
STEEPs Analysis เขา้กนัเป็นป่ีเป็นขลุย่ (Policy Revolution/High of Disruptive Technology) 

Social - คนสนใจตดิ Solar Cell ดว้ยตนเองเพิม่มากขึน้
- ประชาชนมสีว่นรว่มในการก าหนดนโยบายมากกวา่เป็นผูส้ังเกตการณ์

Technology - Solar Roof มปีรมิาณประมาณ 20% (ตดิและใชเ้อง)
- Smart Meter/Inverter ใชแ้พรห่ลาย
- Smart City/Grid มตีามหัวเมอืงใหญ ่เชน่ เชยีงใหม ่ขอนแกน่ พัทยา
- พืน้ทีต่ดิตัง้ Solar Roof เพิม่มากขึน้ เชน่ โรงงาน หมูบ่า้นจัดสรร โรงเรยีน เป็นตน้

Economics - ตน้ทนุ Solar Cell แขง่ขันไดใ้นทกุ Sector
- มกีารลงทนุจากBOI และภาคอตุสาหกรรมใน Disruptive Technology
- ธรุกจิแขง่ขันในตลาดโลกได ้(โดยเฉพาะกลุม่ประเทศทีต่ระหนักดา้นสิง่แวดลอ้ม)
- เศรษฐกจิภาพรวมดขีึน้ (เศรษฐกจิของภาคพลังงานมกีารกระจายตัวดขีึน้

Environment - โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมกีารเตบิโตคูข่นานกับสิง่แวดลอ้ม (มากกวา่ทีค่าดการณ์)
- ปรมิาณ CO2 ทีป่ลอ่ยมกีารลดลงไดม้ากกวา่เป้าหมายของ Paris Agreement ทีส่ัญญาไว ้

Politics - Real- Time Pricing ตาม peak
- Regulation  ยดืหยุน่มากขึน้
- Self generation ขายไฟได(้เป็น 2 ways) + net metering
- คา่ไฟสะทอ้นตน้ทนุทีแ่ทจ้รงิ (ไมม่ ีการSubsidy)
- มกีารแยกกจิการของสายสง่และการผลติ
- มตีลาดเสรขีอง Solar Roof (คนใชต้ดิตัง้ไดโ้ดยไมต่ดิปัญหา เชน่ การเชา่หลังคาตดิ PV)
- กฟภ. กลายเป็น service provider (คนตดิ Solar Cell ขายไฟไดเ้อง)

Security - Conventional มกีารพึง่พาลดลง



STEEPs Analysis เรือ่ยๆมาเรยีงๆ (Policy Frozen/Low of Disruptive Technology)

Social - Solar Roof มกีารตดิตัง้เฉพาะกลุม่ เชน่ โรงงานฯ
- ประชาชนมสีว่นรว่มในการตัดสนิใจไมม่ากนัก (ระดับชาต)ิ

Technology - Solar Roof มปีรมิาณประมาณ 5%
- Smart Meter/Inverter เป็นแค ่Demonstration
- Smart City/Grid มแีค ่Demonstration

Economics - ตน้ทนุ RE และ Solar Cell แขง่ขันได ้
- ตน้ทนุ Solar Cell ยังไดใ้นบาง Sector (ไมม่ ีIncentive ภาครัฐ)
- เศรษฐกจิภาพรวมไปเรือ่ยๆ
- สนิคา้สง่ออกยังมขีอ้จ ากัดดา้นกดีกันการคา้

Environment - RE เตบิโตไดต้ามแผน (ภายใต ้Incentive ปัจจบุัน)
- ปรมิาณ CO2 ทีป่ลอ่ยออกมาเป็นไปตามเป้าหมายของ Paris Agreement ทีส่ัญญาไว ้

Politics - ม ีTOU หรอืการคดิคา่ไฟฟ้าตามชว่งเวลาทีล่ะเอยีดขึน้ (Time-based pricing)
- Regulation  ตดิขัด เชน่ Grid code (หา้มไฟจาก Solar Cell ไหลยอ้น)
- เป็นแค ่Self consumption (ไมเ่ป็น 2 ways)
- คา่ไฟสะทอ้นตน้ทนุทีแ่ทจ้รงิ (ม ีSubsidy)
- การจ าหน่ายไฟฟ้ายังคงบทบาทเดมิ (ซือ้มาขายไป)
- Solar Roof ไม ่complete เสร ี(ไดต้ามโควตา้เทา่นัน้)
- กฟภ. จ าหน่าย Smart Meter และม ีSmart City น ารอ่งแคบ่างพืน้ที่
- กฟภ. มกีารขยายธรุกจิใหม ่(ขัน้เริม่ตน้แบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป)
- โครงสรา้ง กฟผ. เหมอืนเดมิ ( Single Buyer มบีรษัิทลกูมากขึน้)

Security - Conventional ยังมคีวามตอ้งการสงูอยู่



Social - ประชาชนทีส่นใจตดิ Solar Cell ไมเ่กดิเพราะตดิอปุสรรคดา้นกฎระเบยีบตา่งๆ
- ประชาชนมสีว่นรว่มในการตัดสนิใจไมม่าก
- NGOs กดดันมากขึน้และภาคประชาชนตอ่ตา้นเพิม่มากขึน้ (ตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้/การส ารองทีเ่กนิกวา่

ความจ าเป็น)

Technology - Solar Roof มปีรมิาณนอ้ยกวา่ 20% 
- Smart Meter/Inverter ใชใ้นระดับองคก์ร
- เอกชนลงทนุในระดับ self-consumption
- พืน้ทีต่ดิตัง้ Solar Roof คงเดมิ

Economics - ตน้ทนุ Solar Cell แขง่ขันไดใ้นทกุ Sector
- ไมม่กีารลงทนุจาก BOI และภาคอตุสาหกรรม (มกีารน าเขา้แผงโซลารเ์ซลลแ์ละเทคโนโลยตีา่งๆ)
- ตน้ทนุ Solar Cell แขง่ได ้แตอ่าจมกีารใชไ้มแ่พรห่ลาย (ตดิปัญหาเรือ่งกฎระเบยีบ)
- ยังถกูกดีกันจากตลาดตา่งประเทศดา้นสนิคา้สเีขยีว (รัฐไมส่นับสนุน)

Environment - RE ภาพรวมโตไมม่ากนัก (No Incentive ภาครัฐ)
- อาจไมไ่ดต้ามเป้า NDC (CO2 Target)

Politics - ตดิขัดปัญหาเกีย่วกับเรือ่ง Regulation
- มแีค่ TOU เหมอืนเดมิ
- ตน้ทนุการจัดหาไฟฟ้าเพิม่ขึน้จากผลของ Duck Curve
- Self-Generation แตข่ายไมไ่ด ้(หา้มไหลยอ้น)
- มกีารรับซือ้ไฟฟ้าตามขอ้ก าหนดเดมิ แตไ่มเ่พิม่โควตา้
- กฟภ.และ กฟผ. สญูเสยีรายได ้(asset ระบบจ าหน่ายใชไ้ดไ้มเ่ต็มประสทิธภิาพ)
- มคีวามขัดแยง้ภายในองคก์ร (รัฐสั่งการไมไ่ด)้

Security - การพึง่พาเชือ้เพลงิฟอสซลิลดลง
- Reserve Margin เกนิความจ าเป็น (มากกวา่ 40%)
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