


สัมปทานโรงไฟฟา้ล้น 
ส่งผลค่าไฟแพง
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ต้ังแต่ปี 57 เป็นต้นมา เรามีก าลังไฟฟา้
ส ารองสูงถึง 50-60% ของการใชไ้ฟสูงสุด 
(อัตราท่ีเหมาะสมคือ 15%) 

ค่าไฟท่ีจา่ยให้กับ IPP มีส่วนท่ีเรยีกวา่ 
“ค่าพรอ้มจา่ย” ท่ีต้องจา่ยแม้ไม่ได้มีการผลิต

ค่าพรอ้มจา่ยครอบคลมุค่าใชจ้า่ยในการ
ลงทุนโรงไฟฟา้ ดอกเบี้ย ค่าบ ารงุรกัษา

ยิ่งส ารองไฟมาก แต่ผลิตน้อย
ก็จะยิ่งจา่ยแพงข้ึน



ไทย

อนิโดนีเซยี

สิงคโปร์

เวียดนาม

ลาว

มาเลเซยี

ค่าไฟฟา้
ปรบัฐานราคา

ตามค่าครองชพี
(หน่วย/บาท)

3.8

3.7

3.7

3.4

3.0

2.0

กัมพูชา 5.7

ฟลิิปปินส์ 6.4

ค่าไฟไทย อยู่ตรงไหน
ของอาเซยีน?



ส่วนแบ่งการตลาดของ GULF 

จะเพ่ิมข้ึนเป็น 3 เท่า ในระยะเวลา 8 ปี

GULF 7.2%
GULF 20%กลุ่มทุนยอ่ยอื่น ๆ

30%

กลุ่มทุนยอ่ยอื่น ๆ
30%

ส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่มธุรกิจพลังงาน

2559 2567*

* จากการประเมินของบรษิัทหลักทรพัยฟ์ลิลิป (2563)

เผยความม่ังค่ัง
กลุ่มทุนพลังงานไทย



GULF

IPD

GULF SRC GULF PD

กฟผ.

ท าสัญญาขายไฟฟา้
2,500 MW

ท าสัญญาขายไฟฟา้
2,500 MW

ถือหุ้น 
70%

5,000 MW

ปี 2555 - 2556
ท าสัญญาซื้อขายไฟฟา้

ประมูลโรงไฟฟา้เจา้ปัญหา
5,000 เมกะวัตต์

บจ.มิตรพาวเวอร ์
แคปปิตอล

ถือหุ้น 
30%

จดทะเบียนจดัต้ัง
ถือหุ้น 100%

บจ.มิตซยุ & co

ถือหุ้น 
100%



GULF

IPD

GULF SRC GULF PD

กฟผ.

ท าสัญญาขายไฟฟา้
2,500 MW

ท าสัญญาขายไฟฟา้
2,500 MW

ถือหุ้น 
70%

5,000 MW

ปี 2555 - 2556
ท าสัญญาซื้อขายไฟฟา้

130,000

ประมูลโรงไฟฟา้เจา้ปัญหา
5,000 เมกะวัตต์

บจ.มิตรพาวเวอร ์
แคปปิตอล

ถือหุ้น 
30%

จดทะเบียนจดัต้ัง
ถือหุ้น 100%

บจ.มิตซยุ & co

ถือหุ้น 
100%



22 พ.ค. 57
พลเอกประยุทธ์

ท ารฐัประหาร

26 พ.ค. 57
พลเอกประยุทธ์
เรยีกตัวนักธุรกิจ
มาปรบัทัศนคติ

7 มิ.ย. 57
พลเอกประยุทธ์
แต่งต้ังตัวเอง
เป็นประธาน BOI

19 มิ.ย. 57
พลเอกประยุทธ์
แต่งต้ังตัวเอง
เป็นประธาน
คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

26 มิ.ย. 57
พลเอกประยุทธ์
แต่งต้ังตัวเอง
เป็นประธาน
คณะกรรมการนโยบายและ
ก ากับดแูลรฐัวสิาหกิจ

30 ก.ย. 57
ออกค าส่ัง คสช. 122/2557
แต่งต้ัง 
พลเอกอนันตพร กาญจนรตัน์ 
เป็นประธาน คตร.

3 มิ.ย. 57
ออกค าส่ัง คสช. 45/2557
ต้ัง คณะกรรมการติดตาม
และตรวจสอบการใชจ้า่ย
งบประมาณภาครฐั  (คตร.)

พลเอกประยุทธ์
ออกค าส่ังตาม ม.44 อกี
หลายรอ้ยฉบับ

จนถึงวันท่ี 9 ก.ค. 62

9 มิ.ย. 57
พลเอกประยุทธ์
แต่งต้ังตัวเอง
เป็นประธานคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ

พลเอกประยุทธ์
แต่งต้ัง+น่ังควบ หลายรอ้ยต าแหน่ง



กกพ.

คตร.

ก.พลังงาน

ประยุทธ์ 
จนัทรโ์อชา

ต้ังด้วย ม.44

ใช ้ม.44 ปลดชดุเก่า

ต้ังชดุใหม่

ส่ังให้ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ชีมู้ล
ความผิด

IPD
GULF SRC
GULF PD

ท าสัญญาซื้อขายไฟฟา้
5,000 MW

มูลค่า 130,000 ล้านบาท กับ

กฟผ.

ป ี2556

ตรวจสอบประมูลเจา้ปัญหา
โรงไฟฟา้ 5,000 เมกะวัตต์



ตรวจสอบประมูลเจา้ปัญหา
โรงไฟฟา้ 5,000 เมกะวัตต์

3) มีปัญหาทางเทคนิคท่ีท าให้รฐัต้องแบกรบัค่าใชจ้า่ยในการปรบัปรงุ

ระบบส่งกระแสไฟเป็นจ านวนเกือบ 6,000 ล้านบาท 

จากการตรวจสอบ 

พบข้อสงสัยท่ีเป็นมูลความผิด 3 ประการ

2) ต้ังปรมิาณการรบัซื้อไฟฟา้ในปรมิาณท่ีสูงโดยไม่มีเหตุผลอันควร

1) ไม่ได้เลือกผู้ชนะการประมูลจากผู้ท่ีเสนอราคาต่าท่ีสุด



ตรวจสอบประมูลเจา้ปัญหา
โรงไฟฟา้ 5,000 เมกะวัตต์

คตร. ก.พลังงานจงึมีมติให้

เจรจากับเอกชน เพ่ือยกเลิกสัญญาโรงไฟฟา้ 1 แหง่
และเจรจาเพ่ือขอแก้ไขสัญญาเพ่ิมเติม
ใหส่้งเรื่องไปยงั BOI เพ่ือระงบัการส่งเสรมิการลงทุน

ดังน้ัน



กกพ.

คตร.

ก.พลังงาน

BOI

ประยุทธ์ 
จนัทรโ์อชา

ต้ังด้วย ม.44

ส่ังให้ตรวจสอบ

ส่ังระงบั
การส่งเสรมิการลงทุน

เป็นประธาน

ตรวจสอบประมูลเจา้ปัญหา
โรงไฟฟา้ 5,000 เมกะวัตต์

ศาลปกครอง

ยื่นฟอ้งต่อ

ฟอ้งฐาน

ท าละเมิด

IPD
GULF SRC
GULF PD

ถือสัญญาขายไฟฟา้
5,000 MW

มูลค่า 130,000 ล้านบาท



กกพ.

คตร.

ก.พลังงาน

ประยุทธ์ 
จนัทรโ์อชา

เป็นประธาน

ตรวจสอบประมูลเจา้ปัญหา
โรงไฟฟา้ 5,000 เมกะวัตต์

ฟอ้งฐาน

ท าละเมิด

IPD
GULF SRC
GULF PD

ถือสัญญาขายไฟฟา้
5,000 MW

มูลค่า 130,000 ล้านบาท

ส่ังยุบ

โดยใช ้ม.44

BOI

ส่ังระงบั
การส่งเสรมิการลงทุน

ศาลปกครอง

ยื่นฟอ้งต่อ



กกพ.

คตร.

ก.พลังงาน

BOI

ประยุทธ์ 
จนัทรโ์อชา

เป็นประธาน

ตรวจสอบประมูลเจา้ปัญหา
โรงไฟฟา้ 5,000 เมกะวัตต์

ศาลปกครอง

ยื่นฟอ้งต่อ

ฟอ้งฐาน

ท าละเมิด

IPD
GULF SRC
GULF PD

ถือสัญญาขายไฟฟา้
5,000 MW

มูลค่า 130,000 ล้านบาท

มีค าพิพากษาเป็นคุณ
ให้กระทรวงพลังงาน
หยุดท าความเสียหายให้กับเอกชน

ยกเลิกการส่ังระงบั
การส่งเสรมิการลงทุน
ตามค าส่ังศาล

ส่ังยุบ

โดยใช ้ม.44



ในฐานะนายกรฐัมนตรี สามารถส่ังกระทรวงพลังงานใหท้บทวนได้

พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา



ในฐานะนายกรฐัมนตรี สามารถส่ังกระทรวงพลังงานใหท้บทวนได้
ในฐานะประธาน กพช. สามารถวางกรอบนโยบายพลังงานใหม ่ไม่ให้ผลประโยชน์ตกไปสู่เอกชนจนเกินควรได้

พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา



ในฐานะนายกรฐัมนตรี สามารถส่ังกระทรวงพลังงานใหท้บทวนได้
ในฐานะประธาน กพช. สามารถวางกรอบนโยบายพลังงานใหม ่ไม่ให้ผลประโยชน์ตกไปสู่เอกชนจนเกินควรได้
ในฐานะประธาน คนร. สามารถส่ัง กฟผ. ให้ทบทวนได้

พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา



ในฐานะนายกรฐัมนตรี สามารถส่ังกระทรวงพลังงานใหท้บทวนได้
ในฐานะประธาน กพช. สามารถวางกรอบนโยบายพลังงานใหม ่ไม่ให้ผลประโยชน์ตกไปสู่เอกชนจนเกินควรได้
ในฐานะประธาน คนร. สามารถส่ัง กฟผ. ให้ทบทวนได้
ในฐานะประธานบอรด์ BOI สามารถส่ังให้ชะลอการอนุมัติการส่งเสรมิการลงทุนได้

พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา



แต่ท่าน
ยกเลิก
ชะลอ
เจรจาใหม่
สมควรด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรีไม่

พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา
ในฐานะนายกรฐัมนตรี สามารถส่ังกระทรวงพลังงานใหท้บทวนได้
ในฐานะประธาน กพช. สามารถวางกรอบนโยบายพลังงานใหม ่ไม่ให้ผลประโยชน์ตกไปสู่เอกชนจนเกินควรได้
ในฐานะประธาน คนร. สามารถส่ัง กฟผ. ให้ทบทวนได้
ในฐานะประธานบอรด์ BOI สามารถส่ังให้ชะลอการอนุมัติการส่งเสรมิการลงทุนได้



ยกสัมปทานโรงไฟฟา้หินกอง
ไม่ต้องเปิดประมูล

กฟผ.

ท าสัญญาซื้อขายไฟฟา้ 
1,400 MW 

โดยไม่มีการประมูล

ปี 2562

ถือหุ้นโดย

กฟผ. 45%

บมจ. ราช กรุป๊

หุ้น 55%
ถือโดยเอกชน

รายอื่น



ยกสัมปทานโรงไฟฟา้หินกอง
ไม่ต้องเปิดประมูล

บจ.หนิกองเพาเวอร์

บจ.หนิกองเพาเวอรโ์ฮลด้ิง

ท าสัญญาขายไฟฟา้
1,400 MW

ถือหุ้น 100%

GULF

ถือหุ้น 51%

ถือหุ้น 

49%

กฟผ.

ท าสัญญาซื้อขายไฟฟา้ 
1,400 MW 

โดยไม่มีการประมูล

ปี 2562

ถือหุ้นโดย

กฟผ. 45%

บมจ. ราช กรุป๊

หุ้น 55%
ถือโดยเอกชน

รายอื่น



ยกสัมปทานโรงไฟฟา้หินกอง
ไม่ต้องเปิดประมูล

บจ.หนิกองเพาเวอร์

บจ.หนิกองเพาเวอรโ์ฮลด้ิง

ท าสัญญาขายไฟฟา้
1,400 MW

ถือหุ้น 100%

GULF

ถือหุ้น 51%

ถือหุ้น 

49%

กฟผ.

ท าสัญญาซื้อขายไฟฟา้ 
1,400 MW 

โดยไม่มีการประมูล

31,899

ปี 2562

ถือหุ้นโดย

กฟผ. 45%

บมจ. ราช กรุป๊

หุ้น 55%
ถือโดยเอกชน

รายอื่น



ยกสัมปทานโรงไฟฟา้หินกอง
ไม่ต้องเปิดประมูล

บจ.หนิกองเพาเวอร์

บจ.หนิกองเพาเวอรโ์ฮลด้ิง

ท าสัญญาขายไฟฟา้
1,400 MW

ถือหุ้น 100%

GULF

ถือหุ้น 51%

ถือหุ้น 

49%

กฟผ.

ประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา

กพช.

คนร.

เป
็น
ป
ร
ะธ
าน

ก าหนด/ก ากับ

นโยบายพลังงาน

นโยบายรฐัวสิาหกิจ

ก าหนด/ก ากับ

ท าสัญญาซื้อขายไฟฟา้ 
1,400 MW 

โดยไม่มีการประมูล

31,899

ปี 2562

ถือหุ้นโดย

กฟผ. 45%

บมจ. ราช กรุป๊

หุ้น 55%
ถือโดยเอกชน

รายอื่น



แหลมฉบังระยะท่ี 3
ไข่มุก (?) แห่ง EEC

รายละเอียดการพัฒนาท่าเรอืแหลมฉบัง ระยะท่ี 3 
พ้ืนท่ีขนาด 1,600 ไร่

ท่าเทียบเรอืตู้สินค้า 7 ท่า
ท่าเทียบเรอืรถยนต์  1 ท่า
ท่าเทียบเรอืสินค้าท่ัวไปและตู้สินค้า 1 ท่า
การเชื่อมโยงโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านการคมนาคม 
โดยเน้นการขนส่งระบบราง



14 ม.ค. 62
การท่าเรอืฯ
เปิดให้มีการซื้อซองรายละเอยีด 
โครงการท่าเรอื F ครัง้แรก
แต่ไม่มีใครผ่านคณุสมบัติ
จงึต้องเปิดให้ยื่นซองอกีครัง้

29 มี.ค. 62
มีผู้ยื่นประมูล 2 ราย
คือกิจการรว่มค้า
GPC และ NCP

23 เม.ย. 62
กิจการรว่มค้า NCP
ถกูปัดตกจากการ
พิจารณา เน่ืองจาก
เซน็ชื่อไม่ตรงชอ่ง
จนเหลือ GPC เป็นผู้
ยื่นประมูลรายเดียว

3 ก.ค. 63
กิจการรว่มค้า GPC
ชนะการประมูล
เสนอผลประโยชน์แก่รฐั
ต่ากวา่ท่ีต้องการ
เกือบ 20,000 ล้านบาท 

13 มี.ค. 63
ศาลปกครองสูงสุด
พิพากษากลับค า
ตัดสินเดิม
(เซน็ชื่อผิดมปีัญหา)

18 ธ.ค. 63
พลเอกประยุทธ์
ส่ังให้มีการเจรจาใหม่
อย่าให้ต่ากวา่ราคากลาง
(ท าไมไมป่ระมูลใหม่?)

ไหนการท่าเรอื
บอกว่าด่วน?

NCP ยื่นฟอ้งต่อ
ศาลปกครอง

27 ก.ย. 62
ศาลปกครองกลาง
มีค าพิพากษาเป็นคณุ
กับกิจการรว่มค้า NCP
(เซน็ชื่อผิดไม่เป็นไร)

จนถึงวันน้ี
ดีลก็ยังไม่จบการท่าเรอืฯ อทุธรณ์

ประมูลแหลมฉบังวุ่น
คู่แข่ง GULF เซน็ชื่อไม่ตรงชอ่ง



มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
GULF ใชเ้วลาผงาดแค่ 3 ปี
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มูลค่า (ล้านบาท)
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8/12
60

127,029

18/2
62

127,029

ชนะประมูล
สรา้งท่ีเก็บ LNG
มาบตาพุด เฟส 3

12/7
62

291,180

กฟผ. 
ยกโรงไฟฟา้หินกอง
ให้กลุ่มราช 
โดยไม่ต้องประมูล

3/7
62

ชนะประมูล
ท่าเรอื F
แหลมฉบัง เฟส 3

เขา้ตลาดหลักทรพัย์

449,531
ปี 2556

129,133 

ปี 2562

106,751

31,899

6,527






