สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
www.thaiesco.org

ค�ำน�ำ

ตามที่สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ให้เป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน
(ESCO) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ ซึ่งมีสัดส่วนการใช้พลังงาน
รวมกันสูงกว่าร้อยละ 40 ของการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ
โดยคณะท�ำงานโครงการฯ ได้บริหารงานร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการ
พลังงานไทยในการมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีการใช้กลไก ESCO ในการ
ด�ำเนินโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานให้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผล
การด�ำเนินการที่ผ่านมานั้น มีสถานประกอบการที่สามารถด�ำเนินการ
อนุรักษ์พลังงานโดยใช้กลไก ESCO จนประสบความส�ำเร็จ และได้รับ
รางวัล ESCO Project Awards 2014 จ�ำนวนทั้งสิ้น 14 บริษัท
จากผลส�ำเร็จดัง กล่าว คณะท�ำงานโครงการฯ เห็นว่าการ
ด�ำเนินการอนุรกั ษ์พลังงานของสถานประกอบการต่างๆ มีความน่าสนใจ
และเป็นตัวอย่างที่ดีในการเผยแพร่ จึงได้คัดเลือกกรณีศึกษาโครงการ
ทีป่ ระสบความส�ำเร็จจากการใช้บริการ ESCO จ�ำนวน 5 บริษทั เพือ่ เป็น
แนวทางในการอนุรักษ์พลังงานให้กับสถานประกอบการอื่นๆ ที่สนใจ
คณะท�ำงานโครงการฯ หวังว่ากรณีศึกษาโครงการที่ประสบ
ความส�ำเร็จจากการใช้บริการบริษัทจัดการพลังงาน (Successful case
of ESCO) จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงจูงใจให้กับสถานประกอบการ
ต่างๆ ตลอดจนผู้ที่สนใจ เพื่อน�ำไปศึกษาและเป็นแนวทางในการพัฒนา
ต่อยอดด้านการอนุรักษ์พลังงานต่อไป
คณะท�ำงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน
โดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน
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ซึ่งด�ำเนินการโดยใช้

กลไกบริษัทจัดการพลังงาน

กรณีศึกษาโครงการที่ประสบความส�ำเร็จ
ซึ่งด�ำเนินการโดยใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงาน

บทน�ำ

ความส�ำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน
ในภาคอุตสาหกรรม
ปัจจุบนั ภาคอุตสาหกรรมยังคงเป็นภาคธุรกิจทีม่ กี ารใช้พลังงานสูงทีส่ ดุ ใกล้เคียง
กับภาคการขนส่ง ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศก�ำลังพัฒนาที่อยู่ในช่วงการ
ขยายเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ พลังงานถือเป็นอีกหนึง่ ต้นทุนทีส่ ำ� คัญทีผ่ ปู้ ระกอบการ
ควรให้ความสนใจถึงการใช้พลังงานที่สิ้นเปลือง การรั่วไหลของพลังงานในระบบที่ส่งผล
ไปถึงการรั่วไหลของค่าใช้จ่ายในสถานประกอบการ ทั้งนี้ หากมีแนวทางการบริหาร
จัดการที่ดี ก็จะสามารถน�ำพลังงานมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนการผลิต
ลดการเสียดุลการค้า และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อีกทางหนึ่ง
การด�ำเนินการอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการนั้น สามารถด�ำเนินการได้
ด้วยวิธีง่ายๆ เริ่มตั้งแต่ไม่ใช้เงินลงทุน หรือมีการลงทุนที่ไม่สูงนัก ไปจนถึงการปรับปรุง
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีการลงทุนสูง ซึ่งผู้ประกอบการบางรายอาจยังมีความไม่มั่นใจที่จะ
ลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรืออาจมีข้อจ�ำกัดบางประการในการอนุรักษ์พลังงาน
เช่น มีข้อจ�ำกัดในเรื่องการลงทุน ขาดความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงาน
ขาดบุคลากรที่มีความสามารถและรับผิดชอบในการด�ำเนินงานให้แก่องค์กร เป็นต้น
ซึ่งการอนุรักษ์พลังงานโดยบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company; ESCO)
จะเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการโดย ESCO จะเป็นผู้ลงทุน และแบกรับความเสี่ยง
ค่าใช้จ่ายของโครงการ ซึ่งทางผู้ประกอบการไม่ต้องใช้เงินในการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน แต่ได้รับเงินลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์ จากที่ ESCO เป็นผู้จัดหา (ลักษณะ
การลงทุนนี้จะเป็นแบบ Shared Saving) อีกทั้งยังได้รับผลประโยชน์จากการอนุรักษ์
พลังงานในระหว่างด�ำเนินโครงการ และสุดท้ายทางผูป้ ระกอบการจะได้รบั ทัง้ เครือ่ งจักร
และผลประหยัดทั้งหมดหลังจากครบระยะเวลาสัญญาของโครงการ แต่หากเป็นการ
อนุรักษ์พลังงานที่ไม่ต้องลงทุนมากนัก โดยทางผู้ประกอบการสามารถลงทุนเองได้นั้น
www.thaiesco.org
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ESCO จะเป็นผู้รับประกันผลประหยัดหรือรับประกันประสิทธิภาพการใช้พลังงานตลอด
ระยะเวลาสัญญาหรือโครงการ (ลักษณะการลงทุนนี้จะเป็นแบบ Guaranteed Saving)
และหากไม่เป็นไปตามที่ตกลงในสัญญา ESCO จะรับผิดชอบส่วนต่างด้วยตนเอง
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้วา่ ผูป้ ระกอบการไม่มคี วามเสีย่ งในการด�ำเนินการ
อนุรักษ์พลังงาน และมั่นใจในบริการของ ESCO ได้ว่าจะรับผิดชอบการด�ำเนินงาน
ตลอดระยะเวลาโครงการตามข้อตกลงในสัญญาพลังงาน อีกทั้ง ESCO มีการตรวจวัด
และพิสูจน์ผลประหยัด (Measurement and Verification: M&V) อย่างชัดเจน ที่จะ
เป็นส่วนช่วยลดข้อขัดแย้งในการตรวจวัดผลประหยัดพลังงานระหว่างบริษัทจัดการ
พลังงาน และสถานประกอบการในการลงทุนมาตรการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ ท�ำให้ผล
เป็นที่ยอมรับจากทุกๆ ฝ่าย รวมทั้งสถาบันการเงิน หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้อีกด้วย

1. ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ ESCO
1.1 ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company; ESCO)

เป็นธุรกิจที่ให้บริการในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และ/หรือพลังงานทดแทน
ทีใ่ ห้บริการครบวงจร โดยการบริการจะครอบคลุมถึง การให้คำ� ปรึกษา การเสนอโครงการ
การบริหารโครงการ การออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะห์การใช้พลังงาน ติดตัง้ อุปกรณ์
และด�ำเนินงานส�ำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงานและ/หรือพลังงานทดแทน การจัดหา
แหล่งเงินทุนส�ำหรับโครงการด้านพลังงาน เป็นต้น โดยบริการของ ESCO จะต้องมีสญ
ั ญา
รับประกันผลการด�ำเนินงานที่มีกระบวนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการด�ำเนินการอย่าง
ชัดเจน อันถือเป็นหลักส�ำคัญยิ่งของการด�ำเนินธุรกิจนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความ
มั่นใจว่าความเสี่ยงด้านเทคนิคของโครงการพลังงานได้ถูกรับประกันโดย ESCO อย่าง
เต็มที่ตลอดระยะเวลาสัญญาบริการ
โดยธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง 3 ส่วน ได้แก่
		 ผู้ให้บริการ ได้แก่ บริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company;
ESCO)
●
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ซึ่งด�ำเนินการโดยใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงาน

		 ผูร้ บั บริการ ได้แก่ ผูป้ ระกอบการต่างๆ ทัง้ ในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคอาคาร
ที่ต้องการใช้บริการด้านการอนุรักษ์พลังงานและ/หรือพลังงานทดแทนจาก
ESCO
		 แหล่งทุน เป็นผูใ้ ห้การสนับสนุนเงินลงทุนเพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงานและ/หรือ
พลังงานทดแทน ได้แก่ สถาบันการเงิน ธนาคาร หรือ ESCO ก็เป็นแหล่งทุน
ได้เช่นกัน เป็นต้น
●

●

1.2 ความแตกต่างระหว่างการด�ำเนินงานอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบ
		 ESCO กับสถานประกอบการด�ำเนินงานเอง

ความแตกต่างระหว่างการด�ำเนินงานอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบ ESCO กับ
การด�ำเนินงานของผู้ประกอบการเอง คือ ESCO จะท�ำหน้าที่ประเมินเพื่อศึกษาความ
เป็นไปได้ในการอนุรกั ษ์พลังงาน และส�ำรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน รวมถึงการออกแบบ
ทางด้านวิศวกรรม จัดหาอุปกรณ์ จัดหาหรือแนะน�ำแหล่งเงินทุน สิ่งที่เป็นหัวใจส�ำคัญ
ของการด�ำเนินงานของ ESCO คือ ESCO จะรับประกันประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ของโครงการ โดยหากประสิทธิภาพการใช้พลังงานไม่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญานั้น
ESCO จะชดเชยส่วนต่างให้ผปู้ ระกอบการ พร้อมกับมีการตรวจวัดและพิสจู น์ผลประหยัด
(M&V) ก่อนและหลังการปรับปรุงเพื่อเป็นการยืนยันผลที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการ
ว่าเป็นไปตามทีต่ กลงหรือไม่ ซึง่ M&V เองก็จะระบุอยูใ่ นสัญญาตามข้อตกลงเช่นเดียวกัน
แต่หากผูป้ ระกอบการด�ำเนินงานอนุรกั ษ์พลังงานด้วยตนเอง โดยว่าจ้างบริษทั ผูร้ บั เหมา/
บริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน/ Supplier มาติดตั้งอุปกรณ์นั้น จะท�ำหน้าที่ออกแบบ
ควบคุมงานติดตั้ง และมีเพียงการรับประกันอุปกรณ์เท่านั้น แต่ไม่รับประกันในเรื่องของ
ผลประหยัดหรือรับประกันประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมไปถึงไม่มีการตรวจวัดและ
พิสูจน์ผลประหยัดอีกด้วย
1.3 ขั้นตอนการด�ำเนินงานของ ESCO

การด�ำเนินงานของบริษทั จัดการพลังงานมีขนั้ ตอนทีเ่ ป็นมาตรฐานและครอบคลุม
ทุกส่วนส�ำหรับการด�ำเนินโครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทน เพื่อให้
การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินงานของ
ESCO ดังรูปที่ 1
www.thaiesco.org
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1. ESCO ประชุมร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ขอบเขต เงื่อนไข
และหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบการ
2. ESCO ส�ำรวจและวิเคราะห์การใช้พลังงานก่อนปรับปรุง (M&V ก่อนปรับปรุง)
3. เสนอโครงการที่มีความเหมาะสมและออกแบบด้านวิศวกรรม
ประชุมร่วมกับสถานประกอบการเห็นชอบ
ให้ด�ำเนินโครงการ

4. จัดท�ำสัญญา EPC (รับประกันผลประหยัด/แบ่งผลประหยัด)
โดยระบุ M&V เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา และขอบเขตเงื่อนไข
ลงนามในสัญญาพลังงาน

5. ปรับปรุงระบบ / ปรับเปลี่ยน / ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรอุปกรณ์
ชดเชยส่วนต่างกรณีผลการประหยัด
ไม่เป็นตามข้อตกลงในสัญญา

6. ตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V หลังปรับปรุง)
และจัดท�ำรายงาน M&V (ด�ำเนินการโดย ESCO เอง
หรือหน่วยงานกลางขึ้นอยู่กับสถานประกอบการตัดสินใจ)
7. บริหารการเดินเครื่อง และการซ่อมบ�ำรุงตลอดโครงการ
(Operation and Maintenance)
8. ส่งมอบงาน และสรุปผลการด�ำเนินโครงการ

รูปที่ 1 ขั้นตอนการด�ำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน
9
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1.4 รูปแบบการลงทุนอนุรักษ์พลังงานและ/หรือพลังงานทดแทน
		 โดยระบบ ESCO (Energy Investment)

การอนุรักษ์พลังงานและ/หรือพลังงานทดแทนโดยเลือกใช้บริการบริษัทจัดการ
พลังงาน (ESCO) โดยทั่วไปมีรูปแบบการลงทุน 3 รูปแบบ คือ รูปแบบ Guaranteed
Saving รูปแบบ Shared Saving และ Guaranteed Rebate หรือที่นิยมเรียกกัน
อีกอย่างหนึ่งว่า Chauffage ซึ่ง ESCO มีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ โดย ESCO อาจให้ค�ำแนะน�ำหรือให้ข้อมูลในเรื่อง
ของแหล่งเงินทุนส�ำหรับโครงการฯ ซึ่งจะท�ำให้สถานประกอบการมีความมั่นใจในการ
เลือกตัดสินใจลงทุนโครงการอนุรกั ษ์พลังงานรวดเร็วขึน้ ช่วยลดการสูญเสียโอกาสในการ
อนุรักษ์พลังงาน ซึ่งรูปแบบแรก ผู้ประกอบการเป็นผู้ลงทุนเองโดยมีสัญญาพลังงานเป็น
แบบรับประกันผลประหยัด (Guaranteed Saving) ส�ำหรับในรูปแบบแรกนี้ นอกจาก
ESCO จะแนะน�ำในเรื่องข้อมูลของแหล่งเงินทุนส�ำหรับโครงการฯ แล้ว ESCO ควรมี
ความสามารถในการช่วยเหลือให้สถานประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายด้วย
ซึ่งจะท�ำให้สถานประกอบการมีความมั่นใจในการเลือกตัดสินใจลงทุนโครงการอนุรักษ์
พลังงานรวดเร็วขึ้น รูปแบบที่สอง ESCO จะเป็นผู้ลงทุนให้ทั้งหมดโดยมีสัญญาพลังงาน
เป็นแบบแบ่งผลประหยัด (Shared Saving) และในรูปแบบที่สาม ESCO จะเป็นผู้รับ
สัมปทานในการผลิตพลังงานราคาต�่ำให้กับผู้รับบริการ โดยมีสัญญาพลังงานเป็นแบบ
การประกันค่าพลังงาน (Guaranteed Rebate, Chauffage) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
		 1.4.1 การรับประกันผลประหยัด (Guaranteed Saving)
ผู้รับบริการลงทุนและท�ำการกู้เงินจากแหล่งทุนโดยตรง พร้อมกับมีการจัดท�ำ
สัญญาพลังงานระหว่างผู้กู้กับแหล่งทุนโดยมี ESCO รับประกันผลการประหยัดพลังงาน
ให้ผู้กู้ว่าค่าพลังงานที่สามารถประหยัดได้ของโครงการจะเท่ากับหรือมากกว่าค่าใช้จ่าย
ที่ผู้รับบริการจะต้องจ่ายในการลงทุน
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ถ้าหากค่าพลังงานที่ประหยัดได้จริงต�่ำกว่าผลประหยัดที่ก�ำหนดในสัญญา
รับประกันฯ แล้ว ESCO จะเป็นผูอ้ อกเงินส่วนทีข่ าดให้กบั ผูร้ บั บริการ แต่ในทางตรงข้าม
หากผลการประหยัดสูงกว่าที่ก�ำหนด ผู้รับบริการต้องแบ่งวงเงินส่วนที่ประหยัดนี้ให้กับ
ESCO ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 การรับประกันผลประหยัด (Guaranteed Saving)
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		 1.4.2 การแบ่งปันผลประหยัด (Shared Saving)
ESCO จะเป็นผู้กู้เงินหรือหาแหล่งเงินให้ และด�ำเนินการตามแผนประหยัด
พลังงาน โดยผู้รับบริการมีหน้าที่จ่ายเงินตอบแทนเป็นค่าบริการ และน�ำเอาค่าพลังงาน
ที่ประหยัดได้มาแบ่งผลประโยชน์ ที่เรียกว่า Shared Saving
สัดส่วนของจ�ำนวนเงินตอบแทนจากการประหยัดพลังงานที่ต้องแบ่งให้ ESCO
จะมากกว่ารูปแบบแรก เพราะ ESCO ต้องแบกรับความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่ได้ลงทุน
ให้ก่อน ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 การแบ่งปันผลประหยัด (Shared Saving)
www.thaiesco.org
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		 1.4.3 การประกันค่าพลังงาน (Guaranteed Rebate, Chauffage)
ESCO จะเป็นผู้รับสัมปทานในการผลิตพลังงานราคาต�่ำให้กับผู้รับบริการ โดย
ESCO จะเข้าไปปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์จ่ายพลังงานและเป็นผู้ปฏิบัติการจ่ายพลังงาน
ผู้รับบริการมีหน้าที่จ่ายเงินตอบแทนเป็นค่าพลังงานต่อหน่วย สัญญาลักษณะนี้มักจะมี
ระยะเวลาที่นานกว่าสัญญาการประหยัดพลังงานทั้งสองแบบก่อนหน้านี้ การประหยัด
พลังงานจะมีมากกว่าเพราะว่า ESCO ต้องลงทุนและดูแลระบบ พร้อมทั้งแบกรับ
ความเสีย่ งและค่าใช้จา่ ยทีไ่ ด้ลงทุนให้ ก่อนทีจ่ ะโอนสินทรัพย์ทงั้ หมดเป็นของผูร้ บั บริการ
เมื่อสิ้นสุดสัญญา ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 การประกันค่าพลังงาน (Guaranteed Rebate, Chauffage)
13
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1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการ ESCO

การด�ำเนินโครงการร่วมกับ ESCO นั้น จะส่งผลให้ผู้ประกอบการในภาค
อุตสาหกรรมได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้
		 ESCO ช่วยจัดหาแหล่งทุนให้แก่ผปู้ ระกอบการในการด�ำเนินโครงการอนุรกั ษ์
พลังงานได้
		 ESCO จะรับประกันผลประหยัด/ผลตอบแทนจากการด�ำเนินโครงการอนุรกั ษ์
พลังงาน และรับผิดชอบส่วนต่างหากผลประหยัด/ผลตอบแทนไม่เป็นไป
ตามที่ระบุในสัญญาพลังงาน
		 ผู้ประกอบการจะมีความเสี่ยงน้อย เนื่องจาก ESCO จะรับผิดชอบการ
ด�ำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการที่ระบุไว้ในสัญญาพลังงาน (EPC)
		 มี ก ารตรวจวั ด และพิ สู จ น์ ผ ลประหยั ด ที่ ชั ด เจน (Measurement and
Verification: M&V) ช่ว ยลดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในการ
ด�ำเนินงานระหว่าง ESCO และผู้ประกอบการได้
		 ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงาน และรักษาสิง่ แวดล้อมทัง้ ในองค์กรและในประเทศ
รวมถึงส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรที่แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของ
การอนุรักษ์พลังงาน
		 ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจได้อีกทางหนึ่ง
●

●

●

●

●

●

2. การคัดเลือกบริษัทจัดการพลังงานของ
ผู้ประกอบการ
สถานประกอบการที่สนใจด�ำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้กลไก ESCO
สามารถพิจารณาเลือกใช้บริการบริษทั จัดการพลังงาน (ESCO) ทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้ดว้ ยตนเอง
จากการตรวจสอบประสบการณ์เชิงเทคนิค สถานะทางการเงินและการบริหารจัดการ
ของ ESCO ที่เคยด�ำเนินงานมา ประเมินผลจากการสัมภาษณ์และแหล่งอ้างอิงที่ ESCO
ระบุเพื่อให้ได้ ESCO ที่เหมาะสมตามที่สถานประกอบการต้องการ โดยสามารถสรุป
www.thaiesco.org
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เป็นข้อพิจารณาเบื้องต้นในการคัดเลือกบริษัทจัดการพลังงานส�ำหรับผู้ประกอบการ
ได้ดังนี้
1) ประสบการณ์ในการด�ำเนินโครงการที่ผ่านมา ESCO ควรมีประสบการณ์
ในการด�ำเนินโครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะโครงการฯ ที่สถานประกอบการ
ต้องการด�ำเนินการ โดยอาจขอรายชื่อโครงการฯ ที่ได้ด�ำเนินการไปแล้วเพื่อขอเยี่ยมชม
หรือสอบถามผลการด�ำเนินงานของ ESCO ที่ผ่านมา
2) ความพร้อมของบุคลากร ESCO ควรมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
และเป็นที่ยอมรับในด้านต่างๆ พร้อม อาทิเช่น วิศวกร ช่างเทคนิค นักเศรษฐศาสตร์
และบุคลากรด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) ความเชี่ยวชาญ ESCO ควรมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการ
ด�ำเนินการตามมาตรการตามที่สถานประกอบการต้องการ
4) ทุนจดทะเบียนของ ESCO (ส�ำหรับกรณีที่บริษัทเป็นผู้ลงทุน) ซึ่งจะแสดง
ถึงความสามารถในการรับความเสี่ยงในการด�ำเนินโครงการฯ รวมถึงการรับประกันผล
ประหยัดของโครงการฯ ด้วย
5) การให้ค�ำแนะน�ำ หรือจัดหาแหล่งทุน ESCO จะต้องสามารถให้ข้อมูล
ในเรื่องของแหล่งเงินทุน ส�ำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน รวมไปถึงมีความสามารถใน
การช่วยให้สถานประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายด้วย
6) ความพร้อมทางด้านเครื่องมือพื้นฐาน ESCO ควรมีความพร้อมในด้าน
เครื่องมือพื้นฐานส�ำหรับการตรวจวัดเพื่อด�ำเนินการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัด
7) ESCO ควรมีหน่วยงานให้ค�ำแนะน�ำ หรือฝึกอบรมให้กับบุคลากรของ
สถานประกอบการ
8) ความชัดเจนของข้อตกลงในสัญญา เช่น การรับประกันผลการประหยัด
สัดส่วนการแบ่งผลการประหยัด และระยะเวลาการคืนทุนของแต่ละมาตรการไม่ควร
นานเกินไป แนวทางการปรับเปลี่ยนฐานการใช้พลังงาน วิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผล
การประหยัด เปอร์เซ็นต์การแบ่งผลการประหยัด รวมถึงเงื่อนไขการชดเชยหากผล
การประหยัดไม่ได้ตามที่รับประกัน
15
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ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทจัดการพลังงานที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนจากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม และความช�ำนาญของแต่ละ
บริษัท ได้ที่ www.thaiesco.org

3. กรณีศึกษาสถานประกอบการที่ประสบความส�ำเร็จ
จากการใช้บริการ ESCO
จากการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ รวมไปถึงการสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ในธุรกิจบริษทั จัดการพลังงานภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการอนุรกั ษ์
พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงานตั้งแต่ปี 2550-2557 ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น
Thailand ESCO Fair และ ESCO Business Matching เป็นต้นซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
ช่วยเพิม่ ช่องทางให้สถานประกอบการและ ESCO ได้พบปะและเจรจาธุรกิจร่วมกัน จึง
ส่งผลให้เกิดโครงการที่ประสบความส�ำเร็จต่างๆ หลายโครงการ ซึ่งมีสถานประกอบการ
หลายแห่งที่สนใจในโครงการอนุรักษ์พลังงานโดยได้ใช้บริการจากบริษัทจัดการพลังงาน
แล้วประสบความส�ำเร็จ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่สนใจเกิดความเชื่อมั่น
ในการด� ำ เนิ น โครงการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานด้ ว ยระบบ ESCO จึ ง น� ำ กรณี ศึ ก ษาสถาน
ประกอบการที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ฯ เพื่ อ เป็ น ตั ว อย่ า งให้ กั บ ผู ้ ป ระกอบการอื่ น ๆ
ดังต่อไปนี้

www.thaiesco.org
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กรณีศึกษา

5

สถานประกอบการ
เดอะแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล์

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

บริษัท เพรสซิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จ�ำกัด
(โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ)

บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด

บริษัท พัทยา ฟู้ด เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด

กรณีศึกษาโครงการที่ประสบความส�ำเร็จ
ซึ่งด�ำเนินการโดยใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงาน

กรณีศึกษาที่ 1

เดอะแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล์

ข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ
ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง

: เดอะแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล์
: 222 ชั้น 11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
: 02-121-8000
โทรสาร
: 02-121-9009
ประเภทธุรกิจ : ศูนย์การค้า
19
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กรณีศึกษาโครงการที่ประสบความส�ำเร็จ
ซึ่งด�ำเนินการโดยใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงาน

1. แรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงาน

เดอะแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล์ เป็นศูนย์ค้าส่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ เป็นโครงการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนหลาย
พันล้านบาท ก่อสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์รวมแหล่งแฟชั่นค้าส่งครบวงจร ประกอบด้วย
อาคารสูง 25 ชัน้ มีพนื้ ทีใ่ ช้สอยรวมกว่า 110,000 ตารางเมตร โดยมีการจัดโซนนิง่ สินค้า
อย่างชัดเจน ส่วนใหญ่พลังงานทัง้ หมดใช้ไปกับระบบปรับอากาศประมาณ 60% ค่าไฟฟ้า
ทั้งหมดเฉลี่ยเดือนละ 4 ล้านบาท ดังนั้น ทางศูนย์การค้าจึงมีแนวคิดในการลดการใช้
พลังงานหรือค่าไฟฟ้าภายในอาคารเพื่อให้ต้นทุนในการบริหารศูนย์การค้าลดลง

2. ข้อมูลโครงการที่ด�ำเนินการอนุรักษ์พลังงาน

เนื่องจากเดอะแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล์ มีผู้ใช้บริการจ�ำนวนมาก ดังนั้น เรื่อง
ความสะดวกสบายของลูกค้าจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ โดยเฉพาะอุณหภูมิภายในอาคารจะต้องมี
ความเย็นสม�ำ่ เสมอทุกจุด จึงเน้นในเรือ่ งระบบปรับอากาศเป็นหลัก ESCO เข้ามาเป็นหนึง่
ในหน่วยงานภายนอกหลายๆ รายทีเ่ ข้ามาช่วยให้คำ� แนะน�ำกับทางศูนย์การค้า แต่เหตุผล
ที่ทางศูนย์การค้าเลือกใช้บริการ ESCO เพราะการด�ำเนินงานของ ESCO มีการวิเคราะห์
การใช้พลังงานก่อนเสนอโครงการ รวมถึงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
ชื่อโครงการ : ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบท�ำน�้ำเย็น
เทคโนโลยีที่ใช้ : Monitoring System

รูปที่ 5 ภายในห้อง Chiller
www.thaiesco.org
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รูปที่ 6 ระบบ Monitoring
ESCO ได้ดำ� เนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบท�ำน�ำ้ เย็นให้กบั ทางเดอะแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล์ โดยติดตั้งอุปกรณ์ Monitoring ต่างๆ เพื่อควบคุมการท�ำงาน และ
การเดินเครือ่ งท�ำน�ำ้ เย็นให้มคี วามเหมาะสมประกอบด้วย มิเตอร์วดั ปริมาณการใช้น�้ำเย็น
เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ หน้าจอมอนิเตอร์แสดงค่าอุณหภูมิห้อง สายไฟฟ้าและสาย
สัญญาณ
		 รูปแบบสัญญาพลังงาน : การแบ่งปันผลประหยัด (Shared Saving) +
การประกันค่าพลังงาน (Guaranteed Rebate,
Chauffage)
โดย ESCO จะเป็นผู้ลงทุน ในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมด
ซึ่งผลประหยัดที่ได้นั้นจะน�ำมาแบ่งให้แก่ ESCO ในสัดส่วนที่มากกว่า เพราะว่า ESCO
ต้องรับภาระความเสี่ยงด้านการเงิน และต้องน�ำไปช�ำระหนี้ รวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมบ�ำรุงการตรวจวัดตรวจสอบการใช้พลังงาน และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นผลประหยัด
ที่ผู้รับบริการได้รับ แต่ทั้งนี้รูปแบบการด�ำเนินงานของ ESCO ที่ด�ำเนินการให้กับ
แพลทินั่มนั้น ได้เพิ่มเติมในส่วนของการบริหารจัดการดูแลบ�ำรุงรักษา รับประกัน
ประสิทธิภาพของระบบโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญภายใต้รูปแบบของ Out source ซึ่งใน
ต่างประเทศจะเรียกรูปแบบการให้บริการนี้ว่า “Chauffage; โช-ฟาส”
21
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กรณีศึกษาโครงการที่ประสบความส�ำเร็จ
ซึ่งด�ำเนินการโดยใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงาน

ทั้งนี้ ESCO ได้รับประกันประสิทธิภาพการท�ำงานของระบบท�ำความเย็น และ
อุณหภูมิภายในศูนย์การค้า หากผลการตรวจวัดฯ ปรากฏว่า ESCO ไม่สามารถรักษา
ประสิ ท ธิ ภ าพได้ ต ามที่ รั บ ประกั น ESCO จะชดเชยส่ ว นต่ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น ให้ แ ก่ ส ถาน
ประกอบการ
		 การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V)
ด�ำเนินการโดยติดตัง้ อุปกรณ์ Monitoring ต่างๆ ประกอบด้วย มิเตอร์วดั ปริมาณ
การใช้น�้ำเย็น (BTU flow meter) / เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ / มิเตอร์ตรวจวัดการใช้
พลังงานไฟฟ้า (kWh meter) / หน้าจอมอนิเตอร์แสดงค่าอุณหภูมหิ อ้ ง รวมทัง้ สายไฟฟ้า
และสายสัญญาณต่างๆ เพื่อควบคุมให้ประสิทธิภาพของระบบท�ำน�้ำเย็นตรงตามที่
รับประกันส่งผลให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มาก และเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำน�้ำเย็น
ได้มากขึ้นด้วย

3. ความส�ำเร็จด้านการประหยัดพลังงาน
•
•
•
•
•
•

มูลค่าการลงทุน
ผลประหยัดพลังงานที่ได้รับต่อปี
ผลประหยัดพลังงานที่ได้รับต่อเดือน
ผลประหยัดค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อปี
ผลประหยัดค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อเดือน
ระยะเวลาคืนทุน

4. ข้อเสนอแนะสู่ความส�ำเร็จ

2,000,000 บาท
730,000 kWh
60,833.33 kWh
2,900,000 บาท
241,666.67 บาท
0.7
ปี

ในปัจจุบันบริษัทหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ ควรหันมาเลือกใช้บริการ ESCO
เนื่องจากมีการท�ำสัญญารับประกันผลประหยัดให้กับสถานประกอบการ และมีรูปแบบ
สัญญาพลังงานแบบ Shared Saving โดยลูกค้าไม่ต้องลงทุน ดังนั้น อยากท�ำโครงการ
อนุรักษ์พลังงานโดยไม่ต้องลงทุนและได้ผลประหยัดตั้งแต่วันแรกที่ท�ำโครงการทาง
สถานประกอบการจึงควรเลือกใช้บริการ ESCO

www.thaiesco.org
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กรณีศึกษาที่ 2

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ
ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ

:
:
:
:
:

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
420/8 ถนนราชวิถี เขตราชวิถี กรุงเทพฯ 10400
02-354-8321
02-354-8321
สถานพยาบาล
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กรณีศึกษาโครงการที่ประสบความส�ำเร็จ
ซึ่งด�ำเนินการโดยใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงาน

1. แรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงาน
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเคยเป็นโรงพยาบาลเด็กในโรงพยาบาล
ราชวิถีเมื่อ พ.ศ. 2539 ได้รับพระราชทานนามเป็น “สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี” รับตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิด - 15 ปี ปัจจุบันสถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี มีจำ� นวนเตียงผูป้ ว่ ย 435 เตียง สามารถรับผูป้ ว่ ยในปีละ 15,000 ราย
ผู้ป่วยนอกปีละ 350,000 ราย งานผ่าตัด 5,000 ราย โดยให้บริการส่งเสริมสุขภาพ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการการป้องกันโรคและให้การรักษาโรคโดยแพทย์เฉพาะทาง
โรคเด็กทุกสาขาและเป็นสถานที่ให้การรักษาในระดับตติยภูมิที่ส่งต่อมาจากทั่วประเทศ
พลังงานที่ใช้ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ส่วนใหญ่เป็นพลังงาน
ไฟฟ้าโดยเสียค่าไฟฟ้าประมาณปีละมากกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งบางครั้งสูงถึง 34 - 35
ล้านบาทต่อปี ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลักๆ จะอยู่ในระบบปรับอากาศ ซึ่งเป็นระบบที่มี
ความจ�ำเป็นมากในการให้บริการของหน่วยงาน เพราะฉะนั้นจึงจ�ำเป็นที่จะต้องมีการลด
การใช้พลังงาน จึงเริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 โดยการส่งบุคลากรไปเรียนรู้ในเรื่อง
การประหยัดพลังงานทั้งหลาย หลังจากนั้นก็มาตั้งงบประมาณในการด�ำเนินโครงการ
อนุรกั ษ์พลังงาน โดยได้แจ้งไปยังกรรมการบริหาร และเริม่ มีการจัดสรรงบประมาณมาให้
เมื่อปี 2554 เป้าหมายหลัก คือ การเปลี่ยนอุปกรณ์เก่าให้เป็นอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง
และการรณรงค์ให้บุคลากรใช้พลังงานให้เหมาะสม

2. ข้อมูลโครงการที่ด�ำเนินการอนุรักษ์พลังงาน
ชื่อโครงการ : ติดตั้งเครื่องผลิตโอโซน (Ozone Generator)
เทคโนโลยีที่ใช้ : Ozone Generator System
การติดตั้งเครื่องผลิตโอโซน หรือ Ozone Generator เข้าระบบฯ ท�ำให้ระบบ
ระบายความร้อนด้วยน�้ำสะอาดขึ้น มีการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิที่ดีขึ้น ช่วยลดค่า Condenser Aproach Temperature เนื่องจากระบบโอโซนจะท�ำลายเชื้อโรคในน�้ำที่ผ่าน
หอผึ่งเย็นหรือ Cooling Tower ช่วยขจัด Bio-film ที่สะสมเชื้อโรคและลดการเกิด
www.thaiesco.org
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ตะกรันและตะไคร่น�้ำ  ทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษาต่างๆ เช่น ค่าล้างท่อ
คอนเดนเซอร์ ค่าขจัดตะกรัน ค่าเติมน�้ำยาเคมีลดตะกรันและตะไคร่น�้ำได้อีกด้วย

รูปที่ 7 ระบบ Ozone Generator
		 รูปแบบสัญญาพลังงาน : Guaranteed Saving (สถานประกอบการเป็นผูล้ งทุน)
ESCO มีการรับประกันผลการด�ำเนินการ โดยก�ำหนดให้ค่า Condenser
Approach Temperature ที่สภาวะการท�ำงาน Full load ของ Chiller มีค่าไม่เกิน
จากค่าหลังจากการล้าง Tube ใหม่บวกด้วย 2 องศาฟาเรนไฮต์ โดยให้ ESCO เป็น
ผู้ด�ำเนินการล้าง Tube และด�ำเนินการล้าง Cooling Tower ภายหลังจากติดตั้ง
ระบบโอโซนเรียบร้อยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องหลังจาก
การติดตั้งตลอดระยะเวลาของสัญญา หากค่า Condenser Approach Temperature
สูงกว่าที่ก�ำหนด ESCO จะต้องด�ำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันท�ำการ โดย
ESCO จะต้องจ่ายเงินประกันผลงานไว้กับสถาบันสุขภาพเด็กฯ มูลค่า 5% ของราคา
ทั้งหมด ตลอดอายุสัญญา
25
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กรณีศึกษาโครงการที่ประสบความส�ำเร็จ
ซึ่งด�ำเนินการโดยใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงาน

		 การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V)
การตรวจวัดการใช้พลังงาน เป็นการใช้การตรวจวัดด้วยเครื่องมือร่วมกับข้อมูล
จากสถานประกอบการและการประมาณการด้านพฤติกรรมใช้งาน ได้แก่ เวลาท�ำงาน
ของเครื่องท�ำน�้ำเย็นตลอดปี การหาภาระท�ำความเย็นตลอดปีจากตัวแทนข้อมูลภาระ
ท�ำความเย็นที่ได้จากการตรวจวัด โดยดัชนีที่ใช้ในการชี้วัดผลการประหยัดพลังงานจะ
พิจารณาจากค่าความสิ้นเปลืองพลังงานจ�ำเพาะของระบบท�ำน�้ำเย็น (Specific Energy
Consumption of Chiller System) ในหน่วยกิโลวัตต์ต่อตันความเย็น (kW/TonR)
หลังจากนั้นจะใช้ตัวเลขค่า Condenser Approach Temperature เป็นตัวแปรที่ใช้
ค�ำนวณค่าความสิ้นเปลืองพลังงาน

3. ความส�ำเร็จด้านการประหยัดพลังงาน
•
•
•
•
•
•

มูลค่าการลงทุน
ผลประหยัดพลังงานที่ได้รับต่อปี
ผลประหยัดพลังงานที่ได้รับต่อเดือน
ผลประหยัดค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อปี
ผลประหยัดค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อเดือน
ระยะเวลาคืนทุน

1,979,500.00 บาท
127,265.86 kWh
10,605.49 kWh
647,831.44 บาท
53,985.95 บาท
3.06
ปี

4. ข้อเสนอแนะสู่ความส�ำเร็จ
การช่วยกันประหยัดพลังงานเป็นสิง่ ส�ำคัญ อยากให้ทกุ หน่วยงานช่วยกันประหยัด
พลังงานให้ได้มากทีส่ ดุ และถึงแม้บางหน่วยงานอาจจะมีขอ้ จ�ำกัดในเรือ่ งของงบประมาณ
แต่ ESCO ก็สามารถจัดการในส่วนนี้ได้ ซึ่งถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองใช้ ESCO มาเป็น
ตัวช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน
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กรณีศึกษาที่ 3

บริษัท เพรสซิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จ�ำกัด
(โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ)

ข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ
ชื่อบริษัท

: บริษัท เพรสซิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จ�ำกัด
(โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ)
สถานที่ตั้ง : 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์
: 0-2656-0444
โทรสาร
: 0-2656-0555
ประเภทธุรกิจ : โรงแรม
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กรณีศึกษาโครงการที่ประสบความส�ำเร็จ
ซึ่งด�ำเนินการโดยใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงาน

1. แรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงาน
โรงแรมอิ น เตอร์ ค อนติ เ นนตั ล กรุ ง เทพฯ ตั้ ง อยู ่ บ นถนนเพลิ น จิ ต สี่ แ ยก
ราชประสงค์ ให้บริการทั้งห้องพัก ห้องอาหารและห้องจัดเลี้ยง เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว
ที่ล้อมรอบไปด้วยแหล่งธุรกิจและแหล่งช้อปปิ้งชั้นน�ำของประเทศ จึงท�ำให้ได้รับ
ความนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการ ท�ำให้ทางโรงแรมฯ มีการเพิ่ม
ความสะดวกสบายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงส่งผลให้พลังงานที่ใช้
ส่วนใหญ่จึงตกไปอยู่กับพลังงานไฟฟ้าในระบบเครื่องท�ำน�้ำเย็น ทางโรงแรมฯ จึงมี
แนวคิดในการลดใช้พลังงานในระบบดังกล่าว
ทางโรงแรมฯ ได้เจอกับ ESCO ในงาน Thailand ESCO Fair และได้มีการ
แลกนามบัตรกันโดย ESCO ได้ขอนัดพบเพื่อเสนอมาตรการในการประหยัดพลังงาน
ซึ่งทางโรงแรมมีมาตรการที่สนใจ คือ การประหยัดพลังงานในระบบเครื่องท�ำน�้ำเย็น
โดย ESCO ก็ได้เข้ามาตรวจวัดการใช้พลังงานก่อนการติดตั้งอุปกรณ์ และหาสินค้าที่มี
ประสิทธิภาพที่ดีมาเปรียบเทียบกันและน�ำเสนอให้กับทางโรงแรมพิจารณา

2. ข้อมูลโครงการที่ด�ำเนินการอนุรักษ์พลังงาน
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เดิมมีการใช้เครือ่ งท�ำน�ำ้ เย็นยีห่ อ้ Trane
รุ่น CVHE530 ขนาด 500 ตัน และได้ติดตั้งเครื่องท�ำน�้ำเย็นประสิทธิภาพสูงใหม่ยี่ห้อ
Trane Direct drive 3 stages centrifugal compressor water cooled liquid
chiller รุ่น CVHG-480 ขนาด 500 ตัน kW/Ton 0.550 จ�ำนวน 1 เครื่อง และ
เครื่องก�ำจัดตะกรันแบบอัตโนมัติ ball cleaning รุ่น BLS-12VT จ�ำนวน 1 เครื่อง
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ชื่อโครงการ : ติดตั้งเครื่องท�ำน�้ำเย็นใหม่
เทคโนโลยีที่ใช้ : เครื่องท�ำน�้ำเย็นประสิทธิภาพสูงและเครื่องก�ำจัดตะกรัน

รูปที่ 8 เครื่องท�ำน�้ำเย็นประสิทธิภาพสูงและเครื่องก�ำจัดตะกรัน
		 รูปแบบสัญญาพลังงาน : Guaranteed Saving (สถานประกอบการเป็นผูล้ งทุน)
โรงแรมมีความพร้อมในการลงทุนเอง แต่ยังไม่มั่นใจในเรื่องผลตอบแทนในการ
ลงทุนจะคุ้มค่าหรือไม่ ตามที่ผู้จัดจ�ำหน่าย (supplier) น�ำเสนอ โดยให้ทาง ESCO เข้ามา
รับประกันผลประหยัดที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามข้อเสนอโครงการหรือไม่ ซึ่งเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นกับทางโรงแรมได้ว่าการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องท�ำน�้ำเย็นใหม่ สามารถ
คืนทุนในระยะเวลาที่ก�ำหนด อีกทั้ง ESCO เป็นหนึ่งในคู่สัญญาที่จะต้องดูแลโครงการ
ให้เป็นไปตามข้อเสนอโครงการ การปรับเปลี่ยนเครื่องท�ำน�้ำเย็นใหม่ เป็นไปตามเวลาที่
ก�ำหนดตามข้อเสนอโครงการของ ESCO ที่ได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
(feasibility study) และ ESCO ตกลงที่จะรับประกันประสิทธิภาพของเครื่องท�ำน�้ำเย็น
(chiller) ประสิทธิภาพสูง หากไม่ได้ตามที่รับประกันไว้ ESCO จะชดเชยส่วนต่างให้
กล่าวคือ ESCO รับประกันประสิทธิภาพเครื่องท�ำน�้ำเย็นใหม่ โดยมีการตรวจ
วัดประสิทธิภาพการท�ำความเย็นที่ 0.549 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น เมื่อเครื่องท�ำ
น�้ ำ เย็ น ใหม่ เ ดิ น เครื่ อ งเต็ ม ก� ำ ลั ง (full load) 100% โดยมี ค ่ า ความคลาดเคลื่ อ น
(tolerance) +5% หรือ เดินเครื่องบางส่วน (part load) ค่าประสิทธิภาพความ
คลาดเคลื่อนเพิ่มเป็น +7% พร้อมทั้งก�ำหนดให้อุณหภูมิน�้ำคอนเดนเซอร์คงที่ ก�ำหนด
เวลาตรวจวัด
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กรณีศึกษาโครงการที่ประสบความส�ำเร็จ
ซึ่งด�ำเนินการโดยใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงาน

		 การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V)
ล�ำดับแรกมีการตรวจวัดวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องท� ำน�้ำเย็นเดิมก่อน
ปรับปรุง (pre measurement) พร้อมทั้งพิจารณาประกอบข้อมูลลักษณะการใช้งาน
ชั่วโมงการท�ำงาน เป็นต้น เพื่อจัดท�ำเป็นข้อมูลฐาน (base line) น�ำเสนอต่อทางโรงแรม
โดยเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพจากคุณลักษณะ (specification) ของเครื่องท�ำ
น�้ำเย็นใหม่ รวมถึงลักษณะการใช้งาน ชั่วโมงการท�ำงาน ที่ใกล้เคียงกัน
ล�ำดับถัดมา หลังจากมีการปรับเปลี่ยนเครื่องท�ำน�้ำเย็นใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จะมีการตรวจวัดวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครือ่ งท�ำน�ำ้ เย็นใหม่ (post measurement)
ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดกฎเกณฑ์ในสัญญาที่เห็นร่วมกันทั้งสองฝ่ายระหว่างโรงแรมกับ
บริษัทจัดการพลังงาน

3. ความส�ำเร็จด้านการประหยัดพลังงาน
•
•
•
•
•
•

มูลค่าการลงทุน
ผลประหยัดพลังงานที่ได้รับต่อปี
ผลประหยัดพลังงานที่ได้รับต่อเดือน
ผลประหยัดค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อปี
ผลประหยัดค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อเดือน
ระยะเวลาคืนทุน

4. ข้อเสนอแนะสู่ความส�ำเร็จ

7,704,000 บาท
902,717.00 kWh
75,226.41 kWh
3,645,703.00 บาท
303,808.58 บาท
2.11
ปี

ส� ำ หรับผู้ประกอบการหรืออาคารขนาดใหญ่ที่ส นใจจะด�ำเนินการอนุรักษ์
พลังงาน ทางโรงแรมแนะน�ำให้ใช้บริการ ESCO เพราะ ESCO ได้มีการเก็บและศึกษา
ข้อมูล เพื่อจัดท�ำข้อเสนอโครงการ ท�ำให้สามารถเห็นและเข้าใจผลตอบแทนการลงทุน
ผลประหยัด ระยะเวลาคืนทุน รวมถึงเป็นคู่สัญญาที่คอยดูแลโครงการ มีการรับประกัน
ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ ตลอดจน ESCO ดูแลในส่วนการบ�ำรุงรักษาตลอด
อายุสัญญา ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับสถานประกอบการได้ ซึ่งแตกต่างจาก
การซื้อโดยตรงจากผู้จัดจ�ำหน่าย ที่น�ำเสนอแค่ใบเสนอราคาเพียงอย่างเดียว และเมื่อ
ติดตั้งเสร็จแล้วถือว่างานสิ้นสุดลงแล้ว
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กรณีศึกษาที่ 4

บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด

ข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ
ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง

: บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด
: 410 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง แขวงล�ำปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์
: 02-326-0160
ประเภทธุรกิจ : โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอะไหล่ยานยนต์
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กรณีศึกษาโครงการที่ประสบความส�ำเร็จ
ซึ่งด�ำเนินการโดยใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงาน

1. แรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงาน
บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง ด�ำเนินธุรกิจด้านการผลิตรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เอนกประสงค์
เช่น เครื่องยนต์ที่ใช้ในการเกษตรทั่วไปซึ่งส่งออกทั้งในและต่างประเทศ โดยโรงงาน
มีสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า 70% แก็ส 30% มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานประมาณ 100
ล้านบาทต่อปี
ไทยฮอนด้ามีการด�ำเนินการลดการใช้พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจาก
ยังมีความสิน้ เปลืองในระบบอากาศอัด ทางโรงงานจึงสนใจจะลดการใช้พลังงานในระบบ
ดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยได้ด�ำเนินการหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต จึงรู้จักกับเทคโนโลยี
Intelligent Flow Control ที่ช่วยลดการใช้พลังงานลมในระบบอากาศอัด แต่ทั้งนี้ทาง
ไทยฮอนด้ายังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าว จึงหาบริษัทที่จะมา
ด�ำเนินการให้ ซึ่งต่อมาได้รู้จักกับ ESCO จึงได้มีการนัดหมายให้เข้ามาดูหน้างานจริง
โดย ESCO ได้ด�ำเนินการวิเคราะห์การใช้พลังงานให้ มีการตรวจวัดค่าพลังงานต่างๆ
และมีการติดตั้งเครื่องมือส�ำหรับตรวจวัดและเก็บข้อมูล รวมถึงประเมินเรื่องของการใช้
พลังงาน และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

2. ข้อมูลโครงการที่ด�ำเนินการอนุรักษ์พลังงาน
บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด มีการใช้งานเครื่องอัดอากาศมีอัตรา
การใช้งานที่สูงมากเมื่อเทียบกับเครื่องจักรอื่นๆ และมีแนวคิดด้านการประหยัดพลังงาน
ในระบบอากาศอัด จึงได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบเครื่องอัดลม
(Compressed Air Management Solution) Control Air IFC Intelligent Flow
Control ท�ำหน้าที่ ควบคุมแรงดันลมอัดให้คงที่และมีความเหมาะสมกับความต้องการ
ใช้งานที่แท้จริง ยืดสภาวะ Unload ของเครื่องลมอัดให้ยาวนานขึ้นส่งผลให้ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าไปได้มาก
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ชื่อโครงการ : ประหยัดพลังงานในระบบลมอัด
เทคโนโลยีที่ใช้ : Intelligent Flow Control

รูปที่ 9 Intelligent Flow Control
		 รูปแบบสัญญาพลังงาน : Guaranteed Saving (สถานประกอบการเป็นผูล้ งทุน)
ทาง ESCO รับประกันผลประหยัดพลังงาน 3% หากหลังจากการวัดและพิสูจน์
ผลประหยัดน้อยกว่า 3% ทาง ESCO จะด�ำเนินการรื้อถอนอุปกรณ์กลับ และคืนเงินค่า
อุปกรณ์ให้แก่ทางลูกค้าเต็มจ�ำนวน 100% โดย ESCO และผู้ประกอบการจะต้องท�ำการ
ตรวจวัดและพิสจู น์การประหยัดพลังงานร่วมกันหลังจากติดตัง้ อุปกรณ์ โดยเปรียบเทียบ
ระหว่างการใช้อุปกรณ์ที่ ESCO ติดตั้ง (Control Air IFC) กับไม่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว
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กรณีศึกษาโครงการที่ประสบความส�ำเร็จ
ซึ่งด�ำเนินการโดยใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงาน

		 การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V)
ด�ำเนินการโดย บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด ร่วมกับ ESCO
ตามขั้นตอนการท�ำการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดดังนี้
ทาง ESCO จะท�ำการปรับลดแรงดันที่ Control Air IFC จนถึงระดับแรงดัน
ที่ต้องการ และจะท�ำการวัดด้านพลังงานโดยเปรียบเทียบค่าพลังงานจากการเปิดและ
ปิด Control Air IFC ซึ่งจะได้ผลประหยัดพลังงานจากการตรวจวัดและพิสูจน์ผล
ดังกล่าว

3. ความส�ำเร็จด้านการประหยัดพลังงาน
•
•
•
•
•
•
•

มูลค่าการลงทุน
ผลประหยัดพลังงานที่ได้
ผลประหยัดพลังงานที่ได้รับต่อเดือน
ผลประหยัดพลังงานที่ได้รับต่อปี
ผลประหยัดค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อเดือน
ผลประหยัดค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อปี
ระยะเวลาคืนทุน

6,000,000.00 บาท
7%
72,732.00 kWh
872,784.00 kWh
203,649.67 บาท
2,443,796.00 บาท
2.46
ปี

4. ข้อเสนอแนะสู่ความส�ำเร็จ
ผลที่ได้จากการใช้บริการ ESCO สามารถลดการใช้พลังงานและสามารถลด
ต้นทุนซึ่งเป็นผลดีกับสถานประกอบการเอง ESCO ช่วยให้เกิดความมั่นใจในการลด
การใช้พลังงานในการท�ำโครงการอนุรักษ์พลังงานในหลายๆ ด้าน จึงอยากจะเชิญชวน
ทุกท่านที่สนใจเข้ามาใช้บริการ ESCO

www.thaiesco.org

34

กรณีศึกษาที่ 5

บริษัท พัทยา ฟู้ด เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด

ข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ
ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง

: บริษัท พัทยา ฟู้ด เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
: 90/6 หมู่ 7 เศรษฐกิจ 1 ต�ำบลท่าทราย
อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์
: 034-816-244
โทรสาร
: 034-422-002
ประเภทธุรกิจ : ผลิตพลังงานให้กับบริษัทแม่
35
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กรณีศึกษาโครงการที่ประสบความส�ำเร็จ
ซึ่งด�ำเนินการโดยใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงาน

1. แรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงาน
บริษัท พัทยาฟู้ดส์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นบริษัทที่
ผลิตพลังงานให้กับบริษัทแม่ คือ บริษัท พัทยา ฟู้ด อินดัสตรี จ�ำกัด ด�ำเนินการผลิต
อาหารกระป๋อง ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจอาหารกระป๋องมีอัตราการแข่งขันที่สูงขึ้นในแต่ละปี
โดยเฉพาะด้านพลังงานซึ่งพลังงานส่วนใหญ่ที่ใช้ในโรงงานจะเป็นพลังงานความร้อน
ทางบริษัทมีนโยบายที่ต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน จึงมีความสนใจ
ลดต้นทุนด้านการผลิตและการใช้พลังงานความร้อนต่างๆ โดยผู้บริหารมีความประสงค์
ที่จะด�ำเนินการประหยัดพลังงานภายในโรงงานให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันในตลาด เพราะต้นทุนทางด้านพลังงานถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิต
ที่มีสัดส่วนค่อนข้างสูง ซึ่งถ้าสามารถลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้มากเท่าใดก็จะช่วยเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันได้มากเท่านั้น มาตรการระบบหม้อไอน�้ำชนิดเชื้อเพลิงแข็ง
(ถ่านหิน) เป็น 1 ในมาตรการประหยัดพลังงานที่จะด�ำเนินการ นอกจากนี้ยังมีมาตรการ
อื่นๆ ที่จะด�ำเนินการในอนาคตด้วย เช่น Steam Flow Management, Chiller
Replacement เป็นต้น

2. ข้อมูลโครงการที่ด�ำเนินการอนุรักษ์พลังงาน
บริษัท พัทยา ฟู้ด เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด จากเดิมมีการใช้หม้อไอน�้ำโดยใช้น�้ำมันเตา “C”
เปลี่ยนเป็นหม้อไอน�้ำแรงดันต�่ำที่ใช้เชื้อเพลิงแข็ง คือ ถ่านหิน ซึ่งมีราคาถูกและหา
ได้ง่าย เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของบริษัท
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ชื่อโครงการ : โครงการเปลี่ยนหม้อต้มไอน�้ำแรงดันต�่ำใช้เพลิงแข็ง
เทคโนโลยีที่ใช้ : หม้อต้มไอน�้ำ ความดันต�่ำ 15TPH โดยใช้ถ่านหิน

รูปที่ 10 หม้อไอน�้ำความดันต�่ำ โดยใช้น�้ำมันเตา

รูปที่ 11 หม้อต้มไอน�้ำความดันต�่ำ โดยใช้ถ่านหิน
เนือ่ งจากโครงการนีเ้ ป็นโครงการทีม่ คี วามเป็นไปได้ของการลงทุนทัง้ ด้านเทคนิค
และการเงิน โดยรูปแบบการใช้พลังงานเหมาะสมกับการออกแบบด้านวิศวกรรมของ
ระบบหม้อไอน�้ำชนิดเชื้อเพลิงแข็ง (ถ่านหิน) และผลตอบแทนการลงทุนค่อนข้างสูง
เป็นมาตรการเพื่อการประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง เพราะระบบหม้อไอน�้ำใหม่นี้ใช้
เชื้อเพลิงถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงแทนน�้ำมันเตาเกรด C ที่มีต้นทุนที่สูงกว่าถ่านหิน และ
มีแนวโน้มของต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
37
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กรณีศึกษาโครงการที่ประสบความส�ำเร็จ
ซึ่งด�ำเนินการโดยใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงาน

		 รูปแบบสัญญาพลังงาน : Guaranteed Saving (สถานประกอบการเป็นผูล้ งทุน)
ESCO จะรับประกันผลตอบแทนที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการประหยัด
ต้นทุนค่าพลังงาน ซึ่งหากผลรวมของจ�ำนวนเงินผลตอบแทนที่ได้รับจริงน้อยกว่า
จ�ำนวนผลตอบแทนที่ ESCO รับประกันไว้ ESCO จะจ่ายเงินชดเชยส่วนที่ขาดเหลือ
ดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบการเป็นรายปี ซึ่งไม่รวมกรณีที่เป็นผลมาจากความผันผวนของ
อัตราค่าพลังงาน รวมทั้งการปรับลดก�ำลังการผลิตของสถานประกอบการ
		 การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V)
โดยด�ำเนินการตรวจวัดและเก็บข้อมูลการใช้เชือ้ เพลิงและปริมาณไอน�ำ้ ทีผ่ ลิตได้
ของหม้อต้มไอน�้ำน�ำมาค�ำนวณและเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายพลังงานต่อหน่วย (บาท/
ตันไอน�้ำ) เปรียบเทียบก่อนและหลังด�ำเนินโครงการ

3. ความส�ำเร็จด้านการประหยัดพลังงาน
•
•
•
•
•
•

มูลค่าการลงทุน
ผลประหยัดพลังงานที่ได้รับต่อปี
ผลประหยัดพลังงานที่ได้รับต่อเดือน
ผลประหยัดค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อปี
ผลประหยัดค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อเดือน
ระยะเวลาคืนทุน

69,730,000.00
52,933,334.00
4,411,111.17
27,899,991.00
2,324,999.25
2.50

บาท
MJ
MJ
บาท
บาท
ปี

4. ข้อเสนอแนะสู่ความส�ำเร็จ
ทางโรงงานมีแนวคิดที่จะท�ำโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้บริการ
ESCO ต่อ โดยมาตรการต่อไปที่คิดไว้คือ การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และการบ�ำบัด
ระบบน�้ำเสีย จึงอยากเชิญชวนผู้ประกอบการรายอื่นๆ เข้ามาใช้บริการ ESCO เพราะ
มีการรับประกันผลประหยัดให้
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ขอขอบคุณ
สถานประกอบการ ได้แก่
• เดอะแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล์
• สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
• บริษัท เพรสซิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จ�ำกัด
(โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ)
• บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด
• บริษัท พัทยาฟู้ดส์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ได้แก่
• บริษัท โคเฟลี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จ�ำกัด
• บริษัท บี.ที.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
• บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
• บริษัท เอ๊กเซลล์เล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

สามารถรับชมโครงการที่ประสบความส�ำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานโดย
กลไกบริษัทจัดการพลังงานในรูปแบบวีดีทัศน์ ได้ที่
http://www.thaiesco.org/2015/thai/info_project.aspx

