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บทคัดย่ อ
การศึ กษานี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ ศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้ า
เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ใ นเขตอ าเภอเกาะคา จัง หวัด ล าปาง โดยท าการศึ ก ษาทั้ง หมด 4 ด้าน คื อ ด้า น
การตลาด ด้านเทคนิ ค ด้านการจัดการองค์การและการจัดการและด้านการเงิน โดยศึกษาถึ งอุปสงค์
ของการใช้ไฟฟ้ า รู ปแบบเทคโนโลยีและที่ต้ งั โครงการ การจัดการองค์การและการจัดการที่เหมาะสม
และต้นทุน-ผลตอบแทนของการลงทุนโดยใช้เกณฑ์การประเมินจากการหามูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ อัตรา
ผลตอบแทนภายในที่มีการปรับแล้วและอัตราส่ วนผลตอบแทนสุ ทธิ ต่อการลงทุน รวมถึงวิเคราะห์
ความเสี่ ยงและความไม่แน่นอนโดยวิธีการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน
ผลการศึกษาความเป็ นไปได้ดา้ นการตลาด พบว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้ าในประเทศและ
ในพื้ นที่ ศึกษาเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ องตามอัตราการเติ บโตของเศรษฐกิ จและครัวเรื อน ซึ่ งโครงการนี้
สามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้ าในพื้นที่ได้ร้อยละ 6.0 ด้านเทคนิค พบว่า มีความเป็ นไปได้
ทั้งเทคโนโลยีที่เลือกใช้ คือ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิ ดฟิ ล์มบางอะมอร์ ฟัส ซิ ลิคอน (Amorphous Silicon
Cells) แบบต่ อ กับ ระบบจาหน่ า ย (Photovoltaic Grid Connected System) และความเหมาะสมของ
ขนาดและที่ ต้ งั โครงการ ด้านการจัดการองค์การและการจัดการ พบว่า การจัดการองค์การและการ
จัดการที่เหมาะสมแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ คือ ก่อนการดาเนิ นงานและระหว่างการดาเนิ นงาน โดยการ
จัดการองค์การและการจัดการในช่วงก่อสร้างที่เหมาะสม คือ การจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็ จ (Turn Key)
การจัดการองค์การและการจัดการในช่วงการดาเนิ นงานที่เหมาะสม คือ รู ปแบบองค์การธุ รกิ จขนาด
เล็กมีผบู้ ริ หารระดับ บังคับบัญชาเพียง 1 ระดับ ผลการศึ กษาความเป็ นไปด้านการเงิ น พบว่า ตลอด
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ระยะเวลาของโครงการ 26 ปี เงินลงทุนทั้งสิ้ น 662 ล้านบาท แบ่งเป็ นค่าใช้จ่ายก่อนการดาเนินงาน 0.5
ล้านบาท เงินลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวร 653 ล้านบาท เงินทุนหมุนเวียน 8.5 ล้านบาท โดยจัดหาเงินทุน
จากส่ วนของเจ้าของทุนร้อยละ 25 และกูย้ ืมธนาคารพาณิ ชย์ภายในประเทศร้อยละ 75 ต้นทุนเงินทุน
เฉลี่ ยถ่ วงน้ าหนัก (WACC) เท่ ากับร้ อยละ 6.82 มู ลค่ าปั จจุ บนั สุ ท ธิ ของผลตอบแทน (NPV) เท่ ากับ
743,288,686 บาท อัตราผลตอบแทนภายในที่มีการปรับแล้ว (MIRR) เท่ากับร้อยละ15.62 ต่อปี และ
อัตราส่ วนผลตอบแทนสุ ทธิ ต่อการลงทุน (N/K) เท่ากับ 2.14 สรุ ปได้ว่าโครงการนี้ มีความเป็ นไปได้
ในการลงทุน เนื่ องจากผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่าต้นทุนของโครงการ และเมื่อวิเคราะห์ความเสี่ ยง
และความไม่แน่ นอนโดยวิธีทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน พบว่า โครงการสามารถมีรายรับที่ ลดลงได้
ร้อยละ 53.22 มีตน้ ทุนของโครงการที่เพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 73.36 มีตน้ ทุนการลงทุนที่เพิ่มขึ้นได้ร้อยละ
113.78 และมีตน้ ทุนการดาเนิ นงานที่เพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 206.54 ซึ่งหมายความว่า โครงการยังคงมีความ
เป็ นไปได้ แ ม้ว่ า จะมี ร ายรั บ ลดลงหรื อ มี ต้น ทุ น ของโครงการ ต้น ทุ น การลงทุ น และต้น ทุ น การ
ดาเนินงานเพิ่มขึ้นก็ตาม
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ABSTRACT

This study aimed at conducting the feasibility study on the investment of solar power
plants in Koh Kha district, Lampang province consisting of 4 business functions: marketing,
operation, management and finance. The exploration on electricity demand, types of technology and
project location, appropriate operation and management, and initial capital fund and investment
return were conducted according to the assessment on Net Present Value (NPV), Multiple Internal
Rate of Return (MIRR) and Benefit Cost Ratio (B/C Ratio). Risk and Uncertainty analyses were
also applied by the use of Switching Value Test (SVT).
According to the study on marketing, the result showed that the electricity demand of
people in the whole country and in the studied area was increased continuously according to the
growth of economic and household. This project could respond to the electricity demand for those
in the studied area at 6.0%. For operation, the result showed that the feasibility was done for
Amorphous Silicon Cells with Photovoltaic Grid Connected System and appropriate size and
location of the project. For management, the appropriate operation and management were divided
into 2 stages: Pre-operation and In-between operation stages. For the pre-operation or constructing
stage, the appropriate operation and management was in the form of Turn Key project. For the inbetween operation stage, the appropriate operation and management was in small business scale
with a single line of manager. For finance, the results showed that for 26 years of entire project
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period, the total amount of initial capital fund was 662 million Baht; of which 0.5 million Baht
should be for expenses on pre-operation stage, 653 million Baht should be for fixed asset
investment fund, and 8.5 million Baht should be for working capited. The initial investment should
come from owner at 25% and from banking loan at 75%. The WACC was equal to 6.82% and the
NPV was at 743,288,686 Baht. The findings also revealed that the MIRR was at 15.62% per year
and the N/K was at 2.14%. In summary, the investment of this project was feasible because the
investment return was found greater than WACC. Based upon the risk and uncertainty analyses as
done by the use of Switching Value Test (SVT), the findings presented that it was possible for the
project to have the decreasing income at 53.22%, the increasing project cost at 73.36%, the
increasing initial investment at 113.78% and the increasing operating cost at 206.54%.
Consequently, the project was feasible although the decrease in income or the increases in project
cost and operation cost occurred.
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