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สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา (TBCC) 

ข่าวเด่นประจ าสปัดาห ์

บริษทัไทยได้รบัอนุมัติให้ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา 

 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2019 บริษัท B Grimm Power จ ากัด (มหาชน) จากประเทศไทย ได้บรรลุ

ข้อตกลงในการซื้อหุ้นทั้งหมดจากบริษัท Ray Power Supply จ ากัด มูลค่า 300,000 USD เพื่อลงทุนใน

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 MW ในประเทศกัมพูชา ซึ่งได้รับอนุมัติในระหว่างการประชุม

คณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนมิถุนายน 2019 โครงการดังกล่าว ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 40 เฮกเตอร์ ในอ าเภอศรี

โสภณ จังหวัดบันเตียเมียนเจย คาดว่าจะสร้างเสร็จในเดือนตุลาคม 2020 โดยมีข้อตกลงขายไฟฟ้าให้กับกับ

การไฟฟ้ากัมพูชาหรือ Electricite du Cambodge (EDC) เป็นระยะเวลา 20 ป ี

กัมพูชาได้อนุมัติโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ก าลังการผลิตรวม 410 MW ซึ่งปัจจุบันมีจ านวน 90 

MW ที่เช่ือมต่อกับระบบไฟฟ้าแห่งชาติแล้ว แบ่งเป็น จ านวน 10 MW จากโครงการในจังหวัดสวายเรียง และ

จ านวน 80 MW จากโครงการในจังหวัดก าปงสปือ โดยโครงการอื่นๆ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีหน้าและในปี 

2021 ซึ่งโครงการเหล่าน้ีจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังไฟฟ้าในช่วงฤดูแล้ง 

ในปี 2018 กัมพูชามีความต้องการใช้ไฟฟ้า จ านวน 2,650MW เพิ่มข้ึนร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 

2017 โดยต้องน าเข้าไฟฟ้าจ านวน 442MW จากประเทศไทยเวียดนาม และลาว ส่วนที่เหลือผลิตในประเทศได้

จากโรงไฟฟ้าถ่านหิน เข่ือนไฟฟ้าพลังน้ า และพลังแสงอาทิตย์  

* * * * * 

 

สมาคมธุรกิจไทยในกมัพูชา 
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Thai Business Council in Cambodia (TBCC) 

Weekly News Update 

Thai Company was approved to invest in Solar Energy in Cambodia 

On 20 November 2019, Thai firm B Grimm Power Plc. has reached agreement to acquire 

all shares in Ray Power Supply Co Ltd, with a total share value of $300,000 to invested in a 

30 MW solar project in Cambodia. This project was approved during the Council of Ministers 

meeting in June 2019. It will cover about 40ha of land in Sisophon District of Banteay 

Meanchey province and will be completed in October 2020. The company has signed the 

agreement with Electricite du Cambodge (EDC) to purchase electricity from the project for 20 

years.  

Cambodia has approved a number of solar energy projects with a total capacity of 

410MW. With this capacity, 90MW is currently connected to the national grid, 10MW from a 

project in Svay Rieng province, 80MW from a project in Kampong Speu province and other 

projects will be completed next year and in 2021. These projects will help to fill the shortage 

during the dry season. 

Last year, Cambodia consumed 2,650 MW of electricity, a 15 per cent increase 

compared to 2017. 442MW of the amount was imported from Thailand, Vietnam and Laos. 

While the rest was produced in Cambodia from coal-fired plants, hydropower dams and solar 

farms.  

* * * * * 
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