ปร สบการณในการบริหาร
ประสบการณในการบรหาร
โครงการ ESCO Fund
ของ

มูลนิธิพลังงานเพื่อสิง
่ แวดลอม
(Energy for Environment Foundation; E for E)

1

ราคานํา
้ํ มัน
ั ไ
ไมตา
ํ่ อีก
ี ตอ
 ไปจากต
ไป
น
 ทุนการพัฒ
ั นาแหลงป
ปโตรเลีย
ี มที่ส
ี ูงขึน
ึ้

Economics of Oil Development
Type of Oil
Already produced
OPEC Middle East
Other conventional oil
Deep & ultra deep water
Arctic
Enhanced Oil Recovery
Heavy oil, bitumen
Oil shale
Gas to liquid
Coal to liquid
Source: IEA

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

IEA's Forecast of Incremental World Oil Production over 2000
(million barrels per day)
30.0
25.0
20 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
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อางอิง: การใชไฟฟาและการผลิตไฟฟาของประเทศไทย, สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ป 2554

สั ส
สดสวนการผลตไฟฟาแยกตามประเภทเชอเพลงของประเทศไทยในป
ร ิ ไฟฟ
ปร
ชื้
ิ
ปร
ศไ ใ ป 2552
Hydro,
yd o, 4.80%
80%

Renewables,
e e a es,
1.50%
Imported
Coal,,
8.90%

สัดสวนการผลิตไฟฟาแยกตามประเภท
เชือ
ื้ เพลิง
ิ ของโลกในป
โ ใ ป 2553

Fuel Oil, 0.20%

Lignite, 11.10%

Fossil fuel

67.60%

16 10%
16.10%

Malaysia 0.10%
Malaysia,
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Hydro Power

13.00%
3.30%
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Other
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((Non hydro)
y
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N
t
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G
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Nuclear

อางอิง :1. กระทรวงพลังงาน , ป 2553
2. REN21, “Renewables 2011 Global Status Report” , 2011

Diesel, 0.03%

รวมปริมาณพลังงานไฟฟา
134,489 GWh

กา
 ซธรรมชาติิเหลืือใใชไดอีก 21 ป (พ.ศ.
(
2575)

อางอิง: การใชไฟฟาและการผลิตไฟฟาของประเทศไทย, สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ป 2554

ภาวะโลกร
ภาวะโลกรอนจากการเปลยนแปลงสภาพภู
อนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิ
มอากาศ
อากาศ
• IPCC เสนอใหรกษาระดบ
เสนอใหรักษาระดับ GHG ใน
บรรยากาศที่ 450 ppm CO2 หมายถึงการ
ปลอย GHG ของโลกในป 2050 จะตอง
ลดลง 50% จากระดับั ป 1990 ประเทศ
ป
Annex-1 จะตองลดลง 25-40% ในป 2020
และลดลง 80
80-95%
95% ในป
ในป 2050 ประเทศ
Non-Annex-1 ตองลด 15-30% ในป 2020
• หลักฐานทางวิทยาศาสตรช้ใี หเห็นวาภาวะ
โ อนรุนแรงกวาทีีค่ าดไว
โลกร
ไ  การรักษาระดับ
GHG ไวที่ระดับ 450 ppm CO2 สูงเกินไป
อาจจําเปนตองใชระดับ 350
อาจจาเปนตองใชระดบ
350-400
400 ppm
• หากรักษาระดับ GHG ไวที่ 350 ppm CO2
การปลอย GHG ของโลกจะตองเริ่มลดลง
ตั้งแตป 2015 โดยในป 2050 จะตองลดลง
85% จากระดับป 1990

•ความตองการพลงงานเชงพาณชยของไทยจะ
ความตองการพลังงานเชิงพาณิชยของไทยจะ
เพิ่มขึ้นอยางนอย 90% ในป 2050 จากปจจุบัน
• แมแตจะรักษาปริมาณการปลอย GHGในระดับ
ปจจุบัน ก็เปนเรื่องที่ยากมากสําหรับประเทศไทย

ทุกประเทศจะถู
ป
กบัง
ั คับ
ั ให
ใ ร
 วมกัน
ั แกไ
 ขป
ปญหาภาวะโลกร
โ
อ
 น
อางอิง: การใชไฟฟาและการผลิตไฟฟาของประเทศไทย, สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ป 2554
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แผนพัฒ
ั นาพลัง
ั งานทดแทน 15 ป

อางอิง: แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

มาตรการสนับ
ั สนุนพลัง
ั งานหมุนเวีย
ี นของภาครัฐ
ั
1.

Target: กําหนดเปาหมายการพัฒนาที่สอดคลองศักยภาพ

2.

Practical Regulation: ระเบียบรับซื้อไฟฟา SPP/VSPP ที่คลองตัว

3.

BOI: สิทธิประโยชนภาษีเงินได/นําเขาเครื่องจักรจากมาตรการ BOI

4.

Soft Loan: เงินกูดอกเบี้ยต่ําจาก revolving fund ของ DEDE

5.

Adder: สวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาตามประเภท RE

6.

Investment Subsidy: สนับสนุนเงินลงทุนโครงการผลิตพลังงาน (ไฟฟา/ความรอน) ใชเอง และ
ในพื้นที่ off-grid

7.

Technical Assistant: เงินชวยเหลือดานเทคนิคแกโครงการนํารองและโครงการใหม

8. ESCO VC Fund: สงเสริมการลงทุนดาน RE ผาน ESCO Venture
capital Fund
9.

CDM: สนับสนุนการขาย carbon credit ผาน CDM

ั ลงทุน
10. Correct & Sufficient Information: ขอมูลที่ถูกตองแกนก
11. DSM Bidding: โครงการสงเสริมการจัดการดานพลังงานโดยวิธีประกวดราคา
8

สว
 นเพิิม
่ อัต
ั รารัับซืื้อไฟฟา
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อางอิง: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Add VS F
Adder
Feed-in
d i Tariff
T iff
Add
k/Off P k) + Ft ขายส
สงเฉลีี่ย + Add
Adder : อััตรารัับซื้อไฟฟา = คาไฟฟาฐาน (P
(Peak/Off-Peak)
Adder
Feed – in Tariff : อัตรารับซื้อไฟฟา = Feed-in Tariff

อัตรา
ารับซื้อไฟฟ
ฟา Î

Feed-in Tariff

Feed-in
F
d i Tariff
T iff ระยะยาว กระทบ
เวลาคืนทุนของโครงการ

Add
Adder

คาไฟฟาฐาน + Ft ขายสง
เฉลี่ย

ป
ป Î

• Adder
Add Î Ft ตามปรมาณ
ป ิ
RE ทเขาสู
ี่  สระบบ
• Feed in tariff Î คาไฟฐาน
ุน ง RE แต
แ ละ
• จําเเปนตองรู
งร MW แล
และตนทนของ
ประเภทที่แนนอน (มีแผนชัดเจน) ที่จะให
เขาสูระบบใน 20 ป ขางหนา เพื่อคํานวณคา
ฐ
่ยที่จะเพิ่มขึ้นตอปในชวง 20 ป
ไฟฐานเฉลี
ขางหนา
• คาไฟฐานกําหนดหรือประกาศแลว แตไฟฟา
เขาชากวาแผน ผู
ผบรโภครบภาระ
ริโภครับภาระ
จาก RE เขาชากวาแผน
ไปกอน
• Feed-in tariff ที่คิดในระยะเวลาที่ยาวมาก
อาจกระทบเวลาการคนทุ
นทเกน
อาจกระทบเวลาการคืนทนที
่เกิน 7
ป ธนาคารอาจไมสบายใจในการปลอยกู
โครงการ เชน ลม และแสงอาทิตย

มููลคาการลงทุุนในกิจการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุุนเวียนที่ขายไฟฟาเขาระบบแลว
และการลดการปลดปลอย CO2 ณ เดือนมิถุนายน 54

ตัน CO2

ลลานนบาท
45,000

Investment

10,000,000

Accumalated CO2 Reduction

9,000,000

40,000
35,000

ผลของการประกาศใช Adder ในป 2550 สงผลใมหเกิดการลงทุนในชวงเศรษฐกิจถดถอย
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2,000,000
,
,
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1,000,000
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0
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ป 53
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Global New Investment in Renewable Energy during 2004 - 2010

250
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ประเทศจีนเปนประเทศที่มีการลงทุน
พฒนาโครงการผลตไฟฟาจาก
โ ร
ร ิ ไฟฟ
ั
พลังงานหมุนเวียนสูงสุดในป 2011

50

0
2004

2005

2006

2007

อางอิง : REN21, “Renewables 2011 Global Status Report” , 2011

2008

2009

2010

การบริหาร/มาตรการในการสงเสริมการลงทุน ESCO Fund
Energy
Conservation
Promotion Fund
500 Million Baht

ESCO Fund
Investment
Committee

Fund Manager
1. E for E

2. ECFT

ESCO Venture Capital

Equity Investment

Equipment Leasing

Carbon Credit Facility

Technical Assistance

Credit Guarantee Facility

ESCO Fund ระยะท
ระยะที่ 1 : มพส.
มพส บรหารเงนโครงการ
บริหารเงินโครงการ 250 ลานบาท
ลานบาท (ชวง
(ชวง ต
ต.ค.
ค 51 – ก.ย.
ก ย 53)
ESCO Fund ระยะที่ 2 : มพส. บริหารเงินโครงการ 300 ลานบาท (ชวง ต.ค. 53 – ก.ย. 55)
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E it Investment
Equity
I
t
t
ผูจัดการกองทุน
เจาของ / บริษัทจัดการพลังงาน

เขารวมลงทุน

ผลตอบแทน
(เงินปนผล)
(เงนปนผล)

โครงการเปาหมาย
สัญญาจาง
รัรบเหมาชวง
บเหมาชวง

ผูร
 ับเหมาชวง
อปกรณ
ปกรณ
- อุ
- การติดตั้ง/ การซอมบํารุง

 รวมลงทุนในสัดสวน 10-50% ของโครงการแตไมเกิน

50 ลานบาท
 ไมเปนผู
ไ  ป ถ ือหุน หลกั (Major
(M j Shareholder)
Sh h ld )
 ระยะเวลาเขารวมลงทุนประมาณ 5 - 7 ปหรือจนกวา
ผููประกอบการจะมีความพรอมในการซื้อหุุนคืน
 ผลตอบแทนในรูปเงินปนผลตามสัดสวนการลงทุน
 การถอนการลงทุน
- ใชสทธ
ใช ิ ิ Put
Pt O
Option
ti เสนอขายผูถือหุนเดมในสดสวนและ
ิ ใ ั 
ราคาที่ตกลงไวในสัญญา
- ใหสิทธิ Call Option ผููถือหุุนเดิมซื้อหุุนคืนกอนกําหนดที่
ตกลงกั น ไว ห รื อ ซื้ อ ในสั ด ส ว นที่
มากกวาตกลงไวในสัญญา
ั้ ี้ ซื้ ื Put
ทงนราคาซอคน
PtO
Option
ti และ Call
C ll O
Option
ti อยูในระดบั
9% - 15% โดยราคาซื้อคืนดังกลาวรวมเงินปนผลที่กองทุนไดรับ
อยางไรก็ตามโครงการสามารถถอนการลงทุุนไดโดยการนําบริษัท
เขาตลาดหลักทรัพย SET / MAI
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E i
Equipment
t Leasing
L
i
รูปู แบบที่ 1

สัญญาเชาซื้อ
สญญาเชาซอ
ผูจัดการกองทุน
(ESCO Fund)

โครงการเปาหมาย
ชําระคืนเงินตน
พรอมดอกเบี้ย

สัญญาซือ
้ ขาย
อุุปกรณ

ผูผลิต / จําหนายอุปกรณ
พลังงาน / ESCO

สญญาซอขาย
สั
ญญาซือ
้ ขาย
อุปกรณ

รูปู แบบที่ 2
ผูจัดการกองทุน
(ESCO Fund)
ชําระคืนเงิงนตน
พรอมดอกเบี้ย

 สนับสนุนการเชาซื้ออุปกรณประหยัดพลังงาน/พลังงานทดแทน ใน 2 รูปแบบ
 เชาซออุ
เชาซื้ออปกรณ
ปกรณได
ได 100% ของราคาอุ
ของราคาอปกรณ
ปกรณนน
นนั้ แตไมเกน
แตไมเกิน 10 ลานบาท
ลานบาท
 ระยะเวลาผอนชําระคืนภายใน 5 ป โดยคิดอัตราดอกเบีย
้ ต่าํ

4% ตอป
 บริษัทจัดการพลังงานสามารถใชโครงสรางการเชาซื้อแบบแบงผลประหยัด
พลังงาน (Shared Saving)
 ยึดหลักใหผูเชาซือ้ นําผลประหยัดพลังงาน(Energy Saving) ที่ไดมาผอน
ชําระคืน
ชาระคน
 เมื่อโครงการผอนชําระครบตามจํานวน อุปกรณดังกลาวจะเปนของ
ผูประกอบการทันที

สัญญ
ญญาเชาซื้อ

บริษัทจัดการพลังงาน
ESCO
Share Saving

สัญญาเชาซื้อ
สญญาเชาซอ

โครงการเปาหมาย
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หลักเกณฑ/เอกสารที่ใชพิจารณาการสงเสริม
มาตรการรวมลงทุุน

มาตรการเชาซื้ออุปุ กรณ

1. ศักยภาพเชือ้ เพลิงในระยะยาว

1. ความนาเชื่อถือของเทคโนโลยีหรืออุปกรณ

2. ความนาเชื่อถือของเทคโนโลยี

2. การรับประกันผลประหยัดและรับประกันอุุปกรณ

3. ความเปนไปไดทางการเงิน
เชน ผลตอบแทนโครงการอยูในระดับที่เหมาะสม

3. งบการเงินของบริษัทที่ขอเชาซื้อมีผลประกอบการ
นาเชื่อถือ

4.การขอใบอนุญาตตางๆ และความเขาใจของชุมชน

4. โครงการมีบุคคลค้ําประกัน/ Bank Guarantee

5. เอกสารที่ใชประกอบการพิจารณา
- รายงานการศึึกษาความเปนไปได
ไ ไ โครงการ (Feasibility Study
Report) ทั้งดานการเงิน เทคโนโลยี แผนการจัดหาเชื้อเพลิง
และโครงการสรางการลงทุุน
- งบการเงินยอนหลัง 3 ป ของบริษัทที่รวมลงทุนในโครงการ
- เงื่อนไขสินเชื่อ (Term Sheet) หรือสัญญาเงินกู หากโครงการ
ไดรับอนมัมตแลว
ไดรบอนุ
ติแลว
- รายงานการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดลอม อาทิ IEE, ESA หาก
โครงการตองดําเนินการทําและมีรายงานดังกลาวแลว
- หลักฐานหรือความคืบหนาการทําประชาคมกับชุมชนพืน้ ที่ต้งั
โรงไฟฟา

5. เอกสารที่ใชประกอบการพิจารณา
รายงานการศึึกษาความเปนไไปได
ไ โครงการ
(Feasibility Study Report) ทั้งมูลคาการลงทุน, ใบเสนอ
ราคา, แผนการทํางานติดตั้งจนถึงสงมอบ ,การคํานวณ
ผลประหยัดอยางละเอียด, ระยะเวลาคืนทุน, เทคโนโลยี
ด า นเทคนิ ค วิ ศ วกรรมของอุ ป กรณ , Specification ของ
อุอปกรณ
ปกรณตางๆ
ตางๆ
สําเนาบิลคาไฟฟายอนหลัง 3 ปของบริษัท
ผูประกอบการที่เปลี่ยนหรือติดตั้งอุปกรณ
- วิธีการตรวจวัดผลประหยัดกอนและหลังติดตั้ง
- สัญญาการรับประกันผลประหยัด
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โครงการทีไ
โครงการทไดรบการสงเสรมการลงทุ
่ ดรับการสงเสริมการลงทนฯ
นฯ ระยะท
ระยะที่ 1
(แบงตามประเภทโครงการ)

โครงการดานการอนรั
โครงการดานการอนุ
รกษพลงงาน
กษพลังงาน 8 โครงการ
ใหเชาซื้อเครื่องทําน้ําเย็น (Chiller)
หางสรรพสินคาฟอรั่มพลาซา จ.ชลบุรี
ใหเชาซื้อSolar Thermal)
โรงแรมเซ็นจูรี พารค โฮเต็ล กรุงเทพฯ
ใหเชาซื้อ Voltage Regulator 2 แหง

- โรงงานนิวสมไทยมอเตอรเวอค จ.สมุทรปราการ
- โรงงาน อ.ยางไทย 1992 จ.นครปฐม

ใหเชาซื้อระบบประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ
(SHAW Method of Air Conditioning)
มูลนิธิแมฟาหลวง จ.เชียงราย
ใหเชาซื้อมอเตอรประสิทธิภาพสูง
อาคารเซ็นทรัลซิตี้ กรุงเทพฯ
ใหเชาซื้ออปกรณ
ใหเชาซออุ
ปกรณปรบความเรวรอบมอเตอร
ปรับความเร็วรอบมอเตอร 2 แหง
แหง

- โรงแรมโกลดเดนคราวน พลาซา จ.สงขลา
- โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ จ.สงขลา

เงิน
ิ สงเสริิม 24.83
24 83 ลา
 นบาท (12.3%)
(12 3%)

โครงการดานพลังงานทดแทน 8 โครงการ
โครงการดานพลงงานทดแทน
รวมลงทุนโรงไฟฟาชีวมวล Steam Turbine
บริษัท ทรูเอ็นเนอรจี เพาเวอร ลพบุรี จํากัด
ขนาด7.5 MW
รวมลงทุนโรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตย
- บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 1) จํากัด
- บริษท
ั โซลา เพาเวอร (สกลนคร 1) จํากัด
บริษัท โซลา
โซลา เพาเวอร
เพาเวอร (นครพนม 1) จากด
จํากัด
- บรษท
ขนาด 6.1 MW
รวมลงทุนโรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตย
บริษัท สยาม โซลาร จํากัด จ.สระบุรี
ขนาด 0.9
0 9 MW
รวมลงทุนโรงไฟฟาชีวมวล Gasification
บริษัท แปลน อีโคเอ็นเนอรยี จํากัด จ.ตรัง
ขนาด 5.3 MW
รวมลงทุนโรงไฟฟาชีวมวล Gasification
บริษัท ซูพรีม เอ็นเนอรยี เวียงแกน จํากัด
ขนาด 1 MW จ.เชียงราย
ใหเชาซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 30 kW
โรงกาซชีวภาพ เทศบาลตําบลสามชุก
จ.สุพรรณบุรี

เงินสงเสริม 177.21 ลานบาท (87.7%)

รวมเงินสงเสริมการลงทุนใน ระยะที่ 1 : 202.04 ลานบาท
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โ
โครงการที
ไ
่ี ดรับการสง
 เสริม
ิ การลงทุนฯ ระยะที่ี 2
หนวย: ลานบาท

เชาซื
ซ้้ออุปกรณ
ณ

รวมล
ลงทุน

โครงการ

มูลคา
ลงทุน

ความคืบหนา

ESCO
Fund

1.โรงไฟฟาชวมวล
1.โรงไฟฟ
าชีวมวล Gasification
บจก. แปลน อีโค-เอ็นเนอรยี่
(ตอเนื่องจาก Phase 1)

- อยูระหวา งเจรจาราคาซืือ
้ หุนคืืนและ
หาขอสรุปเงื่อนไขสัญญาผูถือหุน

320

17.93

2.โครงการโรงไฟฟาชีวมวล
บจก. เบตงกรีน เพาเวอร จ.ยะลา

- อยูระหวางเจรจาราคาซื้อหุนคืนและ
หาขอสรุปเงื่อนไขสัญญาผูถือหุน

486

50 00
50.00

3. รวมลงทุนโครงการโรงไฟฟาชีวมวล
บจก. พลงงานสะอาดด
พลังงานสะอาดดี 2 จ.เชยงราย
จ.เชียงราย

- ผูประกอบการมีแผนจะยายสถานที่ตั้ง
และปรับเปลี่ยนระบบกรองฝนโรงไฟฟ
และปรบเปลยนระบบกรองฝุ
โรงไฟฟาา

660

40.00

4. เชาซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา
บริษัท เขาแกวฟารม จํากัด จ.จันทบุรี

- ลงนามสัญญาเชาซื้อ และไดรับเงิน
สงเสริมการลงทุนจาก พพ. แลว

4.2

1.53

5. ใหเชาซื้ออุปกรณประหยัดพลังงาน
บจก. พาสทินา จ.สมุทรปราการ

- อยูระหวางลงนามสัญญาเชาซื้อ เพื่อเบิก
เงินสงเสริมการลงทุนจาก พพ. ตอไป

3.63

3.63

6. ใหเชาซื้ออุปกรณประหยัดพลังงาน
บจก. ไทยอินเตอรนิตแฟคตอรี่
จ.นครปฐม

- ลงนามสั
ลงนามสญญาเชาซอแลว
ญญาเชาซื้อแลว อยู
อยระหวาง
ะหวาง
เบิกเงินสงเสริมการลงทุนจาก พพ.

2.14

2.14

7. เชาซื้ออุปกรณ VSD ในระบบปรับอากาศ - ลงนามสัญญาเชาซื้อแลว อยูระหวาง
ศนยการคาจัังซีลอน จ.ภูเก็็ต
ศู
เบิิกเงิินสงเสริ
ส ิมการลงทุนจาก พพ.

3.42

3.42

1,479

118.65

รวม
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โครงการอยูระหวางรอนําเสนอและพิจารณา
เดือน
ส.ค.- ต.ค. 54

โครงการ
เชาซือ้ VSD เพื่อติดตั้ง ศูนยการคาในกรุงเทพฯ
เชาซือ้ VSD เพื่อติดตั้งหางสรรพสินคา จ. ชุมพร
เชาซือ้ เพือ่ ติดตั้งหลอดไฟ LED โรงแรม กรุงเทพฯ
โรงไฟฟากาซชีวภาพจากน้าํ เสียโรงงานสุรากลัน่ ชุมชน
ต.ค.– ธ.ค. 54 โรงไฟฟ
โ ไ าชีวมวลแกลบ (Co-Gen) จ.สุพรรณบุรี
ม.ค.– ก.ย. 55 โครงการโรงไฟฟาชีวมวล (จ.ยโสธร-9 MW)

ประเภท
เชาซือ้
เชาซือ้
เชาซือ้
รวมลงทุน
รวมลงทุน
รวมลงทุน
รวมลงทนน
รวมลงทุ
รวมลงทุน
รวมลงทนน
รวมลงทุ

จํานวนเงินสงเสริม
1,701,300
856,000
2,277,000
10,000,000
50,000,000
50,000,000
57 000 000
57,000,000
100,000,000
30,000,000

โโรงไฟฟ
ไฟฟากา ซชีวี ภาพ (จ.กระบี-ี่ 3 MW, นครปฐม-4
ป
MW)
โรงไฟฟาจากขยะ (จ.หนองคาย-3 MW, ฉะเชิงเทรา)
โรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตย (จ.ลาปาง-1
โรงไฟฟาเซลลแสงอาทตย
(จ ลําปาง 1 MW)
โรงไฟฟาชีวมวลขนาดของโครงการสถานีผลิตพลังงาน
รวมลงทุน
22,000,000
ชุมชน ของ กฟภ. (จ.เชียงใหม-1 MW, แพร-0.6 MW)
N/A
รว มลงทุน
โ
โครงการร
วมลงทุนดานพลังงานหมุนเวียี นของ พพ.
รวมมูลคารอขอสงเสริม
259,000,000.00
งบประมาณคงเหลือตองบริหาร
งบประมาณคงเหลอตองบรหาร
118 655 118 27
118,655,118.27
อยางไรก็ตามโครงการที่ขอรับการสงเสริมการลงทุนพบวามีมากกวาวงเงินที่ มพส. ตองบริหาร จึงคาดวาจะบริหารเงินได
ครบตามเปาหมาย 300 ลานบาท

ปญหาและอุปสรรคในการดํ
ใ
ําเนิน
ิ การ
 ความไมชัดเจนในนโยบายการสงเสริมของภาครัฐ เชน การสนับสนุนโครงการพลังงานลมและ
แสงอาทิตย
 ความลา
 ชาใในการขออนุญาตตางๆ ทีีเ่ กีย
ี่ วขอ
 งกัับการประกอบกิ
ป
ิจการไฟฟ
ไฟฟา
 การตอตานของชุมชนในการสรางโรงไฟฟา
 เทคโนโลยีไมมีความนาเชื่อถือ หรือการรับประกันไมสมเหตุสมผล
 โครงการไมสามารถปฏบตตามเงอนไขกอนเพมทุ
โครงการไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขกอนเพิ่มทนได
นไดตามสญญารวมลงทุ
ตามสัญญารวมลงทน
น
 ไมสามารถตกลงเงื่อนไขในสัญญารวมลงทุน อาทิ เงื่อนไขการซื้อหุนคืน
 เกิดงบประมาณบานปลายจากที่ไดประมาณการไว (Cost Overrun)

โอกาสและการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียน
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โ
โอกาสการลงทุ
นโโครงการชีีวมวล
ระดบ
ั Adder
Add ปจจุ
ป บน
ั มความคุ
ี
ม
 คาในการพฒนาโครงการชวมวลเชงพาณชย
 ใ
ั
โ
ชี
ชิ
ิช  (IRR ~ 13-15%)
13 15%) แต
ตองคํานึงถึงศักยภาพและแผนการจัดหาเชือ
้ เพลิงของโรงไฟฟา

ชีวมวล
ชวมวล

โอกาสการลงทน
โอกาสการลงทุ
น

แกลบ

ไมมีความเหมาะสมที่จะลงทุนอีกตอไปยกเวนเจาของโรงสีขา ว

ฟางขาว
ฟางข
าว ซั
ซงขาวโพด
งขาวโพด
ใบออย

มขอจากดดานการขนสง
มี
ขอจํากัดดานการขนสง การพั
การพฒนาโรงไฟฟาชวมวล
ฒนาโรงไฟฟาชีวมวล
ควรเปนโรงไฟฟาขนาดเล็กใกลแหลงเชื้อเพลิง

เหงามันสําปะหลัง

มีศักยภาพเหลือมาก แตมีขอจํากัดดานคุณสมบัติในการใชเปน
เชอเพลง
ชื้
ิ

เศษไมสับ

ชวงแรก : เศษไมจากการปลูกพืชสวนของชาวบานยังมีเพียงพอ
สําหรับพัฒนาโครงการโรงไฟฟาชีวมวล
อนาคต : อาจมีการแยงซื้อเชื้อเพลิงเชนเดียวกับแกลบ
แตแกไขปญหาได จากการสงเสริมปลูกพืชพลังงาน

/ ง
เปลือกไมยูคา/ยางพารา

ปจจบั
ุ นมีศักยภาพเพียงงพอสําหรับโรงไฟฟ
ง
าชีวมวล เนื่องจากเป
ง
น
ชวงเริ่มตนของโรงไฟฟาจากเปลีอกและรากไมยูคา/ยางพารา

การลงทนในลั
การลงทุ
การ
นในลกษณะโรงไฟฟาชวมวลชุ
กษณะโรงไฟฟาชีวมวลชมชน
มชน โดยอาจตงเปนวสาหกจชุ
โดยอาจตัง้ เปนวิสาหกิจชมชน
มชน และให
และใหชุ
ชม
มชนเป
ชนเปน
น
ผูจ
 ัดหาเชื้อเพลิง /รวมลงทุน ซึ่งจะชวยใหเกิดการยอมรับของชุมชน ทําใหโครงการมีความยั่งยืน
22
และลดความขัดแยงกับกลุมผูไมเห็นดวยในการพัฒนาโครงการ

โ
โอกาสการลงทุ
นโโครงการกาซชีีวภาพ
อัตรา Adder ป
ปจจุบัน โครงการผลิ
โ
ตกาซชีวี ภาพจากนํ้าเสีย
ี /มูลสัตว มีค
ี วามคุมคาในการพั
ใ
ฒนา
โครงการชีวมวลเชิงพาณิชย (IRR > 20%, คืนทุนภายใน 1-3 ป) ดังนั้น เจาของโรงงาน/ฟารม
ปศุุสัตวโดยสวนใหญ
ญจะเปนผูล
ู งทุุนเอง
แตยังมี
 มเทศบาล/สหกรณบางแหง
มีเทศบาล/สหกรณบางแหง มี
มขอจากดเรองงบประมาณลงทุ
ขอ
 จํากัดเรื่องงบประมาณลงทนหรื
นหรอการกู
อการกเงน
งิน
 ผูประกอบการบางราย ไมตองการความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งผูพัฒนาโครงการ
ที่มีความพรอมดานเงินลงทน
ทมความพรอมดานเงนลงทุ
น สามารถเข
สามารถเขาไปพฒนาโครงการแทน
าไปพัฒนาโครงการแทน (กาหนด
(กําหนด
ผลตอบแทน/ระยะเวลาดําเนินการ) หลังจากนัน
้ ก็ยกโครงการใหเจาของโรงงาน
 การผลตกาซชวภาพจากเศษวสดุ
การผลิตกาซชีวภาพจากเศษวัสดเหลื
เหลอใชทางการเกษตรเพอนามาผลตไฟฟา
อใชทางการเกษตรเพื่อนํามาผลิตไฟฟา
มีศักยภาพมาก แตยงั อยูในขัน
้ เริ่มตนของการพัฒนา ยังมีความเสี่ยงดานเทคโนโลยี
และ Adder ไมพอตอการลงทุุน แตหากเปนโครงการวิจัย//สาธิต ก็จะสามารถขอเงิน
กองทุนอนุรก
ั ษฯ /กองทุนพัฒนาไฟฟาได
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โ
โอกาสและการลงทุ
นโโครงการขยะ
ปรมาณขยะ
ปริ
มาณขยะ
• ณ ปจจุบัน มีขยะเกิดขึน
้ โดยเฉลี่ย 40,332 ตัน/
วัน เพิ่มขึน
้ เฉลี่ยปละ 2%
• สัด
ั สว นขยะในเขตเทศบาลประมาณ
ใ
ป
34%
ปริมาณขยะ (ตัน/วัน)
42 000
42,000

การกระจายตวของขยะ
การกระจายตั
วของขยะ
• เทศบาลที่ตองกําจัดขยะมากกวา 150 ตัน/วัน มี
มากกวา 50 เทศบาล
จํานวนเทศบาล (แหง)
140
120
100

40,000

80

38,000

60
36,000

40

34,000

20
0

32,000

50 - 150
ตัน/วัน

151 - 250
ตัน/วัน

251 ตัน/วัน
ขึ้นไป

30,000
2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ
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โ
โอกาสการลงทุ
นโโครงการพลัง
ั งานขยะ
 เทศบาลเปนแหลงพลังงานขยะที่มีศก
ั ยภาพมาก


IRR อยู
อยทร
ระดบ
ี่ ะดับ 8
8-15%
15%



สิ่งสําคัญในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาขยะ คือ
¾ การไดรบสทธจากเทศบาลในการจดการขยะในระยะ
การไดรบ
ั สิทธิจากเทศบาลในการจัดการขยะในระยะ
ยาว
¾ การคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเชื่อถือได
ตอ
 งไม
ไ มีผลกระทบดานสิง
่ แวดลอ
 ม (กลิน
่ และมลพิษ)
ปริมาณขยะ

เทคโนโลยี

30 -100
100 ตัน
ั /วั
/ น
ั

G ifi ti + Landfill
Gasification
L dfill

100 - 250 ตัน/วัน

AD + Landfill

200 ตน/วน
ตัน/วัน ขนไป
ขึน
้ ไป

Incineration + Landfill

¾ การยอมรับของชุมชน
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โ
โอกาสการลงทุ
นโโครงการพลัง
ั งานแสงอาทิิตย
 Adder
Add เดิม
ิ

8 บาท/หน
/ ว
 ย

ระยะเวลา 10 ป
IRR อยู
อยที่ร
ระดบ
ะดับ 6 - 14%
 Adder ใหม 6.5 บาท/หนวย
ระยะเวลา 10 ป
IRR ลดลง 2 – 3%

แนวทาง : การลงทุน/พัฒนาโครงการพลังงาน
แสงอาทิตย
¾ รวมลงทุนโครงการที่ไดรับการตอบซื้อ
ไฟฟาแลว (ได Adder เดิม)
¾ คัดเลือกพื้นที่โครงการที่ได Adder
อัตราพิเศษ
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โ
โอกาสการลงทุ
นโโครงการพลัง
ั งานนํา
้ํ
 พื้นทีศ
่ ักยภาพพลังน้า
ํ ขนาดเล็ก จะอยูในเขตปาอนุรักษ/อุทยานแหงชาติ
 การขออนุญาต : กรมปาไม /กรมอุทยานฯ จะพิจารณาจาก
ุ ชนอยางยั่งยืน
 ผลประโยชนทช
ี่ ุมชนไดรับและการมีสวนรวมของชุม
 ผลกระทบของระบบนิเวศนของปาตนน้ํา
 การสงเสริมใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/กลุมสหกรณ พัมนาโครงการ
โรงไฟฟาพลังน้ําระดับชุมชน
 โรงไฟฟาของ พพ. เดิม ที่มีระบบสงไฟฟาเขาถึงแลว
 โรงไฟฟาพลังน้ํา
้ ทายอางเก็บน้ํา
้
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โครงการพลังน้า
ํ้ บานแมโจ (1)
บานแมโจ

ต.บานเปา อ.แมแตง จ.เชียงใหม

จํานวนครัวเรือน

80 ครัวเรือน

อาชีพของชาวบาน

ทําการเกษตร เชน กระเทียม มันฝรั่ง

โครงการพัฒนาของชุมชน

1.

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

2.

ปาชุมชน

3.

โฮมสเตย บานดน
โฮมสเตย
บานดิน

1.

โครงการเกษตรไรสาร

2.

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา

โครงการในอนาคต
ศักยภาพพลังนํ้า

อางเก็็บนํ้าหวยแมเลิม
• ความสูงหัวน้ํา 20.3 เมตร
• อัตราการไหล 290 ลิตรตอวินาที

รูปแบบการบริหารจัดการ

สหกรณพลังน้ําบานแมโจ

พื้นที่พัฒนาโครงการ

พื้นที่สาธารณะ/ไมอยูในพื้นที่ปาอนุรักษ

ผูพัฒนาโครงการ
โ

1. สหกรณพลังั นํา้ บานแมโจ
2. บมจ. ไทยออยล
3. มูลนิธิพลังไท
4. พพ. 5. มพส.
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โโครงการพลัง
ั นํา
้ํ บานแมโจ (2)
ประสิทธิภาพกังหันน้า
ํ

0.75

ประสิทธิภาพเครือ
่ งกําเนิดไฟฟา

0.94

ความสูงหันน้ําออกแบบ (เมตร)

19.91

กําลังการผลิตติดตั้ง (kW)

27.57

การบริหารจัดการน้ําอางเก็บของชาวบาน
การเปดประตูนา
้ํ (หนาฝน )

24 ชั่วโมง

การเปดประตูนา
้ํ (หนาแลง)
จํานวนชัว
่ โมงการเดินเครื่อง
โรงไฟฟาตอป

12 ชั่วโมง

หนวยไฟฟาที่ผลิตได (kWh)

160,807

มลค
มู
ลคาการลงทุ
าการลงทน
น

5,832

3 5 ลานบาท
3.5
ลานบาท

NPV

3.07

IRR

9.91%

ระยะเวลาการคืนทุน

9.21 ป
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มูลนธพลงงานเพอสงแวดลอม
มลนิ
ธิพลังงาน พื่อสิง
่ วดลอม (มพส.)
(มพส )
Energy for Environment Foundation (E for E)
เลขที่ 99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท : 0 2953 9881-4
โทรสาร : 0 953 9885
http://www.efe.or.th
Email: efe@efe.or.th ; escofund@efe.or.th

