การส่ งเสริมธุรกิจ ESCO ในไทย
ภายใต้ โครงการส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานและพลังงานทดแทน
สําหรั บผู้ประกอบการด้ วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
ดําเนินการโดย
นายรุ่ งเรื อง สายพวรรณ์
ผู้อาํ นวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
16 สิงหาคม 2562
งานอบรมให้ ความรู้ด้าน ESCO สําหรั บสถานประกอบการ
โรงแรมอโมร่ า ท่ าแพ จังหวัดเชียงใหม่

Content
บทบาทหน้ าที่ของสถาบันพลังงานฯ และผลการดําเนินงานที่ผ่านมา

01

แนะนําโครงการส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานและพลังงานทดแทนสําหรั บ
ผู้ประกอบการด้ วยบริ ษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

02

กิจกรรมส่ งเสริมธุรกิจ ESCO และสื่อเผยแพร่

03

แนวทางการพัฒนาศักยภาพ ESCO ในไทย

04

แนวทางการพิจารณาเลือกใช้ บริการ ESCO ที่ขนึ ้ ทะเบียนกับ
สถาบันพลังงานฯ

05
2

01

บทบาทหน้ าที่ของสถาบันพลังงานฯ
และผลการดําเนินงานที่ผ่านมา

3

บทบาทหน้ าที่ของสถาบันพลังงานฯ
สร้ างเครื อข่ ายคาม
ร่ วมมือกับหน่ วยงาน
ภาครั ฐและเอกชนทัง้
ในและต่ างประเทศ

การส่ งเสริม
จากภาครั ฐ

ESCO

Information

หน่ วยงานเดียวที่
รั บขึน้ ทะเบียน
บริษัทจัด
การพลังงาน

Center

สร้ างความเชื่อมั่น
การอนุรักษ์ พลังงาน
โดยกลไก ESCO
ให้ คาํ แนะนําด้ าน
แหล่ งเงินทุนเพื่อการ
อนุรักษ์ พลังงาน

กิจกรรมส่ งเสริม
การอนุรักษ์
พลังงานโดยกลไก
ESCO

ศูนย์ กลางข้ อมูลเพื่อ
เชื่อมโยงกันระหว่ างบริษัท
จัดการพลังงาน
ผู้ประกอบการและสถาบัน
การเงิน 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 ลานบาท มีผล
ประหยัดรวม 126.18 ktoe
สรางเครือขายความรวมมือ
หนวยงานตางประเทศ

สถาบันพลังงานฯ
ดําเนินการสงเสริม
ธุรกิจ ESCO ตั้งแตป
2550 - 2561

คิดเปนมูลคาผลประหยัด

ไดรับการสนับสนุน
ดําเนินโครงการจาก พพ.
โดยกองทุนเพื่อสงเสริม
การอนุรก
ั ษพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

5,622.93 ลานบาท

สรางเครือขายความ
รวมมือในประเทศกับ
ธนาคาร และองคกร

ไดแก ประเทศญีป
่ น
ุ จีน

สนับสนุนธุรกิจ ESCO

เกาหลีใต สิงคโปร ไตหวัน

(กฟผ. กฟภ. และ

สหรัฐอเมริกา เวียดนาม

สรุปผลการ

และอินโดนีเซีย

กฟน.)

ดําเนินงาน
ที่ผานมา

สื่อเผยแพร

จัดงาน Thailand

คูมือ M&V 16 มาตรการ,

ESCO Fair จํานวน

คูมือ Code of Practice
(CoP) และ ESCO
Annual Report

รวม 10 ครั้ง ผูเขารวม
กิจกรรมศึกษาดูงาน
โครงการทีป
่ ระสบ
ความสําเร็จจากการใช
บริการ ESCO จํานวนรวม
15 ครั้ง ผูเขารวมงานรวม
ประมาณ 530 คน

จัดอบรมดาน ESCO ให

จัดงาน ESCO

สถานประกอบการ,

Business Matching

ESCO, สถาบันการเงิน

จํานวนรวม 55 ครั้ง มี

และหนวยงานทีเ่ กีย
่ วของ

ผูเขารวมงานรวม

จํานวนรวม 39 ครั้ง
ผูเขารวมอบรมรวม
ประมาณ 2,000 คน

งานรวมประมาณ
11,000 คน

ประมาณ 4,000 คน
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ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ยอดสะสมจํานวนสัญญาประเภทที่มี 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
87

2555

330

208
127

2556

167

2557

2558

279

259

226

205

2559

385

375

354

2560

2561
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ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ยอดสะสมมูลคาการลงทุนรวมสัญญาประเภทที่มี EPC (ลานบาท)
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
1,318.42 2,209.47
2,324.35
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

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ยอดสะสมมูลคาผลประหยัดสัญญาประเภทที่มี EPC (ลานบาท)
สะสมภาคอาคารธุรกิจ

สะสมภาคอุตสาหกรรม

ยอดสะสมรวม

5,021.17
4,239.19
3,890.44

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

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
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ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ยอดสะสมผลประหยัดสัญญาประเภทที่มี EPC (ktoe)
สะสมภาคอาคารธุรกิจ

สะสมภาคอุตสาหกรรม

109.48
93.11

97.15

ยอดสะสมรวม
117.06
103.52

104.45

126.18

124.78

120.22
105.70

106.34

82.74
69.19
43.70
42.78
26.12

44.52

50.26

61.40

26.67
0.92

0.55
2552

2553

10.37

7.79

5.74
2554

2555

2556

12.33

2557

13.54

2558

15.77

2559

19.09

2560

19.84

2561
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มาตรการอนุรักษพลังงานและจํานวนครั้งที่ผูประกอบการนิยมใชในภาคอุตสาหกรรม ป 2552 - 2561

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา

Waste Heat Recovery

17

Voltage Regulator

48

Variable Speed Drive (VSD)

57

Solar Cell

สัดสวนมาตรการในภาคอุตสาหกรรมป 2552-2561 สูงสุด 3 อันดับ

17

Ozone

10

other
VSD
25%
Lighting
35%

Air Compressor
40%

41

Lighting
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

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
สัดสวนมาตรการในภาคอาคารป 2552-2561 สูงสุด 3 อันดับ
VSD
27%

Air conditioning
System (Chiller)
37%

Lighting
36%
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02

แนะนํ า โครงการส่ งเสริ ม การ
อนุ รั ก ษ์ พลั ง งานและพลั ง งาน
ทดแทนสํ า หรั บ ผู้ ป ระกอบการ
ด้ ว ย บ ริ ษั ท จั ด ก า ร พ ลั ง ง า น
(ESCO)

12

โครงการส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานและพลังงานทดแทน
สําหรั บผู้ประกอบการด้ วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
ได้ รับการสนับสนุนจากสํานักงานบริหารกองทุนเพื่อส่ งเสริมการ
อนุรักษ์ พลังงาน (ส.กทอ.) โดยกองทุนเพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ดําเนินการโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 18 เดือน (มีนาคม 2562 – สิงหาคม 2563)

13

วัตถุประสงค์ โครงการ

01
02
03
04

ส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ พลังงานและพลังงานทดแทนด้ วยศักยภาพของ
ยุทธศาสตร์ หลักของแผนอนุรักษ์ พลังงานปี 2558 – 2579

ESCO

ตาม

ส่ งเสริ มให้ สถานประกอบการมีการใช้ พลังงานอย่ างมีประสิทธิภาพด้ วยบริ การของบริ ษัทจัด
การพลังงาน
เสริ มสร้ างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรของบริ ษัทจัดการพลังงานให้ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในการดําเนินการอนุรักษ์ พลังงานด้ วยรู ปแบบ ESCO ได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาระบบรั บรองการดําเนิ นงานของบริ ษัทจัดการพลั งงานไทยให้ มีการดําเนิ นงาน
เป็ นไปตามมาตรฐานที่กําหนด และยกระดับคุ ณภาพของบริ ษัทจัดการพลั งงานให้ มีความ
น่ าเชื่อถือ
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03

กิจกรรมส่ งเสริมธุรกิจ
ESCO และสื่อเผยแพร่

15

พืน้ ที่จัดกิจกรรมส่ งเสริมธุรกิจ ESCO
จ.เชียงใหม

(งานอบรมใหความรูด
 า น
ESCO สําหรับสถาน
ประกอบการ)

จ.นครราชสีมา

(งานอบรมใหความรูด
 า น
ESCO สําหรับสถาน
ประกอบการ)

จ.พระนครศรีอยุธยา
(สัมมนา ESCO
Roadshow)

กรุงเทพฯ

จ.ระยอง

(สัมมนา ESCO
Roadshow)

งานสัมมนาเปดโครงการฯ
ESCO Roadshow
Thailand ESCO Fair

อบรมใหความรูด
 า น ESCO สําหรับสถานประกอบการ

ESCO Training Program

งานอบรมระบบรับรองการดําเนินงานของ ESCO

ประชุมเครือขาย ESCO
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กิจกรรมส่ งเสริมธุรกิจ ESCO
สัมมนาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เปิ ดโครงการส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานและพลังงานทดแทน
สําหรับผู้ประกอบการด้ วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) จัดขึน้ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ณ ห้ องแกรนด์ รัชดา ชัน้ 5 โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค รั ชดา กรุ งเทพฯ
- เพื่อส่ งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
- เพื่อสร้ างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้ เกิดการดําเนินธุรกิจ และการลงทุนด้ านการอนุรักษ์ พลังงานรวมถึงเปิ ดโอกาสให้ บริษัทจัดการพลังงานได้ แสดงศักยภาพ

มีผูเขารวมงานจากโรงงานอุตสาหกรรม อาคารธุรกิจ หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานเอกชนดานพลังงาน จํานวนรวม 225 คน
ผูรวมออกบูธนิทรรศการ ไดแก ESCO Information Center, องคกรสนับสนุนธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (กฟผ. และ กฟภ.),
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) และธนาคาร รวมจํานวน 18 บูธ
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กิจกรรมส่ งเสริมธุรกิจ ESCO

ESCO Roadshow ในพืน้ ที่กรุ งเทพและภูมภิ าคจํานวน 3 ครัง้
(จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ระยอง และกรุ งเทพฯ )

- เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการฯ รวมถึงแนะนําการอนุ รักษ์ พลังงานด้ วยรู ปแบบ ESCO และประโยชน์ ท่ ีจะได้ รับจาก
การใช้ บริ การ ESCO
- ส่ งเสริ มให้ สถานประกอบการมีการใช้ พลังงานอย่ างมีประสิทธิภาพด้ วยบริ การของบริ ษัทจัดการพลังงาน จากการ
พบปะ แลกเปลี่ยนข้ อมูล และ ESCO ได้ มีโอกาสแนะนํารู ปแบบการให้ บริการกับสถานประกอบการ
- มีจัดบูธนิทรรศการประมาณ 10 บูธ จากบริษัทจัดการพลังงาน และแหล่ งเงินทุน
- กลุ่มเป้ าหมายจากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและอาคาร และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง

ช่ วงเวลา
การจัดงาน

ครั ง้ ที่

ช่ วงเวลาการจัดงาน

พืน้ ที่จัดงาน

1

7 สิงหาคม 2562

โรงแรมคลาสสิค คามิโอ พระนครศรี อยุธยา

2

กันยายน 2562

ระยอง

3

มีนาคม 2563

กรุงเทพฯ
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กิจกรรมส่ งเสริมธุรกิจ ESCO
Thailand ESCO Fair 2020

จัดงานในช่ วง
เดือนกรกฎาคม
2563

- เพื่อเผยแพร่ ผลสําเร็ จจากการดําเนิ นโครงการฯ รวมถึงผลงานที่ประสบความสําเร็ จจากการใช้ บริ การ
ESCO
- มีการมอบรางวัลให้ สถานประกอบการที่ประสบความสําเร็ จจากการใช้ บริ การ ESCO (ESCO
Project Awards)
- มีการมอบรางวัลบริษัทจัดการพลังงานดีเด่ น (Excellent ESCO Awards)
- มี ก ารมอบรางวัลให้ แก่ สถาบัน การเงิน ที่ ใ ห้ ก ารสนั บสนุ น ธุ ร กิจ บริ ษัท จั ดการพลั ง งาน (Excellent
ESCO Financial Supporting Awards)
- มีการจัดบูธนิทรรศการเพื่อแนะนําจากบริ ษัทจัดพลังงาน แหล่ งเงินทุน หน่ วยงานภาครั ฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้ อง ไม่ น้อยกว่ า 40 บูธ
- กลุ่มเป้ าหมายจากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและอาคาร และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง ประมาณ
1,000 คน
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กิจกรรมส่ งเสริมธุรกิจ ESCO
สําหรั บผู้ท่ ีผ่านอบรมจะได้ รับวุฒบิ ัตรเพื่อ
แสดงว่ า “ได้ เข้ าร่ วมอบรมให้ ความรู้ ด้าน
ESCO สําหรั บสถานประกอบการ” จาก
สถาบันพลังงานฯ

อบรมให้ ความรู้ ด้าน ESCOสําหรั บสถานประกอบการในพืน้ ที่กรุ งเทพฯ และภูมภิ าค จํานวน 3 ครั ง้
- เพื่อให้ สถานประกอบการมีความรู้ ความเข้ าใจในการให้ บริ การของ ESCO ความน่ าเชื่อถือในการดําเนินงานร่ วมกับบริ ษัทจัดการพลังงาน ทัง้ ในด้ านการทํา
สัญญาพลังงาน การตรวจวัดและพิสูจน์ ผลในมาตรการต่ างๆ
- เพื่อนําความรู้ ได้ ท่ จี ากการอบรมฯ ไปประยุกต์ ให้ เหมาะสมกับสถานประกอบการนัน้ ๆ รวมถึงการพิจารณาเลือกใช้ บริษัทจัดการพลังงานที่มีเหมาะสม

ช่ วงเวลา
การจัดงาน

ครั ง้ ที่

ช่ วงเวลาการจัดงาน

พืน้ ที่จัดงาน

จํานวนผู้เข้ าร่ วม (คน)

1

13 มิถนุ ายน 2562

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ

65

2

16 สิงหาคม 2562

โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่

-

3

มีนาคม 2563

นครราชสีมา

-
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กิจกรรมส่ งเสริมธุรกิจ ESCO
กิจกรรมศึกษาโครงการตัวอย่ างที่ประสบความสําเร็จจากการใช้ บริการ ESCO จํานวน 2 ครั ง้
เพื่อเป็ นแบบอย่ างที่ดีท่ จี ะสร้ างความเชื่อมั่นถึงการดําเนินการอนุรักษ์ พลังงานด้ วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ให้ แก่ สถานประกอบการ
แหล่ งเงินทุน และหน่ วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

ช่ วงเวลาการจัดงาน

ครั ง้ ที่

ช่ วงเวลาการจัดงาน

1

กันยายน 2562

2

มีนาคม 2563
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เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ /คู่มือ
ต่ างๆ สามารถดาวน์
โหลดผ่ านเว็บไซต์
thaiesco.org (หัวข้ อ
เอกสารดาวน์ โหลด)
และ Facebook

Fanpage : ESCO
Information Center
เอกสารเผยแพรดา น
การอนุรก
ั ษพลังงาน
จากการใชบริการ
ESCO
(Success case of
ESCO

รายงานประจําป
(Annual
Report)

คูมือการตรวจรับรอง
การดําเนินงานของ
บริษท
ั จัด
การพลังงาน
(Code of Practice:
CoP)
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เว็บไซต์ ของโครงการฯ

ESCO Information Center (www.thaiesco.org)
ในส่ วนของเว็บไซต์ มีข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
ต่ อผู้ท่ สี นใจ ได้ แก่
• สรุ ปกิจกรรมส่ งเสริ มธุรกิจ ESCO ที่ผ่าน
มา ภายใต้ หวั ข้ อ “รอบรั ว้ ESCO”
• สามารถติดตามข่ าวสารกิจกรรมต่ างๆ
ภายใต้ โครงการได้ ท่ หี ัวข้ อ
“ประชาสัมพันธ์ ”
• ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ESCO
• เอกสารเผยแพร่ ต่างๆ เช่ น คู่มือ M&V
รายงานประจําปี เป็ นต้ น
• การขึน
้ ทะเบียน ESCO
• ติดต่ อเรา / ข้ อเสนอแนะร้ องเรี ยน

THIS IS A
SAMPLE
TEXT
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Social Media

QR code

สํ า หรั บ ประชาสั ม พั น ธ และสรุ ป ผล
กิจกรรมหรือการดําเนินงานเกี่ยวกับ
ธุ ร กิ จ ESCO
และถาม-ตอบ
ข อ เ ส น อ แ น ะ ต า ง ๆ กั บ ก ลุ ม
ผูประกอบการ บริษัทจัดการพลังงาน
หรื อ หน ว ยงานอื่ น ๆ ที่ ส นใจธุ ร กิ จ
ESCO

ภาพตัวอยางการประชาสัมพันธผาน
Facebook Fanpage

หน้ า Facebook Fanpage : ESCO Information Center
24

Social Media
Line Official : ESCO Information Center

สํ า หรั บ ประ ชาสั ม พั น ธ แ ละ สรุ ป ผลกิ จ กรรมหรื อ การ
ดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ESCO
และถาม-ตอบ
ข อ เ ส น อ แ น ะ ต า ง ๆ กั บ ก ลุ ม ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร บ ริ ษั ท จั ด
การพลังงาน หรือหนวยงานอื่นๆ ที่สนใจธุรกิจ ESCO

QR code
หน้ า Line Official : ESCO Information Center

ภาพตัวอยางการประชาสัมพันธผา น
Line Official
25
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การพัฒนาศักยภาพ
ESCO ในไทย
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การพัฒนาศักยภาพ ESCO ในไทย
จัดประชุมเครือขายบริษท
ั จัดการพลังงานไทย
เพื่อรับฟงการชีแ
้ จงขอมูลเกีย
่ วกับโครงการฯ กิจกรรมตางๆ
อีกทั้ง เปน เวทีแลกเปลี่ยนขอ มูล ขา วสาร รับ ฟง ความเห็น
หรือ ขอ เสนอแนะตา งๆ จากบริษัท จัด การพลัง งานทุกราย
เพื่ อ นํ า ข อ เสนอแนะไปปรั บ ปรุ ง แนวทางการดํ า เนิ น งาน
ตอไป
ครั ง้ ที่

ช่ วงเวลาการจัดงาน

1

30 เมษายน 2562

2

ตุลาคม 2562

3

เมษายน 2563

ผูเขารวมประชุม : โดยมีผูเขารวมประชุมจากหนวยงานที่เกี่ยวของดังนี้
- ผูแทนจากบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
- ผูแทนจากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
- ผูแทนจากองคกรสนับสนุนธุรกิจ ESCO ไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
(กฟผ.) การไฟฟานครหลวง (กฟน.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
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การพัฒนาศักยภาพ ESCO ในไทย
จัดอบรม ESCO Training Program ในพื้นทีก
่ รุงเทพฯ
- เพื่ อ ส ร า ง ค ว าม รู ค ว าม เข า ใจ แน ว ทา ง กา รดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ บริ ษั ท จั ด
การพลังงาน (ESCO) อยางถูกตองและมีมาตรฐาน รวมถึงความรูความ
เขาใจในเทคนิควิธก
ี ารดานตางๆ ที่จําเปนสําหรับการดําเนินธุรกิจบริษัทจัด
การพลังงานใหประสบผลสําเร็จ
- เพื่อเปนหลักสูตรพื้นฐานสําหรับการพัฒนาตอยอดสําหรับการเขาอบรม
หลักสูตรฝกอบรมรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพบริษัทจัดการพลังงานใน
ระดับนานาชาติตางๆ
จัดขึ้นจํานวน 1 ครั้ง (ระยะเวลา 5 วัน) ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2562
กลุมผูเขารวมอบรม :
- บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ
- สมาชิกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย
- หนวยงานที่สนใจธุรกิจ ESCO
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การพัฒนาศักยภาพ ESCO ในไทย
จัดอบรมระบบรับรองการดําเนินงานของบริษท
ั จัดการพลังงานไทยจํานวน 2 ครั้ง
ในพื้นทีก
่ รุงเทพฯ
เ พื่ อ ส ร า ง ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ แ น ว
ท า ง ก า ร ขึ้ น ท ะ เ บี ย น / ก า ร ต อ อ า ยุ
ใ บ รั บ ร อ ง ก า ร เ ป น บ ริ ษั ท จั ด
การพลังงาน การควบคุมคุณภาพและ
กํา กับ ดูแ ลบริษัท จัด การพลัง งาน การ
ขอใบรับรองมาตรฐานการดําเนินงาน
ของบริษัทจัดการพลังงานไทย (Code
of Practice (CoP) Certificate) และ
หลักเกณฑการพิจารณาใหโลประกาศ
เกียรติคุณแกบริษัทจัดการพลังงาน

กลุมผูเขารวมอบรม :
- บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ที่ขน
ึ้ ทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ
- สมาชิกสมาคมบริษท
ั จัดการพลังงานไทย
- หนวยงานเอกชนดานพลังงานที่สนใจขึน
้ ทะเบียนเปนบริษท
ั จัด
การพลังงาน (ESCO)
- หนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของ
ครั้งที่

ชวงเวลาการจัดงาน

1

20 มิถุนายน 2562

2

มกราคม 2563

สําหรั บผู้ท่ ผี ่ านอบรมจะได้ รับวุฒบิ ัตรเพื่อแสดงว่ า
“ได้ เข้ าร่ วมอบรมระบบรั บรองการดําเนินงานของ
บริษัทจัดการพลังงานไทย” จากสถาบันพลังงานฯ
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การพัฒนาศักยภาพ ESCO ในไทย
จัดกิจกรรมการพัฒนาตอยอดความรูน
 วัตกรรมดานพลังงานสําหรับ ESCO
เพื่อศึกษา และสรางความรูค
 วามเขาใจในนวัตกรรมพลังงานใหมๆ เพื่อนํามาพัฒนาตอยอดองคความรูใ
 หแก
บริษัทจัดการพลังงานและหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปประยุกตใช และการนําเทคโนโลยีดานพลังงานมาใช
ในการอนุรก
ั ษพลังงานในประเทศ รวมถึงมีการระดมความเห็นรวมกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของการพัฒนา
นวัตกรรมพลังงานสําหรับบริษัทจัดการพลังงานในอนาคต
จัดงานในเดือนตุลาคม 2562 จํานวน 1 ครัง้
กลุมเปาหมาย
- บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
สถาบันพลังงานฯ
- สมาชิกสมาคมบริษท
ั จัดการพลังงานไทย
- คณะทํางานโครงการฯ
30

การพัฒนาศักยภาพ ESCO ในไทย
การจัดทําระบบรับรองการดําเนินงานของบริษท
ั จัดการพลังงานไทย

31

05

แนวทางการพิ จ ารณาเลื อ กใช้ บ ริ ก าร
ESCO ที่ ขึ ้ น ท ะ เ บี ย น กั บ ส ถ า บั น
พลังงานฯ

32

ผ้ ูประกอบการจะร้ ูได้ อย่ างไรว่ าใครขึน้ ทะเบียนเป็ น ESCO กับสถาบัน

พลังงานฯ ?

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมเป็ นหน่ วยงานเดียวที่รับขึน้ ทะเบียนเป็ นบริษัทจัดการพลังงาน
ใบรั บรองการเป็ นบริษัทจัดการพลังงานมีอายุ 1 ปี เท่ านัน้
ผู้ประกอบการ/ผู้รับบริการสามารถขอดูใบรั บรองการเป็ นบริษัทจัดการพลังงานได้ จาก ESCO ทุกราย

33

ต ัวอย่างใบร ับรองการเป็นบริษ ัทจ ัดการพล ังงาน

ใบร ับรองภาษาไทย

ใบร ับรองภาษาอ ังกฤษ
34

แนวทางการคัดเลือกบริ ษัทจัดการพลังงานสําหรับผู้ประกอบการ
ความพร้ อมของบุคลากรและ
ความเชี่ยวชาญขององค์ กร
ESCO ควรมีบค
ุ ลากรที่มีความรู้ ความสามารถ

และองค์กรมีความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ในการดําเนินงาน

1
2

จะต้ องสามารถให้ ข้อมูลในเรื่ องของแหล่งเงินทุน
สําหรับโครงการที่จะดําเนินการ และสามารถในการ
ช่วยให้ สถานประกอบการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนได้ ง่าย
ESCO ควรมีหน่ วยงานให้ คาํ แนะนํา

หรื อฝึ กอบรมให้ กบั บุคลากรของสถาน
ประกอบการ

4
6

ESCO ควรมีประสบการณ์ในการดําเนิน

โครงการด้ านอนุรักษ์ พลังงาน

ทุนจดทะเบียนของ ESCO (สําหรับกรณีท่ ี

3

ให้ คาํ แนะนํา หรื อจัดหาแหล่ งทุน

ประสบการณ์ ในการดําเนินโครงการ
ที่ผ่านมา

5
7

บริษัทเป็ นผู้ลงทุน)

แสดงถึงความสามารถในการรับความเสี่ยงในการ
ดําเนินโครงการฯ รวมถึงการรับประกันผลประหยัด
ของโครงการฯ

ความพร้ อมทางด้ านเครื่ องมือพืน้ ฐาน
มีความพร้ อมในด้ านเครื่ องมือพื ้นฐาน
สําหรับการตรวจวัดและพิสจู น์ผล

ความชัดเจนของข้ อตกลงในสัญญา
เช่น การรับประกันผลการประหยัด สัดส่วน
การแบ่งผลการประหยัด
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เว็บไซต์ ของโครงการฯ (www.thaiesco.org)
ื่ และสถานะของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ทีไ่ ด ้รับการขึน
รายชอ
้ ทะเบียนฯ กับสถาบันพลังงานฯ
มีบริษัททีไ่ ด ้รับการขึน
้ ทะเบียนเป็ นบริษัทจัด
การพลังงาน (ESCO)
จํานวน 65 ราย
้ึ ทะเบียน
การแสดงสถานะของ ESCO ทีข
่ น
ก ับสถาบ ันพล ังงานฯ ในเว็บไซต์ Thaiesco.org
- สถานะ “ต่อทะเบียน” คือ ESCO ที่ Active โดยสง่ ข ้อมูลผลการดําเนินงานรายปี
และได ้รับใบรับรองฯ จากสถาบันพลังงานฯ
- สถานะ “รอต่อทะเบียน” คือ ESCO ทีอ
่ ยูร่ ะหว่างดําเนินการจัดสง่ ข ้อมูลผลการ
ดําเนินงานรายปี ให ้ทางสถาบันพลังงานฯ เพือ
่ ต่ออายุใบรับรองฯ
- สถานะ “ไม่ตอ
่ ทะเบียน” คือ ESCO ที Non-Active ไม่ดําเนินการสง่ ข ้อมูลผลการ
ดําเนินงานรายปี และใบรับรองฯ หมดอายุมากกว่า 3 ปี / ESCO ทีไ่ ม่มผ
ี ลงาน EPC
มากกว่า 5 ปี

สถานะ ESCO
ที่แสดงใน
เว็บไซต
thaiesco.org

(ข้อมูล ณ ว ันที่ 24 ก.ค. 62)

องค์กรสน ับสนุนธุรกิจ ESCO
EGAT, PEA, MEA
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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
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