่ เสริมการลงทุนด้านอนุร ักษ์พล ังงานและพล ังงานทดแทน
การสง
ภายใต้ ESCO Fund
และ
เปิ ดต ัวโครงการ ESCO Revolving Fund (ระยะที่ 3)
โดย
สุวพร ศริ ค
ิ ณ
ุ
ผูอ
้ านวยการบริหาร มูลนิธพ
ิ ล ังงานเพือ
่ สงิ่ แวดล้อม
ั
ในงานสมมนา

“มาลดต้นทุนด้านพล ังงานด้วย ESCO Revolving Fund”
ว ันพุธที่ 7 สงิ หาคม 2556
ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ถนนรางนา้ กรุงเทพฯ

1

มูลนิธพ
ิ ล ังงานเพือ
่ สงิ่ แวดล้อม (มพส.)


หน่วยงานอิสระทีม
่ ไิ ด ้มุง่ แสวงหากาไร



สนับสนุนงานของภาครัฐ และภาคเอกชนในด ้านการสง่ เสริมพลังงาน
หมุนเวียน การอนุรักษ์ พลังงาน และสงิ่ แวดล ้อม



สง่ เสริมการนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนรูปแบบอืน
่ มา
้
ใชในการผลิ
ตไฟฟ้ า โดยให ้ข ้อเสนอแนะด ้านนโยบายต่อภาครัฐ
ข ้อแนะนาด ้านเทคนิคและการเงินต่อผู ้พัฒนาโครงการ



เผยแพร่ข ้อมูลและสาธิตเทคโนโลยี ด ้านพลังงานหมุนเวียน อนุรักษ์
้ งงานอย่างมีประสท
ิ ธิภาพ
พลังงาน และการใชพลั



เสนอความคิดเห็นอิสระด ้านพลังงานต่อสาธารณะ

 ผู ้จัดการกองทุนโครงการสง่ เสริมการลงทุนด ้านอนุรักษ์ พลังงาน
และพลังงานทดแทน ( ESCO Venture Capital Fund) ระยะที่ 1 , 2 และ 3
2

โครงการ ESCO Fund
 เป็ นโครงการภายใต ้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน (พพ.)
โดยนาเงินจากกองทุนเพือ
่ การสง่ เสริมการอนุรักษ์ พลังงาน ในการจัดตัง้ กองทุน
 วัตถุประสงค์
- กระตุ ้น/สง่ เสริมการลงทุนด ้านพลังงานทดแทน (RE)
และอนุรักษ์ พลังงาน(EE)
- สง่ เสริมและสนั บสนุนธุรกิจการจัดการพลังงาน (ESCO)
ื่ มั่นในการพัฒนาโครงการ RE และ EE
- เพิม
่ ความเชอ
แก่ผู ้ประกอบการและสถาบันการเงิน
้
อ
่ งจักร/อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
- ชว่ ยสงเสริมให ้มีการใชงานเครื
และพลังงานทดแทนทีไ่ ด ้มาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพ
 ระยะเวลาบริหาร

- ระยะที่ 1 : ตุลาคม 2551 – กันยายน 2553
- ระยะที่ 2 : ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2556
- ระยะที่ 3 : เมษายน 2556 – มีนาคม 2558 (เปิ ดรับสมัครโครงการ)

 ขนาดโครงการ : 500 ล ้านบาทต่อระยะ
 บริหารโครงการ โดย 2 ผู ้จัดการกองทุน คือ “มูลนิธพ
ิ ลังงานเพือ
่ สงิ่ แวดล ้อม” และ
มูลนิธอ
ิ นุรักษ์ พลังงานแห่งประเทศไทย
3

ESCO Revolving Fund
• จากความสาเร็จในโครงการ ESCO Fund ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 ทีส
่ ามารถ
กระตุ ้นและสง่ เสริมให ้เกิดการลงทุนด ้านอนุรักษ์ พลังงานและพลังงานทดแทน
ื่
พพ. จึงได ้ดาเนินจัดตัง้ โครงการ ESCO Fund ในระยะที่ 3 ขึน
้ ในชอ
“โครงการ ESCO Revolving Fund”
• พพ. ได ้มอบหมายให ้ E for E เป็ นหนึง่ ในผู ้บริหารโครงการฯ ดูแลรับผิดชอบให ้
ิ้ 500
การสง่ เสริมการลงทุนในวงเงิน 300 ล้านบาท จากวงเงินสนับสนุนทัง้ สน
ล ้านบาท
• ระยะเวลาการบริหาร ESCO Revolving Fund แบ่งเป็ น 2 ชว่ ง
- ชว่ งให ้การสง่ เสริมการลงทุน
เมษายน 2556 – มีนาคม 2558
- ชว่ งติดตามและบริหารการลงทุน
เมษายน 2558 - มีนาคม2563
• ขณะนี้ E for E อยูร่ ะหว่างเปิ ดรับพิจารณาข ้อเสนอผู ้ทีส
่ นใจขอรับการสง่ เสริม
การลงทุนด ้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
4

่ เสริมการลงทุน ESCO Revolving Fund
การบริหาร/มาตรการในการสง

Energy
Conservation
Promotion Fund
500 Million Baht

Fund Manager

ESCO Fund
Investment
Committee

1. E for E (300 Million Baht)

2. ECFT (200 Million Baht)

ESCO Venture Capital

Equity Investment

Equipment Leasing

Carbon Credit Facility

Technical Assistance

Credit Guarantee Facility
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Equity Investment
ผูจ
้ ัดการกองทุน
เจ้าของ / บริษ ัทจ ัดการพล ังงาน

เข ้าร่วมลงทุน

ผลตอบแทน
(เงินปั นผล)

โครงการเป้าหมาย
สัญญาจ ้าง
รับเหมาช่วง



ั สว่ น 10-50% ของโครงการแต่ไม่เกิน 50 ล ้านบาท
ร่วมลงทุนในสด



ไม่เป็ นผู ้ถือหุ ้นหลัก (Major Shareholder)



ระยะเวลาเข ้าร่วมลงทุนประมาณ 5 - 7 ปี หรือจนกว่าผู ้ประกอบการมี
ื้ หุ ้นคืน โดยไม่เกินกรอบระยะเวลาที่ พพ. กาหนด
ความพร ้อมในการซอ



ั สว่ นการลงทุนและราคาหุ ้น
ผลตอบแทนอยูใ่ นรูปเงินปั นผลตามสด
ทีข
่ ายคืน



การถอนการลงทุน
ิ ธิ Put Option : เสนอขายผู ้ถือหุ ้นเดิมในสด
ั สว่ นและราคาทีต
(1) ใชส้ ท
่ กลง
ั ญา
ไว ้ในสญ
ิ ธิ Call Option : ผู ้ถือหุ ้นเดิมซอ
ื้ หุ ้นคืนก่อนกาหนดทีต
(2) ให ้สท
่ กลงกันไว ้
ื้ ในสด
ั สว่ นทีม
ั ญา
หรือซอ
่ ากกว่าตกลงไว ้ในสญ
(3) เข ้าตลาดหลักทรัพย์ SET / MAI

ผูร้ ับเหมาชว่ ง

- อุปกรณ์
- การติดตัง้ / การซ่อมบารุง

ื้ คืน Put Option และ Call Option อยูใ่ นระดับ 9% - 15%
ทัง้ นี้ ราคาซอ
ื้ คืนดังกล่าวรวมเงินปั นผลทีก
โดยราคาซอ
่ องทุนได ้รับ

หมายเหตุ : ภายใต ้ระยะที่ 3 พพ. กาหนดวงเงินในรูปแบบการร่วมลงทุนรวม
ทุกโครงการได ้ไม่เกิน 15% ของวงเงินทีบ
่ ริหาร/ มพส. บริหารได ้ 45 ล ้านบาท
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ESCO Venture Capital
ร่วมลงทุน
บริษ ัท
จ ัดการพล ังงาน
(ESCO)

ผูจ
้ ัดการกองทุน
(ESCO Fund)
ผลตอบแทน
(เงินปั นผล)

เป็ นทีป
่ รึกษาจัด
การพลังงาน
โครงการเป้าหมาย
ั ญาพลังงาน
สญ

 เข ้าร่วมทุนกับบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ไม่เกินร ้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน หรือไม่เกิน
50 ล ้านบาท
 ไม่เป็ นผู ้ถือหุ ้นหลัก (Major Shareholder)
ื้ หุ ้นคืน แต่ทงั ้ นี้
 ระยะเวลาเข ้าร่วมลงทุนประมาณ 5 - 7 ปี หรือจนกว่าผู ้ประกอบการ จะมีความพร ้อมในการซอ
จะไม่เกินกรอบระยะเวลาที่ พพ. กาหนด
ั สว่ นการลงทุนและราคาหุ ้นทีข
 ผลตอบแทนอยูใ
่ นรูปเงินปั นผลตามสด
่ ายคืน
 การถอนการลงทุน
ิ ธิ Put Option : เสนอขายผู ้ถือหุ ้นเดิมในสด
ั สว่ นและราคาทีต
(1) ใชส้ ท
่ กลง
ั ญา
ไว ้ในสญ
ิ ธิ Call Option : ผู ้ถือหุ ้นเดิมซอ
ื้ หุ ้นคืนก่อนกาหนดทีต
(2) ให ้สท
่ กลงกันไว ้
ื้ ในสด
ั สว่ นทีม
ั ญา
หรือซอ
่ ากกว่าตกลงไว ้ในสญ
(3) เข ้าตลาดหลักทรัพย์ SET / MAI
หมายเหตุ : บริษัทจัดการพลังงานหรือ ESCO สว่ นใหญ่มท
ี น
ุ จดทะเบียนน ้อย อยูใ่ นระดับประมาณ 1-20 ล ้านบาท
โดยหากขอรับการสง่ เสริมการลงทุนในรูปแบบดังกล่าวจะได ้รับเงินสนับสนุนในระดับเพียง 3 แสนบาท ถึง 6 ล ้านบาท
(30% ของทุนจดทะเบียน) ซงึ่ ไม่ถอ
ื ว่าสูงมากนัก ดังนัน
้ มาตรการนีจ
้ งึ ไม่ได ้รับความสนใจจาก ESCO
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Equipment Leasing
ั ญาเชา่ ซอ
ื้
สญ
ผูจ
้ ัดการกองทุน
(ESCO Fund)

รูปแบบที่ 1
โครงการเป้าหมาย
รูปแบบที่ 2

ชาระคืนเงินต ้น
พร ้อมดอกเบีย
้

ั ญาซอ
ื้ ขาย
สญ
อุปกรณ์

ผูผ
้ ลิต / จาหน่ายอุปกรณ์
พล ังงาน / ESCO

ั ญาซอ
ื้ ขาย
สญ
อุปกรณ์

ื้ อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน/พลังงานทดแทน ใน 2 รูปแบบ
สนับสนุนการเชา่ ซอ
ื้ อุปกรณ์ประหยัดพลังงานโดยตรงกับ
- รูปแบบที่ 1: ผู ้ประกอบการเชา่ ซอ
ESCO Fund และให ้ ESCO เป็ นการันตีผลประหยัด (Guarantee
Saving)
ื้ อุปกรณ์กบ
ั ESCO Fund
- รูปแบบที่ 2: บริษัทจัดการพลังงานทาการเชา่ ซอ
ั ญาแบ่งผล
โดยนาไปติดตัง้ ให ้แก่ผู ้ประกอบการและทาสญ
ประหยัดร่วมกัน (Shared saving)
่ ซอ
ื้ อุปกรณ์ได ้ 100% ของราคาอุปกรณ์
 เชา
 ระยะเวลาผ่อนชาระคืนภายใน 7 ปี โดยคิดอัตราดอกเบีย
้ ตา่ 4% (Flat Rate)
ต่อปี
 เมือ
่ โครงการผ่อนชาระครบตามจานวน อุปกรณ์ดงั กล่าวจะเป็ นขอผู ้ประกอบการ


ผูจ
้ ัดการกองทุน
(ESCO Fund)
ชาระคืนเงินต ้น
พร ้อมดอกเบีย
้

ั ญาเชา่
สญ
ื้
ซอ

บริษ ัทจ ัดการพล ังงาน
ESCO
Share Saving

ั ญาเชา่ ซอ
ื้
สญ

โครงการเป้าหมาย
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Carbon Credit Market


สาหรับโครงการทีส
่ ามารถพัฒนาได ้โดยลาพัง มพส.
จะชว่ ยเหลือผู ้ประกอบการในการพัฒนา PIN / PDD
ื้ ในอัตราค่าบริการทีต
รวมถึงหาผู ้ซอ
่ า่ กว่าท ้องตลาด

Project
Owner

ERPA / CDM
Revenues

CER
Buyer



สาหรับโครงการขนาดเล็กมาก มพส. จะเป็ นตัวกลาง
ในการรวบรวมคาร์บอนเครดิตและนาไปขายให ้กับผู ้
ื้ (Coordinating/ Operating Entity: CME)
ซอ
พัฒนาโครงการในลักษณะ PROGRAMMATIC CDM

Project
Owners

CER
Buyer

LoI

ESCO Fund

ESCO Fund

ทัง้ นี้ มพส. ได ้ดาเนินการพัฒนา PIN และดาเนินการเสนอขายแก่บริษัททีส
่ นใจ เป็ นจานวน 1 โครงการ คือ

บริษัท โซล่า เพาเวอร์(โคราช1) จากัด

หมายเหตุ : ภายหลัง Kyoto Protocol (หลังปี 2012) ราคา CERs มีราคาตา่ มาตรการนีจ
้ งึ ไม่มก
ี ารดาเนินการเพิม
่ เติม
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Credit Guarantee Facility
 กองทุนค้าประกันเงินกู ้ของผู ้ประกอบการ กับ สถาบันการเงินในวงเงินไม่เกิน 10 ล ้านบาท
 ผู ้ประกอบการจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตรา 1.75% ของมูลค่าค้าประกัน
 ค้าประกันเงินกู ้ไม่เกิน 5 ปี
ั ญา Credit
สญ
Guarantee
ผูจ
้ ัดการกองทุน
(ESCO Fund)

โครงการเป้าหมาย
ค่าธรรมเนียม
ั ญาเงินกู ้
สญ
ั ญา Credit
สญ
Guarantee

ธนาคาร

ี่ งด ้านการลงทุน E for E จะกาหนดให ้ผู ้ประกอบการต ้องเลือกรูปแบบ
หมายเหตุ : จากหลักการบริหารจัดการความเสย
ิ เชอ
ื่ (Credit Guarantee
การสง่ เสริมการลงทุนระหว่างการเข ้าร่วมลงทุน (Equity Investment) หรือการค้าประกันสน
Facility) อย่างใดอย่างหนึง่ เพียงอย่างเดียว ผู ้ประกอบการทุกรายมีความประสงค์ขอรับการสง่ เสริมการลงทุนในลักษณะ
ิ เชอ
ื่ จึงยังไม่มก
Equity Investment ดังนัน
้ รูปแบบการค้าประกันสน
ี ารขอรับการสนับสนุนจากผู ้ประกอบการ
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Technical Assistance


้ งงาน (Energy Audit) เป็ นเงิน
กองทุนให ้ความชว่ ยเหลือโดยออกค่าใชจ่้ ายในการตรวจสอบการใชพลั
จานวน 100,000 บาทต่อโครงการ แต่ห ากผู ้ประกอบการไม่ดาเนินการตามมาตรการ ในการอนุ รักษ์
พลังงานจะต ้องจ่ายเงินคืนแก่กองทุน



้
เมือ
่ มีโครงการทีใ่ ห ้ความสนใจ มพส. จะเข ้าทา Walk- Through – Audit ให ้เพือ
่ ประเมินการใชไฟฟ้
าใน
และแนะนาอุปกรณ์ทบ
ี่ ริษัทฯหรือโครงการควรปรับปรุงในเบือ
้ งต ้นให ้ และให ้บริษัทจัดการพลังงานเข ้ามา
ทา Audit อีกครัง้ อย่างไรก็ตามการทา Walk- Through – Audit ดังกล่าว มพส. ไม่คด
ิ ค่าใชจ่้ ายในการ
ดาเนินการแต่อย่างใด

ผูจ
้ ัดการกองทุน
(ESCO Fund)

จ่าย
ค่าธรรมเนียม

บริษ ัท
จ ัดการพล ังงาน
(ESCO)

เป็ นทีป
่ รึกษาจัด
การพลังงาน

โครงการเป้าหมาย

คืนเงินกรณีทไี่ ม่ดาเนินการตามมาตรการทีเ่ สนอ

หมายเหตุ : โดยปกติบริษัทจัดการพลังงานสว่ นใหญ่จะทา Audit ให ้ฟรีไม่มค
ี า่ ใชจ่้ าย ผู ้ประกอบการ
จึงไม่มค
ี วามจาเป็ นในการขอรับการสง่ เสริมดังกล่าว
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้ จ
่ เสริม
หล ักเกณฑ์/เอกสารทีใ่ ชพ
ิ ารณาการสง
มาตรการร่วมลงทุน

่ ซอ
ื้ อุปกรณ์
มาตรการเชา

ั ยภาพความพอเพียงของเชอ
ื้ เพลิง
1. ศก

้ งงานและผลประหยัด
1.การวิเคราะห์ลก
ั ษณะการใชพลั

ื่ ถือของเทคโนโลยี
2. ความน่าเชอ

2. การพิจารณาทางด ้านเทคนิคของอุปกรณ์

3. ความเป็ นไปได ้ทางการเงิน
่ ผลตอบแทนโครงการอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
เชน

ั ญาพลังงาน (Energy Performance
3. การตรวจสอบสญ
Contract) และการรับประกันคุณภาพอุปกรณ์ (Warranty)

4. ความคืบหน ้าการขอใบอนุญาตต่างๆ และการทา
ความเข ้าใจกับชุมชน

4.การพิจารณาทางด ้านการเงิน

้
5. เอกสารทีใ่ ชประกอบการพิ
จารณา
ึ ษาความเป็ นไปได ้โครงการ (Feasibility
- รายงานการศก
Study Report) ทัง้ ด ้านการเงิน เทคโนโลยี แผนการ
ื้ เพลิง และโครงการสร ้างการลงทุน
จัดหาเชอ
- งบการเงินย ้อนหลัง 3 ปี ของบริษัททีร่ ว่ มลงทุนใน
โครงการ
ิ เชอ
ื่ (Term Sheet) หรือสญ
ั ญาเงินกู ้ หาก
- เงือ
่ นไขสน
โครงการได ้รับอนุมต
ั แ
ิ ล ้ว
ึ ษาผลกระทบสงิ่ แวดล ้อม อาทิ IEE,
- รายงานการศก
ESA หากโครงการต ้องดาเนินการทาและมีรายงาน
ดังกล่าวแล ้ว
- หลักฐานหรือความคืบหน ้าการทาประชาคมกับชุมชน
พืน
้ ทีต
่ งั ้ โรงไฟฟ้ า

้
5. เอกสารทีใ่ ชประกอบการพิ
จารณา
รายงานการศ ึก ษาความเป็ นไปได ้โครงการ
(Feasibility Study Report) ทัง้ มูลค่าการลงทุน ,
ใบเสนอราคา, แผนการทางานติดตัง้ จนถึงสง่ มอบ ,
การคานวณผลประหยัดอย่างละเอียด, ระยะเวลาคืน
ทุน, เทคโนโลยีด ้านเทคนิควิศวกรรมของอุปกรณ์ ,
Specification ของอุปกรณ์ตา่ งๆ
ส าเนาบิล ค่ า ไฟฟ้ าย ้อนหลั ง 3 ปี ของบริษั ท
ผู ้ประกอบการทีเ่ ปลีย
่ นหรือติดตัง้ อุปกรณ์
- วิธก
ี ารตรวจวัดผลประหยัดก่อนและหลังติดตัง้
ั ญาการรับประกันผลประหยัด
- สญ

12

ต ัวอย่างในการพิจารณาโครงการด้านพล ังงานทดแทนของ E for E

โรงไฟฟ้าชวี มวล
(1) Co-generation
(2) Steam Turbine

โรงไฟฟ้าก๊าซชวี ภาพ

โรงไฟฟ้าพล ังงาน
แสงอาทิตย์

ื้ เพลิงและวัตถุดบ
• ความพอเพียงของเชอ
ิ
้
• การเลือ กใช เทคโนโลยี
ท ี่ เ หมาะสมและสามารถรองรั บ การใช ้
ื้ เพลิงทีห
เชอ
่ ลากหลาย
• การเลือ กใช ้ EPC
Contract ในการป้ องกั น ความเส ี่ย งเรื่อ ง
้
งบประมาณทีจ
่ ะบานปลายและการความล่าชาในการก่
อสร ้าง
• ประสบการณ์ ใ นการพั ฒ นาโครงการของผู ้พั ฒ นาโครงการหรือ ที่
ปรึกษาโครงการ
• ความใส่ ใ จและความตั ง้ ใจในการท าความเข ้าใจกั บ ชุม ชนของ
ผู ้พัฒนาโครงการ
ั ยภาพของวัตถุดบ
ี
• ศก
ิ อาทิ องค์ประกอบของน้ าเสย
ี่ งของวัตถุดบ
• ความเสย
ิ
ื่ ถือของเทคโนโลยีและการรับประกันเทคโนโลยี
• ความน่าเชอ
• ความใสใ่ จและความตัง้ ใจในการทาความเข ้าใจกับชุมชนของ
ผู ้พัฒนาโครงการ

ื่ ถือของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์
• ความน่าเชอ
ั ยภาพในการผลิตไฟฟ้ า อาทิ ความเข ้มแสง อุณหภูม ิ
• การประเมินศก
พืน
้ ทีต
่ งั ้ โครงการ
• มูลค่าการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ
• ความใสใ่ จและความตัง้ ใจในการทาความเข ้าใจกับชุมชนของ
ผู ้พัฒนาโครงการ
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Predominant Energy Efficiency Measures under ESCO Fund
Lighting /LED ( 2 to 5 year simple payback)
- Life time for LED ~ 30,000 – 50,000 hrs. where as Fluorescent ~10,000 -15,000
hrs., incandescent bulbs ~ 1,000 to 2,000 hrs.
- Payback depends on the operating hour of lighting system
Operating hours > 12 hrs.  fast payback
- Reduce maintenance/replacement costs (due to short life time of exiting lighting
system ) rather than energy savings.
- Reduce cooling load (low heat loss compare with halogen lamp)
- Target of this measures should be Hotel & factory with long operating hr. (>12 hrs.)
- Under ESCO mechanism, energy efficiency , energy saving and quality of equipment
can be ensured with Energy Performance Contract (EPC)
- LEDs are currently more expensive compare other lighting technology but the price is
expected to decrease due to increasing of demand and some factories starts producing
LED in Thailand

High Efficiency Motor (3 to 5 year simple payback)
- Usually payback when a motor is running for long period at high load or at the end of
motor life
- Important to size motor to actual load profile, to improve efficiency
- Target of this measures should be Frozen food & ice factory ( assume that the exiting
motor more than 10 years)
- Under ESCO mechanism, energy efficiency , energy saving and quality of equipment
can be ensured with Energy Performance Contract (EPC)

** Simple paybacks = total implement cost / annual savings

Predominant Energy Efficiency Measures under ESCO Fund
VSDs (2 to 5 year simple payback)
- Variable speed drives (VSDs)
- Applied to motors, pumps and fans
- Can be control by 2 methods
(1) reduce &fix frequency of motor (suitable for constant load)
(2) use sensor monitoring system and controller to adjusts the frequency and speed
of motor (suitable for unreliable load such as Shopping Mall & Hotel)
- Can save at least 40 % in power consumption , some project under ESCO Fund with
“share saving guarantee” can be save up to 70% in power consumption
- Shopping Mall & Hotel should be the target of this measures
- Under ESCO mechanism, energy efficiency , energy saving and quality of equipment
can be ensured with Energy Performance Contract (EPC)

High Efficiency Chillers (5 to 10 year simple payback)
- Usually payback when the exiting chiller more than 15 years
- New chiller model are 30-40% more efficient than existing chiller
- Other system can be improve by install VSD on CDP, CHP & CT FAN
- Reduce maintenance cost
- Chiller Replacement may achieve both reducing CFC and energy efficiency objectives
- Old building & Shopping Mall & Hotel (> 15 yrs) should be target of this measures
- Under ESCO mechanism, energy efficiency , energy saving and quality of equipment
can be ensured with Energy Performance Contract (EPC)

** Simple paybacks = total implement cost / annual savings

Predominant Energy Efficiency Measures under ESCO Fund
Solar Collector
- Use solar energy for producing the hot water

- Possible to combine with waste heat from condensing unit of air-conditioner/boiler.
- Customer can apply for the granting financial support from DEDE together with
ESCO Fund
- Target customer can be hotel, hospital, or commercial building or factory with a use
of hot water for production.

- Under ESCO mechanism, energy efficiency , energy saving and quality of equipment
can be ensured with Energy Performance Contract (EPC)

สรุปผลการดาเนินการโครงการ ESCO Fund ระยะที่ 1
่ ซอ
ื้ อุปกรณ์ 9 โครงการ
โครงการเชา
้ เครือ
เช่าซือ
่ งทานา้ เย็ น (Chiller)
มูลค่าการลงทุน 10.7 ล ้านบาท
เงินส่งเสริม 9.63 ล ้านบาท / ผลประหยัด 0.054 ktoe
้ Solar Thermal
เช่าซือ
มูลค่าการลงทุน 4.78 ล ้านบาท
เงินส่งเสริม 3.91 ล ้านบาท / ผลประหยัด 0.054 ktoe
้ Voltage Regulator 2 โครงการ
เช่าซือ
มูลค่าการลงทุน 6.46 ล ้านบาท
เงินส่งเสริม 6.46 ล ้านบาท / ผลประหยัด 0.03 ktoe
้ ระบบประหย ัดพล ังงานในระบบปร ับอากาศ (SHAW)
เช่าซือ
มูลค่าการลงทุน 2.20 ล ้านบาท
เงินส่งเสริม 2.20 ล ้านบาท / ผลประหยัด 0.015 ktoe

้ มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
เช่าซือ
มูลค่าการลงทุน 1.70 ล ้านบาท
เงินส่งเสริม 1.70 ล ้านบาท / ผลประหยัด 0.006 ktoe
้ อุปกรณ์ปร ับความเร็ วรอบมอเตอร์ 2 โครงการ
เช่าซือ
มูลค่าการลงทุน 1.36 ล ้านบาท
เงินส่งเสริม 0.93 ล ้านบาท / ผลประหยัด 0.04 ktoe

โครงการร่วมลงทุน 6 โครงการ
ร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวล Steam Turbine
มูลค่าการลงทุน 389 ล ้านบาท
เงินส่งเสริม 23.25ล ้านบาท / ผลประหยัด 4.64 ktoe
ร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ 3 โครงการ
(Polycrystalline)
มูลค่าการลงทุน 1,983.06 ล ้านบาท
เงินส่งเสริม 77.8 ล ้านบาท / ผลประหยัด 2.31 ktoe
ร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ (Thin Film)
มูลค่าการลงทุน 96.55 ล ้านบาท
เงินส่งเสริม 39.2 ล ้านบาท / ผลประหยัด 0.11 ktoe
ร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวล Gasification
มูลค่าการลงทุน 325 ล ้านบาท
เงินส่งเสริม 22.07 ล ้านบาท / ผลประหยัด 3.65 ktoe
มูลค่าการลงทุน 2,793.61 ล้านบาท
เงินส่งเสริม 162.32 ล้านบาท/ผลประหย ัด 10.71 ktoe

้ เครือ
เช่าซือ
่ งกาเนิดไฟฟ้าขนาด 30 kW
มูลค่าการลงทุน 1.35 ล ้านบาท
เงินส่งเสริม 0.88 ล ้านบาท / ผลประหยัด 0.04 ktoe
มูลค่าการลงทุน 28.55 ล้านบาท
เงินส่งเสริม 25.71 ล้านบาท/ผลประหย ัด 0.24 ktoe

17

สรุปผลการดาเนินการโครงการ ESCO Fund ระยะที่ 2
้ อุปกรณ์ฯ 43 โครงการ
โครงการเช่าซือ
้ มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
เช่าซือ
มูลค่าการลงทุน 1.26 ล ้านบาท
เงินส่งเสริม 1.26 ล ้านบาท / ผลประหยัด 0.013 ktoe
้ หลอดไฟแอลอีด ี จานวน 8 โครงการ
เช่าซือ
มูลค่าการลงทุน 20.45 ล ้านบาท
เงินส่งเสริม 18.09 ล ้านบาท / ผลประหยัด 0.22 ktoe
้ อุปกรณ์บริหารจ ัดการแสงสว่าง จานวน 2 โครงการ
เช่าซือ
มูลค่าการลงทุน 1.39 ล ้านบาท
เงินส่งเสริม 1.39 ล ้านบาท / ผลประหยัด 0.02 ktoe
้ Voltage Regulator จานวน 7 โครงการ
เช่าซือ
มูลค่าการลงทุน 20.17 ล ้านบาท
เงินส่งเสริม 19.49 ล ้านบาท / ผลประหยัด 0.20 ktoe
้ เครือ
เช่าซือ
่ งทานา้ เย็ น (Chiller) จานวน 3 โครงการ
มูลค่าการลงทุน 26.38 ล ้านบาท
เงินส่งเสริม 26.38 ล ้านบาท / ผลประหยัด 0.13 ktoe
้ อุปกรณ์ประหย ัดพล ังงานมากกว่า 1 มาตรการ
เช่าซือ
จานวน 14 โครงการ
มูลค่าการลงทุน 85.81 ล ้านบาท
เงินส่งเสริม 85.80 ล ้านบาท / ผลประหยัด 0.62 ktoe
้ อุปกรณ์ปร ับความเร็ วรอบมอเตอร์ จานวน 6 โครงการ
เช่าซือ
มูลค่าการลงทุน 15.68 ล ้านบาท
เงินส่งเสริม 13.83 ล ้านบาท / ผลประหยัด 0.33 ktoe
้ เครือ
เช่าซือ
่ ง Gas Engine จานวน 2 โครงการ
มูลค่าการลงทุน 16.83 ล ้านบาท
เงินส่งเสริม 14.13 ล ้านบาท / ผลประหยัด 0.32 ktoe

โครงการร่วมลงทุน 5 โครงการ

ร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวล Gasification
มูลค่าการลงทุน 325 ล ้านบาท
เงินส่งเสริม 17.93 ล ้านบาท/ ผลประหยัด 3.646 ktoe

ร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวล Steam Turbine
มูลค่าการลงทุน 660 ล ้านบาท
เงินส่งเสริม 40 ล ้านบาท/ ผลประหยัด 6.467 ktoe

ร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้าพล ังนา้ ขนาดเล็ กมาก
มูลค่าการลงทุน 3.7 ล ้านบาท
เงินส่งเสริม 1.7 ล ้านบาท/ ผลประหยัด 0.014 ktoe
ร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส
มูลค่าการลงทุน 40 ล ้านบาท
เงินส่งเสริม 10 ล ้านบาท/ ผลประหยัด 0.276 ktoe

ร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวล (Co-generation)
มูลค่าการลงทุน 544.5 ล ้านบาท
เงินส่งเสริม 50 ล ้านบาท/ผลประหยัด 3.929 ktoe
มูลค่าการลงทุน 1,573.20 ล้านบาท
เงินส่งเสริม 119.63 ล้านบาท/ผลประหย ัด 17.492 ktoe

มูลค่าการลงทุน 187.95 ล้านบาท
เงินส่งเสริม 180.37 ล้านบาท/ผลประหย ัด 1.85 ktoe
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แนวทางบริหารกองทุนของ มพส.


มุง
่ ให้ผป
ู ้ ระกอบการนาผลประหย ัดพล ังงานมาผ่อนชาระคืนแก่กองทุน ซงึ่
่ ซอ
ื้ อุปกรณ์ (Equipment
จะไม่เป็นภาระแก่ผป
ู ้ ระกอบการในกรณีเชา
Leasing)



โครงการทีไ่ ด้ร ับอนุม ัติจากคณะกรรมการลงทุน (Investment
Committee: IC) แล้วแต่ย ังไม่มค
ี วามพร้อม มพส. จะสน ับสนุนโครงการที่
มีความพร้อมในการพ ัฒนาโครงการก่อนเป็นอ ันด ับแรก แม้จะได้ร ับอนุม ัติ
ภายหล ังโครงการแรก



่ ยผูป
่ นของทุนและเงินกูจ
ชว
้ ระกอบการจ ัดหาแหล่งเงินทุน ทงในส
ั้
ว
้ าก
สถาบ ันการเงิน



่ ยผูป
ชว
้ ระกอบการวิเคราะห์เทคโนโลยีและเจรจาต่อรองราคาเครือ
่ งจ ักร
และอุปกรณ์ทเี่ หมาะสมต่อโครงการ



่ ยให้ผป
ชว
ู ้ ระกอบการได้ร ับผลประโยชน์จาก Carbon Credit ในการ
พ ัฒนาโครงการ
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มูลนิธพ
ิ ล ังงานเพือ
่ สงิ่ แวดล้อม (มพส.)
Energy for Environment Foundation (E for E)
เลขที่ 99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจ ักร กรุงเทพฯ 10900
ั
โทรศพท์
: 0 2953 9881-4
โทรสาร : 0 2953 9885
http://www.efe.or.th
Email: efe@efe.or.th ; escofund@efe.or.th

สรุปภาพรวมโครงการ ESCO Fund ภายใต้ E for E

ESCO Fund

Phase

ESCO Revolving Fund
2556

ESCO Fund ระยะที่ 1

ESCO Fund ระยะที่ 2

วงเงินสนั บสนุน

(500 ล้านบาท)

(500 ล้านบาท)

วงเงินที่ E for E บริหาร

E for E :
250 ล้านบาท

E for E :
300 ล้านบาท

E for E :
300 ล้านบาท

จานวนโครงการทีไ่ ด ้รับอนุมัต ิ

15 โครงการ

48 โครงการ

(188.04 ล้านบาท)

(300 ล้านบาท)

อยูร่ ะหว่างเปิ ดร ับ
พิจารณาข้อเสนอ
(เม.ย.56-มี.ค.58)

(วงเงินทีไ่ ด ้รับอนุมต
ั )ิ

ประเภทโครงการ
1) Equity Investment (EI)
2) Equipment Leasing (EL)

EI : 6 โครงการ

EL : 9 โครงการ

EI : 5 โครงการ

EL : 43 โครงการ

(162.33 ล้านบาท)

(25.71 ล้านบาท)

(119.63 ล้านบาท)

(180.37 ล้านบาท)

(500 ล้านบาท)
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