“บทบาทของ ESCO Fund กับการลงทุน
ดานอนุุรักษพลังงานและพลังงานหมุน
ุ เวียน”
งานสัมมนา ESCO Fair ภูมิภาค
จัดโดย สถาบันพลังงานเพือ่ อุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

โดย
สุสวพร
วพร ศรคุ
ศิริคณ
ผูอํานวยการบริหาร มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม
วัันศุกรท ี่ 19 มีนี าคม 2553 ณ จังั หวััดขอนแกน
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2553 ณ จังหวัดภูเก็ต
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553 ณ จังหวัดระยอง
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มลนิ
มู
ลนธพลงงานเพอสงแวดลอม
ธิพลังงานเพือ
่ สิ่งแวดลอม (มพส.)
(มพส )


หนวยงานอิสระทีม
่ ิไดมงุ แสวงหากําไร



สนับสนุนงานของภาครัฐ และภาคเอกชนในดานการสงเสริม
พลังงานหมนเวี
พลงงานหมุ
นเวยน
ยน การอนุ
การอนรัรกษพลงงาน
กษพลังงาน และสงแวดลอม
และสิ่งแวดลอม



สงเสริมการนําพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนรูปแบบอื่น
มาใช
ใ ในการผลิตไฟฟ
ไฟฟา โดยให
โ ใ ขอเสนอแนะดานนโยบายต
โ
อภาครััฐ
ขอแนะนําดานเทคนิคและการเงินตอผูพฒ
ั นาโครงการ



เผยแพรขอมูลและสาธิตเทคโนโลยี ดานพลังงานหมุนเวียน
อนุรุ ักษพลังงาน และการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ



เสนอความคิดเห็นอิสระดานพลังงานตอสาธารณะ

 ผ
ผูจัด
ดการกองทุ
การกองทนโครงการส
นโครงการสงเสรมการลงทุ
งเสริมการลงทนด
นดานอนุ
านอนรัรก
กษพลงงาน
ษพลังงาน
และพลังงานทดแทน ( ESCO Venture Capital Fund)
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ราคาน้ํามัน
ราคานามน
ราคาน้ํามันไมต่ําอีกตอไป จากตนทุุนการพัฒนาแหลงปโตรเลียมที่สูงขึ้น
และปริมาณน้ํามันจากแหลงใหมเพิ่มต่ํากวาความตองการ
IEA's Forecast of Incremental World Oil Production over 2000

Economics of Oil Development
Type of Oil
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Source: IEA

$/bbl
<30
5-30
5-40
30-65
40 100
40-100
30-80
30-70
50-100
50
100
40-120
50-120

(million barrels per day)
30.0
25.0
20.0

Non-conventional
OPEC NGL
Non-OPEC NGL
OPEC crude
Non-OPEC crude

15.0
10.0
5.0
0.0
2007

2015

2030

-5.0
3

ภาวะโลกรอนจากการเปลยนแปลงสภาพภู
โ

ป ี่
ป ส
มิอากาศ
ศ
ทุกประเทศจะถูกบังคับใหรวมกันแกไขปญหาภาวะโลกรอน





IPCC เสนอใหรักษาระดับ GHG ใน
บรรยากาศที่ 450 ppm CO2 หมายถึงการ
ปลอย GHG ของโลกในป 2050 จะตอง
ลดลง 50% จากระดับป 1990 ประเทศ
Annex-1 จะตองลดลง 25-40% ในป 2020
และลดลง 80-95% ในป 2050 ประเทศ
Non-Annex-1 ตองลด 15-30% ในป 2020
หลักฐานทางวิทยาศาสตรชี้ใหเห็นวาภาวะ
โลกรอนรนแรงกว
โลกรอนรุ
นแรงกวาทคาดไว
าที่คาดไว การรกษาระดบ
การรักษาระดับ
GHG ไวที่ระดับ 450 ppm CO2 สูงเกินไป
อาจจําเปนตองใชระดับ 350-400 ppm
หากรัักษาระดับั GHG ไว
ไ ที่ 350 ppm CO2
การปลอย GHG ของโลกจะตองเริ่มลดลง
ตั้งแตป 2015 โดยในป 2050 จะตองลดลง
85% จากระดัับป 1990

•ความตองการพลังงานเชิงพาณิชยของไทยจะ
เพิ่มขึ้นอยางนอย 90% ในป 2050 จากปจจุบัน
• แมแตจะรกษาปรมาณการปลอย
แมแตจะรักษาปริมาณการปลอย GHGในระดบ
GHGในระดับ
ปจจุบัน ก็เปนเรื่องที่ยากมากสําหรับประเทศไทย
Thailand's Primary Energy Consumption
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ภาระในการแก
ใ
ไ
 ขป
ปญหาภาวะโลกร
โ
อ
 นตองแบงกันอยางเป
ปนธรรม

Policy Mechanisms
•Cap-and trade systems
•Non-binding targets for non-OECD
•International sectoral agreements
•National policies and measures

EMISSION OF CARBON DIOXIDE FROM FOSSIL FUELS IN 2005
& PRIMARY ENERGY CONSUMPTION (PEC) IN 2007
CO2 Emissions
PEC
Total
Per capita
Per Capita
(M.Tons)
(Tons/person) (Tons/person)
Australia
407
20.24
6.05
USA
5,957
20.14
7.98
Netherlands
270
16.44
5.59
Russia
1,696
11.88
4.85
S.Korea
450
10.27
5.34
Germany
844
10.24
3.77
Japan
1 230
1,230
9 65
9.65
4 06
4.06
UK
577
9.55
3.57
France
415
6.59
4.05
Malaysia
156
6.49
2.39
China
5,327
4.07
1.42
Thailand
234
3.65
1.33
India
1,166
1.07
0.37
World
28,193
4.37
1.72
Source: US DoE and BP

EU Directive for Aviation
•Reduction by 3% in 2012 from level in 2004-6
and 5% for 2013-20
•Year 2012: 15% auction 82% free allocation
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การตั้งรับของภาคธรกิ
การตงรบของภาคธุ
รกจในเรองโลกรอนและราคานามน
จในเรื่องโลกรอนและราคาน้ํามัน


ราคาพลังงานเปนฐานใหมอยในระดั
ราคาพลงงานเปนฐานใหมอยู
นระดบสู
บสงง


ภาคอุตสาหกรรมตองปรับตัวสูการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
Æ ปรั
ป ับปรุ
ป งป
ประสิ
สิทธิภ
ิ าพการใช
ใชพลังั งาน (Energy
(E
Effi
Efficiency)
i
)
Æ และ/หรือ เปลี่ยนประเภทการใชพลังงาน



โอกาสของการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน / พลังงาน
หมุนเวียน / และอนุรักษพลังงาน



แนวทางในการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานพลังงาน
เปนแนวทางเดียวกันกับการแกไขปญหาโลกรอน


การสนับสนุน Renewable Energy, Energy Efficiency
และ Energy Saving
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แนวทางการปรั
ป ับปรุ
ป งป
ประสทธภาพพลั
สิ ิ
ั งาน
ง
แนวทางการอนรั
แนวทางการอนุ
รก
กษพลงงานในโรงงาน
ษพลังงานในโรงงาน










ระบบการจัดการพลังงาน
การปรับปรงประสิ
การปรบปรุ
งประสทธภาพการเผาไหม
ทธิภาพการเผาไหม
เชื้อเพลิง/การทําความรอน (รวมระบบ
Cogeneration)
การปองกันการสูญเสียพลังงาน
การนําพลังงานเหลือใชกลับมาใชใหม
การเปลี
ป ยี่ นประเภทเชื
ป
ื้อเพลิิง
การปรับปรุงการใชไฟฟา ที่ตัวประกอบ
กําลังไฟฟา
กาลงไฟฟา
การใชเครื่องจักรและอุปกรณที่มี
ประสิทธิภาพสููง
ระบบควบคุมการใชพลังงานใหเหมาะสม

แนวทางการอนรั
แนวทางการอนุ
รกษพลงงานในอาคาร
กษพลังงานในอาคาร







การลดความรอนจากแสงแดดที่เขาสู
อาคาร
ระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ /
รักษาอณหภมิ
รกษาอุ
ณหภูม
การใชวัสดุอาคารที่ชวยประหยัดพลังงาน
การใชแสงสวางในอาคารอยางมี
การใชแสงสวางในอาคารอยางม
ประสิทธิภาพ
การใชและติดตั้งเครื่องจักรอุุปกรณ
ประหยัดพลังงาน
การใชระบบควบคุมการทํางาน
เครื่องจักรอุปกรณ
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นโยบายการกําหนดสวน พิ่มอัตรารับซื้อไฟฟา (Adder)
นโยบายการกาหนดสวนเพมอตรารบซอไฟฟา
(Adde )
Adder เดิม
(
(บาท/หน
/ วย))

Adder ใหม
(
(บาท/หน
/ วย))

Adder พิเศษ1
(
(บาท/หน
/ วย))

Adder พิเศษ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต
ชายแดนภาคใต
(บาท/หนวย)

ระยะเวลา
สนับสนน
สนบสนุ
น
(ป)

- กําลังการผลิตติดตั้ง <= 1 MW

0.30

0.50

1.00

1.00

7

- กําลังการผลิตติดตั้ง >1 MW

0.30

0.30

1.00

1.00

7

- กําลังการผลิตติดตั้ง <= 1 MW

0.30

0.50

1.00

1.00

7

- กาลงการผลตตดตง
กําลังการผลิตติดตั้ง >1 MW

0 30
0.30

0 50
0.50

1 00
1.00

1 00
1.00
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เชือ
เชอเพลง
้ เพลิง
1. ชีวมวล

2. กาซชีวภาพ

3. ขยะ (ขยะชุมชน ขยะอุตสาหกรรมทีไ
่ มใชขยะอันตรายและไมเปนขยะที่เปนอินทรียวัตถุ)
- ระบบหมักหรือหลุมฝงกลบขยะ

2.50

2.50

1.00

1.00
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- พลงงานความรอน
พลังงานความรอน (Thermal Process)

2 50
2.50

3 50
3.50

1 00
1.00

1 00
1.00
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- กําลังการผลิตติดตั้ง <= 50 kW

3.50

4.50

1.50

1.50

10

- กําลังการผลิตติดตั้ง > 50 kW

3.50

3.50

1.50

1.50

10

5. พลังน้ําขนาดเล็ก
- กําลังการผลิตติดตั้ง 50 kW - < 200
kW
- กําลง
ลังการผลิ
ร ลตติดตัง้ < 50 kW

0.40

0.80

1.00

1.00

7

0.80
0
80

1.50
50

1.00
00

1.00
00
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6. พลังงานแสงอาทิตย2

8.00

8.00

1.50

1.50

10

4. พลังงานลม

หมายเหตุ

1
2

สําหรับผูผ
 ลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ทม
ี่ ีการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาดีเซลของ กฟภ.
8
สนันสนุน Adder จากปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดโดยไมหก
ั ปริมาณไฟฟาที่ใชเองสําหรับติดตัง
้ บนหลังคาบาน

มาตรการสนับสนนพลั
มาตรการสนบสนุ
นพลงงานหมุ
งงานหมนเวี
นเวยนและการอนุ
ยนและการอนรั
รกษพลงงานของภาครฐ
กษพลังงานของภาครัฐ
1.

Target:
g
กําหนดเปาหมายการพัฒนาที่สอดคลองศักยภาพ

2.

Practical Regulation: ระเบียบรับซื้อไฟฟา SPP/VSPP ทีค
่ ลองตัว

3.

BOI: สิทธิประโยชนภาษีเงินได/นําเขาเครื่องจักรจากมาตรการ BOI

4.

Soft Loan: เงินกูดอกเบี้ยต่ําจาก revolving fund ของ DEDE

5.

Adder: สวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาตามประเภท RE

6.

Investment Subsidy: สนับสนุนเงินลงทุนโครงการผลิตพลังงาน (ไฟฟา/ความ
รอน) ใชเอง และในพื้นที่ off-grid

7
7.

Technical Assistant: เงนชวยเหลอดานเทคนคแกโครงการนารองและโครงการใหม
เงินชวยเหลือดานเทคนิคแกโครงการนํารองและโครงการใหม

8.

ESCO VC Fund: สงเสริมการลงทุนดาน RE ผาน ESCO Venture capital Fund

9.

CDM: สนบสนุ
สนับสนนการขาย
นการขาย carbon credit ผาน
ผาน CDM

10. Correct & Sufficient Information: ขอมูลที่ถูกตองแกนก
ั ลงทุน
g โครงการสงเสริมการจัดการดานพลังงานโดยวิธีประกวดราคา
11. DSM Bidding:
12. อื่นๆ : โครงการ Value Engineering (VE)
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โครงการ ESCO Fund












กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุุรักษพลังงาน (พพ.) ไดนําเงินจาก
กองทุนอนุรักษพลังงานจํานวน 500 ลานบาท จัดตั้งกองทุน ESCO
Venture Capital Fund
ผูบริหารโครงการ (Fund Manager) ไดแก มพส. และ มูลนิธิอนุรักษ
พลังงาน โดยบริหารรายละ 250 ลานบาท
สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจบริการดานการจัดการพลังงาน (ESCO;
Energy
gy Service Company)
y)
กระตุนและสงเสริมการลงทุนดานอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน
ในภาคเอกชน
เพิม่ ความเชื่อมั่นในการพัฒนาโครงการดานอนุรักษพลังงาน (EE) และ
พลังงานทดแทน ((RE)) สําหรับผปู ระกอบการ/ สถาบันการเงิน
กลุมเปาหมาย : ผูประกอบการ / นักลงทุน และ บริษทั จัดการพลังงาน
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โครงการ ESCO Fund
Energy
Conservation
Promotion Fund
500 Million Baht

Fund Manager

ESCO Fund
Investment
Committee

1. E for E (250 Million Baht)

2. ECFT (250 Million Baht)

ESCO Venture Capital

Equity Investment

Equipment Leasing

Carbon Credit Market

Technical Assistance

Credit Guarantee Facility
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Equity Investment
ผูจ
 ัดการกองทุน
เจาของ / บริษัทจัดการพลังงาน

เขารวมลงทุน

ผลตอบแทน
(เงินปนผล)

โครงการเปาหมาย
สัญญาจาง
รับเหมาชวง

ผูร
 ับเหมาชว
 ง
- อุปกรณ
- การติดตั้ง/ การซอมบํารุง

 รวมลงทุนในสัดสวน 10-50% ของโครงการแตไมเกิน
50 ลานบาท
ไมเปนผูถือหุนหลัก (Major Shareholder)
 ระยะเวลาเขารวมลงทุนประมาณ 5 - 7 ปหรือจนกวา
ผููประกอบการจะมีความพรอมในการซื้อหุนุ คืน
ผลตอบแทนในรูปเงินปนผลตามสัดสวนการลงทุน
การถอนการลงทุน
ใหสิทธิ (Call Option) ผูผประกอบการซื
ใหสทธ
ร กอบการซอหุ
้อหนคน
คืน
แบบทยอยซื้อ หรือครั้งเดียว
 ใชสิทธิ (Put Option) เสนอขายผูถือหุนรายใหม
 การเขาตลาดหลกทรพย
การเขาตลาดหลักทรัพย SET / MAI
 ราคาซื้อขาย (Exit Price) ตามแตจะตกลงกัน
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ESCO Venture Capital
เปนที่ปรึกษาจัด
การพลังงาน

รวมลงทุน
บริษัท
จัดการพลังงาน
(ESCO)

ผูจ
 ัดการกองทุน
(ESCO Fund)
ผลตอบแทน
(เงินปนผล)

โครงการเปาหมาย
สัญญาพลังงาน
สญญาพลงงาน

 เขารวมทุนกับบริษทั จัดการพลังงาน (ESCO) ไมเกินรอยละ 30 ของทุนจดทะเบียน หรือ
ไมเกิน 50 ลานบาท
ไมเปนผูถือหุนหลัก (Major Shareholder)
 ระยะเวลาเขารวมลงทุุนประมาณ 5 - 7 ปหรือจนกวา ESCO จะมีความพรอมในการซื้อหุุนคืน
ผลตอบแทนในรูปเงินปนผลตามสัดสวนการลงทุน
การถอนการลงทุน
ใหสิทธิ (Call Option) ESCO ซอหุ
ใหสทธ
ซื้อหนคน
คืน แบบทยอยซื
แบบทยอยซอ้อ หรอ
หรือ ครงเดยว
ครั้งเดียว
 ใชสิทธิ (Put Option) เสนอขายผูถือหุนรายใหม
 การเขาตลาดหลักทรัพย SET / MAI
 ราคาซอขาย
ราคาซื้อขาย (Exit Price) ตามแตจะตกลงกน
ตามแตจะตกลงกัน
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Equipment Leasing
ผูจ
ู ัดการกองทุุน
(ESCO Fund)

สัญญาเชาซื้อ

โ
โครงการเปาหมาย
ป
ชําระคืนเงินตน
พรอมดอกเบี้ย

สัญญ
ญญาซื้อขาย
อุปกรณ

ผูผลิต / จําหนายอุปกรณ
พลังงาน / ESCO

สัญญาซื้อขาย
อุปกรณ

 สนับสนุนการเชาซื้ออุปกรณประหยัดพลังงาน/พลังงาน
ทดแทน
เชาซื้ออุปกรณได 100% ของราคาอุปกรณนั้น แตไม
เกิน 10 ลานบาท
ระยะเวลาผอนชําระคืนภายใน 5 ป โดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยต่ํา 4% ตอป
 บริษัทจัดการพลังงานสามารถใชโครงสรางการเชาซื้อ
แบบแบงผลประหยัดพลังงาน (Shared Saving)
แบบแบงผลประหยดพลงงาน
 ยึดหลักใหผูเชาซื้อนําผลประหยัดพลังงาน(Energy
Saving) ที่ไดมาผอนชําระคืน

ผูจ
 ัดการกองทุน
(ESCO Fund)

ชําระคืนเงินตน
พรอมดอกเบี้ย

สัญญาเชาซือ้

บริษัทจัดการพลังงาน
ESCO

Share Saving

สัญญาเชาซือ้

โครงการเปาหมาย
โครงการเปาหมาย
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Carbon Credit Market
¾

สํ า หรั บ โครงการที่ ส ามารถพั ฒ นาได โ ดย
ลํําพััง มพส. จะชวยเหลืือผูประกอบการใน
ใ
การพัฒนา PIN / PDD รวมถึงหาผูซื้อใน
อัตราคาบริการที่ต่ํากวาทองตลาด
ERPA / CDM Revenues

Project
Owner

LoI

ESCO Fund

CER
Buyer

¾

สําหรับโครงการขนาดเล็กมาก มพส. จะ
เป น ตั ว กลางในการรวบรวมคาร บ อน
เ ค ร ดิ ต แ ล ะ นํ า ไ ป ข า ย ใ ห กั บ ผู ซื้ อ
(Coordinating/ Managing Entity: CME)
พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร ใ น ลั ก ษ ณ ะ
PROGRAMMATIC CDM

Project
Owners

CER
Buyer

ESCO Fund
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Credit Guarantee Facility
 กองทุนค้ําประกันเงินกูข
 องผูประกอบการ กับ สถาบันการเงินในวงเงินไมเกิน
10 ลานบาท
 ผูประกอบการจายคาธรรมเนียมในอัตรา 1.75% ของมูลคาค้ําประกัน
 ค้ําประกันเงินกูไ
 มเกิน 5 ป

สัญญา Credit
Guarantee
ผูจดการกองทุ
ผ
ัดการกองทน
น
(ESCO Fund)

โครงการเปาหมาย

คาธรรมเนียม
สัญญาเงินกู
สัญญา Credit
Guarantee

ธนาคาร

หมายเหตุ : เปนหลักการเบื้องตนโดยยึดหลักเงื่อนไขเดียวกับ บสย. ทั้งนี้อยูระหวางศึกษา ซึ่งจะ
ดําเนินการพัฒนาตอไป
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Technical Assistance


กองทุนให
ใ ค วามชวยเหลือื โดยออกค
โ
า ใช
ใ จ า ยในการตรวจสอบการใช
ใ
ใ พลัังงาน
(Energy Audit) เปนเงินจํานวน 100,000 บาทตอโครงการ แตหากผูประกอบการไม
ดําเนินการตามมาตรการ ในการอนรั
ดาเนนการตามมาตรการ
ในการอนุรกกษพลงงานจะตองจายเงนคนแกกองทุ
ษพลังงานจะตองจายเงินคืนแกกองทนน

ผูจ
 ัดการกองทุน
(ESCO Fund)

จาย
คาธรรมเนียม

บริษัทจัด
การพลังงาน
(ESCO)

เปนที่ปรึกษาจัด
การพลังงาน

โครงการเปาหมาย

คืนเงินกรณีที่ไมดําเนินการตามมาตรการที่เสนอ
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ผลการดําเนินงานของ ESCO Fund (มพส
ผลการดาเนนงานของ
(มพส.))


ปจจุบันมีผูยื่นขอเสนอรายละเอียดโครงการกับ มพส. รวมทั้งสิ้น 109โครงการ
ดาน
อนุรักษ
พลังงาน
พลงงาน

ประเภทโครงการ

ดานพลังงาน
หมุนเวียน

รูปแบบการสงเสริม

จํานวน

Equity Investment

54

ESCO venture Capital

1

Clean Development
Mechanism

1

Equipment Leasing

52

โครงการที่ไดรบ
ั อนุมัติจาก
IC
-ทําสัญญ
ญญาแลว
-ระหวางดําเนินการดานสัญญา
-ยกเลิก
รวม

3
4
7

3
2
3
8

อยูร
 ะหวางพิจารณา

6

20

Credit Guarantee Facility

-

ไมผา
 นการพิจารณา

39

27

Technical Assistance

1

52

55

จํานวนโครงการ

รวม

109

*หมายเหตุ: โครงการพัฒนา CDM 1 โครงการ
โครงการ Technical assistant 1 โครงการ
บริษัทจัดการพลังงาน

(ESCO) สวนใหญที่เขามาติดตอเปน ESCO รายใหม
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โครงการที่ผานการอนมั
โครงการทผานการอนุ
มตจากคณะกรรมการลงทุ
ตจ
ิ ากคณะกรรมการลงทน
น
โครงการทผานการอนุ
โครงการที
่ผานการอนมั
มต
ตรวม
ิรวม
15 โครงการ

โครงการดานอนุรักษพลังงาน
7 โครงการ

Chiller
1 โครงการ (ทําสัญญาแลว)

Micro Emulsion
1 โครงการ (ยกเลิก)

Voltage Regulator
(ทําสัญญา 1โครงการ,
ยกเลิก 3 โครงการ)

Solar Water Heating

โครงการดานพลังงานทดแทน
8 โครงการ

โรงไฟฟาขยะ

1 โครงการ (ยกเลิก)

โรงไฟฟาชีวมวล

6 โครงการ
(ทําสัญญาแลว 2 โครงการ,
(ทาสญญาแลว
ยกเลิก 3 โครงการ)

โรงไฟฟาแสงอาทิตย
1 โครงการ
(ทําสัญญาแลว)

1 โครงการ (ทําสัญญาแลว)
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ผลประหยัดพลังงาน
ผลประหยดพลงงาน
โครงการดานอนรั
โครงการดานอนุ
รก
กษพลงงาน
ษพลังงาน
อุปกรณ

ผลประหยัด
พลังงาน(ktoe)

ระบบปรับปรุงน้ํามันหมอ
กําเนิดไอน้ํา
(Micro Emulsion)

0.0016

เครื่องทําน้ําเย็น Chiller

0.0516

Voltage Regulator
จํานวน 3 โครงการ
จานวน

0.32

Solar Ultra
เครื่อวทําความรอนฟรีชนิด
ผสมผสาน

0.071

ผลประหยัดรวม

0.444 ktoe

โครงการดานพลังงานหมนเวี
โครงการดานพลงงานหมุ
นเวยน
ยน
ประเภทโรงไฟฟา

กําลังการผลิต

ผลประหยัด
พลังงาน (ktoe)

โรงไฟฟาชีวมวล

4.5 MWe

2.778

โรงไฟฟาชีวมวล

9.9 MWe

5.531

โรงไฟฟาชีวมวล
โรงไฟฟาชวมวล

9.9 MWe

6.275

โรงไฟฟาชีวมวล

9.9 MWe

6.275

โรงไฟฟาชีวมวล

900 kW

0.542

โรงไฟฟาชีวมวล
โรงไฟฟาชวมวล

900 kW

0 542
0.542

โรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย

6.1 Mwe

0.684

โรงไฟฟาพลังงานขยะ
โรงไฟฟาพลงงานขยะ

9 9 MWe
9.9

5 524
5.524

รวม

52 MWe

28.16 ktoe

หมายเหตุ
ต : เชอเพลงทใชเปนประเภท
ชื้
ิ ี่ใช ป ปร
ไมสบ
ไ สั ซงขาวโพด
ซั  โ
แกลบ เหงามันและ ขยะ
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แนวทางบริหารกองทนของ
แนวทางบรหารกองทุ
นของ มพส.
มพส







มุุงใหผปู ระกอบการนําผลประหยัดพลังงานมาผอนชําระคืนแกกองทุนุ ซึ่งจะไม
เปนภาระแกผปู ระกอบการในกรณีเชาซื้ออุปกรณ (Equipment Leasing)
โครงการที่ไดรบั อนุุมัติจากคณะกรรมการลงทุุน ((Investment Committee: IC))
แลวแตยังไมมีความพรอม มพส. จะสนับสนุนโครงการทีม่ ีความพรอมในการ
พัฒนาโครงการกอนเปนอันดับแรก แมจะไดรับอนุุมัติภายหลังโครงการแรก
ชวยผูประกอบการจัดหาแหลงเงินทุน ทั้งในสวนของทุนและเงินกูจากสถาบัน
การเงิน
ชวยผูประกอบการวิเคราะหเทคโนโลยีและเจรจาตอรองราคาเครือ่ งจักรและ
อุุปกรณที่เหมาะสมตอโครงการ
ชวยใหผูประกอบการไดรับผลประโยชนจาก Carbon Credit ในการพัฒนา
โครงการ
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ESCO Fund กบโครงการนาลงทุ
กับโครงการนาลงทน
นจ
จ.ขอนแกน
ขอนแกน
•
•

เกษตรกรรม ถอเปนอาชพหลกของจงหวดขอนแกน
ถือเปนอาชีพหลักของจังหวัดขอนแกน โดยพื
โดยพชเศรษฐกจททา
ชเศรษฐกิจที่ทํา

รายไดหลัก คือ ขาว มันสําปะหลัง ออย ถั่วลิสง และปลูกหมอนเลี้ยงไหม
อุตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดเล็กเปนสวนใหญ เชนโรงงานทอผา
โ
โรงงานสาล
สํ ี โรงงานผลตอาหาร
โ
ิ
โ
โรงงานผลตชนสวนอเลกทรอนกส
ิ ชิ้ ส
ิ ็
ิ ส โโรงงาน
กลองกระดาษ ฯลฯ

โครงการทนาลงทุ
โครงการที
น
่ าลงทน
น
1. โรงไฟฟาชีวมวล จาก แกลบ เหงามัน ออย
2 โรงไฟฟาชวภาพ
2.
โรงไฟฟาชีวภาพ (นาเสยจากโรงงานแปงมน
(น้ําเสียจากโรงงานแปงมัน โรงงาน
อุตสาหกรรม และมูลสุกร)
3 การเปลยนอุ
3.
การเปลีย
่ นอปกรณ
ปกรณประหยดพลงงานในโรงงาน
ประหยัดพลังงานในโรงงาน เชน
เชน
variable speed drive, หลอดไฟ, Voltage regulator,
ปรับปรงระบบไอน้
ปรบปรุ
งระบบไอนาโรงงาน,
าํ โรงงาน มอเตอร
มอเตอร และ Boiler
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ESCO Fund
F d กับ
ั โโครงการนาลงทุน จัังหวััดภูเก็็ต
• อุุตสาหกรรมทองเที่ยว ถือเปนอุุตสาหกรรมหลักของจังหวัด ซึง่ มีโรงแรมและที่
พักจํานวนมาก รวมถึงปริมาณขยะ
เปนอาชีพรองลงมาจากอตสาหกรรมท
ตสาหกรรมทองเทยว
องเทีย่ ว โดยพื
โดยพชทปลู
ชที่ปลกคื
กคออ
• เกษตรกรรม เปนอาชพรองลงมาจากอุ
ปลูกยางพารา สะตอ มะพราว สับปะรด
โครงการที่นาลงทนน
โครงการทนาลงทุ
1. โรงไฟฟาขยะ โรงไฟฟาชีวมวล จากไมยางพารา
2. ระบบ Biogas-AD จากเศษอาหารหรือขยะ
2. การเปลี่ยนอุปุ กรณประหยัดพลังงาน
- เครื่องผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย (Solar Thermal)
- Chiller, Voltage Regulator, Heat Pump , Boiler
- เปลี่ยนหลอดไฟ, ปรับปรุงหองเย็น Grandcross, เปลี่ยนเชื้อเพลิง (Fuel Switching)23

ESCO Fund
F d กับ
ั โโครงการนาลงทุน จัังหวััดระยอง
• เมืองอุตสาหกรรม ประกอบดวยโรงงานตางๆ มากมาย อาทิ
- โรงงานน้ําตาล, โรงงานผลิตผลิตภัณฑจากยางพารา, โรงงานอาหารทะเล, โรงงานฟอก
ยอมผา, โรงงานที่ผลิตภัณฑพลาสติก , โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต,
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอิเล็คทรอนิคส เปนตน
• ทองเทีย่ ว โรงแรม รีสอรท และที่พัก
การเปลีย่ นอุปกรณประหยัดพลังงาน
- เครื่องผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย (Solar Thermal)
- Chiller, Voltage Regulator, Heat Pump , Boiler
- เปลี่ยนหลอดไฟ, ปรับปรุุงหองเย็น Grandcross, เปลี่ยนเชื้อเพลิง
(Fuel Switching)
- ติตตั้ง Variable Speed
p Drive
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