
การสง่เสรมิการลงทนุดา้นอนรุกัษพ์ลงังานและพลงังานทดแทน 
ภายใต ้ESCO Fund 

และ 

เปิดตวัโครงการ ESCO Revolving Fund (ระยะที ่3) 
 

 

โดย 
สวุพร ศริคิณุ 

ผูอ้ านวยการบรหิาร มลูนธิพิลงังานเพือ่ส ิง่แวดลอ้ม 
 

 
ในงานสมัมนา 

“มาลดตน้ทนุดา้นพลงังานดว้ย ESCO Revolving Fund” 
 

 
วนัพธุที ่7 สงิหาคม 2556 

ณ โรงแรมพลูแมน คงิเพาเวอร ์ถนนรางน า้ กรงุเทพฯ  1 



มลูนธิพิลงังานเพือ่ส ิง่แวดลอ้ม (มพส.) 

 หน่วยงานอสิระทีม่ไิดมุ้ง่แสวงหาก าไร  

 สนับสนุนงานของภาครัฐ และภาคเอกชนในดา้นการสง่เสรมิพลงังาน 
หมนุเวยีน การอนุรักษ์พลงังาน และสิง่แวดลอ้ม 

 สง่เสรมิการน าพลงังานหมนุเวยีนและพลงังานทดแทนรปูแบบอืน่มา
ใชใ้นการผลติไฟฟ้า โดยใหข้อ้เสนอแนะดา้นนโยบายตอ่ภาครัฐ 
ขอ้แนะน าดา้นเทคนคิและการเงนิตอ่ผูพั้ฒนาโครงการ   

 เผยแพรข่อ้มลูและสาธติเทคโนโลย ีดา้นพลงังานหมนุเวยีน อนุรักษ์
พลงังาน และการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 เสนอความคดิเห็นอสิระดา้นพลงังานตอ่สาธารณะ 

 
 ผูจั้ดการกองทนุโครงการสง่เสรมิการลงทนุดา้นอนุรักษ์พลงังาน 
    และพลงังานทดแทน ( ESCO Venture Capital Fund) ระยะที ่1 , 2 และ 3  
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 เป็นโครงการภายใตก้รมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน (พพ.) 
 โดยน าเงนิจากกองทนุเพือ่การสง่เสรมิการอนุรักษ์พลงังาน ในการจัดตัง้กองทนุ 

 วัตถปุระสงค ์  -  กระตุน้/สง่เสรมิการลงทนุดา้นพลงังานทดแทน (RE) 
     และอนุรักษ์พลงังาน(EE)  

   -  สง่เสรมิและสนับสนุนธรุกจิการจัดการพลงังาน  (ESCO) 

   -  เพิม่ความเชือ่มั่นในการพัฒนาโครงการ RE และ EE 
     แกผู่ป้ระกอบการและสถาบนัการเงนิ 

   -  ชว่ยสงเสรมิใหม้กีารใชง้านเครือ่งจักร/อปุกรณ์ประหยัดพลงังาน 
     และพลงังานทดแทนทีไ่ดม้าตรฐานและมคีณุภาพ 

 ระยะเวลาบรหิาร 
   - ระยะที ่1 : ตลุาคม 2551  – กันยายน 2553 
     - ระยะที ่2 : ตลุาคม 2553  – มนีาคม 2556  
   - ระยะที ่3 : เมษายน 2556 – มนีาคม 2558 (เปิดรับสมคัรโครงการ) 

 ขนาดโครงการ : 500 ลา้นบาทตอ่ระยะ 

 บรหิารโครงการ โดย 2 ผูจั้ดการกองทนุ คอื “มลูนธิพิลงังานเพือ่ส ิง่แวดลอ้ม” และ 
มลูนธิอินุรักษ์พลังงานแหง่ประเทศไทย 

โครงการ ESCO Fund 
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ESCO Revolving Fund 

• จากความส าเร็จในโครงการ ESCO Fund ระยะที ่1 และ ระยะที ่2 ทีส่ามารถ
กระตุน้และสง่เสรมิใหเ้กดิการลงทนุดา้นอนุรักษ์พลงังานและพลงังานทดแทน  
พพ. จงึไดด้ าเนนิจัดตัง้โครงการ ESCO Fund ในระยะที ่3 ขึน้ในชือ่  
“โครงการ ESCO Revolving Fund” 

• พพ. ไดม้อบหมายให ้E for E เป็นหนึง่ในผูบ้รหิารโครงการฯ ดแูลรับผดิชอบให ้
การสง่เสรมิการลงทนุในวงเงนิ 300 ลา้นบาท จากวงเงนิสนับสนุนทัง้ส ิน้ 500 
ลา้นบาท 

• ระยะเวลาการบรหิาร ESCO Revolving Fund แบง่เป็น 2 ชว่ง 

    -  ชว่งใหก้ารสง่เสรมิการลงทนุ เมษายน 2556 – มนีาคม 2558 

    -  ชว่งตดิตามและบรหิารการลงทนุ    เมษายน 2558 - มนีาคม2563 

• ขณะนี ้E for E อยูร่ะหวา่งเปิดรับพจิารณาขอ้เสนอผูท้ีส่นใจขอรับการสง่เสรมิ 
การลงทนุดา้นอนุรักษ์พลงังานและพลงังานทดแทน 
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Energy 
Conservation 

Promotion Fund 

Technical Assistance 

Equity Investment 

Carbon Credit Facility 

ESCO Fund  
Investment 
Committee 

 ESCO Venture Capital Equipment  Leasing  

Credit Guarantee Facility 

Fund Manager 

500 Million Baht 

1. E for E (300 Million Baht) 2. ECFT (200 Million Baht) 

การบรหิาร/มาตรการในการสง่เสรมิการลงทนุ ESCO Revolving Fund 
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 รว่มลงทนุในสดัสว่น 10-50% ของโครงการแตไ่มเ่กนิ 50 ลา้นบาท  

 ไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้หลกั (Major Shareholder) 

 ระยะเวลาเขา้รว่มลงทนุประมาณ 5 - 7 ปีหรอืจนกวา่ผูป้ระกอบการม ี
    ความพรอ้มในการซือ้หุน้คนื โดยไมเ่กนิกรอบระยะเวลาที ่พพ. ก าหนด 

 ผลตอบแทนอยูใ่นรปูเงนิปันผลตามสดัสว่นการลงทนุและราคาหุน้ 
   ทีข่ายคนื 

 การถอนการลงทนุ 

(1) ใชส้ทิธ ิPut Option : เสนอขายผูถ้อืหุน้เดมิในสดัสว่นและราคาทีต่กลง 

         ไวใ้นสญัญา 

(2) ใหส้ทิธ ิCall Option : ผูถ้อืหุน้เดมิซือ้หุน้คนืกอ่นก าหนดทีต่กลงกนัไว ้
          หรอืซือ้ในสดัสว่นทีม่ากกวา่ตกลงไวใ้นสญัญา  

(3) เขา้ตลาดหลกัทรพัย ์SET / MAI 

ทัง้นี ้ราคาซือ้คนื Put Option และ Call Option อยูใ่นระดบั 9% - 15% 
โดยราคาซือ้คนืดงักลา่วรวมเงนิปันผลทีก่องทนุไดรั้บ 

หมายเหต ุ: ภายใตร้ะยะที ่3 พพ. ก าหนดวงเงนิในรปูแบบการรว่มลงทนุรวม 
ทกุโครงการไดไ้มเ่กนิ 15% ของวงเงนิทีบ่รหิาร/ มพส. บรหิารได ้45 ลา้นบาท 

 

ผูจ้ดัการกองทนุ  
 เจา้ของ / บรษิทัจดัการพลงังาน 

 

 

โครงการเป้าหมาย 
 

ผูร้บัเหมาชว่ง 
        - อปุกรณ ์
        - การตดิตัง้/ การซอ่มบ ารงุ 

ผลตอบแทน 
 (เงนิปันผล) 

เขา้รว่มลงทนุ 

สญัญาจา้ง 
รับเหมาชว่ง 

Equity Investment 
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ESCO Venture Capital 

  เขา้รว่มทนุกบับรษัิทจัดการพลงังาน (ESCO)  ไมเ่กนิรอ้ยละ 30 ของทนุจดทะเบยีน หรอืไมเ่กนิ  
     50 ลา้นบาท  

  ไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้หลกั (Major Shareholder) 

 ระยะเวลาเขา้รว่มลงทนุประมาณ 5 - 7 ปีหรอืจนกวา่ผูป้ระกอบการ จะมคีวามพรอ้มในการซือ้หุน้คนื แตท่ัง้นี ้ 
    จะไมเ่กนิกรอบระยะเวลาที ่พพ. ก าหนด 

 ผลตอบแทนอยูใ่นรปูเงนิปันผลตามสดัสว่นการลงทนุและราคาหุน้ทีข่ายคนื 

 การถอนการลงทนุ 

(1) ใชส้ทิธ ิPut Option : เสนอขายผูถ้อืหุน้เดมิในสดัสว่นและราคาทีต่กลง 

         ไวใ้นสญัญา 

(2) ใหส้ทิธ ิCall Option : ผูถ้อืหุน้เดมิซือ้หุน้คนืกอ่นก าหนดทีต่กลงกนัไว ้
          หรอืซือ้ในสดัสว่นทีม่ากกวา่ตกลงไวใ้นสญัญา  

(3) เขา้ตลาดหลกัทรพัย ์SET / MAI 

หมายเหต ุ: บรษัิทจดัการพลงังานหรอื ESCO สว่นใหญม่ทีนุจดทะเบยีนนอ้ย อยูใ่นระดบัประมาณ 1-20 ลา้นบาท 
โดยหากขอรับการสง่เสรมิการลงทนุในรปูแบบดงักลา่วจะไดรั้บเงนิสนับสนุนในระดบัเพยีง 3 แสนบาท ถงึ 6 ลา้นบาท 
(30% ของทนุจดทะเบยีน) ซึง่ไมถ่อืวา่สงูมากนัก ดงันัน้ มาตรการนีจ้งึไมไ่ดรั้บความสนใจจาก ESCO 

ผูจ้ดัการกองทนุ
(ESCO Fund) โครงการเป้าหมาย 

 เป็นทีป่รกึษาจัด
การพลงังาน 

สญัญาพลงังาน  

บรษิทั 
จดัการพลงังาน 

(ESCO) 

รว่มลงทนุ  

ผลตอบแทน 
(เงนิปันผล) 
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Equipment Leasing 

 สนับสนุนการเชา่ซือ้อปุกรณ์ประหยัดพลงังาน/พลงังานทดแทน ใน 2 รปูแบบ 
    - รปูแบบที ่1: ผูป้ระกอบการเชา่ซือ้อปุกรณ์ประหยัดพลงังานโดยตรงกบั 
                        ESCO Fund และให ้ESCO เป็นการันตผีลประหยัด (Guarantee    
                        Saving)   
    - รปูแบบที ่2: บรษัิทจัดการพลงังานท าการเชา่ซือ้อปุกรณ์กบั ESCO Fund  
                        โดยน าไปตดิตัง้ใหแ้กผู่ป้ระกอบการและท าสญัญาแบง่ผล 
                        ประหยัดรว่มกนั (Shared saving) 

 เชา่ซือ้อปุกรณไ์ด ้100% ของราคาอปุกรณ ์

 ระยะเวลาผอ่นช าระคนืภายใน 7 ปี โดยคดิอตัราดอกเบีย้ต า่  4% (Flat Rate)  
   ตอ่ปี  

 เมือ่โครงการผอ่นช าระครบตามจ านวน อปุกรณ์ดงักลา่วจะเป็นขอผูป้ระกอบการ 
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บรษิทัจดัการพลงังาน 
 ESCO 

โครงการเป้าหมาย 

Share Saving สญัญาเชา่ซือ้ 

สญัญาเชา่
ซือ้ 

 รปูแบบที ่2 

ผูจ้ดัการกองทนุ  
 (ESCO Fund) 

สญัญาเชา่ซือ้  

โครงการเป้าหมาย 

ผูผ้ลติ / จ าหนา่ยอปุกรณ์
พลงังาน / ESCO 

ช าระคนืเงนิตน้
พรอ้มดอกเบีย้ 

สญัญาซือ้ขาย
อปุกรณ์ 

ผูจ้ดัการกองทนุ  
 (ESCO Fund) สญัญาซือ้ขาย

อปุกรณ์ 

ช าระคนืเงนิตน้
พรอ้มดอกเบีย้ 

 รปูแบบที ่1 



 ส าหรับโครงการทีส่ามารถพัฒนาไดโ้ดยล าพัง มพส.  
จะชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการในการพัฒนา PIN / PDD 
รวมถงึหาผูซ้ ือ้ในอตัราคา่บรกิารทีต่ า่กวา่ทอ้งตลาด   

 

 ส าหรับโครงการขนาดเล็กมาก มพส. จะเป็นตัวกลาง
ในการรวบรวมคารบ์อนเครดติและน าไปขายใหก้ับผู ้
ซือ้ (Coordinating/ Operating Entity: CME)  
พัฒนาโครงการในลกัษณะ PROGRAMMATIC CDM   
 

ESCO Fund 

CER 
Buyer 

Project  
Owner 

ERPA / CDM 
Revenues 

 
 

 LoI 

ESCO Fund 

CER 
Buyer 

Project  
Owners 

Carbon Credit Market 

9 

ทัง้นี ้มพส. ไดด้ าเนนิการพัฒนา PIN และด าเนนิการเสนอขายแกบ่รษัิททีส่นใจ เป็นจ านวน 1 โครงการ คอื  
บรษัิท โซลา่ เพาเวอร(์โคราช1) จ ากดั 
 
หมายเหต ุ: ภายหลงั Kyoto Protocol (หลงัปี 2012) ราคา CERs มรีาคาต า่ มาตรการนีจ้งึไมม่กีารด าเนนิการเพิม่เตมิ 
 
 



Credit Guarantee Facility 

สญัญา Credit 
Guarantee 

ผูจ้ดัการกองทนุ  
 (ESCO Fund) โครงการเป้าหมาย 

 
ธนาคาร 

สญัญาเงนิกู ้

คา่ธรรมเนยีม 

สญัญา Credit 
Guarantee 

 กองทนุค ้าประกนัเงนิกูข้องผูป้ระกอบการ กบั สถาบันการเงนิในวงเงนิไม่เกนิ 10 ลา้นบาท 
 ผูป้ระกอบการจา่ยคา่ธรรมเนยีมในอตัรา 1.75% ของมลูคา่ค ้าประกนั 
 ค ้าประกนัเงนิกูไ้มเ่กนิ 5 ปี 
 

หมายเหต ุ: จากหลกัการบรหิารจัดการความเสีย่งดา้นการลงทนุ E for E จะก าหนดใหผู้ป้ระกอบการตอ้งเลอืกรปูแบบ
การสง่เสรมิการลงทนุระหวา่งการเขา้รว่มลงทนุ (Equity Investment) หรอืการค ้าประกนัสนิเชือ่ (Credit Guarantee 
Facility) อยา่งใดอยา่งหนึง่เพยีงอยา่งเดยีว ผูป้ระกอบการทกุรายมคีวามประสงคข์อรับการสง่เสรมิการลงทนุในลกัษณะ 
Equity Investment ดงันัน้ รปูแบบการค ้าประกนัสนิเชือ่จงึยังไมม่กีารขอรับการสนับสนุนจากผูป้ระกอบการ 
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Technical Assistance 

 กองทนุใหค้วามชว่ยเหลอืโดยออกค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบการใชพ้ลังงาน (Energy Audit) เป็นเงนิ
จ านวน 100,000 บาทต่อโครงการ แต่หากผูป้ระกอบการไม่ด าเนนิการตามมาตรการ ในการอนุรักษ์
พลังงานจะตอ้งจา่ยเงนิคนืแกก่องทนุ 

 เมือ่มโีครงการทีใ่หค้วามสนใจ มพส. จะเขา้ท า Walk- Through – Audit ใหเ้พือ่ประเมนิการใชไ้ฟฟ้าใน
และแนะน าอปุกรณ์ทีบ่รษัิทฯหรอืโครงการควรปรับปรุงในเบือ้งตน้ให ้และใหบ้รษัิทจัดการพลังงานเขา้มา
ท า Audit อกีครัง้ อยา่งไรก็ตามการท า Walk- Through – Audit  ดังกลา่ว มพส. ไมค่ดิคา่ใชจ้่ายในการ
ด าเนนิการแตอ่ยา่งใด 

 

 

 

 

 

ผูจ้ดัการกองทนุ  
 (ESCO Fund) โครงการเป้าหมาย 

บรษิทั 
จดัการพลงังาน 

 (ESCO) 

จา่ย
คา่ธรรมเนยีม 

คนืเงนิกรณีทีไ่มด่ าเนนิการตามมาตรการทีเ่สนอ 

 เป็นทีป่รกึษาจัด
การพลงังาน 
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หมายเหต ุ: โดยปกตบิรษัิทจัดการพลังงานสว่นใหญ่จะท า Audit ใหฟ้รไีมม่คีา่ใชจ้่าย ผูป้ระกอบการ
จงึไมม่คีวามจ าเป็นในการขอรับการสง่เสรมิดังกลา่ว 
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หลกัเกณฑ/์เอกสารทีใ่ชพ้จิารณาการสง่เสรมิ  

มาตรการรว่มลงทนุ มาตรการเชา่ซือ้อปุกรณ์ 

1. ศกัยภาพความพอเพยีงของเชือ้เพลงิ  1.การวเิคราะหล์กัษณะการใชพ้ลงังานและผลประหยัด 

2. ความน่าเชือ่ถอืของเทคโนโลย ี 2. การพจิารณาทางดา้นเทคนคิของอปุกรณ์  

3. ความเป็นไปไดท้างการเงนิ 
   เชน่  ผลตอบแทนโครงการอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 

3. การตรวจสอบสญัญาพลงังาน (Energy Performance 
Contract) และการรับประกนัคณุภาพอปุกรณ์ (Warranty) 

4. ความคบืหนา้การขอใบอนุญาตตา่งๆ และการท า 
    ความเขา้ใจกบัชมุชน  

4.การพจิารณาทางดา้นการเงนิ 

5. เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการพจิารณา 
    - รายงานการศกึษาความเป็นไปไดโ้ครงการ (Feasibility 
      Study Report) ทัง้ดา้นการเงนิ เทคโนโลย ีแผนการ 
      จัดหาเชือ้เพลงิ และโครงการสรา้งการลงทนุ 
    - งบการเงนิยอ้นหลงั 3 ปี ของบรษัิททีร่ว่มลงทนุใน 
      โครงการ 
    - เงือ่นไขสนิเชือ่ (Term Sheet) หรอืสญัญาเงนิกู ้หาก 
       โครงการไดร้ับอนุมตัแิลว้ 
    - รายงานการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม อาท ิIEE,  
      ESA หากโครงการตอ้งด าเนนิการท าและมรีายงาน 
      ดงักลา่วแลว้ 
    - หลกัฐานหรอืความคบืหนา้การท าประชาคมกบัชมุชน 
       พืน้ทีต่ัง้โรงไฟฟ้า 

5. เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการพจิารณา 
     - รายงานการศึกษาความเป็นไปไดโ้ครงการ 

(Feasibility Study Report) ทัง้มลูค่าการลงทุน, 
ใบเสนอราคา, แผนการท างานตดิตัง้จนถงึสง่มอบ ,
การค านวณผลประหยัดอย่างละเอยีด, ระยะเวลาคนื
ทุน, เทคโนโลยดีา้นเทคนคิวศิวกรรมของอปุกรณ์, 
Specification ของอปุกรณ์ตา่งๆ    

     - ส าเนาบิลค่าไฟฟ้ายอ้นหลัง 3 ปีของบริษัท
ผูป้ระกอบการทีเ่ปลีย่นหรอืตดิตัง้อปุกรณ์  

     - วธิกีารตรวจวัดผลประหยัดกอ่นและหลงัตดิตัง้ 
     - สญัญาการรับประกนัผลประหยัด  
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ตวัอยา่งในการพจิารณาโครงการดา้นพลงังานทดแทนของ  E for E 

• ความพอเพยีงของเชือ้เพลงิและวัตถดุบิ 

• การเลือกใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสมและสามารถรองรับการใช ้
เชือ้เพลงิทีห่ลากหลาย 

• การเลือกใช ้EPC Contract ในการป้องกันความเสี่ยงเรื่อง
งบประมาณทีจ่ะบานปลายและการความลา่ชา้ในการกอ่สรา้ง 

• ประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการของผูพ้ัฒนาโครงการหรือที่
ปรกึษาโครงการ 

• ความใส่ใจและความตัง้ใจในการท าความเขา้ใจกับชุมชนของ
ผูพ้ัฒนาโครงการ 

โรงไฟฟ้าชวีมวล 

(1) Co-generation 

(2) Steam Turbine 

• ศกัยภาพของวัตถดุบิ อาท ิองคป์ระกอบของน ้าเสยี    

• ความเสีย่งของวัตถดุบิ 

• ความน่าเชือ่ถอืของเทคโนโลยแีละการรับประกนัเทคโนโลย ี

• ความใสใ่จและความตัง้ใจในการท าความเขา้ใจกบัชมุชนของ
ผูพ้ัฒนาโครงการ 

โรงไฟฟ้ากา๊ซชวีภาพ 

• ความน่าเชือ่ถอืของเทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทติย ์

• การประเมนิศกัยภาพในการผลติไฟฟ้า อาท ิความเขม้แสง อณุหภมู ิ
พืน้ทีต่ัง้โครงการ 

• มลูคา่การลงทนุและผลตอบแทนการลงทนุของโครงการ 

• ความใสใ่จและความตัง้ใจในการท าความเขา้ใจกบัชมุชนของ
ผูพ้ัฒนาโครงการ   

โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์



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) 
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สรปุผลการด าเนนิการโครงการ ESCO Fund ระยะที ่1  

โครงการเชา่ซือ้อปุกรณ์ 9 โครงการ 

เชา่ซือ้เครือ่งท าน า้เย็น (Chiller) 
 มลูคา่การลงทนุ  10.7 ลา้นบาท  

เงนิสง่เสรมิ 9.63 ลา้นบาท / ผลประหยัด 0.054 ktoe 

เชา่ซือ้ Solar Thermal 
มลูคา่การลงทนุ 4.78 ลา้นบาท  

เงนิสง่เสรมิ 3.91 ลา้นบาท / ผลประหยัด 0.054 ktoe   

เชา่ซือ้ Voltage Regulator 2 โครงการ 
มลูคา่การลงทนุ 6.46 ลา้นบาท  

เงนิสง่เสรมิ 6.46 ลา้นบาท / ผลประหยัด 0.03 ktoe 

เชา่ซือ้ระบบประหยดัพลงังานในระบบปรบัอากาศ (SHAW) 
มลูคา่การลงทนุ 2.20 ลา้นบาท  

 เงนิสง่เสรมิ 2.20 ลา้นบาท / ผลประหยัด  0.015 ktoe 

เชา่ซือ้มอเตอรป์ระสทิธภิาพสงู  
มลูคา่การลงทนุ 1.70 ลา้นบาท  

 เงนิสง่เสรมิ 1.70 ลา้นบาท / ผลประหยัด 0.006 ktoe  

เชา่ซือ้อุปกรณป์รบัความเร็วรอบมอเตอร ์2 โครงการ 
มลูคา่การลงทนุ 1.36 ลา้นบาท  

 เงนิสง่เสรมิ 0.93 ลา้นบาท / ผลประหยัด 0.04 ktoe 

เชา่ซือ้เครือ่งก าเนดิไฟฟ้าขนาด 30 kW 
มลูคา่การลงทนุ 1.35 ลา้นบาท  

 เงนิสง่เสรมิ 0.88 ลา้นบาท / ผลประหยัด  0.04 ktoe 

มูลคา่การลงทุน 28.55 ลา้นบาท   

เงนิสง่เสรมิ 25.71 ลา้นบาท/ผลประหยดั  0.24 ktoe 

โครงการรว่มลงทนุ 6 โครงการ 

รว่มลงทุนโรงไฟฟ้าชวีมวล Steam Turbine 
มลูคา่การลงทนุ 389 ลา้นบาท  

 เงนิสง่เสรมิ 23.25ลา้นบาท / ผลประหยัด 4.64 ktoe 

รว่มลงทุนโรงไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทติย ์3 โครงการ  
(Polycrystalline) 

มลูคา่การลงทนุ 1,983.06 ลา้นบาท  
 เงนิสง่เสรมิ 77.8 ลา้นบาท / ผลประหยัด 2.31 ktoe  

รว่มลงทุนโรงไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทติย ์(Thin Film) 
มลูคา่การลงทนุ 96.55 ลา้นบาท  

 เงนิสง่เสรมิ 39.2 ลา้นบาท / ผลประหยัด 0.11 ktoe 

รว่มลงทุนโรงไฟฟ้าชวีมวล Gasification 
มลูคา่การลงทนุ 325 ลา้นบาท  

 เงนิสง่เสรมิ 22.07 ลา้นบาท / ผลประหยัด 3.65 ktoe 

มูลคา่การลงทุน 2,793.61 ลา้นบาท 

เงนิสง่เสรมิ 162.32 ลา้นบาท/ผลประหยดั  10.71 ktoe 
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สรปุผลการด าเนนิการโครงการ ESCO Fund ระยะที ่2  

โครงการเชา่ซือ้อุปกรณฯ์ 43 โครงการ 

เชา่ซือ้มอเตอรป์ระสทิธภิาพสงู  
มลูคา่การลงทนุ 1.26 ลา้นบาท  

 เงนิสง่เสรมิ 1.26 ลา้นบาท / ผลประหยัด 0.013 ktoe   

เชา่ซือ้หลอดไฟแอลอดี ีจ านวน 8 โครงการ 
มลูคา่การลงทนุ 20.45 ลา้นบาท  

 เงนิสง่เสรมิ 18.09 ลา้นบาท / ผลประหยัด 0.22 ktoe   

เชา่ซือ้อุปกรณบ์รหิารจดัการแสงสวา่ง จ านวน 2 โครงการ 
มลูคา่การลงทนุ 1.39 ลา้นบาท 

 เงนิสง่เสรมิ 1.39 ลา้นบาท / ผลประหยัด 0.02 ktoe    

เชา่ซือ้ Voltage Regulator จ านวน 7 โครงการ 
มลูคา่การลงทนุ 20.17 ลา้นบาท  

 เงนิสง่เสรมิ 19.49 ลา้นบาท / ผลประหยัด 0.20 ktoe   

เชา่ซือ้เครือ่งท าน า้เย็น (Chiller) จ านวน 3 โครงการ  
มลูคา่การลงทนุ 26.38 ลา้นบาท  

 เงนิสง่เสรมิ 26.38 ลา้นบาท / ผลประหยัด 0.13 ktoe   

เชา่ซือ้อุปกรณป์ระหยดัพลงังานมากกวา่ 1 มาตรการ  
จ านวน 14 โครงการ 

มลูคา่การลงทนุ 85.81 ลา้นบาท  
 เงนิสง่เสรมิ 85.80 ลา้นบาท / ผลประหยัด 0.62 ktoe   

เชา่ซือ้อปุกรณป์รบัความเร็วรอบมอเตอร ์จ านวน 6 โครงการ 
มลูคา่การลงทนุ 15.68 ลา้นบาท  

เงนิสง่เสรมิ 13.83 ลา้นบาท / ผลประหยัด 0.33 ktoe   

เชา่ซือ้เครือ่ง Gas Engine จ านวน 2 โครงการ 
มลูคา่การลงทนุ 16.83 ลา้นบาท  

เงนิสง่เสรมิ 14.13 ลา้นบาท / ผลประหยัด 0.32 ktoe   

มูลคา่การลงทุน 187.95 ลา้นบาท 

เงนิสง่เสรมิ 180.37 ลา้นบาท/ผลประหยดั 1.85 ktoe 

โครงการรว่มลงทนุ 5 โครงการ 

รว่มลงทุนโรงไฟฟ้าชวีมวล Gasification 
มลูคา่การลงทนุ 325 ลา้นบาท  

 เงนิสง่เสรมิ 17.93 ลา้นบาท/ ผลประหยัด 3.646 ktoe   

รว่มลงทุนโรงไฟฟ้าชวีมวล Steam Turbine 
มลูคา่การลงทนุ 660 ลา้นบาท  

 เงนิสง่เสรมิ 40 ลา้นบาท/ ผลประหยัด 6.467 ktoe   

รว่มลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเล็กมาก 
มลูคา่การลงทนุ 3.7 ลา้นบาท  

 เงนิสง่เสรมิ 1.7 ลา้นบาท/ ผลประหยัด 0.014 ktoe   

รว่มลงทุนในโรงไฟฟ้าไบโอแกส๊ 
มลูคา่การลงทนุ 40 ลา้นบาท  

 เงนิสง่เสรมิ 10 ลา้นบาท/ ผลประหยัด 0.276 ktoe   

รว่มลงทุนในโรงไฟฟ้าชวีมวล  (Co-generation) 
มลูคา่การลงทนุ 544.5 ลา้นบาท  

 เงนิสง่เสรมิ 50 ลา้นบาท/ผลประหยัด 3.929 ktoe   

มูลคา่การลงทุน 1,573.20 ลา้นบาท 

เงนิสง่เสรมิ 119.63 ลา้นบาท/ผลประหยดั 17.492 ktoe 



 มุง่ใหผู้ป้ระกอบการน าผลประหยดัพลงังานมาผอ่นช าระคนืแกก่องทนุ ซึง่

จะไมเ่ป็นภาระแกผู่ป้ระกอบการในกรณีเชา่ซือ้อปุกรณ์ (Equipment 

Leasing) 

 โครงการทีไ่ดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการลงทนุ (Investment 

Committee: IC) แลว้แตย่งัไมม่คีวามพรอ้ม มพส. จะสนบัสนนุโครงการที่

มคีวามพรอ้มในการพฒันาโครงการกอ่นเป็นอนัดบัแรก แมจ้ะไดร้บัอนุมตั ิ

ภายหลงัโครงการแรก 

 ชว่ยผูป้ระกอบการจดัหาแหลง่เงนิทนุ ท ัง้ในสว่นของทนุและเงนิกูจ้าก

สถาบนัการเงนิ 

 ชว่ยผูป้ระกอบการวเิคราะหเ์ทคโนโลยแีละเจรจาตอ่รองราคาเครือ่งจกัร

และอปุกรณท์ีเ่หมาะสมตอ่โครงการ 

 ชว่ยใหผู้ป้ระกอบการไดร้บัผลประโยชนจ์าก Carbon Credit ในการ

พฒันาโครงการ 
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แนวทางบรหิารกองทนุของ มพส. 



มลูนธิพิลงังานเพือ่ส ิง่แวดลอ้ม (มพส.) 
Energy for Environment Foundation (E for E) 

 
เลขที ่99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห ์ 

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900 
 

โทรศพัท ์: 0 2953 9881-4 
โทรสาร : 0 2953 9885 

 
 

 

http://www.efe.or.th 
Email: efe@efe.or.th ; escofund@efe.or.th 

  

http://www.efe.or.th/
mailto:efe@efe.or.th
mailto:escofund@efe.or.th


สรปุภาพรวมโครงการ ESCO Fund ภายใต ้E for E 
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ประเภทโครงการ 
1) Equity Investment (EI) 
2) Equipment Leasing (EL) 

จ านวนโครงการทีไ่ดรั้บอนุมัต ิ

(วงเงนิทีไ่ดรั้บอนุมตั)ิ  

วงเงนิที ่E for E บรหิาร 

Phase 

วงเงนิสนับสนุน 

ESCO Fund 

ESCO Fund ระยะที ่1 

(500 ลา้นบาท)  

E for E :  
250 ลา้นบาท 

15  โครงการ 

(188.04 ลา้นบาท)  

EI : 6 โครงการ 

(162.33 ลา้นบาท) 

EL : 9 โครงการ 

(25.71 ลา้นบาท) 

ESCO Fund ระยะที ่2 

(500 ลา้นบาท) 

E for E :  
300 ลา้นบาท 

48 โครงการ 

(300 ลา้นบาท) 

EI : 5 โครงการ 

(119.63 ลา้นบาท)  

EL : 43 โครงการ 

(180.37 ลา้นบาท) 

ESCO Revolving Fund 
2556 

(500 ลา้นบาท) 

E for E :  
300 ลา้นบาท 

อยูร่ะหวา่งเปิดรบั
พจิารณาขอ้เสนอ 
(เม.ย.56-ม.ีค.58) 


