
 

 

ประเทศไทย:  การลงทุนหลักในโครงการของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระรายใหญ่ 

ช่ือโครงการ การลงทนุหลกัในโครงการของผู้ผลติไฟฟ้าอิสระรายใหญ่ 
เลขที่โครงการ 51273-001 
ผู้กู้ /บริษัท บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

(Gulf Energy Development Public Company Limited) 
ประเทศ ประเทศไทย 
สถานท่ีตัง้ ทัว่ประเทศ 
เลขที่อนมุตั ิ EI7525 
ประเภทหรือรูปแบบความ
ช่วยเหลอื/จ านวนเงิน  

แหลง่ทนุสามญั                             75.00 ล้านเหรียญสหรัฐฯ        อนมุตัิแล้ว
(Ordinary Capital Resources)   

วาระเชิงยทุธศาสตร์ การเจริญเติบโตแบบยัง่ยืนที่ค านงึถึงสิง่แวดล้อม 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบครอบคลมุทกุภาคสว่น  

ปัจจยัขบัเคลือ่นความ
เปลีย่นแปลง 

การพฒันาภาคเอกชน 

สาขา / สาขายอ่ย พลังงาน – การผลติพลงังานสิน้เปลอืง (conventional energy generation) 
ความเป็นธรรมทางเพศและ                   
การบรูณาการมติิหญิงชาย 

ไมม่ีประเด็นนี ้

ส านกัที่รับผิดชอบของ ADB  ส านกัปฏิบตัิการภาคเอกชน (Private Sector Operations Department)  
แผนกที่รับผิดชอบของ ADB  แผนกการเงินโครงสร้างพืน้ฐาน 2 (Infrastructure Finance Division 2) 
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของ ADB  โรเบิร์ต เอส ลอ็กฮาร์ท (Lockhart, Robert S.)  
ผู้สนบัสนนุโครงการ  
ค าอธิบาย กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี เป็นบริษัทผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ที่สดุรายหนึง่ของไทย  และเป็น

เจ้าของโครงการพลงังานก๊าซธรรมชาติเชิงยทุธศาสตร์ทีใ่หญ่ที่สดุในประเทศ    
ทรัพย์สนิของบริษัทประกอบด้วยโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติที่เปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจ านวน 10 โครงการ  มีก าลงัการผลติติดตัง้ทัง้สิน้ 4,373 เม
กะวตัต์  โดยมีก าลงัการผลติ 1,755 เมกะวตัต์ที่มาจากเงินลงทนุของบริษัทโดยตรง  
แผนการลงทนุในโครงการพลงังานท่ีใหญ่ที่สดุในประเทศไทยของกลัฟ์ เอ็นเนอร์จี เป็น
ปัจจยัท าให้บริษัทมีการเติบโตที่แข็งแกร่ง  โครงการของบริษัทซึง่ก าลงัอยูใ่นระหวา่ง
การก่อสร้างและมีก าหนดทีจ่ะเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ประมาณปีพ.ศ. 2560 - 2563 
ประกอบไปด้วยโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติ 11 โครงการและโครงการ
โรงไฟฟ้าชีวมวล 1 โครงการ  (ก าลงัการผลติ1,452 เมกะวตัต์)  นอกจากนี ้บริษัทยงัมี



โครงการผลติไฟฟ้าอิสระขนาดใหญ่อีก 2 โครงการ (ก าลงัการผลติ 5,570 เมกะวตัต์) ท่ี
ก าลงัอยูใ่นระหวา่งการพฒันา โดยมีก าหนดทีจ่ะเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ประมาณปี
พ.ศ. 2564 - 2567  

วตัถปุระสงค์และขอบเขต     การลงทนุของ ADB จะช่วยตอบสนองความต้องการท่ีเพิ่มขึน้ของประเทศไทยใน
การผลติพลงังานไฟฟ้าที่สะอาด ต้นทนุต ่า และมีประสทิธิภาพ    มีการประมาณการวา่   
ในระหวา่งปีพ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2579  ความต้องการพลงังานโดยรวมของไทยจะ
ขยายตวัในอตัราการเติบโตเฉลีย่  (CAGR) ทีร้่อยละ 2.5  โดยเป็นผลมาจากการ
เพิ่มขึน้ของประชากรในประเทศ    สภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแกร่ง และอตัราการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจโดยเฉลีย่ที่ร้อยละ 2.5 ตอ่ปี ในระหวา่งปีพ.ศ. 2559 - 2564    
อตัราการบริโภคพลงังานตอ่หวัของไทยในปัจจบุนัยงัคอ่นข้างต า่เมื่อเทียบกบัประเทศ
ที่พฒันาแล้ว   ในขณะเดียวกนั  โรงไฟฟ้าที่มีอยูเ่ดิมในประเทศก าลงัจะกลายเป็น
โรงไฟฟ้าที่ล้าสมยัและ/หรือก าลงัจะหมดอายขุยัการใช้งาน    กลัฟ์ เอ็นเนอร์จีจะ
แสวงหาโอกาสทางการเติบโตใหม่ๆ  ด้วยการขยายการลงทนุในด้านการผลติพลงังาน
หมนุเวยีน   รวมทัง้น าประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินงานในประเทศไทยที่ผา่นมาไปใช้
กบัการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ นอกประเทศด้วย     

การเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์
ระดบัประเทศ/ภมูิภาค 

เป้าหมายหลกัของโครงการสอดคล้องกบัการทบทวนยทุธศาสตร์ 2020 ระยะกลางของ 
ADB (Midterm Review of Strategy 2020)  ซึง่ยงัคงยืนยนัการสนบัสนนุของ ADB 
ตามแผนยทุธศาสตร์ 2020 (Strategy 2020) ในด้านตอ่ไปนี ้คือ (i) บทบาทของ
ภาคเอกชนในการตอบสนองความต้องการพลงังานสะอาดในภมูภิาคที่เพิ่มสงูขึน้ (ii) 
การลดความยากจนด้วยการสง่เสริมให้เศรษฐกิจมกีารขยายตวัอยา่งรวดเร็วและ
ครอบคลมุทกุภาคสว่น   (iii) การใช้ประโยชน์จากจดุแข็งของการด าเนินงานของ ADB 
ทัง้ในด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  การเงิน  และด้านอื่น ๆ  และ (iv) การสนบัสนนุโครงการ
ริเร่ิมตา่งๆ ท่ีมเีป้าหมายเพื่อสง่เสริมการร่วมลงทนุระหวา่งภาครัฐและเอกชน  
โครงการนีส้อดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์หุ้นสว่นการพฒันาระดบัประเทศของเอดีบี
ส าหรับประเทศไทยฉบบัลา่สดุ ปีพ.ศ. 2556 – 2559 (Country Partnership Strategy 
for Thailand (CPS) 2013-2016) รวมทัง้แผนปฏิบตัิการเพื่อการด าเนินงานของเอดีบี
ส าหรับประเทศไทย ปีพ.ศ. 2560 – 2562 (Country Operations Business Plan 
(COBP) 2017-2019) ซึง่ทัง้สองแผนเน้นความส าคญัของประเดน็การพฒันาตอ่ไปนี ้
ได้แก่ (i) การเพิม่ก าลงัการผลติไฟฟ้าที่สะอาด (ii) การเพิ่มพนูประสทิธิภาพของการ
ผลติพลงังานไฟฟ้า (iii) การร่วมลงทนุระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน และ (iv) การ
พฒันาตลาดทนุ  
โครงการนีส้อดคล้องกบันโยบายด้านพลงังานของ ADB ซึง่ให้ความส าคญัแก่การ
ลงทนุเพื่อการใช้พลงังานอยา่งมปีระสทิธิภาพ  การจดัหาพลงังานท่ีมีต้นทนุต ่าที่สดุ  
การมีสว่นร่วมของภาคเอกชน   และการขยายโอกาสในการเข้าถึงพลงังานไฟฟ้าของผู้
ยากไร้   ADB ให้การสนบัสนนุโครงการท่ีใช้เทคโนโลยีที่มีประสทิธิภาพ  เช่น การผลติ



พลงังานไฟฟ้าความร้อนร่วม  และโครงการท่ีน าอปุกรณ์ควบคมุการปลอ่ยก๊าซเรือน
กระจกทีท่นัสมยัมาร่วมใช้ด้วย  

การจัดประเภทของมาตรการป้องกนัผลกระทบ 
สิง่แวดล้อม                                                                                                                        A 

การโยกย้ายถ่ินโดยไมส่มคัรใจ                                                                                             B 
ชนพืน้เมือง                                                                                                                        B 

 
สรุปประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 
สิง่แวดล้อม การลงทนุท่ีเสนอนีเ้ป็นการด าเนนิธุรกรรมทางการเงินตามปกติ (General Corporate 

Finance) และจดัอยูใ่นหมวด A ของมาตรการป้องกนัผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม   การ
ตรวจสอบภายในของบริษัทซึง่กระท าโดยผู้ตรวจสอบจากนอกองค์กรเป็นไปตาม
ข้อก าหนดในถ้อยแถลงนโยบายเชิงป้องกนัผลกระทบของ ADB (Safeguard Policy 
Statement)  ผลของการตรวจสอบพบวา่ กลไกส าหรับป้องกนัผลกระทบตอ่
สิง่แวดล้อม สขุอนามยั และความปลอดภยั (Environment, Health, and Safety: 
EHS) ได้เข้าไปเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการด าเนินธุรกิจของบริษัท  ในขณะท่ี
พนกังานผู้ รับผิดชอบมีการท างานอยา่งใกล้ชิดกบัพนกังานจากแผนกอื่นๆ (การ
วางแผน การพฒันาธุรกิจ และฝ่ายปฏิบตัิการ) เพื่อให้การปฏิบตัิตามกฎระเบียบและ
การบริหารความเสีย่งเป็นไปอยา่งเคร่งครัด      ทีมงาน EHS ประกอบไปด้วยบคุลากร
ทีทุ่ม่เทและมีความเช่ียวชาญ  ซึง่ได้พฒันาทัง้ระบบและขัน้ตอนตา่งๆ ส าหรับการ
บริหารจดัการผลกระทบทาง EHS โดยรวมอยา่งครอบคลมุ   ทัง้ในระดบัโครงการและ
ระดบัองค์กร    การตรวจสอบ  การรายงานและการจดัเก็บเอกสารเก่ียวกบัการท างาน
ของ  EHS ได้ถกูน าไปรวมไว้ในกระบวนการบริหารจดัการของบริษัทและสามารถ
ติดตามได้โดยง่าย   นอกจากนี ้โรงไฟฟ้าที่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วแตล่ะโรงยงัมี
ระบบบริหารจดัการสิง่แวดล้อมทีผ่า่นการรับรองจากองค์การระหวา่งประเทศวา่ด้วย
การก าหนดมาตรฐาน แสดงให้เหน็ถึงการยอมรับและความมุง่มัน่ที่จะยกระดบั
มาตรฐานให้เทา่เทียมกบัสากล 

การโยกย้ายถ่ินโดยไมส่มคัรใจ โครงการนีจ้ดัอยูใ่นหมวด B ส าหรับมาตรการป้องกนัการโยกย้ายถ่ินโดยไมส่มคัรใจ  
เนื่องจากกลัฟ์ เอ็นเนอร์จีได้ท าการซือ้หรือเช่าซือ้ที่ดินส าหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าหลาย
โรง    การติดตอ่ขอซือ้ทีด่ินเพื่อกอ่สร้างโครงการเป็นการเจรจากบัเจ้าของที่ดินโดยตรง  
ในขณะท่ีที่ดินบางสว่นได้มาจากการเช่าซือ้ระยะยาวจากนิคมอตุสาหกรรมตา่งๆ  หรือ
จากการท าสญัญาเช่าซือ้ด้วยเง่ือนไขที่ทัง้สองฝ่ายพอใจ   ส าหรับที่ดินซึง่เป็นท่ีตัง้ของ
โครงการเดิมคือที่ดินที่บริษัทได้ซือ้และ/หรือท าสญัญาเชา่ซือ้ระยะยาว สว่นการจดัหา
ที่ดินส าหรับโครงการในแผนการด าเนินงานหรือโครงการท่ีอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างจะ
เป็นการซือ้ขายหรือเชา่ซือ้ผา่นการเจรจากบัเจ้าของทีด่ินแตล่ะราย   บริษัทได้ออกแบบ
ขัน้ตอนการตรวจสอบและคดัเลอืกที่ดินและสถานท่ีก่อสร้างโครงการให้หลกีเลีย่ง



บริเวณที่มีผู้อยูอ่าศยั   พืน้ท่ีชลประทาน   หรือพืน้ท่ีซึง่ชนกลุม่น้อยเป็นผู้ครอบครอง 
เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ตอ่ประชาชน   

ชนพืน้เมือง โครงการนีจ้ดัอยูใ่นหมวด B ส าหรับมาตรการป้องกนัผลกระทบตอ่ชนพืน้เมือง   
นโยบายและกฎระเบยีบส าหรับการบริหารทรัพยากรบคุคลของกลัฟ์ เอ็นเนอร์จี รวมทัง้
มาตรฐานแรงงานของบริษัทมีความสอดคล้องกบักฎหมายแรงงานของไทย    อีกทัง้
บริษัทยงัได้ก าหนดให้ผู้ผลติหรือจดัสง่สนิค้าและผู้ รับเหมาต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่
เก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบคุคลของบริษัท   และเพื่อให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์
ด้านการคุ้มครองทางสงัคมของ ADB พ.ศ. 2544 (Social Protection Strategy 2001)  
บริษัทจะปฏิบตัิตามมาตรฐานแรงงานซึง่เป็นที่ยอมรับในระดบัสากลอยา่งเคร่งครัด  
ทัง้นี ้ บริษัทจะรายงานให้ ADB ได้รับทราบถึง (i) การปฏิบตัิตามกฎหมายและ
มาตรฐานสากล  และ (ii) มาตรการเยยีวยาแก้ไขในกรณีที่มกีารละเมิดกฎระเบียบ
เกิดขึน้   
การเปิดเผยข้อมลูและการปรึกษาหารือกบัประชาชนหรือชมุชนที่ได้รับผลกระทบจะ
เป็นไปตามข้อก าหนดของ ADB  

การสือ่สาร การมีสว่นร่วม และ
การปรึกษาผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

 
 

  
ตารางเวลาการออกแบบความช่วยเหลือ  การจดัเตรียม  และการด าเนินการ 
วนัท่ีอนมุตัิแนวคิด  13 กนัยายน พ.ศ. 2560 
วนัท่ีประเมินสถานะโครงการ   
วนัท่ีน าเสนอให้ผู้บริหาร
พิจารณาอนมุตั ิ

 25 กนัยายน พ.ศ. 2560 –  
25 กนัยายน พ.ศ. 2560 

วนัท่ีโครงการผา่นการอนมุตัิ  07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
วนัท่ีปรับปรุงเอกสารข้อมลู
โครงการครัง้ลา่สดุ 

 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  

เว็บไซต์โครงการ http://www.adb.org/projects/51273-001/main 
สอบถามข้อมลูโครงการ http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=51273-001 

วนัท่ีจดัท า 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 
เอกสารข้อมลูโครงการ (Project Data Sheet: PDS) เป็นเอกสารที่ให้ข้อมลูโดยสรุปของโครงการหรือแผนงาน เนื่องจาก
เป็นเอกสารของโครงการท่ีอยูใ่นระหวา่งด าเนินการจึงอาจมีการให้ข้อมลูเพิ่มเติมในภายหลงัซึง่ไมป่รากฎในเอกสารฉบบั
แรก ข้อมลูเก่ียวกบัโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งเสนอเป็นข้อมลูเบือ้งต้นท่ีอาจเปลีย่นแปลงได้และให้ไว้เป็นแนวทางเทา่นัน้ 
 
ADB ให้ข้อมลูที่อยูใ่นเอกสารข้อมลูโครงการ (PDS) เพื่อเป็นทรัพยากรส าหรับผู้ใช้เทา่นัน้โดยไมม่กีารรับรองทกุรูปแบบ 
แม้ ADB พยายามจดัท าเนือ้หาทีม่ีคณุภาพสงูแตข้่อมลูที่จดัหามาเป็น “ข้อมลูตามสภาพท่ีเป็นอยู”่ โดยไมม่ีการรับประกนั



แตอ่ยา่งใด ไมว่า่จะเป็นการรับประกนัอยา่งชดัแจ้งหรือโดยนยั รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงการไมรั่บประกนัการใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมส าหรับวตัถปุระสงค์ใดโดยเฉพาะและการไมล่ะเมิด โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ADB ไมรั่บประกนั
หรือให้การรับรองความถกูต้องหรือความสมบรูณ์ของข้อมลูแตป่ระการใด 

 


