
 

 

 

 

วันที่จัดท าเอกสาร                         17 เมษายน พ.ศ. 2555 

วันทีล่่าสุดในการปรับเอกสาร       15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 

 
 

ช่ือโครงการ        โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ระดับจังหวัด 

ผู้กู้ยืม/บริษัทท่ีกู้หรือลงทุนในหุ้น บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ย ีจ ากัด 

ประเทศ ประเทศไทย  

เลขท่ีโครงการ/แผนงาน 45923-014  

สถานะ อนุมัติ 

สถานที่ตั้ง จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ส าหรับการจัดเตรียมแผนงานหรือยุทธศาสตรร์ะดับประเทศ การให้การสนับสนุนทางการเงนิแก่โครงการ 
หรือการระบุหรืออ้างถึงดินแดนตลอดจนพ้ืนทีท่างภูมิศาสตร์แห่งใดแห่งหนึ่งในเอกสารนี้ 
ธนาคารพัฒนาเอเชียมิได้มีเจตนาที่จะตดัสินสถานะทางกฎหมายหรือสถานะอื่นใดของดนิแดนหรือพ้ืนที่เหลา่นั้น 

แยกตามสาขาและ/หรือสาขาย่อย           ยังไม่ได้แยกสาขา/เพื่อแยกสาขา 

แยกตามหัวข้อ                                         ยังไม่ได้แยกหัวข้อ 

แยกตามลักษณะการส่งเสริมความเท่าเทียมกันของหญิงชาย – 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารข้อมูลโครงการ (Project Data Sheet) 
เอกสารข้อมูลโครงการ (Project Data Sheets: PDS) ถือเป็นเอกสารท่ีให้ข้อมูลโดยสรุปของโครงการหรือแผนงาน 
เน่ืองจากเป็นเอกสารท่ีอยูร่ะหว่างการด าเนินงาน จึงอาจมกีารให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังซึ่งไม่ปรากฎในเอกสารฉบับแรก 
ข้อมูลของโครงการท่ีอยูร่ะหว่างเสนอเป็นข้อมูลท่ีอาจเปล่ียนแปลงได้และให้ไวเ้พื่อเป็นแนวทางเท่าน้ัน 
 

เอกสารข้อมูลโครงการฉบับน้ีแปลจากเอกสารภาษาอังกฤษฉบับวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2556 

 



  การสนับสนนุทางการเงนิ 

ประเภท/รูปแบบของความช่วยเหลือ เลขที่อนุมัติ แหล่งเงิน 
วงเงินที่อนุมัติ 

(พันดอลลาร์สหรัฐ) 

เงินกู้ภาคเอกชนและการเข้าร่วมทุนในโครงการ 
(equity) 

7356 
 

แหล่งอื่น  
(เอกสารอยู่ระหว่างการเจรจา) 

15,000 

เงินกู้ภาคเอกชนและการเข้าร่วมทุนในโครงการ 
(equity) 

7356 เงินกู้ภาคเอกชน 
(เอกสารอยู่ระหว่างการเจรจา) 

25,200 

รวม  US$40,200 
 

 

 สรุปประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม 

ตามนโยบายป้องกันความเสี่ยงดา้นสังคมของ ADB (พ.ศ. 2552) โครงการนี้จัดยู่ในกลุ่ม B ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม, กลุ่ม C 
ในประเด็นด้านการโยกย้ายถิ่นโดยไมส่มัครใจ และกลุ่ม C ในประเด็นด้านชนพื้นเมือง นอกจากนี้ 
ยังไดร้ะบุผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากโครงการและได้ก าหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือหลีกเลี่ยง ลด 
บรรเทาและชดเชยผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์โดยผนวกอยู่ในรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental 
Examination:IEE) ซึ่งได้จัดท าส าหรับโครงการระยะ 2A และ 2B บริษัทบางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ากัดมีความสามารถและความมุ่งม่ันที่จะบริหารผลกระทบดา้นสังคมและสิง่แวดล้อมของโครงการได้อย่างเหมาะสม  
ดังได้อธิบายรายละเอียดไว้ในแผนบรหิารจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่ในรายงาน IEE สถานที่ก่อสร้างโครงการระยะ 2A และ 2B 
อยูใ่นความครอบครองของบริษัทบางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัดแล้ว 
โดยมีการตกลงกันระหว่างผู้ทีต่้องการจะซื้อและผู้ที่ต้องการจะขาย ในระหว่างการก่อสร้างจะมีการจ้างแรงงานประมาณ 600 คน 
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานฝีมือและแรงงานด้อยฝีมือ บริษัทบางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ากัดตลอดจนบรษิัทผู้รบัเหมาจะปฏบิัติตามยุทธศาสตร์การคุ้มครองทางสงัคมของ ADB (ปีพ.ศ. 2544) 
ทั้งยังจะรายงานผลการปฎบิัติตามกฎหมายแรงงานภายในประเทศและมาตรฐานแรงงานหลักที่ได้รับการยอมรับระหว่างประเทศให้ 
ADB ทราบเป็นรายปี มีการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลหลายครั้ง 
โดยได้เชิญผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ เขา้ร่วมเพ่ือรับรองการมีส่วนร่วมของสาธารณะ 
กิจกรรมดังกล่าวได้รับการยืนยันระหวา่งการตรวจเยี่ยมสถานที่ตั้งโครงการเพื่อตรวจสอบสถานะ (due diligence) 
และพบวา่สอดคล้องกับข้อก าหนดของ ADB ส่วนการส่งเสริมความเท่าเทียมของหญิงชายนั้น 
โครงการนี้อยู่ในกลุ่มที่ไม่มีประเด็นด้านมิติหญิงชาย 

ส่ิงแวดล้อม                                       
– 

การโยกย้ายถิ่นโดยไม่สมัครใจ                
– 

ชนพ้ืนเมือง                                        
– 

 



 การสือ่สาร การมีส่วนร่วมและการปรกึษากับผู้มสี่วนได้เสีย 

ได้จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลหลายครั้ง โดยได้เชิญผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายตา่งๆ 
เข้าร่วมเพื่อรับรองการมีส่วนร่วมของสาธารณะ 
กิจกรรมดังกล่าวได้รับการยืนยันระหวา่งการตรวจเยี่ยมสถานที่ตั้งโครงการเพื่อตรวจสอบสถานะ (due diligence) 
และพบวา่สอดคล้องกับข้อก าหนดของ ADB  

ระหว่างการออกแบบโครงการ                
– 

ระหว่างการด าเนินการโครงการ             
 – 

 

 ค าอธิบายโครงการ 

การพัฒนาโครงการและการด าเนินการจะแบ่งเป็นสองระยะ (โครงการระยะ 2 A [จังหวัดชัยภูม]ิ และโครงการระยะ 2 B 
[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา] ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ามาตรฐานจากพลังงานทดแทน 4 
ฉบับซึ่งท ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แต่ละแห่งผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 25 เมกะวัตต์) 
โครงการจะมีก าลังการผลิตติดต้ังรวม 50 เมกะวัตต์และใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกรวม (multicrystalline photovoltaic 
technology) ไฟฟ้าที่โครงการผลิตได้เกินกว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะส่งเข้าสู่เครือข่าย (grid) 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะต่ออายุโดยอัตโนมัติทุก 5 ปี 
นอกเหนือจากราคาขายส่งไฟฟ้าแล้ว ยังก าหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) จ านวน 8 
บาทต่อหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงเป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันที่เร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ด้วย  
การพัฒนาโครงการแต่ละระยะจะจัดท าสัญญาวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้างแยกกันคนละฉบับ 
โดยวางแผนจะเร่ิมการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์จากทั้งสองโครงการในปี พ.ศ. 2556 

    

   วัตถุประสงค์และขอบเขต 

โครงการนี้จะ 1) 
เพ่ิมการผสมผสานของพลังงานหลายประเภทในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยโดยการเพิ่มก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
2) แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้และความยั่งยืนของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ของภาคเอกชน 3) 
ติดตั้งและด าเนินการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ 2 แห่งโดยมีก าลังการผลิตติดตั้งรวม 50 เมกะวัตต์  

 
 
 
 
 
 



 เหตุผลและความเชื่อมโยงของโครงการกับยทุธศาสตร์ระดับประเทศ/ภมูิภาค 

ยุทธศาสตร์ความเป็นหุน้ส่วนระดับชาติของประเทศไทยฉบับปี พ.ศ. 2550-2554 มุ่งเน้นไปที่ประเด็นยุทธศาสตร์ทีส่ าคัญสามด้าน ไดแ้ก่ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และตลาดทุน 
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของรัฐบาลซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเม่ือวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2552 
กล่าวถึงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในประเทศไทยวา่เป็นแหล่งพลังงานทีมี่ศักยภาพสูงและจะช่วยประหยัดการน าเข้าพลังงานได้โดยผ่านก
ารใช้พลังงานแสงอาทิตย์และการลงทนุของภาคเอกชน 
โครงการนี้ยังสนับสนุนวัตถุประสงค์ระยะยาวของรัฐบาลส าหรับแผนการลงทนุโดยกองทุนพัฒนาพลังงานสะอาด (Clean Technology 
Fund:CTF)  โดยน ากองทุนดังกล่าวมาสนับสนุนโครงการพลังงานทดแทนของภาคเอกชนในประเทศไทย  

 
 

 ผลผลิตและความคืบหนา้ในการด าเนนิงาน 

อธิบายผลผลิต (output) สถานะในการด าเนินงาน                                           

(ผลผลิต 

กิจกรรมและประเด็นปัญหา) 

การติดต้ังและด าเนินการโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ซึ่งมีก าลังผลิตติดต้ังรวม 
50เมกะวัตต์-ดีซี 

– 

สถานะของวัตถปุระสงค์ในการพฒันา การเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญ 

โครงการอยู่ในขั้นก่อนการก่อสร้าง – 

 
 

 โอกาสทางธุรกิจ 

วันที่ประกาศครัง้แรก – 

การบริการดา้นท่ีปรึกษา – 

การจัดซ้ือจดัจ้าง – 

ประกาศการจัดซ้ือจัดจ้างและการรับที่ปรึกษา  
http://www.adb.org/projects/45923-014/business-opportunities  

 
 
 
 
 
 

http://www.adb.org/projects/45923-014/business-opportunities


 ตารางเวลา 

การอนุมัติแนวคิด 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

การตรวจสอบข้อมูล – 

การประชุมพิจารณาของผู้บริหาร 30 เมษายน พ.ศ. 2555 

การอนุมัติโครงการ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 

การตรวจเยี่ยมโครงการครั้งลา่สุด 19 มีนาคม พ.ศ. 2555 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2555 

 
 

 ก าหนดการที่ส าคญั 

เลขท่ีอนุมัติ วันที่อนุมัติ วันที่ลงนาม วันที่มีผลบังคับใช้ วันที่ส้ินสุด 

เดิม ปรับ/แก้ไข จริง 

ภาคเอกชน 7356 
25 มิถุนายน 

2555 
12 ธันวาคม 

2555 
12 ธันวาคม 2555 – – 30 มิถุนายน 2556 

 

 

 สถานที่ตดิต่อและข้อมูลล่าสุด 

เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบของ ADB  แดเนียล วิดเมอร์ (dwiedmer@adb.org) 

ส านักท่ีรับผิดชอบของ ADB ส านักปฏิบัติการภาคเอกชน 

แผนกที่รับผิดชอบของ ADB  แผนกการเงินโครงสร้างพื้นฐาน 2 

หน่วยงานที่ด าเนินการ – 

 
 

 ลิงค ์

เว็บไซต์โครงการ http://www.adb.org/projects/45923-014/main 

รายการเอกสารโครงการ http://www.adb.org/projects/45923-014/documents 

 

http://www.adb.org/projects/45923-014/main
http://www.adb.org/projects/45923-014/documents

