงงานอุตสาหกรรมมีกี่ประเ ท?
มีเพียงประเภทเดียวคือแบบ On-grid ทีแ่ นะนาเนื่องจากลักษณะการใช้ไฟของ
โรงงานคือการใช้ไฟในช่วงเวลากลางวันเป็ นส่วนใหญ่ อีกทัง้ ค่าไฟในช่วงกลางวัน
ยังมีราคาสูงกว่าค่าไฟในช่วงเวลากลางคืนอีกด้วย ซึง่ จะช่วยให้ระยะคืนทุนสัน้ ลง
และได้ประสิทธิผลทีด่ ขี น้ึ

How many type of industrial solar rooftop?
We recommend only On-grid solar rooftop for industrial usage due to the
consumption behaviour of industrial usage happening in daylight time
more than night time. Moreover, the electricity cost in daylight time is more
expensive, that will make the payback period more efficient.

ขัน้ ตอนการออกแบบและติดตัง้ ระบบโซล่าเซลล์บนหลังคา (Process and design)
1) การประเมินปริมาณกระแสไฟฟ้ าทีค่ วรติด
เป็ นกิโลวัตต์
วิธกี ารคานวนทาได้โดยดูจากบิลค่าไฟฟ้ าที่
การไฟฟ้ าเรียกเก็บ ว่าตกเดือนละเท่าไหร่
อาจใช้คา่ ไฟฟ้ าย้อนหลัง 6 เดือน เพือ่ หา
ค่าเฉลีย่ จากนัน้ คานวนง่ายๆ โดย 1 กิโลวัตต์
ใช้พน้ื ทีต่ ดิ ตัง้ ราว 7-8 ตารางเมตร เพือ่
ประหยัดค่าไฟราว 500 บาท เช่น ค่าไฟ
100,000 บาท
ต้องการประหยัดค่าไฟมากทีส่ ุด 50,000 บาท
ต้องติดตัง้ ระบบโซล่าเซลล์ขนาด 100
กิโลวัตต์และใช้พน้ื ทีร่ าว 700 ตารางเมตร
นั ่นเอง ตัวอย่างการคานวณและตารางแสดง
ระยะเวลาคุม้ ทุน อยูใ่ นหน้าถัดไป
2) การสารวจและออกแบบ
เรามีทมี ช่างชานาญการทีจ่ ะทาการสารวจทัง้
ระบบไฟฟ้ าของอาคาร พืน้ ทีข่ องหลังคา และ
ทิศทางของแสง เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีล่ ะเอียด
ทีส่ ุด ทางด้านของการออกแบบเราได้ใช้
เทคโนโลยีทด่ี ที ส่ี ุดในการจาลองภาพการวาง
และทิศทางของแสง โดยใช้โปรแกรม PVsyst
กาหนดจุดพิกดั ดาวเทียม เพือ่ จาลองคุณภาพ
ของแสง และปริมาณไฟฟ้ าทีเ่ ป็ นไปได้ เพื่อให้
ได้ Report ออกมา (ดังภาพขวามือ) และ
จาลองภาพการติดตัง้ แผง (ดังภาพด้านล่าง)

1) Evaluate the maximum power from
solar cell in KW
The calculation is done based on average
past 6 months electricity consumption
record in electric bill, 1 kilo-watt (KW) of
solar energy requires around 7-8 sq.m.
on roof space, which can convert into 500
Baht of electricity saving per month.
Example: if the electricity bill is 100,000
Baht per month, the maximum
recommended solar power is 100 KW
which requires 700 sq.m. on roof space
at the south or west directions, and for
the payback period will be described in
detail on the next page.
2) Site survey and design
We have the experts in both civil and
electrical to evaluate the site capability
such as direction of roof and peak power,
then we do the modelling and simulation
based on the location of each site, to
acquire output prediction of the system in
those area by the Pvsyst tool (Simulation
software for solar energy system) to
generate the forecasting output and
modelling the building in order to visualize
the system.
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ขัน้ ตอนการคานวณจานวนเงิน
ที่ใช้ในการซื้อโซล่าเซลล์พร้อมติดตัง้
1 เลือกจานวนเงินค่าไฟฟ้ าทีท
่ า่ น

ต้องการประหยัดต่อเดือน โดยดูจาก
บิลค่าไฟฟ้ าทีไ่ ด้รบั จากการไฟฟ้ าที่
เรียกเก็บท่านในแต่ละเดือน
2 คานวณค่าโซล่าเซลล์โดยนา

จานวนกิโลวัตต์ทต่ี อ้ งการใช้ คูณ
ด้วยราคาต่อกิโลวัตต์ ซึง่ เป็ นราคาที่
ทาง TGE Group กาหนดเป็ น
พืน้ ฐาน จานวนเงินทีไ่ ด้มาเป็ น
จานวนเงินในการซือ้ โซล่าเซลล์ทงั ้
ระบบ รวมอินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์
กันไฟกระชาก และอุปกรณ์อ่นื ใดที่
เกีย่ วข้อง พร้อมค่าติดตัง้
3 พิจารณาการลงทุนในตาราง

โดยเฉพาะค่า IRR ในตาราง จะค้น
พบว่ามีอตั ราผลตอบแทนทีส่ งู ถึง
16% ต่อปี ระยะยาวนานถึง 25 ปี
และมีความเสีย่ งต่า

ผลงานที่ผา่ นมา…
+
+

1 ระบบออนกริด
(On-grid Solar Rooftop)
ใช้ทดแทนไฟฟ้ าในช่วงเวลากลางวันเท่านัน้

จานวนเงินที่
2
ต้องการประหยัด

ลดค่ำไฟฟ้ ำ
50,000 บำท

ลดค่ำไฟฟ้ ำ
500,000 บำท

ขนาดของพืน้ ที่
หลังคาเฉลีย่ ทีต่ อ้ ง
ใช้

700 ตรม.

7,000 ตรม.

กาลังไฟฟ้ า

100 กิโลวัตต์

1.000 กิโลวัตต์

จานวนเงินทีต่ อ้ งใช้

100 x 35,000 =
3,500,000 บำท

1,000x 30,000 =
30,000,000 บำท

ระยะเวลาคุม้ ทุน
(เดือน)

3,500,000/50,000
= 70 เดือน

30,000,000/500,0
00 = 60 เดือน

ระยะเวลาคุม้ ทุน
(ปี )

ประมำณ 6 ปี

ประมำณ 5 ปี

จานวนเดือนทีไ่ ด้
ใช้ไฟฟ้ าฟรี (อายุ
โซล่าเซลล์ 25 ปี
หรือ 300 เดือน)

300 เดือน – ระยะ
คุม้ ทุน 70 เดือน =
230 เดือน

300 เดือน – ระยะ
คุม้ ทุน 60 เดือน =
240 เดือน

ผลตอบแทนที่
ได้รบั จากการ
ลงทุนติด (นา
จานวนเงินทีล่ ดค่า
ไฟฟ้ าได้ใน 1
เดือน คูณจานวน
เดือนทีไ่ ด้ใช้ไฟฟ้ า
ฟรี)

50,000 x 230
เดือน =
11,500,000 บำท

500,000 x 240
เดือน =
120,000,000 บำท

อัตราผลตอบแทน
(ROI)

4.3

5.0

16.79%

19.78%

อัตราผลตอบแทน
(IRR)

3

อัตราราคา Solar Cell ของ TGE Group
+ ต่ากว่า 100 กิโลวัตต์ ราคากิโลวัตต์ละ 45,000 บาท
+ 100 ถึง 199 กิโลวัตต์ ราคากิโลวัตต์ละ 35,000 บาท
+ 200 ถึง 499 กิโลวัตต์ ราคากิโลวัตต์ละ 32,000 บาท
+ 500 ถึง 999 กิโลวัตต์ ราคากิโลวัตต์ละ 30,000 บาท

*ราคานี้เป็ นราคาประมาณการ ต้องมีการสารวจหน้างานและส่ง
รายงานอย่างเป็ นทางการอีกครัง้ จึงจะได้ราคาทีแ่ น่นอน

การติดตามประสิทธิ าพในการทางานของ
โซล่าเซลล์ การรับประกัน และการบริการ
หลังการขาย

1) การวัดประสิ ทธิ าพของแผงโดย Mobile
Application : ในระบบโซล่าเซลล์จะใช้ตวั
อินเวอร์เตอร์เป็ นตัววัดประสิทธิภาพของการ
ทางานของแผง ซึง่ ใน SMA และ SolarEdge ต่าง
มี Application ในการดูปริมาณไฟฟ้ าต่อวันทีผ่ ลิต
ได้อยู่แล้ว แต่ใน SolarEdge Application จะมี
การวัดปริมาณและข้อมูลอื่นๆ เป็ นรายแผงด้วย
(ตามภาพ)
2) การรับประกันสิ นค้า : เรามีการดูแล
ระบบรวมถึงตรวจสอบคุณภาพรายปี และ
รับประกันระบบเป็ นเวลา 2 ปี ส่วน
ประสิทธิภาพของระบบรับประกัน 5 ปี หรือ
จนถึงระยะคุม้ ทุน ซึง่ หลังจากระยะคุ้มทุนแล้ว
ยังสามารถซือ้ บริการบารุงระบบได้ต่อ ซึง่ เรา
จะทาการรับประกันประสิทธิภาพให้ต่อเนื่อง
ได้จนถึงปี ท่ี 25
3) การบริ การหลังการขาย : ได้แก่ บริการ
ตรวจเช็คประสิทธิภาพของแผงโดยระบบ
เตือนอัตโนมัตผิ า่ น Mobile Application และ
การล้างทาความสะอาดทุก 6 เดือน และการ
ตรวจสอบรายปี (Yearly Check) โดยมี List
ของการตรวจสอบ ดังนี้

1) System efficiency monitoring on mobile
application : we measure the output of electricity
supply into the system by the inverter, as it plays
a major role in energy conversion from DC to AC.
Both SMA and SolarEdge has the their own
application available to monitor the energy
produced in real-time mode. In SolarEdge
application has advanced monitoring system to
measure performance of solar by panels.
2) Products warranty : We have the
dedicated team to operate on-site
service, together with the yearly system
maintenance. We provide system
warranty of 2 years, efficiency warranty of
5 years or until the breakeven on
investment. After the warranty, we can
extend the services until 25 years.
3) After sales service : such as module
efficiency is done automatically on mobile
application with warning message once
system failure. The solar panel cleaning
is done twice a year and the preventive
maintenance is done in yearly as per
listed below;

1) ตรวจสอบ Load Centers - Load Center Check
2) ตรวจสอบโครงสร้างการติดตัง้ - Mounting Structures
3) ตรวจสอบหม้อแปลง - Oil Type Transformers
4) ตรวจสอบ - Ring Main Unit
5) ตรวจสอบ - Transmission line to PEA
6) ตรวจสอบ - Main Feeder and Sub Feeder Report
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ทางเลือกการลงทุนในระบบโซล่าเซลล์

Financial choices for Solar Rooftop investment

ทางเลือกการลงทุนสาหรับท่านเจ้าของโรงงาน
เนื่องจากทิศทางของมาตรการการสนับสนุ นการผลิตไฟฟ้ าจากระบบโซล่า
เซลล์ของภาครัฐยังชะลอ แต่กระแสความนิยมของระบบโซล่าเซลล์ใน
ประเทศไทยยังคงพุง่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง จึงเกิดการคิดค้นรูปแบบการลงทุน
ในระบบโซล่าเซลล์หลากหลายประเภท ทัง้ รูปแบบของการลงทุนเองโดย
เจ้าของอาคารโรงงานซึง่ ให้ผลตอบแทนสูงมาก หรือสาหรับเจ้าของอาคาร
โรงงานทีไ่ ม่ตอ้ งการลงทุนเองก็ยงั มีทางเลือกให้นกั ลงทุนมาสนับสนุ นเงิน
ลงทุนให้ในลักษณะของสัญญาเช่าหลังคาและซือ้ ขายไฟ (PPA: Power
Purchase Agreement) หรือสัญญาเช่าซือ้ (Instalment Contract) ซึง่ จะ
เป็ นรูปแบบแบ่งผลประโยชน์กนั

Investment plan for Solar power stations
As the direction on any support from government has been delayed, but solar rooftop
system becomes more famous nowadays. There are many parties that are interested in
investing in solar energy system, both rooftop owners and non-rooftop owners. The
differences in each model is mainly on source of fund, which can be from the rooftop
owner (self-funding solar system) or from the investors. We have the service to provide
investment plan to the industrial rooftop owner, to involve investor to support on the
system investment and return it by electricity savings. This model so-called “share profit”
which can be divided into 2 types based on the contract package and period, which are
PPPA (Private Power purchase agreement) and instalment contract (Leasing).

ลงทุนแบบ PPA

ลงทุนระบบเช่าซื้อ

ลงทุนด้วยตนเอง

จุดเด่น

ไม่ตอ้ งใช้เงินลงทุน
ไม่ตอ้ งดูแล

เงินลงทุนต่า
ผลตอบแทนสูง

ผลตอบแทนสูง

เงิ นลงทุน

-

5,933,103 บาท

29,665,515 บาท

ประหยัดต่อปี

1,359,482 บาท

เฉลีย่ 7 ปี แรก 84,591 บาท
ปี ท่ี 8-25 เฉลีย่ 7,074,617 บาท

6,797,410 บาท

ระยะเวลาคืนทุน

-

8 ปี

5 ปี

ผลตอบแทนรวม

33,987,048 บาท

122,002,139 บาท

140,269,727 บาท

IRR %

-

24.33%

20.75%

การรับประกัน และการบารุงรักษา

25 ปี

8 ปี

2 ปี

รูปแบบการลงทุนเอง

Self-funded investment

รูปแบบนี้คอื เจ้าของโรงงานเป็ นผูล้ งทุนซือ้ ระบบโซล่าเซลล์ เพือ่
วัตถุประสงค์ในการประหยัดค่าไฟในสถานประกอบการด้วยตนเอง โดยได้
ว่าจ้างให้ทางบริษทั สตาร์กเอเนอจีเป็ นผูร้ บั เหมาดูแลระบบตัง้ แต่ออกแบบ
ก่อสร้าง ติดตัง้ และดูแล ซึง่ ถือเป็ นรูปแบบทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูงทีส่ ุดและคืน
ทุนเร็วทีส่ ุดในระยะเวลาต่าสุดเพียง 5 ปี หลังจากนัน้ จะสามารถใช้ไฟฟรี
ยาวนานกว่า 25 ปี ของอายุโซล่าเซลล์

This investment comes from rooftop owner/building owners, which
objective to subsidize electricity cost in the plant. Stark energy will
take care of all constructions/ installations/ and maintenances
through the contract directly with owners. This investment model
gives the best return on investment, within minimum 5 years, while
the system last for more than 25 years.

