ภาพรวมโครงการส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
สาหรับผูป้ ระกอบการด้วยบริษทั จัดการพลังงาน (ESCO)
ดาเนินการโดย
นายรุ่งเรือง สายพวรรณ์
ผูอ้ านวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
7 สิงหาคม 2562
งานสัมมนา ESCO Roadshow
โรงแรมคลาสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

Content
บทบาทหน้ าที่ของสถาบันพลังงานฯ และผลการดาเนินงานที่ผา่ น
มา

01

แนะนำโครงกำรส่ งเสริมกำรอนุรักษ์ พลังงำนและพลังงำนทดแทนสำหรั บ
ผู้ประกอบกำรด้ วยบริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCO)

02

กิจกรรมส่ งเสริมธุรกิจ ESCO และสื่อเผยแพร่

03

แนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพ ESCO ในไทย

04

แนวทำงกำรพิจำรณำเลือกใช้ บริกำร ESCO ที่ขนึ ้ ทะเบียนกับ
สถำบันพลังงำนฯ

05
2

01

บทบาทหน้ าที่ของสถาบันพลังงานฯ
และผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา

3

บทบำทหน้ ำที่ของสถำบันพลังงำนฯ
สร้ ำงเครื อข่ ำยคำม
ร่ วมมือกับหน่ วยงำน
ภำครั ฐและเอกชนทัง้
ในและต่ ำงประเทศ

กำรส่ งเสริม
จำกภำครั ฐ

ESCO
Information

หน่ วยงำนเดียวที่
รั บขึน้ ทะเบียน
บริษัทจัด
กำรพลังงำน

Center

สร้ ำงควำมเชื่อมั่น
กำรอนุรักษ์ พลังงำน
โดยกลไก ESCO

ให้ คำแนะนำด้ ำน
แหล่ งเงินทุนเพื่อกำร
อนุรักษ์ พลังงำน

กิจกรรมส่ งเสริม
กำรอนุรักษ์
พลังงำนโดยกลไก
ESCO

ศูนย์ กลำงข้ อมูลเพื่อ
เชื่อมโยงกันระหว่ ำงบริษัท
จัดกำรพลังงำน
ผู้ประกอบกำรและสถำบัน
กำรเงิน และผู้ท่ เี กี่ยวข้ อง
Tel. 0-2345-1250-51
Fax. 0-2038-5065
E-mail: admin@thaiesco.org
www.thaiesco.org
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มีสัญญา EPC รวม
664 สัญญา

เกิดการลงทุนรวม
23,997.80 ล้านบาท มีผล
ประหยัดรวม 126.18 ktoe
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
หน่วยงานต่างประเทศ

สถาบันพลังงานฯ
ดาเนินการส่งเสริม
ธุรกิจ ESCO ตั้งแต่ปี

2550 - 2561

คิดเป็นมูลค่าผลประหยัด

ได้รับการสนับสนุน
ดาเนินโครงการจาก พพ.
โดยกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรก
ั ษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

5,622.93 ล้านบาท

สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในประเทศกับ
ธนาคาร และองค์กร

ได้แก่ ประเทศญีป
่ น
ุ่ จีน

สนับสนุนธุรกิจ ESCO

เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้หวัน

(กฟผ. กฟภ. และ

สหรัฐอเมริกา เวียดนาม

สรุปผลการ

และอินโดนีเซีย

กฟน.)

ดาเนินงาน
ที่ผ่านมา

สื่อเผยแพร่

จัดงาน Thailand

คู่มือ M&V 16 มาตรการ,

ESCO Fair จานวน

คู่มือ Code of Practice
(CoP) และ ESCO
Annual Report

รวม 10 ครั้ง ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมศึกษาดูงาน
โครงการทีป
่ ระสบ
ความสาเร็จจากการใช้
บริการ ESCO จานวนรวม

15 ครั้ง ผู้เข้าร่วมงานรวม
ประมาณ 530 คน

จัดอบรมด้าน ESCO ให้

จัดงาน ESCO

สถานประกอบการ,

Business Matching

ESCO, สถาบันการเงิน

จานวนรวม 55 ครั้ง มี

และหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้อง

ผู้เข้าร่วมงานรวม

จานวนรวม 39 ครั้ง
ผู้เข้าร่วมอบรมรวม
ประมาณ 2,000 คน

งานรวมประมาณ

11,000 คน

ประมาณ 4,000 คน
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ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
ยอดสะสมจำนวนสัญญำประเภทที่มี EPC
สะสมภาคอาคารธุรกิจ

สะสมภาคอุตสาหกรรม

ยอดสะสมรวม
664

634
580
535

436
335
269

232
160

29
10 19
2552

24

59

2553

83

103
57

2554

145

330

208
167

279

259

226

205

385

375

354

127

87

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561
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ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
ยอดสะสมมูลค่ำกำรลงทุนรวมสัญญำประเภทที่มี EPC (ล้ำนบำท)
สะสมภาคอาคารธุรกิจ

สะสมภาคอุตสาหกรรม

ยอดสะสมรวม
23,997.81

23,763.24

22,744.54
22,100.28
21,126.22
21,256.06
20,822.27
21,112.83
21,008.09
20,180.67
19,990.36

8,684.07

9,208.07

2,645.77
2,324.52
2,324.35
1,318.42 2,209.47
1,248.52
524.00
321.42
115.05
69.90
2552

2553

2554

21,360.62

2555

831.91
2556

945.55
2557

1,092.19
2558

1,631.71
2559

2,507.18

2560

2,637.19

2561
7

ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
ยอดสะสมมูลค่ำผลประหยัดสัญญำประเภทที่มี EPC (ล้ำนบำท)
สะสมภำคอำคำรธุรกิจ

สะสมภำคอุตสำหกรรม

ยอดสะสมรวม

5,021.17
4,580.82

5,366.66

5,248.68

5,622.93

5,560.87

4,754.55

4,791.90

4,836.63

4,859.05

494.13

574.76

724.24

763.88

4,239.19
3,890.44

1,836.29
1,602.24
661.52
520.77
515.85
471.26
194.77
234.05
145.67
178.93
49.51
15.84
2552

2553

2554

348.75
2555

2556

440.35

2557

2558

2559

2560

2561
8

ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
ยอดสะสมผลประหยัดสัญญำประเภทที่มี EPC (ktoe)
สะสมภาคอาคารธุรกิจ

สะสมภาคอุตสาหกรรม

ยอดสะสมรวม

117.06

109.48
93.11

97.15

103.52

104.45

126.18

124.78

120.22
105.70

106.34

82.74

69.19
43.70
42.78
26.12

50.26

61.40

44.52

26.67
5.74

0.92

0.55
2552

2553

10.37

7.79
2554

2555

2556

12.33

2557

13.54

2558

15.77

2559

19.09

2560

19.84

2561
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มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนและจำนวนครั้งที่ผู้ประกอบกำรนิยมใช้ในภำคอุตสำหกรรม ปี 2552 - 2561

ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

Waste Heat Recovery

17

Voltage Regulator

48

Variable Speed Drive (VSD)

57

Solar Cell

สัดส่วนมำตรกำรในภำคอุตสำหกรรมปี 2552-2561 สูงสุด 3 อันดับ

17

Ozone

10

other
VSD
25%
Lighting
35%

41

Lighting
Air Compressor
40%

High Efficiency Motor

79

7

Heat Pump

21

Energy Management System

44

Energy Consulting

21

Boiler

31

Air conditioning System (Split Type)

14

Air conditioning System (Chiller)

49

Air Compressor
Absorption Chiller

89
8

10

ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
สัดส่วนมำตรกำรในภำคอำคำรปี 2552-2561 สูงสุด 3 อันดับ
VSD
27%

Air conditioning
System (Chiller)
37%

Lighting
36%

11

02

แนะน าโครงการส่ ง เสริ ม การ
อนุ ร กั ษ์ พ ลัง งานและพลัง งาน
ทดแทนสาหรับ ผู้ประกอบการ
ด้ ว ยบริ ษั ท จั ด การพลั ง งาน
(ESCO)

12

โครงการส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
สาหรับผูป้ ระกอบการด้วยบริษทั จัดการพลังงาน (ESCO)
ได้ รับกำรสนับสนุนจำกสำนักงำนบริหำรกองทุนเพื่อส่ งเสริมกำร
อนุรักษ์ พลังงำน (ส.กทอ.) โดยกองทุนเพื่อส่ งเสริมกำรอนุรักษ์
พลังงำน กระทรวงพลังงำน
ดาเนินการโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย

ระยะเวลำดำเนินโครงกำร 18 เดือน (มีนำคม 2562 – สิงหำคม 2563)

13

วัตถุประสงค์โครงการ

01

02
03
04

ส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยศักยภาพของ
ยุทธศาสตร์หลักของแผนอนุรกั ษ์พลังงานปี 2558 – 2579

ESCO

ตาม

ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบริการของบริษทั จัด
การพลังงาน

เสริ ม สร้ า งศัก ยภาพและพัฒ นาบุ ค ลากรของบริ ษั ท จัด การพลัง งานให้ มี ค วามรู้ ค วาม
เชี่ยวชาญในการดาเนินการอนุรกั ษ์พลังงานด้วยรูปแบบ ESCO ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาระบบรับรองการดาเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทยให้ มีการดาเนินงาน
เป็ นไปตามมาตรฐานที่ กาหนด และยกระดับคุณภาพของบริษัทจัดการพลังงานให้ มีความ
น่ าเชื่อถือ
14

03

กิจกรรมส่ งเสริมธุรกิจ
ESCO และสื่อเผยแพร่

15

พืน้ ที่จดั กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ ESCO
จ.เชียงใหม่

(งานอบรมให้ความรูด
้ า้ น
ESCO สาหรับสถาน
ประกอบการ)

จ.นครราชสีมา

(งานอบรมให้ความรูด
้ า้ น
ESCO สาหรับสถาน
ประกอบการ)

จ.พระนครศรีอยุธยา
(สัมมนา ESCO
Roadshow)

กรุงเทพฯ

จ.ระยอง

(สัมมนา ESCO
Roadshow)

งานสัมมนาเปิดโครงการฯ
ESCO Roadshow
Thailand ESCO Fair

อบรมให้ความรูด
้ า้ น ESCO สาหรับสถานประกอบการ

ESCO Training Program

งานอบรมระบบรับรองการดาเนินงานของ ESCO

ประชุมเครือข่าย ESCO
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กิจกรรมส่ งเสริมธุรกิจ ESCO
สัมมนำเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ เปิ ดโครงกำรส่ งเสริมกำรอนุรักษ์ พลังงำนและพลังงำนทดแทน
สำหรับผู้ประกอบกำรด้ วยบริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCO) จัดขึน้ วันที่ 29 พฤษภำคม 2562
ณ ห้ องแกรนด์ รัชดำ ชัน้ 5 โรงแรมเจ้ ำพระยำปำร์ ค รัชดำ กรุ งเทพฯ
- เพื่อส่ งเสริม เผยแพร่ และประชำสัมพันธ์ ธุรกิจบริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCO)
- เพื่อสร้ ำงควำมเชื่อมั่นและกระตุ้นให้ เกิดกำรดำเนินธุรกิจ และกำรลงทุนด้ ำนกำรอนุรักษ์ พลังงำนรวมถึงเปิ ดโอกำสให้ บริษัทจัดกำรพลังงำนได้ แสดงศักยภำพ

มีผู้เข้าร่วมงานจากโรงงานอุตสาหกรรม อาคารธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนด้านพลังงาน จานวนรวม 225 คน

ผู้ร่วมออกบูธนิทรรศการ ได้แก่ ESCO Information Center, องค์กรสนับสนุนธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (กฟผ. และ กฟภ.),
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) และธนาคาร รวมจานวน 18 บูธ
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กิจกรรมส่ งเสริมธุรกิจ ESCO
ESCO Roadshow ในพืน้ ที่กรุ งเทพและภูมภิ ำคจำนวน 3 ครัง้
(ระยอง พระนครศรีอยุธยำ และกรุ งเทพฯ )
- เพื่อประชำสัมพันธ์ โครงกำรฯ รวมถึงแนะนำกำรอนุรักษ์ พลังงำนด้ วยรู ปแบบ ESCO และประโยชน์ ท่ ีจะได้ รับจำก
กำรใช้ บริกำร ESCO
- ส่ งเสริ มให้ สถำนประกอบกำรมีกำรใช้ พลังงำนอย่ ำงมีประสิทธิภำพด้ วยบริ กำรของบริ ษัทจัดกำรพลังงำน จำกกำร
พบปะ แลกเปลี่ยนข้ อมูล และ ESCO ได้ มีโอกำสแนะนำรู ปแบบกำรให้ บริกำรกับสถำนประกอบกำร
- มีจัดบูธนิทรรศกำรประมำณ 10 บูธ จำกบริษัทจัดกำรพลังงำน และแหล่ งเงินทุน
- กลุ่มเป้ ำหมำยจำกสถำนประกอบกำรภำคอุตสำหกรรมและอำคำร และหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้ อง

ช่ วงเวลำกำร
จัดงำน

ครั ง้ ที่

ช่ วงเวลำกำรจัดงำน

พืน้ ที่จัดงำน

1

7 สิงหาคม 2562

โรงแรมคลาสสิค คามิโอ พระนครศรี อยุธยา

2

กันยายน 2562

ระยอง

3

มีนาคม 2563

กรุงเทพฯ
18

กิจกรรมส่ งเสริมธุรกิจ ESCO
Thailand ESCO Fair 2020

จัดงำนในช่ วง
เดือนกรกฎำคม
2563

- เพื่อเผยแพร่ ผลสำเร็ จจำกกำรดำเนิ นโครงกำรฯ รวมถึงผลงำนที่ประสบควำมสำเร็ จจำกกำรใช้ บริ กำร
ESCO
- มีกำรมอบรำงวัลให้ สถำนประกอบกำรที่ประสบควำมสำเร็ จจำกกำรใช้ บริ กำร ESCO (ESCO
Project Awards)
- มีกำรมอบรำงวัลบริษัทจัดกำรพลังงำนดีเด่ น (Excellent ESCO Awards)
- มี ก ำรมอบรำงวัลให้ แก่ สถำบัน กำรเงิน ที่ให้ ก ำรสนั บสนุ นธุ ร กิจบริ ษัท จัดกำรพลั ง งำน (Excellent
ESCO Financial Supporting Awards)
- มีกำรจัดบูธนิ ทรรศกำรเพื่อแนะนำจำกบริ ษัทจัดพลังงำน แหล่ งเงินทุน หน่ วยงำนภำครั ฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้ อง ไม่ น้อยกว่ ำ 40 บูธ
- กลุ่มเป้ ำหมำยจำกสถำนประกอบกำรภำคอุตสำหกรรมและอำคำร และหน่ วยงำนที่ เกี่ยวข้ อง ประมำณ
1,000 คน
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กิจกรรมส่ งเสริมธุรกิจ ESCO
สาหรั บผู้ท่ ผี ่ านอบรมจะได้ รับวุฒบิ ัตรเพื่อ
แสดงว่ า “ได้ เข้ าร่ วมอบรมให้ ความรู้ ด้าน
ESCO สาหรับสถานประกอบการ” จาก
สถาบันพลังงานฯ

อบรมให้ ควำมรู้ ด้ำน ESCOสำหรั บสถำนประกอบกำรในพืน้ ที่กรุ งเทพฯ และภูมภิ ำค จำนวน 3 ครั ง้
- เพื่อให้ สถำนประกอบกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในกำรให้ บริ กำรของ ESCO ควำมน่ ำเชื่อถือในกำรดำเนินงำนร่ วมกับบริ ษัทจัดกำรพลังงำน ทัง้ ในด้ ำนกำรทำ
สัญญำพลังงำน กำรตรวจวัดและพิสูจน์ ผลในมำตรกำรต่ ำงๆ
- เพื่อนำควำมรู้ ได้ ท่ จี ำกกำรอบรมฯ ไปประยุกต์ ให้ เหมำะสมกับสถำนประกอบกำรนัน้ ๆ รวมถึงกำรพิจำรณำเลือกใช้ บริษัทจัดกำรพลังงำนที่มีเหมำะสม

ช่ วงเวลำ
กำรจัดงำน

ครั ง้ ที่

ช่ วงเวลำกำรจัดงำน

พืน้ ที่จัดงำน

จำนวนผู้เข้ ำร่ วม (คน)

1

13 มิถนุ ายน 2562

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ

65

2

16 สิงหาคม 2562

โรงแรม อโมรา ท่าแพ จ.เชียงใหม่

-

3

มีนาคม 2563

นครราชสีมา
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กิจกรรมส่ งเสริมธุรกิจ ESCO
กิจกรรมศึกษำโครงกำรตัวอย่ ำงที่ประสบควำมสำเร็จจำกกำรใช้ บริกำร ESCO จำนวน 2 ครั ง้
เพื่อเป็ นแบบอย่ ำงที่ดีท่ จี ะสร้ ำงควำมเชื่อมั่นถึงกำรดำเนินกำรอนุรักษ์ พลังงำนด้ วยบริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCO) ให้ แก่ สถำนประกอบกำร
แหล่ งเงินทุน และหน่ วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

ช่ วงเวลำกำรจัดงำน

ครั ง้ ที่

ช่ วงเวลำกำรจัดงำน

1

กันยายน 2562

2

มีนาคม 2563
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เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่/คู่มือ
ต่างๆ สามารถดาวน์
โหลดผ่านเว็บไซต์
thaiesco.org (หัวข้อ
เอกสารดาวน์ โหลด)
และ Facebook
Fanpage : ESCO
Information Center
เอกสารเผยแพร่ดา้ น
การอนุรก
ั ษ์พลังงาน
จากการใช้บริการ
ESCO
(Success case of
ESCO

รายงานประจาปี
(Annual
Report)

คู่มือการตรวจรับรอง
การดาเนินงานของ
บริษท
ั จัด
การพลังงาน
(Code of Practice:
CoP)
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เว็บไซต์ ของโครงการฯ
ESCO Information Center (www.thaiesco.org)
ในส่วนของเว็บไซต์มีข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
ต่อผูท้ ี่สนใจ ได้แก่
่น
• สรุปกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ ESCO ที่ ผา
มา ภายใต้หวั ข้อ “รอบรัว้ ESCO”
• สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่ างๆ
ภายใต้โครงการได้ที่หวั ข้อ
“ประชาสัมพันธ์”
• ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ESCO
• เอกสารเผยแพร่ต่างๆ เช่น คู่มือ M&V
รายงานประจาปี เป็ นต้น
• การขึน
้ ทะเบียน ESCO
• ติดต่ อเรา / ข้อเสนอแนะร้องเรียน

THIS IS A
SAMPLE
TEXT
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Social Media

QR code

ส าหรั บ ประชาสั ม พั น ธ์ และสรุ ป ผล
กิจกรรมหรือการดาเนินงานเกี่ยวกับ
ธุ ร กิ จ ESCO
และถาม-ตอบ
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ต่ า ง ๆ กั บ ก ลุ่ ม
ผู้ประกอบการ บริษัทจัดการพลังงาน
หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ ส นใจธุ ร กิ จ
ESCO

ภาพตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ผ่าน
Facebook Fanpage

หน้ า Facebook Fanpage : ESCO Information Center
24

Social Media
Line Official : ESCO Information Center

ส าหรั บ ประ ชาสั ม พั น ธ์ แ ละ สรุ ป ผลกิ จ กรรมหรื อ การ
ด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ESCO
และถาม-ตอบ
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ต่ า ง ๆ กั บ ก ลุ่ ม ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร บ ริ ษั ท จั ด
การพลังงาน หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจธุรกิจ ESCO

QR code
หน้ า Line Official : ESCO Information Center

ภาพตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ผา่ น
Line Official
25
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กำรพัฒนำศักยภำพ
ESCO ในไทย
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กำรพัฒนำศักยภำพ ESCO ในไทย
จัดประชุมเครือข่ายบริษท
ั จัดการพลังงานไทย
เพื่อรับฟังการชีแ
้ จงข้อมูลเกีย
่ วกับโครงการฯ กิจกรรมต่างๆ
อีกทั้ง เป็น เวทีแลกเปลี่ยนข้อ มูล ข่า วสาร รับ ฟัง ความเห็น
หรือ ข้อ เสนอแนะต่างๆ จากบริษัท จัดการพลัง งานทุกราย
เพื่ อ น าข้ อ เสนอแนะไปปรั บ ปรุ ง แนวทางการด าเนิ น งาน
ต่อไป
ครั ง้ ที่

ช่ วงเวลำกำรจัดงำน

1

30 เมษายน 2562

2

ตุลาคม 2562

3

เมษายน 2563

ผู้เข้าร่วมประชุม : โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
- ผู้แทนจากบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
- ผู้แทนจากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
- ผู้แทนจากองค์กรสนับสนุนธุรกิจ ESCO ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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กำรพัฒนำศักยภำพ ESCO ในไทย
จัดอบรม ESCO Training Program ในพื้นทีก
่ รุงเทพฯ
- เพื่ อ สร้ า ง คว ามรู้ ค ว าม เข้ า ใ จแน วท าง กา รด าเนิ น ธุ ร กิ จ บ ริ ษั ท จั ด
การพลังงาน (ESCO) อย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน รวมถึงความรู้ความ
เข้าใจในเทคนิควิธก
ี ารด้านต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับการดาเนินธุรกิจบริษัทจัด
การพลังงานให้ประสบผลสาเร็จ
- เพื่อเป็นหลักสูตรพื้นฐานสาหรับการพัฒนาต่อยอดสาหรับการเข้าอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพบริษัทจัดการพลังงานใน
ระดับนานาชาติต่างๆ
จัดขึ้นจานวน 1 ครั้ง (ระยะเวลา 5 วัน) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562
กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม :
- บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ
- สมาชิกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย
- หน่วยงานที่สนใจธุรกิจ ESCO
28

กำรพัฒนำศักยภำพ ESCO ในไทย
จัดอบรมระบบรับรองการดาเนินงานของบริษท
ั จัดการพลังงานไทยจานวน 2 ครั้ง
ในพื้นทีก
่ รุงเทพฯ
เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ แ น ว
ท า ง ก า ร ขึ้ น ท ะ เ บี ย น / ก า ร ต่ อ อ า ยุ
ใ บ รั บ ร อ ง ก า ร เ ป็ น บ ริ ษั ท จั ด
การพลังงาน การควบคุมคุณภาพและ
ก ากับดูแลบริษัท จัดการพลัง งาน การ
ขอใบรับรองมาตรฐานการดาเนินงาน
ของบริษัทจัดการพลังงานไทย (Code
of Practice (CoP) Certificate) และ
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้โล่ประกาศ
เกียรติคุณแก่บริษัทจัดการพลังงาน

กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม :
- บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ
- สมาชิกสมาคมบริษท
ั จัดการพลังงานไทย
- หน่วยงานเอกชนด้านพลังงานที่สนใจขึน
้ ทะเบียนเป็นบริษท
ั จัด
การพลังงาน (ESCO)
- หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่

ช่วงเวลาการจัดงาน

1

20 มิถุนายน 2562

2

มกราคม 2563

สาหรั บผู้ท่ ผี ่ านอบรมจะได้ รับวุฒบิ ัตรเพื่อแสดงว่ า
“ได้ เข้ าร่ วมอบรมระบบรั บรองการดาเนินงานของ
บริษัทจัดการพลังงานไทย” จากสถาบันพลังงานฯ
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กำรพัฒนำศักยภำพ ESCO ในไทย
จัดกิจกรรมการพัฒนาต่อยอดความรูน
้ วัตกรรมด้านพลังงานสาหรับ ESCO
เพื่อศึกษา และสร้างความรูค
้ วามเข้าใจในนวัตกรรมพลังงานใหม่ๆ เพื่อนามาพัฒนาต่อยอดองค์ความรูใ
้ ห้แก่
บริษัทจัดการพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปประยุกต์ใช้ และการนาเทคโนโลยีด้านพลังงานมาใช้
ในการอนุรก
ั ษ์พลังงานในประเทศ รวมถึงมีการระดมความเห็นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการพัฒนา
นวัตกรรมพลังงานสาหรับบริษัทจัดการพลังงานในอนาคต
จัดงานในเดือนตุลาคม 2562 จานวน 1 ครัง้
กลุ่มเป้าหมาย
- บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
สถาบันพลังงานฯ
- สมาชิกสมาคมบริษท
ั จัดการพลังงานไทย
- คณะทางานโครงการฯ
30

กำรพัฒนำศักยภำพ ESCO ในไทย
การจัดทาระบบรับรองการดาเนินงานของบริษท
ั จัดการพลังงานไทย
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05

แนวทำงกำรพิ จ ำรณำเลื อ กใช้ บ ริ ก ำร
ESCO ที่ ขึ ้ น ท ะ เ บี ย น กั บ ส ถ ำ บั น
พลังงำนฯ
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ผูป้ ระกอบการจะรู้ได้อย่างไรว่ ำใครขึน้ ทะเบียนเป็ น ESCO กับสถำบัน
พลังงำนฯ ?
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมเป็ นหน่ วยงานเดียวที่รบั ขึ้นทะเบียนเป็ นบริษทั จัดการพลังงาน
ใบรับรองการเป็ นบริษทั จัดการพลังงานมีอายุ 1 ปี เท่านัน้
ผูป้ ระกอบการ/ผูร้ บั บริการสามารถขอดูใบรับรองการเป็ นบริษทั จัดการพลังงานได้จาก ESCO ทุกราย

33

ต ัวอย่างใบร ับรองการเป็นบริษ ัทจ ัดการพล ังงาน

ใบร ับรองภาษาไทย

ใบร ับรองภาษาอ ังกฤษ
34

แนวทางการคัดเลือกบริษัทจัดการพลังงานสาหรับผู้ประกอบการ
ความพร้อมของบุคลากรและ
ความเชี่ยวชาญขององค์กร
ESCO ควรมีบค
ุ ลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ

และองค์กรมีความเชีย่ วชาญ
และมีประสบการณ์ในการดาเนินงาน

1
2

จะต้องสามารถให้ขอ้ มูลในเรือ่ งของแหล่งเงินทุน
สาหรับโครงการทีจ่ ะดาเนินการ และสามารถในการ
ช่วยให้สถานประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้งา่ ย
ESCO ควรมีหน่ วยงานให้คาแนะนา

หรือฝึกอบรมให้กบั บุคลากรของสถาน
ประกอบการ

4

6

ESCO ควรมีประสบการณ์ในการดาเนิน

โครงการด้านอนุรกั ษ์พลังงาน

ทุนจดทะเบียนของ ESCO (สาหรับกรณี ที่

3

ให้คาแนะนา หรือจัดหาแหล่งทุน

ประสบการณ์ ในการดาเนินโครงการ
ที่ผ่านมา

บริ ษทั เป็ นผู้ลงทุน)
แสดงถึงความสามารถในการรับความเสีย่ งในการ
ดาเนินโครงการฯ รวมถึงการรับประกันผลประหยัด
ของโครงการฯ

ความพร้อมทางด้านเครื่องมือพืน้ ฐาน

5

มีความพร้อมในด้านเครือ่ งมือพืน้ ฐาน
สาหรับการตรวจวัดและพิสจู น์ผล

ความชัดเจนของข้อตกลงในสัญญา

7

เช่น การรับประกันผลการประหยัด สัดส่วน
การแบ่งผลการประหยัด
35

เว็บไซต์ ของโครงการฯ (www.thaiesco.org)
ื่ และสถานะของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ทีไ่ ด ้รับการขึน
รายชอ
้ ทะเบียนฯ กับสถาบันพลังงานฯ

มีบริษัททีไ่ ด ้รับการขึน
้ ทะเบียนเป็ นบริษัทจัด
การพลังงาน (ESCO)
จานวน 66 ราย
การแสดงสถานะของ ESCO ทีข
่ น
ึ้ ทะเบียน
ก ับสถาบ ันพล ังงานฯ ในเว็บไซต์ Thaiesco.org
- สถานะ “ต่อทะเบียน” คือ ESCO ที่ Active โดยสง่ ข ้อมูลผลการดาเนินงานรายปี
และได ้รับใบรับรองฯ จากสถาบันพลังงานฯ
- สถานะ “รอต่อทะเบียน” คือ ESCO ทีอ
่ ยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดสง่ ข ้อมูลผลการ
ดาเนินงานรายปี ให ้ทางสถาบันพลังงานฯ เพือ
่ ต่ออายุใบรับรองฯ
- สถานะ “ไม่ตอ
่ ทะเบียน” คือ ESCO ที Non-Active ไม่ดาเนินการสง่ ข ้อมูลผลการ
ดาเนินงานรายปี และใบรับรองฯ หมดอายุมากกว่า 3 ปี / ESCO ทีไ่ ม่มผ
ี ลงาน EPC
มากกว่า 5 ปี

สถานะ ESCO ที่
แสดงในเว็บไซต์
thaiesco.org

(ข้อมูล ณ ว ันที่ 24 ก.ค. 62)

องค์กรสน ับสนุนธุรกิจ ESCO
EGAT, PEA, MEA
36

ESCO Information Center
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
Tel. 0-2345-1250-51, 081-921-9874 Fax. 0-2038-5065
E-mail: admin@thaiesco.org, escocenter.iie@gmail.com
www.thaiesco.org, www.iie.or.th

Thank You
37

