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30 May 2014 

Summary Introduction to project facilitation 

One of the keys to success in EPC projects is involving a well-trained, experienced project Facilitator, 

who supports the preparation and implementation of the project on behalf of the client, i.e. the 

facility owner and/or investing entity. The Facilitator thus provides advisory services for the subjects 

that are expected to take or approve the investment decisions and assume the corresponding 

responsibility. These subjects might be public or commercial facility owners, entities managing public 

property and financing institutions involved in energy efficiency lending. As the role of the Facilitator 

is still rather new in many countries, the aim of this summary introduction of the facilitator concept is 

to provide stakeholders of Energy Efficiency projects in Thailand with information on this approach. 

1 Role and tasks of an EPC Project Facilitator 
The EPC Project Facilitator is working on the behalf of a client who initiates, makes or approves the 

investment decision for the realisation of specific EPC projects. 

The facilitator can be compared to consulting engineers/independent engineers/experts who provide 

project development, tender preparation and project management services for a client who wants to 

refurbish energetically a building or factory in order to ensure and increase confidence in the overall 

implementation from the client, financial institution and contractor.  

It is a fact that EPC projects are complex in many aspects: Financing, tendering, technical 

implementation of measures, and monitoring: all these tasks must be well prepared and carefully 

implemented. For a public authority the task to prepare and implement an EPC project without 

previous EPC experience is very challenging. There are many aspects, which makes the EPC approach 

distinctly different from traditional building/facility modernisation decisions.  

A qualified EPC Facilitator can provide the necessary know-how and experience to support the 

decision makers on the client side in all the necessary steps to develop and implement an EPC project 

successfully. 

Along the energy service project life cycle, the possible facilitation activities in the project 

development phase include: 

• (Preliminary) Identification of saving potentials within the managed facilities and their 

financial evaluation 

• Tracking and benchmarking of energy consumption and related expenditures (considering 

the conversion in monetary terms by the current or future/agreed utility rates) 

• Feasibility reports regarding the local application of energy savings or distributed generation 

technology and system solutions 

• Comparisons of different efficiency or supply options using life cycle cost analyses, pay back 

times and other economic assessments based on future cash flow projections  

• Supporting the client in the decision, which planning, implementation and operational tasks 

should be outsourced to an external service provider/competence center (“make or buy”)  

• Workshops with clients and their stakeholders  

• Project pre-structuring and business model: Project goals, selection of buildings or facilities, 

services and interfaces  
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• Selection and adaption of ESCO business/contract model  

• Financial pre-structuring  

• Project due diligence reports supporting the decision to go or not to go ahead 

In the procurement phase, Facilitators manage and/or support the procurement process on behalf of 

a client/investor, including 

• Selection of a procurement procedure  

• Definition of the ESCO company qualification and selection criteria  

• Drafting of the tender documents (terms of reference) 

• Choice and design of suitable ESCO contract 

• Reply to requests of clarification by bidders 

• Technical and economical evaluation of proposals 

• Support/Organization of negotiations with preferred bidders (in the case of a negotiated or 

competitive dialogue procedure, usually two to three rounds of negotiations) 

• Selection of the best bidder 

In the construction phase, a Facilitator may carry on representation and project management tasks 

for the implementation, supervision, and commissioning of energy saving measures. 

In the savings phase, technical and organizational support for measurement and verification of the 

savings, including invoice verification, as well as mediation between client and ESCO may be on the 

agenda. 

To successfully fulfil the above tasks, the Facilitator and his team must have expertise in several 

areas, such as 

• Technical know-how (buildings, energy systems, energy efficiency) 

• Economic know-how (calculation of savings potential, net present value of future savings, 

opportunity costs calculations) 

• Financing know-how (financing models, equity funding, third party financing, subsidies) 

• Legal know-how inclusive of public procurement (ESCO contract and tender design) 

Even if it is not expected that the facilitator combines all these qualifications in one person, he 

should have a good level of understanding of all the tasks mentioned, enabling him to develop and 

communicate the best solutions and, if necessary, involve further experts from his competence 

network where very area-specific knowledge is required. 

2 Investor and client confidence is key 
One thing is important to stress to understand the Facilitator’s functions: An EPC facilitator is much 

more than a consultant on organisational, legal or technical issues. He is in fact a mediator between 

all involved parties and sometimes even a change manager, as EPC often implies, as far as public or 

complex commercial organizations are concerned, the change of organisational roles and 

responsibilities with regard to the procurement, supervision and monitoring tasks involved in the 

management and modernisation of (public) buildings and facilities. 

Accordingly, in spite of the many thematic fields an EPC Facilitator has to deal with, the maybe most 

important function is to create mutual understanding and trust between all involved persons and 

contractual parties in the decision making process. The facilitator is the link between various 
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stakeholders in the client community (facility owners and users), the investor community (financiers 

and lessors) and the various specialized energy service and equipment providers, including: 

Energy service requesters 

• Building Department / Real Estate Office 

• Procurement department / treasurer 

• Employed technicians / caretakers of the buildings 

• Users / tenants of the buildings 

• Political stakeholders 

Energy (financing) service providers 

• ESCos 

• Financing institutions, subsidy programs 

• Engineers, consultants, architects 

• Manufacturers, technology suppliers 

In summary it can be said, therefore, that the Facilitator knows the key technologies, fields of 

application, (regulatory) barriers, ways of funding and contractual options as well as the sensitivities 

of the client community, the investor/funding community and the business practices of energy 

service providers. 

Moreover, the implementation of capital intensive undertakings (Energy Efficiency and Renewable 

Energy investments) leveraging private money and know how via EPC concepts requires an 

understanding of the different cultures and traditions in public administrations, state-owned 

companies and the private sector. 

As risk assessment and allocation and the corresponding cost of capital are key factors for the 

successful development and implementation of these projects, the Facilitator potentially (as shows 

the experience from Europe) plays an important role in the selection of suitable project portfolios 

(project development phase) and in the choice, design and fair implementation of energy 

performance contracts and guarantee clauses (procurement and savings phases). The Facilitator can 

in all project phases assume functions similar to a consulting engineer/ independent 

engineer/expert and thus ensure and increase confidence in the projects’ validity both from the 

client and supplier side. 

Another advantage of the facilitator approach is linked to the fact that investment undertakings for 

the energetic rehabilitation of buildings and facilities are usually long-term techno-economic 

decisions involving complex and interdependent contractual relationships with external suppliers in 

the phases of planning, construction/installation, operation and performance verification of a project. 

The long term impacts and contract periods for energy-related investment projects usually lead to an 

intermittent need for advice on the client/investor side, so that using external (or centrally provided)  

know-how from a Facilitator, which can provide long time and independent expertise, is usually more 

efficient than using internal resources in the respective entities. 

The founding idea of the facilitator approach is to create a demand-pull for energy efficiency projects 

by scaling-up and streamlining project development activities in promising areas for energetic 

rehabilitation. The facilitator stimulates client and investor confidence and acts as a catalyzer for 

project implementation and funding decisions on various levels of responsibility. By leveraging 
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lessons learned from implemented and monitored projects over time (and ideally benefiting from 

worldwide experiences) using a facilitator approach might constitute the most promising opportunity 

to accelerate energy efficiency project adoption in Thailand. 

 



 

 

สรุปข้อมูลเบื้องต้นของ Project Facilitator 

หนึ่งในกุญแจส ำคัญที่จะน ำไปสูค่วำมส ำเร็จของโครงกำร EPC (Energy Performance Contract: สัญญำรับประกนั
ผลกำรประหยัดพลังงำน) คือ project facilitator (ผู้ประสำนงำน หรือ ผู้อ ำนวยกำร หรือ ที่ปรึกษำโครงกำร) ที่มี
ประสบกำรณ์และได้รับกำรฝึกฝนเป็นอย่ำงดี project facilitator จะสนับสนนุกำรเตรียมและกำรด ำเนนิงำนของโครงกำรใน
นำมของผู้ประกอบกำร ตัวอย่ำงเช่น เจ้ำของกิจกำร ผู้ลงทนุ เจ้ำของอำคำร อำคำรรำชกำรและสถำบันทำงกำรเงิน ด้วยเหตุนี ้
facilitator  จึงจะต้องให้ค ำแนะน ำในหัวข้อที่คำดว่ำจะท ำให้เกิดกำรอนุมัติ กำรตัดสินใจลงทุนและควำมรบัผิดชอบอื่นๆที่
เก่ียวข้อง อย่ำงไรก็ดีบทบำทของ facilitator ยังคงใหม่อยู่ในหลำยๆประเทศ จุดประสงค์ของบทสรุปข้อมูลเบื้องต้นของ
แนวคิด facilitator นี้จึงเปน็กำรให้ข้อมูลในแนวทำงกำรปฏิบตัแิก่ผู้เกี่ยวข้องในโครงกำรกำรใช้พลังงำนอย่ำงมปีระสทิธิภำพ 

1. บทบาทและหน้าที่ของ EPC Project facilitator 

EPC project facilitator ปฏิบตัิหน้ำที่ในนำมของผูป้ระกอบกำรที่คิดจะลงทุน ตัดสินใจหรืออนุมัติกำรลงทนุ เพื่อให้
เข้ำใจในเร่ือง EPC project โดยเฉพำะ 

Facilitator สำมำรถเปรียบเทียบได้กับวิศวกรทีป่รึกษำ วิศวกรหรือผู้เชี่ยวชำญอิสระ ที่ให้บริกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
โครงกำร ออกแบบ จัดเตรียมเอกสำรกำรประมูล และบริหำรโครงกำรแก่ผู้ประกอบกำรที่ตอ้งกำรสร้ำงหรือปรับปรุงอำคำร
หรือโรงงำน เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจ ในกำรด ำเนนิงำนโดยรวมจำกลูกค้ำ สถำบันกำรเงินและผู้รบัเหมำ 

EPC projects มีควำมซับซ้อนในหลำยแง่มุม ไม่วำ่จะเปน็ ด้ำนเงินทนุ กำรประกวดรำคำ มำตรกำรกำรด ำเนินงำน
ด้ำนเทคนิคและกำรติดตำมผล ภำระงำนเหล่ำนี้ต้องถูกเตรียมและด ำเนนิกำรอย่ำงดี ควำมรับผิดชอบในกำรเตรียมและ
ด ำเนินงำน EPC โดยทีไ่ม่มีประสบกำรณ์มำก่อนนั้นเปน็สิง่ที่ทำ้ทำยเจ้ำหนำ้ที่ของรัฐเป็นอย่ำงมำก และยงัมีหลำยแง่มุมที่ท ำให้ 
EPC approach แตกต่ำงจำกกำรปรับปรุงอำคำรแบบเก่ำอย่ำงชัดเจน 

EPC Facilitator ที่มีคุณสมบตัิจะมีควำมรู้ควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ที่จ ำเป็นเพื่อสนบัสนุนผู้มีอ ำนำจตัดสินใจ
ในทุกๆ ขั้นตอนของกำรพัฒนำและด ำเนนิโครงกำร EPC ให้ประสบผลส ำเร็จได ้

ตำมวงจรของโครงกำร EPC กิจกรรม facilitation ที่เป็นไปได้ในขั้นตอนของกำรพัฒนำโครงกำร ประกอบด้วย 

 กำรพิจำรณำศักยภำพในกำรประหยัดพลังงำนภำยในสถำนประกอบกำรและกำรประเมินดำ้นกำรเงินในเบื้องต้น 
 ติดตำมและเปรียบเทียบกำรใชพ้ลังงำนและรำยจำ่ยที่เกี่ยวข้อง 
 จัดท ำรำยงำนควำมเปน็ไปได้เก่ียวกับมำตรกำรประหยัดพลังงำน 
 เปรียบเทียบประสิทธิภำพของมำตรกำรโดยใช้กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยตลอดอำยุกำรใช้งำน (life cycle cost 

analyses) ระยะเวลำคืนทนุ และกำรประเมินด้ำนเศรษฐศำสตร์อ่ืนๆโดยอยู่บนพื้นฐำนของกำรประมำณกำรกระแส
เงินสดโครงกำรในอนำคต 

Project Facilitator 
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 ให้กำรสนับสนุนลูกคำ้ในกำรตัดสินใจ กำรวำงแผน กำรด ำเนินงำนในกิจกรรมหรือบริกำรที่ควรจะจัดหำจำก
ภำยนอก (outsource) 

 จัดกำรสัมมนำเชิงปฏบิัติกำรให้กับลูกค้ำและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
 คัดเลือกรูปแบบสัญญำ ESCO ที่เหมำะสม 
 ร่ำงรูปแบบด้ำนกำรเงินที่เหมำะสม 
 กำรตรวจสอบและวิเครำะห์สถำนะ (project due diligence report) เพื่อสนับสนนุกำรตัดสินใจว่ำควรจะไปต่อ

หรือไม่ 
ในขั้นตอนของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง facilitator จะด ำเนินกำรและสนบัสนนุขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในนำมของ

ผู้ประกอบกำรหรือผู้ลงทนุ ซึ่งประกอบด้วย 

 กำรคัดเลือกรูปแบบและขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 กำรก ำหนดคุณสมบัติของ ESCO และเกณฑ์กำรคัดเลือก 
 ร่ำงเอกสำรกำรประมูล (Term of Reference) 
 เลือกและออกแบบสัญญำ ESCO ที่เหมำะสม 
 ชี้แจงข้อซักถำมของผู้เข้ำร่วมประมูล 
 กำรประเมินข้อเสนอด้ำนเทคนคิและเศรษฐศำสตร ์
 เจรจำต่อรองกับผู้เข้ำร่วมประมูล 
 คัดเลือกผู้ประมูลที่ดีทีสุ่ด 
ในขั้นตอนกำรก่อสร้ำงและติดตัง้เคร่ืองจักร facilitator อำจจะด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรและกำรตรวจสอบ

มำตรกำรประหยัดพลงังำน 

ในขั้นตอนตรวจสอบผลประหยัด facilitator อำจจะให้กำรสนับสนนุทำงเทคนิคในกำรตรวจวัดและพิสจูน์ผล (M&V) 
รวมถึงกำรตรวจสอบใบแจ้งหนีแ้ละเป็นตัวกลำงไกล่เกลี่ยระหวำ่งลูกค้ำและ ESCO 

เพื่อให้ภำระหน้ำที่ที่กล่ำวมำข้ำงต้น จะประสบผลส ำเร็จได้ facilitator และทีมงำนต้องมีควำมเชี่ยวชำญในหลำยดำ้น 
เช่น 

 ควำมรู้ทำงเทคนิค (ด้ำนอำคำร, ระบบพลังงำน, กำรอนุรักษ์พลงังำน) 
 ควำมรู้ทำงเศรษฐศำสตร์ (กำรค ำนวณศักยภำพในกำรประหยดัพลังงำน, มลูค่ำปจัจุบนัของกำรประหยัดในอนำคต, 

กำรค ำนวนต้นทนุค่ำเสียโอกำส) 
 ควำมรู้ทำงกำรเงนิ (รูปแบบกำรจัดหำเงินทนุ, กองทุนรวม, กำรจัดหำแหล่งเงินทุนจำกกลุ่มบุคคลทีส่ำม, เงิน

อุดหนุน) 
 ควำมรู้ทำงกฎหมำย ครอบคลุมไปถึงกำรจัดซื้อจัดจำ้งของภำครัฐ (สัญญำ ESCO และ รูปแบบกำรประมูล) 
แม้ว่ำ facilitator จะไมไ่ด้ถูกคำดหวังให้มีคุณสมบัติดังกล่ำวทั้งหมดในตัวคนๆเดียว แต ่facilitator ก็ควรมีควำมเข้ำใจใน

ภำระหน้ำทีท่ี่กล่ำวมำทั้งหมดในระดับดี ซึ่งจะท ำให้สำมำรถพัฒนำและถ่ำยทอดผลลัพธท์ี่ดีที่สุด และเมื่อจ ำเป็นก็จะรวมไปถงึ
กำรจัดหำผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนจำกเครือข่ำยของ facilitator ด้วยกันเอง 
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2. ความมั่นใจของลูกค้าและผู้ลงทุนคือกุญแจส าคัญ 

สิ่งหนึ่งทีส่ ำคัญที่ต้องกำรจะเน้นย้ ำในหน้ำที่ของ facilitator คือ EPC facilitator เป็นมำกกว่ำผู้ให้ค ำปรึกษำในเร่ืองของ
ด้ำนกำรจัดกำร ด้ำนกฎหมำยหรือด้ำนเทคนิค ในควำมเป็นจริง facilitator คือ คนกลำงระหว่ำงทุกหน่วยงำนที่เก่ียวข้องและ
ในบำงครั้งก็เปน็ผูบ้ริหำรกำรเปลี่ยนแปลง ในฐำนะที ่ EPC facilitator มักจะเปลี่ยนแปลงกำรบริหำรจัดกำร บทบำทหน้ำที่
ขององค์กรและควำมรับผิดชอบในกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรควบคุมดูแลและกำรตรวจสอบ รวมไปถึงกำรจัดกำรและปรบัปรุง
อำคำรธุรกิจและรำชกำรให้ทันสมัย 

แม้ว่ำ EPC facilitator ต้องจัดกำรกับกิจกรรมที่ส ำคัญต่ำงๆมำกมำย แต่หน้ำที่ที่อำจจะส ำคัญที่สุดก็คือสร้ำงควำมเข้ำใจ
และควำมเชื่อใจร่วมกันระหว่ำงผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทั้งหมดและคูส่ัญญำในขัน้ตอนกำรตัดสนิใจ facilitator คือสำยใยที่
เชื่อมโยงระหว่ำง ผู้มสี่วนเก่ียวข้องที่หลำกหลำยและในวงกำรของผู้ประกอบกำร  (เจ้ำของอำคำร และ ผู้ใช้) วงกำรของผู้
ลงทุน (ผู้ให้เงินทุนสนบัสนุน) และผู้ให้บริกำรด้ำนพลงังำนและผู้จัดหำอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย 

ผู้ขอรับบริการด้านพลังงาน 

 แผนกอำคำร / ส ำนักงำนอสงัหำริมทรัพย์ 
 ฝ่ำยจัดซื้อจัดจำ้ง 
 ผู้ดูแลอำคำร / ช่ำงเทคนิค 
 ผู้ใช้ /ผู้อยู่อำศัยในอำคำร 

ผู้ให้บริการด้านพลังงาน  

 ESCos 
 สถำบนัทำงกำรเงิน, โครงกำรสนับสนุนดำ้นกำรเงิน 
 วิศวกร, ที่ปรึกษำ, สถำปนิก 
 ผู้ผลิต, ผู้จดัหำเทคโนโลย ี
โดยสรุปแลว้ facilitator จะตอ้งรู้จักเทคโนโลยีทีส่ ำคัญ กำรประยุกต์ใช้ ปญัหำอุปสรรค (ทำงดำ้นกฏระเบียบ) วิธีกำร

ระดมทุน รูปแบบสัญญำตำ่งๆ ควำมรู้สึกของสังคมผู้ประกอบกำร รวมไปถึงสงัคมผู้ลงทุนและกำรด ำเนินธุรกิจของผู้ให้บริกำร
ด้ำนพลังงำน 

ยิ่งไปกวำ่นัน้ กำรด ำเนินงำนทีต่้องใช้เงินทุนสูง (ดำ้นกำรอนรุักษ์พลังงำนและพลังงำนทดแทน) กำรใชป้ระโยชนจ์ำก
เงินทุนสมทบจำกภำคเอกชนและควำมรู้ผ่ำนแนวคิด EPC นั้น ต้องกำรควำมเข้ำใจในควำมตำ่งทำงประเพณีและวฒันธรรมใน
กำรบริหำรงำนของภำครัฐบำล รัฐวิสำหกิจและภำคเอกชนด้วย 

ในกำรประเมินควำมเสีย่งและกำรจัดสรร และตน้ทุนของเงินทนุ เป็นปัจจัยส ำคัญที่จะท ำให้กำรพัฒนำและกำรด ำเนินงำน
ของโครงกำรเหล่ำนี้ประสบควำมส ำเร็จ facilitator มีบทบำทส ำคัญ (จำกประสบกำรณ์ในยุโรป) ในกำรคัดเลือกโครงกำรที่
เหมำะสม (ในขั้นตอนกำรพัฒนำโครงกำร) และในกำรออกแบบ กำรด ำเนนิกำรตำมสัญญำรบัประกันผลกำรประหยัดพลังงำน
และกำรรับประกนัเงื่อนไขตำ่งๆ (ในขั้นตอนของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรประหยัด) facilitator สำมำรถท ำหนำ้ที่ในทุก
ขั้นตอนของโครงกำรเช่นเดียวกบัวิศวกรที่ปรึกษำ วิศวกรหรือผู้เชี่ยวชำญอิสระ เพื่อรับประกันและสร้ำงควำมนำ่เชื่อถือใน
ควำมถูกต้องของโครงกำร ทั้งในฝ่ำยของผู้รบับริกำรและผู้ให้บริกำร 
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ข้อดีอีกอย่ำงหนึ่งของกำรใช้วิธกีำร facilitator เชื่อมโยงกับข้อเท็จจริงที่ว่ำ กำรลงทนุส ำหรับกำรปรับปรุงอำคำรและสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกนั้น มักจะเป็นกำรตัดสนิใจทำงเทคนิค-เศรษฐศำสตร์ในระยะยำว รวมไปถึงควำมสัมพนัธ์ตำมสัญญำทีม่ี
ควำมซับซ้อนและพึ่งพำกันกับผูใ้ห้บริกำรภำยนอกในขั้นตอนของกำรวำงแผน กำรก่อสร้ำง กำรติดตั้ง กำรด ำเนินกำรและ
ตรวจสอบประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของโครงกำร ผลกระทบระยะยำวและระยะสัญญำของโครงกำรที่เก่ียวกับโครงกำร
พลังงำนมักจะน ำไปสู่ควำมต้องกำรด้ำนค ำแนะน ำทีต่่อเนื่อง ส ำหรับผู้รับบริกำร/ผูล้งทนุ ดังนั้นกำรใช้ควำมเชี่ยวชำญจำก 
facilitator ภำยนอก ที่สำมำรถให้ควำมรู้ระยะยำวและเป็นอิสระได้ จะมปีระสทิธิภำพมำกกว่ำกำรใช้ทรัพยำกรภำยในองค์กร 

แนวคิดของกำรใช้แนวทำง facilitator คือกำรสร้ำงควำมต้องกำร (demand-pull) ส ำหรับโครงกำรกำรใช้พลังงำนอย่ำง
มีประสิทธิภำพโดยกำรขยำยกิจกรรมและท ำให้มีประสิทธิภำพขึน้ facilitator จะกระตุ้นควำมมั่นใจของผู้รับบริกำรและผู้
ลงทุน และท ำหนำ้ที่เปน็ตัวกระตุ้นกำรด ำเนนิงำนโครงกำร และกำรตัดสินใจในกำรระดมทุนในระดบัควำมรบัผิดชอบที่
แตกต่ำงกัน จำกบทเรียนในกำรด ำเนินงำนและกำรติดตำมโครงกำรเป็นระยะเวลำนำน และจำกประสบกำรณ์ทั่วโลก กำรใช้
วิธีกำร facilitator อำจเป็นกำรสร้ำงโอกำสในกำรเร่ง ให้เกิดโครงกำรอนุรักษ์พลังงำนในประเทศไทยมำกข้ึน 
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