มาตรการสน ับสนุนการติดตงั้
ิ ธิภาพสูง (LED)
อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างประสทธิ
งประสท
ทธิ
(LED)
เพือ
่ ลดต้นทุนด้านพล ังงานขององค์กรภาคธุรกิจ
โดย
สุวพร ศริ
ริ ค
ิ ณ
ุ
งิ่ แวดล ้อม
ผู ้อำนวยกำรบริหำรมูลนิธพ
ิ ลังงำนเพือ
่ สงแวดล
สงแวดล
ผู ้จัดกำรโครงกำรสงเสริ
กำรโครงกำรสงเสริ
ง่ เสริมกำรลงทุนด ้ำนอนุรักษ์ พลังงำนและพลังงำนทดแทน
(ESCO
ESCO Revolving Fund)
ั
ในงานสมมนาและนิ
ในงานส
มมนาและนิ
ทรรศการ Eco Light Tech Asia 2013
จ ัดโดย หอการค้าไทย
ิ ก
ในว ันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ Plenary Hall ศูนย์การประชุมแห่งชาติสร
ริ
ิ ต
ิ ิ์

ห ัวข้อนาเสนอ
เกีย
่ วก ับ ESCO Revolving fund

โครงการและมาตรการ RE และ EE ทีไ่ ด้ร ับการสน ับสนุน

โครงการ LED ภายใต้ ESCO Revolving Fund

สถานการณ์ของตลาด LED ในประเทศไทย
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มูลนิธพ
ิ ล ังงานเพือ
่ สงแวดล้
สงิ่ แวดล้อม (มพส.)






หน่วยงำนอิสระทีม
่ ไิ ด ้มุง่ แสวงหำกำไร จัดตัง้ ขึน
้ ในปี 2543

สนับสนุนงำนของภำครัฐ และภำคเอกชนในด ้ำนกำรสงเสริ
้ำนกำรสง่ เสริม
พลังงำนหมุนเวียน กำรอนุรักษ์ พลังงำน และสงแวดล
และสงิ่ แวดล ้อม
สง่ เสริมกำรนำพลังงำนหมุนเวียนและพลังงำนทดแทนรูปแบบอืน
่
้
มำใชในกำรผลิ
มำใชในกำรผลิ
ตไฟฟ้ ำ โดยให ้ข ้อเสนอแนะด ้ำนนโยบำยต่อภำครัฐ
ข ้อแนะนำด ้ำนเทคนิคและกำรเงินต่อผู ้พัฒนำโครงกำร



เผยแพร่ข ้อมูลและสำธิตเทคโนโลยี ด ้ำนพลังงำนหมุนเวียน
้ งงำนอย่ำงมีประสทธิ
ิ ธิภำพ
อนุรักษ์พลังงำน และกำรใชพลั
และกำรใชพลั
ระสท



เสนอควำมคิดเห็นอิสระด ้ำนพลังงำนต่อสำธำรณะ

่ เสริมกำรลงทุนด ้ำนอนุรักษ์ พลังงำน
 ผู ้จัดกำรกองทุนโครงกำรส
โครงกำรสงเสริ
งงเสริ
และพลังงำนทดแทน ( ESCO Revolving Fund) ระยะที่ 1-3
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โครงการ ESCO Revolving Fund










เป็ นโครงการภายใต้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.)
กระทรวงพลังงาน โดยใช้เงนจากกองทุ
งินนจากกองทุ
จากกองทุนเพื่อการส่
การสงเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
การสงเสร
วัตถุประสงค์ - กระตุ้น/ส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน (RE) และ
- การอนุรกั ษ์พลังงาน (EE)
ิ จการจัดการพลังงาน (ESCO)
- ส่งเสริมมและสนั
และสนับสนุนธุรกกจการจั
- เพิ่มความเชื่อมันในการพั
่
ฒนาโครงการ RE และ EE แก่
ิน
ผูป้ ระกอบการและสถาบันการเง
การเงน
ระยะเวลาดาเนนการ
าเนินการ
- Phase 1 : ตุลาคม 2551 – กันยายน 2553
- Phase 2 : ตุลาคม 2553 – กันยายน 2555
- Phase 3 : เมษายน 2556 – มีนาคม 2558
มูลค่าโครงการ : 500 ล้านบาทตอระยะ
นบาทตอระยะ
นบาทต่
มูลนิธิพลั
พลังงานเพื่อสงแวดล้
สิ่งแวดล้อม (E for E) เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน
โดยบริ หารโครงการฯ Phase 3 เป็ นจานวน 300 ล้านบาท
โดยบรหารโครงการฯ
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่ เสริมการลงทุน ESCO Revolving Fund
การบริหาร/มาตรการในการส
มาตรการในการสง
มาตรการในการสงเสริ

Energy
Conservation
Promotion Fund

(กองทุ
กองทุนเพื่อส่สงเสริ
สงเสริ มการอนุรกั ษ์พลังงาน)
งาน)

500 ล้านบาท

Fund Manager

ESCO Revolving Fund
Investment Committee
(พพ.)

1. มพส. (300 ล้านบาท)

2. มอพท. (200 ล้านบาท)

เข้ าร่ วมทุนกับบริษทั จัดการพลังงาน
(ESCO Venture Capital)

การเข้ าร่ วมทุนในโครงการ
(Equity Investment)

การให้ เช่ าซื้ออุปกรณ์
(Equipment Leasing)

การช่ วยให้ ได้ ประโยชน์ จาก CDM
(Carbon Credit Facility)

ให้ ความช่ วยเหลือด้ านเทคนิค
(Technical Assistance)

การอานวยเครดิตให้ สินเชื่อ
(Credit Guarantee Facility)
5

Equity Investment
ผูจ
้ ัดการกองทุน
ESCO Revolving Fund
เจ้าของ / บริษ ัทจ ัดการพล ังงาน
เข ้ำร่วมลงทุน

ผลตอบแทน
(เงินปั นผล)

โครงการเป้าหมาย
ั ญำจ ้ำง
สญ
รับเหมำชวง
เหมำชว่ ง

่ ง
ผูร้ ับเหมาชวง
ับเหมาชว
- อุปกรณ์
่ มบำรุง
- กำรติดตัง้ / กำรซอ

 ร่ววมลงทุ
มลงทุนในสัดส่สวน
สวน 10% - 50% ของโครงการ
แต่ไม่
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
ไมเก
 ไม่
ไมเป็
เป็ นผู้ถือหุ้นหลัก (Majority Shareholder)
 ระยะเวลาเข้ารวมลงทุ
ร่รวมลงทุนประมาณ 3 - 7 ปี
และไมเก
และไม่
เกิ นกรอบ ที่ พพ. กาหนด
 ผลตอบแทนเป็ นเงนปั
เงิ นปันผลและราคาขายหุ้นคืน
 การถอนการลงทุน
 การขายหุ้นคืนแกผู
แกผ้ปู ระกอบการ
แก่
(Shared Buy Back)
 ขายให้แก่กนั
กนนัักลงทุนรายใหม่
รายใหม
 การเข้าตลาดหลักทรัพย์ SET / MAI
 ราคาซื้อหุ้นคืน (Exit Price)
 ราคาใช้สิททธธิ//ให้
ให้สิททธธิ (Put/Call Price)
ตามที่กาหนดในสัญญารวมลงทุ
ญารวมลงทุน
ญาร่
 ราคาตลาดหรือตามอัตราที่เหมาะสม
 กาหนดให้มีผ้แู ทนกองทุนเป็ นกรรมการ
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Equipment Leasing
ั ญำเชำ่ ซอ
ื้
สญญำเช
ญ

ผูจ
้ ัดการกองทุน

โครงการเป้าหมาย

(ESCO Revolving Fund)

ชำระคืนเงินต ้น
พร ้อมดอกเบีย
้

ั ญำซอ
ื้ ขำย
สญ
อุปกรณ์

กำรรับประกัน
ผลประหยัด

ผูผ
้ ลิต / จาหน่ายอุปกรณ์
พล ังงาน / ESCO

 สนับสนุนการเช่
การเชาซื
าซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน/พลังงานทดแทน
 เช่าซื้ออุปกรณ์ได้ 100% ของราคาอุปกรณ์ (ไมเก
(ไม่เกิ น 10-15 ล้านบาท)
 ระยะเวลาผ่อนชาระคืนภายใน 5 ปี โดยคดอั
โดยคิ ดอัตราดอกเบี้ยคงที่
(flat rate) 4% ต่อปี
 บริษั
ษทั จัดการพลังงานสามารถใช้โครงสร้างการเชาซื
งการเชาซื
งการเช่
แบบแบ่งผล
าซื้อแบบแบงผล
ประหยัดพลังงาน (Shared Saving)
 ยึดหลักให้ผ้เู ชาซื
ช่ชาซื้อนาผลประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
ที่ได้
ได้มาผอนช
าผ่อนชาระคืน

ื้
► รูปแบบที่ 1: ผู ้ประกอบกำรเช
้ประกอบกำรเชำซ
ำ่ ซอ
อุปกรณ์ประหยัดพลังงำนโดยตรง
ื้ อุปกรณ์
▼ รูปแบบที่ 2: ESCO เชำ่ ซอ
เพือ
่ ไปติดตัง้ ให ้แก่ผู ้ประกอบกำรและ
ั ญำแบ่งผลประหยัดร่วมกัน
ำสญญำแบ่
ญ
ทำส

ผูจ
้ ัดการกองทุน

(ESCO Revolving Fund)
ชำระคืนเงินต ้น
พร ้อมดอกเบีย
้

ั ญำเชำ่ ซอ
ื้
สญญำเช
ญ
้
ื
และซอขำย
อขำย

บริษ ัทจ ัดการพล ังงาน
ESCO
Shared Saving

ั ญำแบ่ง
สญ
ผลประหยัด
พลังงำน

โครงการเป้าหมาย
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Technical Assistance




ให้คาปรึกษาในการพัฒนาและดาเนนโครงการด้
าเนิ นโครงการด้านอนุรกั ษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
ิน
แก่ผผู้ปู ระกอบการ ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ และสถาบันการเง
การเงน
ตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานเบือ้ งต้น (Walk-Through Audit) ให้แกสถานประกอบการ
ก่กสถานประกอบการ
ิ นนไม่
ออกค่าาใช้
ใช้จ่าายในการตรวจสอบการใช้
ยในการตรวจสอบการใช้พลังงาน (Detailed Energy Audit) เป็ นเง
เงนไม่
นไมเก
ไม่เกิน
ิ นการตามมาตรการ ในการอนุรกั ษ์
แตหหากผู
แตหากผู
ระกอบการไมดดาเน
าเนนการตามมาตรการ
100,000 บาทต่ออโครงการ
โครงการ แต่
ากผูป้ ระกอบการไม่
พลังงานจะต้องจายเง
งจายเงิ นคื
งจ่
นคืนแกกองทุ
แกกองทุน
แก่
ผูจ
้ ัดการกองทุน

(ESCO Revolving Fund)

จ่ำยค่ำธรรมเนียม

บริษ ัท
จ ัดการพล ังงาน
(ESCO)

เป็ นทีป
่ รึกษำ
จัดกำรพลังงำน

โครงการเป้าหมาย

คืนเงินกรณีทไี่ ม่ดำเนินกำรตำมมำตรกำรทีเ่ สนอ

หมำยเหตุ : ส่วนใหญ่ ESCO จะจัดทำ Energy Audit ให ้แก่ลก
ู ค ้ำโดยไม่คด
ิ ค่ำใชจ่
ใช ้้จ่ำย ผู ้ประกอบกำรจึงไม่มค
ี วำมจำเป็ นในกำรขอรับกำรสนั บสนุนในรูปแบบนี้
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ขนตอนการอนุ
ั้
ม ัติโครงการ
Financial
Instruments/services

Approval Process

ENTREPRENEURS / ESCO / INVESTOR

(1) EFE’s Board of Director

15 – 20 days
(2) DEDE Subcommittee

15 – 30 days
(3) Investment Committee

Propose the Project
(Every 3 Month)

EQUITY INVESTMENT
ESCO VENTURE CAPITAL

Submit
an Application

Approval/
SHA preparation

EQUIPMENT LEASING
CARBON CREDIT FACILITY
CREDIT GUARANTEE FACILITY

TECHNICAL ASSISTANT

Signed contract
Submit Shareholders
Agreement/Contract

ENTREPRENEURS / ESCO / INVESTOR

Investment contribution

Drawdown Process
ESCO Fund Budgeting
From ENCON Fund
500 Million Baht

Drawdown
(45-60 days)

Long government’s process to get project approval is a barrier to ESCO Fund support
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้ จ
่ เสริม
หล ักเกณฑ์/เอกสารทีใ่ ช
ชพิ
พ
พิ
ิ ารณาการส
ารณาการสงเสริ
ง
มาตรการร่วมลงทุน (Equity Investment)

มาตรการเช่าซื้ออุปกรณ์ (Equipment Leasing)

1. ศักยภาพเชือ้ เพลิงทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว

1. ความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์

2. ความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยี

2. การรับประกันผลประหยัดและรับประกันอุปกรณ์

3. ความเป็ นไปได้ทางการเงิน เช่น ผลตอบแทนโครงการอยูใ่ นระดับ 3. งบการเงินของบริษทั ทีข่ อเช่าซือ้ มีผลประกอบการ
ทีเ่ หมาะสม, แหล่งเงินทุน, ผูถ้ อื หุน้
น่าเชื่อถือ
4. การขอใบอนุ ญาตต่างๆ และการจัดรับฟงั ความคิดเห็นชุมชน
4. โครงการมีบุคคลค้าประกัน/ Bank Guarantee
5. เอกสารทีใ่ ช้ประกอบการพิจารณา
5. เอกสารทีใ่ ช้ประกอบการพิจารณา
- รายงานการศึกษาความเป็ นไปได้โครงการ (Feasibility Study
- รายงานการศึกษาความเป็ นไปได้โครงการ (Feasibility Study
Report) ทัง้ ด้านการเงิน เทคโนโลยี แผนการจัดหาเชือ้ เพลิงและ
Report) ได้แก่ มูลค่าการลงทุน, ใบเสนอราคา, แผนการทางาน
โครงการสร้างการลงทุน
ติดตัง้ จนถึงส่งมอบ, การคานวณผลประหยัดอย่างละเอียด,
- งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี ของบริษทั ทีร่ ว่ มลงทุนในโครงการ
ระยะเวลาคืนทุน, เทคโนโลยีดา้ นเทคนิควิศวกรรมของอุปกรณ์,
- เงือ่ นไขสินเชื่อ (Term Sheet) หรือสัญญาเงินกู้ หรือสถานะการ
Specification ของอุปกรณ์
ยืน่ ขอสินเชื่อ
- สาเนาบิลค่าไฟฟาย้
ไฟฟ้ าย้อนหลัง 1 ปีของบริษทั ผูป้ ระกอบการที่
- รายงานการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม อาทิ IEE, ESA หาก
เปลีย่ นหรือติดตัง้ อุปกรณ์
- วิธกี ารตรวจวัดผลประหยัดก่อนและหลังติดตัง้
โครงการต้องดาเนินการตามระเบียบของภาครัฐ
- หลักฐานหรือความคืบหน้าการทาประชาคมกับชุมชนพืน้ ทีต่ งั ้
- สัญญาการรับประกันผลประหยัด
โรงไฟฟ
- งบการเงินย้อนหลัง 3 ปีของบริษทั ผูเ้ ช่าซือ้
โรงไฟฟา้ า
ั จัยการใช้พ10ลังงาน
- สัญญาซือ้ ขายไฟฟ
- ข้อมูลการผลิต/การประกอบการที
จจจั
ขายไฟฟา้ า (PPA) หรือสถานะการยืน่ ขออนุ ญาต
การประกอบการทีส่ ง่ ผลต่อปปจจั

ผลการดาเนินโครงการ ESCO Revolving Fund ภายใต้ มพส.

Phase 1

Phase 2

Phase 3

500 MB

500 MB

500 MB

วงเงินที่ มพส. บริหาร

E for E
250 MB

E for E
300 MB

E for E
300 MB

จานวนโครงการอนุม ัติ
วงเงินทีไ่ ด้ร ับอนุม ัติ

15 Projects
(188.04 MB)

48 Projects
(300 MB)

8 Projects*

มูลค่าโครงการ

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

(26.52 MB)

EI :
6 Projects

EL :
9 Projects

EI :
5 Projects

EL :
43 Projects

EL :
8 Projects

(162.33 MB)

(25.71 MB)

(119.63 MB)

(180.37 MB)

(26.52 MB)
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*สถำนะโครงกำร ESCO Revolving Fund ระยะที่ 3 ณ เดือนตุลำคม 2556

่ เสริมการลงทุนฯ ระยะที่ 1
โครงการทีไ่ ด้ร ับการสงเสริ
ับการสงเสริ
ง
ิ้ 15 โครงการ)
(โครงการทีไ่ ด้ร ับการอนุม ัติ รวมทงส
ั้ น

่ ซอ
ื้ อุปกรณ์ 9 โครงการ
โครงการเชาซ
โครงการเช
า
่ ซอ
ื้ เครือ
เชา
่ งทานา้ เย็ น (Chiller)
มูลค่ำกำรลงทุน 10.7 ล ้ำนบำท
เงินสงเสริ
ส่งเสริม 9.63 ล ้ำนบำท / ผลประหยัด 0.054 ktoe
่ ซอ
ื้ Solar Thermal
เชา
มูลค่ำกำรลงทุน 4.78 ล ้ำนบำท
เงินสงเสริ
ส่งเสริม 3.91 ล ้ำนบำท / ผลประหยัด 0.054 ktoe
่ ซอ
ื้ Voltage Regulator 2 โครงการ
เชา
มูลค่ำกำรลงทุน 6.46 ล ้ำนบำท
เงินสงเสริ
ส่งเสริม 6.46 ล ้ำนบำท / ผลประหยัด 0.03 ktoe
่ ซอ
ื้ ระบบประหย ัดพล ังงานในระบบปร ับอากาศ (SHAW)
เชา
มูลค่ำกำรลงทุน 2.20 ล ้ำนบำท
เงินสงเสริ
ส่งเสริม 2.20 ล ้ำนบำท / ผลประหยัด 0.015 ktoe
่ ซอมอเตอร์
ื้ มอเตอร์ประสทธิ
ิ ธิภาพสูง
เชา
อ
ระสทธิ
ท
มูลค่ำกำรลงทุน 1.70 ล ้ำนบำท
เงินสงเสริ
ส่งเสริม 1.70 ล ้ำนบำท / ผลประหยัด 0.006 ktoe
่ ซอ
ื้ อุปกรณ์ปร ับความเร็ วรอบมอเตอร์ 2 โครงการ
เชา
มูลค่ำกำรลงทุน 1.36 ล ้ำนบำท
เงินส่
งเสริม 0.93 ล ้ำนบำท / ผลประหยัด 0.04 ktoe
สงเสริ

โครงการร่วมลงทุน 6 โครงการ
ร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าชวมวล
าชวี มวล Steam Turbine
มูลค่ำกำรลงทุน 389 ล ้ำนบำท
เงินส่
งเสริม 23.25ล ้ำนบำท / ผลประหยัด 4.64 ktoe
สงเสริ
ร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ 3 โครงการ
(Polycrystalline)
มูลค่ำกำรลงทุน 1,983.06 ล ้ำนบำท
สงเสริ
เงินส่
งเสริม 77.8 ล ้ำนบำท / ผลประหยัด 2.31 ktoe
ร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ (Thin Film)
มูลค่ำกำรลงทุน 96.55 ล ้ำนบำท
เงินส่
งเสริม 39.2 ล ้ำนบำท / ผลประหยัด 0.11 ktoe
สงเสริ
ร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าชวมวล
าชวี มวล Gasification
มูลค่ำกำรลงทุน 325 ล ้ำนบำท
เงินสงเสริ
ส่งเสริม 22.07 ล ้ำนบำท / ผลประหยัด 3.65 ktoe
มูลค่าการลงทุน 2
2,793.61
2,
793.61 ล้านบาท
่
เงินสงเสริ
สงเสริม 162.32 ล้านบาท (86%)

่ ซอ
ื้ เครือ
เชา
่ งกาเนิดไฟฟ้าขนาด 30 kW
มูลค่ำกำรลงทุน 1.35 ล ้ำนบำท
เงินสงเสริ
ส่งเสริม 0.88 ล ้ำนบำท / ผลประหยัด 0.04 ktoe
มูลค่าการลงทุน 28.55 ล้านบาท
่ เสริม 25.71 ล้านบาท (14%)
เงินสงเสริ
สง

่ เสริมการลงทุนใน ระยะที่ 1 : 188.04 ล้านบาท
โครงการทีไ่ ด้รวมเงินสงเสริ
สง
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่ เสริมการลงทุนฯ ระยะที่ 2
โครงการทีไ่ ด้ร ับการสงเสริ
ับการสง
งเสริ
ิ้ 48 โครงการ )
(โครงการทีไ่ ด้ร ับการอนุม ัติ รวมทงส
ั้ น

่ ซอ
ื้ อุปกรณ์ฯ 43 โครงการ
โครงการเชาซ
โครงการเช
า
้ มอเตอร์ประสิ
เช่าซือ
อมอเตอร์
ระสทธิ
ทธิภาพสูง
มูลค่ำกำรลงทุน 1.26 ล ้ำนบำท
เงินสงเสริ
ส่งเสริม 1.26 ล ้ำนบำท / ผลประหยัด 0.013 ktoe
้ หลอดไฟแอลอีด ี จานวน 8 โครงการ
เช่าซือ
มูลค่ำกำรลงทุน 20.45 ล ้ำนบำท
เงินส่
งเสริม 18.09 ล ้ำนบำท / ผลประหยัด 0.22 ktoe
สงเสริ
้ อุปกรณ์บริหารจ ัดการแสงสว่าง จานวน 2 โครงการ
เช่าซือ
มูลค่ำกำรลงทุน 1.39 ล ้ำนบำท
เงินส่
งเสริม 1.39 ล ้ำนบำท / ผลประหยัด 0.02 ktoe
สงเสริ
้ Voltage Regulator จานวน 7 โครงการ
เช่าซือ
มูลค่ำกำรลงทุน 20.17 ล ้ำนบำท
เงินส่
งเสริม 19.49 ล ้ำนบำท / ผลประหยัด 0.20 ktoe
สงเสริ
้ เครือ
เช่าซือ
่ งทานา้ เย็ น (Chiller) จานวน 3 โครงการ
มูลค่ำกำรลงทุน 26.38 ล ้ำนบำท
เงินส่
งเสริม 26.38 ล ้ำนบำท / ผลประหยัด 0.13 ktoe
สงเสริ
้ื อุปกรณ์ประหย ัดพล ังงานมากกว่า 1 มาตรการ
่ ซือ
เช่า
จานวน 14 โครงการ (Chiller, VSD, VR, LED, T5, HEM)
มูลค่ำกำรลงทุน 85.81 ล ้ำนบำท
เงินส่
งเสริม 85.80 ล ้ำนบำท / ผลประหยัด 0.62 ktoe
สงเสริ
้ อุปกรณ์ปร ับความเร็ วรอบมอเตอร์ จานวน 6 โครงการ
เช่าซือ
มูลค่ำกำรลงทุน 15.68 ล ้ำนบำท
เงินส่
งเสริม 13.83 ล ้ำนบำท / ผลประหยัด 0.33 ktoe
สงเสริ
้ เครือ
เช่าซือ
อเครื
่ ง Gas Engine จานวน 2 โครงการ
มูลค่ำกำรลงทุน 16.83 ล ้ำนบำท
เงินส่
งเสริม 14.13 ล ้ำนบำท / ผลประหยัด 0.32 ktoe
สงเสริ

โครงการร่วมลงทุน 5 โครงการ
ร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าชวมวล
าชวี มวล Gasification
มูลค่ำกำรลงทุน 325 ล ้ำนบำท
สงเสริ
เงินส่
งเสริม 17.93 ล ้ำนบำท/ ผลประหยัด 3.646 ktoe
ร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าชวมวล
าชวี มวล Steam Turbine
มูลค่ำกำรลงทุน 660 ล ้ำนบำท
เงินสงเสริ
ส่งเสริม 40 ล ้ำนบำท/ ผลประหยัด 6.467 ktoe
ร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้าพล ังนา้ ขนาดเล็ กมาก
มูลค่ำกำรลงทุน 3.7 ล ้ำนบำท
สงเสริ
เงินส่
งเสริม 1.7 ล ้ำนบำท/ ผลประหยัด 0.014 ktoe
ร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส
มูลค่ำกำรลงทุน 40 ล ้ำนบำท
เงินสงเสริ
ส่งเสริม 10 ล ้ำนบำท/ ผลประหยัด 0.276 ktoe
ร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้าชวมวลแกลบ
าชวี มวลแกลบ Gasification
มูลค่ำกำรลงทุน 410 ล ้ำนบำท
เงินส่
งเสริม 50 ล ้ำนบำท (Refund)
สงเสริ
มูลค่าการลงทุน 1,573.20 ล้านบาท
เงินสงเสริ
ส่งเสริม 119.63 ล้านบาท (40%)

มูลค่าการลงทุน 187.95 ล้านบาท
เงินสงเสริ
ส่งเสริม 180.37 ล้านบาท (60%)

่ เสริมการลงทุนใน ระยะที่ 2 : 300 ล้านบาท
รวมเงินสงเสริ
สง
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การพิจารณาความเหมาะสมในการติดตงั้ LED
ิ ธิภำพสูง กินไฟน ้อย
LED (Light Emitting Diode): เป็ นเทคโนโลยีหลอดไฟทีม
่ ป
ี ระสทธิ
ระสท
ประหยัดไฟได ้มำกกว่ำ 50-85%
้
อำยุกำรใชงำนค่
ำรใชงำนค่
อนข ้ำงนำน (50,000-60,000 ชวั่ โมง
โมง)) แต่มรี ำคำแพง
กำรพิจำรณำเลือก LED:

ิ ธิศก
ั ย์ (ปริมำณแสงเทียบกับไฟฟ้ ำ หรือค่ำลูเมน/วัวัตต์) ยิง่ สูงยิง่ ประหยัดไฟ
ประสทธิ
ทธิ
กย์
1. ประส
ท
2. ค่ำควำมถูกต ้องของส ี (หน่วยเป็ น %) ยิง่ สูงยิง่ มีคณ
ุ ภำพ
้
ั พันธ์กบ
3. มุมองศำในกำรใช
องศำในกำรใชงำนหลอด
งำนหลอด
คือ กำรติดตัง้ LED ให ้สมพั
้สม
ั กระจำยแสงของ
้
หลอดไฟและกำรใช
หลอดไฟและกำรใชงำน
งำน
้
4. อำยุกำรใช
ำรใชงำน
งำน
ต ้องไม่น ้อยกว่ำ 30,000-50,000 ชวั่ โมง
่ IEC, CE หรือ Energy Star เป็ นต ้น
เชน
5. มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ เช
น

สถำนประกอบกำรทีเ่ หมำะสม:

้
้
ำรใชงำนใช
งำนใชไฟฟ้
โรงงำนหรืออำคำรทีม
่ ก
ี ำรใช
งำนใช
ไฟฟ้
ำระบบแสงสว่ำงมำกกว่ำ 12 ชวั่ โมงต่อวันขึน
้ ไป
่ โรงแรม โรงพยำบำล ห ้ำงสรรพส
ิ ค ้ำ ร ้ำนสะดวกซ
ื้ เป็ นต ้น
้ำงสรรพสนค
นค
้ำนสะดวกซอ
เชน
น
อ

ระยะเวลำคืนทุน:

้
กำรใชงำน
ไป)
ไม่เกิน 5 ปี (สำหรับกำรใช
งำน
12 ชวั่ โมงต่อวันขึน
้ ไป)

เกณฑ์กำรพิจำรณำของ มพส.

มำตรฐำน

่ IEC, CE หรือ Energy Star
• ได ้รับกำรรับรองมำตรฐำนในระดับสำกล เช
เชน
น

ิ ธิภำพ
ประสทธิ
ประส
ท

ิ ธิศก
ั ย์ไม่น ้อยกว่ำ 35 ลูเมน/วัตต์
• ค่ำประสทธิ
ประสทธิ
ท
กย์
่ งสว่ำง 50-100 ลูเมน/วัตต์
• ปั จจุบัน LED มีคำ่ ควำมสองสว่
ควำมสอ

กำรรับประกัน

้
่ งสว่ำง
• รับประกันอำยุกำรใชงำนไม่
ำรใชงำนไม่
น ้อยกว่ำ 3-5 ปี และคุณภำพควำมสองสว่
ภำพควำมสอ
ิ ธิภำพกำรใชไฟฟ้
้
• รับประกันผลประหยัดพลังงำน/ประส
ประสทธิ
ประสทธิ
ท
ำพกำรใชไฟฟ้
ำ
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่ งสว่าง (LUX)
เกณฑ์มาตรฐานสาหร
าตรฐานสาหร ับความสองสว่
ับความสอ
่ งสว่ำงในพืน
กระทรวงแรงงาน ได ้กำหนดเกณฑ์ควำมส
วำมสองสว่
อ
้ ทีท
่ ำงำนไว ้ใน กฎกระทรวง เรือ
่ ง “กำหนด
มำตรฐำนในกำรบริหำรและ-กำรจั
กำรจัดกำรด ้ำนควำมปลอดภัย อำช
อำชวอนำมั
วี อนำมัย และสภำพแวดล ้อมในกำร
ี ง พ.ศ.2549”
ทำงำนเกีย
่ วกับควำมร ้อน แสงสว่ำง และเสยง
และเสย

ดังนัน
้ กำรพิจำรณำของ มพส. เพือ
่ ให ้กำรสนับสนุนภำยใต ้ ESCO Revolving fund จะคำนึงถึงค่ำ
มำตรฐำนของสถำนประกอบกำรทีย
่ น
ื่ ขอรับกำรสนับสนุนด ้วย
่ งสว่ำงของสถำนประกอบกำรแต่ละประเภท
ตัวอย่ำงมำตรฐำนสองสว่
งมำตรฐำนสอ
โรงงาน/สถานประกอบการ

่ งสว่าง*
ความสอ
(lux)

โรงงาน/สถานประกอบการ

่ งสว่าง*
ความสอ
(lux)

อำหำรและเครือ
่ งดืม
่

200-600

โลหะ (ประกอบเครือ
่ งจักร, โรงกลึง)

200-1,600

กระดำษและสงิ่ พิมพ์

200-800

้ โลหะแผ่น, ตีเหล็ก)
เหล็กเส
เสน,
เหล็ก (เหล็
น,

200-500

ผลิตภัณฑ์ไม ้

200-1,200

อโลหะ (เซรำมิก, เครือ
่ งปั ้นดินเผำ, ทำแก ้ว)

200-800

พลำสติกและยำง

200-1,200

โรงงำนไฟฟ้ ำ

100-600

สงิ่ ทอ (ทอผ ้ำ, ตัดเย็บ, ย ้อมผ ้ำ)

200-1,600

สถำนีบริกำรน้ ำมัน

เคมี (ยำ, สำรเคมี, ส,ี ยำสูบ)

100-800

สำนั กงำน (ห ้องคอมพิวเตอร์, ธุรกำร)

200
400-600

หมำยเหตุ: *ค่ำ lux จะแตกต่ำงกันตำมพืน
้ ทีใ่ ชสอย
ช ้้สอย

่ งสว่ำง แต่ออกกฎกระทรวงกำหนด
สาหร ับกระทรวงพล ังงาน ไม่ได ้มีกำรกำหนดเกณฑ์มำตรฐำนสำหรั
ำตรฐำนสำหรับค่ำควำมสองสว่
ควำมสอ
องสว่
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้ งงำนในโรงงำนควบคุมและอำคำรควบคุม พ.ศ.2552 ซ
ึ่ เป็ นค่ำกำรใช
้ งงำนต่อพืน
มำตรฐำนกำรใชพลั
ซงเป็
กำรใชพลั
.ม.)
มำตรฐำนกำรใช
พลั
งงเป็
พลั
้ ที(่ วัตต์/ตร.ม.)

ั
ิ ธิศกย์
ค่าประสทธิ
ประสทธิ
ท
(Efficacy) ของหลอดไฟ LED
หลอดทีท
่ ดสอบ

ขนำด

ิ ธิศัก
ค่ำประส
ประสทธิ
ทธิ
ท
กย์
ย์

หน่วย

ชนิดTube T10

18 วัตต์

104.9

ลูเมนต่อวัตต์

ชนิดTube T10

9 วัตต์

67.9

ลูเมนต่อวัตต์

ชนิด Bulb

7 วัตต์

63.9

ลูเมนต่อวัตต์

ชนิด Bulb

5 วัตต์

53.8

ลูเมนต่อวัตต์

ชนิด MR 16

4 วัตต์

64.9

ลูเมนต่อวัตต์

ชนิด Par

8 วัตต์

93.7

ลูเมนต่อวัตต์

ชนิด High bay

183 วัตต์

86.1

ลูเมนต่อวัตต์

ักย์ (Efficacy) ของหลอดไฟ LED ในปั จจุบันมีคำ่ สูงกว่ำค่ำกำหนดขัน
ิ ธิศกย์
• ค่ำประส
ประสทธิ
ท
ทธิ
้ ตำ่ 35 ลูเมนต่อวัตต์
ของ พพ.
ใชวิ
ใช
วิ้ ธก
ี ำรทดสอบ : “สร ้ำงแบบทรงกลมจำลอง” ตำมมำตรฐำน CIE 121-ENGL 1996 ทดสอบโดย
ซงสถำบั
ี ำรทดสอบนี้
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุ นำรี ซ
งึ่ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้ำเจ ้ำคุณทหำรลำดกระบังได ้ยอมรับวิธก
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การร ับประก ันของบริษ ัท ESCO
บริษัท ESCO มีกำรรับประกันตลอดอำยุโครงกำร ดังนี้
รับประกันคุณภำพอุปกรณ์ 5 ปี
่ นให ้ทันทีโดยจะสำรองหลอดไว
ดยจะสำรองหลอดไว ้ทีส
่ ถำนประกอบกำร
• หำกเกิดปั ญหำกับหลอดจะเปลีย
่ งสว่ำง โดยมีกำรวัด Lux ให ้ใน 3 ปี แรกซงได
• รับประกันควำมสองสว่
ควำมสอ
แรกซงึ่ ได ้รับประกันค่ำ Lux ทีว่ ัดได ้จะ
ลดลงไม่เกิน 10 % ของในแต่ละปี หำกลดลงมำกกว่ำ 10 % จะเปลีย
่ นหลอดให ้
• ตรวจสอบและดูแลรักษำทุกๆ 6 เดือน ตลอดอำยุรับประกัน 5 ปี
รับประกันผลประหยัด
ัญญำ ESCO จะชดเชยเงินค่ำผ่อน
นไปตำมสญญำ
• มี Energy Performance Contract โดยหำกไม่เป็ นไปตำมส
ชำระสว่ นต่ำงของผลประหยัดให ้แก่ผู ้ประกอบกำร
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โครงการติดตงั้ LED ทีไ่ ด้ร ับอนุม ัติจาก มพส.
 ภำยใต ้ ESCO Revolving Fund ระยะที่ 2 (ปี 2554) เริม
่ มีสถำนประกอบกำรยืน
่ ขอรับกำรสนับสนุนกำรลงทุน
 จำกวงเงินสนับสนุน 300 ล ้ำนบำท ในระยะที่ 2 มพส. ให ้กำรสนับสนุนมำตรกำรติดตัง้ LED รวม 24.4 ล ้ำนบำท


คิดเป็ น 8.1% ของวงเงินสนับสนุน



เท่ำกับ 14.7% เมือ
่ เทียบกับวงเงินสนับสนุนในมำตรกำรทำงด ้ำนอนุรักษ์พลังงำน

่ นใหญ่ใช
้
 สถำนประกอบกำรทีข
่ อรับกำรสนับสนุนส
ววนใหญ่
ไฟฟ้
ำในระบบแสงสว่ำงมำกกว่ำ 12 ชวั่ โมงต่อวันขึน
้ ไป
สวนใหญ่
ชไฟฟ้
ื้ ซงึ่ ต ้องเปิ ดไฟ 24 ชวั่ โมง
 โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในกลุม
่ ภำคธุรกิจ ได ้แก่ โรงแรม ร ้ำนสะดวกซ
อ
้ำนสะดวกซอ
ื้ +ผลประหยั
้
 Pay Back Period ของมำตรกำรติดตัง้ LED อยูท
่ ี่ 3-5 ปี (รวมดอกเบี
้ เช
ำ่ ซอ
งำน)
รวมดอกเบีย
เชำซ
ผลประหยัดจำกอำยุกำรใช
ำรใชงำน)
้
 ปั จจุบน
ั รำคำ LED ทีล
่ ดลง ทำให ้สถำนประกอบกำรหลำยแห่งเปลีย
่ นไปใช
หลอดไฟ
LED โดยเลือกทีจ
่ ะลงทุนเอง
นไปใชหลอดไฟ
ึ่ ในกำรพิจำรณำเลือกซ
ื้ ควรคำนึงถึงปั จจัยอืน
ิ ธิภำพ, คุณภำพ และอำยุกำรใช
้
กซอควรค
อควรค
ประสทธิ
ำรใชงำนด
ซงงในกำรพิ
อ
่ ได ้แก่ กำรรับประกันประส
ท
งำนด
้วย
ปี

ประเภทสถานประกอบการ

วงเงิน
สน ับสนุนรวม
(ล้านบาท)

วงเงินสน ับสนุน
ติดตงั้ LED
(ล้านบาท)

2554

1. โรงงำนพลำสติก
2. โรงงำนสงทอ
โรงงำนสงิ่ ทอ

3.63
2.14

0.45
1.36

2555

1.
2.
3.
4.
5.

26.22
4.19
1.89
2.79
0.81

6.90
4.19
1.89
2.79
0.81

2556

1. โรงแรม 2 แห่ง
ื้
้ำนสะดวกซอ
2. ร ้ำนสะดวกซ
อ

25.87
4.05

1.96
4.05

71.6

24.4

โรงแรม 5 แห่ง
ื้ 2 โครงกำร
้ำนสะดวกซอ
ร ้ำนสะดวกซ
อ
ิ้ สว่ นเครือ
โรงงำนชนส
โรงงำนช
น
่ งจักร
บริกำรห ้องเย็น
โรงงงำนผลิตกระสอบพลำสติก

Total

ั ว่ นวงเงินสน ับสนุน LED
สดส
แยก Sector
โรงงำน
อุตสำหกรรม
30%
%

ภำคธุรกิจ
70%

18

ราคา และสถานการณ์ LED ในประเทศไทย
• รำคำหลอดไฟ LED ชนิด T8 (18 วัตต์) มีรำคำในชวง
ำคำในชว่ ง 1,200 – 1,700 บำท (67 – 94 บำท/วัตต์)
• รำคำหลอดไฟ LED ชนิด Bulb ซงมี
งึ่ มีหลำกหลำยขนำด มีรำคำในชวง
ำคำในชว่ ง 60 – 116 บำท/วัตต์
• รำคำทีแ
่ ตกต่ำงในแต่ละยีห
่ ้อ ขึน
้ อยูก
่ ับ
้
– คุณภำพของ Chip ซงึ่ จะสง่ ผลต่อคุณภำพของหลอดไฟ LED ได ้แก่ อำยุกำรใชงำน
ำรใชงำน
และปริมำณแสง (ลูเมน) เป็ นต ้น
่ 3 ปี หรือ 5 ปี
– ระยะเวลำกำรรับประกัน เชน
เชน
– กำรมีโรงงำนผลิต/ประกอบในไทย
• ผู ้ผลิตบำงรำยมีกำรผลิตหลอดไฟ LED คุณภำพสูงเพิม
่ ขึน
้ มำอีกเกรด
– ปริมำณแสงสูง
้
– อำยุใชงำนยำวนำนกว่
ชงำนยำวนำนกว่
ำ
– มีรำคำสูงขึน
้ อยูใ่ นชวง
นชว่ ง 260 – 375 บำท/วัตต์
่ OSRAM, PHILIPS, KINGSUN มีกำรผลิตในประเทศจีน
• ผู ้ผลิตรำยใหญ่สวนมำก
ว่ นมำก เชน
่ LeKise, L&E มีโรงงำนผลิตเองในประเทศ
และมีผู ้ผลิตรำยใหญ่ในประเทศไทย เชน
เชน
่ SYLVANIA, NEX, EVE,
• ผู ้จำหน่ำยหลอดไฟ LED รำยใหญ่ในประเทศไทยมีอก
ี จำนวนมำก เชน
เชน
LAMPTON, GE, LG เป็ นต ้น
หมำยเหตุ: รำคำทีไ่ ด ้เป็ นกำรส
นกำรสำรวจรำคำ
ำรวจรำคำ LED ในท ้องตลำดจำกผู ้จำหน่ำยยีห
่ ้อต่ำงๆ ได ้แก่ OSRAM, PHILIPS,
KINGSUN, LeKise, TOSHIBA และ PANASONIC
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มูลนิธพ
ิ ล ังงานเพือ
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