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โดย 
สวุพร ศริคิณุ 

ผูอ้ ำนวยกำรบรหิำรมลูนธิพิลงังำนเพือ่ส ิง่แวดลอ้ม 
ผูจั้ดกำรโครงกำรสง่เสรมิกำรลงทนุดำ้นอนุรักษ์พลงังำนและพลงังำนทดแทน 

 (ESCO Revolving Fund) 
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โดย

สวุพร ศริคิณุรคิณุ

ผูอ้ ำนวยกำรบรหิำรมลูนธิพิลงังำนเพือ่ส ิ่ผูอ้ ำนวยกำรบรหิำรมลูนธิพิลงังำนเพือ่ส ิ่ผูอ้ ำนวยกำรบรหิำรมลูนธิพิลงังำนเพือ่สงแวดลอ้มงแวดลอ้ม

ผูจั้ดกำรโครงกำรสผูจั้ดกำรโครงกำรส่ผูจั้ดกำรโครงกำรสงเสรมิกำรลงทนุดำ้นอนุรักษ์พลงังำนและพลงังำนทดแทนงเสรมิกำรลงทนุดำ้นอนุรักษ์พลงังำนและพลงังำนทดแทนงเสรมิกำรลงทนุดำ้นอนุรักษ์พลงังำนและพลงังำนทดแทนงเสรมิกำรลงทนุดำ้นอนุรักษ์พลงังำนและพลงังำนทดแทนงเสรมิกำรลงทนุดำ้นอนุรักษ์พลงังำนและพลงังำนทดแทนงเสรมิกำรลงทนุดำ้นอนุรักษ์พลงังำนและพลงังำนทดแทนงเสรมิกำรลงทนุดำ้นอนุรักษ์พลงังำนและพลงังำนทดแทนงเสรมิกำรลงทนุดำ้นอนุรักษ์พลงังำนและพลงังำนทดแทนงเสรมิกำรลงทนุดำ้นอนุรักษ์พลงังำนและพลงังำนทดแทน
(ESCO Revolving Fund)ESCO Revolving Fund)ESCO Revolving Fund)ESCO Revolving Fund)



หวัขอ้น าเสนอ 

เกีย่วกบั ESCO Revolving fund 

โครงการและมาตรการ RE และ EE ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน 

โครงการ LED ภายใต ้ESCO Revolving Fund 

สถานการณ์ของตลาด LED ในประเทศไทย 
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หวัขอ้น าเสนอ

เกีย่วกบั ESCO Revolving fund

โครงการและมาตรการ RE และ EE ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

โครงการ LED ภายใต ้ESCO Revolving Fund

สถานการณ์ของตลาด LED ในประเทศไทย
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มลูนธิพิลงังานเพือ่ส ิง่แวดลอ้ม (มพส.) 

 หน่วยงำนอสิระทีม่ไิดมุ้ง่แสวงหำก ำไร จัดตัง้ขึน้ในปี 2543  

 สนับสนุนงำนของภำครัฐ และภำคเอกชนในดำ้นกำรสง่เสรมิ

พลงังำนหมนุเวยีน กำรอนุรักษ์พลงังำน และสิง่แวดลอ้ม 

 สง่เสรมิกำรน ำพลงังำนหมนุเวยีนและพลงังำนทดแทนรปูแบบอืน่

มำใชใ้นกำรผลติไฟฟ้ำ โดยใหข้อ้เสนอแนะดำ้นนโยบำยตอ่ภำครัฐ 

ขอ้แนะน ำดำ้นเทคนคิและกำรเงนิตอ่ผูพั้ฒนำโครงกำร  

 เผยแพรข่อ้มลูและสำธติเทคโนโลย ีดำ้นพลงังำนหมนุเวยีน 

อนุรักษ์พลงังำน และกำรใชพ้ลงังำนอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

 เสนอควำมคดิเห็นอสิระดำ้นพลงังำนตอ่สำธำรณะ 

  ผูจั้ดกำรกองทนุโครงกำรสง่เสรมิกำรลงทนุดำ้นอนุรักษ์พลงังำน 
    และพลงังำนทดแทน ( ESCO Revolving Fund) ระยะที ่1-3 
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มลูนธิพิลงังานเพือ่ส ิ่มลูนธิพิลงังานเพือ่ส ิ่มลูนธิพิลงังานเพือ่สงแวดลอ้ม (มพส.)

 หน่วยงำนอสิระทีม่ไิดมุ้ง่แสวงหำก ำไร จัดตัง้ขึน้ในปี 2543

 สนับสนุนงำนของภำครัฐ และภำคเอกชนในดำ้นกำรส่สนับสนุนงำนของภำครัฐ และภำคเอกชนในดำ้นกำรส่สนับสนุนงำนของภำครัฐ และภำคเอกชนในดำ้นกำรสงเสรมิ

พลงังำนหมนุเวยีน กำรอนุรักษ์พลงังำน และสิ่พลงังำนหมนุเวยีน กำรอนุรักษ์พลงังำน และสิ่พลงังำนหมนุเวยีน กำรอนุรักษ์พลงังำน และสงแวดลอ้ม

 สง่เสรมิกำรน ำพลงังำนหมนุเวยีนและพลงังำนทดแทนรปูแบบอืน่

มำใช ้มำใช ้มำใชในกำรผลติไฟฟ้ำ โดยใหข้อ้เสนอแนะดำ้นนโยบำยตอ่ภำครัฐ ใ้นกำรผลติไฟฟ้ำ โดยใหข้อ้เสนอแนะดำ้นนโยบำยตอ่ภำครัฐ ้

ขอ้แนะน ำดำ้นเทคนคิและกำรเงนิตอ่ผูพั้ฒนำโครงกำร  

 เผยแพรข่อ้มลูและสำธติเทคโนโลย ีดำ้นพลงังำนหมนุเวยีน 

อนุรักษ์พลงังำน และกำรใช ้อนุรักษ์พลงังำน และกำรใช ้อนุรักษ์พลงังำน และกำรใชพลงังำนอยำ่งมปีระสพ้ลงังำนอยำ่งมปีระส้ ิพลงังำนอยำ่งมปีระสิพลงังำนอยำ่งมปีระสทธภิำพ

 เสนอควำมคดิเห็นอสิระดำ้นพลงังำนตอ่สำธำรณะ

 ผูจั้ดกำรกองทนุโครงกำรส ผูจั้ดกำรกองทนุโครงกำรส่ ผูจั้ดกำรกองทนุโครงกำรสงเสรมิกำรลงทนุดำ้นอนุรักษ์พลงังำน
    และพลงังำนทดแทน ( ESCO Revolving Fund) ระยะที ่

งเสรมิกำรลงทนุดำ้นอนุรักษ์พลงังำน
ระยะที ่

งเสรมิกำรลงทนุดำ้นอนุรักษ์พลงังำน
1-3

3 



 เป็นโครงการภายใต้กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน (พพ.)
กระทรวงพลงังาน โดยใช้เงินจากกองทุนเพ่ือการส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน 

 วตัถปุระสงค ์  - กระตุ้น/ส่งเสริมการลงทุนด้านพลงังานหมนุเวียน (RE) และ  
  -  การอนุรกัษ์พลงังาน (EE) 

   -  ส่งเสริมและสนับสนุนธรุกิจการจดัการพลงังาน  (ESCO) 
   -  เพ่ิมความเช่ือมัน่ในการพฒันาโครงการ RE และ EE แก่ 

                    ผูป้ระกอบการและสถาบนัการเงิน 
 ระยะเวลาด าเนินการ 
    - Phase 1    : ตลุาคม 2551 – กนัยายน 2553 
      - Phase 2    : ตลุาคม 2553 – กนัยายน 2555 
    - Phase 3    : เมษายน 2556 – มีนาคม 2558 
 มลูค่าโครงการ : 500 ล้านบาทต่อระยะ 
 มลูนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดล้อม (E for E) เป็นผูจ้ดัการกองทุน 

 โดยบริหารโครงการฯ Phase 3 เป็นจ านวน 300 ล้านบาท 

โครงการ ESCO Revolving Fund 
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 เป็นโครงการภายใต้กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน (พพ.)
กระทรวงพลงังาน โดยใช้เงกระทรวงพลงังาน โดยใช้เงิกระทรวงพลงังาน โดยใช้เงนจากกองทุนเพ่ือการสนจากกองทุนเพ่ือการส่นจากกองทุนเพ่ือการสงเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน

 วตัถปุระสงค ์ - กระตุ้น/ส่งเสริมการลงทุนด้านพลงังานหมนุเวียน (RE) และ
-  การอนุรกัษ์พลงังาน (EE)

   -  ส่งเสริมและสนับสนุนธรุกมและสนับสนุนธรุกิมและสนับสนุนธรุกจการจดัการพลงังาน  (ESCO)
   -  เพ่ิมความเช่ือมัน่ในการพฒันาโครงการ RE และ EE แก่

                  ผูป้ระกอบการและสถาบนัการเงผูป้ระกอบการและสถาบนัการเงิผูป้ระกอบการและสถาบนัการเงน
 ระยะเวลาด าเนิระยะเวลาด าเนิระยะเวลาด าเนนการ
   - Phase 1    : ตลุาคม 2551 – กนัยายน 2553

- Phase 2    : ตลุาคม 2553 – กนัยายน 2555
    - Phase 3    : เมษายน 2556 – มีนาคม 2558
 มลูค่าโครงการ : 500 ล้านบาทตล้านบาทต่ล้านบาทตอระยะ
 มลูนิธิพลงังานเพ่ือส่ิพลงังานเพ่ือส่ิพลงังานเพ่ือสงแวดล้อม (E for E) เป็นผูจ้ดัการกองทุน

โดยบรโดยบริโดยบรหารโครงการฯ Phase 3 เป็นจ านวน 300 ล้านบาท

โครงการ ESCO Revolving Fund
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การบรหิาร/มาตรการในการสง่เสรมิการลงทนุ ESCO Revolving Fund 

(กองทนุเพ่ือส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน)

Energy 
Conservation 

Promotion Fund 

ESCO Revolving Fund  
Investment Committee 

(พพ.) Fund Manager 

500 ลา้นบาท 

1. มพส. (300 ลา้นบาท) 2. มอพท. (200 ลา้นบาท) 

ให้ความช่วยเหลอืด้านเทคนิค 
(Technical Assistance) 

การช่วยให้ได้ประโยชน์จาก CDM 
(Carbon Credit Facility) 

การอ านวยเครดิตให้สินเช่ือ 
(Credit Guarantee Facility) 

เข้าร่วมทุนกบับริษทัจัดการพลงังาน 
(ESCO Venture Capital) 

การเข้าร่วมทุนในโครงการ 
(Equity Investment) 

การให้เช่าซ้ืออปุกรณ์ 
(Equipment Leasing) 
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การบรหิาร/มาตรการในการส่มาตรการในการส่มาตรการในการสงเสรมิการลงทนุ ESCO Revolving Fund

(กองทนุเพ่ือสกองทนุเพ่ือส่กองทนุเพ่ือสงเสริมการอนุรกัษ์พลงังานการอนุรกัษ์พลงังานการอนุรกัษ์ )

Energy 
Conservation 

Promotion Fund

ESCO Revolving Fund 
Investment Committee 

(พพ.)Fund ManagerFund Manager

500 ลา้นบาท

1. มพส. (300 ลา้นบาท) 2. มอพท. (200 ลา้นบาท)

ให้ความช่วยเหลอืด้านเทคนิค
(Technical Assistance)

การช่วยให้ได้ประโยชน์จาก CDM
(Carbon Credit Facility)

การอ านวยเครดิตให้สินเช่ือ
(Credit Guarantee Facility)

เข้าร่วมทุนกบับริษทัจัดการพลงังาน
(ESCO Venture Capital)

การเข้าร่วมทุนในโครงการ
(Equity Investment)

การให้เช่าซ้ืออปุกรณ์
(Equipment Leasing)

5 5 



 ร่วมลงทุนในสดัส่วน 10% - 50% ของโครงการ
 แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท  
 ไม่เป็นผู้ถือหุ้นหลกั (Majority Shareholder) 
 ระยะเวลาเข้าร่วมลงทุนประมาณ 3 - 7 ปี  

และไม่เกินกรอบ ท่ี พพ. ก าหนด 
 ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลและราคาขายหุ้นคืน 
 การถอนการลงทุน 

 การขายหุ้นคืนแก่ผู้ประกอบการ   
 (Shared Buy Back) 
 ขายให้แก่นักลงทุนรายใหม่  
 การเข้าตลาดหลกัทรพัย ์SET / MAI 

 ราคาซ้ือหุ้นคืน (Exit Price)  
 ราคาใช้สิทธิ/ให้สิทธิ (Put/Call Price) 

 ตามท่ีก าหนดในสญัญารว่มลงทุน 
 ราคาตลาดหรือตามอตัราท่ีเหมาะสม 

 ก าหนดให้มีผู้แทนกองทุนเป็นกรรมการ

 

 
ผูจ้ดัการกองทนุ 

ESCO Revolving Fund  
 เจา้ของ / บรษิทัจดัการพลงังาน 

 

 

โครงการเป้าหมาย 
 

ผูร้บัเหมาชว่ง 
- อปุกรณ์ 
- กำรตดิตัง้/ กำรซอ่มบ ำรงุ 

ผลตอบแทน 
 (เงนิปันผล) 

เขำ้รว่มลงทนุ 

สญัญำจำ้ง 
รับเหมำชว่ง 

Equity Investment 
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 ร่วมลงทุนในสดัสวมลงทุนในสดัส่วมลงทุนในสดัสวน 10% - 50% ของโครงการ
แต่ไม่ไม่ไมเกิน 50 ล้านบาท 

 ไม่ไม่ไมเป็นผู้ถือหุ้นหลกั (Majority Shareholder)
 ระยะเวลาเข้ารระยะเวลาเข้าร่ระยะเวลาเข้ารวมลงทุนประมาณ 3 - 7 ปี 

และไม่และไม่และไมเกินกรอบ ท่ี พพ. ก าหนด
 ผลตอบแทนเป็นเงผลตอบแทนเป็นเงิผลตอบแทนเป็นเงนปันผลและราคาขายหุ้นคืน
 การถอนการลงทุน

 การขายหุ้นคืนแกการขายหุ้นคืนแก่การขายหุ้นคืนแกผู้ประกอบการ 
(Shared Buy Back)

 ขายให้แก ขายให้แก่ ขายให้แกนักลงทุนรายใหม่นักลงทุนรายใหม่นักลงทุนรายใหม
 การเข้าตลาดหลกัทรพัย ์SET / MAI

 ราคาซ้ือหุ้นคืน (Exit Price) 
 ราคาใช้สราคาใช้สิราคาใช้สทธิ/ให้ส/ให้ส/ให้สิให้สทธิ (Put/Call Price)

ตามท่ีก าหนดในสญัญารตามท่ีก าหนดในสญัญาร่ตามท่ีก าหนดในสญัญารวมลงทุน
 ราคาตลาดหรือตามอตัราท่ีเหมาะสม

 ก าหนดให้มีผู้แทนกองทุนเป็นกรรมการ

ผูจ้ดัการกองทนุ
ESCO Revolving Fund

เจา้ของ / บรษิทัจดัการพลงังาน

โครงการเป้าหมาย

ผูร้บัเหมาช่ผูร้บัเหมาช่ผูร้บัเหมาชวง
- อปุกรณ์
- กำรตดิตัง้/ กำรซอ่มบ ำรงุ

ผลตอบแทนผลตอบแทน
 (เงนิปันผล) (เงนิปันผล)

เขำ้รว่มลงทนุเขำ้รว่มลงทนุ

สญัญำจำ้งญัญำจำ้งั

รับเหมำช่รับเหมำช่รับเหมำชวง

Equity Investment
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Equipment Leasing 

 สนับสนุนการเช่าซ้ืออปุกรณ์ประหยดัพลงังาน/พลงังานทดแทน  
 เช่าซ้ืออปุกรณ์ได้ 100% ของราคาอปุกรณ์ (ไม่เกิน 10-15 ล้านบาท) 
 ระยะเวลาผ่อนช าระคืนภายใน 5 ปี โดยคิดอตัราดอกเบี้ยคงท่ี  
  (flat rate)  4% ต่อปี  
 บริษทัจดัการพลงังานสามารถใช้โครงสร้างการเช่าซ้ือแบบแบ่งผล

ประหยดัพลงังาน (Shared Saving) 
  ยึดหลกัให้ผู้เช่าซ้ือน าผลประหยดัพลงังาน (Energy Saving)  

ท่ีได้มาผ่อนช าระคืน 

ผูจ้ดัการกองทนุ  
 (ESCO Revolving Fund) 

สญัญำเชำ่ซือ้  

โครงการเป้าหมาย 

ผูผ้ลติ / จ าหนา่ยอปุกรณ์
พลงังาน / ESCO 

ช ำระคนืเงนิตน้
พรอ้มดอกเบีย้ 

สญัญำซือ้ขำย
อปุกรณ์ 

กำรรับประกนั
ผลประหยัด 

ผูจ้ดัการกองทนุ  
 (ESCO Revolving Fund) 

ช ำระคนืเงนิตน้ 
พรอ้มดอกเบีย้ 

บรษิทัจดัการพลงังาน 
 ESCO 

โครงการเป้าหมาย 

Shared Saving 

สญัญำเชำ่ซือ้ 
และซือ้ขำย 

สญัญำแบง่ 
ผลประหยดั 
พลังงำน 

► รปูแบบที ่1: ผูป้ระกอบกำรเชำ่ซือ้
อปุกรณ์ประหยัดพลงังำนโดยตรง 

▼ รปูแบบที ่2: ESCO เชำ่ซือ้อปุกรณ์
เพือ่ไปตดิตัง้ใหแ้กผู่ป้ระกอบกำรและ
ท ำสญัญำแบง่ผลประหยัดรว่มกนั 
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Equipment Leasing

 สนับสนุนการเช่ สนับสนุนการเช่ สนับสนุนการเชาซ้ืออปุกรณ์ประหยดัพลงังาน/พลงังานทดแทน 
 เช่าซ้ืออปุกรณ์ได้ 100% ของราคาอปุกรณ์ (ไม่ของราคาอปุกรณ์ (ไม่ของราคาอปุกรณ์ (ไมเกิน 10-15 ล้านบาท)
 ระยะเวลาผ่อนช าระคืนภายใน 5 ปี โดยคปี โดยคิปี โดยคดอตัราดอกเบี้ยคงท่ี 
  (flat rate) 4% ต่อปี 
 บริษทัจดัการพลงังานสามารถใช้โครงสรา้งการเชษทัจดัการพลงังานสามารถใช้โครงสรา้งการเช่ษทัจดัการพลงังานสามารถใช้โครงสรา้งการเชาซ้ือแบบแบ่าซ้ือแบบแบ่าซ้ือแบบแบงผล

ประหยดัพลงังาน (Shared Saving)
 ยึดหลกัให้ผู้เชยึดหลกัให้ผู้เช่ยึดหลกัให้ผู้เชาซ้ือน าผลประหยดัพลงังาน (Energy Saving) 

ท่ีได้มาผ่ได้มาผ่ได้มาผอนช าระคืน

ผูจ้ดัการกองทนุ 
(ESCO Revolving Fund)

สญัญำเชญญำเชำ่ซือ้ อ 

โครงการเป้าหมาย

ผูผ้ลติ / จ าหนา่ยอปุกรณ์
พลงังาน / ESCO

ช  ำระคนืเงนิตน้ำระคนืเงนิตน้
พรอ้มดอกเบีย้

สญัญำซือ้ขำย
อปุกรณ์

กำรรับประกนักำรรับประกนั
ผลประหยัด

ผูจ้ดัการกองทนุ 
(ESCO Revolving Fund)

ช ำระคนืเงนิตน้
พรอ้มดอกเบีย้

บรษิทัจดัการพลงังาน
ESCO

โครงการเป้าหมาย

Shared SavingSaving

สญัญำเชำ่ซือ้
และซื้
ญญำเช

ื้
ญญำเช

อขำย

สญัญำแบง่ญัญำแบง่ั

ผลประหยดั
พลังงำน

► รปูแบบที ่1: ผูป้ระกอบกำรเช่ผูป้ระกอบกำรเช่ผูป้ระกอบกำรเชำซือ้
อปุกรณ์ประหยัดพลงังำนโดยตรง

▼ รปูแบบที ่2: ESCO เชำ่ซือ้อปุกรณ์
เพือ่ไปตดิตัง้ใหแ้กผู่ป้ระกอบกำรและ
ท ำสัท ำสัท ำสญญำแบง่ผลประหยัดรว่มกนัญัญำแบง่ผลประหยัดรว่มกนัั
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Technical Assistance 

 ให้ค าปรึกษาในการพฒันาและด าเนินโครงการด้านอนุรกัษ์พลงังานและพลงังานทดแทน 
แก่ผู้ประกอบการ ผูพ้ฒันาโครงการ และสถาบนัการเงิน 

 ตรวจวิเคราะหก์ารใช้พลงังานเบือ้งต้น (Walk-Through Audit) ให้แก่สถานประกอบการ 
 ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการใช้พลงังาน (Detailed Energy Audit) เป็นเงินไม่เกิน  

100,000 บาทต่อโครงการ แต่หากผูป้ระกอบการไม่ด าเนินการตามมาตรการ ในการอนุรกัษ์ 
พลงังานจะต้องจ่ายเงินคืนแก่กองทุน 

ผูจ้ดัการกองทนุ  
 (ESCO Revolving Fund) โครงการเป้าหมาย 

บรษิทั 
จดัการพลงังาน 

 (ESCO) 

จำ่ยคำ่ธรรมเนยีม 

คนืเงนิกรณีทีไ่มด่ ำเนนิกำรตำมมำตรกำรทีเ่สนอ 

 เป็นทีป่รกึษำ 
จัดกำรพลงังำน 

หมำยเหต ุ: สว่นใหญ ่ESCO จะจัดท ำ Energy Audit ใหแ้กล่กูคำ้โดยไมค่ดิคำ่ใชจ้ำ่ย ผูป้ระกอบกำรจงึไมม่คีวำมจ ำเป็นในกำรขอรับกำรสนับสนุนในรปูแบบนี ้ 
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Technical Assistance

 ให้ค าปรึกษาในการพฒันาและด าเนให้ค าปรึกษาในการพฒันาและด าเนิให้ค าปรึกษาในการพฒันาและด าเนนโครงการด้านอนุรกัษ์พลงังานและพลงังานทดแทน
แก่ผู้ประกอบการ ผูพ้ฒันาโครงการ และสถาบนัการเงผู้ประกอบการ ผูพ้ฒันาโครงการ และสถาบนัการเงิผู้ประกอบการ ผูพ้ฒันาโครงการ และสถาบนัการเงน

 ตรวจวิเคราะหก์ารใช้พลงังานเบือ้งต้น (Walk-Through Audit) ให้แกให้แก่ให้แกสถานประกอบการ

 ออกค่าใช้จาใช้จ่าใช้จายในการตรวจสอบการใช้พลงังาน (Detailed Energy Audit) เป็นเงเป็นเงิเป็นเงนไม่นไม่นไมเกิน 
100,000 บาทต่อโครงการ แตอโครงการ แต่อโครงการ แตหากผูป้ระกอบการไม่หากผูป้ระกอบการไม่หากผูป้ระกอบการไมด าเนิด าเนิด าเนนการตามมาตรการ ในการอนุรกัษ์
พลงังานจะต้องจพลงังานจะต้องจ่พลงังานจะต้องจายเงินคืนแกนคืนแก่นคืนแกกองทุน

ผูจ้ดัการกองทนุ 
(ESCO Revolving Fund) โครงการเป้าหมาย

บรษิทั
จดัการพลงังาน

(ESCO)

จำ่ยคำ่ธรรมเนยีม

คนืเงนิกรณีทีไ่มด่ ำเนนิกำรตำมมำตรกำรทีเ่สนอ

 เป็นทีป่รกึษำ
จัดกำรพลงังำน

หมำยเหต ุ: สว่นใหญ ่ESCO จะจัดท ำ Energy Audit ใหแ้กล่กูคำ้โดยไมค่ดิคำ่ใช ้ใหแ้กล่กูคำ้โดยไมค่ดิคำ่ใช ้ใหแ้กล่กูคำ้โดยไมค่ดิคำ่ใชจำ่ย ผูป้ระกอบกำรจงึไมม่คีวำมจ ำเป็นในกำรขอรับกำรสนับสนุนในรปูแบบนี ้จ้ำ่ย ผูป้ระกอบกำรจงึไมม่คีวำมจ ำเป็นในกำรขอรับกำรสนับสนุนในรปูแบบนี ้้
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ข ัน้ตอนการอนุมตัโิครงการ 

(1) EFE’s Board of Director

(2) DEDE Subcommittee 

(3) Investment Committee 

15 – 30 days 

15 – 20 days 

Long government’s process  to get project approval is a barrier to ESCO Fund support  

Approval Process ENTREPRENEURS / ESCO / INVESTOR 

Submit  
an Application 

ENTREPRENEURS / ESCO / INVESTOR 

 
Propose the Project 

(Every 3 Month) 

Approval/ 
SHA preparation 

Signed contract 

ESCO VENTURE CAPITAL 

EQUIPMENT LEASING 

CARBON CREDIT FACILITY 

CREDIT GUARANTEE FACILITY 

TECHNICAL ASSISTANT 

EQUITY INVESTMENT 

Financial 
Instruments/services 

Drawdown Process 

Submit Shareholders 
Agreement/Contract 

ESCO Fund Budgeting 
From ENCON Fund 

 
 

500 Million Baht 
Drawdown 

(45-60  days) 

Investment  contribution 
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ข ัน้ตอนการอนุมตัโิครงการ

(1) EFE’s Board of Director

(2) DEDE Subcommittee

(3) Investment Committee

15 – 30 days 

15 – 20 days 

Long government’s process  to get project approval is a barrier to ESCO Fund support 

Approval Process ENTREPRENEURS / ESCO / INVESTOR

Submit  
an Application 

ENTREPRENEURS / ESCO / INVESTOR

Propose the Project Propose the Project 
(Every 3 Month) Month) 

Approval/ 
SHA preparation SHA preparation 

Signed contract 

ESCO VENTURE CAPITAL 

EQUIPMENT LEASING 

CARBON CREDIT FACILITY 

CREDIT GUARANTEE FACILITY 

TECHNICAL ASSISTANT 

EQUITY INVESTMENT 

Financial 
Instruments/services 

Drawdown Process 

Submit Shareholders 
Agreement/Contract 

ESCO Fund Budgeting 
From ENCON Fund 

500 Million Baht
Drawdown 

(45-60  days) 

ENTREPRENEURS / ESCO / INVESTOR

Signed contract 
Submit Shareholders 
Agreement/Contract 

ESCO Fund Budgeting ESCO Fund Budgeting 
From ENCON Fund 

Investment  contribution Investment  contribution 
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หลกัเกณฑ/์เอกสารทีใ่ชพ้จิารณาการสง่เสรมิ  
มาตรการร่วมลงทนุ (Equity Investment) มาตรการเช่าซ้ืออปุกรณ์ (Equipment Leasing) 

1. ศกัยภาพเชือ้เพลงิทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 1. ความน่าเชื่อถอืของเทคโนโลยหีรอือุปกรณ์ 

2. ความน่าเชื่อถอืของเทคโนโลย ี 2. การรบัประกนัผลประหยดัและรบัประกนัอุปกรณ์ 

3. ความเป็นไปไดท้างการเงนิ  เชน่  ผลตอบแทนโครงการอยูใ่นระดบั
ทีเ่หมาะสม, แหลง่เงนิทุน, ผูถ้อืหุน้ 

3. งบการเงนิของบรษิทัทีข่อเชา่ซือ้มผีลประกอบการ 
   น่าเชื่อถอื 

4. การขอใบอนุญาตต่างๆ และการจดัรบัฟงัความคดิเหน็ชุมชน 4. โครงการมบีุคคลค ้าประกนั/ Bank Guarantee 

5. เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการพจิารณา 
- รายงานการศกึษาความเป็นไปไดโ้ครงการ (Feasibility Study  

Report) ทัง้ดา้นการเงนิ เทคโนโลย ีแผนการจดัหาเชือ้เพลงิและ
โครงการสรา้งการลงทุน 

- งบการเงนิยอ้นหลงั 3 ปี ของบรษิทัทีร่ว่มลงทุนในโครงการ 
- เงือ่นไขสนิเชื่อ (Term Sheet) หรอืสญัญาเงนิกู ้หรอืสถานะการ

ยืน่ขอสนิเชื่อ 
- รายงานการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม อาท ิIEE, ESA หาก

โครงการตอ้งด าเนินการตามระเบยีบของภาครฐั 
- หลกัฐานหรอืความคบืหน้าการท าประชาคมกบัชุมชนพืน้ทีต่ ัง้

โรงไฟฟ้า 
- สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) หรอืสถานะการยืน่ขออนุญาต 

5. เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการพจิารณา 
- รายงานการศกึษาความเป็นไปไดโ้ครงการ (Feasibility Study 
Report) ไดแ้ก่ มลูคา่การลงทุน, ใบเสนอราคา, แผนการท างาน
ตดิตัง้จนถงึสง่มอบ, การค านวณผลประหยดัอยา่งละเอยีด, 
ระยะเวลาคนืทุน, เทคโนโลยดีา้นเทคนิควศิวกรรมของอุปกรณ์, 
Specification ของอุปกรณ์ 

- ส าเนาบลิคา่ไฟฟ้ายอ้นหลงั 1 ปีของบรษิทัผูป้ระกอบการที่
เปลีย่นหรอืตดิตัง้อุปกรณ์ 

- วธิกีารตรวจวดัผลประหยดัก่อนและหลงัตดิตัง้ 
- สญัญาการรบัประกนัผลประหยดั 
- งบการเงนิยอ้นหลงั 3 ปีของบรษิทัผูเ้ชา่ซือ้ 
- ขอ้มลูการผลติ/การประกอบการทีส่ง่ผลต่อปจัจยัการใชพ้ลงังาน 10 

หลกัเกณฑ/์หลกัเกณฑ/์หลกัเกณฑ์ เอกสารทีใ่ช้เอกสารทีใ่ช้เอกสารทีใ่ชพจิารณาการสพ้จิารณาการส้ ่พจิารณาการส่พจิารณาการสงเสรมิ 

มาตรการร่วมลงทนุ (Equity Investment) มาตรการเช่าซ้ืออปุกรณ์ (Equipment Leasing)

1. ศกัยภาพเชือ้เพลงิทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 1. ความน่าเชื่อถอืของเทคโนโลยหีรอือุปกรณ์

2. ความน่าเชื่อถอืของเทคโนโลยี 2. การรบัประกนัผลประหยดัและรบัประกนัอุปกรณ์

3. ความเป็นไปไดท้างการเงนิ  เชน่ ผลตอบแทนโครงการอยูใ่นระดบั
ทีเ่หมาะสม, แหลง่เงนิทุน, ผูถ้อืหุน้

3. งบการเงนิของบรษิทัทีข่อเชา่ซือ้มผีลประกอบการ
   น่าเชื่อถอื

4. การขอใบอนุญาตต่างๆ และการจดัรบัฟงัความคดิเหน็ชุมชน 4. โครงการมบีุคคลค ้าประกนั/ Bank Guarantee

5. เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการพจิารณา
- รายงานการศกึษาความเป็นไปไดโ้ครงการ (Feasibility Study 

Report) ทัง้ดา้นการเงนิ เทคโนโลย ีแผนการจดัหาเชือ้เพลงิและ
โครงการสรา้งการลงทุน

- งบการเงนิยอ้นหลงั 3 ปี ของบรษิทัทีร่ว่มลงทุนในโครงการ
- เงือ่นไขสนิเชื่อ (Term Sheet) หรอืสญัญาเงนิกู ้หรอืสถานะการ

ยืน่ขอสนิเชื่อ
- รายงานการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม อาท ิIEE, ESA หาก

โครงการตอ้งด าเนินการตามระเบยีบของภาครฐั
- หลกัฐานหรอืความคบืหน้าการท าประชาคมกบัชุมชนพืน้ทีต่ ัง้

โรงไฟฟ้โรงไฟฟ้โรงไฟฟา
- สญัญาซือ้ขายไฟฟ้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้สญัญาซือ้ขายไฟฟา (PPA) หรอืสถานะการยืน่ขออนุญาต

5. เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการพจิารณา
- รายงานการศกึษาความเป็นไปไดโ้ครงการ (Feasibility Study 
Report) ไดแ้ก่ มลูคา่การลงทุน, ใบเสนอราคา, แผนการท างาน
ตดิตัง้จนถงึสง่มอบ, การค านวณผลประหยดัอยา่งละเอยีด, 
ระยะเวลาคนืทุน, เทคโนโลยดีา้นเทคนิควศิวกรรมของอุปกรณ์, 
Specification ของอุปกรณ์

- ส าเนาบลิคา่ไฟฟ้ส าเนาบลิคา่ไฟฟ้ส าเนาบลิคา่ไฟฟายอ้นหลงั 1 ปีของบรษิทัผูป้ระกอบการที่
เปลีย่นหรอืตดิตัง้อุปกรณ์

- วธิกีารตรวจวดัผลประหยดัก่อนและหลงัตดิตัง้
- สญัญาการรบัประกนัผลประหยดั
- งบการเงนิยอ้นหลงั 3 ปีของบรษิทัผูเ้ชา่ซือ้
- ขอ้มลูการผลติ/การประกอบการทีส่ง่ผลต่อป ัการประกอบการทีส่ง่ผลต่อป ัการประกอบการทีส่ง่ผลต่อปจจยัการใชพ้ลงังานจัจยัการใชพ้ลงังานจัจยัการใชพ้ลงังาน10จจยัการใชพ้ลงังาน



ผลการด าเนนิโครงการ ESCO Revolving Fund ภายใต ้มพส. 

ประเภทโครงการ 
1) Equity Investment (EI) 

    2) Equipment Leasing (EL) 

จ านวนโครงการอนมุตั ิ
วงเงนิทีไ่ดร้บัอนมุตั ิ 

วงเงนิที ่มพส. บรหิาร 

มลูคา่โครงการ 
Phase 1 
500 MB  

E for E  
250 MB 

15  Projects 
(188.04 MB)  

EI :  
6 Projects 

(162.33 MB) 

EL : 
9 Projects 

(25.71 MB) 

Phase 2 
500 MB 

E for E  
300 MB 

48 Projects 
(300 MB) 

EI : 
5 Projects 

(119.63 MB)  

EL : 
 43 Projects 
(180.37 MB) 

Phase 3 
500 MB 

E for E  
300 MB 

8 Projects* 
(26.52 MB) 

EL : 
 8 Projects 
(26.52 MB) 

*สถำนะโครงกำร ESCO Revolving Fund ระยะที ่3 ณ เดอืนตลุำคม 2556 
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(300 MB)

EI : 
5 Projects 
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EL : 
43 Projects 

(180.37 MB) 

Phase 3 
500 MB

E for E  
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8 Projects* 
(26.52 MB)

EL : 
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(26.52 MB)

*สถำนะโครงกำร ESCO Revolving Fund ระยะที ่3 ณ เดอืนตลุำคม 2556
111111
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โครงการเชา่ซือ้อปุกรณ์ 9 โครงการ 

เชา่ซือ้เครือ่งท าน า้เย็น (Chiller) 
 มลูคำ่กำรลงทนุ  10.7 ลำ้นบำท  

เงนิสง่เสรมิ 9.63 ลำ้นบำท / ผลประหยดั 0.054 ktoe 

เชา่ซือ้ Solar Thermal 
มลูคำ่กำรลงทนุ 4.78 ลำ้นบำท  

เงนิสง่เสรมิ 3.91 ลำ้นบำท / ผลประหยดั 0.054 ktoe   

เชา่ซือ้ Voltage Regulator 2 โครงการ 
มลูคำ่กำรลงทนุ 6.46 ลำ้นบำท  

เงนิสง่เสรมิ 6.46 ลำ้นบำท / ผลประหยดั 0.03 ktoe 

เชา่ซือ้ระบบประหยดัพลงังานในระบบปรบัอากาศ (SHAW) 
มลูคำ่กำรลงทนุ 2.20 ลำ้นบำท  

 เงนิสง่เสรมิ 2.20 ลำ้นบำท / ผลประหยดั  0.015 ktoe 

เชา่ซือ้มอเตอรป์ระสทิธภิาพสงู  
มลูคำ่กำรลงทนุ 1.70 ลำ้นบำท  

 เงนิสง่เสรมิ 1.70 ลำ้นบำท / ผลประหยดั 0.006 ktoe  

เชา่ซือ้อปุกรณ์ปรบัความเร็วรอบมอเตอร ์2 โครงการ 
มลูคำ่กำรลงทนุ 1.36 ลำ้นบำท  

 เงนิสง่เสรมิ 0.93 ลำ้นบำท / ผลประหยดั 0.04 ktoe 

เชา่ซือ้เครือ่งก าเนดิไฟฟ้าขนาด 30 kW 
มลูคำ่กำรลงทนุ 1.35 ลำ้นบำท  

 เงนิสง่เสรมิ 0.88 ลำ้นบำท / ผลประหยดั  0.04 ktoe 

มลูคา่การลงทนุ 28.55 ลา้นบาท   
เงนิสง่เสรมิ 25.71 ลา้นบาท (14%) 

โครงการรว่มลงทนุ 6 โครงการ 

รว่มลงทนุโรงไฟฟ้าชวีมวล Steam Turbine 
มลูคำ่กำรลงทนุ 389 ลำ้นบำท  

 เงนิสง่เสรมิ 23.25ลำ้นบำท / ผลประหยดั 4.64 ktoe 

รว่มลงทนุโรงไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทติย ์3 โครงการ  
(Polycrystalline) 

มลูคำ่กำรลงทนุ 1,983.06 ลำ้นบำท  
 เงนิสง่เสรมิ 77.8 ลำ้นบำท / ผลประหยดั 2.31 ktoe  

รว่มลงทนุโรงไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทติย ์(Thin Film) 
มลูคำ่กำรลงทนุ 96.55 ลำ้นบำท  

 เงนิสง่เสรมิ 39.2 ลำ้นบำท / ผลประหยดั 0.11 ktoe 

รว่มลงทนุโรงไฟฟ้าชวีมวล Gasification 
มลูคำ่กำรลงทนุ 325 ลำ้นบำท  

 เงนิสง่เสรมิ 22.07 ลำ้นบำท / ผลประหยดั 3.65 ktoe 

มลูคา่การลงทนุ 2,793.61 ลา้นบาท 
เงนิสง่เสรมิ 162.32 ลา้นบาท (86%) 

โครงการทีไ่ดร้วมเงนิสง่เสรมิการลงทนุใน ระยะที ่1  : 188.04 ลา้นบาท 

โครงการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุฯ ระยะที ่1 
(โครงการทีไ่ดร้บัการอนมุตั ิรวมท ัง้ส ิน้ 15 โครงการ) 

12

โครงการเช่โครงการเช่โครงการเชาซือ้อปุกรณ์ 9 โครงการ

เชา่ซื้อ้เครือ่งท าน า้เย็น (Chiller)
มลูคำ่กำรลงทนุ  10.7 ลำ้นบำท 

เงนิส่เงนิส่เงนิสงเสรมิ 9.63 ลำ้นบำท / ผลประหยดั 0.054 ktoe

เชา่ซือ้ Solar Thermal
มลูคำ่กำรลงทนุ 4.78 ลำ้นบำท 

เงนิส่เงนิส่เงนิสงเสรมิ 3.91 ลำ้นบำท / ผลประหยดั 0.054 ktoe  

เชา่ซือ้ Voltage Regulator 2 โครงการ
มลูคำ่กำรลงทนุ 6.46 ลำ้นบำท 

เงนิส่เงนิส่เงนิสงเสรมิ 6.46 ลำ้นบำท / ผลประหยดั 0.03 ktoe

เชา่ซือ้ระบบประหยดัพลงังานในระบบปรบัอากาศ (SHAW)
มลูคำ่กำรลงทนุ 2.20 ลำ้นบำท 

เงนิส่เงนิส่เงนิสงเสรมิ 2.20 ลำ้นบำท / ผลประหยดั  0.015 ktoe

เช่า่ซืื้อ้มอเตอรป์ระสอมอเตอรป์ระสิอมอเตอรป์ระสิอมอเตอรป์ระสอมอเตอรป์ระสิอมอเตอรป์ระสทธภิาพสงู ทธภิาพสงู 
มลูคำ่กำรลงทนุ 1.70 ลำ้นบำท 

เงนิส่เงนิส่เงนิสงเสรมิ 1.70 ลำ้นบำท / / ผลประหยดั 0.006 ktoe

เชา่ซื้อ้อปุกรณ์ปรบัความเร็วรอบมอเตอร ์2 โครงการ
มลูคำ่กำรลงทนุ 1.36 ลำ้นบำท 

เงนิส่เงนิส่เงนิสงเสรมิ 0.93 ลำ้นบำท / ผลประหยดั 0.04 ktoe

เชา่ซื้อ้เครือ่งก าเนดิไฟฟ้าขนาด 30 kW
มลูคำ่กำรลงทนุ 1.35 ลำ้นบำท 

เงนิส่เงนิส่เงนิสงเสรมิ 0.88 ลำ้นบำท / ผลประหยดั  0.04 ktoe

มลูคา่การลงทนุ 28.55 ลา้นบาท 

เงนิส่เงนิส่เงนิสงเสรมิ 25.71 ลา้นบาท (14%)

โครงการรว่มลงทนุ 6 โครงการ

รว่มลงทนุโรงไฟฟ้าชีรว่มลงทนุโรงไฟฟ้าชีรว่มลงทนุโรงไฟฟ้าชวมวล Steam Turbine
มลูคำ่กำรลงทนุ 389 ลำ้นบำท 

เงนิส่เงนิส่เงนิสงเสรมิ 23.25ลำ้นบำท / ผลประหยดั 4.64 ktoe

รว่มลงทนุโรงไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทติย ์3 โครงการ 
(Polycrystalline)

มลูคำ่กำรลงทนุ 1,983.06 ลำ้นบำท 
เงนิส่เงนิส่เงนิสงเสรมิ 77.8 ลำ้นบำท / ผลประหยดั 2.31 ktoe

รว่มลงทนุโรงไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทติย ์(Thin Film)
มลูคำ่กำรลงทนุ 96.55 ลำ้นบำท 

เงนิส่เงนิส่เงนิสงเสรมิ 39.2 ลำ้นบำท / ผลประหยดั 0.11 ktoe

รว่มลงทนุโรงไฟฟ้าชีรว่มลงทนุโรงไฟฟ้าชีรว่มลงทนุโรงไฟฟ้าชวมวล Gasification
มลูคำ่กำรลงทนุ 325 ลำ้นบำท 

เงนิส่เงนิส่เงนิสงเสรมิ 22.07 ลำ้นบำท / ผลประหยดั 3.65 ktoe

มลูคา่การลงทนุ 2,มลูคา่การลงทนุ 2,มลูคา่การลงทนุ 2 793.61 ลา้นบาท

เงนิส่เงนิส่เงนิสงเสรมิ 162.32 ลา้นบาท (86%)

12
โครงการทีไ่ดร้วมเงนิสโครงการทีไ่ดร้วมเงนิส่โครงการทีไ่ดร้วมเงนิสงเสรมิการลงทนุใน ระยะที ่1  : 188.04 ลา้นบาท

โครงการทีไ่ดร้บัการสโครงการทีไ่ดร้บัการส่โครงการทีไ่ดร้บัการสงเสรมิการลงทนุฯ ระยะที ่1
(โครงการทีไ่ดร้บัการอนมุตั ิรวมท ัง้ส

งเสรมิการลงทนุฯ ระยะที ่1
(โครงการทีไ่ดร้บัการอนมุตั ิรวมท ัง้ส

งเสรมิการลงทนุฯ ระยะที ่1
ิ้

งเสรมิการลงทนุฯ ระยะที ่1
ิ้

งเสรมิการลงทนุฯ ระยะที ่1
(โครงการทีไ่ดร้บัการอนมุตั ิรวมท ัง้ส ิ้(โครงการทีไ่ดร้บัการอนมุตั ิรวมท ัง้ส

งเสรมิการลงทนุฯ ระยะที ่1
(โครงการทีไ่ดร้บัการอนมุตั ิรวมท ัง้ส

งเสรมิการลงทนุฯ ระยะที ่1
ิ้

งเสรมิการลงทนุฯ ระยะที ่1
(โครงการทีไ่ดร้บัการอนมุตั ิรวมท ัง้ส

งเสรมิการลงทนุฯ ระยะที ่1
น 15 โครงการ)
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โครงการเชา่ซือ้อปุกรณ์ฯ 43 โครงการ 

เชา่ซือ้มอเตอรป์ระสทิธภิาพสงู  
มลูคำ่กำรลงทนุ 1.26 ลำ้นบำท  

 เงนิสง่เสรมิ 1.26 ลำ้นบำท / ผลประหยัด 0.013 ktoe   

เชา่ซือ้หลอดไฟแอลอดี ีจ านวน 8 โครงการ 
มลูคำ่กำรลงทนุ 20.45 ลำ้นบำท  

 เงนิสง่เสรมิ 18.09 ลำ้นบำท / ผลประหยัด 0.22 ktoe   

เชา่ซือ้อุปกรณบ์รหิารจดัการแสงสวา่ง จ านวน 2 โครงการ 
มลูคำ่กำรลงทนุ 1.39 ลำ้นบำท 

 เงนิสง่เสรมิ 1.39 ลำ้นบำท / ผลประหยัด 0.02 ktoe    

เชา่ซือ้ Voltage Regulator จ านวน 7 โครงการ 
มลูคำ่กำรลงทนุ 20.17 ลำ้นบำท  

 เงนิสง่เสรมิ 19.49 ลำ้นบำท / ผลประหยัด 0.20 ktoe   

เชา่ซือ้เครือ่งท าน า้เย็น (Chiller) จ านวน 3 โครงการ  
มลูคำ่กำรลงทนุ 26.38 ลำ้นบำท  

 เงนิสง่เสรมิ 26.38 ลำ้นบำท / ผลประหยัด 0.13 ktoe   

เชา่ซือ้อุปกรณป์ระหยดัพลงังานมากกวา่ 1 มาตรการ  
จ านวน 14 โครงการ (Chiller, VSD, VR, LED, T5,  HEM) 

มลูคำ่กำรลงทนุ 85.81 ลำ้นบำท  
 เงนิสง่เสรมิ 85.80 ลำ้นบำท / ผลประหยัด 0.62 ktoe   

เชา่ซือ้อปุกรณป์รบัความเร็วรอบมอเตอร ์จ านวน 6 โครงการ 
มลูคำ่กำรลงทนุ 15.68 ลำ้นบำท  

เงนิสง่เสรมิ 13.83 ลำ้นบำท / ผลประหยัด 0.33 ktoe   

เชา่ซือ้เครือ่ง Gas Engine จ านวน 2 โครงการ 
มลูคำ่กำรลงทนุ 16.83 ลำ้นบำท  

เงนิสง่เสรมิ 14.13 ลำ้นบำท / ผลประหยัด 0.32 ktoe   

มลูคา่การลงทนุ  187.95 ลา้นบาท 
เงนิสง่เสรมิ 180.37 ลา้นบาท (60%) 

โครงการรว่มลงทนุ 5 โครงการ 

รว่มลงทนุโรงไฟฟ้าชวีมวล Gasification 
มลูคำ่กำรลงทนุ 325 ลำ้นบำท  

 เงนิสง่เสรมิ 17.93 ลำ้นบำท/ ผลประหยัด 3.646 ktoe   

รว่มลงทนุโรงไฟฟ้าชวีมวล Steam Turbine 
มลูคำ่กำรลงทนุ 660 ลำ้นบำท  

 เงนิสง่เสรมิ 40 ลำ้นบำท/ ผลประหยัด 6.467 ktoe   

รว่มลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเล็กมาก 
มลูคำ่กำรลงทนุ 3.7 ลำ้นบำท  

 เงนิสง่เสรมิ 1.7 ลำ้นบำท/ ผลประหยัด 0.014 ktoe   

รว่มลงทนุในโรงไฟฟ้าไบโอแกส๊ 
มลูคำ่กำรลงทนุ 40 ลำ้นบำท 

 เงนิสง่เสรมิ 10 ลำ้นบำท/ ผลประหยัด 0.276 ktoe   

รว่มลงทนุในโรงไฟฟ้าชวีมวลแกลบ Gasification 
มลูคำ่กำรลงทนุ 410 ลำ้นบำท  

 เงนิสง่เสรมิ 50 ลำ้นบำท (Refund)   

มลูคา่การลงทนุ 1,573.20 ลา้นบาท 
เงนิสง่เสรมิ 119.63 ลา้นบาท (40%) 

รวมเงนิสง่เสรมิการลงทนุใน ระยะที ่2  : 300 ลา้นบาท 

โครงการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุฯ ระยะที ่2 
(โครงการทีไ่ดร้บัการอนมุตั ิรวมท ัง้ส ิน้ 48 โครงการ ) 
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โครงการเช่โครงการเช่โครงการเชาซือ้อปุกรณ์ฯ 43 โครงการ

เชา่ซื้อ้มอเตอรป์ระสิอมอเตอรป์ระสิอมอเตอรป์ระสทธภิาพสงู 
มลูคำ่กำรลงทนุ 1.26 ลำ้นบำท 

เงนิส่เงนิส่เงนิสงเสรมิ 1.26 ลำ้นบำท / ผลประหยัด 0.013 ktoe  

เชา่ซื้อ้หลอดไฟแอลอดีี จ านวน 8 โครงการ
มลูคำ่กำรลงทนุ 20.45 ลำ้นบำท 

เงนิส่เงนิส่เงนิสงเสรมิ 18.09 ลำ้นบำท / ผลประหยัด 0.22 ktoe  

เชา่ซือ้อุปกรณบ์รหิารจดัการแสงสวา่ง จ านวน 2 โครงการ
มลูคำ่กำรลงทนุ 1.39 ลำ้นบำท

เงนิส่เงนิส่เงนิสงเสรมิ 1.39 ลำ้นบำท / ผลประหยัด 0.02 ktoe  

เชา่ซื้อ้ Voltage Regulator จ านวน 7 โครงการ
มลูคำ่กำรลงทนุ 20.17 ลำ้นบำท 

เงนิส่เงนิส่เงนิสงเสรมิ 19.49 ลำ้นบำท / ผลประหยัด 0.20 ktoe  

เชา่ซือ้เครือ่งท าน า้เย็น (Chiller) จ านวน 3 โครงการ
มลูคำ่กำรลงทนุ 26.38 ลำ้นบำท 

เงนิส่เงนิส่เงนิสงเสรมิ 26.38 ลำ้นบำท / ผลประหยัด 0.13 ktoe  

เช่า่ซืื้อ้อุปกรณป์ระหยดัพลงังานมากกวา่ 1 มาตรการ 
จ านวน 14 โครงการ (Chiller, VSD, VR, LED, T5,  HEM)

มลูคำ่กำรลงทนุ 85.81 ลำ้นบำท 
เงนิส่เงนิส่เงนิสงเสรมิ 85.80 ลำ้นบำท / / ผลประหยัด 0.62 ktoe  

เชา่ซื้อ้อปุกรณป์รบัความเร็วรอบมอเตอร ์จ านวน 6 โครงการ
มลูคำ่กำรลงทนุ 15.68 ลำ้นบำท 

เงนิส่เงนิส่เงนิสงเสรมิ 13.83 ลำ้นบำท / ผลประหยัด 0.33 ktoe  

เชา่ซื้อ้เครือ่ง อเครือ่ง Gas Engine จ านวน 2 โครงการ
มลูคำ่กำรลงทนุ 16.83 ลำ้นบำท 

เงนิส่เงนิส่เงนิสงเสรมิ 14.13 ลำ้นบำท / ผลประหยัด 0.32 ktoe  

มลูคา่การลงทนุ 187.95 ลา้นบาท

เงนิส่เงนิส่เงนิสงเสรมิ 180.37 ลา้นบาท (60%)

โครงการรว่มลงทนุ 5 โครงการ

รว่มลงทนุโรงไฟฟ้าชีรว่มลงทนุโรงไฟฟ้าชีรว่มลงทนุโรงไฟฟ้าชวมวล Gasification
มลูคำ่กำรลงทนุ 325 ลำ้นบำท 

เงนิส่เงนิส่เงนิสงเสรมิ 17.93 ลำ้นบำท/ ผลประหยัด 3.646 ktoe  

รว่มลงทนุโรงไฟฟ้าชีรว่มลงทนุโรงไฟฟ้าชีรว่มลงทนุโรงไฟฟ้าชวมวล Steam Turbine
มลูคำ่กำรลงทนุ 660 ลำ้นบำท 

เงนิส่เงนิส่เงนิสงเสรมิ 40 ลำ้นบำท/ ผลประหยัด 6.467 ktoe  

รว่มลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเล็กมาก
มลูคำ่กำรลงทนุ 3.7 ลำ้นบำท 

เงนิส่เงนิส่เงนิสงเสรมิ 1.7 ลำ้นบำท/ ผลประหยัด 0.014 ktoe  

รว่มลงทนุในโรงไฟฟ้าไบโอแกส๊
มลูคำ่กำรลงทนุ 40 ลำ้นบำท 

เงนิส่เงนิส่เงนิสงเสรมิ 10 ลำ้นบำท/ ผลประหยัด 0.276 ktoe  

รว่มลงทนุในโรงไฟฟ้าชีรว่มลงทนุในโรงไฟฟ้าชีรว่มลงทนุในโรงไฟฟ้าชวมวลแกลบ Gasification
มลูคำ่กำรลงทนุ 410 ลำ้นบำท 

เงนิส่เงนิส่เงนิสงเสรมิ 50 ลำ้นบำท (Refund)  

มลูคา่การลงทนุ 1,573.20 ลา้นบาท
เงนิส่เงนิส่เงนิสงเสรมิ 119.63 ลา้นบาท (40%)
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รวมเงนิส่รวมเงนิส่รวมเงนิสงเสรมิการลงทนุใน ระยะที ่2  : 300 ลา้นบาท

โครงการทีไ่ดร้บัการสโครงการทีไ่ดร้บัการส่โครงการทีไ่ดร้บัการสงเสรมิการลงทนุฯ ระยะที ่2
(โครงการทีไ่ดร้บัการอนมุตั ิรวมท ัง้ส

งเสรมิการลงทนุฯ ระยะที ่2
(โครงการทีไ่ดร้บัการอนมุตั ิรวมท ัง้ส

งเสรมิการลงทนุฯ ระยะที ่2
ิ้

งเสรมิการลงทนุฯ ระยะที ่2
ิ้

งเสรมิการลงทนุฯ ระยะที ่2
(โครงการทีไ่ดร้บัการอนมุตั ิรวมท ัง้ส ิ้(โครงการทีไ่ดร้บัการอนมุตั ิรวมท ัง้ส

งเสรมิการลงทนุฯ ระยะที ่2
(โครงการทีไ่ดร้บัการอนมุตั ิรวมท ัง้ส

งเสรมิการลงทนุฯ ระยะที ่2
ิ้

งเสรมิการลงทนุฯ ระยะที ่2
(โครงการทีไ่ดร้บัการอนมุตั ิรวมท ัง้ส

งเสรมิการลงทนุฯ ระยะที ่2
น 48 โครงการ )



• ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนในระดับสำกล เชน่ IEC, CE หรอื Energy Star มำตรฐำน 

• คำ่ประสทิธศิกัยไ์มน่อ้ยกวำ่ 35 ลเูมน/วตัต ์
• ปัจจบุัน LED มคีำ่ควำมสอ่งสวำ่ง 50-100 ลเูมน/วตัต ์ประสทิธภิำพ 

• รับประกันอำยกุำรใชง้ำนไมน่อ้ยกวำ่ 3-5 ปี และคณุภำพควำมสอ่งสวำ่ง 
• รับประกันผลประหยดัพลังงำน/ประสทิธภิำพกำรใชไ้ฟฟ้ำ กำรรับประกนั 

การพจิารณาความเหมาะสมในการตดิต ัง้ LED 

LED (Light Emitting Diode): เป็นเทคโนโลยหีลอดไฟทีม่ปีระสทิธภิำพสงู กนิไฟนอ้ย  
ประหยัดไฟไดม้ำกกวำ่ 50-85% 
อำยกุำรใชง้ำนคอ่นขำ้งนำน (50,000-60,000 ชัว่โมง) แตม่รีำคำแพง 

กำรพจิำรณำเลอืก LED: 1. ประสทิธศิกัย ์(ปรมิำณแสงเทยีบกบัไฟฟ้ำ หรอืคำ่ลเูมน/วัตต)์ ยิง่สงูยิง่ประหยัดไฟ 
2. คำ่ควำมถกูตอ้งของส ี(หน่วยเป็น %) ยิง่สงูยิง่มคีณุภำพ 
3. มมุองศำในกำรใชง้ำนหลอด คอื กำรตดิตัง้ LED ใหส้มัพันธก์บักระจำยแสงของ
 หลอดไฟและกำรใชง้ำน 
4. อำยกุำรใชง้ำน ตอ้งไมน่อ้ยกวำ่ 30,000-50,000 ชัว่โมง 
5. มำตรฐำนผลติภัณฑ ์เชน่ IEC, CE หรอื Energy Star เป็นตน้ 

สถำนประกอบกำรทีเ่หมำะสม: โรงงำนหรอือำคำรทีม่กีำรใชง้ำนใชไ้ฟฟ้ำระบบแสงสวำ่งมำกกวำ่ 12 ชัว่โมงตอ่วันขึน้ไป 
เชน่ โรงแรม โรงพยำบำล หำ้งสรรพสนิคำ้ รำ้นสะดวกซือ้ เป็นตน้ 

ระยะเวลำคนืทนุ: ไมเ่กนิ 5 ปี (ส ำหรับกำรใชง้ำน 12 ชัว่โมงตอ่วันขึน้ไป)  

 
 

เกณฑก์ำรพจิำรณำของ  มพส. 
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• ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนในระดับสำกล เช่• ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนในระดับสำกล เช่• ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนในระดับสำกล เชน IEC, CE หรอื Energy Starมำตรฐำน

• คำ่ประสิ• คำ่ประสิ• คำ่ประสทธศิัทธศิัทธศิกยไ์มน่อ้ยกวำ่ กัยไ์มน่อ้ยกวำ่ ั 35 ลเูมน/วตัต์
• ปัจจบุัน LED มคีำ่ควำมส่มคีำ่ควำมส่มคีำ่ควำมสองสวำ่ง 50-100 ลเูมน/วตัต์ประสิประสิประสทธภิำพ

• รับประกันอำยกุำรใช ้• รับประกันอำยกุำรใช ้• รับประกันอำยกุำรใชงำนไมน่อ้ยกวำ่ ง้ำนไมน่อ้ยกวำ่ ้ 3-5 ปี และคณุภำพควำมส่ปี และคณุภำพควำมส่ปี และคณุภำพควำมสองสวำ่ง

• รับประกันผลประหยดัพลังงำน/ประสิประสิประสทธภิำพกำรใช ้ทธภิำพกำรใช ้ทธภิำพกำรใชไฟฟ้ำไ้ฟฟ้ำ้กำรรับประกนั

การพจิารณาความเหมาะสมในการตดิต ัง้ LED

LED (Light Emitting Diode): เป็นเทคโนโลยหีลอดไฟทีม่ปีระสเป็นเทคโนโลยหีลอดไฟทีม่ปีระสิเป็นเทคโนโลยหีลอดไฟทีม่ปีระสทธภิำพสงู กนิไฟนอ้ย 
ประหยัดไฟไดม้ำกกวำ่ 50-85%
อำยกุำรใช ้อำยกุำรใช ้อำยกุำรใชงำนคอ่นขำ้งนำน ง้ำนคอ่นขำ้งนำน ้ (50,000-60,000 ชัว่โมงัว่โมงั่ ) แตม่รีำคำแพง

กำรพจิำรณำเลอืก LED: 1. ประสิประสิประสทธศิัทธศิัทธศิกย์กัย์ั (ปรมิำณแสงเทยีบกบัไฟฟ้ำ หรอืคำ่ลเูมน/วัตต)์ วัตต)์ วัตต์ ยิง่สงูยิง่ประหยัดไฟ
2. คำ่ควำมถกูตอ้งของสีคำ่ควำมถกูตอ้งของสีคำ่ควำมถกูตอ้งของส (หน่วยเป็น %) ยิง่สงูยิง่มคีณุภำพ

คำ่ลู
ยิง่สงูยิง่มคีณุภำพ

คำ่ลู

3. มมุองศำในกำรใช ้มมุองศำในกำรใช ้มมุองศำในกำรใชงำนหลอด คอื กำรตดิตัง้ง้ำนหลอด คอื กำรตดิตัง้้ LED ใหส้ัใหส้ัใหส้มพันธก์บักระจำยแสงของมัพันธก์บักระจำยแสงของั

หลอดไฟและกำรใช ้หลอดไฟและกำรใช ้หลอดไฟและกำรใชงำน
4. อำยกุำรใช ้อำยกุำรใช ้อำยกุำรใชงำน ตอ้งไมน่อ้ยกวำ่ ง้ำน ตอ้งไมน่อ้ยกวำ่ ้ 30,000-50,000 ชัว่โมงัว่โมงั่

5. มำตรฐำนผลติภัณฑ ์เช่มำตรฐำนผลติภัณฑ ์เช่มำตรฐำนผลติภัณฑ ์เชน IEC, CE หรอื Energy Star เป็นตน้

สถำนประกอบกำรทีเ่หมำะสม: โรงงำนหรอือำคำรทีม่กีำรใช ้โรงงำนหรอือำคำรทีม่กีำรใช ้โรงงำนหรอือำคำรทีม่กีำรใชงำนใชง้ำนใช้ ้งำนใช ้งำนใชไฟฟ้ำระบบแสงสวำ่งมำกกวำ่ ไ้ฟฟ้ำระบบแสงสวำ่งมำกกวำ่ ้ 12 ชัว่โมงตอ่วันขึน้ไปัว่โมงตอ่วันขึน้ไปั่

เชน่ โรงแรม โรงพยำบำล หำ้งสรรพสน โรงแรม โรงพยำบำล หำ้งสรรพสิน โรงแรม โรงพยำบำล หำ้งสรรพสนคำ้ รำ้นสะดวกซื้นคำ้ รำ้นสะดวกซื้นคำ้ รำ้นสะดวกซอ เป็นตน้

ระยะเวลำคนืทนุ: ไมเ่กนิ 5 ปี (ส ำหรับกำรใช ้ำหรับกำรใช ้ำหรับกำรใชงำน 12 ชัว่โมงตอ่วันขึน้ไปัว่โมงตอ่วันขึน้ไปั่ ) 

เกณฑก์ำรพจิำรณำของ  มพส.
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เกณฑม์าตรฐานส าหรบัความสอ่งสวา่ง (LUX) 

ส าหรบักระทรวงพลงังาน ไมไ่ดม้กีำรก ำหนดเกณฑม์ำตรฐำนส ำหรับคำ่ควำมสอ่งสวำ่ง แตอ่อกกฎกระทรวงก ำหนด
มำตรฐำนกำรใชพ้ลงังำนในโรงงำนควบคมุและอำคำรควบคมุ พ.ศ.2552 ซึง่เป็นคำ่กำรใชพ้ลงังำนตอ่พืน้ที(่วัตต/์ตร.ม.) 

กระทรวงแรงงาน ไดก้ ำหนดเกณฑค์วำมสอ่งสวำ่งในพืน้ทีท่ ำงำนไวใ้น กฎกระทรวง เรือ่ง “ก ำหนด
มำตรฐำนในกำรบรหิำรและ-กำรจัดกำรดำ้นควำมปลอดภัย อำชวีอนำมัย และสภำพแวดลอ้มในกำร
ท ำงำนเกีย่วกบัควำมรอ้น แสงสวำ่ง และเสยีง พ.ศ.2549”   

ดังนัน้ กำรพจิำรณำของ มพส. เพือ่ใหก้ำรสนับสนุนภำยใต ้ESCO Revolving fund จะค ำนงึถงึคำ่
มำตรฐำนของสถำนประกอบกำรทีย่ืน่ขอรับกำรสนับสนุนดว้ย 

โรงงาน/สถานประกอบการ ความสอ่งสวา่ง* 
(lux) 

อำหำรและเครือ่งดืม่ 200-600 

กระดำษและสิง่พมิพ ์ 200-800 

ผลติภัณฑไ์ม ้ 200-1,200 

พลำสตกิและยำง 200-1,200 

สิง่ทอ (ทอผำ้, ตัดเย็บ, ยอ้มผำ้) 200-1,600 

เคม ี(ยำ, สำรเคม,ี ส,ี ยำสบู) 100-800 

ตวัอยำ่งมำตรฐำนสอ่งสวำ่งของสถำนประกอบกำรแตล่ะประเภท 

โรงงาน/สถานประกอบการ ความสอ่งสวา่ง* 
(lux) 

โลหะ (ประกอบเครือ่งจักร, โรงกลงึ)  200-1,600 

เหล็ก (เหล็กเสน้, โลหะแผน่, ตเีหล็ก) 200-500 

อโลหะ (เซรำมกิ, เครือ่งป้ันดนิเผำ, ท ำแกว้)  200-800 

โรงงำนไฟฟ้ำ 100-600 

สถำนบีรกิำรน ้ำมัน 200 

ส ำนักงำน (หอ้งคอมพวิเตอร,์ ธรุกำร) 400-600 

หมำยเหต:ุ *คำ่ lux จะแตกตำ่งกนัตำมพืน้ทีใ่ชส้อย 

15 

เกณฑม์าตรฐานส เกณฑม์าตรฐานส เกณฑม์าตรฐานสาหรบัความส่าหรบัความส่าหรบัความสองสวา่ง (LUX)

ส าหรบักระทรวงพลงังาน ไมไ่ดม้กีำรก ำหนดเกณฑม์ำตรฐำนสไมไ่ดม้กีำรก ำหนดเกณฑม์ำตรฐำนส ไมไ่ดม้กีำรก ำหนดเกณฑม์ำตรฐำนสำหรับคำ่ควำมส่ำหรับคำ่ควำมส่ำหรับคำ่ควำมสองสวำ่ง แตอ่อกกฎกระทรวงก ำหนด
มำตรฐำนกำรใช ้มำตรฐำนกำรใช ้มำตรฐำนกำรใชพลงังำนในโรงงำนควบคมุและอำคำรควบคมุ พ.ศ.2552 ซพ้ลงังำนในโรงงำนควบคมุและอำคำรควบคมุ พ.ศ.2552 ซ้ ึ่พลงังำนในโรงงำนควบคมุและอำคำรควบคมุ พ.ศ.2552 ซึ่พลงังำนในโรงงำนควบคมุและอำคำรควบคมุ พ.ศ.2552 ซงเป็นคำ่กำรใช ้งเป็นคำ่กำรใช ้งเป็นคำ่กำรใชพลงังำนตอ่พืน้ที(่วัตต/์

องสวำ่ง แตอ่อกกฎกระทรวงก ำหนด
พลงังำนตอ่พืน้ที(่วัตต/์

องสวำ่ง แตอ่อกกฎกระทรวงก ำหนด
พ้ลงังำนตอ่พืน้ที(่วัตต/์้ ตร.ม.)

กระทรวงแรงงาน ไดก้ ำหนดเกณฑค์วำมสไดก้ ำหนดเกณฑค์วำมส่ไดก้ ำหนดเกณฑค์วำมสองสวำ่งในพืน้ทีท่ ำงำนไวใ้น กฎกระทรวง เรือ่ง “ก ำหนด
มำตรฐำนในกำรบรหิำรและ-กำรจัดกำรดำ้นควำมปลอดภัย อำชีกำรจัดกำรดำ้นควำมปลอดภัย อำชีกำรจัดกำรดำ้นควำมปลอดภัย อำชวอนำมัย และสภำพแวดลอ้มในกำร
ท ำงำนเกีย่วกบัควำมรอ้น แสงสวำ่ง และเสท ำงำนเกีย่วกบัควำมรอ้น แสงสวำ่ง และเสีท ำงำนเกีย่วกบัควำมรอ้น แสงสวำ่ง และเสยง พ.ศ.2549”  

ดังนัน้ กำรพจิำรณำของ มพส. เพือ่ใหก้ำรสนับสนุนภำยใต ้ESCO Revolving fund จะค ำนงึถงึคำ่
มำตรฐำนของสถำนประกอบกำรทีย่ืน่ขอรับกำรสนับสนุนดว้ย

ESCO Revolving fund 
มำตรฐำนของสถำนประกอบกำรทีย่ืน่ขอรับกำรสนับสนุนดว้ย

ESCO Revolving fund 

โรงงาน/สถานประกอบการ ความสอ่งสวา่ง*
(lux)

อำหำรและเครือ่งดืม่ 200-600

กระดำษและสิง่พมิพ์ 200-800

ผลติภัณฑไ์ม ้ 200-1,200

พลำสตกิและยำง 200-1,200

สิง่ทอ (ทอผำ้, ตัดเย็บ, ยอ้มผำ้) 200-1,600

เคม ี(ยำ, สำรเคม,ี ส,ี ยำสบู) 100-800

ตวัอยำ่งมำตรฐำนส่ตวัอยำ่งมำตรฐำนส่ตวัอยำ่งมำตรฐำนสองสวำ่งของสถำนประกอบกำรแตล่ะประเภท

โรงงาน/สถานประกอบการ ความสอ่งสวา่ง*
(lux)

โลหะ (ประกอบเครือ่งจักร, โรงกลงึ) 200-1,600

เหล็ก (เหล็กเส ้เหล็กเส ้เหล็กเสน, โลหะแผน่, ตเีหล็ก) 200-500

อโลหะ (เซรำมกิ, เครือ่งป้ันดนิเผำ, ท ำแกว้) 200-800

โรงงำนไฟฟ้ำ 100-600

สถำนบีรกิำรน ้ำมัน 200

ส ำนักงำน (หอ้งคอมพวิเตอร,์ ธรุกำร) 400-600

หมำยเหต:ุ *คำ่ lux จะแตกตำ่งกนัตำมพืน้ทีใ่ช ้จะแตกตำ่งกนัตำมพืน้ทีใ่ช ้จะแตกตำ่งกนัตำมพืน้ทีใ่ชสอย
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คา่ประสทิธศิกัย ์(Efficacy) ของหลอดไฟ LED 
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หลอดทีท่ดสอบ ขนำด คำ่ประสทิธศิักย ์ หน่วย 

ชนดิTube T10 18 วตัต ์ 104.9  ลเูมนตอ่วตัต ์

ชนดิTube T10  9 วตัต ์  67.9 ลเูมนตอ่วตัต ์

ชนดิ Bulb 7 วตัต ์  63.9 ลเูมนตอ่วตัต ์

ชนดิ Bulb 5 วตัต ์  53.8 ลเูมนตอ่วตัต ์

ชนดิ MR 16 4 วตัต ์  64.9 ลเูมนตอ่วตัต ์

ชนดิ Par 8 วตัต ์  93.7 ลเูมนตอ่วตัต ์

ชนดิ High bay 183 วตัต ์  86.1 ลเูมนตอ่วตัต ์

ใชว้ธิกีำรทดสอบ : “สรำ้งแบบทรงกลมจ ำลอง” ตำมมำตรฐำน CIE 121-ENGL 1996 ทดสอบโดย  
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยสีรุนำร ีซ ึง่สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้เจำ้คณุทหำรลำดกระบงัไดย้อมรับวธิกีำรทดสอบนี ้

• คำ่ประสทิธศิักย ์(Efficacy) ของหลอดไฟ LED ในปัจจุบันมคีำ่สงูกวำ่คำ่ก ำหนดขัน้ต ำ่ 35 ลเูมนตอ่วัตต ์
ของ พพ.  

คา่ประสิคา่ประสิคา่ประสทธศิ ัทธศิ ัทธศิกย์กัย ์ั (Efficacy) ของหลอดไฟ LED
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หลอดทีท่ดสอบ ขนำด คำ่ประสิคำ่ประสิคำ่ประสทธศิัทธศิัทธศิกย์ หน่วย

ชนดิTube T10 18 วตัต์ 104.9 ลเูมนตอ่วตัต์

ชนดิTube T10 9 วตัต์ 67.9 ลเูมนตอ่วตัต์

ชนดิ Bulb 7 วตัต์ 63.9 ลเูมนตอ่วตัต์

ชนดิ Bulb 5 วตัต์ 53.8 ลเูมนตอ่วตัต์

ชนดิ MR 16 4 วตัต์ 64.9 ลเูมนตอ่วตัต์

ชนดิ Par 8 วตัต์ 93.7 ลเูมนตอ่วตัต์

ชนดิ High bay 183 วตัต์ 86.1 ลเูมนตอ่วตัต์

ใช ้ใช ้ใชวธิกีำรทดสอบ ว้ธิกีำรทดสอบ ้ : “สรำ้งแบบทรงกลมจ ำลอง” ตำมมำตรฐำน CIE 121-ENGL 1996 ทดสอบโดย 
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยสีรุนำร ีซ ึ่นำร ีซ ึ่นำร ีซงสถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้เจำ้คณุทหำรลำดกระบงัไดย้อมรับวธิกีำรทดสอบนี้

• คำ่ประสิคำ่ประสิคำ่ประสทธศิัทธศิัทธศิกย ์(Efficacy) ของหลอดไฟ LED ในปัจจุบันมคีำ่สงูกวำ่คำ่ก ำหนดขัน้ต ำ่ 35 ลเูมนตอ่วัตต ์
ของ พพ. 



บรษัิท ESCO มกีำรรับประกนัตลอดอำยโุครงกำร ดังนี ้ 
 
รับประกนัคณุภำพอปุกรณ์ 5 ปี 
• หำกเกดิปัญหำกบัหลอดจะเปลีย่นใหทั้นทโีดยจะส ำรองหลอดไวท้ีส่ถำนประกอบกำร 
• รับประกันควำมสอ่งสวำ่ง โดยมกีำรวัด Lux ใหใ้น 3 ปีแรกซึง่ไดรั้บประกันค่ำ Lux ทีว่ัดไดจ้ะ

ลดลงไมเ่กนิ 10 % ของในแตล่ะปี หำกลดลงมำกกวำ่ 10 % จะเปลีย่นหลอดให ้
• ตรวจสอบและดแูลรักษำทกุๆ 6 เดอืน ตลอดอำยรัุบประกนั 5 ปี 

 
รับประกนัผลประหยัด 
• ม ีEnergy Performance Contract โดยหำกไมเ่ป็นไปตำมสัญญำ ESCO จะชดเชยเงนิคำ่ผอ่น

ช ำระสว่นตำ่งของผลประหยัดใหแ้กผู่ป้ระกอบกำร 
 
 
 
 
 

การรบัประกนัของบรษิทั ESCO 
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บรษัิท ESCO มกีำรรับประกนัตลอดอำยโุครงกำร ดังนี ้

รับประกนัคณุภำพอปุกรณ์ 5 ปี
• หำกเกดิปัญหำกบัหลอดจะเปลีย่นใหทั้นทโีดยจะสหำกเกดิปัญหำกบัหลอดจะเปลีย่นใหทั้นทโีดยจะส หำกเกดิปัญหำกบัหลอดจะเปลีย่นใหทั้นทโีดยจะสำรองหลอดไวท้ีส่ถำนประกอบกำร

• รับประกันควำมสรับประกันควำมส่รับประกันควำมสองสวำ่ง โดยมกีำรวัด Lux ใหใ้น 3 ปีแรกซึ่ปีแรกซึ่ปีแรกซงไดรั้บประกันค่ำ Lux ทีว่ัดไดจ้ะ
ลดลงไมเ่กนิ 10 % ของในแตล่ะปี หำกลดลงมำกกวำ่ 10 % จะเปลีย่นหลอดให ้

• ตรวจสอบและดแูลรักษำทกุๆ 6 เดอืน ตลอดอำยรัุบประกนั 5 ปี

รับประกนัผลประหยัด

• ม ีEnergy Performance Contract โดยหำกไมเ่ป็นไปตำมสัโดยหำกไมเ่ป็นไปตำมสัโดยหำกไมเ่ป็นไปตำมสญญำ ESCO จะชดเชยเงนิคำ่ผอ่น
ช ำระสว่นตำ่งของผลประหยัดใหแ้กผู่ป้ระกอบกำร

การรบัประกนัของบรษิทั ESCO
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ปี ประเภทสถานประกอบการ 
วงเงนิ

สนบัสนนุรวม 
(ลา้นบาท) 

วงเงนิสนบัสนนุ
ตดิต ัง้ LED 
(ลา้นบาท) 

2554 1. โรงงำนพลำสตกิ 
2. โรงงำนสิง่ทอ 

3.63 
2.14 

0.45 
1.36 

2555 1. โรงแรม 5 แหง่ 
2. รำ้นสะดวกซือ้ 2 โครงกำร 
3. โรงงำนชิน้สว่นเครือ่งจักร 
4. บรกิำรหอ้งเย็น 
5. โรงงงำนผลติกระสอบพลำสตกิ 

26.22 
4.19
1.89 
2.79
0.81 

6.90 
4.19 
1.89 
2.79 
0.81 

2556 1. โรงแรม 2 แหง่
2. รำ้นสะดวกซือ้ 

25.87
4.05

1.96
4.05 

Total 71.6 24.4

โครงการตดิต ัง้ LED ทีไ่ดร้บัอนมุตัจิาก มพส. 

โรงงำน
อตุสำหกรรม 

30% 

ภำคธุรกจิ 
70%

สดัสว่นวงเงนิสนบัสนนุ LED 
แยก Sector 

 ภำยใต ้ESCO Revolving Fund ระยะที ่2 (ปี 2554) เริม่มสีถำนประกอบกำรยืน่ขอรับกำรสนับสนุนกำรลงทนุ 

 จำกวงเงนิสนับสนุน 300 ลำ้นบำท ในระยะที ่2 มพส. ใหก้ำรสนับสนุนมำตรกำรตดิตัง้ LED รวม 24.4 ลำ้นบำท 

 คดิเป็น 8.1% ของวงเงนิสนับสนุน  

 เทำ่กบั 14.7% เมือ่เทยีบกบัวงเงนิสนับสนุนในมำตรกำรทำงดำ้นอนุรักษ์พลงังำน 

 สถำนประกอบกำรทีข่อรับกำรสนับสนุนสว่นใหญใ่ชไ้ฟฟ้ำในระบบแสงสวำ่งมำกกวำ่ 12 ชัว่โมงตอ่วันขึน้ไป 

 โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในกลุม่ภำคธรุกจิ ไดแ้ก ่โรงแรม รำ้นสะดวกซือ้ ซึง่ตอ้งเปิดไฟ 24 ชัว่โมง 

 Pay Back Period ของมำตรกำรตดิตัง้ LED อยูท่ี ่3-5 ปี (รวมดอกเบีย้เชำ่ซือ้+ผลประหยัดจำกอำยกุำรใชง้ำน) 

 ปัจจบุนัรำคำ LED ทีล่ดลง ท ำใหส้ถำนประกอบกำรหลำยแหง่เปลีย่นไปใชห้ลอดไฟ LED โดยเลอืกทีจ่ะลงทนุเอง  
ซึง่ในกำรพจิำรณำเลอืกซือ้ควรค ำนงึถงึปัจจัยอืน่ ไดแ้ก ่กำรรับประกนัประสทิธภิำพ, คณุภำพ และอำยกุำรใชง้ำนดว้ย 
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ปี ประเภทสถานประกอบการ
วงเงนิ

สนบัสนนุรวม
(ลา้นบาท)

วงเงนิสนบัสนนุ
ตดิต ัง้ LED
(ลา้นบาท)

2554 1. โรงงำนพลำสตกิ
2. โรงงำนสิ่โรงงำนสิ่โรงงำนสงทอ

3.63
2.14

0.45
1.36

2555 1. โรงแรม 5 แหง่
2. รำ้นสะดวกซื้รำ้นสะดวกซื้รำ้นสะดวกซอ 2 โครงกำร
3. โรงงำนชิ้โรงงำนชิ้โรงงำนชนสว่นเครือ่งจักร
4. บรกิำรหอ้งเย็น
5. โรงงงำนผลติกระสอบพลำสตกิ

26.22
4.19
1.89
2.79
0.81

6.90
4.19
1.89
2.79
0.81

2556 1. โรงแรม 2 แหง่
2. รำ้นสะดวกซื้รำ้นสะดวกซื้รำ้นสะดวกซอ

25.87
4.05

1.96
4.05

Total 71.6 24.4

โครงการตดิต ัง้ LED ทีไ่ดร้บัอนมุตัจิาก มพส.

โรงงำนโรงงำน
อตุสำหกรรมอตุสำหกรรม

30%%

ภำคธุรกจิ
70%

สดัสว่นวงเงนิสนบัสนนุ LED
แยก แยก SectorSector

 ภำยใต ้ESCO Revolving Fund ระยะที ่2 (ปี 2554) เริม่มสีถำนประกอบกำรยืน่ขอรับกำรสนับสนุนกำรลงทนุ

 จำกวงเงนิสนับสนุน 300 ลำ้นบำท ในระยะที ่2 มพส. ใหก้ำรสนับสนุนมำตรกำรตดิตัง้ LED รวม 24.4 ลำ้นบำท 

 คดิเป็น 8.1% ของวงเงนิสนับสนุน

 เทำ่กบั 14.7% เมือ่เทยีบกบัวงเงนิสนับสนุนในมำตรกำรทำงดำ้นอนุรักษ์พลงังำน

 สถำนประกอบกำรทีข่อรับกำรสนับสนุนสสถำนประกอบกำรทีข่อรับกำรสนับสนุนส่สถำนประกอบกำรทีข่อรับกำรสนับสนุนสวนใหญใ่ช ้วนใหญใ่ช ้วนใหญใ่ชไฟฟ้ำในระบบแสงสวำ่งมำกกวำ่ ไ้ฟฟ้ำในระบบแสงสวำ่งมำกกวำ่ ้ 12 ชัว่โมงตอ่วันขึน้ไปัว่โมงตอ่วันขึน้ไปั่

 โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในกลุม่ภำคธรุกจิ ไดแ้ก ่โรงแรม รำ้นสะดวกซื้โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในกลุม่ภำคธรุกจิ ไดแ้ก ่โรงแรม รำ้นสะดวกซื้โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในกลุม่ภำคธรุกจิ ไดแ้ก ่โรงแรม รำ้นสะดวกซอ ซึง่ตอ้งเปิดไฟ 24 ชัว่โมงัว่โมงั่

 Pay Back Period ของมำตรกำรตดิตัง้ LED อยูท่ี ่3-5 ปี (รวมดอกเบีย้เชรวมดอกเบีย้เช่รวมดอกเบีย้เชำซือ้+ผลประหยัดจำกอำยกุำรใช ้ผลประหยัดจำกอำยกุำรใช ้ผลประหยัดจำกอำยกุำรใชงำน)

 ปัจจบุนัรำคำ LED ทีล่ดลง ท ำใหส้ถำนประกอบกำรหลำยแหง่เปลีย่นไปใช ้ทีล่ดลง ท ำใหส้ถำนประกอบกำรหลำยแหง่เปลีย่นไปใช ้ทีล่ดลง ท ำใหส้ถำนประกอบกำรหลำยแหง่เปลีย่นไปใชหลอดไฟ ห้ลอดไฟ ้ LED โดยเลอืกทีจ่ะลงทนุเอง 
ซึ่
ปัจจบุนัรำคำ 
ึ่

ปัจจบุนัรำคำ 
งในกำรพจิำรณำเลอืกซื้งในกำรพจิำรณำเลอืกซื้งในกำรพจิำรณำเลอืกซอควรค ำนงึถงึปัจจัยอืน่ ไดแ้ก ่กำรรับประกนัประสอควรค ำนงึถงึปัจจัยอืน่ ไดแ้ก ่กำรรับประกนัประสิอควรค ำนงึถงึปัจจัยอืน่ ไดแ้ก ่กำรรับประกนัประสทธภิำพ, คณุภำพ และอำยกุำรใช ้คณุภำพ และอำยกุำรใช ้คณุภำพ และอำยกุำรใชงำนดว้ยง้ำนดว้ย้
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• รำคำหลอดไฟ LED ชนดิ T8 (18 วตัต)์ มรีำคำในชว่ง 1,200 – 1,700 บำท (67 – 94 บำท/วตัต)์ 
• รำคำหลอดไฟ LED ชนดิ Bulb ซึง่มหีลำกหลำยขนำด มรีำคำในชว่ง 60 – 116 บำท/วตัต ์ 
• รำคำทีแ่ตกตำ่งในแตล่ะยีห่อ้ ขึน้อยูก่ับ 

– คณุภำพของ Chip ซึง่จะสง่ผลตอ่คณุภำพของหลอดไฟ LED ไดแ้ก ่อำยกุำรใชง้ำน  
และปรมิำณแสง (ลเูมน) เป็นตน้  

– ระยะเวลำกำรรับประกนั เชน่ 3 ปี หรอื 5 ปี 
– กำรมโีรงงำนผลติ/ประกอบในไทย 

• ผูผ้ลติบำงรำยมกีำรผลติหลอดไฟ LED คณุภำพสงูเพิม่ขึน้มำอกีเกรด  
– ปรมิำณแสงสงู 
– อำยใุชง้ำนยำวนำนกวำ่  
– มรีำคำสงูขึน้อยูใ่นชว่ง 260 – 375 บำท/วตัต ์

• ผูผ้ลติรำยใหญส่ว่นมำก เชน่ OSRAM, PHILIPS, KINGSUN มกีำรผลติในประเทศจนี 
 และมผีูผ้ลติรำยใหญใ่นประเทศไทย เชน่ LeKise, L&E มโีรงงำนผลติเองในประเทศ 

• ผูจ้ ำหน่ำยหลอดไฟ LED รำยใหญใ่นประเทศไทยมอีกีจ ำนวนมำก เชน่ SYLVANIA, NEX, EVE, 
LAMPTON, GE, LG เป็นตน้ 

 
หมำยเหต:ุ รำคำทีไ่ดเ้ป็นกำรส ำรวจรำคำ LED ในทอ้งตลำดจำกผูจ้ ำหน่ำยยีห่อ้ตำ่งๆ ไดแ้ก ่OSRAM, PHILIPS, 
KINGSUN, LeKise, TOSHIBA และ PANASONIC 

ราคา และสถานการณ์ LED ในประเทศไทย
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• รำคำหลอดไฟ LED ชนดิ T8 (18 วตัต)์ มรีำคำในชมรีำคำในช่มรีำคำในชวง 1,200 – 1,700 บำท (67 – 94 บำท/วตัต)์
• รำคำหลอดไฟ LED ชนดิ Bulb ซึง่มหีลำกหลำยขนำด มรีำคำในชงมหีลำกหลำยขนำด มรีำคำในช่งมหีลำกหลำยขนำด มรีำคำในชวง 60 – 116 บำท/วตัต ์
• รำคำทีแ่ตกตำ่งในแตล่ะยีห่อ้ ขึน้อยูก่ับ

– คณุภำพของ Chip ซึง่จะสง่ผลตอ่คณุภำพของหลอดไฟ LED ไดแ้ก ่อำยกุำรใช ้ไดแ้ก ่อำยกุำรใช ้ไดแ้ก ่อำยกุำรใชงำน 
และปรมิำณแสง (ลเูมน) เป็นตน้ 

– ระยะเวลำกำรรับประกนั เชระยะเวลำกำรรับประกนั เช่ระยะเวลำกำรรับประกนั เชน 3 ปี หรอื 5 ปี

– กำรมโีรงงำนผลติ/ประกอบในไทย

• ผูผ้ลติบำงรำยมกีำรผลติหลอดไฟ LED คณุภำพสงูเพิม่ขึน้มำอกีเกรด 

– ปรมิำณแสงสงู

– อำยใุช ้อำยใุช ้อำยใุชงำนยำวนำนกวำ่ ง้ำนยำวนำนกวำ่ ้

– มรีำคำสงูขึน้อยูใ่นชมรีำคำสงูขึน้อยูใ่นช่มรีำคำสงูขึน้อยูใ่นชวง 260 – 375 บำท/วตัต์
• ผูผ้ลติรำยใหญส่ผูผ้ลติรำยใหญส่่ผูผ้ลติรำยใหญส่วนมำก เชน่ OSRAM, PHILIPS, KINGSUN มกีำรผลติในประเทศจนี

และมผีูผ้ลติรำยใหญใ่นประเทศไทย เชและมผีูผ้ลติรำยใหญใ่นประเทศไทย เช่และมผีูผ้ลติรำยใหญใ่นประเทศไทย เชน LeKise, L&E มโีรงงำนผลติเองในประเทศ
• ผูจ้ ำหน่ำยหลอดไฟ LED รำยใหญใ่นประเทศไทยมอีกีจ ำนวนมำก เชรำยใหญใ่นประเทศไทยมอีกีจ ำนวนมำก เช่รำยใหญใ่นประเทศไทยมอีกีจ ำนวนมำก เชน SYLVANIA, NEX, EVE, 

LAMPTON, GE, LG เป็นตน้

หมำยเหต:ุ รำคำทีไ่ดเ้ป็นกำรสรำคำทีไ่ดเ้ป็นกำรส รำคำทีไ่ดเ้ป็นกำรสำรวจรำคำ LED ในทอ้งตลำดจำกผูจ้ ำหน่ำยยีห่อ้ตำ่งๆ ไดแ้ก ่OSRAM, PHILIPS, 
KINGSUN, LeKise, TOSHIBA และ PANASONIC

ราคา และสถานการณ์ LED ในประเทศไทย
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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 

 

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

เลขที ่99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห ์
แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900

โทรศ ัโทรศ ัโทรศพท ์พัท ์ั : 0 2953 9881-4
โทรสาร : 0 2953 9885

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