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คำนำ
พลังงานถือเปนหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจในยุคปจจุบัน การมุงมั่นที่จะประหยัด
พลังงานหรือลดการใชพลังงานจึงเปนสิ่งสำคัญที่สถานประกอบการตางเรงหาหนทางในการใช
พลังงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แตอยางไรก็ตามการที่จะเกิดผลการอนุรักษพลังงานอยาง
เปนรูปธรรมจำเปนตองอาศัยความรวมมืออยางจริงจังทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให
เกิดความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษพลังงาน
ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เปนอีกหนึ่งตัวชวยในการอนุรักษพลังงานที่ภาครัฐใหการ
สนับสนุน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได
มอบหมายใหสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ดำเนินการ
จัดทำกิจกรรมตางๆ เพื่อผลักดันใหสถานประกอบการไดใชบริการบริษัทจัดการพลังงานอยาง
แพรหลายมากยิ่งขึ้น
คณะผูจัดทำไดจัดทำรายงานประจำปสถานภาพธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO
Annual Report) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานในป 2556
ประกอบดวย ผลการดำเนินกิจกรรมภายใตโครงการสงเสริมและพัฒนาการอนุรักษพลังงาน
โดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน ผลการดำเนินงานของธุรกิจ ESCO ป 2554 - 2556 กรณี
ศึกษาโครงการที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงแหลงเงินทุนเพื่อการอนุรักษพลังงาน
สุดทายนี้ ขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวง
พลังงาน ที่ไดใหการสนับสนุนการดำเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาการอนุรักษพลังงานโดย
กลไกบริษัทจัดการพลังงาน และบริษัทจัดการพลังงาน รวมถึงหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
สำหรับความรวมมือในการใหขอมูลและรายละเอียดตางๆ อันเปนประโยชนตอการจัดทำรายงาน
ประจำปเลมนี้ และยินดีรับขอคิดเห็น ตลอดจนคำแนะนำตางๆ เพื่อใชในการปรับปรุงเนื้อหาใหดี
ยิ่งขึ้น โดยหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานประจำปสถานภาพธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO
Annual Report) จะเปนประโยชนตอผูที่สนใจ เพื่อนำไปศึกษาและเปนแนวทางในการตัดสินใจ
ลงทุนดานการอนุรักษพลังงานตอไป

คณะผูจัดทำ
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คณะผูจ ดั ทำ
1. นางอัมราพร อัชวังกูล

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

ที่ปรึกษา

2. นายสารรัฐ ประกอบชาติ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

ที่ปรึกษา

3. นายสยาม มัชฌิมา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

ที่ปรึกษา

4. นายพงศพันธุ วรสายัณห

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

ที่ปรึกษา

5. นายหิน นววงศ

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

ประธานคณะทำงาน

6. นายณรงค บัณฑิตกมล

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

รองประธานคณะทำงาน

7. นายรวิวัฒน พนาสันติภาพ

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

รองประธานคณะทำงาน

8. นายไพรัตน ตังคเศรณี

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

คณะทำงาน

9. นายปญญา โสภาศรีพันธ

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

คณะทำงาน

10. นายสมมาตร สุพานิชยวิทย

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

คณะทำงาน

11. นายพอง เหลืองแสงทอง

บริษัท บี.ที.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

คณะทำงาน

12. นายกรัณย รักษเจริญ

บริษัท จัดการอากาศอัด จำกัด

คณะทำงาน

13. นายอุดมศักดิ์ บุญศรีโรจน

บริษัท สมารท เอนเนอรยี่ เซฟวิ่ง จำกัด

คณะทำงาน

14. นายอาทิตย เวชกิจ

บริษัท เอกซเซลเลนท เอ็นเนอรยี่ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

คณะทำงาน

15. นายชาญชัย กฤตพรตพิศุทธิ์

บริษัท เอ็นเนอรยี่ คอนเซอรเวชั่น ซีสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด

คณะทำงาน

16. นายทรงเกียรติ หลิ่มศิริ

บริษัท การันตี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

คณะทำงาน

17. นายพีรศุษม ธีระโกเมน

บริษัท โกลดมารก เทคนิคัล ซัพพลาย จำกัด

คณะทำงาน

18. นายอรรถพร โรจนารักษ

บริษัท แอสเทน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เอ็นเนอรยี่ จำกัด

คณะทำงาน

19. นายอนันต ตปนียสร

มูลนิอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย

คณะทำงาน

20. นายเมฆ เสรีกุล

ธนาคารกสิกรไทย

คณะทำงาน

21. นายรุงเรือง สายพวรรณ

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

คณะทำงานและเลขานุการ
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1
บทที่

บทนำ
พลั ง งานเป น ป จ จั ย ที่ มี ค วามสำคั ญ ต อ การดำรงชี วิ ต ประจำวั น
การปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพชีวิต และการพัฒ นาเศรษฐกิ จของประเทศ โดย
เฉพาะอยางยิ่ง ประเทศไทยซึ่งเปนประเทศกำลังพัฒนา มีความตองการ
พลั ง งานเพิ่ ม มากขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง แต เ นื่ อ งจากทรั พ ยากรพลั ง งาน
ภายในประเทศมี ค อ นข า งจำกั ด จึ ง ต อ งพึ่ ง พาการนำเข า พลั ง งานจาก
ตางประเทศกวาครึง่ หนึง่ ของความตองการและสัดสวนการพึง่ พามีแนวโนม
สูงขึ้นเปนลำดับ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงในการจัดหาพลังงาน
ในอนาคต นอกจากนี้ราคาพลังงานก็มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ทำใหเปนภาระตอผูใชพลังงาน ความสามารถในการแขงขันในเชิงเศรษฐกิจ
และดุ ล การค า ระหว า งประเทศ โดยในป 2555 อั ต ราการเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจไทยขยายตัวรอยละ 6.4 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอุปสงค
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ สงผลใหการใชพลังงานเพิ่มขึ้นจาก
ป 2554 รอยละ 3.9 และพบวามีการใชพลังงานเพิ่มขึ้นเกือบทุกสาขา
เศรษฐกิจ โดยสาขาอุตสาหกรรมเปนสาขาเศรษฐกิจที่มีการใชพลังงาน
มากที่สุด รองลงมาประกอบดวยสาขาขนสง บานอยูอาศัย ธุรกิจการคา
และเกษตรกรรม ตามลำดับ

จากวิกฤตการณดังกลาว
ภาครัฐไดเล็งเห็นความสำคัญ
ถึงการผลักดันใหทุกฝาย
เห็นความสำคัญของการ
อนุรักษพลังงานมากยิ่งขึ้น

จากวิกฤตการณดังกลาว ภาครัฐไดเล็งเห็นความสำคัญถึงการ
ผลักดันใหทุกฝายเห็นความสำคัญของการอนุรักษพลังงานมากยิ่งขึ้น
โดยไดสนับสนุน สงเสริมใหธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ไดเขามา
มีบทบาทในการอนุรักษพลังงาน ลดตนทุนการผลิต มีสวนรวมในการ
สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงานของภาคอุตสาหกรรม
และอาคารพาณิชยตลอดจนเสริมสรางศักยภาพการแขงขันทางการตลาด
โดย ESCO ไดเขามาตรวจวิเคราะหปญหาดานพลังงาน พรอมทั้งลงมือ
ดำเนินการปรับปรุงใหแก โรงงาน/อาคาร รวมถึงการสนับสนุนดานเงินทุน
แตก็ยังมีโรงงาน/อาคารไมมากนักที่มีความเขาใจและรูรายละเอียดของ
ระบบการให บ ริ ก ารดั ง กล า วซึ่ ง ส ง ผลให ธุ ร กิ จ บริ ษั ท จั ด การพลั ง งาน
ยังไมเปนที่แพรหลายมากนัก
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สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยได
รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)
กระทรวงพลังงานในการดำเนิน “โครงการสงเสริมและพัฒนาการอนุรักษ
พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน” มาอยางตอเนื่องเปนปที่ 6 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อมุงเนนการสงเสริมใหมีการใชกลไก ESCO ในการอนุรักษ
พลั ง งานเพิ่ ม มากขึ้ น และสร า งความเชื่ อ มั่ น ให แ ก ส ถานประกอบการกลุ ม
อุ ต สาหกรรมและธุ ร กิ จ รวมทั้ ง หน ว ยงานราชการในการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช
ESCO ในการดำเนินโครงการอนุรักษพลังงาน อีกทั้งสงเสริมใหมีผูใหบริการ
รายใหมในธุรกิจ ESCO เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาความเปนมืออาชีพในการ
ใหบริการใหอยูในมาตรฐานที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล
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2
บทที่

ESCO Information
Center เปนศูนยกลางขอมูลให
คำปรึกษาและแนะนำ โดยจัดขึ้น
เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูที่
เกี่ยวของในธุรกิจ ESCO

ผลการดำเนินกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมภายใตโครงการสงเสริมและพัฒนาการอนุรักษ
พลังงาน โดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน ไดจัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหสถาน
ประกอบการมีการใชกลไกบริษัทจัดการพลังงานในการดำเนินโครงการ
ดานการอนุรกั ษพลังงานเพิม่ มากขึน้ อยางตอเนือ่ ง โดยการสรางความเชือ่ มัน่
ใหแกสถานประกอบการกลุมอุตสาหกรรมและธุรกิจ รวมถึงหนวยงาน
ราชการในการตัดสินใจเลือกใชกลไกบริษทั จัดการพลังงาน และเพือ่ สงเสริม
ใหมผี ใู หบริการรายใหมในธุรกิจบริษทั จัดการพลังงานเพิม่ มากขึน้ ตลอดจน
พัฒนาความเปนมืออาชีพในการใหบริการใหอยูในมาตรฐานที่ยอมรับทั้งใน
ระดับประเทศและสากล รวมถึงเปนศูนยกลางในการสนับสนุนและแลกเปลีย่ น
ขอมูลสำหรับผูท เี่ กีย่ วของในธุรกิจบริษทั จัดการพลังงาน โดยมีรายละเอียด
การดำเนินกิจกรรมที่ผานมา ดังนี้
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2.1 ESCO Information Center
ESCO Information Center เปนศูนยกลางขอมูลใหคำปรึกษาและแนะนำ โดยจัดขึ้นเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแก
ผูที่เกี่ยวของในธุรกิจ ESCO ใหรวมกันสนับสนุนการลงทุน ดานการอนุรักษพลังงานมากยิ่งขึ้น โดยมีการทบทวนผล
การดำเนินงานดวยการรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหปญหาที่เปนอุปสรรคตอการดำเนินการของธุรกิจ ESCO เพื่อหา
แนวทางการแกไขตอไป รวมทั้งเปนศูนยกลางขอมูลเพื่อเชื่อมโยงกันระหวางบริษัทจัดการพลังงาน ผูประกอบการและ
สถาบันการเงินและผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูประกอบการที่สนใจสามารถรับทราบขอมูลรูปแบบการใหบริการและประโยชนที่
จะไดรับจากการใชบริการจากบริษัทจัดการพลังงานไดงายยิ่งขึ้น และยังเปนสวนที่รับปรึกษา แนะนำ ใหความรู และขอมูล
เพิ่มเติมแกผูสนใจที่มีขอสงสัยและตองการซักถามรายละเอียดดานพลังงาน การตัดสินใจเลือกลงทุนเพื่อการอนุรักษ
พลังงานกับบริษัทจัดการพลังงานไดอยางเหมาะสม โดย ESCO Information Center จะใหขอมูลกับผูที่สนใจดานการ
อนุรักษพลังงาน เบื้องตนดังนี้
• การดำเนินการบริหารโครงการของบริษัทจัดการพลังงานตางๆ
• ใหคำแนะนำดานความชวยเหลือจากภาครัฐ เชน BOI หรือสิทธิประโยชนทางภาษี
• ใหคำแนะนำความรูดานเทคโนโลยีการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน
• การใชประโยชนจาก ESCO Information Center
• ใหคำแนะนำดานแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ำ
• การใหคำแนะนำในการสมัครเขารวมโครงการ ESCO
ESCO Information Center ยังเปนศูนยขอมูลที่เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลเบื้องตนของบริษัทจัดการพลังงาน
ประกอบไปดวย ตัวอยางมาตรการที่ประสบความสำเร็จ บทสัมภาษณผูบริหารของโรงงานที่ประสบความสำเร็จ รายชื่อ
หั ว ข อ อาคารควบคุ ม รู ป แบบการลงทุ น ขี ด ความสามารถของ ESCO สั ญ ญาพลั ง งาน การตรวจวั ด และพิ สู จ น ผ ล
การประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เปนตน

พันธกิจของ ESCO Information Center
• สรางความเชื่อมั่นในการลงทุนดานการอนุรักษพลังงานมากยิ่งขึ้น โดยมีการทบทวนผลการดำเนินงานดวย
การรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหปญหาที่เปนอุปสรรคตอการดำเนินการของธุรกิจ ESCO เพื่อหาแนวทางการแกไข
ตอไป
• ศู น ย ก ลางข อ มู ล เพื่ อ เชื่ อ มโยงกั น ระหว า งบริ ษั ท จั ด การพลั ง งาน ผู ป ระกอบการและสถาบั น การเงิ น และ
ผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูที่สนใจสามารถรับทราบขอมูลรูปแบบการใหบริการและประโยชนที่จะไดรับจากการใช
บริการจากบริษัทจัดการพลังงานไดงายยิ่งขึ้น
• การศึกษาถึงแนวทางการขยายผลการอนุรักษพลังงานโดยบริษัทจัดการพลังงาน ดวยการกำหนดเปนแผนการ
สงเสริมระยะยาว เพื่อใหเกิดเปนระบบอยางยั่งยืน
นอกจากนี้ กิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการสงเสริมและพัฒนาการอนุรักษพลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน
ยังเปนตัวขับเคลื่อนในการสรางความเชื่อมั่นใหกับธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน โดยกิจกรรมตางๆ จะรวมเผยแพรหลักการ
และแนวคิดของธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน กระจายความรูความเขาใจของการลงทุนเพื่อการอนุรักษพลังงานดวยระบบ
ESCO และการเขาถึงแหลงเงินทุนตางๆ เพื่อใหการเผยแพรขา วสารตางๆ ไปถึงกลุม เปาหมายและผูท สี่ นใจอืน่ ๆ อยางทัว่ ถึง
จากกิจกรรมตางๆ อาทิ Thailand ESCO Fair, ESCO Business Matching ESCO-Bank Networking, อบรมและ
เยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการใชบริการ ESCO
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สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
โทรศัพท 0-2345-1250-51 โทรสาร 0-2345-1258
www.thaiesco.org
E-mail: admin@thaiesco.org

ESCO Business
Annual Report 2013

013

2.2 การขึน้ ทะเบียน ESCO
สภาอุตสาหกรรมฯ ไดดำเนินการใหมีการขึ้นทะเบียนบริษัทจัดการพลังงาน โดยมีเงื่อนไข ขอกำหนด และขั้นตอน
การขึ้นทะเบียน ตามที่ไดกลาวขางตนแลว จากการดำเนินการโครงการสงเสริมและพัฒนาการอนุรักษพลังงานโดยกลไก
บริษัทจัดการพลังงานตลอดระยะเวลา 6 ปที่ผานมา มีบริษัทจัดการพลังงานที่ไดลงนามความรวมมือ (MOU) และขึ้น
ทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ นั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 52 บริษัท ซึ่งมีรายชื่อแสดงตามภาคผนวก ก.

2.3 กิจกรรมสงเสริมธุรกิจ ESCO
2.3.1 สัมมนาประจำป (Thailand ESCO Fair)
เปนการประชุมสัมมนาดานการจัดการพลังงาน และนิทรรศการแสดงสินคาและบริการดานการอนุรักษพลังงานที่
รวบรวมขอมูลความรูเพื่อการตัดสินใจลงทุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงสถาบันการเงินที่ใหคำแนะนำในดานสินเชื่อ
โครงการ โดย ESCO จะเปนผูดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการใหคำปรึกษา การศึกษาความเปนไปไดและพัฒนาโครงการอนุรกั ษ
พลังงานแบบครบวงจร เปนผูรับผิดชอบภารกิจตางๆ แทนผูประกอบการอาคารหรือโรงงานผูผลิต อีกทั้งยังอำนวยความ
สะดวกใหแกผปู ระกอบการ เชน จัดทำรายงาน ตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงาน ประมาณงบประมาณลงทุน วางแผน
ออกแบบวิศวกรรม จัดหาเครื่องจักร อุปกรณกอสราง จัดหาแหลงเงินทุน รวมถึงการติดตอประสานงานกับหนวยงาน
ราชการและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

วัตถุประสงคการจัดงาน
1) เพื่อสรางความเชื่อมั่นและกระตุนใหเกิดการดำเนินธุรกิจ และการลงทุนดานการอนุรักษพลังงานรวมถึงเปน
การเปดโอกาสใหบริษัทจัดการพลังงานไดแสดงศักยภาพของตน
2) เพือ่ พบปะ แลกเปลีย่ นความรู และสรางสัมพันธภาพอันดีในกลุมผูประกอบการและลูกคา

กลุมผูรวมแสดงงาน
1)
2)
3)
4)

บริษทั จัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)
หนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
ESCO Fund/สถาบันการเงิน/หนวยงานสงเสริมการลงทุนที่ใหบริการดานการอนุรักษพลังงาน
เทคโนโลยีการอนุรกั ษพลังงานและพลังงานทดแทน และบริษัทผูผลิต

กลุมผูเขารวมงาน
1) ผูป ระกอบการดานโรงงานอุตสาหกรรม
2) ผูป ระกอบการดานอาคาร
3) วิศวกร สถาปนิก และนักออกแบบระบบภายในอาคาร
4) อาจารย และนักศึกษา
5) ผูส นใจทัว่ ไป
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จากการดำเนินงานภายใตโครงการสงเสริมและพัฒนาการอนุรักษพลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงานที่ผานมา
จนถึงปจจุบันไดมีการจัดงาน Thailand ESCO Fair ขึ้นจำนวน 6 ครั้ง โดยมีผูเขารวมจากผูประกอบการทั้งดานอาคาร
และโรงงานอุตสาหกรรม อาจารย นักศึกษา และผูส นทัว่ ไป มากกวา 1,000 คน โดยสามารถสรุปไดดังนี้

งานสัมมนาประจำป Thailand ESCO Fair 2007 (ปที่ 1)
หัวขอสัมมนา “ทางเลือกใหม ของการอนุรกั ษพลังงาน”
วันทีจ่ ดั งาน 8 สิงหาคม 2550
สถานทีจ่ ดั งาน หองประชุม Ball Room
ศูนยการประชุมแหงชาติสริ กิ ติ ิ์
ผูเ ขารวมงาน 1,057 ทาน
ผูเ ขารวมแสดงนิทรรศการ 49 หนวยงาน

งานสัมมนาประจำป Thailand ESCO Fair 2008 (ปที่ 2)
หัวขอสัมมนา “Invest in Energy saving… Invest of
the future”
วันที่จัดงาน 16 ธันวาคม 2551
สถานที่จัดงาน หองประชุม Ball Room
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ผูเขารวมงาน 1,109 ทาน
ผูเขารวมแสดงนิทรรศการ 50 หนวยงาน

งานสัมมนาประจำป Thailand ESCO Fair 2009 (ปที่ 3)
หัวขอสัมมนา “The ESCO’s Advantage…
Low Risk… Guarantee Saving”
วันที่จัดงาน 15 ธันวาคม 2552
สถานที่จัดงาน หองประชุม Ball Room
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ผูเขารวมงาน 1,053 ทาน
ผูเขารวมแสดงนิทรรศการ 48 หนวยงาน
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งานสัมมนาประจำป Thailand ESCO Fair 2010 (ปที่ 4)
หัวขอสัมมนา “Low Risk & Green Investment
with ESCO”
วันที่จัดงาน 23 ธันวาคม 2553
สถานที่จัดงาน หองประชุม Ball Room
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ผูเขารวมงาน 1,045 ทาน
ผูเขารวมแสดงนิทรรศการ 42 หนวยงาน

งานสัมมนาประจำป Thailand ESCO Fair 2011 (ปที่ 5)
หัวขอสัมมนา “ฝาวิกฤตพลังงานดวยบริการ ESCO”
วันที่จัดงาน 17 มกราคม 2555
สถานที่จัดงาน หองประชุม Ball Room
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ผูเขารวมงาน 1,014 ทาน
ผูเขารวมแสดงนิทรรศการ 48 หนวยงาน

งานสัมมนาประจำป Thailand ESCO Fair 2013 (ปที่ 6)
หัวขอสัมมนา “Increase Business Competiveness
towards AEC by ESCO”
วันที่จัดงาน 22 มกราคม 2556
สถานที่จัดงาน หองประชุม Ball Room
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ผูเขารวมงาน 1,528 ทาน
ผูเขารวมแสดงนิทรรศการ 42 หนวยงาน

016

รายงานประจำปสถานภาพธุรกิจ
บริษัทจัดการพลังงาน ป 2556

2.3.2 สัมมนายอยกรุงเทพฯ และภูมิภาค (ESCO Business Matching)
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสงสริม เผยแพร และกระจายความรูความเขาใจของแนวคิดธุรกิจบริษัทจัดการ
พลังงาน และใหผูประกอบการเล็งเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจากการประหยัดพลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงานแลว
เกิดความสนใจที่จะลงทุนดานการอนุรักษพลังงานไดเจรจาดานธุรกิจอนุรักษพลังงานรวมกับบริษัทจัดการพลังงานได
อยางตรงเปาหมายที่ผูประกอบการตองการ
ซึ่งในปที่ 1 - ปที่ 5 ที่ผานมาจัดงานรวมทั้งหมดจำนวน 11 ครั้ง โดยจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 ครั้ง และ
ตางจังหวัดจำนวน 4 ครั้ง ไดแก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดลำพูน ตามลำดับ
และในป 2556 ได มี ก ารจั ด กิ จ กรรม ESCO Business Matching ทั้ ง หมดจำนวน 10 ครั้ ง โดยจั ด ขึ้ น ที่
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลจำนวน 3 ครัง้ และภูมภิ าคจำนวน 7 ครัง้ คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแกน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดระนอง และจังหวัดสงขลา ตามลำดับ เพือ่ สงเสริมและประชาสัมพันธ
ให เ กิ ด การลงทุ น ด า นการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานโดยใช บ ริ ก ารระบบจั ด การพลั ง งานตามภู มิ ภ าคในจั ง หวั ด ต า งๆ มากขึ้ น
ซึ่งมีผูเขารวมจากสถานประกอบการตางๆ มากกวา 100 คน
ในการนี้ การสงเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานผานกิจกรรม ESCO Business Matching ตั้งแตป 2553 - ปจจุบัน
รวมจำนวน 21 ครั้ง โดยมีผูเขารวมทั้งสิ้น 2,507 ทาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ป 2553 (ESCO ปที่ 3)
ครั้งที่

วันที่จัดงาน

1

24 กุมภาพันธ 2553

2

29 เมษายน 2553

3

17 พฤษภาคม 2553

4

29 มิถุนายน 2553

สถานที่จัดงาน
หองเพชรชมพู ชั้น 3
โรงแรมดิเอมเมอรัลด รัชดา
หองเพชรชมพู ชั้น 3
โรงแรมดิเอมเมอรัลด รัชดา
หองเพชรชมพู ชั้น 3
โรงแรมดิเอมเมอรัลด รัชดา
หองเพชรชมพู ชั้น 3
โรงแรมดิเอมเมอรัลด รัชดา

จำนวนผูเขารวม

จำนวนบูธ

90

13

68

13

77

14

78

13
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ป 2554 (ESCO ปที่ 4)
ครั้งที่

วันที่จัดงาน

1

4 มีนาคม 2554

2

11 พฤษภาคม 2554

สถานที่จัดงาน
หองเพชรชมพู ชั้น 3
โรงแรมดิเอมเมอรัลด รัชดา
หองเพชรชมพู ชั้น 3
โรงแรมดิเอมเมอรัลด รัชดา

จำนวนผูเขารวม

จำนวนบูธ

100

13

85

14

จำนวนผูเขารวม

จำนวนบูธ

142

20

104

12

123
175

16
17

103

10

ป 2555 (ESCO ปที่ 5)
ครั้งที่

วันที่จัดงาน

1

29 กุมภาพันธ 2555

2

24 พฤษภาคม 2555

3
4

20 มิถุนายน 2555
5 กรกฎาคม 2555

5

19 กรกฎาคม 2555

สถานที่จัดงาน
หองกษัตริยศึก 2 ชั้น 4
โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร กรุงเทพฯ
โรงแรมวี-วัน โคราช
จังหวัดนครราชสีมา
โรงแรมโกลดเดน ซิตี้ จังหวัดระยอง
โรงแรมซัมมิท วิน มิลล กอลฟ คลับ
จังหวัดสมุทรปราการ
โรงแรมกัสซัน มารีนา กอลฟ คลับ
จังหวัดลำพูน

017

018

รายงานประจำปสถานภาพธุรกิจ
บริษัทจัดการพลังงาน ป 2556

ป 2556 (ESCO ปที่ 6)
ครั้งที่

วันที่จัดงาน

1

27 กุมภาพันธ 2556

2

13 มีนาคม 2556

3

26 เมษายน 2556

4

9 พฤษภาคม 2556

5

28 พฤษภาคม 2556

6

21 มิถุนายน 2556

7

16 กรกฎาคม 2556

8

15 สิงหาคม 2556

9

26 กันยายน 2556

10

31 ตุลาคม 2556

สถานที่จัดงาน
หองเพชรไพลิน
โรงแรมวินเซอร สวีทส จ.กรุงเทพ
หองราชาเทวะ โรงแรมมิราเคิล
สุวรรณภูมิ แอรพอรต จ.สมุทรปราการ
หองบุษราคัม 1-2 โรงแรมแกรนด
รอยัล พลาซา จ.ฉะเชิงเทรา
หองกรุงศรีอยุธยา 1 โรงแรมกรุงศรีริเวอร
จ.พระนครศรีอยุธยา
หองไพลิน โรงแรมแอมบาสเดอร ซิตี้
จอมเทียน จ.ชลบุรี
หองบอลรูม โรงแรมอโมรา ทาแพ
จ.เชียงใหม
หองมุงกุฎเพชร 2
โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแกน
หองราชาวดี เฮอรริเทจ แกรนด
คอนเวนชั่น จ.ระนอง
หองทานตะวัน โรงแรมหาดใหญ
พาราไดส แอนด รีสอรท
หองกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย ราชเทวี

จำนวนผูเขารวม

จำนวนบูธ

172

16

130

15

158

11

153

15

130

19

135

13

138

15

126

6

120

10

161

15

ESCO Business
Annual Report 2013

019

2.3.3 การประชุม ESCO - Bank Networking
ภายใต โ ครงการส ง เสริ ม และพั ฒ นาการอนุ รั ก ษ
พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงานมีการสรางความ
รวมมือกับสถาบันการเงิน ซึ่งเปนกลไกหนึ่งที่จะสงเสริม
ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ลดการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการเขารวมกิจกรรมตางๆ อาทิเชน
Thailand ESCO Fair, ESCO Business Matching,
ESCO - Bank Networking, ESCO Fair ภูมิภาค เปนตน
อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารจั ด การสั ม มนาอบรมให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ
โครงการ ESCO แกสถาบันการเงิน เพื่อสรางความมั่นใจใหสถาบันการเงินในการปลอยสินเชื่อดานการอนุรักษพลังงาน
แกบริษัทจัดการพลังงาน และเปนการกระตุนใหเกิดการลงทุนโครงการอนุรักษพลังงานเพิ่มมากขึ้นดวย
สถาบันพลังงานฯ ไดจัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) รวมกับสถาบันการเงินชั้นนำ 5 แหง ไดแก
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน), ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคาร
กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดปญหาการเขาถึงสินเชื่อ และปญหาดานการตัดสินใจลงทุนเพื่อการอนุรักษพลังงาน ซึ่งจะ
กอใหเกิดการอนุรักษพลังงานสำเร็จอยางเปนรูปธรรม

020

รายงานประจำปสถานภาพธุรกิจ
บริษัทจัดการพลังงาน ป 2556

ESCO - Bank Networking เปนการประชุมสัมมนาระหวางธนาคารและบริษัทจัดการพลังงาน เพื่อใหแตละฝาย
เขาถึงธุรกิจ และประเพณีปฏิบัติของแตละฝาย อีกทั้งเพื่อคนหาประเด็นปญหาของการลงทุนหรือการใหสินเชื่อดานอนุรักษ
พลังงาน รวมถึงการระดมความคิดเห็นถึงประเด็นปญหาและอุปสรรคตางๆ และแนวทางการแกไขที่เหมาะสม เพื่อสราง
ความมั่นใจใหกับสถานประกอบการในการตัดสินใจเลือกดำเนินการอนุรักษพลังงานดวยบริษัทจัดการพลังงาน

วัตถุประสงคการจัดงาน
1) เพื่อพัฒนา และสรางความเขมแข็งของเครือขายระหวางบริษัทจัดการพลังงาน สถานประกอบการ และสถาบัน
การเงิน
2) เพื่อเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงเครือขายรวมกันระหวางเครือขาย ESCO และสถาบันการเงิน เพื่อกอใหเกิด
การประสานงานความรวมมือ และตอบสนองตอความตองการของเครือขาย ESCO และสถาบันการเงินไดอยางตรงตาม
เปาหมายมากยิ่งขึ้น
3) เพื่อคนหาประเด็นปญหาการดำเนินงาน รวมถึงการระดมความคิดเห็นแนวทางการแกไขที่เหมาะสม
ซึ่งการจัดประชุม ESCO - Bank Networking ที่ผานมา จนถึงปจุบัน ตั้งแตปที่ 2 - ปที่ 6 ไดมีการจัดงานขึ้นเปน
ประจำทุกป ปละ 5 ครั้ง โดยมีผูเขารวมจากบริษัทจัดการพลังงานและสถาบันการเงิน ในแตละครั้งมากกวา 40 คน
ในป 2556 ไดมกี ารจัดประชุม ESCO - Bank Networking จำนวน 5 ครัง้ โดยมีผเู ขารวมจากบริษทั จัดการพลังงาน
และสถาบันการเงิน ในแตละครั้งมากกวา 40 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ป 2552 (ESCO ปที่ 2)
ครั้งที่

วันที่จัดงาน

1
2
3
4
5

10 กันยายน 2551
2 ตุลาคม 2551
6 พฤศจิกายน 2551
8 เมษายน 2552
8 มิถุนายน 2552

สถานที่จัดงาน
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

จำนวนผูเขารวม
23
45
43
34
44

ป 2553 (ESCO ปที่ 3)
ครั้งที่

วันที่จัดงาน

1
2
3
4
5
6

13 ตุลาคม 2552
13 มกราคม 2553
29 เมษายน 2553
14 มิถุนายน 2553
24 สิงหาคม 2553
16 กันยายน 2553

สถานที่จัดงาน
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

จำนวนผูเขารวม
42
51
38
26
33
41
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ป 2554 (ESCO ปที่ 4)
ครั้งที่

วันที่จัดงาน

1
2
3
4
5

24 พฤศจิกายน 2553
28 มกราคม 2554
7 เมษายน 2554
14 มิถุนายน 2554
10 สิงหาคม 2554

สถานที่จัดงาน
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

จำนวนผูเขารวม
40
35
30
30
52

ป 2555 (ESCO ปที่ 5)
ครั้งที่

วันที่จัดงาน

1
2
3
4
5

19 ตุลาคม 2554
10 มกราคม 2555
4 เมษายน 2555
15 พฤษภาคม 2555
9 สิงหาคม 2555

สถานที่จัดงาน
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

จำนวนผูเขารวม
40
30
50
40
40

ป 2556 (ESCO ปที่ 6)
ครั้งที่

วันที่จัดงาน

1
2
3

19 ตุลาคม 2555
2 เมษายน 2556
28 เมษายน 2556

4
5

4 กันยายน 2556
5 พฤศจิกายน 2556

สถานที่จัดงาน
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
หองพาโนรามา 2 ชั้น 4
โรงแรมอมารี บูเลอวารด
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

จำนวนผูเขารวม
45
43
45
42
42

2.3.4 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน ESCO ในตางประเทศ
จากการดำเนินงานโครงการสงเสริมและพัฒนาการอนุรักษพลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงานเพื่อเปนการ
พัฒนาธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานในประเทศใหมีการเติบโตขึ้น และมีมาตรฐานใกลเคียงตางประเทศ จึงไดมีการศึกษา
ดูงาน ESCO ในตางประเทศ เพื่อสรางความเชื่อมั่นและกระตุนใหเกิดการอนุรักษพลังงานโดยใชบริการจากบริษัทจัดการ
พลังงาน (Energy Service Company: ESCO) และเปนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานและกอตั้ง
สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยใหมีมาตรฐานใกลเคียงกับตางประเทศจากการศึกษาและรวบรวมขอมูลของหนวยงาน
ดานพลังงาน และบริษัทจัดการพลังงานที่ประสบความสำเร็จในตางประเทศ ซึ่งกลุมเปาหมายในการศึกษาดูงาน ESCO ใน
ตางประเทศ
ที่ผานมามีการศึกษาดูงาน ESCO ในตางประเทศ จำนวน 3 ครั้ง คือ ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลีใต และประเทศ
สิงคโปร ซึ่งสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมดังตารางนี้
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ป 2552 (ESCO ปที่ 2)
23 - 28 มิถุนายน 2552
ประเทศญี่ปุน
เยี่ยมชมโรงงานตัวอยาง
ดานพลังงานหมุนเวียนศึกษาดูงาน
Renewable Energy 2007
International Exhibition & Conference
ผูเขารวมงาน 19 ทาน

วันที่จัดงาน
สถานที่
การเยี่ยมชม

ป 2553 (ESCO ปที่ 3)
วันที่จัดงาน 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2553
สถานที่
ประเทศเกาหลีใต
การเยี่ยมชม
• งาน Environment & Energy Technology 2010 Fair
• เยี่ยมชมงาน The Korea Energy Management
Corporation (KEMCO) and THE GREEN ENERGY
EXPEREINCE HALL
• ศึกษาดูงานที่ THE MINISTRY OF KNOWLEDGE
ECONOMY (MKE)
• ศึกษาดูงานที่ KDB CAPITAL REPUBLIC OF KOREA
• ศึกษาดูงานที่ ESCO Professionals Co., Ltd.
ผูเขารวมงาน 30 ทาน

ป 2555 (ESCO ปที่ 5)
วันที่จัดงาน 5 - 8 กันยายน 2555
สถานที่
ประเทศสิงคโปร
การเยี่ยมชม
• เยี่ยมชมดูงาน PS ASIA & HVACR ASIA 2012
• หนวยงาน The National Environmental Agency (NEA)
• หนวยงาน Sustainable Energy Association of
Singapore (SEAS)
• ศึกษาดูงาน ณ Zero Energy Building (ZEB) ที่ Building
and Construction Authority Academy (BCA)
ผูเขารวมงาน 22 ทาน

ESCO Business
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ในป 2556 (ESCO ปที่ 6) ไดมีการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ จำนวน 3 ครั้ง

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณในการผลักดันธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน
2. เพื่อเปนประโยชนตอการดำเนินการของสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยในอนาคต
3. เพื่อศึกษาทัศนคติและมุมมองตอธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานในประเทศที่มีเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจ และสังคม
4. เพื่อใหเกิดความรวมมือในการดำเนินกิจกรรมสงเสริม และพัฒนาธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานในประเทศไทย
ตอไปในอนาคต
ครั้งที่

วันที่จัดงาน

1
2
3

22 มกราคม 2556
5 กันยายน 2556
11 ธันวาคม 2556

สถานที่จัดงาน
Retro Meeting Room ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
หอง Board room ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
หอง Board room ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

จำนวนผูเขารวม
36
25
18

• ครั้งที่ 1 ESCO Business Meeting เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 18.00 - 20.00 น. ณ Retro
Meeting Room ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เพื่อเปนการประสานความรวมมือกับหนวยงานบริษัทจัดการ
พลังงานของตางประเทศ และนำมาศึกษาการดำเนินธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานของตางประเทศ รวมถึง
วิเคราะหแนวทางดังกลาวมาประยุกตใชในการพัฒนามาตรฐานการทำงานของประเทศใหอยูในระดับสากล
ซึ่งไดเชิญผูเขารวมงาน Workshop on APEC Cooperative Energy Efficiency Design for Sustainability
(CEEDS) Phase 4 โดยมีผูเขารวมจำนวน 35 คน ประกอบไปดวย ผูแทนจากประเทศ สหรัฐอเมริกา แคนาดา
ญี่ปุน จีน ไตหวัน ชิลี มาเลเซีย ฟลิปปนส กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน สถาบันพลังงานฯ
สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย และบริษัทจัดการพลังงาน
• ครั้งที่ 2 การประชุมสรางเครือขายความรวมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asain Development Bank) พบปะ
หารือถึงการดำเนินธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานในรูปแบบ ESCO รวมกับหนวยงาน ADB เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น มุมมองของการพัฒนาธุรกิจดานพลังงานในประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึง
การใหขอมูลการดำเนินการอนุรักษพลังงานโดยระบบ ESCO เพื่อเปนประโยชนตอบริษัทจัดการพลังงาน และ
สถานประกอบการในการขอสินเชื่อในการลงทุนโครงการอนุรักษพลังงาน อีกทั้งสถาบันการเงินไดทราบถึง
หลักเกณฑการพิจารณาใหสินเชื่อในระดับเอเชีย โดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย ไดจัดกิจกรรมประชุมสรางเครือขายความรวมมือระหวางสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สมาคมบริษัทจัดการพลังงาน สถาบันการเงิน และธนาคารพัฒนาเอเชีย ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556
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เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ หอง Board room 3 โซนซี ชั้น 3 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ซึ่งกิจกรรมสราง
เครือขายความรวมมือดังกลาวเปนการประชุมเพื่อพบปะหารือและหาแนวทางความรวมมือในการผลักดันธุรกิจ
บริษัทจัดการพลังงานในประเทศไทย และเพื่อนำไปใชสงเสริมใหกับอาคาร/โรงงานที่มีศักยภาพในการอนุรักษ
พลังงานภายในประเทศ ซึ่งมีผูใหความสนใจเขารวมทั้งสิ้น 25 คน โดยแบงเปนบริษัทจัดการพลังงาน 10 บริษัท
สถาบันการเงิน 3 แหง
• ครั้งที่ 3 การประชุมสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน Energy Conservation Service Industry
Committee of China Energy Conservation Association (EMCA) จากประเทศจีน เพื่อศึกษาทัศนคติ
และมุมมองตอธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานในประเทศที่มีความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งสราง
เครือขายความรวมมือในการดำเนินกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานในประเทศไทยตอไป
ในอนาคต ครั้งที่ 3 การประชุมสรางเครือขายความรวมมือระหวางสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคม
บริษัทจัดการพลังงาน หนวยงาน ESCO Committee of China Energy Conservation Association
(EMCA) ของประเทศจีน ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 - 12.30 น. ณ หองประชุมสถาบันพลังงาน
เพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โซนซี ชั้น 3 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ซึ่งกิจกรรม
สรางเครือขายความรวมมือดังกลาวเปนการประชุมเพื่อพบปะหารือและหาแนวทางความรวมมือในการผลักดัน
ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานในประเทศไทย และเพื่อนำไปใชสงเสริมใหกับอาคาร/โรงงานที่มีศักยภาพในการ
อนุรักษพลังงานภายในประเทศ รวมไปถึงสรางความเขมแข็งใหกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ซึ่งมีผูให
ความสนใจเขารวมทั้งสิ้น 18 คน ซึ่งทำใหเกิดแนวทางความรวมมือระหวางสมาคมบริษัทจัดการพลังงาน
สถาบันพลังงานฯ และหนวยงาน EMCA คือ ทางหนวยงาน EMCA จะใหการสนับสนุนในเรื่องขอมูลดานกลุม
ผูผลิตอุปกรณประหยัดพลังงานในประเทศจีน โดยประโยชนที่จะไดรับมี 2 แนวทาง คือ 1) ทางหนวยงาน
EMCA จะเผยแพรขอมูลเทคโนโลยีรวมกับทางสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย 2) ชวยในเรื่องการบริหารงาน
ของสมาคมบริษัทจัดการพลังงาน เนื่องจากทาง EMCA มีหลักสูตรอบรมที่จัดทำขึ้นเองสำหรับสรางยั่งยืนใหกับ
สมาคมบริษัทจัดการพลังงานได

2.3.5 การสรางเครือขายระหวาง ESCO กลุมผูผลิต/จำหนายอุปกรณ และสถานประกอบการ
ในปนี้โครงการสงเสริมและพัฒนาการอนุรักษพลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO ป 6) ไดมีการ
สรางเครือขายระหวางบริษัทจัดการพลังงาน กลุมผูผลิต/จำหนายอุปกรณ และสถานประกอบการ จำนวน 5 ครั้ง
เพื่อสรางเครือขาย ความรวมมือระหวางบริษัทจัดการพลังงาน กลุมผูผลิต/จำหนาย อุปกรณประสิทธิภาพสูง และ
สถานประกอบการและเผยแพรความรูความเขาใจในเรื่องการอนุรักษพลังงานโดยบริษัทจัดการพลังงาน เพื่อเปนการ
กระตุนใหผูประกอบการ รวมทั้งกลุมผูผลิต/จำหนายอุปกรณประสิทธิภาพสูง เกิดความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ
พลั ง งานคื อ ครั้ ง ที่ 1 การสร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ระหว า งบริ ษั ท จั ด การพลั ง งาน กลุ ม ผู ผ ลิ ต /จำหน า ยอุ ป กรณ
ประสิทธิภาพสูง และสถานประกอบการในงาน LED Expo Thailand 2013 ครัง้ ที่ 2 การสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
บริษัทจัดการพลังงาน กลุมผูผลิต/จำหนายอุปกรณประสิทธิภาพสูง และสถานประกอบการในงาน Renewable Energy
Asia 2013 ครั้งที่ 3 การประชุมสรางเครือขายความรวมมือระหวางบริษัทจัดการพลังงานและกลุมผูผลิต/จำหนายอุปกรณ
ไฟฟาและแสงสวาง ครั้งที่ 4 การประชุมสรางเครือขายความรวมมือระหวางบริษัทจัดการพลังงานและกลุมผูผลิต/จำหนาย
อุปกรณเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นประสิทธิภาพสูง และครั้งที่ 5 การประชุมหารือโครงการนำรองเปลี่ยน
หลอดไฟ LED ดวยระบบ ESCO ประเภท Shared Saving
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ครั้งที่ 1
23 - 25 พฤษภาคม 2556
งาน LED Expo Thailand 2013
อาคาร 3 - 4 ศูนยแสดงสินคาและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ผูเขารวมออกบูธ บริษัทชั้นนำดานแสงสวางเขารวมออกบูธ
ประมาณ 200 บูธ โดยมีบูธแสดงสินคา
และนิทรรศการจากบริษัทผูผลิตและ
จำหนาย LED ทั้งภายในและภาคนอก
ประเทศ อาทิ บริษัทจากประเทศไทย จีน
สิงคโปร ไตหวัน มาเลเซีย เกาหลีใต
ฮองกง เปนตน
ผูเขารวมงาน
ประมาณ 5,000 คน

วันที่จัดงาน
ชื่อกิจกรรม
สถานที่จัดงาน

ครั้งที่ 2
5 - 8 มิถุนายน 2556
งาน Renewable Energy Asia 2013
อาคาร 102 - 104 ศูนยนิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา
ผูเขารวมออกบูธ บริษัทชั้นนำดานพลังงานทดแทนเขารวม
ออกบูธประมาณ 230 บูธ มีบูธแสดงสินคา
และนิทรรศการจากบริษทั ผูผ ลิตและจำหนาย
ผลิตภัณฑดานพลังงานทดแทน ทั้งภายใน
และภาคนอกประเทศ อาทิ บริ ษั ท จาก
ประเทศไทย เยอรมันนี อิตาลี เนเธอรแลนด
สหรัฐอเมริกา เวียดนาม ญีป่ นุ จีน สิงคโปร
ไทเป เกาหลีใต ไตหวัน ออสเตเรีย เปนตน
ผูเขารวมงาน
ประมาณ 3,000 คน
วันที่จัดงาน
ชื่อกิจกรรม
สถานที่จัดงาน

ครั้งที่ 3
16 กรกฎาคม 2556
ประชุมสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
บริษัทจัดการพลังงาน และกลุมผูผลิต/
จำหนายอุปกรณไฟฟาและแสงสวาง
สถานที่จัดงาน Board room 5 โซนซี ชั้น 3
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ผูเขารวมงาน 20 ทาน (บริษัทจัดการพลังงาน 8 บริษัท
บริ ษั ท ผู ผ ลิ ต /จำหน า ยอุ ป กรณ ไ ฟฟ า และ
แสงสวาง 2 บริษัท และสมาคมไฟฟาและ
แสงสวางแหงประเทศไทย)
วันที่จัดงาน
ชื่อกิจกรรม
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ครั้งที่ 4
5 สิงหาคม 2556
สรางเครือขายความรวมมือระหวาง
บริ ษั ท จั ด การพลั ง งานและกลุ ม ผู ผ ลิ ต /
จำหน า ยเครื่ อ งปรั บ อากาศและเครื่ อ งทำ
ความเย็น
สถานที่จัดงาน Board room 3 โซนซี ชั้น 3
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ผูเขารวมงาน บริษัทจัดการพลังงาน 12 บริษัท
บริ ษั ท ผู ผ ลิ ต /จำหน า ยอุ ป กรณ ไ ฟฟ า และ
แสงสว า ง 8 บริ ษั ท และสมาคมผู ค า เครื่ อ ง
ปรับอากาศไทย

วันที่จัดงาน
ชื่อกิจกรรม

ครั้งที่ 5
วันที่จัดงาน
ชื่อกิจกรรม

สถานที่จัดงาน
ผูเขารวมงาน

16 ธันวาคม 2556
ประชุมหารือโครงการนำรองเปลีย่ นหลอดไฟ
LED ดวยระบบ ESCO ประเภท Shared
Saving
หองประชุมสถาบันพลังงานเพือ่ อุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
10 ทาน

2.3.6 กิจกรรมเผยแพรเครือขายสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย
ในปนี้ ภายใตโครงการฯ ไดมีการจัดกิจกรรมเผยแพรเครือขายสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด
จำนวน 6 ครั้ง โดยเปนเจาภาพจัดงานรวมกับหนวยงานตางๆ เชน กระทรวงอุตสาหกรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) กลุมอุตสาหกรรมตางๆ Clean
Energy Council สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย เปนตน ซึ่งไดมีการออกบูธนิทรรศการของสมาคมบริษัทจัดการ
พลังงานไทย หรือรวมเปนวิทยากรรับเชิญ เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธ สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย และแนวทาง
การดำเนินธุรกิจ บริษัทจัดการพลังงานของสมาคมฯ ใหหนวยงานดานพลังงาน รวมถึงผูประกอบการทั้งโรงงานและอาคาร
ใหเปนที่รูจักมากขึ้น

ครั้งที่ 1
22 กุมภาพันธ 2556
งานพัฒนา SMEs เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตและเขาถึงสภาพคลองทางการเงิน
สถานที่จัดงาน หองบอลรูม ศูนยการประชุมแหงชาติสริ กิ ติ ิ์
จำนวนผูเขารวม 500 ทาน
บูธนิทรรศการ 32 บูธ
วันที่จัดงาน
ชื่อกิจกรรม
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ครั้งที่ 2
10 กรกฎาคม 2556
บรรยาย เรื่อง “การอนุรักษพลังงาน
โดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน” ในการ
ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกลุม
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
สถานที่จัดงาน Board Room 2 โซนซี ชั้น 3
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
จำนวนผูเขารวม 11 ทาน

วันที่จัดงาน
ชื่อกิจกรรม

ครั้งที่ 3
10 กรกฎาคม 2556
บรรยาย เรื่อง “การอนุรักษพลังงาน
โดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน” ในการ
ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกลุม
อุตสาหกรรมเคมี
สถานที่จัดงาน หองประชุม สอท. 1 โซนซี ชั้น 4
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
จำนวนผูเขารวม 20 ทาน

วันที่จัดงาน
ชื่อกิจกรรม

ครั้งที่ 4
8 สิงหาคม 2556
สัมมนาวิชาการประจำป Energy
Symposium 2013 เรื่อง “Energy for
Green Economy”
สถานที่จัดงาน หองวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด
แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ
จำนวนผูเขารวม 496 ทาน
บูธนิทรรศการ 21 บูธ
วันที่จัดงาน
ชื่อกิจกรรม

ครั้งที่ 5
20 สิงหาคม 2556
บรรยาย เรื่อง “การอนุรักษพลังงาน
โดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน” ในการ
ประชุมคณะกรรมการและสมาชิก
กลุมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร
สถานที่จัดงาน หองประชุม GS1 room 3 โซนซี ชั้น 3
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
จำนวนผูเขารวม 20 ทาน

วันที่จัดงาน
ชื่อกิจกรรม
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ครั้งที่ 6
21 สิงหาคม 2556
บรรยาย เรื่อง “การอนุรักษพลังงานโดย
กลไกบริษัทจัดการพลังงาน” ประชุมคณะกรรมการและสมาชิ ก กลุ ม อุ ต สาหกรรม
พลาสติก
สถานที่จัดงาน หองประชุม สอท. 1 โซนซี ชั้น 4
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
จำนวนผูเขารวม 35 ทาน
วันที่จัดงาน
ชื่อกิจกรรม

2.3.7 การฝกอบรมมาตรฐานการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด
ในปนี้ ภายใตโครงการฯ ไดดำเนินการพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวของในธุรกิจ ESCO รวมกับ
สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย จะจัดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง โดยสถาบันพลังงานฯ ดำเนินการจัดฝกอบรมเผยแพรมาตรฐาน
การตรวจวัดและพิสจู นผลประหยัด ซึง่ อางอิงตามมาตรฐานสากล คือ IPMVP (International Performance Measurement
and Verification Protocol) จำนวน 5 ครั้ง เปนที่เรียบรอยแลว โดยแบงกลุมเปาหมายออกเปน 3 กลุม คือ เจาหนาที่
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) และเจาหนาที่สภาอุตสาหกรรมฯ สถานประกอบการ และบริษัท
จัดการพลังงาน ตามลำดับ

ครั้งที่ 1
วันที่จัดงาน 11 กันยายน 2556
กลุมเปาหมาย เจาหนาที่ พพ.
และเจาหนาที่สภาอุตสาหกรรมฯ
สถานที่จัดงาน หองบำรุงเมือง ชั้น 4
โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร กรุงเทพฯ
ผูเขารวมอบรม 45 ทาน

ครั้งที่ 2
วันที่จัดงาน 8 ตุลาคม 2556
กลุมเปาหมาย โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ
สถานที่จัดงาน หองมรกต ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด รัชดา
กรุงเทพฯ
ผูเขารวมอบรม 49 ทาน

ESCO Business
Annual Report 2013

029

ครั้งที่ 3
วันที่จัดงาน 10 ตุลาคม 2556
กลุมเปาหมาย โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ
สถานที่จัดงาน หองมรกต ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด รัชดา
กรุงเทพฯ
ผูเขารวมอบรม 52 ทาน

ครั้งที่ 4
วันที่จัดงาน 15 ตุลาคม 2556
กลุมเปาหมาย บริษัทจัดการพลังงาน
สถานที่จัดงาน หองพาโนรามา 2 ชั้น 4
โรงแรมอมารี บูเลอวารด
สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ
ผูเขารวมอบรม 58 ทาน

ครั้งที่ 5
วันที่จัดงาน
กลุมเปาหมาย
สถานที่จัดงาน

ผูเขารวมอบรม

17 ตุลาคม 2556
บริษัทจัดการพลังงาน
หองพาโนรามา 2 ชั้น 4
โรงแรมอมารี บูเลอวารด
สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ
57 ทาน

2.3.8 การฝกอบรมใหความรูดาน ESCO
ภายใตโครงการฯ ไดจัดใหมีการฝกอบรมสัมมนาใหความรูกับบุคลากรที่เกี่ยวของในธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน
เพื่อสรางความรูความเขาใจในกลไกของบริษัทจัดการพลังงาน หรือสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดความรูตรงตามกลุม
เปาหมาย โดยมีการจัดอบรมสัมมนาใหความรูตั้งแตป 2552 (ESCO ปที่ 2) จนถึงปจจุบัน (ESCO ปที่ 6) โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ป 2552 (ESCO ปที่ 2)
วันที่จัดงาน
หัวขอการจัดอบรม
สถานที่จัดงาน
จำนวนผูเขารวม

15 กันยายน 2552
Proven Technology กับโอกาสการลงทุนในการอนุรักษพลังงาน
หองประชุมใหญ ชั้น 23 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
56 ทาน
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ป 2554 (ESCO ปที่ 4)
วันที่จัดงาน
14 มิถุนายน 2554
หัวขอการจัดอบรม มุมมองของสถาบันการเงินและมุมมอง
ของบริษัทจัดการพลังงานตอธุรกิจ
ESCO
สถานที่จัดงาน
Board Room 4 ชั้น 3 โซนซี
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต
จำนวนผูเขารวม 54 ทาน

ป 2555 (ESCO ปที่ 5)
วันที่จัดงาน
29 มิถุนายน 2555
หัวขอการจัดอบรม อบรมใหความรูดาน ESCO ครั้งที่ 1
สำหรับเจาหนาที่ พพ.
และสภาอุตสาหกรรมฯ
สถานที่จัดงาน
หองพลอย ชั้น 11
โรงแรมวินเซอร สวีทส
จำนวนผูเขารวม 41 ทาน

วันที่จัดงาน
24 กรกฎาคม 2555
หัวขอการจัดอบรม อบรมใหความรูดาน ESCO ครั้งที่ 2
สำหรับบริษัทจัดการพลังงาน
สถานที่จัดงาน
หองเพทาย ชั้น 14
โรงแรมวินเซอร สวีทส
จำนวนผูเขารวม 47 ทาน

วันที่จัดงาน
27 กรกฎาคม 2555
หัวขอการจัดอบรม อบรมใหความรูดาน ESCO ครั้งที่ 3
สำหรับโรงงานและอาคาร
สถานที่จัดงาน
หองเพทาย ชั้น 14
โรงแรมวินเซอร สวีทส
จำนวนผูเขารวม 43 ทาน
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วันที่จัดงาน
31 กรกฎาคม 2555
หัวขอการจัดอบรม อบรมใหความรูดาน ESCO ครั้งที่ 4
สำหรับธนาคารและสถาบันการเงิน
สถานที่จัดงาน
หองมรกต 2 ชั้น 12
โรงแรมวินเซอร สวีทส
จำนวนผูเขารวม 41 ทาน

ป 2556 (ESCO ปที่ 6)
วันที่จัดงาน
13 กันยายน 2556
หัวขอการจัดอบรม อบรมใหความรูดาน ESCO ครั้งที่ 1
สำหรับเจาหนาที่ พพ. สภาฯ
และสถาบันการเงิน
สถานที่จัดงาน
หองจรัสเมือง 1 ชั้น 2
โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร
จำนวนผูเขารวม 46 ทาน

วันที่จัดงาน
9 ตุลาคม 2556
หัวขอการจัดอบรม อบรมใหความรูดาน ESCO ครั้งที่ 2
สำหรับโรงงานและอาคาร
สถานที่จัดงาน
หองมรกต ชั้น 3
โรงแรมดิเอมเมอรัลด รัชดา
จำนวนผูเขารวม 65 ทาน

วันที่จัดงาน
26 พฤศจิกายน 2556
หัวขอการจัดอบรม อบรมใหความรูดาน ESCO ครั้งที่ 3
สำหรับบริษัทจัดการพลังงาน
สถานที่จัดงาน
หองพาโนรามา 2 ชั้น 14
โรงแรมดิเอมเมอรัลด รัชดา
จำนวนผูเขารวม 42 ทาน
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2.3.9 กิจกรรมเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จ
ภายใตโครงการฯ ไดจัดกิจกรรมเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จดานการอนุรักษพลังงานดวยระบบ
ESCO เพื่อสรางความเชื่อมั่นและกระตุนใหเกิดการดำเนินธุรกิจและการลงทุนดานการอนุรักษพลังงานใหแกสถาน
ประกอบการที่สนใจลงทุนเพื่อการอนุรักษพลังงาน สามารถเลือกลงทุนเพื่อการอนุรักษพลังงานไดอยางเหมาะสม อีกทั้งยัง
เปนแบบอยางที่ดีใหกับผูประกอบการทั่วไป กอใหเกิดความเขาใจ และความเชื่อมั่นถึงการดำเนินการของบริษัทจัดการ
พลังงานเพื่อเปนทางเลือกใหมสำหรับการอนุรักษพลังงาน
ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกลาวที่ผานมาจนถึงปจจุบัน มีการจัดขึ้นจำนวน 7 ครั้ง โดยสถานประกอบการที่ไดเขาเยี่ยมชม
และศึกษาดูงานนั้น เปนสถานประกอบการที่ไดรับรางวัล ESCO Project Awards ทั้งสิ้นสามารถดูไดจากตารางกิจกรรม
ดังนี้

ป 2552 (ESCO ปที่ 2)
ครั้งที่ วันที่จัดงาน
1
2

5 มิ.ย. 52
7 ส.ค. 52

สถานที่จัดงาน

จำนวนผูเขารวม

โรงพยาบาลศิครินทร (สำโรง)
บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด
โรงงานประกอบ (เกตเวย)

31
36

จำนวนบูธ
ไดรับรางวัล ESCO Project Awards 2008
ไดรับรางวัล ESCO Project Awards 2008

ป 2553 (ESCO ปที่ 3)
ครั้งที่ วันที่จัดงาน
1
2

26 มี.ค. 53
2 เม.ย. 53

สถานที่จัดงาน
โรงแรมแกรนด ไชนา ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
บริษัท โตโยตา มอเตอร
ประเทศไทย จำกัด ; โรงงานบานโพธิ์

จำนวนผูเขารวม
38
32

จำนวนบูธ
ไดรับรางวัล ESCO Project Awards 2009
ไดรับรางวัล ESCO Project Awards 2009
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ป 2554 (ESCO ปที่ 4)
ครั้งที่ วันที่จัดงาน
1

25 พ.ค. 54

สถานที่จัดงาน

จำนวนผูเขารวม

บริษัท ไทยยามาฮา มอเตอร จำกัด

41

จำนวนบูธ
ไดรับรางวัล ESCO Project Awards 2009

ป 2555 (ESCO ปที่ 5)
ครั้งที่ วันที่จัดงาน
1
2

10 ก.พ. 55
15 มี.ค. 55

สถานที่จัดงาน

จำนวนผูเขารวม

ณ บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ (มหาชน) จำกัด

32
45

จำนวนบูธ
ไดรับรางวัล ESCO Project Awards 2010
ไดรับรางวัล ESCO Project Awards 2010

ป 2556 (ESCO ปที่ 6)
ครั้งที่ วันที่จัดงาน
1
2

20 มี.ค. 56
23 ธ.ค. 56

สถานที่จัดงาน
โรงแรมอิมพีเรียลควีนปารค
โรงแรมเซ็นทารา แอท เซ็นทรัล พลาซา
ลาดพราว กรุงเทพฯ

จำนวนผูเขารวม
35
30

จำนวนบูธ
ไดรับรางวัล ESCO Project Awards 2013
ไดรับรางวัล ESCO Project Awards 2010
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โดยป 2556 (ESCO ปที่ 6) ไดจัดเยี่ยมชมสถานประกอบการ 2 แหง คือ โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค ซึ่งเปน
อาคารที่ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ (ESCO Project Awards 2013) จากผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน ใหเปน
สถานประกอบการที่ประสบผลสำเร็จจากการใชระบบ ESCO ในงาน THAILAND ESCO FAIR 2013 ที่ผานมา โดยดำเนิน
การอนุรักษพลังงานรวมกับบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ในการติดตั้งระบบผลิตน้ำรอนดวยปมความรอน มีการลงทุนใน
รูปแบบสัญญาดานพลังงาน Guaranteed Saving มูลคาการลงทุนของระบบ 18.94 ลานบาท โดยมีผลการประหยัด
พลังงานไฟฟาเฉลี่ย 3,810,300.00 kWh/ป ประหยัดคาใชจาย 5.47 ลานบาท/ป ระยะเวลาคืนทุน 3.46 ป และโรงแรม
เซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ ซึ่งเปนอาคารที่ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ (ESCO Project
Awards 2010) จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ใหเปนสถานประกอบการที่ประสบผลสำเร็จจากการใชระบบ
ESCO ในงาน THAILAND ESCO FAIR 2010 ที่ผานมา โดยดำเนินการอนุรักษพลังงานรวมกับบริษัทจัดการพลังงาน
(ESCO) ในการปรับปรุงหองเย็นและระบบทำความเย็น มีการลงทุนในรูปแบบสัญญาดานพลังงาน Shared Saving
มูลคาการลงทุนของระบบ 13.32 ลานบาท โดยมีผลประหยัดพลังงานไฟฟาสวนของหองเย็น 70,080 kWh/ป คิดเปน
196,224 บาท/ป ผลประหยัดพลังงานสวน Heat Recovery System 1,016,640 kcal/วัน คิดเปน 1,208,147 บาท/ป
ประหยัดคาใชจาย 1.4 ลานบาท/ป ระยะเวลาคืนทุน 9.4 ป

2.4 สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย (Thai ESCO Association)
ในการสงเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ไดมีการผลักดันใหมีการกอตั้งสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยเพื่อ
สงเสริมการประกอบธุรกิจบริการจัดการพลังงาน โดยเริ่มดำเนินการศึกษาตัวอยางการกอตั้งสมาคมบริษัทจัดการพลังงาน
ในตางประเทศ เพื่อนำมาปรับใชเปนแนวทางสำหรับการกอตั้งสมาคม ESCO ในประเทศไทย การประชุมหารือ เพื่อศึกษา
ขอกฏหมายในการจัดตั้งสมาคม และมีมติในการเลือกคณะผูกอตั้งสมาคม ซึ่งในปจจุบันไดมีการเลือกสถานที่ตั้งสมาคม
เปนที่เรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตราสัญลักษณสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย

2.4.1 ประวัติความเปนมา
ปพทุ ธศักราช 2542 ดวยความรวมมือระหวางภาครัฐบาลไทย (กระทรวงพลังงาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย)
และตางประเทศ (ธนาคารโลก) ที่ประสงคจะใหสงเสริมธุรกิจ ESCO ซึ่งเปนธุรกิจใหมใหเปนที่ยอมรับและเกิดการขยายตัว
มากขึ้นในประเทศไทย โดยกระตุนใหผูประกอบการทั้งในกลุมโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชยตางๆ ที่ตองการ
ลงทุนในโครงการพลังงานเกิดความเชื่อมั่นและไววางใจใน ESCO จึงไดเกิดโครงการนำรองบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO
Pilot Project) และขยายผลการพัฒนาบริษัท ESCO อยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งมี ESCO ที่ขึ้นทะเบียนกับ
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมอยูทั้งสิ้น 52 ราย
ปพุทธศักราช 2546 กระทรวงพลังงานไดกำหนดใหโครงการสงเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เปน
กลยุทธหลักที่สำคัญในการผลักดันใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพของประเทศไทยในแผนยุทธศาสตรการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 20 ป และไดกำหนดใหมีการจัดตั้งกองทุน ESCO Fund เพื่อใชเปนกลไกในการขับเคลื่อนให
มีการใชบริษัทจัดการการพลังงานในภาคอุตสาหรรมและอาคารพาณิชยอยางกวางขวาง
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ปพุทธศักราช 2555 ผูกอตั้งสมาคมไดยื่นจดทะเบียนจัดตั้ง “สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย” ทั้งนี้เพื่อใหเกิด
การรวมกลุมกันระหวางผูประกอบการธุรกิจ ESCO อยางเปนรูปธรรมกอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม
และสามารถสรางความเขมแข็งในการดูแลตัวเองอยางยั่งยืนในระยะยาว

2.4.2 วัตถุประสงค
1) สงเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับธุรกิจบริการจัดการพลังงาน
2) สนับสนุนและชวยเหลือสมาชิก แกไขขอขัดของตางๆ รวมทัง้ เจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อเปน
ประโยชนรวมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิกสอดสองและติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกิจบริการจัดการพลังงาน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่ออำนวยประโยชนแกการประกอบธุรกิจการคาอุตสาหกรรม การเงิน เศรษฐกิจ หรือ
ความมั่นคงของประเทศ
3) การทำวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยูในวัตถุประสงคแลกเปลี่ยน และเผยแพรความรูทาง
วิชาการ ตลอดจนขาวสารการคาอันเกี่ยวกับวิสาหกิจนั้นๆ
4) ขอสถิติ หรือ เอกสาร หรือขอทราบขอความใดๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยูใน
วัตถุประสงค ทั้งนี้ดวยความยินยอมของสมาชิก
5) สงเสริมคุณภาพบริการ โดยผูประกอบวิสาหกิจที่เปนสมาชิกใหเขาสูม าตรฐานทีด่ ี ตลอดจนวิจยั และปรับปรุงการ
ใหบริการใหไดผลดียิ่งขึ้น
6) รวมมือกับรัฐบาลในการสงเสริมการคา อุตสาหกรรม การเงิน หรือธุรกิจอืน่ ใดในทางเศรษฐกิจ อันอยูใ นวัตถุประสงค
7) สงเสริมการใหบริการใหมีปริมาณเพียงพอแกความตองการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
8) ทำความตกลงหรือวางระเบียบใหสมาชิกปฏิบตั ิ หรืองดเวนการปฏิบัติ เพื่อใหการประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได
ดำเนินไปดวยความเรียบรอย
9) สงเสริมอนามัย กีฬา และจัดงานบันเทิงเปนครัง้ คราว
10) ประนีประนอมขอพิพาทระหวางสมาชิก หรือระหวางสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ

2.4.3 สมาชิก
สมาชิกสมาคมและคาใชจาย

1) สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบริการจัดการพลังงาน ซึง่ ไดจดทะเบียนถูกตอง
ตามกฎหมาย ซึ่งตองมีการนำสัญญาการใหบริการจัดการพลังงานมาแสดง โดยสมาชิกสามัญจะตองชำระคาลงทะเบียน
10,000 บาท และคาบำรุงสมาคมปละ 10,000 บาท
2) สมาชิกวิสามัญ ไดแก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทีป่ ระกอบวิสาหกิจในทางการคา อุตสาหกรรม หรือการเงิน
อันเกีย่ วเนือ่ งกันกับธุรกิจบริการจัดการพลังงาน ซึง่ ไดจดทะเบียน ถูกตองตามกฎหมาย โดยสมาชิกวิสามัญ จะตองชำระ
คาลงทะเบียน 3,000 บาท และคาบำรุงสมาคมปละ 3,000 บาท
3) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มี
อุปการคุณแกสมาคม ซึ่งคณะกรรมการของสมาคม มีมติใหรับเขาเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์และบุคคลนั้นตอบรับคำเชิญ
โดยสมาชิกกิตติมศักดิ์และบุคคลนั้นตอบรับคำเชิญ โดยสมาชิกกิตติมศักดิ์ไมตองชำระคาลงทะเบียนหรือคาบำรุงแต
อยางใดทั้งสิ้น
หมายเหตุ: สมาชิกภาพจะเริ่มตั้งแตวันที่ผูสมัครไดชำระคาลงทะเบียนเขาเปนสมาชิกและคาบำรุงเรียบรอยแลว
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2.4.4 สิทธิของสมาชิก
1) ไดรับความชวยเหลือและการสงเคราะหในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยูใตวัตถุประสงคของสมาคมจากสมาคม
เทาที่จะอำนวยได
2) เสนอความคิดเห็นหรือใหคำแนะนำตอสมาคม หรือคณะกรรมการของสมาคมในเรื่องใดๆ อันอยูในวัตถุประสงค
ของสมาคม เพื่อนำมาซึ่งความเจริญรุงเรืองของสมาคม
3) ขอตรวจสอบกิจการและทรัพยสินของสมาคมได โดยทำเปนหนังสือยื่นตอเลขาธิการสมาคม หรือกรรมการผูทำ
หนาที่แทนเลขาธิการสมาคม
4) เขารวมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซักถามกรรมการเสนอญัตติในการประชุมใหญสามัญประจำปหรือใน
การประชุมใหญวิสามัญ
5) มีสิทธิประดับเครื่องหมายสมาคม
6) สมาชิกสามัญเทานัน้ มีสทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมใหญสามัญประจำป หรือในทีป่ ระชุมใหญวสิ ามัญ
หรือในการรับเลือกตั้งเปนกรรมการของสมาคม
7) การประชุมคณะกรรมการของสมาคม ใหมีการประชุมคณะกรรมการของสมาคมอยางนอย 2 เดือนครั้ง อนึ่ง ใน
กรณีจำเปนนายกสมาคมหรือกรรมการรวมกันไมนอ ยกวา 5 คน จะเรียกประชุมพิเศษขึ้นได

2.4.5 กิจกรรมและสิทธิประโยชนตา งๆ สำหรับ สมาชิกสมาคม
1) การประชุมสมาคมประจำเดือน
2) การประชุมรวมกันระหวางสมาคมและภาครัฐ โดยเฉพาะ พพ.
3) การเขารวมกิจกรรมตางๆ ในนามสมาคม (ในประเทศ) เชน ESCO Fair, ESCO-Bank Networking, ESCO
Business Matching, กิจกรรมกับผูจ ำหนาย/ผลิตอุปกรณและสถานประกอบการ, การเขารวมกิจกรรมเพือ่ เผยแพรสมาคมใน
ประเทศ เปนตน

2.4.6 ติดตอสมาคมฯ
ทีอ่ ยู 475 อาคารสิรภิ ญ
ิ โญ ชัน้ 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. 02-201-3466-7, Fax. 02-201-3405

2.5 มาตรฐานการทำงานของบริษทั จัดการพลังงานไทย
2.5.1 บริษัทจัดการพลังงาน
1) นิยามธุรกิจบริษทั จัดการพลังงาน (Energy Service Company; ESCO) เปนธุรกิจที่ใหบริการใน
ดานการอนุรักษพลังงาน และ/หรือพลังงานทดแทนที่ใหบริการครบวงจร โดยการบริการจะครอบคลุมถึงการใหคำปรึกษา
การเสนอโครงการ การบริหารโครงการ การออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะหการใชพลังงาน ติดตั้งอุปกรณ และดำเนินงาน
สำหรับโครงการอนุรักษพลังงานและ/หรือพลังงานทดแทนการจัดหาแหลงเงินทุนสำหรับโครงการดานพลังงาน เปนตน
โดยบริการของ ESCO จะตองมีสัญญารับประกันผลการดำเนินงานที่มีกระบวนการตรวจวัดและพิสูจนผลการดำเนินการ
อยางชัดเจน อันถือเปนหลักสำคัญยิ่งของการดำเนินธุรกิจนี้ ทั้งนี้เพื่อเปน การสรางความมั่นใจวาความเสี่ยงดานเทคนิค
ของโครงการพลังงานไดถูกรับประกันโดย ESCO อยางเต็มที่ตลอดระยะเวลาสัญญาบริการ
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โดยธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานประกอบดวยผูเกี่ยวของ 3 สวน ไดแก
• ผูใหบริการ ไดแก บริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company; ESCO)
• ผูรับบริการ ไดแก ผูประกอบการตางๆ ที่ตองการใชบริการดานการอนุรักษพลังงานและ/หรือพลังงานทดแทน
จาก ESCO
• แหลงทุน เปนผูใ หการสนับสนุนเงินลงทุนเพือ่ การอนุรกั ษพลังงานและ/หรือพลังงานทดแทน ไดแก สถาบันการเงิน
ธนาคาร หรือ ESCO เปนตน
2) การใหบริการทีค่ รบวงจรของบริษทั จัดการพลังงาน
• ตรวจสอบ ตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงาน
• จัดเตรียมเอกสารเสนอโครงการและการออกแบบดานวิศวกรรม
• การจัดหาเงินทุนสนับสนุนสำหรับคาใชจายทั้งหมดของโครงการ
• จัดหาหรือชวยจัดหาอุปกรณ การติดตั้ง การกอสราง การควบคุม และการซอมบำรุง
• การบริหารโครงการ
• ตรวจสอบและประเมินผลการประหยัดพลังงานของโครงการ
• ฝกอบรม และใหบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงาน
• รับประกันผลการประหยัดพลังงาน
• ชดเชยสวนตางกรณีผลการประหยัดไมเปนตามขอตกลง
± การใหบริการกรณีที่รวมดานการเงินและการบริหารโครงการ
การใหบริการแบบนี้จะครอบคลุมการใหบริการทุกประเภทตามขอ 2) กรณีนี้สถานประกอบการจะให
ESCO เปนผูดูแลดานเงินลงทุนและบริหารโครงการทั้งหมด ซึ่งเหมาะสำหรับสถานประกอบการที่ไมมีความพรอม
ดานการเงิน ขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดการ
± การบริการกรณีไมรวมดานการเงินและการบริหารโครงการบางสวน
กรณีนี้ สถานประกอบการจะเปนผูดูแลดานเงินลงทุนและบริหารโครงการบางสวนตามขอตกลงใน
ขณะที่ ESCO จะดูแลบริการดานที่เหลือ ซึ่งทางเลือกนี้เหมาะสำหรับสถานประกอบการที่มีความพรอมดานการเงินและ
บุคลากรที่ความพรอมในดานบริหารโครงการ และการบำรุงรักษาเครื่องมือ
3) ขีดความสามารถของบริษัทจัดการพลังงาน
• ความสามารถในการจัดหาเงินทุนสำหรับคาใชจายทั้งหมดของโครงการ
• ความสามารถในการตรวจวัดการใชพลังงาน (Energy Audit) แบบเบ็ดเสร็จ
• การนำเสนอบริการเบ็ดเสร็จ ไดแก การตรวจวัด, การออกแบบดานวิศวกรรม, การบริหารโครงการ,
การเริ่มเดินเครื่อง, การบริหารพลังงาน (รวมถึง O&M ของอุปกรณและเทคโนโลยี) และการฝกอบรม
• สามารถประกันผลงาน โดยการตรวจสอบติดตามและพิสูจนปริมาณพลังงานที่ประหยัดได
• สามารถใหความชวยเหลือ แนะนำและบริการจัดหาเงินทุนเพื่อดำเนินโครงการ
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2.5.2 มาตรฐานการเปนบริษทั จัดการพลังงาน
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) มีบทบาทสำคัญอยางมากในการดำเนินโครงการดานการอนุรักษพลังงาน ทั้งใน
ดานการบริหารโครงการ การออกแบบทางวิศวกรรม การวิเคราะหการใชพลังงาน การติดตั้งอุปกรณ และการดำเนินงาน
ตางๆ สำหรับโครงการอนุรักษพลังงาน รวมถึงการจัดหาแหลงเงินทุนใหกับโครงการดานพลังงานดวย โดยสิ่งสำคัญที่
ESCO จะตองมีคือ สัญญาพลังงาน ซึ่งจะเปนสัญญาระหวางผูประกอบการและ ESCO ที่รับประกันผลการดำเนินงาน
และมีกระบวนการตรวจวัดเพื่อพิสูจนผลดำเนินงานอยางชัดเจน ดังนั้น คุณภาพและมาตรฐานของ ESCO จึงเปนสิ่งสำคัญ
ที่จะสามารถทำใหผูประกอบการหรือนักลงทุนเกิดความมั่นใจ เกิดความนาเชื่อถือตอ ESCO รวมทั้งชวยยกระดับมาตรฐาน
บริษัทจัดการพลังงานของไทยใหเทียบเคียงกับสากล ซึ่งในบทนี้ไดรวบรวมรูปแบบการกำหนดมาตรฐานของบริษทั ESCO
ในประเทศตางๆ พรอมทั้งนำเสนอขอกำหนดหรือคุณสมบัติที่สำคัญเพื่อกำหนดเปน “มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงาน
ของไทย” โดยมีรายละเอียดตางๆ ดังตอนี้
1) ตัวอยางการกำหนดมาตรฐาน ESCO ของตางประเทศ
± ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลี ย เป น ประเทศหนึ่ ง ที่ ใ ห ค วามสำคั ญ กั บ การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานเป น อย า งมาก โดยเฉพาะ
การอนุรักษพลังงานในอาคารพาณิชย (Commercial Building) โดยหนวยงานที่รับผิดชอบไดรวมกันศึกษาและนำเสนอ
รูปแบบที่จะใชในการรับรองมาตรฐานในการอนุรักษพลังงานสำหรับอาคารพาณิชย ซึ่งตอมาในเดือนเมษายน 2556
ประเทศออสเตรเลียไดออกขอกำหนดเพื่อรับรองมาตรฐาน สำหรับผูดำเนินการดานการอนุรักษพลังงาน (Integrated
Energy Efficiency Retrofit Accreditation Scheme) โดยมีทั้งสิ้น 3 ระดับ ดังนี้
• Affiliate registration ระดับแรกเขา โดยกำหนดคุณวุฒิของบุคลากรตามที่กำหนดแตไมมีการกำหนด
ประสบการณในการทำงาน
• Associate accreditation ระดับกลาง สำหรับผูมีความรูและประสบการณในการดำเนินงานดาน
อนุรักษพลังงานมาแลว โดยกำหนดประสบการณการทำงานขั้นต่ำ 1 ป พรอมคุณวุฒิตามที่กำหนดหรือ
ตองมีประสบการณการทำงาน 3 ปโดยไมจำเปนตองมีคุณวุฒิตามที่กำหนด และตองมีประสบการณ
ดานการบริหารโครงการดานการอนุรกั ษพลังงาน 1 โครงการ
• Certified Energy Efficiency Professional (CEEP) ระดับผูเชี่ยวชาญ สำหรับผูที่มีความรูและ
ประสบการณในการดำเนินการอนุรักษพลังงานมาแลวอยางนอย 3 ป พรอมคุณวุฒิตามทีก่ ำหนดหรือ
ตองมีประสบการณการทำงาน 5 ป โดยไมจำเปนตองมีคุณวุฒิตามที่กำหนด และตองมีประสบการณ
ดานการบริหารโครงการดานการอนุรักษพลังงาน 3 โครงการ

ESCO Business
Annual Report 2013

039

ตารางแสดงคุณสมบัติเบื้องตนและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับแตละระดับมาตรฐาน
No

Primary knowledge and capacity areas (for both Associate and CEEP Candidate)
Area
Description

1
2

Project management
Audits and measures

3
4

Procurement pathways
Whole of system and services thinking

5

Business case development

6

Energy consumption

7

Energy efficiency technology

8

Measurement and verification

9

Risk management

10

Stakeholder engagement

Ability to effectively oversee and co-ordinate an IEER project
Ability to oversee an energy ausit process and convert energy
conservation measures into a scope of works
Ability to effectively utilise appropriate procurement pathways
Ability to take an integrated, multi-disciplinary approach to the
design and construction process
Ability to undertake cost benefit analyses and develop
business cases
Understanding of energy consumption, collection, billing, modeling
and analysis
Understanding of energy efficiency technology, systems and
processes
Ability to effectively apply measurement and verification
processes and standards for energy savings
Ability to effectively manage the risks associated with an
IEER project
Ability to effectively manage the stakeholders involved with
an IEER project

Secondary knowledge and capability areas (for CEEP Candidates only)
11

Project parameters and context

12
13
14

Project justification
Performance management
Ongoing maintenance

15

Behavior change

Understanding of relevant legislation, standards, energy efficiency
programs and grants
Ability to undertake a project justification review
Ability to oversee an effective performance management process
Ability to implement IEER projects with minimal disruption
to equipment operation
Ability to address behavior change as part of an integrated
approach to IEER projects

ที่มา: Integrated Energy Efficiency Retrofit Accreditation Scheme, April 2013

Entry level registration
indicating intention to
progress to the higher
levels of accreditation

Accreditation for
experienced
professionals that can
oversee and co-ordinate
complex IEER projects in
their entirety

Affiliate registration

CEEP accreditation

ที่มา: Integrated Energy Efficiency Retrofit Accreditation Scheme, April 2013

Three year (with degree in
engineering architecture
surveying construction
management or project
management; a mechanical
or electrical trade
qualification), OR

None (with degree in engineering
architecture surveying construction management or
project management; a
mechanical or electrical trade
qualification), OR
Associate accreditation Intermediate accreditation One year (with degree in
for people that can
engineering architecture
oversee and co-ordinate surveying construction
simple IEER projects I
management or project
their entirety
management; a mechanical or
electrical trade qualification), OR

Description

Level

Three Years
• Proof of
qualification
• Three projects
management plan
from a project the
CEEP Candidate
has worked on
• A cost benefit
analysis of
competing Energy
Conservation
Measures and a
measures
prioritization
evaluation
• A measurement
an verification
plan

CEEP candidate must • Written application
Including short
have either:
• Led three IEER projects answer questions
in their entirety OR
• Be able to demonstrate • interview
that they have an
equivalent amount
experience leading IEER
across a range of retrofit
projects and have
experience leading each
descrete stage of an
IEER project

Five years
(with no relevant
qualification)

Three Years
• Proof of
qualification
• One project
management plan
from a project the
associate Candidate
has worked on

• Written application
Including short
answer questions
• interview

None

Three year
(with no relevant
qualification)

Two yeas

Written application

None

• Proof of
qualification

Duration

One year
(with no relevant
qualification)

Minimum experience implementing Additional experience Application process Documents for
submission with
commercial building energy efficiency
requirements
application
retrofits

ตารางสรุปภาพรวมระดับมาตรฐานสำหรับผูดำเนินการดานการอนุรักษพลังงานในประเทศออสเตรเลีย
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ประเทศสิงคโปร
ประเทศสิงคโปรไดกำหนดคุณสมบัติพื้นฐานสำหรับ บริษัท ESCO ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศสิงคโปรกลาวคือ
จะตองเปนบริษัทที่ดำเนินธุรกิจและบริการดานการอนุรักษพลังงาน โดยลักษณะการบริการจะประกอบดวยการบริการ
ดานการเงิน การออกแบบทางวิศวกรรม การติดตั้งอุปกรณ และการบริหารโครงการ
ทั้งนี้ การรับรองมาตรฐานบริษัท ESCO ในประเทศสิงคโปร จะแบงออกเปน 2 ประเภท ตาม (1) จำนวนปที่
ดำเนินธุรกิจดานการจัดการพลังงาน (2) ประสบการณดานเทคนิคในการใหบริการดานการอนุรักษพลังงาน (3) จำนวน
บุคลากรที่มีคุณสมบัติมีความสามารถในการดำเนินโครงการดานการอนุรักษพลังงาน (4) มีอุปกรณหรือเทคโนโลยีอนุรักษ
พลังงานที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการ โดยรายละเอียดสำหรับมาตรฐานทั้ง 2 ระดับมีดังนี้
ประเภทที่ 1 Full Accreditation (ระยะเวลาในการรับรอง 3 ป)
• บริษัทฯ จะตองมีการดำเนินงานธุรกิจจัดการพลังงานมาแลวอยางนอย 3 ป
• มีประสบการณในการตรวจสอบการใชพลังงานโดยมีการทำ Detailed Energy Audit อยางนอย 9 ครั้ง
หรือมีการดำเนินการติดตั้งโครงการแลวเสร็จ 3 โครงการในชวง 3 ปที่ผานมา
• มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ มีความสามารถดานการอนุรักษพลังงาน (key qualified person (KQP)) ซึ่งทำงาน
เต็มเวลาอยางนอย 1 คน
• มีอุปกรณการตรวจวัดซึ่งผานการการสอบเทียบและพรอมที่จะใชในการดำเนินการตรวจสอบการใชพลังงาน
ประเภทที่ 2 Provisional accreditation หรือการรับรองชั่วคราว
(ระยะเวลาในการรับรอง 1 ป, ตออายุรายป)
• มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ มีความสามารถดานการอนุรักษพลังงาน (key qualified person (KQP)) ซึ่งทำงาน
เต็มเวลาอยางนอย 1 คน
• มีอุปกรณการตรวจวัดซึ่งผานการการสอบเทียบและพรอมที่จะใชในการดำเนินการตรวจสอบการใชพลังงาน
• บริษัทประเภทนี้จะสามารถเปน “Full Accreditation” ไดหลังจากดำเนินการไปแลว 3 ป
นอกจากนี้ ยังมีขอ มูลอืน่ ๆ ซึง่ ใชในการประกอบการรับรองมาตรฐานซึง่ กำหนดโดย ESU (Energy Sustainable Unit)
อาทิเชน
• ประวัติในการดำเนินงานดาน (ก) ความสามารถในการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด(ข) ประสบการณในการ
ดำเนินงานและบริหารจัดการโครงการ (ค) การจัดทำรายงานตรวจวัดการใชพลังงานกอนดำเนินโครงการและ
(ง) การประเมิน ประหยัดพลังงานที่ประสบความสำเร็จ
• มีนโยบายดานความปลอดภัยอาชีวนามัยในสถานที่ทำงานและมีบันทึกผลการดำเนินการ
• รายละเอียดบริษัท
• โครงสรางองคกร
• ความสามารถในการบริการอื่นๆ เชน ประสบการณการจัดการดานอื่นๆ
• สถานะทางการเงินของ บริษัท
• (กำไรขาดทุนและมูลคาทุนสุทธิ)
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ประเทศฟลิปปนส
ประเทศฟลปิ ปนสไดมกี ารกำหนดในเรือ่ งการรับรอง มาตรฐาน ESCO ไวเชนกัน ทัง้ นี้ เพือ่ เปนพัฒนาความเชีย่ วชาญ
และคุณภาพของ ESCO รวมถึงเปนการยกระดับการใหบริการของ ESCO โดยในการรับรองมาตรฐานของ ESCO ใน
ประเทศฟลิปปนสมีขอกำหนดและรายละเอียดในการยื่นขอการรับรองดังนี้
• ขอมูลการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล/ประวัติบริษัท
•
•
•
•
•

ขอมูลดานความสามารถทางดานการเงิน
ขอมูลโครงสรางการบริหารของบริษัท
ขอมูลรายละเอียดประสบการณโครงการของบริษัท
ขอมูลบุคลากร (คุณสมบัติและความเชี่ยวชาญ (Specialization) และประสบการณ
ขอมูลรายละเอียดอุปกรณ เครือ่ งมือในการตรวจวัด

เกณฑในการรับรองมาตรฐาน ESCO
(1) ESCO จะต อ งผ า นขอ กำหนดดา น ความสามารถทางด านการเงิ น ประสบการณ โครงการของบริ ษั ท และ
รายละเอียดขอมูลบุคลากรรวมถึงอุปกรณ เครื่องมือในการตรวจวัด
(2) ESCO จะตองมีประสบการณในการดำเนินงานโครงการอนุรักษพลังงาน
ทั้งนี้ ประเทศฟลิปปนสไดมีการแบงระดับ ESCO ไวทั้งหมดสิ้น 4 ระดับ ดังนี้
Classification
1 จำนวนโครงการอนุรักษพลังงานที่ได
ดำเนินการไปแลว
2 ความสามารถทางการเงิน
3 จำนวนโครงการที่อยูในระหวาง
ดำเนินการอนุรักษพลังงาน
4 ความตอเนื่องในการดำเนินโครงการ
ในชวง 3 ป
5 การรับประกันผลประหยัดของ ESCO
ในโครงการอนุรักษพลังงาน
6 จำนวนเทคโนโลยีที่ ESCO ใชในการดำเนิน
โครงการ

A

B

C

D

มากกวา 7

4-7

1- 4

มากกวา 3 ลาน
มากกวา 7

1 ลาน - 3 ลาน
4-7

0.5 ลาน - 1 ลาน
1-4

นอยกวา 0.5 ลาน
นอยกวา 1

มากกวา 75%

50 - 75%

25 - 50%

นอยกวา 25%

มากกวา 50%

20 - 50%

10 - 20%

นอยกวา 20%

มากกวา 5

3-5

1-3

นอยกวา 1

นอยกวา 1

ESCO Business
Annual Report 2013
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2.5.3 การกำหนดมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานของไทย
การกำหนดมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทยมีจุดมุงหมายเพื่อใหบริษัทจัดการพลังงานเปนที่นาเชื่อถือและ
ชวยยกระดับมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทยใหเทียบเคียงสากล โดยคุณสมบัติที่สำคัญบริษัท ESCO จะตองมีโดยแบง
เปนคุณสมบัติหลักและคุณสมบัติรองซึ่งเปนคุณสมบัติอื่นๆ เพื่อใชประกอบการพิจารณา ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) คุณสมบัติหลัก (Primary requirement)
1.1) สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract - EPC) เปนสัญญาที่มีการลงนามระหวางบริษัท
จัดการพลังงานและผูประกอบการเพื่อเปนการรับประกันผลประหยัดดานพลังงานใหแกสถานประกอบการ ซึ่งเปน
สิ่งสำคัญที่ ESCO จะตองมี โดยเนื้อหาในสัญญาพลังงานจะตองมีความชัดเจนของขอตกลงในสัญญาโดยครอบคลุม
ขอสัญญาทั้ง 8 ขอ
• วัตถุประสงคของสัญญา
• วิธีการดำเนินการตามโครงการ
• การรับประกันผลประหยัด/แบงผลประหยัด/เงื่อนไขในการรับประกัน
• การจัดการพลังงานตามโครงการ
• ระยะเวลาการรับประกันผลตอบแทน/ผลประโยชน
• การวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
• เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา/การแกไขสัญญา/คาปรับ
• การรับผิดชอบคาเสียหาย/การขยายเวลาการรับประกัน
1.2) การตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน (Measurement & Verification; M&V) บริษัท
จัดการพลังงาน (ESCO) จะตองมีคุณสมบัติมีความสามารถในการออกแบบ และดำเนินการในกระบวนการตรวจวัด
และพิสูจนผลประหยัดพลังงานหรือ M&V ที่ไดมาตรฐานที่ชัดเจนและสามารถทำใหเปนที่ยอมรับไดระหวางคูสัญญา
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• จัดทำขอตกลงการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดโดยแนบทายสัญญาพลังงาน เพื่อเปนสวนหนึ่งของสัญญา
• แสดงขอมูลพลังงานและรายละเอียดมาตรการและของสถานประกอบการในรายงานการตรวจวัดฯ
• เลือกแนวทางการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดที่เหมาะสม และจัดทำ M&V Plan
• แสดงวิธีการตรวจวัดฯ และเครื่องมือที่ใชในการตรวจวัดฯ ที่ไดมาตรฐานสากล
• ตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานกอนปรับปรุงและหลังปรับปรุง
• จัดทำรายงานการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด พรอมกับรับรองรายงานการตรวจวัดและพิสูจนผลการใช
พลังงาน
2) คุณสมบัติรอง (Secondary requirement)
2.1) ความสามารถทางดานเทคนิค บริษัท ESCO ตองมีประสบการณในดานการอนุรักษพลังงาน และมี
ความเชี่ยวชาญดานพลังงานโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานมาตรการที่สถานประกอบการตองการอนุรักษพลังงาน
ซึ่งโดยทั่วไปจำเปนตองมีความสามารถในดานตางๆ คือ ดานเทคโนโลยีและวิศวกรรม โดยเฉพาะสาขาไฟฟา เครื่องกล
เครื่องมือวัด และวิศวกรรมสิ่งแวดลอมเปนอยางนอย เพื่อที่จะไดสามารถปรับปรุงแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นทางดานเทคนิค
ไดอยางตรงจุด รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังตองมีความชำนาญดานการบริหารจัดการโครงการ และบริหาร
สัญญาอีกดวย ซึ่งจะพิจารณาจาก
• จำนวนเทคโนโลยีดา นพลังงานทีบ่ ริษทั จัดการพลังงานสามารถดำเนินการอนุรกั ษพลังงานใหกบั สถานประกอบการ
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2.2) ความรั บผิ ด ชอบตอความเสี่ยงทางเทคนิค การประกันผลประหยัดพลังงานของ ESCO จะตองมี
ผูเ ชีย่ วชาญมาตรวจสอบการประหยัดพลังงานตามที่ระบุไวในสัญญาพลังงาน เพื่อเปนการยืนยันวาผลการประหยัดพลังงาน
ที่ไดเปนไปตามจริงและถูกตอง โดยใจความสำคัญของความรับผิดชอบตอความเสี่ยงทางเทคนิค จะตองครอบคลุม ดังนี้
• ความรับผิดชอบความเสี่ยงทางเทคนิคดานผลประหยัดของโครงการ สามารถประเมินการใชพลังงาน
การวิเคราะห และออกแบบดานวิศวกรรมการคัดเลือกชนิดและขนาดของเทคโนโลยี การบริหารโครงการ
(มิใชเพียงรับประกันประสิทธิภาพของอุปกรณ) ซึ่งหากผลประหยัดของโครงการที่สามารถดำเนินการได
จริ ง ต่ ำ กว า ผลประหยั ด ที่ ก ำหนดในสั ญ ญาพลั ง งานแล ว ESCO จะเป น ผู ช ดเชยส ว นที่ ข าดให กั บ
สถานประกอบการ
• ความรับผิดชอบความเสี่ยงทางเทคนิคดานประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณประหยัดพลังงาน โดย
รับผิดชอบตลอดระยะเวลาในการรับประกัน
2.3) มีความสามารถในการจัดหาแหลงเงินทุนตามความตองการของสถานประกอบการ โดย ESCO อาจ
ใหคำแนะนำหรือใหขอ มูลในเรือ่ งของแหลงเงินทุนสำหรับโครงการฯ ซึง่ สามารถนำเสนอไดใน 2 รูปแบบกลาวคือ รูปแบบแรก
ESCO จะเปนผูลงทุนใหทั้งหมดโดยมีสัญญาพลังงานเปนแบบแบงผลประหยัด (Shared Saving) หรือในรูปแบบที่สอง
ผูประกอบการ เปนผูลงทุนเองโดยมีสัญญาพลังงานเปนแบบรับประกันผลประหยัด (Guaranteed Saving) สำหรับใน
รูปแบบที่สองนี้ นอกจาก ESCO จะแนะนำในเรื่องขอมูลของแหลงเงินทุนสำหรับโครงการฯ แลว ESCO ควรมีความ
สามารถในการชวยเหลือใหสถานประกอบการ ใหเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายดวย ซึ่งจะทำใหสถานประกอบการมีความ
มั่นใจในการเลือกตัดสินใจลงทุนโครงการอนุรักษพลังงาน รวดเร็วขึ้น ชวยลดการสูญเสียโอกาสในการอนุรักษพลังงาน ทั้งนี้
ความสามารถในการจัดหาแหลงเงินทุนสามารถพิจารณาได ดังนี้
• ESCO เคยไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินหลังจากไดรับการรับรองเปนบริษัทจัดการพลังงาน
จากหนวยงานที่รับขึ้นทะเบียน หรือเคยแนะนำลูกคาขอรับสินเชื่อดานอนุรักษพลังงาน
• ความสามารถในการออกหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร (B/G) หรือกรมธรรมประกันภัยสำหรับธุรกิจ ESCO
(Insurance Policy) เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือภาระผูกพันตางๆ ที่ลูกคามีตอ
ผูรับหนังสือค้ำประกันลูกคาสามารถนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารไปวางเปนหลักประกันแทนหลักทรัพย
อื่นๆ
2.4) ความสามารถของบุคลากร บริษัท ESCO ตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมี
ผลงานที่เปนที่ยอมรับ และไดรับการรับรองจากองคกรวิชาชีพทางดานวิศวกรรม หรือทางดานพลังงาน ประจำอยูใน
องคกร นอกจากนี้ตองมีบุคลากรในดานบริหารโครงการและสัญญา งานบริหารการเดินระบบ และซอมบำรุง อีกทั้งตองมี
ผูที่มีความรู ความชำนาญ ในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับโครงการ
อนุรักษพลังงาน
• ประสบการณการทำงานดานอนุรักษพลังงานของบุคลากรประจำรวมกันขั้นต่ำอยางนอย 5 man-yr (ป)
• การพั ฒ นาและส ง เสริ ม บุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ งานด า นการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานอย า งเป น ระบบเพื่ อ ส ง เสริ ม
ศักยภาพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีกิจกรรมการพัฒนาตางๆ มากมาย อาทิเชน
การฝกอบรมภายในและภายนอก การศึกษาดูงานตางประเทศ สนับสนุนทุนการศึกษา
• คุณภาพของบุคลากร บริษัทจะตองมีวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.)
ในสาขาที่เกี่ยวของอยางนอย 1 คน หรือวิทยาศาสตร สาขาพลังงานหรือการจัดการพลังงาน
2.5) ความสามารถทางการเงิน (Financial Performance) ของบริษัท ESCO แสดงถึงความสามารถรับ
ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการรวมถึงการรับประกันผลประหยัดของโครงการ โดยพิจารณาจาก
• ทุนจดทะเบียนที่ชำระของบริษัทที่ชำระแลว (ลานบาท) ขั้นต่ำ 1 - 5 ลานบาท
• อัตราสวนของหนี้สินตอทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยพิจารณาจากหนี้สินตอทุนที่ระดับไมเกิน 3 เทา
เนื่องจากเหตุผลวาหากอัตราคาของหนี้สินตอทุนสูงมากนั้น ยอมจะมีความเสี่ยงสูง มากตามไปดวยจะทำให
ความสามารถในการชำระหนี้ลดลง
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• ความสามารถในการออกหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร (B/G) หรือกรมธรรมประกันภัยสำหรับธุรกิจ
ESCO (Insurance Policy) เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือภาระผูกพันตางๆ ที่ลูกคามีตอ
ผูรับหนังสือค้ำประกันลูกคาสามารถนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารไปวางเปนหลักประกันแทนหลักทรัพย
อื่นๆ

2.5.4 มาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน
มาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานถูกกำหนดขึ้นเพื่อเปนแนวทางที่จะใชสำหรับการดำเนินงาน
โครงการดานอนุรักษพลังงานดวยกลไก ESCO โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพได
มาตรฐานและเปนที่ยอมรับเทียบเทาสากล โดยสามารถสรุปเปนมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไดดังนี้
1) การสำรวจและวิเคราะหการใชพลังงาน
ESCO จะตองประเมินศักยภาพการใชพลังงานของสถานประกอบการ พรอมวิเคราะหการใชพลังงานเพื่อหาแนวทาง
ในการอนุรักษพลังงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบการ โดย ESCO จะดำเนินการดวยความระมัดระวังและเอาใจใส
อยางเต็มความสามารถเพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกโครงการ
2) การเสนอโครงการที่มีความเหมาะสม
ESCO จะตองนำเสนอมาตรการอนุรักษพลังงานที่มีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพใหแกสถานประกอบการ และ
สามารถประหยัดพลังงานตามมาตรฐานและมีรายละเอียดที่ไดนำเสนอ พรอมทั้งทำความเขาใจถึงการรับประกันผล
ประหยัด การตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด
3) การจัดทำสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract; EPC)
ESCO จะตองนำเสนอรูปแบบของสัญญาพลังงานที่มีการรับประกันผลประหยัดและ/หรือการแบงผลประหยัด
รวมถึงการตรวจวัดผลประหยัดที่ชัดเจน
4) การปรับเปลี่ยน/ติดตั้งอุปกรณเครื่องจักรอุปกรณ
ESCO จะตองดำเนินการติดตัง้ อุปกรณตามทีไ่ ดออกแบบไว โดยบุคคลากรผูมีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานของการ
ติดตั้งอุปกรณประเภทนั้นๆ
5) การตรวจวัดพิสูจนผลการประหยัด/แบงปนผลการประหยัดพลังงาน
ESCO จะตองดำเนินการตรวจวัดพิสูจนผลการประหยัดพลั ง งาน ตามที่ ต กลงไว ใ นสั ญ ญาซึ่ ง ขึ้ น กั บ ข อ ตกลงใน
สัญญาวากันในรูปแบบไหน ความถี่มากนอยเทาไหร
6) ความรับผิดชอบในการรับประกันผลประหยัด/คุณภาพอุปกรณ/ความชำรุดเสียหายของอุปกรณ
ESCO จะตองรับผิดชอบชดเชยสวนตางผลประหยัดในกรณีผลประหยัดไมเปนไปตามทีร่ บั ประกัน รวมถึงความเสียหาย
ในกรณีที่อุปกรณไมไดคุณภาพตามที่นำเสนอ หรืออุปกรณเกิดความชำรุดเสียหาย ตามที่ไดระบุไวในสัญญาพลังงาน

2.5.5 รูปแบบการลงทุนอนุรักษพลังงานโดยระบบ ESCO
รูปแบบการลงทุนอนุรกั ษพลังงานและ/หรือพลังงาน ทดแทนโดยระบบ ESCO (Energy Investment) ทางเลือกใหม
ของการอนุรักษพลังงานโดยใชบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ซึ่งบริษัทจัดการพลังงาน หมายถึง บริษัทหรือองคกรที่
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการใหบริการเพื่อการลงทุนดานการอนุรักษพลังงาน โดยเขาไปรับดำเนินการตางๆ ใหผูรับบริการหรือ
ลูกคา เพื่อการอนุรักษพลังงาน และ/หรือพลังงานทดแทนแลวแบงผลประโยชน พรอมทั้งมีการรับประกันถึงผลประโยชน
สุทธิของโครงการที่สามารถดำเนินการไดไวดวย ในกรณีที่ผลประโยชนสุทธิของโครงการไมไดตามที่ตกลงกันไว บริษัท
จัดการพลังงาน (ESCO) ก็จะเปนผูรับผิดชอบชดเชยใหรูปแบบการลงทุนมี 2 รูปแบบดังนี้
1) ผูรับบริการเปนผูลงทุน
โดยทั่วไปเรียกวา Guaranteed Saving ซึ่งผูรับบริการเปนผูลงทุน โดยมี ESCO รับประกันผลการดำเนินงาน
ของโครงการอนุรักษพลังงาน และ/หรือพลังงานทดแทน พรอมกับมีการจัดทำสัญญาพลังงานระหวางผูรับบริการกับ
ESCO โดยประกันผลประโยชนสุทธิของโครงการที่สามารถดำเนินการไดจะเทากับหรือมากกวาคาใชจายที่ผูรับบริการ
จะตองจายในการลงทุน
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ถาหากผลประโยชนสุทธิของโครงการที่สามารถดำเนินการ ไดจริงต่ำกวาผลประโยชนสุทธิที่กำหนดในสัญญา
แลว ESCO จะเปนผูชดเชยสวนที่ขาดใหกับผูรับบริการ แตในทางตรงขาม หากผลประโยชนสุทธิสูงกวาที่กำหนด
ในสัญญาผูรับบริการตองแบงผลประโยชนสุทธิสวนที่สูงกวาการรับประกันใหกับ ESCO การลงทุนรูปแบบนี้ แสดงในรูป
ดังรูปที่ 2.1

รูปที่ 2.1 การลงทุนโดยผูรับบริการเปนผูลงทุน

2) การลงทุนโดย ESCO เปนผูร บั ผิดชอบเงินลงทุน
โดยทั่วไปเรียกวา Shared Saving ซึ่ง ESCO เปนผูลงทุน และรับความเสี่ยงคาใชจายที่ไดลงทุนกอนแลว
นำเอาผลประโยชน สุทธิของโครงการที่สามารถดำเนินการไดมาแบงผลประโยชนระหวาง ESCO กับผูรับบริการตาม
ขอตกลงในสัญญาพลังงาน แสดงดังในรูป 2.2

รูปที่ี 2.2 การลงทุนโดย ESCO เปนผูรับผิดชอบเงินลงทุน
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2.5.6 สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract - EPC)
สัญญาพลังงานเปนเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งในการควบคุมใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายการอนุรักษ
พลังงาน และยังทำใหเจาของสถานประกอบการเกิดความมั่นใจในการลงทุนในโครงการ
สัญญาพลังงาน คือ สัญญาที่มีการลงนามระหวางบริษัทจัดการพลังงาน และเจาของสถานประกอบการ ซึ่งจะมี
ผลบังคับใชตั้งแตการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณไปจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยตองระบุรายงานการตรวจวัดและ
พิ สู จ น ผ ลประหยั ด (Measurement and Verification: M&V) ในสัญ ญาพลั ง งานและมี ช ดเชยส ว นตางในกรณีที่
ผลประโยชนที่ไดรับไมเปนไปตามขอตกลงในสัญญาพลังงาน อีกทั้งมีการกำหนดปริมาณของพลังงานที่สามารถประหยัดได
เมื่อเทียบกับระดับการใชพลังงานปกติ (Baseline Energy Use) ของกระบวนการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ หรือระบบนั้นๆ
ที่จะดำเนินการโดยจะระบุระดับการใชพลังงานปกติไวในสัญญาพลังงานดวย
ระดับการใชพลังงานปกติ (Baseline Energy Use) คือ ระดับการใชพลังงานที่เปนอยูในกระบวนการผลิต
เครื่องจักรหรืออุปกรณของสถานประกอบการในชวงระยะเวลาหนึ่งโดยจะตองพิจารณาสภาพของการผลิตและการซอม
บำรุงดวย เชน ภาระ (Load) ในการทำงานของกระบวนการผลิต เครื่องจักร หรืออุปกรณ มีลักษณะอยางไร มีการแปรผัน
ตามเวลาหรือไม ในการดำเนินโครงการอนุรักษพลังงานโดยบริษัทจัดการพลังงานนั้น บริษัทจัดการพลังงานจำเปนที่จะ
ตองหาคาระดับการใชพลังงานปกติในแตละมาตรการอนุรักษพลังงานใหได โดยคำนึงถึง
• ภาระงานของกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ วามีการแปรผัน หรือ มีคาคงที่
• ภาระงานของกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ จะเปลี่ยนแปลงหรือไม ถามีปจจัยอื่นๆ แปรผัน
• ระยะเวลาที่จะตองใชในการวัด
กรณีทรี่ ะดับการใชพลังงานปกติเกิดการเปลีย่ นแปลงในสัญญาพลังงานจะระบุวา คูส ญ
ั ญาแตละฝายจะตองดำเนินการ
อยางไร มีการปรับแก (Adjusted) คาระดับการใชพลังงานปกติ (Baseline Energy Use) อยางไร สัญญาฉบับนี้จะชวยให
เจาของสถานประกอบการเกิดความมั่นใจวาสามารถประหยัดพลังงานไดเปนคาที่แนนอนจนสิ้นสุดโครงการ ถาชวงเวลาใด
การประหยัดพลังงานไมเปนไปตามที่ระบุในสัญญาพลังงาน บริษัทจัดการพลังงานซึ่งเปนคูสัญญานั้นจะเปนผูรับผิดชอบ
และจะตองจายเงิน สวนที่ประหยัดไมไดในเดือนนั้นใหแกเจาของสถานประกอบการ
ในที่นี้ สัญญาพลังงาน แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ
1) สัญญาพลังงานรูปแบบรับประกันผลประหยัดพลังงาน (Guaranteed Saving) โดยสัญญาในรูปแบบนี้ควร
มีองคประกอบที่สำคัญ ดังนี้
1.1) วัตถุประสงคของสัญญา
1.2) คำจำกัดความในสัญญา
1.3) รายละเอียดการดำเนินการตามโครงการ
1.4) คาใชจายของโครงการ/การชำระคาใชจาย/วิธีการชำระคาใชจาย
1.5) การรับประกันผลประหยัดพลังงาน ซึ่งครอบคลุม
• อุปกรณประหยัดพลังงาน
• กระบวนการและวิธีการวัดคาพลังงานและประเมินผลการประหยัดพลังงาน
• คาพลังงานปฐาน
• คาพลังงาน
• การรับประกันผลประหยัดพลังงาน
• ระยะเวลาการรับประกันผลตอบแทน
1.6) คำรับรองและภาระหนาที่ของ ESCO
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1.7) คำรับรองและภาระหนาที่ของผูวาจาง
1.8) การโอนกรรมสิทธิ์/การเลิกสัญญา/การแกไขสัญญา/การบอกกลาว
1.9) เอกสารอื่นๆ อันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
2) สัญญาพลังงานรูปแบบแบงผลประหยัดพลังงาน (Shared Saving) โดยสัญญาในรูปแบบนีม้ อี งคประกอบหลัก ดังนี้
1.1) วัตถุประสงคของสัญญา
1.2) คำจำกัดความในสัญญา
1.3) รายละเอียดการดำเนินการตามโครงการ
1.4) คาใชจายของโครงการ
1.5) การแบงผลประหยัดพลังงาน
1.6) การดำเนินการของ ESCO
1.7) คำรับรองและภาระหนาที่ของ ESCO
1.8) คำรับรองและภาระหนาที่ของผูวาจาง
1.9) จำนวนเงินรับประกัน
1.10) ระยะเวลารับประกันผลตอบแทน
1.11) การเรียกเก็บเงินคาใชจาย
1.12) การขยายเวลารับประกันผลตอบแทน
1.13) กรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน
1.14) ผูวาจางผิดสัญญา
1.15) แบบและขอกำหนดทางวิศวกรรมและประมาณ การคาใชจาย
1.16) เหตุฉุกเฉินในสถานที่ปฎิบัติงาน/เหตุสุดวิสัย
1.17) การยกเลิกหรือการชะลอโครงการ
1.18) ผลบังคับใชของสัญญา
1.19) ขอโตแยง/การแกไขสัญญา/การบอกกลาว
1.20) หลักประกัน
1.21) เอกสารอื่นๆ เปนสวนหนึ่งของสัญญา
นอกจากนี้ การกำกับดูแลประสิทธิภาพพลังงานใหบรรลุถึงเปาหมาย โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน (พพ.) ก็สามารถตรวจสอบไดโดยพิจารณาจากสัญญาพลังงานของโครงการซึ่งจะทำให พพ. ทราบวาหลังจาก
การดำเนินโครงการแลวเสร็จจะมีการประหยัดพลังงานเกิดขึ้นเปนจำนวนที่แนนอน ซึ่งจะมีความแตกตางกับโครงการอื่น
ที่ไมสามารถตรวจ สอบไดอยางแนชัดวาจะประหยัดพลังงานไดเทาไร เนื่องจากไมมีผูรับประกันผลการประหยัดพลังงาน

2.5.7 แนวทางการขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน
ปจจุบันมีหลายบริษัทที่ตองการแสดงตนและขอขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงานกับทางสถาบันพลังงานเพื่อ
อุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทดังกลาวตองการใหมีสถาบันหรือหนวยงานที่เปนที่ยอมรับมาเปนผูรับรองสถานะของบริษัทจัดการ
พลังงานใหเพื่อสรางความมั่นใจใหกับสถานประกอบการรวมไปถึงสถาบันการเงินและแหลงเงินทุนตางๆ โดยผูท่สี นใจสมัคร
เพื่อขอขึ้นทะเบียนเปนสมาชิกบริษัทจัดการพลังงานทางสถาบันพลังงานฯ จะพิจารณาจากเงื่อนไข ความเปนไปไดและ
ความเหมาะสมตางๆ ในการดำเนินการขึ้นทะเบียน โดยจะมีการทำ “บันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือดานอนุรักษ
พลังงานโดยใชระบบ ESCO” ซึ่งแนวทางการขึ้นทะเบียนภายใตการพิจารณาของสถาบันพลังงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
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1) เอกสารหลักฐานที่ใชในการขึ้นทะเบียน ESCO
1.1) หนังสือแสดงความประสงคเขารวมเปนบริษัทที่ใหการบริการดานการอนุรักษพลังงานโดยใชระบบบริษัท
จัดการพลังงาน (ESCO) ถึงสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (ทางบริษัทฯ เปนผูจัดทำขึ้นมาเอง)
1.2) ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท
• ขอมูลชื่อบริษัท ชื่อยอ ที่อยู โทรศัพท โทรสาร อีเมล เว็บไซต ที่สามารถติดตอได
• รูปถายบริษัท และแผนที่บริษัท
• ขอมูลการจดทะเบียนเปนนิตบิ ุคคล ปที่กอตั้งบริษัท ประกอบดวย
† หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ยอนหลังไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ขอขึ้นทะเบียน)
† สำเนาหนังสือบริคณสนธิ
† สำเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน
† งบการเงินยอนหลัง 2 ป
• สำเนาบัตรประชาชนผูมีอำนาจลงนาม MOU และสำเนาบัตรประชาชนพยานที่ รวมลงนาม MOU
พรอมเซ็นตสำเนาถูกตอง
• ขอมูลทางดานความชำนาญ/ความเชี่ยวชาญ (Specialization) การใหบริการ (Service) หรือผลิตภัณฑ
ของบริษัท เชน Company Profile หรือ Brochure ที่เกี่ยวของกับบริษัท
• ขอมูลรายละเอียดผูเชี่ยวชาญและที่ปรึกษาในบริษัท
• ขอมูลรายละเอียดประสบการณโครงการของบริษัทที่ดำเนินการใหกับลูกคาอยางนอย 1 แหง (ขอมูล
การดำเนินงานแลวเสร็จยอนหลังไมเกิน 3 ป หรือตั้งแตเริ่มดำเนินกิจการ)
(1) ชื่อบริษัทผูวาจาง สถานที่ รูปถายบริษัท โทรศัพท โทรสาร อีเมล เว็บไซต ชื่อผูประสานงานใน
สวนของผูวาจางที่สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมได
(2) ชื่อโครงการ มาตรการอนุรักษพลังงาน และอุปกรณหรือเทคโนโลยีที่ดำเนินการ
(3) รายงานสรุปโครงการแสดงผลการดำเนินการทั้งหมด การคำนวณตางๆ ประกอบดวย
† วันที่เริ่มตน วันที่สิ้นสุดโครงการ
† มูลคาโครงการทัง้ หมด (หนวยเปนบาท) ผลประหยัดทีไ่ ดรบั (หนวยเปนดานพลังงาน) ผลประหยัด
ที่ไดรับ (หนวยเปนบาท) และระยะเวลาคืนทุน (ป)
† มูลคาการจางที่ปรึกษา (มูลคาที่ที่ปรึกษาไดรับการจาง) หนวยเปนบาท
*(4) สำเนาสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) ในโครงการหรือมาตรการที่
ดำเนินการใหกับสถานประกอบการทางด านการอนุ รักษ พ ลั ง งานอยางนอ ย 1 แหง โดยตอง
ดำเนินการแลวเสร็จอยางนอย 3 เดือน
(5) สำเนาสัญญาจางระหวางผูวาจางและผูรับจาง
(6) รายงานการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification: M&V)
2) ขั้นตอนที่ใชในการสมัครเขารวมกับเปนบริษัทจัดการพลังงาน มีรายละเอียดดังนี้
1.1) ยืน่ หนังสือแสดงความประสงคเขารวมเปนบริษทั ทีใ่ หการบริการดานการอนุรกั ษพลังงาน โดยใชระบบบริษทั
จัดการพลังงาน (ESCO) ถึงสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
1.2) เตรี ย มเอกสารและหลั ก ฐานในการยื่ น ขอให ค รบถ ว นตามที่ ร ะบุ ไว ใ นเอกสารหลั ก ฐานที่ ใช ใ นการ
ขึ้นทะเบียน ESCO พรอมแนบแบบสอบถามขอมูลเบื้องตน
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1.3) ตรวจสอบความถูกตองและความชัดเจนของเอกสารและการดำเนินงานของบริษัท
1.4) หากเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวนจะนำเสนอ เอกสารหลักฐานตอคณะทำงานโครงการฯ (แตในกรณีที่
มีขอสงสัยเพิ่มเติมจากคณะทำงานโครงการฯ จะใหมีการสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และนัดประชุมเพื่อชี้แจงขอมูล
เพิ่มเติม พรอมกับตรวจสอบสถานที่จริง)
1.5) แจงผลการการยื่นขอ
1.6) ทำบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือดานอนุรักษพลังงานโดยใชระบบ ESCO ระหวางบริษัทผูที่ไดรับการ
ขึ้นทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ
1.7) สถาบันพลังงานฯ ออกหนังสือรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงานใหหลังจากที่มีการกรอกขอมูลของ
ทานในเว็บไซต ThaiESCO (www.thaiesco.org)
1.8) แจงผลการอนุมัติใหกับผูที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน
แจงความจำนงขอขึ้นทะเบียน
และเอกสารประกอบ

1 วันทำการ

ยื่นคำขอ

2 วันทำการ

ตรวจสอบความถูกตองและความชัดเจนของเอกสารและการดำเนินงานของบริษัท

เอกสารถูกตองครบถวน

1 วันทำการ

กรณีมีขอสงสัย
เพิ่มเติม
เสนอเอกสารตอประธานคณะทำงาน
โครงการฯ

เอกสารไมถูกตอง

สงเอกสารเพิ่มเติม
7 วัน ทำการ

3 วันทำการ

สามารถขึ้นทะเบียน ESCO ได และ
ทำบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกัน
ระหวางสถาบันพลังงานฯ กับผูที่ไดรับ
การขึ้นทะเบียน

1 วันทำการ

จัดทำหนังสือรับรองการเปน
บริษัทจัดการพลังงานเสนอประธาน
คณะทำงานโครงการฯ ลงนาม

รวม
8 วัน ทำการ

แจงผลการอนุมัติใหผู ไดรับ
การขึ้นทะเบียนทราบ

เอกสารไมเปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไข

นัดประชุม
เพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม
7 วัน ทำการ

ไมสามารถขึ้นทะเบียนได

แจงผลการตรวจสอบ

ตรวสจสอบสถานที่จริง

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน
1. ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท
- ขอมูลชื่อ ชื่อยอ ที่อยู โทรศัพท โทรสาร อีเมล เว็บไซต ที่สามารถติดตอได และปที่กอตั้งบริษัท
- ขอมูลการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (หนังสือรับรองการจดทะเบียน) และขอมูลจำนวนผูถือหุนที่ปรึกษา
- ขอมูลดานการชำนาญ/การใหบริการของบริษัท
2. ขอมูลรายละเอียดประสบการณโครงการดานพลังงานของบริษัท (ขอมูลการดำเนินงานยอนหลังไมเกิน 3 ป หรือตั้งแตเริ่มดำเนินกิจการ)
- ชื่อโครงการ สถานที่ ผูวาจาง มูลคาโครงการ (บาท) ผลประหยัด (บาท) ระยะเวลาคืนทุน (ป) วันที่เริ่มตนและสิ้นสุดโครงการ
รายละเอียดการดำเนินงานในโครงการ
- ที่อยู โทรศัพท โทรสาร อีเมล เว็บไซต ของผูผูวาจางที่สามารถติดตอได
** สำเนาสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract : EPC) ในมาตรการที่ดำเนินการใหกับสถานประกอบการทางดานการอนุรักษ
พลังงานโดยใชระบบ ESCO อยางนอย 1 แหง โดยตองดำเนินการแลวเสร็จอยางนอย 3 เดือน
** รายงานการตรวจวัดและพิสูจนผลการปรหยัดพลังงาน (Measurement and Veriﬁcation ; M&V) ของโครงการที่ดำเนินการใหกับ
สถานประกอบการ
- ขอมูลรายละเอียดผูเชียวชาญและที่ปรึกษาดานพลังงานในบริษัท

รูปที่ 2.3 แสดงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน
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2.5.8 แนวทางการคัดเลือกบริษัทจัดการพลังงานสำหรับผูประกอบการ
สถานประกอบการที่สนใจดำเนินโครงการอนุรักษพลังงาน โดยใชกลไก ESCO สามารถคัดเลือกบริษัทจัดการ
พลังงาน (ESCO) ไดเองจากการตรวจสอบประสบการณเชิงเทคนิค สถานะทางการเงินและการบริหารจัดการของ ESCO ที่
เขารวมประมูลงานฯ ประเมินผลจากการสัมภาษณและแหลงอางอิงที่ ESCO ระบุ เพื่อใหได ESCO ที่เหมาะสมตามที่
สถานประกอบการตองการ โดยสามารถสรุปเปนขอพิจารณาเบื้องตนในการคัดเลือก บริษัทจัดการพลังงานสำหรับ
ผูประกอบการได ดังนี้
1) ประสบการณในการดำเนินโครงการที่ผานมา ESCO ควรมีประสบการณในการดำเนินโครงการดานอนุรักษ
พลังงาน โดยเฉพาะโครงการฯ ที่สถานประกอบการตองการดำเนินการ โดยอาจขอรายชื่อโครงการฯที่ไดดำเนินการไปแลว
เพื่อขอเยี่ยมชม หรือสอบถามผลการดำเนินงานของ ESCO ที่ผานมา
2) ความพรอมของบุคลากร ESCO ควรมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและเปนที่ยอมรับในดานตางๆ พรอม
อาทิเชน วิศวกร ชางเทคนิค นักเศรษฐศาสตร และบุคลากรดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3) ความเชี่ยวชาญ ESCO ควรมีความเชี่ยมชาญและมีประสบการณในการดำเนินการตามมาตรการตามที่
สถานประกอบการตองการ
4) ทุนจดทะเบียนของ ESCO (สำหรับกรณีที่บริษัทเปนผูลงทุน) ซึ่งจะแสดงถึงความสามารถในการรับความเสี่ยง
ในการดำเนินโครงการฯรวมถึงการรับประกันผลประหยัดของโครงการฯ ดวย
5) การใหคำแนะนำ หรือจัดหาแหลงทุน ESCO จะตองสามารถใหขอมูลในเรื่องของแหลงเงินทุน สำหรับ
โครงการอนุรักษพลังงาน รวมไปถึงมีความสามารถในการชวยใหสถานประกอบการเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายดวย
6) ความพรอมทางดานเครื่องมือพื้นฐาน ESCO ควรมีความพรอมในดานเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการตรวจวัด
เพื่อดำเนินการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัด
7) ESCO ควรมีหนวยงานใหคำแนะนำ หรือฝกอบรมใหกับบุคลากรของสถานประกอบการ
8) ความชัดเจนของขอตกลงในสัญญา เชน การรับประกันผลการประหยัด สัดสวนการแบงผลการประหยัด และ
ระยะเวลาการคืนทุนของแตละมาตรการไมควรนานเกินไป แนวทางการปรับเปลี่ยนฐานการใชพลังงานวิธีการตรวจวัดและ
พิสูจนผลการประหยัดเปอรเซ็นตการแบงผลการประหยัดรวมถึงเงื่อนไขการชดเชยหากผลการประหยัดไมไดตามที่
รับประกันทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทจัดการพลังงานและความชำนาญของแตละบริษัทไดที่ www.Thaiesco.org

2.6 มาตรฐานการตรวจวัดและพิสจู นผลประหยัด
2.6.1. นิยามการตรวจวัดและพิสจู นผลประหยัด
1) ที่มาและความสำคัญ
การตรวจวัดและพิสูจนทราบผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษพลังงาน (Measurement and Verification; M&V)
นั้นกอนนำผลที่ไดมาหาคำนวณหาผลประหยัดที่แทจริงของโครงการจะมีการกำหนดใหใชกระบวนการตรวจวัดที่ไดรับการ
ยอมรับในทำการตรวจวัดคาการใชพลังงาน อาทิ การกำหนดสิ่งที่ตองดำเนินการในระหวางการตรวจวัด การเขาไปติดตั้ง
เครื่องมือวัดตางๆ การสอบเทียบและการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด การรวบรวม/กลั่นกรองขอมูลที่ได การพัฒนาหาวิธีการ
คำนวณหาผลประหยัดที่เปนที่ยอมรับของทุกฝาย การจัดทำรายงาน และการรับประกันคุณภาพเหลานี้ เปนตน
ในที่นี้การตรวจวัดและพิสูจนทราบผลประหยัดพลังงานในไทยไดอางอิงระเบียบวิธีการของ IPMVP Volume I
(International Performance meaurement and Verification Protocol) เปนระเบียบวิธีอางอิงสำหรับการตรวจวัด
และพิสูจนประหยัดพลังงานที่พัฒนาขึ้นโดย EVO (Efficiency Valuation Organization) เพื่อนำมาชวยกระตุนการลงทุน
ในโครงการดานการอนุรักษพลังงาน โดย IPMVP Volume I จะเปนการใหคำจำกัดความและแนวคิดการ M&V ทางเลือก
(Options) ในการทำ M&V แบบตางๆ วิธีการวางแผนและจัดทำรายงาน M&V เปนตน

ESCO Business
Annual Report 2013

053

2) วัตถุประสงค
2.1) เพื่อนำเสนอวิธีการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดพลังงาน (M&V) เพื่อทำใหรายงานผลประหยัดพลังงานที่
ไดมีความนาเชื่อถือ
2.2) เพื่อสงเสริมและกระตุนใหบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ในไทยมีการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดให
เปนไปตามมาตรฐานสากลโดยอางอิงระเบียบวิธีการ IPMVP ซึ่งจะทำใหการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานมี
ความนาเชื่อถือในระดับสากล
2.3) เพื่อใหการจัดทำรายงานวิเคราะหผลประหยัดมีความนาเชื่อถือ ในดานการลงทุนและผลประหยัดพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
3) นิยามการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด (M&V)
การตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด (Measurement and Verification: M&V) คือ การตรวจสอบวามาตรการ
อนุรักษพลังงานที่ดำเนินการอยูยังคงทำใหเกิดการประหยัดพลังงาน โดยคำนวณผลการประหยัดพลังงานที่ไดรับจากการ
ตรวจวัดปริมาณการใชพลังงานกอน และหลังการดำเนินมาตรการอนุรักษพลังงานดังแสดงตามสมการ

ผลการประหยัด = (ระดับการใชพลังงานปกติ)ปรับแก – (ระดับการใชพลังงานภายหลังดำเนินการ)

ในการตรวจสอบวามาตรการอนุรักษพลังงานนั้นยังคงประหยัดพลังงานอยูจะตองพิจารณาวาวิธีการหาระดับการใช
พลังงานปกติที่ไดมีความเที่ยงตรงและถูกตอง นอกจากนี้ยังตองพิจารณาวาระบบ หรือเครื่องจักร อุปกรณที่ติดตั้งไปนั้น
ทำงานไดตามที่ระบุในขอกำหนดคุณสมบัติ (Specification) และทำใหเกิดการประหยัดพลังงาน
การตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด (M&V) จะเปนการตรวจวัดประสิทธิภาพของการประหยัดพลังงานในโครงการ
อนุรกั ษพลังงานเปนกระบวนการทีส่ ำคัญในการกำหนดและควบคุมความเสีย่ ง (Performance Risk) ตอการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทจัดการพลังงาน ถึงแมวาจะมีการออกแบบ กอสรางที่ดี อยางไรก็ตาม ถาไมมีการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดแลว
อาจทำใหผลการประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นไมเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญาพลังงานได ซึ่งการวัดและการตรวจสอบที่มี
ความนาเชื่อถือมีที่มาของขอมูลที่สามารถตรวจสอบได จะทำใหบริษัท จัดการพลังงานและเจาของสถานประกอบการมั่นใจ
ไดวา ผลการประหยัดพลังงานทีเ่ กิดขึน้ จะเทากับทีไ่ ดจากคำนวณทางวิศวกรรมตลอดระยะเวลาของโครงการในสัญญาพลังงาน
จะมีการระบุระดับการใชพลังงานปกติ (Baseline Energy Use) ของสถานประกอบการซึ่งระดับการใชพลังงานปกตินี้จะ
ตองเปนที่ยอมรับทั้งเจาของสถานประกอบการ และบริษัทจัดการพลังงาน
การตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด (M&V) เปนขบวนการ หรือขั้นตอนในการหาผลประหยัดที่เกิดจากมาตรการ
ตางๆ โดยเลือกจากแนวทางมาตรฐาน 4 แนวทางดวยกัน ซึ่งจะกลาวถึงตอไปมีอยูบอยที่ผูที่เกี่ยวของมักเกิดความสับสน
ระหวางความหมายของคำวา “การตรวจวัดผลประหยัด” (Measurement of Saving) และ “การดูแลตรวจสอบผลประหยัด”
(Monitoring of Saving) ทำใหประเด็นของการทำ M&V นั้นบิดเบือนไปและอาจจะทำใหคาใชจายสูงเกินความเปนจริง
โดยหลักการแลว “การตรวจวัดผลประหยัด” จะหมายถึงการวัดขอมูลและวิเคราะหหาจำนวนหรือปริมาณของผลประหยัด
ที่เกิดขึ้นสวน “การดูแลตรวจสอบผลประหยัด” จะหมายถึงการประเมินคาผลประหยัดที่ไดและหรือแสดงการกระทำใดๆ
เพื่อตอบสนองตอผลประหยัดที่เกิดขึ้นซึ่งอาจจะหมายถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการหรืออุปกรณ ดังนั้นเองการตรวจวัดผล
ประหยัดจึงไมจำเปนจะตองทำแบบตอเนือ่ งหรือตองเก็บขอมูลไวตลอดเวลา อาจจะทำเปนบางครัง้ บางคราวก็ได นอกจากนีแ้ ลว
การใชคำวา “การตรวจวัดผลประหยัด” อาจจะไมถูกตองมากนัก เนื่องจากในความเปนจริงแลวผลประหยัดไมสามารถ
ตรวจวัดได สิ่งที่สามารถวัดไดจริงคือปริมาณพลังงานที่ใชไปผลประหยัดเกิดจากความแตกตางของปริมาณพลังงานที่ใช
กอนและหลังการใชมาตรการอนุรกั ษพลังงาน ซึง่ จะตองนำปริมาณพลังงานทัง้ สองครัง้ มาวิเคราะหเพือ่ หาผลประหยัดตอไป
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รายงานประจำปสถานภาพธุรกิจ
บริษัทจัดการพลังงาน ป 2556

4) ประโยชนที่ไดรับ
4.1) ชวยลดความเสี่ยง (Performance Risk) และการบริหารความเสี่ยงตอการลงทุนในโครงการอนุรักษ
พลังงาน ทำใหเกิดความนาเชื่อถือกับสถาบันการเงินหรือแหลงเงินทุนในการปลอยสินเชื่อใหกับธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน
4.2) ชวยลดขอขัดแยงในการตรวจวัดผลประหยัดพลังงานระหวางบริษทั จัดการพลังงาน และสถานประกอบการ
ในการลงทุนมาตรการอนุรักษพลังงานตางๆ ทำใหรายงานเปนที่ยอมรับจากทุกๆ ฝาย รวมทั้งสถาบันการเงิน หรือ
ผูเกี่ยวของอื่นๆ
4.3) ประเมินผลประหยัดไดครบถวน และเกิดการประหยัดพลังงานอยางตอเนื่อง
4.4) ประหยัดเวลาในการจัดทำสัญญาพลังงาน ซึ่งการทำ M&V สามารถลดขอขัดแยงในการพิสูจนหาผล
ประหยัดพลังงาน จึงชวยประหยัดเวลาในการเจรจาจัดทำสัญญาพลังงานกับลูกคา
4.5) ชวยใหเกิดการขยายตลาดไปในตางประเทศ เนื่องจากการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดตามระเบียบวิธี
การตาม IPMVP เปนระเบียบวิธีการที่รับความเชื่อถือและไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในระดับสากล ซึ่งจะสงผลให
บริษัทจัดการพลังงาน สามารถขยายตลาดไปยังตางประเทศได

2.6.2 รูปแบบการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด
1) รูปแบบ A การตรวจวัดเพียงบางสวนแยกตามมาตรการทีป่ รับปรุง (Partially Measured Retrofit Isolation)
(1) การตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด
การตรวจวัดและพิสจู นผลการประหยัดพลังงานในรูปแบบ A เกีย่ วของกับการประเมินการอนุรกั ษพลังงานระดับ
อุปกรณหรือระบบ โดยมุงเนนสำหรับระบบหรืออุปกรณที่สามารถตรวจวัดได เชน ความสามารถในการทำความเย็นของ
เครื่องทำความเย็น กำลังไฟฟาที่ใชของเครื่องทำความเย็น ชั่วโมงการเปดไฟ ชั่วโมงการเปดเครื่องทำความเย็น เปนตน
โดยเปนการสุมตรวจวัดหรือตรวจวัดเปนระยะเวลาสั้นๆ ระหวาง ชวงเวลาการทำงานกอนการปรับปรุงกับชวงเวลาหลัง
การปรับปรุง สำหรับปจจัยที่ไมสามารถวัดไดอาจจะใชขอมูลในอดีตหรือขอมูลจากผูผลิต ซึ่งเปนขอมูลเฉลี่ยที่เกี่ยวของกับ
อุปกรณ
(2) ระยะเวลาการตรวจวัด
การตรวจวัดในรูปแบบ A อาจจะเปนการตรวจวัดเปนจุดในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือบันทึกขอมูลอยางตอเนื่อง
ขึ้นอยูกับขอมูลที่ตองการตรวจวัด ทั้งนี้สำหรับขอมูลที่มีคาคอนขางคงที่ควรจะทำการตรวจวัดแบบจุดหรือวัดเพียงชวงสั้นๆ
แตถาเปนขอมูลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ก็ควรทำการตรวจวัดอยางตอเนื่อง
(3) การสุมตัวอยาง
ในการตรวจวัดเพื่อหาคาพลังงานที่ประหยัดไดของมาตรการอนุรักษพลังงาน ถาอุปกรณในระบบมีจำนวนนอย
อาจจะทำการตรวจวัดอุปกรณทุกตัว แตในกรณีที่อุปกรณที่เกี่ยวของมีจำนวนมาก อาจจะตองทำการสุมตัวอยางของ
อุปกรณที่จะทำการตรวจวัด โดยการจำแนกออกเปนกลุมตัวอยาง ซึ่งแตละกลุมตองมีลักษณะการทำงานหรือมีชั่วโมงการ
ใชงานที่คลายคลึงกัน แลวจึงตรวจวัดกลุมตัวอยางที่ไดจำแนกไวใหครบถวน
(4) คาใชจายในการทำ M&V รูปแบบ A
การหาคาพลังงานที่ประหยัดไดโดยรูปแบบ A สามารถใชวิธีประมาณคาไดโดยไมตองทำการตรวจวัด คาใชจาย
ตางๆ ประกอบดวย
† เครื่องวัดที่ติดตั้งอยางถาวร
† การเริ่มเดินเครื่องและการบำรุงรักษา
† การวิเคราะหคาที่จะทำการประมาณ
† คาใชจายในการอานและบันทึกขอมูล
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เพราะฉะนั้นคาใชจายในการหาคาพลังงานที่ประหยัดไดจะขึ้นอยูกับความซับซอนของมาตรการอนุรักษพลังงาน
และจำนวนของขอมูลที่ตองทำการตรวจวัด
(5) รูปแบบ A เหมาะสมกับระบบตางๆ ดังนี้
† มาตรการอนุรักษพลังงานมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทำงานของระบบที่ไดรับการปรับปรุงเทานั้น
† สามารถแยกระบบเฉพาะที่ทำการปรับปรุงออกจากระบบที่เหลือทั้งหมด
† ตัวแปรอิสระซึ่งมีผลกระทบตอการใชพลังงานไมซับซอนมากนัก หรือมีคาใชจายไมสูงเกินไปในการตรวจวัด
† มีเครื่องวัดยอยติดตั้งอยูแลวในการแยกมาตรการอนุรักษพลังงานออกจากระบบที่ไมไดทำการปรับปรุง
† ปกติแลวคาใชจายในการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงานรูปแบบ A มีคาประมาณ 1 - 3% ของ
ผลการประหยัด*
2) รูปแบบ B การตรวจวัดตามมาตรการที่ปรับปรุง (Retrofit Isolation)
รูปแบบ B เหมาะกับการตรวจวัดและประเมินผลการอนุรักษพลังงานที่มุงเนนการหาประสิทธิภาพและปจจัยการ
ทำงานของอุปกรณ และระบบที่สามารถตรวจวัดไดโดยตรงโดยวิธีการตรวจวัดแบบจุดหรือตรวจวัดแบบตอเนื่อง ขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมของขอมูลที่จะนำมาใช
รูปแบบ B จะมีลักษณะคลายรูปแบบ A แตจะมีการตรวจวัดขอมูลที่มากกวาและใชระยะเวลานานกวา เพื่อใหเขาใจ
ถึงผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริง ตามปกติจะทำการการตรวจวัดเพียงชวงสั้นๆ ในกรณีที่มีตัวแปรหลายตัวเปลี่ยนแปลงหลังจาก
ติดตั้งอุปกรณ อาจจะทำการตรวจวัดอยางตอเนื่อง
รูปแบบ B เหมาะสมกับระบบตางๆ ดังนี้
† สำหรับโครงการเปลี่ยนอุปกรณที่มีผลการประหยัดพลังงานนอยกวา 20% ของการใชพลังงานรวมของระบบ
† เมื่อตัวแปรอิสระที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานไมซับซอนมากนัก หรือมีคาใชจายไมสูงเกินไปในการตรวจวัด
† มีเครื่องวัดยอยติดตั้งอยูแลวในการแยกมาตรการอนุรักษพลังงานออกจากระบบที่ไมไดทำการปรับปรุง
† ปกติแลวคาใชจายในการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงานรูปแบบ B มีคาประมาณ 3 - 10%
ของผลการประหยัด*
3) รูปแบบ C พิจารณาการใชพลังงานโดยรวมของสถานประกอบการ (Whole facility)
(1) การตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด
การตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดรูปแบบ C เกี่ยวของกับการใชเครื่องวัดของการไฟฟา หรือเครื่องวัดยอย
ทั้งหมดของอาคาร การตรวจวัดและพิสูจนผลตามรูปแบบนี้จะไมใชในการประเมินผลการประหยัดพลังงานแยกตาม
รายมาตรการ แตจะประเมินผลการประหยัดพลังงานโดยรวมสำหรับมาตรการทั้งหมด ซึ่งพลังงานที่ประหยัดไดจาก
รูปแบบ C นี้จะรวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใชพลังงานของอาคารดวย
รูปแบบนี้อาจจะนำมาใชในกรณีที่มีผลกระทบระหวางมาตรการอนุรักษพลังงาน หรือระหวางมาตรการอนุรักษ
พลังงานกับสวนของอาคารทีไ่ มไดทำการปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือการแยกรายมาตรการอาจจะทำไดยากหรือมีคา ใชจา ยสูง
รู ป แบบ C สามารถนำมาใช กั บ โครงการซึ่ ง ผลการประหยั ด พลั ง งานที่ ไ ด ค าดการณ ไว มี ค า มากเพี ย งพอ
จนสามารถละเลยการเปลีย่ นแปลงการใชพลังงานทีไ่ มสามารถอธิบายได โดยทัว่ ไปผลการประหยัดพลังงานควรมีคา มากกวา
10% ของการใชพลังงานทั้งปกอนการดำเนินโครงการ นอกจากนั้นควรมีการตรวจสอบการใชพลังงานของอุปกรณทั้งหมด
และการใชงานภายในอาคารเปนชวงๆ สม่ำเสมอภายหลังดำเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน
* อางอิงจาก U.S. Federal Energy Management Program (FEMP) M&V Guidelines : Measurement and Verification for Federal Energy
Projects , Version 2.2 , DOEIGO - 102000 - 0960 , September 2000
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(2) ขอมูลพลังงาน
การใชพลังงานของอาคารอาจจะตรวจวัดแยกแตละอุปกรณการใชงานหรือแหลงของพลังงาน เชน เมื่อตรวจวัด
การใชพลังงานของอาคารในมหาวิทยาลัยจะตรวจวัดการใชพลังงาน ของอาคารแยกแตละอาคาร เพื่อใหสามารถประเมิน
การประหยัดพลังงานได
เครื่องวัดหลายๆ เครื่องจะตรวจวัดการใชพลังงานแตละชนิดของอาคาร และขยายการวัดไปสูการใชพลังงาน
ของทั้งระบบเพื่อประเมินผลการประหยัดพลังงานโดยรวม การคำนวณหาผลการประหยัดพลังงานควรแยกตามแตละ
เครื่องมือวัด หรือรวมเปนสวนๆ ของอาคาร เมื่อเครื่องวัดสามารถตรวจวัดการใชพลังงานสวนยอยมาไดแลว ก็จะรวม
เปนการใชพลังงานทั้งหมดของอาคารเพื่อหาผลประหยัด สำหรับการตรวจวัดพลังไฟฟา การประหยัดคาความตองการควร
มีการใชใบแจงหนี้คาไฟฟาในการประเมินผลการประหยัด เพื่อความถูกตองในการหาผลการประหยัดซึ่งอาจจะใชใบแจงหนี้
คาไฟฟาหลายเดือน ถาไมใชใบแจงหนี้คาไฟฟาก็ควรมีอุปกรณวัดความตองการพลังไฟฟาแยกตางหาก
(3) ใบแจงหนี้คาพลังงาน (Energy invoices)
เมื่อใชใบแจงหนี้คาไฟฟาจากการไฟฟาเปนแหลงขอมูลของการใชพลังงาน ควรจะระลึกไวดวยวาการอานคาจาก
เครื่องวัดของการไฟฟาอาจจะไมมีความถูกตองแมนยำนักใบแจงหนี้คาไฟฟาจะมีขอมูลโดยประมาณ โดยเฉพาะสำหรับ
สถานประกอบการขนาดยอม การอานเครือ่ งวัดโดยประมาณนัน้ อาจจะทำใหเกิดความผิดพลาดในการประเมินผลประหยัดได
(4) ตัวแปรอิสระ
ในที่นี้ตัวแปรอิสระ หมายถึง ลักษณะเฉพาะหรือสภาวะแวดลอมของการใชสถานประกอบการที่มีผลตอการ
ใชพลังงาน เชน สภาวะอากาศและจำนวนผูใชสถานประกอบการ เราควรทำการตรวจวัดและบันทึกคาตัวแปรอิสระในชวง
เวลาเดียวกันกับที่เครื่องวัดพลังงานบันทึก ปริมาณคนไขในเดือนเดียวกันกับใบแจงหนี้คาไฟฟา
(5) การวิเคราะหขอมูลและแบบจำลอง
โดยทั่วไป รูปแบบ C จะใชจำนวนขอมูล 12, 24 หรือ 36 เดือน จากขอมูลการใชพลังงานกอนปรับปรุง และ
ขอมูลตอเนื่องในชวงหลังปรับปรุง อยางไรก็ตามเราสามารถทราบขอมูลประจำชวงเวลาที่มากหรือนอยกวานี้ (เชน 13, 14,
15 หรือ 9, 10, 11 เดือน)
สำหรับอาคารบางประเภท (เชน โรงเรียน) ซึ่งมีคาความแตกตางที่สำคัญระหวางการใชพลังงานของอาคารใน
ชวงเปดเทอมและปดเทอม ควรจะมีการสรางแบบจำลองถดถอยแยกกันสำหรับชวงการใชงานที่ตางกันนี้
(6) คาใชจาย
คาใชจายของวิธีในรูปแบบ C จะขึ้นอยูกับปริมาณขอมูล พลังงานจากใบแจงหนี้คาไฟฟา หรือจากเครื่องวัด
พิเศษอื่นใด ซึ่งในกรณีที่มีเครื่องวัดยอยในสถานประกอบการอยูแลวก็จะไมมีคาใชจายพิเศษ คาใชจายหลักของรูปแบบ C
ไดแก (1) การจัดการ ขอมูลคาไฟฟา และการดำเนินงานโปรแกรมดวยขอมูลคาไฟฟา ในแตละเดือน และ (2) การติดตาม
และปรับแกสำหรับสภาพเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงหลังจากการปรับปรุง
(7) รูปแบบ C เหมาะสมกับระบบตางๆ ดังนี้
† มีการประเมินการใชพลังงานรวมของสถานประกอบการ
† มีมาตรการอนุรักษพลังงานหลายประเภทในหนึ่งสถานประกอบการ
† มี ม าตรการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กิ จ กรรมที่ ไ ม ส ามารถแยกออกมาต า งหากจากส ว นอื่ น ได
โดยงาย เชน การเปลี่ยนผนังหรือหนาตางใหมีคุณภาพดีขึ้น
† การประหยัดมีคามากพอที่จะแยกออกมาจากคาการใชพลังงานสวนยอยๆ ในขอมูลของปฐานในชวงเวลาที่มี
การตรวจวัด
† ผลกระทบระหวางมาตรการอนุรักษพลังงาน หรือระหวางมาตรการอนุรักษพลังงานกับอุปกรณอื่นของ
สถานประกอบการมีคามาก ถาใชรูปแบบ A และ B จะมีความซับซอนมากเกินไป
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† ไมมีการเปลี่ยนแปลงหลักๆ ในสถานประกอบการในอนาคตอันใกล เชน ไมมีการเปลี่ยนกระบวนการผลิต
มากมายตลอดชวงที่มีการหาคาผลการประหยัดตามปกติคาใชจายในการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัด
พลังงานรูปแบบ C มีคาประมาณ 1 - 10% ของผลการประหยัด*
4) รูปแบบ D การจำลองผล (Calibrated Simu-lation)
รูปแบบ D เกี่ยวของกับการใชซอฟทแวรคอมพิวเตอรจำลองการใชพลังงานกอนและหลังดำเนินมาตรการของสถาน
ประกอบการ สามารถใชไดทั้งแบบรายมาตรการหรือหลายมาตรการรวมกันแบบจำลองในการคำนวณจะตองมีการ
ปรับเทียบเพือ่ ทีว่ า จะไดสามารถทำนายการใชพลังงานและความตองการพลังไฟฟาใหเหมาะสมกับความเปนจริง ไมวา จะเปน
ชวงกอนหรือหลังการปรับปรุง ซึ่งสวนใหญจะเปนปริมาณการใชพลังงานหลังดำเนินมาตรการ โดยปกติทางเลือกนี้จะใชใน
กรณีที่ไมมีขอมูลการใชพลังงานของ Base Year
อยางไรก็ดีในทางปฏิบัตินั้น รูปแบบ D มีการนำมาใชนอยมาก เนื่องจากจำเปนตองมีผูชำนาญการใชโปรแกรมอยาง
แทจริง นอกจากนั้นการยอมรับผลของสถานประกอบการตอผลการคำนวณมักเปนอุปสรรคที่สำคัญ บุคคลทั่วไปเขาใจได
ยาก ทำใหขาดความมั่นใจตอผลที่ไดรับ ซึ่งปจจุบันมีอยูหลายโปรแกรม อาทิเชน DOE - 2, BLAST, Energy Plus เปนตน
นอกจากนีร้ ปู แบบการตรวจวัดและพิสจู นผลการประหยัดพลังงาน (M&V) นัน้ คาใชจา ยในการจัดทำ M&V ไมสามารถ
ที่จะระบุคาใชจายไดวารูปแบบใดจะมีคาใชจายมากหรือนอยกวากัน โดยปกติแลวแตละรูปแบบการตรวจวัดและพิสูจน
ทราบฯ ไมควรมีคาใชจายเกิน 10% ของผลประหยัด
2.6.3 แนวทางการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด
1) การวางแผนการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด
การตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดที่ดี ควรมีการจัดทำแผนการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน (M&V)
ควรประกอบไปดวยขอมูลหลัก ดังตอไปนี้
1.1) วัตถุประสงค และรายละเอียดของมาตรการอนุรักษพลังงาน และผลประหยัดที่คาดวาจะไดรับ
1.2) ขอบเขตของการตรวจวัด เพื่อใชตัดสินผลการประหยัดพลังงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งในสวนเฉพาะเจาะจง
เชน การไหลของน้ำเย็นในระบบปรับอากาศ ปริมาณอากาศและจำนวนเชื้อเพลิงในเตาเผาและอื่นๆ หรือครอบคลุม
ขอบเขตที่กวาง เชน พลังงานทั้งหมดที่ใชของสถานประกอบการ โดยแยกเปนการใชพลังงานไฟฟา และพลังงานความรอน
เปนตน
1.3) รายละเอียดที่มาของเงื่อนไขพื้นฐาน และขอกำหนดตางๆ สำหรับใชอางอิงเปนปฐาน (Base Year) และ
ประมาณการใชพลังงานในปฐานของสถานประกอบการ ประกอบ ดวย
(1) ปริมาณการใชพลังงาน และลักษณะความตองการใชพลังงานไฟฟา
(2) ประเภทการใชพื้นที่และชวงเวลาการใชงาน
(3) สภาวะอากาศ หรือผลผลิต สำหรับแตละฤดูกาล
(4) ขอมูลอุปกรณทใี่ ชในสถานประกอบการอาจจะแยกยอยออกเปนระบบๆ ของภายในสถานประกอบการ
(5) การปรับตั้งคาการใชงานของอุปกรณ (Set Point)
1.4) ระบุวิธีการหรือแผนการตางๆ ที่จะใชในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ใชอางอิง
1.5) กำหนดงบประมาณการลงทุน และชวงระยะเวลาการคืนทุนของมาตรการอนุรักษพลังงาน
1.6) กำหนดเงื่อนไข ซึ่งจะใชในการปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจวัด
1.7) กำหนดกระบวนการจัดเก็บขอมูลสมมุติฐาน และวิธีการวิเคราะหขอมูลอยางชัดเจน
1.8) กำหนดรายละเอียด ตำแหนง เวลา ที่จะทำการตรวจวัด ลักษณะคุณสมบัติของเครื่องวัด การเปรียบ
เทียบเครื่องวัด
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1.9) การอานคา และการเปนพยาน (Witnessing Protocol) ในการอานคาจากเครื่องวัด ขั้นตอนการสงมอบ
เครื่องวัด การปรับเปลี่ยนเครื่องวัด และวิธีการแกไขเมื่อขอมูลสูญหายหรือไมสามารถตรวจวัดได
1.10) กำหนดวิธีการประกันคุณภาพของโครงการ
1.11) กำหนดรูปแบบของรายงานการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and
Verification; M&V) และการนำเสนอผลการประหยัดพลังงานในแตละป
2) ขั้นตอนหลักของการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด
การที่โครงการอนุรักษพลังงานที่ดำเนินการโดยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) จะมีความนาเชื่อถือมากขึ้น บริษัท
จัดการพลังงาน (ESCO) ควรมีขั้นตอนการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อชวยลดขอขัดแยง
ในการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด ระหวางบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) และสถานประกอบการ นอกจากนี้ยัง
เปนการลดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ดวยกันเองที่นำเสนอโครงการอนุรักษพลังงานที่มีรูปแบบ
คลายคลึงกัน โดยมาตรฐานขั้นต่ำของการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดควรดำเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
2.1) แตงตั้งคณะทำงานตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด
สถานประกอบการและบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) พิจารณาเลือกและแตงตั้งหนวยงานที่จะมาทำงาน
เปนคณะทำงานตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด (Measurement and Verification Unit: M&V Unit)
2.2) สำรวจพื้นที่ตามมาตรการอนุรักษพลังงาน
ตัวแทน M&V Unit สำรวจพื้นที่และเครื่องจักร ที่จะทำการเปลี่ยนหรือปรับปรุงเพื่อประเมินคาใชจายใน
การตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดรวมถึงคาใชจายในการจัดทำรายงาน
2.3) จัดทำขอตกลงการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด
M&V Unit จัดทำขอตกลงการตรวจวัดและพิสจู นผลประหยัดสงผานบริษทั จัดการพลังงาน (ESCO) เพือ่ แนบ
ทายสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) ในภาคผนวก ค.
2.4) เตรียมพื้นที่และเครื่องจักรสำหรับการตรวจวัดกอนปรับปรุง
สถานประกอบการจัดเตรียมพื้นที่และนัดหมาย M&V Unit เพื่อเขาปฏิบัติการ ตรวจวัดและวิเคราะห
การใชพลังงานกอนการปรับปรุง
2.5) ตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานกอนปรับปรุง
M&V Unit เขาปฏิบัติการตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานกอนการปรับปรุง เพื่อจัดทำพลังงาน
ปฐาน (Baseline) และสงมอบรายงานใหกับคูสัญญาพิจารณา
2.6) เตรียมพื้นที่และเครื่องจักรสำหรับการตรวจวัดหลังปรับปรุง
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ดำเนินการปรับปรุง/เปลี่ยน เครื่องจักร อุปกรณหรือกระบวนการผลิตใหมี
ประสิทธิภาพพลังงานสูงขึ้นพรอมทำการปรับตั้งใหเกิดประสิทธิภาพพลังงานสูงที่สุดแลวจึงนัดหมาย M&V Unit เขา
ปฏิบัติการตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานหลังการปรับปรุง
2.7) ตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานหลังปรับปรุง
M&V Unit เขาปฏิบัติการ ตรวจวัดและวิเคราะห การใชพลังงานหลังการปรับปรุง
2.8) จัดทำรายงานการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดประหยัด
M&V Unit จัดสงรายงานการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดใหสถานประกอบการลงนามในรายงานและ
เบิกคาใชจา ยในการตรวจวัดและพิสจู นผลประหยัดและรายงานจากผูว า จาง (กรณี M&V Unit ทีม่ าจากหนวยงานภายนอก)
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หมายเหตุ
(1) กรณีที่ผลประหยัดไมเปนไปตามการรับประกันของ ESCO อันเนื่องมาจากการปรับตั้งอุปกรณพลังงานของ
ESCO ยังไมเปนไปตามสภาวะใชงานที่กำหนดของอุปกรณนั้นๆ หรืออาจเกิดจากการผิดพลาดของทีมวิศวกรรมของ ESCO
ที่ประเมิน โครงการผิดพลาดให ESCO เปนผูออกคาใชจายในการตรวจวัดหากตองการการตรวจวัดใหมอีกครั้ง (กรณี
M&V Unit ที่มาจากหนวยงานภายนอก)
(2) หาก M&V Unit มีการตรวจวัดผิดพลาดจนตองทำการตรวจวัดใหม ให M&V Unit รับผิดชอบคาใชจายเพิ่มเติม
ที่เกิดขึ้นในสวนนี้
(3) สถานประกอบการจะตองเปนผูดูแลรักษาเครื่องมือของ M&V Unit ขณะทำการตรวจวัด และหากเครื่องมือ
สูญหายหรือเสียหายจากกิจกรรมการทำงานของสถานประกอบการใหสถานประกอบการรับผิดชอบคาใชจา ยทีเ่ กิดขึน้ ในสวนนี้
(4) หากมีการยกเลิกโครงการหลังจากที่ M&V Unit เริม่ ดำเนินงานแลวให ESCO เปนผูอ อกคาใชจา ยในการตรวจวัด
ที่เกิดขึ้นจริง
3) การดำเนินการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด (M&V Process)
การตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดนั้น มีความสำคัญ อยางยิ่งในการดำเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน โดยใช
ESCO ความถูกตองในการวัด และการพิสูจนผลการประหยัดพลังงานจะสงผลถึงระยะเวลาการคืนทุน
3.1) ขั้นตอนการดำเนินการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดตามแนวทางมาตรฐานสากล IPMVP นั้น สามารถ
สรุปไดดังนี้
(1) เลือกรูปแบบการตรวจวัดพลังงาน (Option A, B, C, D) ใหเหมาะสมกับมาตรการอนุรักษพลังงานพรอม
ทั้งกำหนดคาปรับแก หากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชพลังงาน
(2) รวบรวมขอมูลการปฏิบัติและพลังงานที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนขอมูลอางอิงในปฐาน (Base Year) และ
ประกอบการประเมินผลการประหยัดที่จะเกิดขึ้น
(3) กำหนดวิธกี ารวิเคราะหขอ มูลและคาใชจา ย เนือ่ งจากการวิเคราะหขอ มูลทีส่ ลับซับซอน อาจจะมีคา ใชจา ยสูง
อีกทั้งคาใชจายจะแปรเปลี่ยนไปตามจำนวนขอมูลที่ตองการระยะเวลา ความยากงายในการเก็บขอมูล
(4) จัดเตรียมแผนการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน (M&V Plan)
(5) ออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบอุปกรณที่จำเปน ตองใชภายใตแผน M&V ที่กำหนด
(6) หลังจากดำเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงานที่กำหนดแลว และตองทำการตรวจสอบอุปกรณที่ติดตั้ง
พรอมทั้งปรับปรุงวิธีการใชงานอุปกรณ เพื่อใหมั่นใจไดวาผลการประหยัดพลังงานที่ไดรับสอดคลองตามที่กำหนดไว
(7) รวบรวบขอมูลการเดินเครื่อง และการใชพลังงานของอุปกรณหลังจากปรับปรุงตามมาตรการที่กำหนดแลว
นำมาเปรียบเทียบกับขอมูลอางอิงกอนปรับปรุง การเก็บขอมูลนี้ควรรวมถึงการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณเปนระยะ
เพื่อใหมั่นใจไดวาอุปกรณสามารถใชงานไดตามแผนที่วางไว
(8) คำนวณและจัดทำรายงานผลประหยัดพลังงานใหสอดคลองกับแผนงาน (M&V Plan) ที่ไดวางไว ทั้งนี้
การตรวจวัด และพิสูจนผลการประหยัดพลังงานอาจจะกระทำโดยหนวยงาน กลางเพื่อใหมั่นใจตอผลการตรวจวัดที่เกิดขึ้น
3.2) ประเด็นที่ควรพิจารณาในการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด
ในการดำเนินมาตรการอนุรักษพลังงานโดยใชบริษัท จัดการพลังงานนั้นมีหลายๆ ประเด็นที่ผูประกอบการและ
เจาของสถานประกอบการแตละแหง ควรใหความสนใจในประเด็นหลักตางๆ ดังนี้
3.2.1) ปจจัยทีส่ ง ผลกระทบตอผลประหยัด (Factors Affecting the Energy Savings Performance)
ปจจัยดังกลาวแบงเปน 2 ชนิด คือ ปจจัยทีส่ ามารถทำนายลวงหนาได เชน การเติบโตของสถานประกอบการ
และจำนวนชัว่ โมงทีจ่ ะใชงานในอนาคต และปจจัยทีส่ ามารถวัดได โดยหากเปนปจจัยทีส่ ามารถทำนายลวงหนาไดและวัดได
เราควรนำไปปรับคาฐานการใชพลังงานเปนประจำ (Routine Adjustment) และหากเปนปจจัยที่ไมสามารถทำนาย
ลวงหนาได แตสามารถวัดไดก็ควรนำไปปรับคาฐานแบบเปนครั้งคราว (Non-Routine Adjustment)
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3.2.2) ความไมแนนอนในการประเมินผลประหยัด (Evaluating Saving Uncertainty)
ประเด็นดังกลาวอาจสงผลตอการคำนวณผลประหยัดที่เกิดขึ้น โดยความไมแนนอนอาจจะเกิดจากความ
คลาดเคลื่อนของกระบวนการดังตอไปนี้
(1) ความคลาดเคลื่อนจากเครื่องมือวัด ดังนั้นควรทำการทดสอบเครื่องมือที่ใชกับคาเครื่องมือมาตรฐาน
อยางนอยปละครั้ง
(2) ความคลาดเคลื่อนจากแบบจำลอง
(3) ความคลาดเคลือ่ นจากการเก็บตัวอยาง ดังนัน้ ควรเก็บจำนวนตัวอยางใหเพียงพอตอการวิเคราะหขอ มูล
(4) ความคลาดเคลื่อนจากสมมติฐาน
การลดความคลาดเคลื่อนเหลานี้ โดยทั่วไปสามารถดำเนินการได 2 แนวทาง ดังนี้
(1) ลดความโนมเอียง (Bias) ของขอมูล โดยอาจใชคาจาก การวัดจริงแทนคาจากการประมาณ
(2) ลดความคลาดเคลื่อนแบบสุม (Random Errors) โดยการเพิ่มจำนวนการจากสุมวัด หรือเพิ่มความ
แมนยำของอุปกรณตรวจวัด
3.2.3) การทำงานขั้นต่ำของอุปกรณ (Minimum Operating Conditions)
กอนการดำเนินงาน ESCO และสถานประกอบการควรปรึกษาหารือ เพือ่ ทำบันทึกความเขาใจ กำหนดเงือ่ นไข
การทำงานของอุปกรณตา งๆ ทีเ่ กีย่ วของกับมาตรการอนุรกั ษพลังงานทีจ่ ะดำเนินการ เชน การทำงานของเครือ่ งปรับอากาศ
8 ชั่วโมงตอวัน เปนตน เพื่อใหมาตรการอนุรักษพลังงาน มีความชัดเจน และสามารถบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว
3.2.4) ราคาพลังงาน (Energy Prices)
คาพลังงานที่สามารถประหยัดได คำนวณจาก ผลคูณของปริมาณพลังงานที่ประหยัดไดกับราคาคา
พลังงานในขณะนั้น ซึ่งควรมีการกำหนดใหชัดเจนวาจะใชราคาเทาไหร หรืออางอิงขอมูลจากที่ใด
3.2.5) การพิสูจนผลโดยบุคคลที่สาม (Ver-ification By A Third Party)
เนื่องจากสถานประกอบการมักไมชำนาญในดานการอนุรักษพลังงาน ดังนั้นจึงอาจทำการวาจางบุคคลที่ 3
ชวยตรวจสอบและวิเคราะหขั้นตอนการดำเนินงานตามมาตรการ อนุรักษพลังงานวามีโอกาสประสบสำเร็จตามที่ ESCO
ไดเสนอไว หรือไม รวมถึงการกำหนดคามาตรฐานและระเบียบวิธีการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน เพื่อให
ทั้งสองฝายเห็นพองตองกัน ทั้งนี้ บุคคลที่ 3 ควรเปนหนวยงานกลางที่มีประสบการณดานการอนุรักษพลังงานสูง
3.2.6) การปรับคาฐานการใชพลังงาน (Baseline Adjustments)
การปรับคาฐานการใชพลังงาน เปนการปรับเพือ่ ใหการคำนวณผลการอนุรกั ษพลังงานมีความแมนยำมากขึน้
โดยการปรับคาฐานอาจเกิดขึ้นจาก
(1) การเปลี่ยนแปลงเครื่องปรับอากาศ หรือจำนวนชั่วโมงการใชงาน
(2) การเปลี่ยนแปลงจำนวนอุปกรณหลักๆ ที่มีผลตอการใชพลังงาน
(3) การเปลี่ ย นแปลงสภาวะการใช ง านของอุ ป กรณ เช น ความสว า งของพื้ น ที่ ใช ง านอุ ณ หภู มิ ข อง
เครื่องปรับอากาศ เปนตน
ในบางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจไมจำเปนตองปรับคาฐาน หาก
(1) สิ่งที่ปรับเปลี่ยนนั้นถูกรวมเขาไปในแบบจำลองที่ใชในการคำนวณเรียบรอยแลว
(2) สิ่งที่ปรับเปลี่ยนนั้นถูกจัดการในขั้นตอนการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน
(3) สิ่งที่ปรับเปลี่ยนไมอยูในขอบเขตของการพิจารณาผลการอนุรักษพลังงาน
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3.2.7) คาใชจาย (Cost)
คาใชจายในการคำนวณผลการประหยัดขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน
(1) รูปแบบในการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัด
(2) จำนวนและความซับซอนของมาตรการ อนุรักษพลังงาน
(3) จำนวนและความซับซอนของอุปกรณที่ใชในการตรวจวัด
(4) จำนวนบุคลากรที่ตองใชในการดำเนินการ
(5) จำนวนการสุมวัดความละเอียดและความถูกตองในการวัด
ดังนัน้ คาใชจา ยจึงขึน้ อยูก บั ความเหมาะสม และดุลยพินจิ ของสถานประกอบการ
4) การวิเคราะหการตรวจวัดและพิสจู นผลประหยัด เปนการคำนวณหาปริมาณพลังงานหรือพลังไฟฟาทีป่ ระหยัดได
สามารถหาไดจากการเปรียบเทียบปริมาณพลังงานหรือพลังไฟฟาที่ใชกอนและหลังการดำเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน
ซึ่งสรุปเปนความสัมพันธดังนี้

พลังงานที่ประหยัดได = พลังงานที่ใช (กอนการปรับปรุง) - พลังงานที่ใช (หลังการปรับปรุง) ± คาปรับแก

คาปรับแก เปนคาที่ใชปรับคาฐานของปริมาณการใชพลังงานกอนปรับปรุงใหอยูภายใตเงื่อนไขหรือสภาวะการ
ทำงานเดียวกันกับภายหลังการปรับปรุง สภาวะดังกลาว ไดแก สภาพอากาศ การใชงานอาคาร ผลผลิต และการใชงานของ
อุปกรณตางๆ เปนตน ทั้งนี้คาปรับแกอาจมีคาเปนบวกหรือลบก็ได
การเปรียบเทียบผลประหยัดสามารถทำได 3 รูปแบบ คือ
(1) Cost Avoidance เปนการหาปริมาณการใชพลังงานหรือคาใชจายที่จะเกิดขึ้นในชวงหลังการปรับปรุง ถาหาก
ไมมีการดำเนินมาตรการดังกลาว ในรูปแบบนี้จะใชสภาวะการทำงานในชวงหลังการปรับปรุงเปนตัวตั้ง รูปแบบนี้เปน
รูปแบบที่นิยมใชมากที่สุด
(2) Fraction of Prediction เปนการหาปริมาณการใชพลังงานโดยใชขอมูลสภาวะการทำงานของ Base Year
เปนตัวตั้ง แลวสมมติวาถามีการดำเนินมาตรการอนุรักษพลังงานในชวง Base Year จะมีปริมาณการใชพลังงานเทาไร
(3) Normalized Saving เปนการหาปริมาณการใชพลังงานโดยใชสภาวะการทำงานที่กำหนดขึ้นมา สภาวะหนึ่ง
ซึ่งถือวาเปนสภาวะการทำงานปกติ แลวคิดวาภายใตสภาวะดังกลาว กอนและหลังดำเนินมาตรการจะมีการใชพลังงาน
แตกตางกันอยางไร
5) การจัดทำรายงาน (M&V Reporting)
การจัดทำรายงานการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงานนั้น ควรมีการนำเสนอรายงานตามที่เสนอไวใน
แผนการทำ M&V ซึ่งการจัดทำรายงานควรมีรายละเอียดที่สำคัญ คือ
5.1) รูปแบบของขอมูลที่ไดจากการบันทึก
สวนใหญการเก็บขอมูลการใชพลังงานใน Baseyear ซึ่งขอมูลนี้จะใชในการวิเคราะหหามาตรการอนุรักษ
พลังงานดวย เชน ปริมาณการใชพลังงาน อาจจะหาไดจากใบแจงหนี้คาไฟฟา คาน้ำมัน หรือจากการติดตั้งมาตรวัดเฉพาะ
ถาเปนขอมูลภูมิอากาศ อาจจะหาไดจากขอมูลที่เก็บโดยองคการของรัฐ ตารางการใชงานเครื่องจักร จำนวนคน/ผลิตภัณฑ
หรือถาเปนขอมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน จำนวนชั่วโมงการทำงาน อาจจะไดจากตารางการทำงานประจำวันของชาง
ที่ดูแลเครื่อง เปนตน
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รายงานประจำปสถานภาพธุรกิจ
บริษัทจัดการพลังงาน ป 2556

5.2) การวิเคราะหขอมูล
สามารถหาไดจากการเปรียบเทียบปริมาณพลังงาน หรือ พลังงานไฟฟาที่ใชกอนและหลังการดำเนินมาตรการ
อนุรักษพลังงาน ซึ่งจุดสำคัญของการวิเคราะหขอมูลคือพยายามที่จะสรางความสัมพันธทางคณิตศาสตรระหวางปริมาณ
การใชพลังงานกับตัวแปรตางๆ โดยหลักการการวิเคราะหนั้นสามารถรายละเอียดไดจากขอ 3.4
5.3) ชวงระยะเวลาการรายงานผล
ซึ่งในรายงานการตรวจวัดฯ ควรมีการกำหนดวัตถุประสงค ของการจัดทำ M&V และการวางแผน M&V โดย
การจัดทำรายงานการตรวจวัดฯ นั้น ประกอบดวย 3 รูปแบบ คือ
5.3.1) ขอตกลงวิธีการตรวจวัดและพิสูจนผล
เนื้อหาของขอตกลงวิธีการตรวจวัดและพิสูจนผล ตองระบุถึงรายละเอียดของมาตรการโดยสังเขป รูปแบบ
การตรวจวัดและพิสจู นผลตามมาตรฐานของ IPMVP และเหตุผลในการเลือกใชรปู แบบการตรวจวัด วิธกี ารตรวจวัด เครือ่ งมือ
ที่ใชในการตรวจวัด การเตรียมพื้นที่สำหรับการตรวจวัด ขั้นตอนการตรวจวัด ตัวแปรหลัก ตัวแปรควบคุมหรือสภาวะที่
ตองควบคุมในขณะทำการตรวจวัด ขอมูลหรือชั่วโมงทำงานหรือสถิติการใชงานเครื่องจักรที่ขอจากสถานประกอบการแทน
การตรวจวัด แบบจำลองทางคณิตศาสตร หรือสมการที่ใชในการคำนวณผลประหยัด ตาราง (Log Sheet) ที่ใชในการเก็บ
ขอมูล และหนังสือรับรองขอตกลงวิธีการตรวจวัดและพิสูจนผลที่ไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการและบริษัท
จัดการพลังงาน
5.3.2) รายงานการตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานกอนปรับปรุง
หลังจากที่สถานประกอบการไดเห็นชอบและอนุมัติแผนการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน
(M&V) แลว สิ่งที่บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ตองปฏิบัติตอไป คือ
(1) ดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดเพื่อเก็บขอมูลของสภาพการทำงานของอุปกรณ หรือระบบตางๆ เปนชวง
เวลาที่เพียงพอในการที่จะรูถึงลักษณะการทำงาน
(2) จัดทำรายงานผลการตรวจวัด และวิเคราะหขอมูลตางๆ ที่ไดดำเนินการแลวจัดสงรายงานนี้ใหกับ
สถานประกอบการ เพื่อทำการตรวจสอบขอมูลและอนุมัติตอไป
(3) เมื่อสถานประกอบการอนุมัติรายงาน และไดแจงใหบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ทราบแลวนั้น
ESCO ก็สามารถดำเนินการติดตั้งอุปกรณตางๆ ในมาตรการอนุรักษพลังงานตอไป
(4) บริษัทจัดการพลังงานทำการแจงใหสถานประกอบการทราบวา อุปกรณทั้งหมดไดทำการติดตั้งเสร็จ
เรียบรอย
5.3.3) รายงานการตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานหลังปรับปรุง
เมื่อดำเนินการติดตั้งอุปกรณในมาตรการอนุรักษพลังงานแลวเสร็จ บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ตอง
จัดสงรายงานภายหลังการติดตั้งอุปกรณใหสถานประกอบการรายงาน ควรประกอบดวย ขอมูลอุปกรณหรือระบบที่ได
ทำการติดตั้ง การเริ่มเดินเครื่องอุปกรณ และการคำนวณผลการประหยัดพลังงานที่ไดประเมินไว
เมื่อสถานประกอบการไดทำการตรวจสอบรายงาน ภายหลังการติดตั้งอุปกรณ ตรวจสอบอุปกรณที่ติดตั้ง
และเครื่องวัดที่ใชในการตรวจวัด สถานประกอบการก็จะดำเนินการ ดังนี้
(1) อนุมัติรายงาน ถามาตรการอนุรักษพลังงานที่ดำเนินการสามารถยอมรับได
(2) ไมอนุมัติรายงาน ถามาตรการอนุรักษพลังงานที่ดำเนินการยังไมสมบูรณ
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ผลการดำเนินงานของธุรกิจ
ESCO ป 2554 - 2556
การดำเนินงานของธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานที่ผานมา จึงไดมีการ
รวบรวมขอมูลบริษัทจัดการพลังงาน ESCO ตั้งแตป 2554 - 2556 จำนวน
52 บริษัท สำหรับจัดทำฐานขอมูลธุรกิจ ESCO ในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อนำ
ข อ มู ล ดั ง กล า วไปใช ใ นการเผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ ธุ ร กิ จ บริ ษั ท จั ด การ
พลังงาน ตลอดจนการสรางความเชื่อมั่นในการลงทุนอนุรักษพลังงาน
โดยระบบ ESCO ในประเทศไทย โดยไดรวบรวมขอมูลการจัดประเภท
ทุนจดทะเบียน การบริการ จำนวนสัญญา จำนวนมาตรการ ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแก ไ ขป ญ หาเพื่ อ ใช เ ป น ข อ มู ล ประกอบในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ
บริษัทจัดการพลังงานในประเทศไทยตอไป

จากการสำรวจและรวบรวม
ขอมูลการดำเนินงานของ
ธุรกิจ ESCO ภายใน
ป 2556 พบวาธุรกิจ
บริษัทจัดการพลังงาน
ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งในสวน
ของผูใหบริการคือ
บริษัทจัดการพลังงาน
และผูรับบริการ
สถานประกอบการ
(โรงงานอุตสาหกรรมและ
อาคารพาณิชย)
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จากการสำรวจและรวบรวมขอมูลการดำเนินงานของธุรกิจ ESCO
ภายในป 2556 พบวาธุรกิจบริษทั จัดการพลังงานขยายตัวเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในสวน
ของผูใ หบริการคือ บริษทั จัดการพลังงานและผูร บั บริการ สถานประกอบการ
(โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย) โดยมีรายละเอียดดังนี้
จากขอมูลธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานในประเทศไทย แลวทำเปรียบ
เทียบผลการดำเนินงานสามารถแสดงแนวโนมและการขยายตัวของธุรกิจ
บริษทั จัดการพลังงาน โดยพิจารณา ทุนจดทะเบียน (Authorized Capital),
จำนวนสัญญา (Number of contracts depended on complete project)
และจำนวนมาตรการ (Number of Measures) มีรายละเอียดดังนี้

3.1 จำนวนบริษัท ESCO ตามประเภททุนจดทะเบียน
(Authorized Capital)
จากการรวบรวมขอมูลของบริษทั ESCO ซึง่ ในปจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลง
ของจำนวนบริ ษั ท ESCO โดยมี ก ารเปรี ย บเที ย บจากข อ มู ล ตั้ ง แต ใ น
ป 2554 - 2556 ซึ่งสามารถแยกขนาดบริษัทตามทุนจดทะเบียนดังนี้
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• บริษัท ESCO ประเภท S เปนบริษัท ESCO ที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต 1 ลานบาท แตไมถึง 5 ลานบาท มีจำนวน
เพิ่มขึ้นจากป 2555 จำนวน 5 บริษัท รวมตั้งแตป 2554 - 2556 เปนจำนวนทั้งสิ้น 29 บริษัท
• บริษัท ESCO ประเภท M เปนบริษัท ESCO ที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป แตไมเกิน 20 ลานบาท
มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากป 2555 จำนวน 1 บริษัท รวมตั้งแตป 2554 - 2556 เปนจำนวนทั้งสิ้น 6 บริษัท
• บริษัท ESCO ประเภท L เปนบริษัท ESCO ที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แตไมเกิน 50 ลานบาท
มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากป 2555 จำนวน 1 บริษัท รวมตั้งแตป 2554 - 2556 เปนจำนวนทั้งสิ้น 9 บริษัท
• บริษัท ESCO ประเภท XL เปนบริษัท ESCO ที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก
ป 2555 จำนวน 2 บริษัท รวมตั้งแตป 2554 - 2556 เปนจำนวนทั้งสิ้น 8 บริษัท

กราฟแสดงการจัดประเภท ESCO
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รูปที่ 3.1 แสดงการจัดประเภท ESCO ตามทุนจดทะเบียน

3.2 จำนวนบริษัท ESCO ตามประเภทสัญชาติ
จากการรวบรวมขอมูลของบริษัท ESCO ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ตามทุนจดทะเบียนแลวนั้น ยังสามารถ
แบงจำนวนบริษัท ESCO ตามประเภทสัญชาติ เปนสัญชาติไทยจำนวน 42 บริษัท และตางสัญชาติจำนวน 10 บริษัท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
• สัญชาติไทย จำนวน 42 บริษัท
• สัญชาติฝรั่งเศส จำนวน 2 บริษัท
• สัญชาติสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 บริษัท
• สัญชาติเกาหลี จำนวน 1 บริษัท
• สัญชาติญี่ปุน จำนวน 1 บริษัท
• สัญชาติฟลิปปนส จำนวน 1 บริษัท
• สัญชาติมาเลเซีย จำนวน 1 บริษัท
• สัญชาติสิงคโปร จำนวน 1 บริษัท
• สัญชาติออสเตรเลีย จำนวน 1 บริษัท
• สัญชาติอังกฤษ จำนวน 1 บริษัท
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กราฟแสดงจำนวน ESCO ตามสัญชาติ
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รูปที่ 3.2 แสดงจำนวน ESCO ตามสัญชาติ

กราฟแสดงประเภทสัญชาติของ ESCO

ตางชาติ

19%

ในประเทศ

81%
รูปที่ 3.3 แสดงสัดสวนการจัดประเภท ESCO ตามสัญชาติ

3.3 จำนวนสัญญา (Number of contracts depended on complete project)
จากการรวบรวมรูปแบบสัญญาวาจาง ESCO ตามประเภทของสัญญาที่ดำเนินการโดยระบบ ESCO ออกเปน 2
สวนใหญๆ นั้นคือ โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย โดยในแตละสวนจะถูกแบงออกเปน 2 ประเภท โดยใชสัญญา
เปนเกณฑในการแบงนั้นคือ สัญญาแบบแบงปนผลการประหยัด (Shared Saving Contracts: SSC) การรับประกันผล
ประหยัด (Guaranteed Saving Contracts: GSC)
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ผลจากการรวบรวมรูปแบบสัญญาวาจาง ESCO ยอนหลังในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (ตั้งแตป 2554 - 2556)
ประเภทของสัญญาที่ดำเนินการโดยระบบ ESCO ออกเปน 2 สวนใหญๆ นั้นคือ โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารพาณิชย
โดยในแตละสวนจะถูกแบงออกเปน 2 ประเภท โดยใชสัญญาเปนเกณฑในการแบง นั่นคือ สัญญาแบบแบงปนผล
การประหยัด (Shared Saving Contracts: SSC) การรับประกันผลประหยัด (Guaranteed Saving Contracts: GSC)
จากขอมูลป 2554-2556 จำนวนของสัญญาพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น แสดงใหเห็นถึงการเจริญเติบโตของธุรกิจ ESCO ใน
ประเทศไทย แสดงดังรูปที่ 3.4 และ 3.5

กราฟแสดงจำนวนสัญญาประเภทที่มี EPC
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รูปที่ 3.4 แสดงการเปลี่ยนแปลงจำนวนสัญญาประเภทที่มี EPC
เมือ่ พิจารณาการเปลีย่ นแปลงของจำนวนสัญญาประเภททีม่ ี EPC โดยรวมในป 2554 - 2556 ตามรูปที่ 3.4 ทีด่ ำเนินการ
โดย ESCO พบวา ในกลุมอาคารพาณิชยมีการเปลี่ยนแปลงเปนจำนวน 33, 28 และ 27 สัญญา ตามลำดับ สวนในกลุม
โรงงานอุตสาหกรรม มีการเปลี่ยนแปลง เปนจำนวน 61, 44 และ 40 ตามลำดับ
สรุปไดวา ป 2554 - 2556 ในกลุมอาคารพาณิชย มีการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงในจำนวนสัญญาโดยรวม ซึ่งแบงเปน
สัญญาพลังงานแบบแบงปนผลการประหยัดพลังงานเปนจำนวน 7, 5 และ 5 สัญญา ตามลำดับ และสัญญาพลังงาน
แบบรับประกันผลการประหยัดเปนจำนวน 26, 23 และ 22 สัญญา ตามลำดับ จะเห็นไดวา แนวโนมสถานประกอบการ
ในกลุมอาคารพาณิชย เลือกทำสัญญาพลังงานแบบรับประกันผลการประหยัด มากกวาสัญญาแบบแบงปนผลการประหยัด
ในขณะที่สถานประกอบการในกลุมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งแบงเปนสัญญาพลังงานแบบแบงปนผลการประหยัดพลังงาน
เปนจำนวน 6, 1 และ 8 สัญญา ตามลำดับ และสัญญาพลังงานแบบรับประกันผลการประหยัดเปนจำนวน 39, 43 และ
32 สัญญา ตามลำดับ ซึ่งในสถานประกอบการในกลุมโรงงานอุตสาหกรรม เลือกทำสัญญาแบบรับประกันผลประหยัด
พลังงานมากกวาสัญญาแบบแบงผลประหยัดพลังงาน
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กราฟแสดงยอดสะสมจำนวนสัญญาที่มี EPC
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รูปที่ 3.5 แสดงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงจำนวนสัญญาประเภทที่มี EPC
จากรูปที่ 3.5 แสดงใหเห็นแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของจำนวนสัญญาประเภทที่มี EPC ทั้งในภาคอาคารพาณิชย
และภาคอุตสาหกรรม ป 2554 - 2556 มีแนวโนมสูงขึ้นเปน 252, 324 และ 391 สัญญาตามลำดับ
สำหรับจำนวนสัญญาแบบแบงปนผลการประหยัด (Shared Saving Contracts: SSC) นั้น เปนรูปแบบการลงทุน
ที่ใหมสำหรับในประเทศไทย จึงไมมีการทำสัญญาในชวงป 2545 - 2548 ซึ่งหลังจากธุรกิจ ESCO ดำเนินธุรกิจมาได
ระยะหนึ่งแลว ประกอบกับการประชาสัมพันธของภาครัฐ ในการจัดงาน ESCO Fair จึงเริ่มมีจำนวนสัญญาของ Shared
Saving Contracts เกิดขึ้นในสวนของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชยตั้งแตป 2549 เปนตนไป

3.4 มูลคาการลงทุนรวม
นอกจากการเปลี่ยนแปลงของจำนวนสั ญ ญาทั้ ง ในอาคารพาณิ ช ย และโรงงงานอุ ต สาหกรรมแล ว นั้ น ยังไดมี
การรวบรวมขอมูลของมูลคาการลงทุนของอาคารพาณิชย และโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวมในป 2554 - 2556 ซึ่งแบง
ออกเปนมูลคาการลงทุนที่เกิดขึ้นจากสัญญาพลังงานแบบแบงปนผลการประหยัด และมูลคาการลงทุนที่เกิดขึ้นจาก
สัญญาแบบรับประกันผลประหยัด โดยแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้น/ลดลง) ดังแสดงในรูปที่ 3.6 และ 3.7
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กราฟแสดงมูลคาการลงทุนรวมของประเภทสัญญาที่มี EPC
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รูปที่ 3.6 แสดงการเปลี่ยนแปลงมูลคาการลงทุนรวมของประเภทที่มี EPC
หมายเหตุ : มูลคาการลงทุนรวมในป 2556 ที่เพิ่มสูงขึ้นมาจากผลการดำเนินโครงการติดตั้งโซลารเซลล

จากรูปที่ 3.6 แสดงใหเห็นวาในป 2554 - 2556 มีมูลคาการลงทุนจากสัญญาพลังงานแบบแบงปนผลการประหยัด
และมูลคาการลงทุนที่เกิดขึ้นจากสัญญาแบบรับประกันผลประหยัดที่ดำเนินการโดย ESCO เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เปนมูลคา
2,012.24 ลานบาท 1,558.53 ลานบาท และ 6,490.11 ลานบาท ตามลำดับ

มูลคาลงทุน (ลานบาท)

กราฟแสดงยอดสะสมมูลคาลงทุนรวมที่มีสัญญา EPC
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รูปที่ 3.7 แสดงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงมูลคาการลงทุนรวมของประเภทที่มี EPC
จากรูปที่ 3.7 แสดงใหเห็นวาในป 2554 - 2556 การเปลี่ยนแปลงมูลคาการลงทุนรวมจากยอดสะสมที่มีสัญญา
EPC ซึ่งดำเนินการโดย ESCO นั้น มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เปนมูลคา 2,886.20 ลานบาท 4,420.07 ลานบาท
และ 10,910.18 ลานบาท ตามลำดับ
ด า นการลงทุ น ส ว นของยอดสะสมอาคารพาณิ ช ย เ ที ย บกั บ ภาคอุ ต สาหกรรม ในป 2554 มี มู ล ค า การลงทุ น
รวม 234.78 ลานบาท และ 2,651.42 ลานบาท ตามลำดับ ในป 2555 มีมูลคาการลงทุนรวม 390.16 ลานบาท
และ 4,029.91 ลานบาท ตามลำดับ และในป 2556 มูลคาการลงทุนรวม 691.70 ลานบาท และ 10,218.48 ลานบาท
ตามลำดับ
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นอกจากนี้ ดานการลงทุนของกลุมอาคารพาณิชย การเปลี่ยนแปลงมูลคาการลงทุนโดยรวมที่เพิ่มขึ้น จะเห็นไดวา
แนวโนมสถานประกอบการในกลุมอาคารพาณิชยเลือกทำสัญญาพลังงานประเภทรับประกันผลประหยัด และประเภท
แบ งผลประหยัดเพิ่ มมากขึ้ น แทนที่ จะเลื อ กแบบสั ญ ญาที่ ไม ใช สั ญ ญาพลัง งาน ส ว นด านการลงทุ น ของกลุ ม โรงงาน
อุตสาหกรรมจะเห็นไดวาแนวโนมสถานประกอบการในกลุมโรงงานอุตสาหกรรม เลือกทำสัญญาพลังงานแบบรับประกัน
ผลประหยัดเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะเลือกแบบสัญญาที่ไมใชสัญญาพลังงาน

3.5 ผลประหยัดพลังงาน
จากการลงทุนในโครงการอนุรักษพลังงานดวยระบบ ESCO นั้น ในป 2554 - 2556 (ยอนหลัง 3 ป) ทำใหเกิด
มูลคาผลประหยัดโดยรวมมีมูลคาผลประหยัดพลังงานเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยมีมูลคาผลประหยัดรวม 2,219.65 ลานบาท
หรือ 45.97 ktoe แบงเปนในภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคารพาณิชย 1,963.48 ลานบาท หรือ 38.95 ktoe และ
256.17 ลานบาท หรือ 7.02 ktoe ตามลำดับ

กราฟแสดงผลประหยัดประเภทสัญญาที่มี EPC
1,600.00
1,400.00

ผลประหยัด (ลานบาท, ktoe)

1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
ลานบาท

ktoe

ลานบาท

ktoe

ลานบาท

ktoe

Commercial GSC

67.07

3.26

60.34

1.38

78.29

1.54

Commercial SSC

29.96

0.26

6.30

0.17

14.21

0.41

Industrial GSC

204.94

2.48

385.11

15.79

1,340.42

19.92

Industrial SSC

20.41

0.37

1.40

0.05

11.20

0.34

322.38

6.37

453.15

17.39

1,444.12

22.21

Sum

รูปที่ 3.8 แสดงการเปลี่ยนแปลงมูลคาผลประหยัดประเภทสัญญาที่มี EPC
จากรูปที่ 3.8 แสดงใหเห็นวา การเปลีย่ นแปลงมูลคาผลประหยัดพลังงาน ในป 2554 - 2556 ซึง่ เปนสัญญาพลังงาน
แบบแบงปนผลการประหยัด และสัญญาแบบรับประกันผลประหยัดที่ดำเนินการโดย ESCO สามารถแบงผลประหยัด
ในภาคอาคารพาณิชยมีมูลคาผลประหยัดเปน 50.47 ลานบาท หรือ 0.84 ktoe, 205.7 ลานบาท หรือ 6.18 ktoe
ตามลำดับ สวนในภาคอุตสาหกรรมมีมูลคาผลประหยัดเปน 33.01 ลานบาท หรือ 0.755 ktoe, 1,930.47 ลานบาท
หรือ 38.19 ktoe ตามลำดับ
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กราฟแสดงยอดสะสมมูลคาผลประหยัดประเภทสัญญาที่มี EPC
ผลประหยัด (ktoe)
200.00
190.00
180.00
170.00
160.00
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110.00
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90.00
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40.00
30.00
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ผลประหยัด (ลานบาท)
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2,400.00
2,200.00
2,000.00
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2554

2555

2556

708.84
50.26

1,161.99
67.65

2,606.11
89.86

รูปที่ 3.9 แสดงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงมูลคาประหยัดประเภทสัญญาที่มี EPC
จากรูปที่ 3.9 แสดงใหเห็นวาในป 2554 - 2556 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงมูลคาประหยัดรวมจากยอดสะสม
ที่มีสัญญา EPC ซึ่งดำเนินการโดย ESCO นั้น มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เปนมูลคา 708.84 ลานบาท หรือ 50.26 ktoe,
1,161.99 ลานบาท หรือ 67.65 ktoe และ 2,606.11 ลานบาท หรือ 89.86 ktoe ตามลำดับ

3.6 จำนวนมาตรการ (Number of Measures)
สำหรับจำนวนมาตรการอนุรกั ษพลังงานในป 2554 - 2556 นัน้ ไดมกี ารรวบรวมขอมูล และแสดงสัดสวนของแตละป
ในการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานจากการใช บ ริ ก ารบริ ษั ท จั ด การพลั ง งาน ทั้ ง ในภาคอาคารพาณิ ช ย แ ละภาคอุ ต สาหกรรม
ซึ่งมาตรการในภาคอาคารพาณิชยที่ไดดำเนินการมากที่สุดคือ มาตรการในระบบแสงสวาง (Lighting) รองลงมาคือ
มาตรการอุปกรณควบคุมความเร็วรอบมอเตอร (Variable Speed Drive: VSD) และมาตรการในระบบทำความเย็น
(Chiller) ตามลำดับ โดยแสดงรูป 3.10
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กราฟแสดงจำนวนมาตรการในอาคารพาณิชย

Lighting

Boiler 11 1

Lighting

8

16

12

Control

Energy management 2
system
Voltage Regulator 3

7

VSD

2

15

Other

10

5

2

Other

6

9
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รูปที่ 3.10 แสดงจำนวนมาตรการของอาคารพาณิชย ในป 2554 - 2556

กราฟแสดงสัดสวนของระบบตางๆ ของภาคอาคารพาณิชยจากผลรวมป 2554 - 2556

Other

18%
Control

35%

Air Conditioner
& Chiler

19%

Boiler

2%

Lighting

26%

รูปที่ 3.11 แสดงสัดสวนของมาตรการในระบบตางๆ ของภาคอาคารพาณิชยจากผลรวมป 2554 - 2556
จากรูปที่ 3.11 แสดงใหเห็นวา สัดสวนการใชพลังงานจากมาตรการตางๆ ในป 2554 - 2556 ของภาคอาคารพาณิชยนนั้
มาตรการประเภท Control มีสดั สวนการดำเนินการมากทีส่ ดุ คือ 35% รองลงมาเปนมาตรการระบบแสงสวางคิดเปน 26%
และมาตรการดานระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น (Air Conditioner & Chiller) คิดเปน 19%
สวนการเปลี่ยนแปลงจากจำนวนมาตรการระหวางป 2554 - 2556 ในภาคโรงงานอุตสาหกรรมจะเห็นไดวา
ซึง่ มาตรการในภาคอุตสาหกรรมทีไ่ ดดำเนินการมากทีส่ ดุ คือ มาตรการดานอืน่ ๆ รองลงมาคือ มาตรการในระบบแสงสวาง
(Lighting) มาตรการดานระบบทำความเย็น (Chiller) และมาตรการอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร (Variable Speed
Drive: VSD) ตามลำดับ โดยพิจารณารายละเอียดไดจากรูปที่ 3.12 กราฟแสดงจำนวนมาตรการของโรงงานอุตสาหกรรม
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รูปที่ 3.12 กราฟแสดงจำนวนมาตรการของโรงงานอุตสาหกรรม ในป 2554 - 2556

กราฟแสดงสัดสวนของระบบตางๆ ของภาคอุตสาหกรรมจากผลรวมป 2554 - 2556
Air
Compressor
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รูปที่ 3.13 กราฟแสดงสัดสวนของมาตรการในระบบตางๆ ของภาคอุตสาหกรรม
จากรูปที่ 3.13 แสดงใหเห็นวา สัดสวนการใชพลังงานจากมาตรการตางๆ ในป 2554 - 2556 นั้น มีมาตรการระบบ
Control มากทีสุด คิดเปน 29% รองลงมาคือ มาตรการอื่นๆ 21% และ มาตรการดานระบบแสงสวาง 16%
การเปรียบเทียบผลการสำรวจและรวบรวมขอมูลการดำเนินงานของธุรกิจ ESCO ยอนหลัง 3 ป (ป 2554 - 2556)
โดยพิจารณา การจัดประเภท ESCO ตามทุนจดทะเบียน การจัดประเภท ESCO ตามสัญชาติจำนวนสัญญา (Number of
contracts depended on complete project) และจำนวนมาตรการ (Number of Measures) พบวาแนวโนมและ
การขยายตัวของธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานในทุกประเภทมีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้น โดยที่บริษัทจัดการพลังงานที่มีทุน
จดทะเบียนตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป มีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด ในขณะที่จำนวนสัญญาจากการดำเนินการ
อนุรักษพลังงาน ซึ่งเลือกทำสัญญาพลังงานประเภทรับประกันผลประหยัด และสัญญาพลังงานประเภทแบงผลประหยัด
มากขึ้ น แทนที่ จ ะเลื อ กทำสั ญ ญาที่ ไ ม ใช สั ญ ญาพลั ง งาน ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ จำนวนผู รั บ บริ ก ารที่ เ ลื อ กใช ก ารลงทุ น ด า น
การอนุรักษพลังงานดวยระบบ ESCO สงผลใหเกิดการทำสัญญาพลังงานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นสะทอนใหเห็นแนวโนมใน
อนาคตวาผูรับบริการหันมาใหความสำคัญกับการอนุรักษพลังงานมากยิ่งขึ้น
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4
บทที่

สถานประกอบการที่สนใจ
ลดตนทุนดานพลังงาน โดยใช
บริการบริษัทจัดการพลังงาน
จนเกิดผลสำเร็จ
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ตัวอยางสถานประกอบการ
ที่ประสบความสำเร็จในโครงการสงเสริมและพัฒนาการ
อนุรักษพลังงานโดยกลไก
บริษัทจัดการพลังงาน

ภายใตโครงการสงเสริมและพัฒนาการอนุรักษพลังงานโดยกลไก
บริษัทจัดการพลังงานนั้น ไดมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ สรางความรู
ความเขาใจ รวมไปถึงสรางความเชื่อมั่นในธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน
โดยผานกิจกรรมตางๆ เชน งานสัมมนา Thailand ESCO Fair กิจกรรม
จับคูธุรกิจ (Business Matching) กิจกรรมอบรมใหความรู เปนตน
จากกิจกรรมดังกลาวสามารถทำใหผูประกอบการทั้งภาคอาคารธุรกิจ
และภาคอุตสาหกรรมใหความสนใจใชบริการจากบริษัทจัดการพลังงาน
จนเกิดผลสำเร็จ สามารถประหยัดพลังงานไดจริงระยะเวลาในการคืนทุน
ไมนาน สามารถลดตนทุนการผลิตในสวนของพลังงานไดเปนอยางมาก
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สถานประกอบการที่สนใจในโครงการอนุรักษพลังงานโดยไดใชบริการจากบริษัทจัดการพลังงานแลวประสบความ
สำเร็จนั้นมีหลายแหงซึ่งสามารถยกตัวอยางไดดังตอไปนี้

4.1 บริษัท คิดกัน จำกัด
ที่อยู : 19/18 หมู 4 ปลวกแดง - วังตาผิน ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ประเภทธุรกิจ: โรงงานผลิตชิ้นสวนอะไหลรถจักรยานยนต
เทคโนโลยีที่ใช : VSD Retrofit for Air Compressor
รูปแบบสัญญาดานพลังงาน : Guaranteed Saving
มูลคาการลงทุน : 2.67 ลานบาท
ผลประหยัดและระยะเวลาคืนทุน
• ประหยัดพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 523,000 กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป
• ประหยัดคาใชจาย 1.57 ลานบาท/ป
• ระยะเวลาคืนทุน 1.70 ป
เทคโนโลยี : VSD Retrofit for Air Compressor
การเลือกใชเครื่องอัดอากาศโดยทั่วไปแลวนั้นจะถูกการกำหนดขนาดของเครื่องอัดอากาศ ตามขอมูลความตองการ
ใช อ ากาศอั ด โดยผู ข ายหรื อ ตั ว แทนจำหน า ยจะแนะนำให มี ก ารเลื อ กเผื่ อ อนาคตข า งหน า ในการเพิ่ ม สายการผลิ ต
โดยปกติจะมีการเพิ่มใหเกินความตองการจริงประมาณ 30% - 50% ตัวอยางเชน ในโรงงานหนึ่งมีความตองการใช
อากาศอัด 400 CFM ทางผูขายเสนอขายเครื่องอัดอากาศขนาด 700 CFM เพื่อเปนการเผื่อไวรองรับการขยายตัวของ
โรงงานในอนาคต ซึ่งเปนก็มีขอดีในเรื่องเสถียรภาพของพลังงานลมที่จายใหนั้นสามารถรับความตองการใชลมมากขึ้นใน
อนาคตได
จากการเขาสำรวจเพื่อเก็บขอมูลในการใชงานของเครื่องอัดอากาศโดยรวมและพฤติกรรมการทำงานของเครื่องอัด
อากาศแตละตัว ชั่วโมงการทำงานโดยมุงเนนที่ชั่วโมง Unload คือเครื่องทำงานแตไมมีการอัดอากาศ เนื่องจากเครื่องอัด
อากาศทีม่ ชี วั่ โมงการทำงานแบบ Unload status จำนวนมากจะเปนการสูญเสียคาพลังงานอยางตอเนือ่ ง ถาคิดเปนเปอรเซ็นต
การใชพลังงานจะอยูที่ประมาณ 40% ของคาพลังงานเครื่องที่มีการอัดอากาศ Load status ซึ่งปจจุบันไดมีแนวทางชวย
ลดการสูญเสียคาพลังงานจากเครื่องอัดอากาศ ขณะเครื่องทำงานแบบ Unload ดวยการติดตั้ง VFD ใหกับเครื่องอัดอากาศ จะเปนการชวยลดการใชคาพลังงานจากเครื่องอัดอากาศได 30% - 40%

เทคโนโลยี VSD สำหรับเครื่องอัดอากาศ
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4.2 โรงแรมสตาร (จังหวัดระยอง)
ที่อยู: 109 ซ.ศูนยการคาสาย 4 ต.ทาประดู อ.เมือง จ.ระยอง
ประเภทธุรกิจ: โรงแรม
เทคโนโลยีที่ใช: Voltage Regulator
รูปแบบสัญญาดานพลังงาน: Guaranteed Saving
มูลคาการลงทุน: 4.01 ลานบาท
ผลประหยัดและระยะเวลาคืนทุน
• ประหยัดพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 720,422 กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป
• ประหยัดคาใชจาย 2.39 ลานบาท/ป
• ระยะเวลาคืนทุน 1.68 ป
เทคโนโลยี Voltage Regulator
เทคโนโลยี : Voltage Regulator
อุปกรณประหยัดพลังงานไฟฟาประเภทหนึ่งที่ไดรับการรับรอง และสนับสนุนจากภาครัฐทำหนาที่ปรับลดระดับแรง
ดันไฟฟาที่สูงเกินกวามาตรฐานใหเหมาะสมกับเครื่องใชไฟฟา, อุปกรณไฟฟาในระบบ และเครือ่ งจักรในกระบวนการผลิต
ตางๆ โดยออกแบบใหแกผูประกอบการแตละรายโดยเฉพาะ (Case by Case) อยางมีประสิทธิภาพสามารถติดตั้งที่ตนทาง
ของระบบไฟฟาหรือเฉพาะอุปกรณไฟฟาก็ไดเพราะฉะนั้นอุปกรณไฟฟาตลอดจนเครื่องจักรในกระบวนการผลิตจะไดรับ
แรงดันที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นซึ่งจะชวยประหยัดพลังงานไฟฟาได โดยรวมทั้งระบบ และสามารถติดตั้งไดเกือบทุกสถานที่
ที่มีการใชไฟฟา เชน อาคารสานักงาน โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมที่พักอาศัย
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4.3 มหาวิทยาลัยหาดใหญ
ที่อยู: 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา
ประเภทธุรกิจ: สถานศึกษา
รูปแบบสัญญาดานพลังงาน : Guaranteed Saving
มูลคาการลงทุน: 6.58 ลานบาท
ผลประหยัดและระยะเวลาคืนทุน
• ประหยัดพลังงานไฟฟาเฉลีย่ 448,160 กิโลวัตต-ชัว่ โมง/ป
• ประหยัดคาใชจาย 1.84 ลานบาท/ป
• ระยะเวลาคืนทุน 3.80 ป
เทคโนโลยี :
• เทคโนโลยี : Aircon Miser เปนอุปกรณประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศ โดยใช Sensor ชนิด
ความไวสูงตรวจวัดอุณหภูมิดาน Supply Air ทำใหสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในหองไดอยางแมนยำ จึงชวยใหประหยัด
พลังงานเมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศที่ใช Room Thermostats รุนเกาไดถึง 20 - 40%
• เทคโนโลยี : หลอดประหยัดไฟ Fluorescent T5 เปนหลอดไฟที่พัฒนาขึ้นมาทดแทนหลอด T8 เดิม โดยใช
กำลังไฟฟา 28W และ 14W และมีประสิทธิภาพ Lumen/Watt สูงกวาหลอด T8 โดยแสงสวางเทียบเทาหลอดเดิมชวยให
ประหยัดพลังงานไดมากกวา 25%
• เทคโนโลยี : หลอดประหยัดไฟ LED MR16 หลอดไฟ ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาแทนหลอดตระกูล
HID หรือหลอดไสตางๆ ดวยเทคโนโลยีดานสารกึ่งตัวนำ ทำใหหลอดไฟ LED MR16 10W เมื่อเทียบกับหลอด Halogen
50W จึงชวยประหยัดพลังงานไดมากกวา 80%
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4.4 โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค
ที่อยู: 199 ซ.สุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
ประเภทธุรกิจ: โรงแรม
เทคโนโลยีที่ใช: Heat Pump
รูปแบบสัญญาดานพลังงาน: Guaranteed Saving
มูลคาการลงทุน: 18.94 ลานบาท
ผลประหยัดและระยะเวลาคืนทุน
• ประหยัดพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 13,000 MMBTU/ป
• ประหยัดคาใชจาย 5.47 ลานบาท/ป
เทคโนโลยีปมความรอน
• ระยะเวลาคืนทุน 3.46 ป
เทคโนโลยี: ปมความรอน (Heat Pump) สำหรับการทำน้ำรอนเปนอุปกรณที่ใชรวบรวมความรอนจากอากาศ
หอฝงเย็นหรือกระบวนการตางๆ ที่มีอุณหภูมิ ตั้งแต 5 - 50 องศาเซลเซียส แลวสงตอไปยังน้ำจนมีอุณหภูมิ 60 - 70
องศาเซลเซียส โดยใชพลังงานไฟฟาดวยอุปกรณในลักษณะคลายกันกับเครื่องปรับอากาศ ซึ่งสวนประกอบหลักของระบบ
จะประกอบไปดวยคอมเพรสเซอร วาลวลดแรงดัน และอุปกรณแลกเปลี่ยน ความรอนแบบตางๆ
ระบบปมความรอนมีประสิทธิภาพในการทำน้ำรอนในระดับอุณหภูมิดังกลาวขางตนสูงกวาการทำน้ำรอนดวย
หมอไอน้ำที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิลทุกประเภท หรือ ฮีตเตอรไฟฟา โดยจะมีประสิทธิภาพสูงกวา 3 - 6 เทาตัว นอกจากนี้ยังไม
ทำใหเกิดเขมา ควัน ในพื้นที่ใชงานและไมมีความเสี่ยงดานความปลอดภัยเหมือนกับกรณีที่ใฃหมอไอน้ำ ดังนั้นจึงเปน
ทางเลือกที่ไดทั้งผลการประหยัดที่ดี สะอาด ปลอดภัยและงายตอการใชงานอีกดวย

078

รายงานประจำปสถานภาพธุรกิจ
บริษัทจัดการพลังงาน ป 2556

4.5 บริษัท นูทริกซ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู: 32/1 หมู 9 สุวินทวงศ ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
ประเภทธุรกิจ: โรงงานผลิตอาหารสัตว
เทคโนโลยีที่ใช: Voltage Regulator
รูปแบบสัญญาดานพลังงาน: Guaranteed Saving
มูลคาการลงทุน: 1.66 ลานบาท
ผลประหยัดและระยะเวลาคืนทุน
• ประหยัดพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 136,944 กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป
• ประหยัดคาใชจาย 0.46 ลานบาท/ป
• ระยะเวลาคืนทุน 3.40 ป
เทคโนโลยี : Voltage Regulator
อุปกรณปรับระดับแรงดันไฟฟาคือ อุปกรณที่ทำหนาที่ปรับลดระดับแรงดันไฟฟาที่สูงเกินกวามาตรฐานใหเหมาะสม
กับมาตรฐานของเครื่องใชไฟฟา อุปกรณ หรือเครื่องจักรในระบบไฟฟา โดยการออกแบบนั้นจะออกแบบเฉพาะสำหรับ
แตละสถานที่ที่ไมเหมือนกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และติดตั้งที่เมนตนทางของระบบ ซึ่งจะทำหนาที่ปรับระดับแรง
ดันไฟฟาใหเหมาะสมกับความตองการของ Load ที่ใชอยู โดยไมมีผลกระทบตอการทำงานของ Load นั้นๆ และยังชวยให
เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟาไดดวย
ดังนั้น อุปกรณไฟฟาในระบบจะไดรับระดับแรงดัน
ไฟฟาที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ชวยยืดอายุการใชงาน และจะ
ชวยใหเกิดการประหยัดพลังงานไฟฟาไดดว ย สามารถติดตัง้
ไดทกุ สถานทีท่ มี่ กี ารใชไฟฟา เชน อาคารสำนักงาน โรงแรม
โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน

เทคโนโลยี Voltage Regulator
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4.6 บริษัท เอส. พี. เอ. อินเตอรเนชั่นแนล ฟูดส กรุป จำกัด
ที่อยู: 20/1 หมู 9 ต.สามงาม อ.ตอนตูม จ.นครปฐม
ประเภทธุรกิจ: โรงงานผลิตปลากระปอง
เทคโนโลยีทใี่ ช: หมอไอน้ำเชือ้ เพลิงชีวมวล
ประสิทธิภาพสูง
รูปแบบสัญญาดานพลังงาน: Guaranteed Saving
มูลคาการลงทุน: 17.47 ลานบาท
ผลประหยัดและระยะเวลาคืนทุน
• ประหยัดพลังงานไฟฟาเฉลีย่ 34,796,144 เมกะจูล/ป
• ประหยัดคาใชจาย 4.27 ลานบาท/ป
• ระยะเวลาคืนทุน 4.09 ป
เทคโนโลยี : หมอไอน้ำเชื้อเพลิงชีวมวล
ประสิทธิภาพสูง
มาตรการเปลี่ยนหมอน้ำเชื้อเพลิงชีวมวลประสิทธิภาพสูงใชเชื้อเพลิงแกลบทดแทนน้ำมันเตาอุปกรณหลัก
ของระบบ ดังนี้
• Economizer มีการติดตั้งระบบเครื่องอุนน้ำปอน
หมอน้ำ (Economizer) ที่จะนำความรอนจาก
กาซไอเสียที่ปลองหมอน้ำมาถายเทความรอนแก
น้ำปอน

หมอไอน้ำเชื้อเพลิงชีวมวลประสิทธิภาพสูง
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• ระบบบำบัดน้ำ (Water Film Tank) น้ำที่ออกจากตัว Boiler และน้ำที่ใชใน Water Film Tank จะตองผานการ
บำบัดกอน อาศัยกระบวนการทางธรรมชาติเปนตัวชวย และรวมในการบำบัด โดยปริมาณของเสียในน้ำเสีย
จะถูกยอยสลายโดยจุลินทรียในน้ำเสีย ขณะที่สาหรายจะอาศัยแสงอาทิตยเปนพลังงานในกระบวนการสังเคราะห
แสง
• ระบบบำบัดกาซ (Multi Cyclone) กาซที่เกิดจากการ เผาไหมเชื้อเพลิงในตัว Boiler จะนำมาผานเครื่อง Multi
Cyclone เพื่อกรองตะกอนของแข็งโมเลกุลใหญออกกอนแลวจึงสงกาซนั้นไปยังถัง Water Film Tank เพื่อ
ดักกรองกาซดวยน้ำอาศัยน้ำเปนตัวชวยในการดักจับฝุนละอองขนาดเล็ก
• ความปลอดภัย ในสวนของระบบความปลอดภัย อุปกรณหรือชิ้นสวนที่เปนองคประกอบของหมอตมไอน้ำนั้น
ไดรับมาตรฐาน และมีการรับรองคุณภาพทุกชิ้น

4.7 บริษัท พาสทินา จำกัด
ที่อยู: 42/44 ซ.วัดกำแพง พระราม 2 ถ.พระราม 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
ประเภทธุรกิจ: โรงงานผลิตภัณฑพลาสติก
รูปแบบสัญญาดานพลังงาน: Guaranteed Saving
มูลคาการลงทุน: 3.39 ลานบาท
ผลประหยัดและระยะเวลาคืนทุน
• ประหยัดพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 292,312 กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป
• ประหยัดคาใชจาย 0.95 ลานบาท/ป
• ระยะเวลาคืนทุน 3.30 ป
เทคโนโลยีที่ใช :
เทคโนโลยี : หลอดประหยัดไฟ LED T8 18W เปนหลอดไฟที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาแทนหลอด
ฟลูออเรสเซนต (T8) ดวยเทคโนโลยีดานสารกึ่งตัวนำ ทำใหหลอดไฟ LED T8 18W เมื่อเทียบกับหลอด ฟลูออเรสเซนต T8
36W ชวยประหยัดไฟไดมากกวา 50%
เทคโนโลยี : หลอดประหยัดไฟ Fluorescent T5 เปนหลอดไฟที่พัฒนาขึ้นมาทดแทนหลอด T8 เดิม โดยใชกำลัง
ไฟฟา 28W และ 14W และมีประสิทธิภาพ Lumen/Watt สูงกวาหลอด T8 โดยแสงสวางเทียบเทาหลอดเดิม ชวยให
ประหยัดพลังงานไดมากกวา 25%
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เทคโนโลยีหลอดประหยัดไฟ LED T8
เทคโนโลยี : Voltage Regulator อุปกรณปรับแรงดันไฟฟาใหเหมาะสมกับมาตรฐานพิกัดแรงดันของเครื่องใช
ไฟฟา ซึ่งชวยใหประหยัดพลังงานได 5 - 10%
เทคโนโลยี : Cooling Pad อุปกรณชวยเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยหลักการลด
อุณหภูมิอากาศที่ใชระบายความรอนชุด Condensing ซึ่งทำใหชวยประหยัดพลังงานไดมากกวา 10%
เทคโนโลยี : Ceramic Fiber Insulator ฉนวนทนความรอน ใชสำหรับหุมฉนวนเครื่องฉีดพลาสติก ทำใหรักษา
อุณหภูมิของ Heater ไมใหสูญเสียไปในอากาศ ซึ่งชวยประหยัดพลังงานของ Heater ไดมากกวา 30%

4.8 บริษัท สยามเซฟแลนด เทรดดิ้ง จำกัด
ที่อยู: 44/1 ถ.แกวเสนา ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
ประเภทธุรกิจ: มินิมารท
เทคโนโลยีที่ใช: หลอดไฟ LED (Light Emitting Diode)
รูปแบบสัญญาดานพลังงาน: Guaranteed Saving
มูลคาการลงทุน: 0.84 ลานบาท
ผลประหยัดและระยะเวลาคืนทุน
• ประหยัดพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 60,246 กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป
• ประหยัดคาใชจาย 0.21 ลานบาท/ป
• ระยะเวลาคืนทุน 4.03 ป
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เทคโนโลยี : หลอดไฟ LED (Light Emitting Diode)
LED มีประสิทธิภาพการใหพลังงานแสงสวางที่ระดับสูงถึง 70 ลูเมน/วัตต ยิ่งไปกวานั้น LED กาวหนาเร็วมาก ทำให
มีแนวโนมวาจะมีประสิทธิภาพเหนือกวาหลอดฟลูออเรสเซนต ในอนาคตอันใกลและสามารถควบคุมคุณภาพของแสง
ใหปลอยออกมาได อีกทัง้ ยังสามารถควบคุมแสงสวางจาก LED ได อายุการใชงานของหลอด LED ยาวนานถึง 100,000 ชัว่ โมง
หรือ 11 ป เปรียบเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนตซึ่งมีอายุใชงาน 30,000 ชั่วโมง หรือหลอดไฟฟาแบบขดลวดที่มีอายุใชงาน
เพียง 1,000 - 2,000 ชั่วโมงเทานั้น หลอด LED ยังมีความทนทานตอการสั่นสะเทือนมากกวา จึงเหมาะสมสำหรับติดตั้ง
ในเครื่องบินหรือรถยนต นอกจากนี้หลอด LED ไมเปราะบางเหมือนกับหลอดไฟฟาแบบขดลวดหรือหลอดฟลูออเรสเซนต
บางครั้งแมถูกทุบตีอยางแรง ก็ยังสามารถใชงานได หลอด LED เหมาะสำหรับหลอดไฟที่ตองการใหเปดปดบอยครั้ง
เนื่องสามารถเปดปดบอยๆ โดยไมมีปญหาแตอยางใด และเมื่อเปดหลอดไฟจะใหความสวางโดยทันทีนับวาแตกตางจาก
หลอดฟลูออเรสเซนตที่หากเปดปดบอยครั้งจะเสียงาย หรือหลอด HID ซึ่งเมื่อเปดสวิตซแลวจะใชเวลาชวงหนึ่งกวาจะให
แสงสวางออกมา

เทคโนโลยีหลอดไฟ LED
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4.9 บริษัท ไทยยูเนี่ยนฟดมิลล จำกัด
ที่อยู: 89/1 หมู 2 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหนายอาหารสัตวน้ำ
เทคโนโลยีที่ใช: Variable Speed Drive
รูปแบบสัญญาดานพลังงาน: Guaranteed Saving
มูลคาการลงทุน: 21.49 ลานบาท
ผลประหยัดและระยะเวลาคืนทุน
• ประหยัดพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 2,422,045 กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป
• ประหยัดคาใชจาย 7.80 ลานบาท/ป
• ระยะเวลาคืนทุน 2.76 ป
เทคโนโลยี : อุปกรณควบคุมความเร็วรอบมอเตอร
(Variable Speed Drive; VSD)
อุปกรณควบคุมความเร็วรอบมอเตอร (VSD) เปน
อุปกรณควบคุมความเร็วรอบมอเตอรไฟฟาใหเหมาะสม
กั บ สภาวะของโหลด เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทำงาน
ของมอเตอรในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
ระบบป ม น้ ำ พั ด ลม และระบบปรั บ อากาศขนาดใหญ
อุ ป กรณ VSD ใช เ ทคโนโลยี แ บบ Voltage Vector
Control ทำใหเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมไมใหมีการ
สู ญ เสี ย พลั ง งานความร อ นในตัว มอเตอร และมี อุ ป กรณ
กำจัดสัญญาณรบกวนที่เปนอุปกรณมาตรฐานของเครื่อง
ปองกันการรบกวนสัญญาณควบคุมและยังสงผลดีในการ
ประหยัดพลังงานอีกดวย
เทคโนโลยี : มอเตอรประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Motor)
มอเตอร ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง เป น มอเตอร อิ น ดั ก ชั่ น ชนิ ด โรเตอร ก รงกระรอก
ออกแบบและประกอบโครงสรางมอเตอรเปนกรณีพิเศษ โดยทั่วไปมอเตอรประสิทธิภาพสูงสวนใหญจะมีประสิทธิภาพมากกวามอเตอรธรรมดาประมาณ 2 - 4% มอเตอร
ประสิทธิภาพสูงขนาดเล็กกวา 5.5 กิโลวัตต จะมีประสิทธิภาพมากกวามอเตอร
แบบธรรมดาประมาณ 4 - 7% มอเตอร ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง จะใช แ กนเหล็ ก ที่ มี
คุณสมบัติแบบพิเศษ เชน แผนเหล็กซิลิกอนอนุภาพสูงที่มีกำลังสูญเสียประมาณ
3.3 วัตตตอเหล็ก 1 กิโลกรัม และมีแผนเหล็กประกบกันเปนสเตเตอรและโรเตอร
ที่บางกวามอเตอรแบบธรรมดา โดยตัวนำทองแดงในสเตเตอรจะมีขนาดใหญกวา
มอเตอรธรรมดา 30 - 40% และตัวนำที่ลัดหัวทายในโรเตอรใหญกวามอเตอรธรรมดามอเตอรประสิทธิภาพสูงนี้จะเพิ่ม
ความยาวของแกนเหล็กใหมากกวามอเตอรแบบธรรมดาและมีชองวางอากาศระหวางสเตเตอรและโรเตอรนอยกวามอเตอร
ธรรมดา
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4.10 บริษทั รอกเวิธ จำกัด (มหาชน) โรงงางบางปะอิน
ที่อยู: 681 หมู 2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครนครศรีอยุธยา
ประเภทธุรกิจ: โรงงาน
เทคโนโลยีที่ใช: VSD (Variable speed Drive)
รูปแบบสัญญาดานพลังงาน: Guaranteed Saving
มูลคาการลงทุน: 0.54 ลานบาท
ผลการประหยัดและระยะเวลาคืนทุน
• ประหยัดพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 82,000 กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป
• ประหยัดคาใชจาย 0.30 ลานบาท/ป
• ระยะเวลาคืนทุน 1.80 ป
เทคโนโลยี : อุปกรณควบคุมความเร็วรอบมอเตอร (Variable Speed Drive; VSD)
อุปกรณควบคุมความเร็วรอบมอเตอร (Variable Speed
Drive; VSD) เปนอุปกรณควบคุมความเร็วรอบมอเตอรไฟฟา
ให เ หมาะสมกั บ สภาวะของโหลด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงานของมอเตอรในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
ระบบปมน้ำ พัดลม และระบบปรับอากาศขนาดใหญอุปกรณ
VSD ใชเทคโนโลยีแบบ Voltage Vector Control ทำใหเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุมไมใหมีการสูญเสียพลังงานความรอน
ในตัวมอเตอรและมีอปุ กรณกำจัดสัญญาณรบกวนทีเ่ ปนอุปกรณ
มาตรฐานของเครื่องปองกันการรบกวนสัญญาณควบคุมและ
ยังสงผลดีในการประหยัดพลังงานอีกดวย
อุปกรณควบคุมความเร็วรอบมอเตอร (VSD)
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แหลงเงินทุน
เพื่อการอนุรักษพลังงาน
การสงเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานที่ผานมา นอกจากการจัด
กิจกรรม เผยแพร ประชาสัมพันธ เพือ่ สรางความเชือ่ มัน่ ใหกบั ผูป ระกอบการ
ดำเนิ น การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานโดยกลไก ESCO แล ว นั้ น การดำเนิ น การ
อนุรักษพลังงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคารธุรกิจ ตองอาศัย
การลงทุนสำหรับมาตรการในการอนุรักษพลังงานเพื่อใหเกิดศักยภาพใน
การประหยัดพลังงานและชวยลดตนทุนการผลิตไดมากขึ้น
ปจจุบัน ทั้งภาครัฐ และสถาบันการเงินตางๆ มีความยินดีใหการ
สนับสนุนการอนุรักษพลังงาน โดยกลไก ESCO ไมวาจะเปนโครงการใน
สวนของภาครัฐหรือผลิตภัณฑตางๆ ของธนาคารที่ใหสินเชื่อสนับสนุน
หลายรูปแบบ เพื่อใหผูประกอบการสามารถลดตนทุนจากการใชพลังงาน
รวมถึงการบริหารจัดการดานพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทัง้ นี้ เพือ่ เปนแนวทางสำหรับผูป ระกอบการทีส่ นใจลงทุน ในการอนุรกั ษ
พลังงานในสถานประกอบการของตนเอง สามารถศึกษารายละเอียดและ
ขอมูลของแหลงเงินทุนที่สนับสนุนการอนุรักษพลังงานจากทั้งภาครัฐ และ
สถาบันการเงินตางๆ ดังนี้

ปจจุบัน ทั้งภาครัฐ
และสถาบันการเงินตางๆ
มีความยินดีใหการ
สนับสนุนการอนุรักษ
พลังงาน โดยกลไก ESCO
ไมวาจะเปนโครงการในสวน
ของภาครัฐหรือผลิตภัณฑ
ตางๆ ของธนาคารที่ให
สินเชื่อสนับสนุนหลาย
รูปแบบ

5.1 โครงการสงเสริมการลงทุนดานอนุรกั ษพลังงานและ
พลังงานทดแทน (ESCO Revolving Fund)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย
จึงไดจัดตั้ง “โครงการสงเสริมการลงทุนดานอนุรักษพลังงานและพลังงาน
ทดแทน” เพื่อสงเสริมการลงทุนดานการอนุรักษพลังงานและพลังงาน
ทดแทนที่ มี ศั ก ยภาพทางเทคนิ ค แต ยั ง ขาดป จ จั ย การลงทุ น และช ว ย
ผู ป ระกอบการหรื อ ผู ล งทุ น ให ไ ด ป ระโยชน จ ากการขายคาร บ อนเครดิ ต
โดยมอบหมายใหมลู นิธพ
ิ ลังงานเพือ่ สิง่ แวดลอม (มพส.) และมูลนิธอิ นุรกั ษ
พลังงานแหงประเทศไทย (มอพท.) เปนผูบ ริหารโครงการทำการเปดรับ และ
พิจารณาขอเสนอจากผูที่สนใจยื่นขอรับการสงเสริมลงทุน ภายใตความ
สมัครใจในการเขารวมโครงการของผูประกอบการอุตสาหกรรมตางๆ
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โครงการจะสงเสริมการลงทุนในหลายลักษณะ อาทิเชน รวมลงทุนในโครงการ (Equity Investment), รวมลงทุนใน
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Venture Capital), รวมลงทุนในการพัฒนาและซื้อขายคารบอนเครดิต (Carbon Market),
การเชาซื้ออุปกรณ (Equipment Leasing), การอำนวยเครดิตใหสินเชื่อ (Credit Guarantee Facility) และการใหความ
ชวยเหลือทางดานเทคนิค (Technical Assistance)

รายละเอียดโครงการ
มูลคาโครงการเริ่มแรก:
500 ลานบาท
ผูใหการสนับสนุนโครงการ: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน (พพ.)
ผูบริหารโครงการ:
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม (มพส.)
และมูลนิธิอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย (มอพท.)
วัตถุประสงค
1. สงเสริมใหเกิดการลงทุนดานอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนมากกวา 1,250 ลานบาท
2. กอใหเกิดการประหยัดพลังงานไมนอยกวา 10 ktoe หรือมูลคาผลประหยัดพลังงานกวา 250 ลานบาทตอป
3. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชบริการธุรกิจการจัดการพลังงาน
4. ชวยเหลือผูประกอบการลดตนทุนการผลิตดานพลังงานและมีรายไดเพิ่มจากการขายคารบอนเครดิต
5. เปนแหลงเงินทุนแกผูประกอบการ
ผูมีสิทธิยื่นขอเสนอ
ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และ/หรือ บริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company - ESCO) ที่มี
โครงการดานอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน วัตถุประสงคเพื่อจะลดปริมาณการใชพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช
พลังงาน หรือตองการปรับปรับเปลี่ยนการใชเชื้อเพลิงมาเปนพลังงานทดแทน
ลักษณะการสงเสริมการลงทุน
1) การเขารวมทุนในโครงการ (Equity Investment)
ESCO Revolving Fund จะเขารวมลงทุนในสวนทุนของโครงการอนุรักษพลังงานหรือพลังงานทดแทนที่กอให
เกิดผลประหยัดพลังงาน
• หลักเกณฑการรวมลงทุน
† รวมลงทุน 10% - 50% ของสวนทุน แตไมเกิน 50 ลานบาทตอโครงการ และไมเปนผูถือหุนหลัก
† ระยะเวลารวมลงทุนประมาณ 5 - 7 ป
† การถอนการลงทุนโดยขายหุนคืนใหแกเจาของกิจการ หรือหาผูรวมลงทุนรายใหม
† ราคาหุนที่ซื้อคืนจะเปนราคาตามที่ตกลงในสัญญารวมลงทุน
† เขารวมเปนกรรมการบริษัท
2) การเขารวมทุนกับบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Venture Capital)
ESCO Revolving Fund จะเขารวมลงทุนในบริษัทจัดการพลังงาน โดยเขาซื้อหุนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ทั้งนี้เพื่อชวยใหบริษัทมีทุนในการประกอบกิจการดานอนุรักษพลังงานมากขึ้น
• หลักเกณฑการรวมลงทุน
† รวมทุนไมเกินรอยละ 30 ของทุนจดทะเบียน แตไมเกิน 50 ลานบาท
† ระยะเวลารวมลงทุนประมาณ 5 - 7 ป
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† การถอนการลงทุนโดยขายหุนคืนใหแกเจาของกิจการ
† ราคาหุนที่ซื้อคืนจะเปนราคาตามที่ตกลงในสัญญารวมลงทุน
† อัตราดอกเบี้ยไมเกิน 4% ตอป (Flat Rate)
3) การชวยใหโครงการอนุรักษพลังงาน/พลังงานทดแทน ไดรับผลประโยชนจากการขาย Carbon Credit
Market (CDM)
ESCO Revolving Fund จะเปนผูออกเงินในการซื้ออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนใหกับ
ผูประกอบการกอนและทำสัญญาเชาซื้อระยะยาวกับผูประกอบการ โดยผูประกอบการจะตองทำการผอนชำระคืนเงินตน
พรอมดอกเบี้ยเปน รายงวด งวดละเทาๆกัน ตลอดอายุสัญญาเชาซื้อ
• หลักเกณฑการเชาชื้อ
† สนับสนุนการเชาซื้ออุปกรณได 100% ของราคาอุปกรณแตไมเกิน 10 ลานบาท
† ระยะเวลาการผอนชำระคืน 5 - 7 ป
† อัตราดอกเบี้ยไมเกิน 4% ตอป (Flat Rate)
4) การชวยใหโครงการอนุรักษพลังงาน/พลังงานทดแทน ไดรับผลประโยชนจากการขายคารบอน
เครดิต (Carbon Credit Facility)
ESCO Revolving Fund จะชวยดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโครงการ CDM ไดแก Project
Idea Note (PIN) และ Project Design Document (PDD) หรือเปน ตัวกลางในการรับซื้อ Carbon Credit จาก
โครงการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนที่มีขนาดเล็กและรวบรวม (Bundle Up) เพื่อใหโครงการเหลานี้สามารถขาย
คารบอนเครดิตได
5) การอำนวยเครดิตใหสินเชื่อ (Credit Guarantee Facility)
ESCO Revolving Fund จะรวมกับสถาบันการเงินหรือองคกรที่ใหการสนับสนุนในเรื่องการค้ำประกันเครดิต
(Credit Guarantee) เพื่อใหผูประกอบการไดรับการปลอยสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย ทั้งนี้ ESCO Revolving Fund
อาจจะเปนผูค้ำประกันเครดิตใหแกผูประกอบการโดยจำกัดจำนวนเงินตามความเสี่ยงของโครงการแตไมเกิน 10 ลานบาท
โดยคิดเปนคาทำเนียมการรับประกันสินเชื่อในอัตราต่ำ
6) การชวยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance)
ESCO Revolving Fund จะใหความชวยเหลือทางดานเทคนิค เชน คาตรวจสอบการใชพลังงาน (Energy Audit)
หรือคาใชจายในการจัดทำรายงานศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ในวงเงินไมเกิน 100,000 บาทตอโครงการ โดยมี
เงื่อนไขคือ ผูประกอบการจะตองดำเนินการในมาตรการอนุรักษพลังงานหรือพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน ถาหากไม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะตองจายเงินดังกลาวคืนแก ESCO Revolving Fund
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โครงการสงเสริมการลงทุนดานอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน
เงื่อนไขการสงเสริมการลงทุน
1. เปนโครงการดานอนุรักษพลังงาน ตามมาตรการ 7 และมาตรการ 17 ของ พรบ.อนุรักษพลังงานเพื่อสงเสริม
ใหมีการอนุรักพลังงานภายในประเทศ
2. มีผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
3. มีอัตราความเสี่ยงดานการลงทุนทั้งดานเทคนิค และดานการเงินอยูในเกณฑที่เหมาะสม
4. สงเสริมการลงทุนอยูในชวง 10 - 50% ของมูลคาเงินลงทุน แตไมเกิน 50 ลานบาทตอโครงการ
5. เขารวมลงทุนในการดำเนินธุรกิจในชวง 10 - 30% ของทุนจดทะเบียน แตไมเกิน 50 ลานบาท
6. ผอนซื้ออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานได 100% แตไมเกิน 50 ลานบาท ระยะเวลาผอนชำระไมเกิน 5 ป
7. เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการสงเสริมการลงทุนฯ
มาตรการที่สงเสริมการลงทุน
มาตรา 7 การอนุรักษพลังงานในโรงงานไดแก การดำเนินการมาตรการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
1. การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหมเชื้อเพลิง
2. การปองกันการสูญเสียพลังงาน
3. การนำพลังงานที่เหลือจากการใชแลวกลับมาใชใหม
4. การเปลี่ยนไปใชพลังงานอีกประเภทหนึ่ง
5. การปรับปรุงการใชไฟฟาดวยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟา การลดความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในชวง
สูงสุดของระบบการใชอุปกรณไฟฟาใหเหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น
6. การใชเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนระบบควบคุมการทำงานและวัสดุที่ชวยในการ
อนุรักษพลังงาน
7. การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา 17 การอนุรักษพลังงานในอาคารไดแกการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
1. การลดความรอนจากแสงอาทิตยที่เขามาในอาคาร
2. การปรับอากาศอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคาร ใหอยูในระดับที่เหมาะสม
3. การใชวัสดุกอสรางอาคารที่จะชวยอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุกอสรางนั้นๆ
4. การใชแสงสวางในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ
5. การใชและการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุที่กอใหเกิดการอนุรักษพลังงานในอาคาร
6. การใชระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ
7. การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอื่นๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
การเขารวมโครงการผูประกอบการ ที่สนใจเขารวมโครงการสามารถติดตอขอรับแบบการสงเสริมการลงทุน
พรอมยื่นความจำนงไดที่
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม (Energy for Environment Foundation)
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท: 0-2953-9881-4
โทรสาร: 0-2953-9885
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ : efe@efe.or.th
เว็บไซต: www.efe.or.th
มูลนิธิอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย (The Energy Conservation Foundation of Thailand)
อาคาร 9 เลขที่ 17 ถนนพระราม1 เชิงสะพานกษัตริยศึก แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท: 0-2621-8530, 0-2621-8531-9 ตอ 501, 502
โทรสาร: 0-2621-8502-3
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ : escofund@ecft.org
เว็บไซต: www.ecft.org

5.2 สินเชื่อดานพลังงานของธนาคาร
5.2.1 สินเชื่อดานพลังงานธนาคารกรุงไทย
1) สินเชื่อกรุงไทยประหยัดพลังงาน
• ลักษณะของบริการ
† เพื่อลงทุน และ/หรือ เปนทุนหมุนเวียน ในโครงการที่กอใหเกิดการอนุรักษพลังงาน การใช
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ทั้งกรณีผลิตใชเอง และผลิตเพื่อขาย รวมทั้งเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
† เพื่อลงทุนในการกำจัด/ลด มลภาวะ เพื่อรักษาสภาพแวดลอม
† เพือ่ เปนคาใชจา ยในการปรับปรุงสถานประกอบการ สิง่ กอสราง และเครือ่ งจักรอุปกรณทเี่ กีย่ วของ
• คุณสมบัติของผูขอสินเชื่อ
† บุคคลธรรมดา/นิติบุคคลสัญชาติไทย
† มีความสามารถชำระคืนเงินกู
† ไมมีประวัติเสียหายทางการเงิน หากเคยเปน NPL ตองไดรับการปรับปรุงหนี้ และปฏิบัติตาม
เงื่อนไขไดไมนอยกวา 1 ป
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• วงเงินสินเชื่อ
วงเงินกูประจำ (T/L) และวงเงินหมุนเวียน (Working Capital; W/C) พิจารณาวงเงินตามความ
จำเปนเหมาะสม
• อัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม
† กรณี T/L : ปที่ 1 - 2 : MLR - 1.0% ปที่ 3 เปนตนไป : MLR
† กรณี W/C : ไมต่ำกวา MOR
† คาธรรมเนียม : ตามระเบียบธนาคาร
• ระยะเวลากู
† วงเงินกูประจำ (T/L) กูไมเกิน 10 ป
† ระยะเวลาปลอดชำระเงินตน (Grace Period) ตามความจำเปน โดยพิจารณาจากประมาณ
การกระแสเงินสด (Cash Flow)
† วงเงินหมุนเวียนพิจารณาตามความจำเปนและความเหมาะสมของลูกคาแตละราย
• หลักประกัน
ตามระเบียบธนาคาร
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี
† ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ สำนักงานธุรกิจทั่วประเทศใกลบานทาน
† ศูนยลูกคาสัมพันธ ธนาคารกรุงไทย 1551 (www.contactcenter.ktb.co.th)
2) สินเชื่อวายุภักษอนุรักษพลังงาน
• ลักษณะของบริการ
† เพือ่ เปนคาใชจา ยสำหรับสถานประกอบการในการกอสราง ปรับปรุง โรงงาน/อาคาร/สถานที/่
สำนั ก งาน/บ า นพั ก ที่ ป ระหยั ด พลั ง งาน และ/หรื อ ผลิ ต เปลี่ ย นแปลง/ปรั บ ปรุ ง /ติ ด ตั้ ง
เครื่องจักรและอุปกรณ รวมทั้งวัสดุที่ใชเพื่อการอนุรักษพลังงานประหยัด หรือพลังงานทดแทน
† สนับสนุน สงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยการใชพลังงานทดแทน หรือการดำเนินงาน เพื่อ
ใหเกิดการประหยัด และลดการใชน้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานตางๆ
† ดำเนินโครงการพัฒนาพลังงานใหม หรือพลังงานทดแทน เพือ่ ใชภายในสถานประกอบการ เชน
การผลิตไฟฟ า เพื่ อ ใช ใ นสถานประกอบการ และ/หรื อ พลั ง งานส ว นที่ เ หลื อ เพื่ อ ขายให
การไฟฟาฝายผลิต
† การติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ รวมทั้งวัสดุที่ใชเพื่อการประหยัดพลังงาน
• ประเภทและวงเงินสินเชื่อ
วงเงินกูประจำ (T/L) พิจารณาวงเงินตามความจำเปนเหมาะสม
• คุณสมบัติของผูขอสินเชื่อ
† เปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
† ไมมีประวัติเสียหายทางการเงิน
• อัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม
† อัตราดอกเบี้ย : MLR ตอป
† คาธรรมเนียม : ตามระเบียบ
• ระยะเวลากู
ไมเกิน 7 ป ระยะเวลาปลอดชำระเงินตน (Grace Period) ตนเงินไมเกิน
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• หลักประกัน
ตามระเบียบธนาคาร
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ สำนักงานธุรกิจ ทั่วประเทศใกลบานทาน
ศูนยลูกคาสัมพันธ ธนาคารกรุงไทย 1551 (www.contactcenter.ktb.co.th)
ที่อยู บมจ. ธนาคารกรุงไทย
อาคาร 2 สุขุมวิท ชั้น 9 เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2208-8271-73 โทรสาร 02-208-8159
http://www.ktb.co.th/ktb/th/index.aspx

5.2.2 สินเชื่อดานพลังงานธนาคารกสิกรไทย
1) โปรแกรมสินเชือ่ รับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย (K - Energy Saving Guarantee Program)
เปนโปรแกรมสินเชือ่ ทีธ่ นาคารใหแกผปู ระกอบการในรูปของสินเชือ่ ลีสซิง่ /เชาซือ้ เครือ่ งจักรและอุปกรณ
และ/หรือ เงินกูระยะยาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงการจัดการดานพลังงานใหมีประสิทธิภาพ
ผานการใชบริการจาก “บริษัทจัดการดานพลังงาน” (Energy Service Company - ESCO) ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาและ
บริหารจัดการดานพลังงานอยางครบวงจร และมีการรับประกันผลการประหยัดพลังงานที่ไดจากการลงทุนในโครงการ
ดังกลาว ซึ่งทำใหผูประกอบการมั่นใจไดวาผลการประหยัดพลังงานที่ไดจากการลงทุนในโครงการจะเปนแหลงที่มาหลัก
ของการชำระคืนเงินกูของลูกคา (Self-Financing Project)
• จุดเดน
† วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ (รวมคาบริการที่ปรึกษาและ
ดำเนินการของบริษัท ESCO)
† บริษัท ESCO รับประกันผลการประหยัดพลังงาน ทำใหลูกคาสามารถมั่นใจในผลประหยัด
พลังงานซึง่ เปนแหลงทีม่ าของการชำระคืนเงินกู โดยไมรบกวนกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
ปกติของกิจการ
† ลู กค าสามารถลดต น ทุน การใชพ ลั ง งานของกิจ การ ทำให มีสถานะทางการเงิ นและความ
สามารถในการแขงขันดีขึ้นในระยะยาว
† ลูกคาสามารถนำโครงการลงทุนดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพทำ Corporate
Social Responsibility (CSR) ของบริษัทได
• ประเภทของบริการ
† วงเงินลีสซิง่ หรือเชาซือ้ (KF&E) และ/หรือ
† วงเงินกูร ะยะยาว (KBank)
• เอกสารประกอบการสมัคร
† เอกสารสรุปผลการประเมินโครงการลงทุนประหยัดพลังงาน (ทางบริษทั ESCO เปนผูจ ดั ทำ)
† เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชือ่ อืน่ ตามเกณฑปกติของธนาคาร
• เงื่อนไขการใชบริการ
† เปนผูป ระกอบการทีม่ ยี อดขายตัง้ แต 50 ลานบาทขึน้ ไป
† เปนโครงการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงคเพือ่ การจัดการดานพลังงานใหมปี ระสิทธิภาพทีม่ กี ารรับประกัน
ผลการประหยัดพลังงานจากบริษัท ESCO
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† บริษทั ESCO ทีเ่ ปนผูด ำเนินการโครงการตองเปน ESCO ทีผ่ า นเกณฑการพิจารณาของธนาคาร
† โครงการและลูกคาที่สามารถไดรับอนุมัติสินเชื่อ 100% ของเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ
ตองมีคุณสมบัติเปนไปตามที่ธนาคารกำหนด
• อัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม
เปนไปตามระเบียบของธนาคาร
• วิธีการสมัคร/เปดใชบริการ
† ผูสนใจสามารถติดตอขอสินเชื่อ พรอมนำสงเอกสารที่เกี่ยวของผานเจาหนาที่ผูดูแลความ
สัมพันธลกู คา
† สอบถามขอมูลเพิม่ เติมไดทผี่ ดู แู ลความสัมพันธลกู คา หรือ K-BIZ Contact Center 0 2888 8822
† ธนาคารกสิกรไทย 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ
แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882
• รายการสงเสริมการขายและสิทธิพิเศษ
† ลูกคาไดรับสิทธิพิเศษจาก ESCO เชน คาธรรมเนียม คาบริการ เปนตน
2) โปรแกรมสินเชือ่ ประหยัดไฟกสิกรไทย (Top-Up Loan for Energy Saving (Lighting Solution))
โปรแกรมสินเชื่อประหยัดไฟกสิกรไทย เปนโปรแกรมสินเชื่อที่ธนาคารสนับสนุนโครงการจัดการ
ดานพลังงานในมาตรการแสงสวาง (Lighting Solution) เชน การเปลีย่ นหลอดประหยัดไฟ ใหแกผปู ระกอบการในรูปของ
เงินกูระยะยาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนโครงการลงทุนดานประหยัดพลังงาน โดย Supplier/ESCO (“บริษัทจัดการ
ดานพลังงาน” (Energy Service Company - ESCO)) ทีใ่ ชอปุ กรณทมี่ กี ารรับประกันสินคา (Product Warrantee) และ
รับประกันคุณภาพ ผลงาน (Performance Guarantee) ผานการใชบริการจาก Supplier/ESCO ซึ่งเปนบริษัทที่ให
คำปรึกษาและบริหารจัดการดานพลังงาน ซึ่งทำใหผูประกอบการมั่นใจไดวาผลการประหยัดพลังงานที่ไดจากการลงทุน
ในโครงการจะเปนแหลงที่มาหลักของการชำระคืนเงินกูของลูกคา (Self-Financing Project)
• จุดเดน
† อนุมัติงาย ไดวงเงินเร็ว
† ลูกคาเดิมไมตองมีหลักประกันเพิ่ม
† มี ESCO/Supplier ใหปรึกษาดานการจัดการพลังงาน การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
† วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ (รวมคาบริการที่ปรึกษาและคา
ดำเนินการอื่นๆ)
† บริษัท ESCO รับประกันผลการประหยัดพลังงานหรือรับประกันคุณภาพสินคา ทำใหลูกคา
มั่นใจในผลประหยัดพลังงาน ซึ่งเปนแหลงที่มาของการชำระคืนเงินกู โดยไมรบกวนกระแส
เงินสดจากการดำเนินงานปกติของกิจการ
† ลู ก ค า สามารถลดต น ทุ น การใช พ ลั ง งานของกิ จ การ ทำให มี ส ถานะทางการเงิ น และความ
สามารถในการแขงขันดีขึ้นในระยะยาว ลูกคาสามารถนำโครงการลงทุนดานการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพทำ Corporate Social Responsibility (CSR) ของบริษัทได
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• ประเภทของบริการ
† สินเชื่อเงินกูระยะยาว
• เอกสารประกอบการสมัคร
† หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวน/บริษัท ฉบับลาสุด (ไมเกิน 3 เดือน)
† หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับของนิติบุคคล
† สำเนาทะเบียนผูถือหุน
† งบการเงินสงสรรพากร (งบดุล งบกำไรขาดทุน) ปลาสุดและยอนหลังรวม 2 ป และ/หรือ
งบภายใน (ถามี)
† รายการเดินบัญชีกับธนาคารยอนหลัง 6 เดือน
† เอกสารสรุปผลการประเมินโครงการลงทุนประหยัดพลังงาน (ทางบริษัท ESCO/Supplier
เปนผูจัดทำ)
• คุณสมบัติผูกู
† เปนผูประกอบการที่มีชั่วโมงการใชงานมากกวา 12 ชั่วโมง/วัน
† เปนโครงการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงคเพือ่ จัดการดานพลังงานใหมปี ระสิทธิภาพทีม่ กี ารรับประกัน
ผลการประหยัดพลังงาน หรือมีการรับประกันคุณภาพสินคา
† บริษัท ESCO/Supplier ที่เปนผูดำเนินการโครงการตองเปน ESCO/Supplier ที่ผานเกณฑ
การพิจารณาของธนาคาร
† โครงการและลูกคาที่สามารถไดรับอนุมัติสินเชื่อ 100% ของเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ
ตองมีคุณสมบัติเปนไปตามที่ธนาคารกำหนด
• อัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม
† เปนไปตามระเบียบของธนาคาร
• หลักประกัน
† ลูกคาเดิมไมตองใชหลักประกัน
• วิธีการสมัคร/เปดใชบริการ
† สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ผูดูแลความสัมพันธลูกคา, ศูนยบริการธุรกิจ หรือ K-BIZ Contact
Center 0 2888 8822
† ธนาคารกสิกรไทย 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ
แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882
http://www.kasikornbank.com/TH/Pages/Default.aspx
• รายการสงเสริมการขายและสิทธิพิเศษ
† ลูกคาไดรับสิทธิพิเศษจาก ESCO, Supplier เชน คาธรรมเนียม คาบริการ เปนตน
3) สินเชือ่ เงินกูเ พือ่ การอนุรกั ษพลังงานกสิกรไทย (K-Energy Saving Loan)
สินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับธุรกิจที่ใสใจอนุรักษพลังงาน ดวยสินเชื่อเพื่อการอนุรักษพลังงาน
ธนาคารกสิกรไทย เพื่อธุรกิจไรขีดจำกัด
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• จุดเดน
สินเชื่อเงินกูระยะยาว อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 4.0% ตอป ตลอดระยะเวลาเงินกู
• ประเภทของบริการ
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อตองการสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาแหลง
พลังงานทดแทน โดยเปนแหลงเงินทุนในการดำเนินการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน ใหแกโรงงาน อาคาร และ
บริษัทจัดการพลังงาน
• เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบคำขอรับการสนับสนุนทางการเงินโครงการฯ
2. เอกสารแสดงรายละเอียดของโครงการ และ/หรือ มาตรการที่ขอรับการสนับสนุน
3. สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงฐานะนิตบิ คุ คล ไดแก หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล
และหนังสือรับรองทะเบียนหุนสวนบริษัท (ซึ่งออกใหไมเกิน 6 เดือน)
4. สำเนาเอกสารประจำตัวผูมีอำนาจของนิติบุคคล
5. เอกสารประกอบการขอสินเชื่ออื่นตามระเบียบปกติของธนาคาร
• เงื่อนไขการใชบริการ
1. สินเชื่อเงินกูสำหรับโครงการที่เขาขายการลงทุนเพื่อการอนุรักษพลังงาน หรือสงเสริมการใช
พลังงานทดแทน ตาม พรบ. สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 7 และมาตรา 17
2. จำนวนเงินกูไมเกิน 50 ลานบาทตอโครงการ ระยะเวลาเงินกูไมเกิน 7 ป Grace Period
ไมเกิน 12 เดือน
3. ไมสามารถขอรับการสนับสนุนสำหรับโครงการที่ไดดำเนินการแลว, คาใชจายที่ชำระแลว หรือ
เพื่อการ Refinance
• อัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม
เปนไปตามระเบียบของธนาคาร
• วิธีการสมัคร/เปดใชบริการ
† ผูข อรับการสนับสนุนทีส่ นใจ จะตองแจงความจำนงขอสินเชือ่ เงินกูด งั กลาวผานเจาหนาทีผ่ ดู แู ล
ความสัมพันธลูกคา โดยกรอกแบบขอรับการสนับสนุนทางการเงิน และแนบเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวของ
† สอบถามขอมูลเพิม่ เติมไดทผี่ ดู แู ลความสัมพันธลกู คา หรือ K-BIZ Contact Center 0 2888 8822
† ธนาคารกสิกรไทย 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ
แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882
http://www.kasikornbank.com/TH/Pages/Default.aspx
• รายการสงเสริมการขายและสิทธิพิเศษ
1. สินเชื่อเงินกูระยะยาวอัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 4.0% ตลอดระยะเวลากู
2. สามารถไดรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมไดจากเงินสมทบสวนของธนาคาร โดยคิด
อัตราดอกเบี้ยปกติ
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5.2.3 สินเชื่อดานพลังงานธนาคารทหารไทย
1) สินเชื่อเพื่อการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน
บริการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนใหผูประกอบการสามารถลดตนทุนคาใชจายดานพลังงาน ซึ่งเปนตนทุนหลัก
ของกิจการทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ ซึ่งเปนการรวมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)
กระทรวงพลังงาน ยินดีสนับสนุนเงินลงทุนในการดำเนินโครงการเดนการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน พรอมทั้งให
คำปรึกษาดานการลงทุนในเทคโนโลยีที่เหมาะสม
• ประเภทสินเชื่อ
เงินกูระยะยาว
• วงเงิน
วงเงินไมเกิน 50 ลานบาท
• อัตราดอกเบี้ย
เงินกู : 4% ตอป
• ระยะเวลาผอนชำระ
ไมเกิน 5 ป
• หลักประกัน
† อสังหาริมทรัพย เชน ที่ดิน สถานประกอบการซึ่งเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง หรือที่พักอยูอาศัย
† สังหาริมทรัพย เชน เงินฝากธนาคาร/ตั๋วแลกเงิน (B/E) ของธนาคารทหารไทยเทานั้น, พันธบัตร
เปนตน
† หลักประกันอื่นที่ธนาคารเห็นวาเหมาะสม
• คุณสมบัติของผูกู
† นิตบิ คุ คลสัญชาติไทย
† เปนเจาของอาคาร
1) อาคาร และ/หรือโรงงานควบคุมทีใ่ ชเครือ่ งวัดไฟฟาตัง้ แต 1,000 KW ขึน้ ไป หรือติดตัง้ หมอแปลง
ที่ขนาดรวมกันมากกวา 1.175 KVA หรือบริโภคพลังงานสินเปลืองตางๆรวมกันมากกวา 20 ลานเมกะจูลตอป
2) อาคาร และ/หรือโรงงานนอกขายควบคุมหรือบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
• สอบถามเพิ่มเติมไดที่
ธนาคารทหารไทย
ที่อยู 3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 02-299-1111
https://www.tmbbank.com/
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5.2.4 สินเชื่อดานพลังงานธนาคารกรุงเทพ
1) สินเชื่อบัวหลวงประหยัดพลังงาน
• ประเภทสินเชื่อ
เพื่อการลงทุนสำหรับปรับปรุงอุปกรณและเครื่องจักรในโรงงานตลอดจนการปรับสภาพทางกายภาพ
ของกิจการเพื่อประโยชนในการประหยัดพลังงาน
• วงเงิน
ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป
• ระยะเวลาผอนชำระ
3 - 7 ป
• คุณสมบัติของผูกู
บุคคลธรรมดา
† มีสัญชาติไทย
† บรรลุนิติภาวะและมีความสามารถเขาทำนิติกรรมตามกฎหมาย
† อายุรวมของผูกูและระยะเวลาการกูแลวตองไมเกิน 65 ป
† ไมมีประวัติเสียหายทางการเงิน
นิติบุคคล
† มีจำนวนหุนที่บุคคลสัญชาติไทยถืออยูเกินกวารอยละ 51 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลว
ทั้งหมด
† ไมมีประวัติเสียหายทางการเงิน
• หลักประกัน
กรณีเปนบุคคลธรรมดา
† สำเนาบัตรประชาชน ของผูกู ผูค้ำประกัน และเจาของทรัพยสินทั้งหมด
† สำเนาทะเบียนบาน ของผูกู ผูค้ำประกัน และเจาของทรัพยสินทั้งหมด
† สำเนาใบสำคัญการสมรส ของผูกู ผูค้ำประกัน และเจาของทรัพยสินทั้งหมด (ถามี)
† สำเนาบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชยในประเทศ (ธนาคารใดก็ได) ยอนหลัง 6 เดือน (เฉพาะผูก )ู
† สำเนาทะเบียนการคา หรือทะเบียนพาณิชย กรณีเหมาจายรายป (เฉพาะผูกู)
† สำเนาบัตรประจำตัวผูเสียภาษี และหลักฐานการชำระภาษี (เฉพาะผูกู)
† สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพยที่เสนอเปนหลักประกัน
† สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
† แผนธุรกิจ หรือ โครงการ
† แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ และทรัพยสินทั้งหมด
† จดหมายจากผูขอกู และเจาของทรัพยสินทั้งหมด ยืนยันวาทรัพยสินที่นำมาเปนหลักประกันให
กับธนาคารนั้น ไมมีภาระผูกพันใดๆ ทั้งที่มีอยูแลว และจะมีตอไปในอนาคต
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กรณีเปนนิติบุคคล
† หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย ที่มีรายละเอียดของวัตถุประสงค
และขอบังคับของบริษัท (ไมเกิน 1 เดือน)
† หนังสือบริคณหสนธิ (ไมเกิน 3 เดือน)
† สำเนาแสดงรายการภาษีเงินไดประจำป
† รายงานการประชุมของบริษัท เรื่องการขอกูยืมเงิน
† ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
† แผนธุรกิจ หรือ โครงการ
† สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพยที่เสนอเปนหลักประกัน
† สำเนางบการเงินยอนหลัง ไมนอยกวา 3 ป
† แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบการ และทรัพยสินทั้งหมด
† สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบาน ของกรรมการผูมีอำนาจลงนาม ผูค้ำประกัน และเจาของ
ทรัพยสินทั้งหมด
† จดหมายจากผูขอกู และเจาของทรัพยสินทั้งหมด ยืนยันวาทรัพยสินที่นำมาเปนหลักประกันให
กับธนาคารนั้น ไมมีภาระผูกพันใดๆ ทั้งที่มีอยูแลว และจะมีตอไปในอนาคต
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ธนาคารกรุงเทพ
ที่อยู 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 02-645-5555
http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/Pages/homepage.aspx

5.2.5 สินเชื่อดานพลังงานธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
1) สินเชื่อ Clean Energy Loan
• วงเงินกูเพื่อรองรับลูกคาที่ตองการลงทุนเพื่อกอใหเกิดการประหยัดพลังงานและมีการใชพลังงานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
• วงเงินสินเชื่อ: ไมเกิน 50 ลานบาท
• วงเงินกูระยะยาวไมเกิน 7 ป
โครงการที่เขาขายการสนับสนุน
กรณีสถานประกอบการเปนโรงงาน การอนุรักษพลังงานในโรงงานไดแกการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
•
•
•
•

การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหมเชื้อเพลิง
การปองกันการสูญเสียพลังงาน
การนำพลังงานที่เหลือจากการใชแลวกลับมาใชใหม
การใชพลังงานทดแทน
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• การเปลี่ยนไปใชพลังงานอีกประเภทหนึ่ง
• ปรับปรุงการใชไฟฟาดวยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟา การลดความตองการไฟฟาสูงสุดในชวง
ความตองการใชไฟฟาสูงสุดของระบบการใชอุปกรณไฟฟาเหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น
• การใชเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทำงานและวัสดุที่ชวยใน
การอนุรักษพลังงาน
• การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอื่นตามความเห็นชอบของธนาคาร
กรณีสถานประกอบการเปนอาคาร การอนุรักษพลังงานในอาคารไดแกการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การลดความรอนจากแสงอาทิตยที่เขามาในอาคาร
การปรับอากาศอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารใหอยูในะดับที่เหมาะสม
การใชวัสดุกอสรางอาคารที่จะชวยอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุกอสรางนั้น
การใชแสงสวางในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ
การใชและการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุที่กอใหเกิดการอนุรักษพลังงานในอาคาร
การใชระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ
การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอื่นตามความเห็นชอบของธนาคาร
คาใชจายที่สามารถรวมในการลงทุนดำเนินการอนุรักษพลังงานได
คาอุปกรณ และคาติดตั้ง
คาที่ปรึกษาที่ใชในการออกแบบ ควบคุม และรับประกันผลการประหยัด (ESCO)
คาใชจา ยทีจ่ ำเปนในการติดตัง้ หรือจำเปนในการใชงานของอุปกรณเครือ่ งจักร เชน คากอสรางฐานรองรับ
เครื่องจักรอุปกรณ, คากอสรางทอนำกาซธรรมชาติ
• คาขนสง คารื้อถอน ภาษีนำเขา ภาษีมูลคาเพิ่มของคาใชจายขางตน
* อัตราดอกเบี้ย/คาธรรมเนียมและเงื่อนไขตางๆ เปนไปตามที่ธนาคารกำหนด
**การพิจารณาวงเงินสินเชื่อ รวมทั้งเงื่อนไขของสินเชื่อตามโปรแกรมนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปนไปตาม
ดุลยพินิจของธนาคารฯ
• สามารถสอบถามเพิ่มเติมไดที่
ธนาคารซีไออ็มบีไทย
44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0 2638 8000, 0 2626 7000 โทรสาร 0 2657 3333
http://www.cimbthai.com/CIMB/index.php
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก รายชื่อบริษัทจัดการพลังงานที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
จากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
ภาคผนวก ข สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
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รายชื่อบริษัทจัดการพลังงานที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
หมายเลข

รายชื่อ

ที่อยู

โทรศัพท

A001

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

53 หมู 2 ถนนจรัญสนิทวงศ อำเภอ 0-2436-8203
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

คุณสถิตย สุขอนันต

A002

การไฟฟานครหลวง

121 ถนนจักรเพชร
แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

0-2220-5766

คุณวิลาศ เฉลยสัตย

A003

บริษัท บี.ที.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เลขที่ 18/13 หมู 1
ถนนพุทธมณฑลสาย 3
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10170

0-2431-5455-6 คุณพอง เหลืองแสงทอง

A004

บริษัท เบสท เอ็นเนอรยี่
เซอรวิส จำกัด

46/29 หมู12 ถนนนวลจันทร แขวง 089-829-1838
คลองกุม เขตบึงกุม
กรุงเทพมหานคร 10230

A005

บริษัท เรียล ยู พาวเวอร จำกัด

310/66 ถนนรามคำแหง
(สุขาภิบาล 3) แขวงหัวหมาก
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
10240

A006

บริษัท เวสตา พีเอ็มเอส (ไทยแลนด) 101 ซอย 7 ถนนเสรี แขวงสวนหลวง 0-2718-9890
จำกัด
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
10250

A007

บริษัท เอ็กซเซลเลนท เอ็นเนอรยี่
อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

0-2201-3466-7 คุณปยธิดา มานพศิลป
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12
ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

A008

บริษัท เอนนอป จำกัด

222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 0-2934-4599
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900

คุณโสภิต โภคะสุวรรณ

A009

บริษัท เอ็นเนอรจิกา จำกัด

32/19 หมูที่ 18 ซอยจรัญสนิทวงศ
35 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 10310

0-2865-5331

คุณทินกร มโนประเสริฐ

A010

บริษัท เอ็นเนอรยี่ คอนเซอรเวชั่น
ซีสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด

634/2 ซอยรามคำแหง 39
ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
10900

0-2935-6740

คุณชาญชัย กฤษพรตพิศุทธ

A011

บริษัท เอ็นเนอรยี ดีไซน คอนเซ็ปท เลขที่ 1471/20 ซอยพัฒนาการ
จำกัด
31/1 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

081-899-5799

ผูประสานงาน

คุณพิสัณห ถิรวศิน

คุณวัชระ มั่งวิทิตกุล

คุณธนกร กำเหนิดดิษฐ

0-2318-8792-3 คุณวีระพล ไพรัชเวทย
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รายชื่อบริษัทจัดการพลังงานที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (ตอ)
หมายเลข
A012

A013

A014

A015

A016

A017

A018

A019

A020

A021

A022

รายชื่อ

ที่อยู

450/10 ซอยสังขทอง7
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
69, 71 ซอยพัฒนาการ 72
บริษัท โกลดมารก เทคนิคัล
แขวงประเวศ เขตประเวศ
ซัพพลาย จำกัด
กรุงเทพมหานคร 10250
132/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
บริษัท จัดการอากาศอัด จำกัด
แขวงบางบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250
บริษัท ชไนเดอร (ไทยแลนด) จำกัด 44/1 อาคารรุงโรจนธนกุล
ชั้น13-15 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
3/3 หมู 13 ถนนบางนา-ตราด
บริษัท พี แอนด เอส ดีไซน จำกัด
ตำบลบางแกว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
51 ซอยเพชรเกษม 96
บริษัท ไทยเอ็นเนอรยี่
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
คอนเซอรเวชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร 10160
68/49 หมู 5 ถนนกิ่งแกว
บริษัท แอคทีฟ ซายน จำกัด
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร ชั้น 8
บริษัท จอหนสัน คอนโทรลส
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป
อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย)
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
จำกัด
10320
เลขที่ 183 อาคารรัจนาการ
บริษัท เอ็ม แอนด ซี เอ็นเนอรจี
ชั้นที่ เอเอ โซนเอ ถนนสาทรใต
(ประเทศไทย) จำกัด
แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
บริษัท โคเฟลี (ประเทศไทย) จำกัด 107/1 หมู 4 ซอยนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรนซีบอรด (ระยอง)
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลอกแดง
จังหวัดระยอง 21140
บริษัท โซเด็กซโซ ซัพพอรท
23/93 ชั้น 22 ซอยสุขุมวิท 63
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เซอรวิส (ประเทศไทย) จำกัด
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัท การันตี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โทรศัพท
0-2939-6369:
118

ผูประสานงาน
คุณทรงเกียรติ หลิ่มศิริ

0-2722-1362-3 คุณพีรศุษม ธีระโกเมน

0-2747-1922

คุณกรัณย รักษเจริญ

0-2617-5364

คุณชนพันธ ถนัดชาง

0-2312-0165

คุณไพบูลย เฉลิมชัยวินิจกุล

0-2809-1601

คุณณรงค เรืองตระกูล

0-2738-8484

คุณสมชาย ทิมเทพ

0-2717-1260-80 คุณชุติเดช เผาธีระยุทธ
: 1556

0-2343-9227

คุณลัดดาวัลย ตันติสันติวงศ

0-2719-8885

คุณวิศรุต จันทนสุคนธ

0-2714-1661 :
131

คุณอภิรดี กิเกิดพานิชย
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รายงานประจำปสถานภาพธุรกิจ
บริษัทจัดการพลังงาน ป 2556

รายชื่อบริษัทจัดการพลังงานที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (ตอ)
หมายเลข
A023
A024
A025

A026

A027

A028

A029

A030

A031

A032

A033

รายชื่อ

ที่อยู

54 หมู 10 ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
33/54 หมู 1 ตำบลดาวเรือง
บริษัท เทอรมัล เทค จำกัด
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
บริษัท โมดูลาร อินเตอรเนชั่นแนล 43/26-27 หมู 8 ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
จำกัด
11120
104 ซอยพัฒนาการ 53
บริษัท สมารท เอนเนอยี เซฟวิ่ง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จำกัด
กรุงเทพมหานคร 10250
บริษัท โซลารตรอน จำกัด (มหาชน) 1000/65, 66, 67
อาคารพี.บี.ทาวเวอร ชั้น 16
ซอยสุขมุ วิท 71 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เลขที่ 200 อาคารจัสมิน
บริษัท แอสเทน เอ็นจิเนียริ่ง
อินเตอรเนชัน่ แนล ทาวเวอร หมูท ี่ 4
แอนด เอ็นเนอรยี่ จำกัด
ถนนแจงวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
บริษัท โอฬาริก กรุป จำกัด
95/97 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางรักพัฒนา เขตบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110
บริษัท อัซบิล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 209/1 อาคาร เค ทาวเวอร
ชั้นที่ 20 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
บริษัท ไบโอทริค เอเชีย จำกัด
เลขที่ 0305 ชั้น 3 อาคารเอ็มเอสซี
571 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110
บริษัท เพาเวอร แอร เอ็นจิเนียริ่ง เลขที่ 24/51 หมู 6
จำกัด
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
บริษัท บริหารและอนุรักษพลังงาน เลขที่ 67/19 อาคารไดนาสตี้
จำกัด
คอมเพล็กซ ชัน้ 2 ซอยลาดพราว 71
ถนนลาดพราว แขวงสะพาน 2
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
บริษัท เครสโก คอรปอเรชั่น จำกัด

โทรศัพท

ผูประสานงาน

0-2966-5099

คุณจุลัย สังขธรรมวงศ

081-853-5055

คุณอำนาจ จำนงประสาทพร

0-2964-1293-4 คุณคมกริช วงษโกมลเชษฐ

0-2722-4322:
106

คุณอุดมศักดิ์ บุญศรีโรจน

0-2392-0224

คุณรุจ บุญญฤทธิ์

0-2583-7526

คุณอรรถพร โรจนารักษ

0-2925-3272

คุณชัยพฤกษ เอี่ยมดิลกวงศ

0-2664-1900-10: คุณจิรทีปต เดชไพบูลยยศ
169

0-2713-1800-1 คุณวันเพ็ญ จิระสุนันทชัย

0-2740-0241-8 คุณนภาพร มั่นคง

0-2933-1093

คุณอภิรัก นวลสกุล
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รายชื่อบริษัทจัดการพลังงานที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (ตอ)
หมายเลข
รายชื่อ
A034 บริษัท ทีม เอ็นเนอรยี่ แมเนจเมนท
จำกัด
A035

A036

A037

A038

A039

A040

A041

A042

A043

A044

ที่อยู
152 หมู 12 ถนนนวลจันทร
แขวงคลองกุม เขตบึงกุม
กรุงเทพมหานครฯ 10230
บริษัท เพาเวอร อินโนเวชั่น จำกัด 182/18 ถนนประชาธิปตย
ตำบลหาดใหญ อำเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา 90110
บริษัท โกลบอล เอ็นเนอรยี เซอรวิส 1471/20 ซอยพัฒนาการ 31/1
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
จำกัด
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
10250
2 ซอยรามคำแหง 12 แยก 4
บริษัท ดับบลิว.เอส.ไอ จำกัด
(อุดมยศ 4) แขวงหัวหมาก
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
10240
20/22 หมู 12 แขวงลาดพราว
บริษัท นาเร อิเล็กทริค
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร
(ประเทศไทย) จำกัด
10230
701/20, 22 ตรอกวัดจันทรใน
บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด
(ราษฏรอุทิศ 1) แขวงบางโคล
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
10120
บริษัท เวนโซ พาวเวอร เทคโนโลยี 498-500 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา
จำกัด
กรุงเทพมหานคร 10260
22 ซอยสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท
บริษัท เอ็นโนวาเทค ฟนิกซ เอ็น
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
เนอรยี่ โซลูชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร 10110
บริษัท ไบโอแกส โฟรันเนอร จำกัด 49/533 หมู 5 ซอยนวมินทร 26
ถนนนวมินทร แขวงคลองกุม
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240
บริษัท แอรโค จำกัด
ชั้น 30-31 อาคารวานิช 2 เลขที่
1126/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด 51/29-30 ถนนงามวงศวาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท
02-362-4900

ผูประสานงาน
คุณจิราภรณ ศรีบุญณะ

074-230-600-2 คุณแสงฟุง นิติภาวะชน

02-318-8792-3 คุณดารุณี โสภณวงศากร

02-642-2479

คุณมาติกา พึ่งเทศ

02-553-0216

คุณอรทัย เหล็กเทศ

02-284-1600

คุณกมล สิริชัน

02-398-0159

คุณพรทิพย แซเฮง

02-663-6661

คุณกฤษกร ศิลาอุดม

02-734-5450-5 คุณพิสมัย พุดพัด

02-704-9999:
8305

คุณนัฏภรณ ไชยสิริยะสวัสดิ์

02-941-4080-1 คุณพยุงศักดิ์ กอนแกว
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รายงานประจำปสถานภาพธุรกิจ
บริษัทจัดการพลังงาน ป 2556

รายชื่อบริษัทจัดการพลังงานที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (ตอ)
หมายเลข

รายชื่อ

ที่อยู

โทรศัพท

ผูประสานงาน

A045

บริษัท โคเฟลี เอสอีเอยูทิลิตี้ส
จำกัด

เลขที่ 999/9 ชั้น 29
ดิออฟฟศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด
ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

02-645-8800

คุณวัชรพงศ อินเคหะ

A046

บริษัท พัทยา เพาเวอร เอ็นเนอรยี่
จำกัด

เลขที่ 14/10 หมู 6 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

038-423-929

คุณศรีสุดา คุณอุดม

A047

บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จำกัด

เลขที่ 29/11 ม.3 ถ.พระราม 2
ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
74000

034-419-200 :
3700

คุณเดชชาติ เอี่ยมสิทธิอนันต

A048

บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย)
จำกัด

เลขที่ 799 ถนนพระราม 9 บางกะป 02-715-8600
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310

คุณรจนาพร ดอนจินดา

A049

บริษัท ฟลิปส อิเล็กทรอนิกส
(ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 1768
อาคารไทยซับมิททาวเวอร ชั้น 28
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

คุณนคเรศ ชูดวง

A050

บริษัท เอ็นโซล จำกัด

เลขที่ 125 อาคารเดอะปณณ ชั้น 7 02-943-9633ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร 35
เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10230

A051

บริษัท เอ็นเนอรจี ออฟติมายดเซชั่น เลขที่ 73/9 ซ.ลาดพราว 23
(ไทยแลนด) จำกัด
ถ.ลาดพราว แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง
เลขที่ 73/12-14 หมู 4 ถนน
จำกัด
เทพารักษ กิโลเมตรที่ 11
ตำบลบางพลีใหญ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

A052

02-614-3333

คุณเปรมฤดี ศรีธัญญา

02-939-1865

คุณชาญชัย กฤษพรตพิศุทธ

02-312-3995

คุณพฤทธิ์ อธิประยูร
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สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ความเปนมา
การใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีขนาดและสัดสวนที่ใหญที่สุดถึง 37% รองจากภาคขนสง
นับตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) ไดตระหนักถึงความสำคัญของการบริหาร
จัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องนี้ จึงไดดำเนินการจัดตั้งสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (สพ.) ขึ้นเมื่อวันที่ 9
กันยายน 2542 เพื่อใหบริการและสนับสนุนสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยใหมีการดำเนินกิจกรรม
ดานการอนุรักษพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โครงสรางการบริหารงานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
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รายงานประจำปสถานภาพธุรกิจ
บริษัทจัดการพลังงาน ป 2556

วิสัยทัศน
เปนหนวยงานสงเสริมสนับสนุน และใหบริการแกภาคอุตสาหกรรมในดานการบริหารจัดการพลังงาน และการอนุรกั ษ
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ”
พันธกิจ
1. เพื่อใหบริการแกสมาชิกในดานการบริหารจัดการระบบพลังงานและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
2. การสนับสนุนและสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีดานพลังงาน
3. การเปนศูนยกลางในดานการศึกษา และแหลงขอมูล การอนุรักษพลังงาน
4. การประสานงานและใหความรวมมือกับภาครัฐในดานพลังงานกลยุทธ
5. เพื่อใหผูประกอบการมีระบบบริหารการจัดการพลังงานที่ไดมาตรฐาน
6. พัฒนาการดำเนินงานของสถาบันฯ ใหกาวหนาอยางยั่งยืน
กลยุทธ
1. การใหขอมูล ขาวสาร และความรูดานการบริหารจัดการพลังงาน
2. การจัดทำโครงการอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
3. การจัดอบรมสัมมนา เยี่ยมชมโรงงาน และการเขารวมกิจกรรมดานพลังงาน
4. การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลและกิจกรรมดานพลังงานไปยังสมาชิกฯ
5. รวบรวมขอมูลดานพลังงาน และพัฒนา Web site ของสถาบันฯ
6. ประสานงานและมีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมและโครงการดานพลังงานกับภาครัฐ
7. รวบรวมและศึกษามาตรการ กฎระเบียบตางๆ ของภาครัฐ/เอกชน และเขาไปมีสวนรวมในการกำหนดมาตรการ
ที่เหมาะสม
8. จัดหาแหลงเงินทุนสนับสนุนใหเพียงพอตอการดำเนินงานของสถาบันฯ อยางตอเนื่อง
9. สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของสถาบันฯ
กิจกรรมและบริการของสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
• การจัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ
• การจัดเยี่ยมชมโรงงานดานการอนุรักษพลังงาน
• การจัดอบรม In-house Training
• การจัดทำโครงการลดคาใชจายพลังงานและลดตนทุนการผลิต (Audit In-house Training)
• การจัดทำโครงการอนุรักษพลังงานในภาคอุตสาหกรรมโดยใชระบบ ESCO
• การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานพลังงาน เชน เว็บไซต www.iie.or.th, วารสารเชิงวิชาการ
Energy Focus เปนตน
• กิจกรรมพิเศษดานพลังงาน
ผลการดำเนินโครงการอนุรักษพลังงานที่ผานมา
• โครงการประหยั ดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมดว ยเทคนิ ค การจั ด การ (Value Engineering) ปที่ 1
และปที่ 2 ดำเนินการในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จำนวน 75 โรงงาน โดยมุงเนนเพื่อ
พัฒนาคนใหมีจิตสำนึกในการใชพลังงานและลดตนทุนการผลิตดานพลังงาน โดยโครงการฯ ปที่ 1 สามารถ
ประหยัดพลังงานได 9,580,000 บาท/ป จากมาตรการอนุรักษพลังงาน 707 มาตรการ และโครงการฯ ปที่ 2
สามารถประหยัดพลังงานได 14,310,000 บาท/ป ทั้ง 2 ป สามารถประหยัดพลังงานได 23,890,000 บาท
จาก 1,657 มาตรการ
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• โครงการนำรองระบบผลิตและจำหนายไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการใน
10 โรงงาน ติดตั้งโรงงานละ 4.2 kW รวม 42 kW ในระยะเวลา 1 ป โดยติดตั้งเซลลทั้ง 2 ประเภท คือ ประเภท
Crystalline และประเภท Amorphous แบบ Triple Junction มุงเนนการสงเสริมใหภาคอุตสาหกรรมใช
พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาด เพื่อลดมลพิษของสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะพลังงานที่เกิดจากแสงอาทิตย
• โครงการสาธิตเพื่อการอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการใน 15 โรงงาน มุงเนนการประหยัด
พลังงานในโรงงานควบคุมในมาตรการ House Keeping และมาตรการที่ลงทุนนอย ซึ่งในระยะ 1 ปที่ผานมา
สามารถประหยัดพลังงานได 15,080,000 บาท/ป
• โครงการพัฒนาผูเชี่ยวชาญการอนุรักษพลังงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ไดจัดอบรมใน
หลักสูตรพืน้ ฐาน หลักสูตรเทคนิควิศวกรรม หลักสูตรเฉพาะสาขาอุตสาหกรรม สรางผูเ ชีย่ วชาญฯ ไดจำนวน 188 คน
ใน 5 กลุม อุตสาหกรรม ไดแก อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิง่ ทอ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเซรามิค
และอุตสาหกรรมทั่วไป
• โครงการอนุรกั ษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมภายใตโครงการชุบชีวติ ธุรกิจไทย (ITB) ไดดำเนินการใหแกสถาน
ประกอบการ จำนวน 20 โรงงาน โดยสามารถลดตนทุนการประหยัดพลังงานได 12,240,000 บาท/ป
• โครงการจัดทำระบบฐานขอมูลสถิติการใชพลังงานของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เพื่อ
สำรวจขอมูลความตองการของโรงงานอุตสาหกรรม และปจจัยทีมีผลกระทบตอความตองการการใชพลังงาน
แตละสาขา รวมทั้งจำแนกขอมูลวิชาการผานเครือขาย Internet โดยผานทาง Website ของสถาบันฯ คือ
www.iie.or.th
• โครงการวิจัยและศึกษาคา Energy Intensity ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดำเนินโครงการโดยทำการศึกษาคา
Specific Energy Consumption (SEC), คาตัวชี้วัดพลังงาน (Energy Intensive) และคาอัตราการเพิ่มการใช
พลังงานเบื้องตนตอการเพิ่ม GDP (Energy Elasticity) ใหครอบคลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งระบบ ซึ่งมีโรงงาน
เขารวมโครงการฯ จำนวน 80 โรงงาน
• โครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมโดยโรงงานควบคุม (รุนที่ 1) ไดสรางทีมบุคลากรเพื่อดำเนินการ
ลดตนทุนดานพลังงาน โดยผูเชี่ยวชาญดานพลังงานจะเขาใหคำปรึกษาและสรางจิตสำนึกใหแกพนักงาน
ในโรงงานเพื่ อ ให เ กิ ด แนวคิ ด ด า นการจั ด การพลั ง งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และดำเนิ น มาตรการอนุ รั ก ษ
พลั ง งานต า งๆ โดยมี โรงงานที่ เข า ร ว มโครงการฯ จำนวน 51 โรงงาน สามารถลดการใช พ ลั ง งานได ก ว า
127 ลานบาทตอป หรือเปนเงินเฉลีย่ ตอโรงงานประมาณ 2.54 ลานบาท โดยคิดเปนคาพลังงานทีป่ ระหยัดไดตอ
โรงงานประมาณ 0.102 ktoe/ป
• โครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมโดยโรงงานและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ไดสราง
ที ม บุ ค ลากรเพื่ อ ดำเนิ น การลดต น ทุ น ด า นพลั ง งาน โดยผู เชี่ ย วชาญด า นพลั ง งานจะเข า ให ค ำปรึ ก ษาและ
สรางจิตสำนึกใหแกพนักงานในโรงงานเพือ่ ใหเกิดแนวคิดดานการจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และดำเนิน
มาตรการอนุรกั ษพลังงานตางๆ โดยมีโรงงานทีเ่ ขารวมโครงการฯ จำนวน 50 โรงงาน สามารถลดการใชพลังงาน
และลดตนทุนการผลิตไดกวา 27 ลานบาทตอป หรือเปนเงินเฉลี่ยตอแหงประมาณ 546,000 บาท โดยคิดเปน
คาพลังงานที่ประหยัดไดเฉลี่ยตอแหงประมาณ 0.030 ktoe/ป
• โครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมโดยโรงงานควบคุม (ปที่ 2) ไดดำเนินการตอเนื่องจากปที่ 1 โดยมีสถาน
ประกอบการเขารวมเพิ่มเติมอีกจำนวน 76 แหง จากการดำเนินการสามารถลดการใชพลังงานและลดตนทุน
การผลิตไดมากกวา 136 ลานบาทตอป หรือคิดเปนเงินเฉลีย่ ตอโรงงานประมาณ 1.78 ลานบาทตอป และคิดเปน
คาพลังงานที่ประหยัดไดตอโรงงานประมาณ 0.07 ktoe/ป
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• โครงการกำหนดเกณฑและจัดทำฉลากรถยนตประหยัดพลังงาน โดยจัดทำสัญลักษณแสดงอัตราการสิ้นเปลือง
เชือ้ เพลิงเพือ่ ใหผผู ลิตและนำเขารถยนตภายในประเทศตระหนักถึงความจำเปนในการพัฒนา ผลิต และจำหนาย
รถประหยัดพลังงานที่ใชเชื้อเพลิงนอย รวมทั้งใหขอมูลแกประชาชนที่เลือกซื้อรถยนตที่ประหยัดพลังงาน เพื่อ
เปนการลดผลกระทบจากการนำเขาน้ำมันของประเทศ โดยมีรถยนตเขารวมโครงการจำนวน 4 รุน
• โครงการอนุรักษพลังงานในภาคอุตสาหกรรมโดยระบบ ESCO ไดดำเนินการรวมกับบริษัทจัดการพลังงาน
(ESCO) ตั้งแตป พ.ศ. 2550 ถึงปจจุบัน โดยมีบริษัท ESCO จำนวน 36 ราย เพื่อดำเนินการลดคาใชจายดาน
พลังงานในลักษณะเบ็ดเสร็จทุกขัน้ ตอน ตัง้ แตการสำรวจ วิเคราะหขอ มูลหามาตรการประหยัดพลังงานพรอมรับ
ประกันผลการประหยัดพลังงานในรูปแบบของสัญญาการประกันศักยภาพดานพลังงาน (Energy Performance
Contract : EPC)
นอกจากนี้ คณะกรรมการของสถาบั น พลั ง งานเพื่ อ อุ ต สาหกรรม ได ร ว มเป น ตั ว แทนของสภาอุ ต สาหกรรม
แหงประเทศไทย เขารวมประชุมในคณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานตางๆ รวมทั้งรวมกิจกรรม
กับภาครัฐ โดยการแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะสิ่งที่เปน ประโยชนตอภาคอุตสาหกรรมและประเทศชาติ ซึ่งสถาบันฯ
ยังสามารถใหคำปรึกษาและเปนแหลงขอมูลการบริหารจัดการพลังงานในดานตางๆ ซึ่งหากสมาชิกทานใดสนใจที่จะ
เขารวมกิจกรรมกับทางสถาบันฯ สามารถติดตอสอบถามไดที่ :
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
โทรศัพท : 0-2345-1246-56
โทรสาร : 0-2345-1258, 0-2229-4283
อีเมล : info@iie.or.th
เว็บไซต : www.iie.or.th, www.fti.or.th

