
เอกสารข้อมูลโครงการฉบบันีแ้ปลจากเอกสารภาษาองักฤษ ฉบบัวนัที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2558 
 

 
 

วันที่จัดท ำเอกสำร 12 กนัยายน พ.ศ. 2555 

วันที่เอกสำรได้รับกำรแก้ไขล่ำสุด  4 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 

ชื่อโครงกำร โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมเทพพนา 

ผู้กู้ยมื/บริษัทที่กู้หรือลงทุนในหุ้น บริษัทเทพพนา วินด์ ฟาร์ม จ ากดั 

ประเทศ ประเทศไทย 

เลขที่โครงกำร/แผนงำน 45924-014 

สถำนะโครงกำร อนมุติั 

สถำนที่ตัง้โครงกำร จงัจงัหวดัชยัภมูิ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

ส าหรับการจดัเตรียมแผนงานหรือยทุธศาสตร์ระดบัประเทศ การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่โครงการ หรือการระบหุรืออ้างถึงดินแดนตลอดจน 

พืน้ที่ทางภมิูศาสตร์แหง่ใดแหง่หนึ่งในเอกสารนี ้ธนาคารพฒันาเอเชียมิได้มีเจตนาที่จะตดัสินสถานะทางกฎหมายหรือสถานะอื่นใดของดินแดนหรือ 
พืน้ที่เหลา่นัน้ 

สำขำ                                       การผลิตพลงังานทดแทน – ลม  

แยกตำมสำขำและ/หรือสำขำย่อย           –            

แยกตำมหวัข้อ                                   –  

แยกตำมลกัษณะกำรส่งเสริมควำมเสมอภำคของหญิงชำย  

ผู้สนับสนุนโครงกำร                      บริษัทผลิตไฟฟ้ำ จ ำกดั(มหำชน)              

 

 กำรสนับสนุนทำงกำรเงนิ 

ประเภท/รูปแบบของควำมช่วยเหลือ เลขที่อนุมัต ิ แหล่งเงนิ 
วงเงนิที่อนุมตั ิ 

(พัน) 

PS 7376 เงินกู้สกลุเงินท้องถ่ิน 
(เอกสารอยูร่ะหวา่งการเจรจา) 

145,218 บาท 

รวมเงนิ  

 

เอกสำรข้อมูลโครงกำร 

 
เอกสารข้อมลูโครงการ (Project Data Sheets: PDS) ถือเป็นเอกสารท่ีให้ข้อมลูโดยสรุปของโครงการหรือแผนงาน 
เน่ืองจากเป็นเอกสารท่ีอยูร่ะหว่างการด าเนินงาน จงึอาจมีการให้ข้อมลูเพิม่เตมิภายหลงัซึง่ไม่ปรากฎในเอกสารฉบบัแรก 
ข้อมลูของโครงการท่ีอยูร่ะหว่างเสนอเป็นข้อมลูเบือ้งต้นท่ีอาจเปล่ียนแปลงได้และให้ไว้เพ่ือเป็นแนวทางเทา่นัน้ 
 



 

 สรุปประเดน็ด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคม 

มุมมองด้ำนสิ่งแวดล้อม 

ส าหรับมาตรการป้องกนัด้านสิ่งแวดล้อมนัน้ โครงการนีต้ัง้อยู่ในฝ่ังเนินเขาของจงัหวดัชยัภมูิ มีความสงูจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 500 
เมตรและจดัอยู่ในหมวด B ทางสิ่งแวดล้อมตามการคาดการณ์ท่ีวา่โครงการจะไม่สง่ผลกระทบท่ีมีนยัยะส าคญั 
ทัง้นีจ้ะมกีารตรวจสอบเบือ้งต้นถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึน้จากโครงการและจดัท าแผนจดัการสิ่งแวดล้อมซึง่จะมีมาตรการท่ีเพียงพอในก
ารรับมือกบัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ เช่น การกดัเซาะ เสียง และอนัตรายตอ่นก อนัเป็นการปฏิบติัตามค าแถลงนโยบายป้องกนัผลกระทบของ ADB 
หรือ Safeguard Policy Statement (พ.ศ.2552) 

กำรโยกย้ำยถิ่นโดยไม่สมัครใจ 

ส าหรับมาตรการป้องกนัทางสงัคมนัน้ คาดวา่โครงการจะได้รับการจดัอยู่ในหมวด C ส าหรับประเดน็การโยกย้ายถ่ินโดยไมส่มคัรใจ 
จากการประเมินเบือ้งต้นไมพ่บประเดน็เก่ียวกบัการโยกย้ายถ่ินในพืน้ท่ีโครงการ ทัง้นี ้
จะมีการตรวจสอบความถกูต้องและยืนยนัรายงานการประเมินเบือ้งต้นซึ่งรวมถึงการประเมินประเดน็อื่นๆด้านสงัคมท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวา่งการก่อ
สร้างและการด าเนินโครงการในระหวา่งการตรวจสอบสถานะโครงการ (due diligence) อีกครัง้หนึ่ง 
โครงการจะจดัท าเอกสารให้รายละเอียดมาตรการป้องกนัทางสงัคมท่ีเหมาะสมเพ่ือรับมือและบรรเทาประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัการโยกย้ายถ่ินโดยไมส่
มคัรใจหากมีประเดน็ดงักลา่ว  

ชนพืน้เมือง 
คาดวา่โครงการจะได้รับการจดัอยู่ในหมวด C ส าหรับประเดน็ชนพืน้เมือง 
จากการประเมินเบือ้งต้นไมพ่บประเดน็ท่ีเก่ียวกบัชนพืน้เมืองในพืน้ท่ีโครงการ ทัง้นี ้
จะมีการตรวจสอบความถกูต้องและยืนยนัรายงานการประเมินเบือ้งต้นซึ่งรวมถึงการประเมินประเดน็อื่นๆด้านสงัคมท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวา่งการก่อ
สร้างและการด าเนินโครงการในระหวา่งการตรวจสอบสถานะโครงการ (due diligence) อีกครัง้หนึ่ง 
โครงการจะจดัท าเอกสารให้รายละเอียดมาตรการป้องกนัด้านสงัคมท่ีเหมาะสมเพ่ือรับมือและบรรเทาประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัชนพืน้เมืองหากมีประเ
ดน็ดงักลา่ว 

 

 กำรส่ือสำร กำรมีส่วนร่วม และกำรปรึกษำกับผู้มีส่วนได้เสีย 

ระหว่ำงกำรออกแบบโครงกำร 

- 

ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรโครงกำร 

- 

 

 ค ำอธิบำยโครงกำร 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมเทพพนา  

 



 เหตุผลและควำมเช่ือมโยงของโครงกำรกับยุทธศำสตร์ระดับประเทศ/ 
ภูมิภำค 

โครงการนีจ้ะ 1) ท าให้ประเทศไทยมีพลงังานผสมผสานท่ีหลากหลาย โดยผา่นการเพิ่มพลงังานทดแทนเตม็ประสิทธิภาพ 
ซึง่จะช่วยให้ประเทศบรรลเุป้าหมายร้อยละ 25 ของพลงังานเชิงพาณิชย์ขัน้ต้นท่ีมาจากพลงังานทดแทนภายในปี พ.ศ. 2563 2) 
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเติบโตและยัง่ยืนของโครงการพลงังานลมขนาดใหญ่ในประเทศไทยซึง่ด าเนินงานโดยภาคเอกชน และ 3) ติดตัง้ 
และด าเนินการโรงงานไฟฟ้าพลงังานลม ทีมีความจไุฟฟ้า 7.5 เมกะวตัต์ 

 

 ผลกระทบต่อกำรพัฒนำ 

ยทุธศาสตร์หุ้นสว่นการพฒันาระดบัประเทศส าหรับประเทศไทย ระหวา่งปี พ.ศ. 2550-2554 เน้นท่ียทุธศาสตร์หลกัของหุ้นสว่นสามด้าน ได้แก ่
การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน การพฒันาสิ่งแวดล้อมท่ียัง่ยืน และการพฒันาตลาดทนุ นอกจากนัน้ 
แผนพฒันาพลงังานทางเลือกของรัฐบาลระหวา่งปี พ.ศ. 2555-2564 ได้บนัทึกศกัยาภาพของพลงังานลมท่ีดีมากในประเทศไทย 
และการน าเข้าพลงังานจะสามารถลดน้อยลงได้โดยผา่นการลงทนุภาคเอกชนในสาขาดงักลา่วนี ้

 

 ผลผลิตและควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำน 

อธิบำยผลผลิต 
สถำนะในกำรด ำเนินงำน  
(ผลผลิต กิจกรรมและประเด็นปัญหำที่เป็นอุปสรรค) 

– – 

สถำนะของวัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำ สถำนะของกำรด ำเนินงำน/กำรก่อสร้ำง 

 โครงการเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date) 
เมื่อวนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ตามท่ีก าหนดไว้ 
โดยใช้งบประมาณในการด าเนินการต ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ 
โครงการนีด้ าเนินการเสร็จสิน้เมื่อวนัท่ี 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ  

–  

 

 โอกำสทำงธุรกจิ 

วันที่ประกำศครัง้แรก – 

กำรบริกำรด้ำนที่ปรึกษำ 

– 



ประกำศกำรจัดซือ้จดัจ้ำงและกำรรับที่ปรึกษำ 

– 

 

 ตำรำงเวลำ 

วันที่อนุมัติแนวคิด 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

วันที่ตรวจสอบข้อมูล 3 – 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  

วันที่น ำเสนอให้ผู้บริหำรพิจำรณำอนุมตั ิ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

วันที่โครงกำรผ่ำนกำรอนุมัติ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

 

 ก ำหนดกำรที่ส ำคัญ 

เลขที่อนุมัต ิ วันที่อนุมัต ิ วันที่ลงนำม วันที่มีผลบังคับใช้ 
วันที่สิน้สุด 

เดิม ปรับ/แก้ไข จริง 

– – – – – – – 
 

 สถำนที่ตดิต่อและข้อมูลล่ำสุด 

เจ้ำหน้ำที่ที่ รับผิดชอบของ ADB แดเนียล วิดเมอร์ (dwiedmer@adb.org) 

ส ำนักงำนที่รับผิดชอบของ ADB ส านกัปฏิบติัการภาคเอกชน 

แผนกที่รับผิดชอบของ ADB แผนกการเงินโครงสร้างพืน้ฐาน 2 

 

 ข้อมูลเพิ่มเตมิ 

เว็บไซต์โครงกำร http://www.adb.org/projects/45924-014/main 

รำยกำรเอกสำรโครงกำร http://www.adb.org/projects/45924-014/documents 

 




