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The Open Electricity Market 
(OEM) is an initiative by the 
Energy Market Authority 
(EMA) to enable you to buy 
electricity from a retailer at 
a price plan that best meets 
your needs. 

Hello, 
   Let’s talk  
 about the Open  
  Electricity 
 Market.

You can benefit from 
competitive pricing, 
enhanced service standards 
and innovative offers  
from retailers.

With the Open Electricity Market,  
you can: 
• Continue buying electricity from  

SP Group at the regulated tariff; or
• Switch to buying electricity from 
   a retailer at a price plan that best 

meets your needs.
 
It is not compulsory for you to switch 
to a retailer. You can continue to buy  
electricity from SP Group at the 
regulated tariff as you do today. No 
further action is required. 
 
It is easy to switch to a retailer if you 
wish to do so. Select your preferred 
price plan and your retailer will work 
directly with SP Group to perform 
the switch for you.

You will receive the same reliable 
electricity supply, no matter who 
you choose to buy electricity from. 
SP Group will continue to operate 
the national power grid and deliver 
electricity to everyone. 

You will continue to be eligible for 
U-Save rebates no matter which 
electricity retailer you switch to.

You can compare the standard price 
plans offered by different retailers at 
http://compare.openelectricitymarket.sg 
(available from March 2018).

 6 things 
to know 
about OEM
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   wow, 
 check out these
  price plans.

Fixed price 

Pay a fixed rate (e.g. 20 cents/kWh)  
for electricity throughout your  
contract duration.

Discount Off the regulated tariff 
Enjoy a discount off the prevailing 
regulated tariff (e.g. 5% off) 
throughout your contract duration. 
The regulated tariff is reviewed 
by SP Group quarterly, with the 
approval of EMA.

Peak and Off-peak
Enjoy different rates during different 
periods (e.g. 25 cents/kWh for peak 
period, from 8am to 8pm; 15 cents/
kWh for off-peak period, from 8pm 
to 8am).

Retailers will offer you these standard price plans:

Retailers may also offer incentives 
as well as bundled services and 
products as part of their price plans. 
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All graphics shown are for illustration purposes only.
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DO I NEED TO  
CHANGE 

MY ELECTRICITY 
METER?

WHAT IS A LOAD 
PROFILE?
A load profile 
estimates your 

electricity consumption 
throughout the day 
based on the typical 
consumption pattern 

of households in 
Singapore.

Do I need a Smart Meter?

If you choose a price plan with 
rates that vary according to when 
electricity is used (e.g. peak and 
off-peak plan), your retailer will 
charge you based on how much you 
use during different times of the day. 

You have the option to either install a 
smart meter to measure your actual 
consumption throughout the day, or 
use a load profile to estimate this.

When you choose to buy electricity 
from a retailer, you can either keep 
your current meter or install a  
smart meter.

If you decide to keep your current 
meter, it will continue to be read 
once every two months.

Changing to a smart meter will allow 
you to measure your half-hourly 
electricity consumption. A charge 
will apply.

For Households

All graphics shown are for illustration purposes only.
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WHAT IS A 
SMART METER?

A smart meter is a digital 
meter that can measure 

your electricity consumption 
every half-hour. It can 

also be read remotely and 
provides you with timely and 

useful information on your 
electricity consumption.

WHY IS HALF-HOURLY 
CONSUMPTION NEEDED?
Retailers buy electricity in bulk 
from the wholesale electricity 

market at prices that vary 
every half-hour. Retailers 

therefore need the half-hourly 
consumption of their customers 

to determine the amount of 
electricity that they need from  

the wholesale electricity market.

For Businesses
If you choose to buy electricity from retailers, you will need to install a 
smart meter to measure and remotely read your half-hourly electricity 
consumption. A charge will apply.
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 smart 
METER!

THAT’S A smart 
 IDEA.



HOW CAN I 

Switch 
 to a retailer?

 3steps 
to make
the switch

Compare the standard price plans  
offered by different retailers at  
http://compare.openelectricitymarket.sg 
and find one that best meets your needs. 

Contact your preferred retailer and 
ask for more information on the price 
plan you are interested in. Look out for 
contractual terms such as the contract 
duration, payment terms, security 
deposit and early termination charges.

Sign up with your preferred retailer, who 
will then work directly with SP Group to 
perform the switch for you!

Step 1

Step 2

Step 3

TAKE NOTE
Before you sign up with a 

retailer, ask for a Fact Sheet  
on the key contractual 
terms of your preferred 
price plan. However, the 

Fact Sheet is not the actual 
contract. You should still 
read through the actual 
contract and make sure  

you agree with the terms 
and conditions.

simple 

SOME FINAL 
POINTS TO 
take 

NOTE...
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You should only buy electricity from 
retailers authorised by EMA. 

Visit www.openelectricitymarket.sg to  
find out who the authorised retailers are.

You can switch back to buy electricity 
from SP Group at the regulated tariff. 
Businesses with an average monthly 
consumption of less than 4,000 kWh and 
all households can switch back to buying 
electricity from SP Group at the regulated 
tariff. Please check with your retailer on any 
early termination or other charges.

If you do not wish to receive 
marketing or promotional messages 
from retailers:

• Households should not receive any   
   unsolicited calls, messages or visits by 
   any retailer. For greater assurance, 
   please register at www.dnc.gov.sg to   
   be placed in the Do Not Call Registry.

• Businesses can register at  
www.openelectricitymarket.sg to be 
placed in the Do Not Contact List.

• Your privacy is important. If you  
receive any unsolicited calls, messages 
or visits by a retailer, inform EMA at 

   ema_enquiry@ema.gov.sg or call  
6835 8000. 

SOME FINAL 
POINTS TO 
take 

NOTE...
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能源市场管理局 (Energy 
Market Authority) 将全面开放
电力市场，让家庭和商业用户自由
向电力零售商购买电力。

新能源集团 (SP Group) 是唯一
负责向本地用户输送电力的公司，
而一直以来，本地用户都只能向新
能源集团购买电力。随着电力市
场的开放，更多业者进军市场销售
电力，消费者将可根据自己的用电
习惯，选择向各零售商购买电力配
套。您将可选择更实惠的配套、更
优质的服务，以及更新颖的优惠。

新能源集团仍继续管理全国电网，
照旧负责向所有用户输送电力。因
此无论您选择向哪一家电力零售
商购买电力，所获得的电力供应可
靠性都不会受影响。

    让我们 
   来谈谈 
 电力市场 
 开放。

电力市场开放后，您可以选择：
• 继续向新能源集团 (SP Group)  

购买电力（以管制定价）；或者
• 转向零售商购买最符合您需求的 

电力配套。

您可以照旧以管制定价向新能源集团 
购买电力，不一定要转换电力零售商。
如果您选择继续现有安排，就无需采取
任何行动。

若您想转向电力零售商购买电力，步骤
很简单。您只要选定零售商所提供的 
电力配套，零售商将直接与新能源集团
进行协调，为您做好相关安排。请留意
零售商所提供的电力配套。
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无论您选择向哪一家电力零售商购 
买电力，您的电力供应将依然稳定可
靠，无需担心。新能源集团将继续管
理全国电网，照旧负责向所有用户输
送电力。

无论您转向哪一家电力零售商购买电
力，您将继续享有政府给予的水电费
回扣 (U-Save)。

如何选择最符合您需求的电力配套？
您可以向各电力零售商询问，或上网 
http://compare.openelectricitymarket.sg 
 （2018年3月正式启用）就不同零售商
所提供的电力配套进行比较。
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电力市场开放: 

您需知的

大 
重点



         各种 
    电力配套     比一比。

固定价格  
合约期间，您将按照固定价格 
 （例如：每千瓦小时2角）支付电费。

管制定价打折优惠
合约期间，您将享有管制定价打折的
优惠（例如：5%折扣）。新能源集团会
在每一个季度调整管制定价，不过最
终的定价必须获得能源市场管理局的
批准。

高峰期与非高峰期费率
您可在不同时段享有不同的价格  （例
如：高峰期为早上8时到晚上8时，每千
瓦小时2角5分；非高峰期为晚上8时
到早上8时，每千瓦小时1角5分）。

电力零售商将会为您提供这些标准电力配套:

电力零售商所推出的电力配套种类繁多， 
一些电力配套可能附赠额外的服务和产品。
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手册所提供的照片、图表和插图等，仅作说明用途。
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我是否需要 
更换 
    电表？

零售商如何估算 
我的用电量？

零售商将会根据 
一个典型新加坡家庭 

用电趋势的图表， 
来估算您每半小时的 

用电量。

即使您选择向电力零售商购买电力， 
您还是可以自行决定是否要安装智能 
电表，或继续使用现有的电表。

如果您选择保留现有的电表，零售商将
依旧每两个月查看电表数据，用以计算
您的实际用电量。

若改用智能电表，您能计算您每半小时
的用电量。安装智能电表的用户需缴付
相关费用。

我家需要安装智能电表吗？

如果您选择的电力配套是按照使用时段 
定价（例：高峰期与非高峰期费率配套）， 
您的零售商将根据您一天在不同的时段
所使用的电力来计算您的电费。

您可以选择安装智能电表来计算您全天
的实际用电量。如果没有智能电表，您的
零售商将根据能源市场管理局所批准的
方式，来估算您每半小时的用电量。

家庭用户

午夜 12:00 中午 12:00 午夜 12:00

手册所提供的照片、图表和插图等，仅作说明用途。
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商业用户
选择向电力零售商购买电力的商业用户需要安装智能电表，以方便零售商计算和
通过远程监控的方式查看用户每半小时的用电量。用户需缴付相关费用。

什么是 
智能电表?

智能电表是一台能够计算您每半 
小时用电量的数码电表。它也能够
让人远程监控和查看电表数据，以
便为您提供即时有用的用电信息 。

为什么我们需要计算 
 每半小时的用电量？

电力零售商会根据每半小时报价的
电价，在电力批发市场上购买电力来
供应给顾客，因此电力零售商需要

知道顾客每半小时的用电量， 
以便决定他们必须向批发市场 

购入的电量。

       智能 
    电表 ！ 
         真是一个 
     好主意 。
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        如何 
   转向零售商 
 购买电力     ？

先向各电力零售商打听询问，然后选择最 
符合您用电需求的配套。您也可以上网 
http://compare.openelectricitymarket.sg 
就不同零售商所提供的电力配套进行比较。

联系您选定的电力零售商，向对方索取有
关您选择的电力配套的详情。请仔细阅读
和了解合约中的各项条款，如合约期限、
付款条例、需支付多少押金，以及提前解
约所需支付的罚金等事项。

与您选定的电力零售商签约，该零售商随后
会直接与新能源集团接洽，为您做好转换电
力零售商的安排。

备注

与电力零售商签约之前， 
请向对方索取一份说明书，
列出您选定的电力配套的 

合约条款要点。不过请注意，
这份说明书并不是正式的 

合约，您仍需详细阅读正式
合约中的细则，以确保您 
清楚并同意接受合约上 

的每项条款。

3轻 松 转 换 
电力零售商

个简单步骤：

步骤 1

步骤 2

步骤 3

注意 
事项
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您只能向能源市场管理局所授权的 
电力零售商购买电力。

欲查看授权电力零售商名单，请浏览 
www.openelectricitymarket.sg。

如果您不希望收到电力零售商的 
促销信息：

• 电力零售商不可以在未经许可的情况下，致
电、发短信或上门向家庭用户推销电力配套。
如果想进一步保障您的隐私，您可以到 
www.dnc.gov.sg登记，加入谢绝来电的名单。

• 商业用户可在 www.openelectricitymarket.sg 
上登记，以加入谢绝来电的名单。

• 我们非常重视您的隐私。如果您收到任何 
电力零售商未经许可的来电或短信，又 
或者有电力零售商上门推销电力配套，请 
电邮 ema_enquiry@ema.gov.sg 或拨电 
6835 8000通知能源市场管理局。

注意 
事项

1

如果改变主意，您还是可以恢复原来
的安排。

所有的家庭用户，以及每月平均用电量少于
4000千瓦小时的商业用户，都可以选择恢复
原来的安排，以管制定价向新能源集团购买电
力。在转换之前，请事先向电力零售商了解有
关提前终止合约或相关手续所需支付的费用。

2

3
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Pasaran Terbuka untuk 
Bekalan Elektrik ialah satu 
inisiatif oleh Penguasa 
Pasaran Tenaga (Energy 
Market Authority) untuk  
membolehkan anda membeli 
elektrik daripada pembekal 
runcit dengan pelan harga 
yang paling baik memenuhi 
keperluan anda.

HELLO, 
 MARI KITA BINCANGKAN  
   TENTANG PASARAN   
 TERBUKA UNTUK  
   BEKALAN  
ELEKTRIK. 

Anda boleh meraih manfaat 
daripada harga kompetitif, 
tahap perkhidmatan yang 
dipertingkat dan tawaran 
inovatif daripada para 
pembekal runcit.

Anda akan menerima bekalan elektrik 
yang sama tidak kira pembekal runcit 
yang anda pilih. SP Group akan terus 
mengendalikan grid tenaga nasional 
dan membekal elektrik kepada semua 
pengguna. 

Anda akan terus layak menerima Rebat 
Jimat Perbekalan (U-Save) tidak kira 
pembekal runcit yang anda pilih.

Anda boleh bandingkan pelan harga biasa  
yang ditawarkan pembekal runcit berbeza di 
http://compare.openelectricitymarket.sg 
(tersedia mulai Mac 2018).
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Dengan Pasaran Terbuka untuk  
Bekalan Elektrik, anda boleh:
• Terus membeli elektrik daripada  

SP Group pada tarif terkawal; atau
• Tukar kepada membeli elektrik daripada 

pembekal runcit dengan pelan harga yang 
paling baik memenuhi keperluan anda.

 
Anda tidak diwajibkan menukar kepada 
pembekal runcit. Tiada langkah susulan 
diperlukan jika anda pilih untuk terus 
membeli elektrik daripada SP Group pada 
tariff terkawal seperti yang anda lakukan 
hari ini. 
 
Ia adalah mudah untuk bertukar pembekal 
runcit, jika anda mahu membuat demikian. 
Pilih pelan harga pilihan anda dan 
pembekal runcit anda akan berurusan 
secara langsung dengan SP Group untuk 
melaksanakan pertukaran itu.

 6perkara yang  
anda perlu 
ketahui tentang

Pasaran Terbuka untuk 
Bekalan Elektrik
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Harga tetap 
Anda akan bayar harga tetap (misalnya 
20 sen/kWh) bagi elektrik sepanjang 
tempoh kontrak anda.

Diskaun daripada tarif terkawal 
Anda akan nikmati diskaun (misalnya 
potongan 5%) daripada tarif terkawal 
sedia ada sepanjang tempoh kontrak 
anda. Tarif terkawal disemak SP Group 
setiap suku, dengan kelulusan EMA.

Waktu sibuk dan Tidak sibuk
Anda akan nikmati kadar berbeza 
semasa tempoh berbeza (misalnya  
25 sen/kWh bagi masa sibuk, dari  
8 pagi hingga 8 malam; 15 sen/kWh 
bagi masa tidak sibuk, dari 8 malam 
hingga 8 pagi).

Pembekal runcit akan menawarkan pelan harga biasa: 

Pembekal runcit juga boleh menawarkan insentif 
serta perkhidmatan dan produk yang digabungkan 
sebagai sebahagian pelan harga mereka. Semua grafik yang ditunjukkan adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja.
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PERLUKAH SAYA 
MENUKAR METER  

ELEKTRIK  
SAYA?

Adakah saya perlukan Meter Bijak?

Jika anda pilih pelan harga dengan kadar 
yang berbeza-beza menurut waktu elektrik  
digunakan (misalnya, pelan waktu sibuk 
dan tidak sibuk), pembekal runcit anda 
akan mengenakan bayaran berdasarkan 
jumlah elektrik yang anda gunakan pada 
waktu-waktu berbeza dalam sehari.

Anda mempunyai pilihan untuk sama ada 
memasang meter bijak untuk mengukur 
penggunaan sebenar anda sepanjang hari, 
atau menggunakan profil beban untuk 
membuat anggarannya.

Apabila anda memilih untuk membeli 
elektrik daripada pembekal runcit, anda 
mempunyai pilihan sama ada untuk 
mengekalkan meter yang sedia ada atau 
memasang meter bijak.

Jika anda pilih untuk gunakan meter anda 
yang sedia ada, ia akan terus dibaca sekali 
dalam setiap dua bulan.

Menukar kepada meter bijak akan 
membolehkan anda mengukur penggunaan 
eletrik anda setiap setengah jam. Bayaran 
yang bersesuaian akan dikenakan.

Untuk Isi Rumah

12:00pg 12:00tgh 12:00pg

Semua grafik yang ditunjukkan adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja.
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penggunaan biasa  

isi-isi rumah di 
Singapura.

15



APAKAH METER BIJAK?
Meter bijak ialah sebuah meter 

digital yang berupaya mengukur 
penggunaan elektrik anda 

setiap setengah jam. Ia juga 
boleh dibaca dari jarak jauh dan 

memberi anda maklumat  
berguna dan tepat pada  

masa mengenai penggunaan 
elektrik anda.

Untuk Perniagaan
Perniagaan yang memilih membeli elektrik daripada pembekal runcit 
perlu memasang meter bijak untuk mengukur dan membaca penggunaan 
elektrik anda setiap setengah jam dari jarak yang jauh. Bayaran yang 
bersesuaian akan dikenakan.

 METER 
BIJAK! 

     INI SATU IDEA  
      YANG BIJAK.

KENAPA PENGGUNAAN 
SETIAP SETENGAH JAM 

DIPERLUKAN?
Pembekal runcit membeli elektrik 

secara pukal daripada pasaran 
borong elektrik pada harga 

yang berubah setiap setengah 
jam. Justeru pembekal runcit 

perlu tahu penggunaan elektrik 
pelanggan mereka bagi setiap 

setengah jam demi menentukan 
bekalan elektrik yang mereka 

perlukan daripada pasaran 
borong elektrik.
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BAGAIMANA BOLEH 
SAYA TUKAR 
KEPADA PEMBEKAL 

RUNCIT?

 3mudah 
untuk membuat 
pertukaran

Bandingkan pelan harga yang  
ditawarkan pembekal runcit berbeza di  
http://compare.openelectricitymarket.sg 
dan cari satu yang paling baik  
memenuhi keperluan anda. 

Hubungi pembekal runcit pilihan anda 
dan minta maklumat lanjut tentang 
pelan harga yang anda inginkan. Periksa 
syarat kontrak seperti tempoh kontrak, 
syarat bayaran, deposit sekuriti, bayaran 
pembatalan awal, dll.

Daftar dengan pembekal runcit pilihan 
anda, yang akan berurusan secara 
langsung dengan SP Group untuk 
melaksanakan pertukaran untuk anda!

Langkah
1

Langkah
2

Langkah
3

PERHATIAN
Sebelum anda mendaftar 

dengan sesebuah 
pembekal runcit, minta 

Lembaran Fakta kontrak 
utama mengenai pelan 

harga yang anda inginkan. 
Lembaran Fakta itu bukan 

kontrak sebenar. Anda 
harus membaca kontrak 

sebenar dengan teliti 
dan pastikan anda setuju 

dengan terma  
dan syaratnya. 

langkah

        BEBERAPA  
       PERKARA TERAKHIR 

      YANG PERLU 
     DIPERHATIKAN
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Anda hanya harus beli elektrik daripada 
pembekal runcit yang diiktiraf EMA. 

Kunjungi www.openelectricitymarket.sg 
untuk mendapatkan senarai pembekal runcit 
yang diiktiraf.

Anda boleh tukar kembali untuk 
membeli elektrik daripada  
SP Group pada tarif terkawal.   

Perniagaan yang mempunyai purata 
penggunaan bulanan kurang daripada  
4,000 kWh dan setiap rumah boleh memilih 
untuk membeli semula elektrik daripada  
SP Group pada tarif terkawal. Sila periksa 
dengan pembekal runcit anda tentang 
sebarang bayaran pembatalan awal atau 
bayaran lain sebelum membuat pertukaran.

Jika anda enggan menerima pesanan 
pemasaran atau promosi daripada 
pembekal runcit: 

• Isi rumah tidak seharusnya menerima 
panggilan, mesej atau kunjungan yang 
tidak diundang daripada sebarang 
pembekal runcit. Untuk jaminan yang lebih 
kukuh, sila daftar di www.dnc.gov.sg supaya 
diletakkan dalam Daftar Jangan Hubungi. 

• Perniagaan boleh daftar di  
www.openelectricitymarket.sg supaya 
diletakkan dalam Senarai Jangan Hubungi.

• Privasi anda penting. Jika anda menerima 
sebarang panggilan, mesej atau kunjungan 
yang tidak diundang, maklumkan EMA di 
ema_enquiry@ema.gov.sg atau hubungi 
6835 8000.

        BEBERAPA  
       PERKARA TERAKHIR 

      YANG PERLU 
     DIPERHATIKAN

1

2

3
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1

2

3

4

5

6

திறநத மின்சாரச் ்ந்த என்பது 
நீங்கள் உங்கள் தத்ை்களுக்கு ஏறற 
ைி்ைத் திட்டத்தில் ைிற்ப்ையசாளர் 
ஒருைசாி்டமிருநது மின்சாரம் ைசாங்க 
ைழி ச்யைதற்கசா்க எசாி்க்திச் ்ந்த 
ஆ்ையம் (Energy Market 
Authority) அறிமு்கப்படுத்தும் ஒரு 
திட்டம்.

நீங்கள் ைிற்ப்ையசாளர்்களின 
த்பசாடடித்தன்ம மிக்்க ைி்ை்கள்,  
தமம்்பட்ட த்்ைத் தரங்கள், 
புது்மயசாை ்லு்்க்கள் 
ஆ்கியைறறசால் ்பயை்்டயைசாம்.

திறநத மின்சாரச் ்ந்தயின மூைம் நீங்கள்:

•  எஸ்பி குழுமத்தி்டமிருநது (SP Group) 
ஒழுஙகுமு்றப்படுத்தப்பட்ட ்கட்டைத்தில் 
சதசா்டர்நது மின்சாரத்்த ைசாங்க முடியும்; 
அல்ைது

•  உங்கள் தத்ை்களுக்கு ஆ்கப 
ச்பசாருத்தமசாை ைி்ைத் திட்டத்தில் தைறு 
ஒரு ைிற்ப்ையசாளசாி்டமிருநது மின்சாரம் 
ைசாஙகுைதறகு மசாற முடியும்.

நீங்கள் ைிற்ப்ையசாளர் ஒருைருக்கு 
மசாறுைது ்கட்டசாயமல்ை. நீங்கள் இபத்பசாது 
ச்யைது த்பசானதற எஸ்பி குழுமத்தி்டமிருநது 
ஒழுஙகுமு்றப்படுத்தப்பட்ட ்கட்டைத்தில் 
சதசா்டர்நது மின்சாரம் ைசாங்கைசாம். 
நீங்கள் தமல் ந்டைடிக்்்க ஏதும் எடுக்்க 
தைண்டியதில்்ை.

நீங்கள் தைறு ஒரு ைிற்ப்ையசாளருக்கு மசாற 
ைிரும்்பிைசால், அவைசாறு மசாறுைது  எளிது. 
நீங்கள் ைிரும்பும் ைி்ைத் திட்டத்்தத் 
ததர்நசதடுங்கள். உங்கள் ைிற்ப்ையசாளர் 
எஸ்பி குழுமத்து்டன தநரடியசா்கத் 
சதசா்டர்புச்கசாண்டு இநத மசாறறத்்த 
உங்களுக்குச் ச்யது ச்கசாடுப்பசார்.

நீங்கள் யசாசாி்டமிருநது மின்சாரம் 
ைசாஙகுை்தத் ததர்நசதடுத்தசாலும், 
அதத நம்்ப்கமசாை மின்சார 
ைிநிதயசா்கத்்தப ச்பறுவீர்்கள். 
எஸ்பி குழுமம் சதசா்டர்நது தத்ிய 
மின்கட்ட்மப்்பத் சதசா்டர்நது 
இயக்்கி, அ்ைைருக்கும் மின்சாரத்்த 
ைிநிதயசா்கிக்கும்.

நீங்கள் எநத மின்சார 
ைிற்ப்ையசாளருக்கு மசாறிைசாலும் 
யு-த்வ (U-Save) தள்ளு்படி்களுக்கு 
சதசா்டர்நது தகுதி ச்பறுவீர்்கள்.

நீங்கள் சைவதைறு ைிற்ப்ையசாளர்்கள் 
ைழஙகும் ைழக்்கமசாை ைி்ைத் 
திட்டங்க்ள 
http://compare.openelectricitymarket.sg-
ல் ஒப்பிடடுப ்பசார்க்்கைசாம் (மசார்ச் 2018 
முதல் ்கி்்டக்கும்).

திறநத மின்சாரச் 
்ந்த பறறி  
   அறிய வேண்டிய  
   ேிேரங்கள்6
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இஙகு இ்டம்ச்பறறுள்ள ்கிரசா்பிக்ஸ அ்ைத்தும் ைிளக்்கமளிக்கும் 
தநசாக்்கத்திற்கசாை்ை மடடுதம.

5%

ைிற்ப்ையசாளர்்கள் ்பினைரும் ைழக்்கமசாை ைி்ைத் திட்டங்க்ள ைழஙகுைசார்்கள்:

நி்ையசான ேி்ை

நீங்கள் உங்கள் ஒப்பநதக்்கசாைம் முழுைதும் 
மின்சாரத்திறகு ஒரு நி்ையசாை ைி்ை்யச் 
(எ.்கசா. 20 ்கசாசு/kWh) ச்லுத்துவீர்்கள்.

ஒழுஙகுமு்றபபடுததபபட்ட 
்கட்டணததில் தள்ளுபடி

நீங்கள் உங்கள் ஒப்பநதக்்கசாைம் முழுைதும் 
ந்டப்பிலுள்ள ஒழுஙகுமு்றப்படுத்தப்பட்ட 
்கட்டைத்தில் தள்ளு்படி (எ.்கசா: 5% தள்ளு்படி) 
ச்பறுவீர்்கள். ஒழுஙகுமு்றப்படுத்தப்பட்ட 
்கட்டைத்்த எசாி்க்திச் ்ந்த ஆ்ையத்தின 
அனுமதியு்டன, எஸ்பி குழுமம் ்கசாைசாண்டுக்கு 
ஒருமு்ற மறுஆயவு ச்ய்கிறது.

உச்்வநரமும் உச்்மல்ைசாத 
வநரமும்

நீங்கள் சைவதைறு தநரங்களில் சைவதைறு 
ைி்ை ைி்கிதங்க்ள அனு்பைிபபீர்்கள் (எ.்கசா: 
்கசா்ை 8 மைி முதல் இரவு 8 மைி ை்ர உச்் 
தநரத்தில் 20 ்கசாசு/kWh, இரவு 8 மைி முதல் 
்கசா்ை 8 மைி ை்ர உச்்மல்ைசாத தநரத்தில் 
15்கசாசு/kWh).

ைிற்ப்ையசாளர்்கள் தங்களது ைி்ைத் திட்டங்களின 
ஒரு ்பகுதியசா்கச் த்்ை மறறும் உற்பத்திபச்பசாருள் 
சதசாகுபபு்க்ளயும் ஊக்்கச் ்லு்்க்க்ளயும் ைழங்கக்கூடும்.
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சாசு
/k

W
h)

நி்ையசாை ைி்ை

ஒப்பநதக் ்கசாைம்

ஒழுஙகுமு்றப்படுத்தப்பட்ட ்கட்டைம்

ஜைைசாி ்பிபரைசாி மசார்ச் ஏபரல் தம ஜூன ஜூ்ை
மசாதம்

உச்்தநரம்

்பயன்படுத்தும் தநரம்
உச்்மல்ைசாத தநரம் உச்்மல்ைசாத தநரம்

உச்்தநரம் மறறும் 
உச்்மல்ைசாத தநரம்

ஒழுஙகுமு்றப்படுத்தப்பட்ட 
்கட்டைத்தில் தள்ளு்படி

25
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20
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மினபளு 
ஒபபபீட்டளவு 

எனபது எனன?

மின்பளு ஒபபீட்டளவு 
என்பது ்ிங்கபபூசாிலுள்ள 

குடித்தைங்களின 
ைழக்்கமசாை 

்பயன்பசாடடுப த்பசாக்்கின 
அடிப்ப்்டயில் நசாள் 

முழுைதறகுமசாை உங்கள் 
மின்சாரப ்பயன்பசாட்்ட 

மதிப்பிடு்கிறது.

நீங்கள் ைிற்ப்ையசாளர்்களி்டமிருநது 
மின்சாரம் ைசாஙகுை்தத் சதசாிவு ச்யதசால், 
நீங்கள் உங்கள் தறத்பசா்தய மீட்ட்ரதய 
்ைத்துக்ச்கசாள்ளைசாம் அல்ைது ஒரு ஸமசார்ட 
மீட்ட்ரப ச்பசாருத்தைசாம். 

நீங்கள்உங்கள் தறத்பசா்தய மீட்ட்ரதய 
்ைத்துக்ச்கசாள்ள முடிவு ச்யதசால், 
மின்சாரப ்பயன்பசாடு சதசா்டர்நது 
இரு மசாதங்களுக்கு ஒரு மு்ற 
்கைக்ச்கடுக்்கப்படும்.

ஸமசார்ட மீட்டருக்கு மசாறுைது, நீங்கள் 
உங்கள் அ்ர மைி தநர மின்சாரப 
்பயன்பசாட்்ட அளைிடுைதறகு உதவும். 
உசாிய ்கட்டைங்கள் ைிதிக்்கப்படும்.

எனக்கு ஒரு ஸமசார்ட மீட்டர் 
வத்ேயசா?

மின்சாரம் எபத்பசாது ்பயன்படுத்தப்படு்கிறது 
என்பதறத்கற்ப மசாறும் ைி்ை 
ைி்கிதங்க்ளக் ச்கசாண்்ட ஒரு ைி்ைத் 
திட்டத்்த நீங்கள் சதசாிவு ச்யதசால், 
உங்கள் ைிற்ப்ையசாளர் ஒரு நசாளின 
சைவதைறு தநரங்களில் நீங்கள் 
எவைளவு ்பயன்படுத்து்கிறீர்்கள் என்பதன 
அடிப்ப்்டயில் ்கட்டைம் ைிதிப்பசார். 

நசாள் முழுைதறகுமசாை உங்கள் 
உண்்மயசாை ்பயன்பசாட்்ட அளக்கும் 
ஒரு ஸமசார்ட மீட்ட்ரப ச்பசாருத்துை்த 
அல்ைது இ்த மதிப்பிடுைதறகு ஒரு 
மின்பளு ஒபபீடடு அள்ைப ்பயன்படுத்தும் 
மு்ற்ய நீங்கள் ததர்வு ச்யயைசாம்.

இஙகு இ்டம்ச்பறறுள்ள ்கிரசா்பிக்ஸ அ்ைத்தும் ைிளக்்கமளிக்கும் தநசாக்்கத்திற்கசாை்ை மடடுதம.
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ஒரு குடிததனததின 
ேழக்்கமசான அனறசா்ட 
மின்சாரப பயனபசாடடுப 
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அதி்கப 
்பயன்பசாடு

கு்றைசாை 
்பயன்பசாடு

அதி்கப 
்பயன்பசாடு

்கசா்ை 6 மைி

்கசா்ை 1 மைி

்கசா்ை 10.30 மைி

நள்ளிரவு 12 மைிநள்ளிரவு 12 மைி நண்்ப்கல்



22

ஸமசார்ட மீட்டர்
 எனபது எனன?

ஸமசார்ட மீட்டர் என்பது 
ஒவதைசார் அ்ர மைிதநரமும் 

உங்களது மின்சாரப 
்பயன்பசாட்்ட அளைி்டக்கூடிய 

திறனச்பறற மினைிைக்்க 
மீட்டரசாகும். சதசா்ைைிலிருநதும் 

மீட்டசாின அளவீ்்டச் 
ச்யயைசாம். அததசாடு, உங்களது 

மின்சாரப ்பயன்பசாடு ்பறறி 
உசாிய தநரத்தில் ்பயனுள்ள 

ைிைரங்க்ளயும் அது ைழஙகும்.

அ்ர மணிவநரப 
பயனபசாடு எதற்கசா்கத 
வத்ேபபடு்கிறது?

ைிற்ப்ையசாளர்்கள் சமசாத்த 
ைிற்ப்ை மின்சாரச் 

்ந்தயிலிருநது சமசாத்தமசா்க 
மின்சாரம் ைசாஙகு்கிறசார்்கள். 
சமசாத்த ைிற்ப்ை மின்சார 

ைி்ை அ்ர மைிதநரத்திறகு 
ஒரு மு்ற மசாறு்படும். 

எைதை, சமசாத்த ைிற்ப்ை 
மின்சாரச் ்ந்தயிலிருநது 

எவைளவு மின்சாரம் தத்ை 
என்ப்த ைிற்ப்ையசாளர்்கள் 

தீர்மசாைிப்பதறகு 
ைசாடிக்்்கயசாளர்்களின அ்ர மைி 
தநர மின்சாரப ்பயன்பசாடடு ைிைரம் 

தத்ைப்படு்கிறது.

ததசாழில் நிறுேனங்களுக்்கசா்க

ைிற்ப்ையசாளர்்களி்டமிருநது மின்சாரம் ைசாங்க முடிவு ச்யயும் சதசாழில் 
நிறுைைங்கள், அ்ர மைிதநர மின்சாரப ்பயன்பசாட்்ட அளைி்டவும் 
சதசா்ைைிலிருநது ்கைக்ச்கடுக்்கவும் ஸமசார்ட மீட்ட்ரப ச்பசாருத்த தைண்டும். 
உசாிய ்கட்டைங்கள் ைிதிக்்கப்படும். 
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சைவதைறு ைிற்ப்ையசாளர்்கள் 
ைழஙகும் ைி்ைத் திட்டங்க்ள 
http://compare.openelectricitymarket.sg 
எனனும் இ்ையத்தளத்தில் ஒப்பிடடுப ்பசார்த்து, 
உங்கள் தத்ை்களுக்கு ஆ்கப ச்பசாருத்தமசாை 
ஒன்றத் ததர்நசதடுங்கள்.

நீங்கள் ததர்நசதடுக்கும் ைிற்ப்ையசாளரு்டன 
சதசா்டர்புச்கசாண்டு, நீங்கள் ஆர்ைம் ச்கசாண்டுள்ள 
ைி்ைத் திட்டம் ்பறறிய தமல் ைிைரங்க்ளக் 
த்களுங்கள். ஒப்பநதக் ்கசாைம், ்கட்டை மு்ற, 
்பசாது்கசாபபு ்ைபபுத்சதசா்்க, முனகூடடிதய ரத்துச் 
ச்யைதற்கசாை ்கட்டைங்கள் த்பசானற ஒப்பநத 
ைிதிமு்ற்க்ளக் ்கைைித்திடுங்கள்.

நீங்கள் ததர்நசதடுக்கும் ைிற்ப்ையசாளசாி்டம் 
்பதிவு ச்யயுங்கள். அைர் எஸ்பி குழுமத்து்டன 
தநரடியசா்கத் சதசா்டர்புச்கசாண்டு உங்களுக்்கசா்க 
மசாறறத்்தச் ச்யது ச்கசாடுப்பசார்!

படி 1

படி 2

படி 3

ைிற்ப்ையசாளசாி்டம் 
்பதிவு ச்யைதறகு முன, 

நீங்கள் ைிரும்பும் ைி்ைத் 
திட்டத்தின முக்்கிய ஒப்பநத 

ைிதிமு்ற்கள் அ்டங்கிய 
த்கைதைட்்டக் த்கடடுப 

ச்பறுங்கள். எைினும், இநதத் 
த்கைதைடு உண்்மயசாை 

ஒப்பநதமல்ை. நீங்கள் 
உண்்மயசாை ஒப்பநதத்்தப 

்படித்து, ைிதிமு்ற்களும் 
நி்பநத்ை்களும் உங்களுக்கு 

ஏறபு்்டய்ையசா்க 
இருப்ப்த உறுதி 
ச்யயதைண்டும்.

்கேனததில் 
த்கசாள்ளவேண்டிய 

ேிேரங்கள்

மசாறறத்தச் 
த்யதி்ட 

     எளிய 
   படி்கள் 3
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எரி்க்திச் ்ந்த ஆ்ணயததசால்  
அங்ககீ்கரிக்்கபபட்ட ேிறப்னயசாளர்்களி்டம்  
மடடுவம நீங்கள் மின்சாரம்  
ேசாங்கவேண்டும்.

அங்கீ்கசாிக்்கப்பட்ட ைிற்ப்ையசாளர்்கள் யசார்
எை்்பத் அறிய www.openelectricitymarket.sg
எனனும் இ்ையத்தளத்்தப ்பசாருங்கள்.

1

நீங்கள் மீண்டும் எஸபி குழுமததிறகு 
மசாறிச்த்னறு ஒழுஙகுமு்றபபடுததபபட்ட 
்கட்டணததில் மின்சாரம் ேசாங்கைசாம். 

்ரசா்சாி மசாதசாநதிரப ்பயன்பசாடு 4,000 ்கிதைசாைசாடடிறகுக் 
கு்றைசா்க இருக்கும் நிறுைைங்களும், எல்ைசாக் 
குடித்தைங்களும் மீண்டும் எஸ்பி குழுமத்திறகு 
மசாறிச்ச்னறு ஒழுஙகுமு்றப்படுத்தப்பட்ட 
்கட்டைத்தில் மின்சாரம் ைசாங்கைசாம். அவைசாறு மசாறிச் 
ச்ல்ைதறகு முன, முனகூடடிதய ரத்துச் ச்யைதற்கசாை 
்கட்டைம் அல்ைது தைறு ்கட்டைங்கள் ்பறறி 
ைிற்ப்ையசாளசாி்டம் த்கடடுத் சதசாிநது ச்கசாள்ளுங்கள். 

2

•  குடித்தைங்கள் ைிற்ப்ையசாளசாி்டமிருநது  
தைண்்டசாத அ்ழபபு்கள், த்கைல்்கள் அல்ைது 
ைரு்்க்கள் எ்தயும் நீங்கள் ச்பறக்கூ்டசாது. 
இ்த தமலும் உறுதிப்படுத்திக் ச்கசாள்ள, 
அனபுகூர்நது www.dnc.gov.sg-ல் அ்ழக்்கக்கூ்டசாத 
எண்்களுக்்கசாை ்பதிை்கத்தில் ்பதிவு 
ச்யதுச்கசாள்ளுங்கள்.

•   சதசாழில் நிறுைைங்கள் சதசா்டர்புச்கசாள்ளக்கூ்டசாத 
நிறுைைங்களின ்படடியலில் இ்டம்  ச்பற,  
www.openelectricitymarket.sg-ல் ்பதிவு 
ச்யதுச்கசாள்ளைசாம். 

•  உங்களது அநதரங்கத்தன்ம முக்்கியம். நீங்கள்  
ைிற்ப்ையசாளர் ஒருைசாி்டமிருநது தைண்்டசாத 
அ்ழபபு்கள், ைிளம்்பரச் ச்யதி்கள் அல்ைது 
ைரு்்க்கள் எைற்றதயனும் ச்பறறசால், எசாி்க்திச் 
்ந்த ஆ்ையத்தின ema_enquiry@ema.gov.sg 

    எனனும் மு்கைசாிக்கு மினைஞ்ல் அனுபபுங்கள் 
அல்ைது 6835 8000-ஐ அ்ழயுங்கள்.

3 நீங்கள் ேிறப்னயசாளர்்களி்டமிருநது 
்ந்தபபடுததல் அல்ைது ேிளம்பர 
த்யதி்கள் வபசானறேற்றப தபற 
ேிரும்பசாேிட்டசால்:



Visit www.openelectricitymarket.sg or 
call 1800-233-8000 to find out more

Want to FInd 
out more about the 
Open Electricity 

Market? 





Website: www.openelectricitymarket.sg 
Hotline: 1800-233-8000

All information is correct at time of printing.

An initiative by 


