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เอกสารประกอบการสมัครขอรับการส่งเสริม (Equity Investment)

1. ใบสมัครขอรับการส่งเสริม (Application 02) 
ลงนามโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท และเอกสาร
ส าคญัของบริษัท*

2. ข้อมูลดา้นเทคนิคของ เทคโนโลยแีละเครื่องจักรทีจ่ะน ามาใช้ใน
โครงการ พร้อม reference เครือ่งจักรที่เดินระบบแล้วใน scale  
เดียวกัน

3. รายงานการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ Feasibility Study

4. แผนการด าเนินโครงการ

5. Cash Flow ของโครงการ (ถา้มี)

6. เอกสารอนญุาตจากหน่วยงานตา่งๆ เช่น สัญญาซื้อขายไฟฟ้า  
หนังสืออนุญาตก่อสร้างจาก อบต. BOI ใบ รง.4 หนังสืออนุมัติ
วงเงินสินเช่ือจากธนาคาร รายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รายงานการท าประชาคม เป็นต้น

หมายเหตุ * เอกสารส าคัญของบริษัทแนบใบสมัครขอรับการส่งเสริมประกอบดว้ย
• ส าเนาหนังสือรับรองของบริษัททีต่้องการขอรับการส่งเสรมิฯ 

(ลงนามและประทับตรา)
• ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการของบริษัท ที่ต้องการขอรับ

การส่งเสรมิฯ (ลงนามและประทับตรา)

เงื่อนไขการส่งเสริมและเกณฑก์ารพิจารณา

2. Equity Investment การร่วมลงทุนในโครงการด้าน
พลังงานทดแทน เชน่ Biomass Project, Biogas Project, 
Wind Farm, Solar Farm เป็นต้น

เงื่อนไขการส่งเสริม
• ร่วมลงทุนในโครงการที่เจ้าของโครงการมีความพร้อมในการ

ลงทุน โดยมูลนธิิฯ จะถือหุน้ไมเ่กินร้อยละ 45 
ของเงนิลงทนุ สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท/โครงการ

• ระยะเวลาการร่วมลงทนุ 3-7 ปี (ไม่เกิน 30 กันยายน 2560)

• ผลตอบแทนของกองทุนฯ จากนิตบิุคคล คู่สัญญาร้อยละ
4 - 6 ของวงเงนิร่วมทนุในโครงการ

• เมื่อมีการซื้อหุ้นคนืโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม กองทนุฯ จะต้อง
ได้รับผลตอบแทนไม่ต่ ากว่าผู้ถอืหุ้นรายอืน่ที่ได้รบัมาแลว้

เกณฑ์การพิจารณา

1. มีแหล่งท่ีมาของรายได้โครงการท่ีแน่นอน
2. ท าเลท่ีตั้งและความพร้อมของสาธารณูปโภคท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ
3. แหล่งที่มา คุณภาพ และความเพียงพอของเชื้อเพลิงวัตถุดิบ
4. เทคโนโลยีท่ีใช้
5. ความพร้อมของเจ้าของโครงการในด้านประสบการณ์ และ

โครงสร้างการลงทุนท่ีชัดเจน
6. เป็นโครงการท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ ชุมชนให้

การยอมรับ



ธุรกรรมหลกั
ที่ผู้ประกอบการสนใจขอรับการส่งเสรมิ

เกณฑ์การพิจารณา

1. มีบริษัทจัดการพลังงานเข้ามามีสว่นร่วมและมีสัญญาประกัน
ผลประหยัด (Energy Performance Contract หรือ EPC) 
จะได้รับการพจิารณาเป็นกรณีพิเศษ

2. เทคโนโลยีที่เลือกใช้ต้องได้รับการยอมรับและเคยใช้งานใน
เชิงพาณิชย์มาแล้วระยะหนึ่ง

3. รายมาตรการที่เสนอต้องมรีะยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 5 ปี

4. ความสามารถช าระคืนเงินกองทุนฯ ของเจ้าของโครงการ

เง่ือนไขการส่งเสริมและเกณฑ์การพิจารณา
1. Equipment Leasing การเชา่ซื้ออุปกรณ์ประหยดัพลังงาน

เง่ือนไขการส่งเสริม 

• ส่งเสริมวงเงินเช่าซื้ออุปกรณ์เต็มมลูค่า เครื่องจักร/อุปกรณ์
• ผลตอบแทนกองทุนร้อยละ 4-6
• ระยะเวลาการช าระคืนเงินกองทุนฯ ไม่เกิน 5 ปี
• มีระยะเวลาผ่อนผันการช าระคนืเงินต้นและดอกเบี้ย (Grace 

Period) ในช่วงระยะเวลาการสั่งซือ้และติดตั้งเครื่องจักร/
อุปกรณ์

ตัวอย่างอุปกรณ์ประหยัดพลังงานท่ีเคยได้รับการส่งเสริม
•  อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า (Voltage Regulator)
•  อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Speed Drive/VSD)     
•  ระบบผลิตน้ าร้อนจากแผงรับรังสีแสงอาทิตย์ (Solar Thermal)
•  ระบบน าความร้อนเหลือท้ิงกลับมาใช้ใหม่ 

(Waste Heat Recovery)
•  มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Motor)
•  อุปกรณ์ควบคุมความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand Controller)
• เครื่องท าน้ าเย็นแบบดูดซึม (Absorption Chiller)
• Chiller ประสิทธิภาพสูงแบบ Water Cooled Chiller
•  หม้อต้มไอน้ าท่ีใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินและชีวมวล 

(Biomass Boiler)
•  หลอดหรือโคมประหยัดไฟ 
•  Energy Saving Regulator (ESR)
• เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor)

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

1.การให้ความช่วยเหลือด้านการตรวจทาน/เสนอแนะการ
ปรับปรุงมาตรการหรือผลวิเคราะห์โครงการที่น าเสนอ

2.เพิ่มโอกาสการไดร้ับสินเช่ือจากสถาบันการเงิน

3.เน้นให้การส่งเสริมการลงทุนในโครงการทีผู่้ประกอบการไดร้ับ
การประกันผลประหยัดตามขอบขา่ยความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

4.ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อให้โครงการทีไ่ดร้ับ
การส่งเสริมมีโอกาสเขา้รับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบการ
ดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานจาก พพ. 

เอกสารประกอบการสมัครขอรับการส่งเสริม (Equipment Leasing)

1. ใบสมัครขอรับการส่งเสริม (Application 01) 
ลงนามโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท และเอกสาร
ส าคญัของบริษัท*

2. ผลประกอบการ (งบการเงินท่ียื่นสรรพากร) ย้อนหลัง 3 ปี

3. รายงานการตรวจวัดการใช้พลังงานก่อนและหลังด าเนนิมาตรการ
ที่น าเสนอ (Energy Audit Report) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
(Baseline)

4. Specification ของเครื่องจักรอุปกรณ์พร้อม reference site

5. ใบเสนอราคาพร้อมเง่ือนไขการรบัประกัน

6. หนังสือประกันผลประหยัด (Energy Performance Contract 
/EPC)


