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ค�ำน�ำ
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ได้ด�าเนินการจัดท�ารายงานประจ�าปีสถานภาพธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน
(ESCO Annual Report) เพือ่ เผยแพร่ผลการด�าเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริม
ธุรกิจและกระตุ้นตลาดการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน
(ESCO) ประจ�าปี 2559 ให้กับบริษัทจัดการพลังงาน สถาบันการเงิน/แหล่งเงิน
ทุน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจทั่วไป
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวง
พลังงาน ทีไ่ ด้ให้การสนับสนุนการด�าเนินโครงการฯ สมาคมบริษทั จัดการพลังงาน
ไทย บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) และสถาบันการเงิน แหล่งเงินทุน รวมถึง
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส�าหรับความร่วมมือในการให้ข้อมูลและรายละเอียด
ต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดท�ารายงานประจ�าปีด้วยดีตลอดมา
คณะผู้จัดท�า
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คณะผู้จัดท�ำ
1. นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ที่ปรึกษา

2. นายสยาม มัชฌิมา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ที่ปรึกษา

3. ดร.พงศ์พันธุ์ วรสายัณห์

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ที่ปรึกษา

4. นายนรวัฒน์ วงศ์ค�า

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ที่ปรึกษา

5. นายพีนัท ประจักษ์วงศ์

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ที่ปรึกษา

6. นายวิศรุต เมธาสิทธิ์

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ที่ปรึกษา

7. นายหิน นววงศ์

สถาบันพลังานเพื่ออุตสาหกรรม

ประธานคณะท�างานโครงการฯ

8. นายณรงค์ บัณฑิตกมล

สถาบันพลังานเพื่ออุตสาหกรรม

รองประธานคณะท�างานโครงการฯ

9. นายรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ

สถาบันพลังานเพื่ออุตสาหกรรม

รองประธานคณะท�างานโครงการฯ

10. นายไพรัตน์ ตังคเศรณี

สถาบันพลังานเพื่ออุตสาหกรรม

คณะท�างานโครงการฯ

11. นายรุ่งเรือง สายพวรรณ์

สถาบันพลังานเพื่ออุตสาหกรรม

คณะท�างานโครงการฯ

12. นางลักขณา ธิติธ�ารงชัย

สถาบันพลังานเพื่ออุตสาหกรรม

คณะท�างานโครงการฯ และเลขานุการ

13. นางสาวศิณพา สารอรรถ

สถาบันพลังานเพื่ออุตสาหกรรม

เจ้าหน้าที่โครงการ

14. นายณัฐวุฒิ เฮิงมล

สถาบันพลังานเพื่ออุตสาหกรรม

เจ้าหน้าที่โครงการ

15. นางสาวกัญญา บ�ารุงจิตร์

สถาบันพลังานเพื่ออุตสาหกรรม

เจ้าหน้าที่โครงการ
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บทที่ 1

พลังงำนถือเป็นปัจจัยที่มีควำมส�ำคัญต่อต้นทุนของประเทศในทุกด้ำน ทั้งทำงด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ล้วนแล้วแต่มีส่วนเชื่อมโยงกับพลังงำนแทบทั้งสิ้นไม่ว่ำจะ
เป็นกำรด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน กำรประกอบอำชีพ กำรผลิตวัตถุดบิ หรือแม้แต่ตน้ ทุนในกำรผลิต
และขนส่งสินค้ำและบริกำร หำกแต่ปจั จุบนั ประเทศไทยต้องพึง่ พำพลังงำนจำกฟอสซิล (fossil)
ในกำรขับเคลื่อนระบบต่ำง ๆ ในปริมำณที่สูง

เพือ่ เป็นการส่งเสริมและสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั สถานประกอบการในการใช้บริการบริษทั ESCO สถาบันพลังงาน
เพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ในการพัฒนา
มาตรฐาน (Code of Practice) การท�างานของบริษัทจัดการพลังงานไทย และการพัฒนาระบบรับรองคุณภาพการให้
บริการของ ESCO มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ด�าเนินการพัฒนาแนวทางการตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) ที่เหมาะสม
ส�าหรับโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบ ESCO ของประเทศไทย ให้มีความสอดคล้องกับแนวทาง M&V ในระดับสากล
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบริษัทจัดการพลังงานให้สามารถด�าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไก ESCO ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ทัง้ ในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ได้มแี นวทางการด�าเนินงานโดยการส่งเสริมให้มกี ารใช้กลไกบริษทั จัดการพลังงาน
(Energy Service Company: ESCO) ในการด�าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทนให้แก่ผู้ประกอบการ
เพิม่ มากขึน้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับแผนอนุรกั ษ์พลังงานปี 2558 - 2579 ของกระทรวงพลังงาน ตามยุทธศาสตร์หลักข้อหนึง่
คือ การใช้มืออาชีพและบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เป็นกลไกส�าคัญ ทาง พพ. จึงได้ร่วมมือกับสถาบันพลังงาน
เพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่เป็นหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุน และให้บริการแก่ผู้ประกอบการ
ในด้านการบริหารจัดการพลังงาน และการอนุรกั ษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีดา้ นพลังงาน เป็นศูนย์กลางในด้านการศึกษาและแหล่งข้อมูลการอนุรกั ษ์พลังงาน ในการส่งเสริมและผลักดัน
ให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการโดยใช้กลไก ESCO เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการใช้บริการบริษัท ESCO
จะช่วยลดความเสี่ยงให้กับสถานประกอบการในการด�าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน เพราะ ESCO มีการท�าสัญญา
รับประกันผลประหยัดและมีการชดเชยส่วนต่างกรณีที่ผลประหยัดไม่เป็นไปตามที่รับประกันไว้ในสัญญา
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บทที่ 2

2

ข้อมูลภาพรวมโครงการส่งเสริมธุรกิจ ESCO

ข้อมูลภำพรวม
โครงกำรส่งเสริมธุรกิจ ESCO
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บทที่ 2

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม
การอนุรกั ษ์พลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ ซึง่ มีสดั ส่วนการใช้พลังงานรวมกันสูงกว่าร้อยละ 40
ของการใช้ พ ลั ง งานในภาพรวมของประเทศ ซึ่ ง กลไกที่ ส� า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยผลั ก ดั น การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
ในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจให้เป็นรูปธรรมนัน้ เป็นกลไกของธุรกิจบริษทั จัดการพลังงาน (Energy Service Company:
ESCO) ซึง่ ให้บริการด้านการอนุรกั ษ์พลังงานแบบครบวงจร ตัง้ แต่การตรวจสอบการใช้พลังงาน การหามาตรการอนุรกั ษ์
พลังงาน การศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบรายละเอียดการช่วยจัดหาแหล่งเงินทุน การช่วยในการจัดซื้อ
จัดหาอุปกรณ์ การควบคุมดูแลการติดตั้ง การฝึกอบรมให้บุคลากรในโรงงาน/อาคาร รวมถึงการดูแลบ�ารุงรักษา
ปรับแต่งอุปกรณ์/เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงได้ตลอดอายุการใช้งาน นอกจากนี้ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานยังมี
การประกันผลประหยัดให้แก่ลูกค้า (โรงงาน/อาคาร/สถาบันการเงิน) อีกด้วย ท�าให้ทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจในการลงทุน
และด�าเนินมาตรการอนุรกั ษ์พลังงาน โดยอุปสรรคส�าคัญทีย่ งั คงท�าให้ธรุ กิจจัดการพลังงานยังไม่เป็นทีแ่ พร่หลายมากนัก
คือ ผูป้ ระกอบการยังไม่ทราบข้อมูลเกีย่ วกับธุรกิจ ESCO เป็นอย่างดี การขาดความเชือ่ มัน่ ในการใช้บริการบริษทั ESCO
รวมถึงบริษัท ESCO เองก็ยังมีช่องว่างและความแตกต่างด้านศักยภาพและความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ
ซึง่ ส่งผลให้ไม่สามารถผลักดันให้มกี ารด�าเนินโครงการอนุรกั ษ์พลังงานด้วยกลไก ESCO ได้อย่างเต็มที่ ดังนัน้ การสนับสนุน
ส่งเสริมธุรกิจจัดการพลังงานรวมถึงการพัฒนามาตรฐานความเป็นมืออาชีพของผู้ให้บริการ ESCO ให้มีศักยภาพสูง
รวมถึงการพัฒนามาตรฐานความเป็นมืออาชีพของ ESCO ให้สามารถให้บริการได้อย่างเชื่อมั่นในผลส�าเร็จและผลลัพธ์
จากการด�าเนินโครงการ จึงเป็นภารกิจที่ส�าคัญที่จะช่วยผลักดันการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ
ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแนวยุทธศาสตร์หลักที่ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนในแผนอนุรักษ์พลังงาน ปี 2558 - 2579
ของกระทรวงพลังงาน
โดยในปี ที่ ผ ่ า นมากรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน (พพ.) ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ สถาบั น พลั ง งาน
เพือ่ อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมให้เกิดการด�าเนินการอนุรกั ษ์พลังงานโดยอาศัยกลไก
ESCO ซึง่ หากพิจารณาถึงสถานภาพการส่งเสริมธุรกิจ ESCO พบว่ามีบริษทั ทีด่ า� เนินธุรกิจในลักษณะ ESCO ซึง่ ขึน้ ทะเบียน
ไว้แล้วกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจ�านวน 63 บริษัท (ในปี 2558 – 2559 ได้มีการถอดถอนบริษัทจัดการ
พลังงานออกจากการขึ้นทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ จ�านวนทั้งสิ้น 13 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่ด�าเนินงานเป็นไปตาม
เงื่อนไขการก�ากับดูแลและควบคุมคุณภาพบริษัทจัดการพลังงานของสถาบันพลังงานฯ ซึ่งปัจจุบันจะมีรายชื่อบริษัท
จัดการพลังงานที่ขึ้นทะเบียนอยู่จ�านวนทั้งสิ้น 50 บริษัท) โดยในปีงบประมาณ 2558 มีโครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน
ที่ด�าเนินการลงทุนโดยกลไก ESCO จ�านวน 92 สัญญา โดยก่อให้เกิดการลงทุนทั้งสิ้นกว่า 221.25 ล้านบาท

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

2.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร
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บทที่ 2
ข้อมูลภาพรวมโครงการส่งเสริมธุรกิจ ESCO

ในปี 2559 สถาบันพลังานเพื่ออุตสาหรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ด�าเนินงานส่งเสริมให้เกิดการ
ด�าเนินการอนุรกั ษ์พลังงานโดยอาศัยกลไก ESCO ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงพลังงาน
ที่ก�าหนดไว้ จะเน้นให้ความส�าคัญ 2 ด้าน คือ
ด้านแรก ด้านสร้างความเชื่อมั่นและงานกระตุ้นขยายตลาดการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไก ESCO
โดยจัดกิจกรรมกระตุน้ ขยายตลาดธุรกิจ สร้างและขยายเครือข่ายในการส่งเสริมการลงทุนโครงการอนุรกั ษ์
พลังงานแบบ ESCO ด�าเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการด้านข้อมูลของบริษัทจัดการพลังงาน
และรวบรวมข้อมูลและติดตามผลข้อมูลการอนุรกั ษ์จริงจากการด�าเนินโครงการอนุรกั ษ์พลังงานโดยกลไก
ESCO โดยพัฒนาระบบหรือแนวทางในการรวบรวมติดตามข้อมูลดังกล่าวทีส่ ามารถใช้ดา� เนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพในระยะยาว และการศึกษากฎระเบียบและวิธีปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลปัญหา
อุปสรรค ในการผลักดันและส่งเสริมการจัดท�าโครงการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน
ให้กบั หน่วยงานราชการทีใ่ ช้เงินงบประมาณในการลงทุน รวมถึงจัดท�าแนวทางแผนกลยุทธ์ในการผลักดัน
การด�าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงานให้กับหน่วยงานราชการที่ใช้เงิน
งบประมาณในการลงทุน เพื่อให้สามารถด�าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
ด้านที่สอง ด้านการพัฒนามาตรฐานการด�าเนินงานและความเป็นมืออาชีพส�าหรับบริษัทจัดการพลังงาน
โดยพัฒนาแนวทางตรวจวัดและพิสจู น์ผลการประหยัดพลังงาน (M&V) ทีเ่ หมาะสมส�าหรับโครงการอนุรกั ษ์
พลังงานแบบ ESCO ของประเทศไทยจ�านวน 4 มาตรการ และผลักดันให้มกี ารน�าไปใช้งานจริงซึง่ มีโครงการ
ตัวอย่างที่ด�าเนินการให้กับสถานประกอบการ และจัดท�าระบบรับรองคุณภาพส�าหรับผู้ให้บริการธุรกิจ
ESCO และคู่มือเพื่อน�าเข้าใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ อันจะเป็นกลไกส�าคัญในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ให้มีการด�าเนินโครงการได้ตามกรอบมาตรฐาน มีการ
ตรวจสอบ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการในการใช้บริการ
บริษทั จัดการพลังงาน (ESCO) โดยมีการน�าไปทดลองใช้จริงและติดตามผลกับบริษทั ESCO และจัดท�าสือ่
เผยแพร่ผลการศึกษาของโครงการ ได้แก่ เอกสารเผยแพร่คู่มือระบบรับรองคุณภาพส�าหรับธุรกิจ ESCO
เอกสารเผยแพร่แนวทางการตรวจวัดพิสจู น์ผลประหยัด M&V ส�าหรับโครงการ ESCO สือ่ วีดที ศั น์เผยแพร่
กรณีตัวอย่างโครงการ ESCO ที่ประสบผลส�าเร็จ และรายงานประจ�าปีฉบับนี้ รวมถึงด�าเนินการน�าผล
การศึกษาและการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการมาเผยแพร่หรืออบรมให้ความรู้กับบริษัท ESCO
และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดการอบรมและดูงาน รวมถึงการจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานโครงการในภาพรวม
นอกจากนี้ ได้ดา� เนินการจัดท�าโครงการน�าร่องการอนุรกั ษ์พลังงานในรูปแบบ ESCO (ESCO Pilot Projects)
ทีเ่ หมาะสมในหน่วยงานราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพือ่ ใช้เป็นกรณีตวั อย่างทีด่ า� เนินการได้จริงในการ
ท�าโครงการอนุรกั ษ์พลังงานโดยกลไกบริษทั จัดการพลังงาน ซึง่ สามารถน�าไปขยายผลกับหน่วยงานราชการ/
หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ อื่ น ๆ ได้ ซึ่ ง จะเป็ น ส่ ว นช่ ว ยในการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานให้ ป ระเทศและด� า เนิ น
ตามยุทธศาสตร์แผนอนุรักษ์พลังงานปี 2558-2579
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2.2.1 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นขยายตลาดการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไก ESCO
2.2.2 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไก ESCO ตามยุทธศาสตร์แผนอนุรักษ์พลังงานปี 2558-2579
2.2.3 เพือ่ พัฒนาศักยภาพของบริษทั จัดการพลังงาน ให้สามารถด�าเนินโครงการอนุรกั ษ์พลังงานด้วยกลไก ESCO
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
2.2.4 เพื่อให้เกิดแนวทางการด�าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไก ESCO ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ในเรื่องมาตรฐานการท�างาน (Code of Practice) และแนวทางการตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัด (Measurement
and Verification: M&V) ในมาตรการประหยัดพลังงานต่างๆ เพื่อให้มีระบบการรวบรวมข้อมูลผลการอนุรักษ์พลังงาน
ที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไก ESCO ที่ถูกต้องและติดตามผลได้ในระยะยาว

บทที่ 2

2.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร

ที่ผ่านมา สถาบันพลังงานฯ ได้ด�าเนินโครงการส่งเสริมธุรกิจ ESCO มาอย่างต่อเนื่อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
และการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน ที่เป็นการส่งเสริมและผลักดันให้ธุรกิจ ESCO เป็นที่รู้จักมากขึ้น
รวมถึงการสร้างความน่าเชือ่ ถือ ให้แก่ผปู้ ระกอบการทัง้ ในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจมีความมัน่ ใจในการเลือกใช้
บริ ก ารจากบริ ษั ท จั ด การพลั ง งาน ซึ่ ง จากการด� า เนิ น โครงการฯ ตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2552 - 2558 สามารถสรุ ป
ผลการด�าเนินงานในภาพรวมได้ดังนี้
1) จ�านวนสัญญา (EPC) ที่ได้มีการลงนามจ�านวน 597 สัญญา แบ่งเป็นสัญญาจากภาคอุตสาหกรรมจ�านวน
357 สัญญา และภาคอาคารธุรกิจจ�านวน 240 สัญญา ตามล�าดับ
2) มูลค่าการลงทุน 24,860.17 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคารธุรกิจจ�านวน
23,674.54 ล้านบาทและ 1,185.63 ล้านบาท ตามล�าดับ
3) ผลประหยัดพลังงานจ�านวน 123.58 ktoe โดยแบ่งเป็นผลประหยัดพลังงานจากภาคอุตสาหกรรม
และภาคอาคารธุรกิจจ�านวน 110.34 ktoe และ 13.24 ktoe ตามล�าดับ คิดเป็นมูลค่าผลประหยัดพลังงาน
4,970.95 ล้านบาท แบ่งเป็นผลประหยัดพลังงานจากภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคารธุรกิจ 4,448.38 ล้านบาท
และ 522.57 ล้านบาทตามล�าดับ
4) จ� า นวนมาตรการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานในภาคอุ ต สาหกรรม ที่ ไ ด้ ด� า เนิ น การมากที่ สุ ด คื อ มาตรการด้ า น
Air Compressor รองลงมา คือ มาตรการ Lighting และมาตรการ Variable Speed Drive (VSD) ตามล�าดับ
และในส่วนของมาตรการอนุรักษ์พลังงานในภาคอาคารธุรกิจที่ได้ด�าเนินการมากที่สุด คือ มาตรการด้าน Chiller
รองลงมา คือ มาตรการด้าน Lighting และมาตรการด้าน VSD ตามล�าดับ

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

2.3 ผลกำรด� ำ เนิ น งำนในภำพรวมของโครงกำรส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ESCO
ปี 2552 - 2558
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บทที่ 2

ทั้งนี้ ภายใต้โครงการฯ ได้มีกิจกรรม ส่งเสริมทั้งทางด้านผู้รับบริการ (สถานประกอบการ) และผู้ให้บริการ
(บริษัทจัดการพลังงาน) โดยมีผลงานสรุปได้ดังนี้
ด้านผู้รับบริการ
มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานผ่านทางกิจกรรมต่างๆดังนี้ คือ
1) จัดงาน Thailand ESCO Fair ซึ่งถือเป็นงานใหญ่ประจ�าปีของ ESCO ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปีละ 1 ครั้ง
2) จัดงาน ESCO Fair ภูมิภาค โดยได้รับความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ในจังหวัดต่างๆ ที่มีศักยภาพ
ของประเทศ
3) จัดงาน ESCO Business Matching เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจด�าเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงาน
ได้พบและหารือกับบริษัท ESCO โดยตรง ซึ่งจัดขึ้นทั้งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล และต่างจังหวัด
4) การจัดอบรมให้ความรู้ธุรกิจ ESCO แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ
5) การจัดเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความส�าเร็จจากการใช้บริการ ESCO
6) การจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานโครงการฯ
7) การจัดท�าสื่อเผยแพร่โครงการ ได้แก่ วีดีทัศน์กรณีศึกษาที่ประสบความส�าเร็จจากการใช้บริการ ESCO

ข้อมูลภาพรวมโครงการส่งเสริมธุรกิจ ESCO

ด้ำนผู้ให้บริกำร หรือบริษัท ESCO
1) มีการจัดตัง้ เครือข่ายบริษทั จัดการพลังงานไทย โดยมีสภาอุตสาหกรรมฯ เป็นศูนย์กลางการประสานงานต่างๆ
และรับขึ้นทะเบียนโดยให้การรับรองบริษัทจัดการพลังงานได้มีการด�าเนินธุรกิจ ESCO
2) มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันการเงินเพือ่ ให้เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการลงทุนด้วย ESCO ลดปัญหา
การเข้าถึงสินเชื่อของ ESCO และสถานประกอบการที่ต้องการลงทุนด้วยระบบ ESCO ก่อให้เกิดโปรแกรมทางการเงิน
ส�าหรับธุรกิจ ESCO ได้แก่ K-Energy Saving Guarantee Program (Solar Rooftop) โปรแกรมสินเชื่อ K - Energy
Saving Guarantee Program และบริการสินเชือ่ ประหยัดไฟกสิกรไทย (K-Top Up Loan for Energy Saving (Lighting
Solution)) ของธนาคารกสิกรไทย และสินเชื่อพลังงานสะอาด (CIMB Thai Clean Energy Loan) ของธนาคาร
ซีไอเอ็มบีไทย สินเชือ่ กรุงไทยประหยัดพลังงาน Green Loan ของธนาคารกรุงไทย และสินเชือ่ บัวหลวงกรีน ของธนาคาร
กรุงเทพ
3) มีการพัฒนามาตรฐานการท�างานของบริษัทจัดการพลังงานไทยอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมา โดยมีการพัฒนา
ก�าหนด และปรับปรุงมาตรฐานการด�าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย รวมถึงการจัดท�าระบบรับรองคุณภาพ
ส�าหรับผู้ให้บริการธุรกิจ ESCO ให้สอดคล้องกับการด�าเนินงานของ ESCO ในประเทศไทย เพื่อให้สถานประกอบการ
เกิดความเชื่อมั่นในการเลือกใช้บริการบริษัทจัดการพลังงาน และเสริมสร้างขีดความสามารถ พัฒนาศักยภาพบริษัท
จัดการพลังงาน อีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพบริษัทจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ด�าเนินการพัฒนาและจัดท�าคูม่ อื มาตรฐานการตรวจวัดและพิสจู น์ผลประหยัดพลังงาน (Measurement and
Verification: M&V) ในมาตรการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ ส�าหรับการเผยแพร่ข้อมูลมาตรฐานการตรวจวัดและพิสูจน์
ผลประหยัด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
5) มีการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบริษทั จัดการพลังงาน กลุม่ อุตสาหกรรม กลุม่ อาคารธุรกิจ
สถาบันการเงิน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
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ผลการด�าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานปี 2559

ผลกำรด�ำเนินงำนของ
บริษัทจัดกำรพลังงำนปี 2559
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บทที่ 3

การด�าเนินงานของธุรกิจบริษทั จัดการพลังงานทีผ่ า่ นมา จึงได้มกี ารรวบรวมข้อมูลบริษทั
จัดการพลังงาน ESCO ตัง้ แต่ปี 2557- 2559 จ�านวน 56 บริษทั ส�าหรับจัดท�าฐานข้อมูลธุรกิจ
ESCO ในประเทศไทย ทัง้ นีเ้ พือ่ น�าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ธรุ กิจบริษทั
จัดการพลังงาน ตลอดจนการสร้างความเชือ่ มัน่ ในการลงทุนอนุรกั ษ์พลังงานโดยระบบ ESCO
ในประเทศไทย โดยได้รวบรวมข้อมูลการจัดประเภท ทุนจดทะเบียน การบริการ จ�านวนสัญญา
จ� า นวนมาตรการ ปั ญ หาอุ ป สรรคและแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาเพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบ
ในการพัฒนาธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานในประเทศไทยต่อไป
จากการส�ารวจและรวบรวมข้อมูลการด�าเนินงานของธุรกิจ ESCO ภายในปี 2559 ทั้งในส่วนของผู้ให้บริการ คือ
บริษัทจัดการพลังงานและผู้รับบริการ คือ สถานประกอบการ (โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
จากข้อมูลธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานในประเทศไทย แล้วท�าเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานสามารถแสดง
แนวโน้มและการขยายตัวของธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน โดยพิจารณา ทุนจดทะเบียน (Authorized Capital),
จ�านวนสัญญา (Number of contracts depended on complete project) และจ�านวนมาตรการ (Number of
Measures) มีรายละเอียดดังนี้
จากการรวบรวมข้อมูลของบริษัท ESCO ซึ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของจ�านวนบริษัท ESCO โดยมีการ
เปรียบเทียบจากข้อมูลตั้งแต่ในปี 2557-2559 ซึ่งสามารถแยกขนาดบริษัทตามทุนจดทะเบียนดังนี้
บริษทั ESCO ประเภท S เป็นบริษทั ESCO ขนาดเล็ก ทีม่ ที นุ จดทะเบียนตัง้ แต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถงึ 5 ล้านบาท
ไม่มีจ�านวนเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ดังนั้นรวมตั้งแต่ปี 2557-2559 เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 29 บริษัท
บริษัท ESCO ประเภท M เป็นบริษัท ESCO ขนาดกลาง ที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน
20 ล้านบาท มีจ�านวนบริษัท ESCO เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�านวน 1 บริษัท รวมตั้งแต่ปี 2557-2559 เป็นจ�านวนทั้งสิ้น
6 บริษัท
บริษัท ESCO ประเภท L เป็นบริษัท ESCO ขนาดใหญ่ ที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน
50 ล้านบาท ไม่มีจ�านวนบริษัท ESCO เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ดังนั้น รวมตั้งแต่ปี 2557-2559 เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 8 บริษัท
บริษัท ESCO ประเภท XL เป็นบริษัท ESCO ขนาดใหญ่มาก ที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
มีจ�านวนเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�านวน 1 บริษัท รวมตั้งแต่ปี 2557-2559 เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 13 บริษัท

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

3.1 จ�ำนวนบริษัท ESCO ตำมประเภททุนจดทะเบียน
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กราฟแสดงการจัดประเภท ESCO
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รูปที่ 3.1 ประเภท ESCO ตามทุนจดทะเบียน

ผลการด�าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานปี 2559

3.2 จ�ำนวนบริษัท ESCO ตำมประเภทสัญชำติ

จากการรวบรวมข้อมูลของบริษัท ESCO ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ตามทุนจดทะเบียนแล้วนั้น ยังสามารถ
แบ่งจ�านวนบริษทั ESCO ตามประเภทสัญชาติดงั รูปที่ 3.2-3.3 เป็นสัญชาติไทยจ�านวน 47 บริษทั และต่างสัญชาติจา� นวน
9 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
• สัญชาติไทย จ�านวน 47 บริษัท
• สัญชาติฝรั่งเศส จ�านวน 1 บริษัท
• สัญชาติเกาหลี จ�านวน 1 บริษัท
• สัญชาติญี่ปุ่น จ�านวน 1 บริษัท
• สัญชาติฟิลิปปินส์ จ�านวน 1 บริษัท
• สัญชาติมาเลเซีย จ�านวน 1 บริษัท
• สัญชาติสิงคโปร์ จ�านวน 1 บริษัท
• สัญชาติสหรัฐอเมริกา จ�านวน 1 บริษัท
• สัญชาติออสเตรเลีย จ�านวน 1 บริษัท
• สัญชาติอังกฤษ จ�านวน 1 บริษัท
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กราฟแสดงจำนวน ESCO ตามสัญชาติ
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รูปที่ 3.2 ประเภท ESCO ตามประเภทสัญชาติ

กราฟแสดงประเภทสัญชาติของ ESCO

16%
ในประเทศ

84%
รูปที่ 3.3 แสดงสัดส่วน ESCO ตามประเภทสัญชาติ

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

ตางชาติ
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3.3 จ�ำนวนสัญญำพลังงำนจำกกำรด�ำเนินโครงกำรโดยกลไก ESCO

ผลจากการรวบรวมรูปแบบสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) ซึ่งด�าเนินการโดย ESCO
ย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2557 – 2559) จะพิจารณาจากประเภทของสัญญาที่ด�าเนินการ
โดยระบบ ESCO ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ นัน้ คือ ภาคอุตสาหกรรม และภาคอาคารธุรกิจ โดยในแต่ละส่วนจะถูกแบ่งออก
เป็น 3 ประเภท โดยใช้สญ
ั ญาเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง คือ สัญญาแบบแบ่งปันผลการประหยัด (Shared Saving Contracts:
SSC) สัญญาแบบรับประกันผลประหยัด (Guaranteed Saving Contracts: GSC) และรูปแบบอื่นๆ เช่น การประกัน
ค่าพลังงานหรือต้นทุนสาธารณูปโภค (Guaranteed Rebate/ Chauffage) โดยผลรวมจากสัญญาทั้งประเภทดังกล่าว
จากข้อมูลปี 2557-2559 จ�านวนของสัญญาพลังงาน แสดงดังรูปที่ 3.4 และ 3.5

กราฟแสดงจำนวนสัญญาในรูปแบบ ESCO
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ผลการด�าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานปี 2559

52
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จำนวนสัญญา

80

2559
Sum

GSC : Guaranteed Saving Contracts
SSC : Shared Saving Contracts
Chauffage หรือ Guaranteed Rebate ในรูปแบบสัญญานี้ ESCO เริ่มมีการด�าเนินงานในปี 2557
รูปที่ 3.4 จ�านวนสัญญาในรูปแบบ ESCO
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เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของจ�านวนสัญญาประเภทที่มี EPC โดยรวมในปี 2557-2559 ตามรูปที่ 3.4
ทีด่ า� เนินการโดย ESCO พบว่า ในกลุม่ โรงงานอุตสาหกรรมมีจา� นวนสัญญาทีม่ ี EPC เป็นจ�านวน 61, 58 และ 11 ตามล�าดับ
ส่วนในกลุ่มอาคารธุรกิจมีจ�านวนสัญญาที่มี EPC เป็นจ�านวน 40, 38 และ 14 สัญญา ตามล�าดับ
ดังนัน้ ปี 2557-2559 ในภาคอุตสาหกรรมซึง่ แบ่งเป็นสัญญาพลังงานแบบแบ่งปันผลการประหยัดพลังงาน (Shared
Saving Contracts: SSC) เป็นจ�านวน 9, 11 และ 1 สัญญา ตามล�าดับ สัญญาพลังงานแบบรับประกันผลการประหยัด
(Guaranteed Saving Contracts: GSC) เป็นจ�านวน 52, 46 และ 10 สัญญา ตามล�าดับ และมีสัญญาพลังงาน
แบบการประกันค่าพลังงานหรือต้นทุนสาธารณูปโภค (Guaranteed Rebate/ Chauffage) ในปี 2558 จ�านวน 1 สัญญา
ส่วนในปี 2557 และปี 2559 ไม่มีการจัดท�าสัญญารูปแบบนี้ และในภาคอาคารธุรกิจ แบ่งเป็นสัญญาพลังงานแบบ
แบ่งปันผลการประหยัดพลังงาน (Shared Saving) เป็นจ�านวน 7, 4 และ 6 สัญญา ตามล�าดับ และสัญญาพลังงาน
แบบรับประกันผลการประหยัด (Guaranteed Saving) เป็นจ�านวน 32, 34 และ 5 สัญญา ตามล�าดับ และมีสัญญา
พลังงานแบบการประกันค่าพลังงานหรือต้นทุนสาธารณูปโภค (Guaranteed Rebate/ Chauffage) ในปี 2557
และ 2559 จ�านวน 1 และ 3 สัญญา ตามล�าดับ ส่วนในปี 2558 ไม่มกี ารจัดท�าสัญญารูปแบบนี้ จะเห็นได้วา่ สถานประกอบการ
ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ เลือกท�า สัญญาพลังงานแบบรับประกันผลการประหยัด มากกว่าแบบ
แบ่งปันผลการประหยัด และแบบการประกันค่าพลังงานหรือต้นทุนสาธารณูปโภค (Guaranteed Rebate/ Chauffage)
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รูปที่ 3.5 กราฟแสดงยอดสะสมจ�านวนสัญญาที่มี EPC

จากรูปที่ 3.5 แสดงให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของจ�านวนสัญญาประเภทที่มี EPC ทั้งในภาคอาคารธุรกิจ
และภาคอุตสาหกรรม ปี 2557 – 2559 มีแน้วโน้มสูงขึ้นเป็น 406, 507 และ 603 สัญญาตามล�าดับ

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

จำนวนสัญญา

กราฟแสดงยอดสะสมจำนวนสัญญาที่มี EPC
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3.4 มูลค่ำกำรลงทุนรวมจำกกำรด�ำเนินโครงกำรโดยกลไก ESCO

นอกจากการเปลีย่ นแปลงของจ�านวนสัญญาทัง้ ในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจนัน้ ยังได้มกี ารรวบรวมข้อมูล
ของมูลค่าการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ โดยรวมในปี 2557- 2559 ซึ่งแบ่งออกเป็น มูลค่าการลงทุน
ที่เกิดขึ้นจากสัญญาพลังงานแบบแบ่งปันผลการประหยัด (Shared Saving Contract: SSC) สัญญาแบบรับประกันผล
ประหยัด (Guaranteed Saving Contract: GSC) และสัญญาพลังงานแบบการประกันค่าพลังงานหรือต้นทุน
สาธารณูปโภค (Guaranteed Rebate/ Chauffage) ดังแสดงในรูปที่ 3.6 และ 3.7

กราฟแสดงมูลคาการลงทุนที่มีสัญญา EPC ในรูปแบบ ESCO
3,902.80

3,664.82

4,000.00
3,500.00

2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00

27.33

0.00 74.74

19.93 126.71 0.00

2.99

8.38

34.60

GSC

Sum

21.93 170.67

2557

Sum

1.44

Chauffage

0.00

24.78

17.50

SSC

27.88

Chauffage

0.00

428.06

256.64

SSC

ผลการด�าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานปี 2559

500.00

GSC

มูลคาการลงทุน (ลานบาท)

3,000.00

2558
Commercial

Industrial

2559
Sum

หมายเหตุ : มูลค่าการลงทุนรวมในปี 2557 ที่เพิ่มสูงขึ้นส่วนหนึ่งมาจากผลการด�าเนินโครงการด้านพลังงานทดแทน
รูปที่ 3.6 กราฟแสดงมูลค่าการลงทุนที่มีสัญญา EPC ในรูปแบบ ESCO
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ดังนัน้ ในปี 2557 - 2559 มีมลู ค่าการลงทุนทีเ่ กิดขึน้ จากสัญญาแบบรับประกันผลประหยัด (Guaranteed Saving
Contract: GSC) ทัง้ ในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจทีด่ า� เนินการโดย ESCO เป็นมูลค่า 3,835.49, 383.35 ล้านบาท
และ 35.71 ล้านบาท ตามล�าดับ สัญญาแบบแบ่งปันผลประหยัด (Shared Saving Contract: SSC) ทัง้ ในภาคอุตสาหกรรม
และอาคารธุรกิจที่ด�าเนินการโดย ESCO เป็นมูลค่า 49.81, 44.71 และ 4.43 ล้านบาท ตามล�าดับ และมูลค่าการลงทุน
ทีเ่ กิดขึน้ จากสัญญาพลังงานแบบการประกันค่าพลังงานหรือต้นทุนสาธารณูปโภค (Guaranteed Rebate/Chauffage)
ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจที่ด�าเนินการโดย ESCO มีผลการด�าเนินงานเกิดขึ้นในปี 2557 และ 2559
เป็นมูลค่า 17.50 และ 34.60 ล้านบาท ตามล�าดับ จากรูปที่ 3.6 จะเห็นได้ว่า ในปี 2557 และ 2559 ESCO
ยังไม่มีการท�าสัญญาพลังงานแบบการประกันค่าพลังงานหรือต้นทุนสาธารณูปโภคในภาคอาคารธุรกิจ ส่วนในปี 2558
ESCO ยังไม่มีการท�าสัญญาพลังงานแบบการประกันค่าพลังงานหรือต้นทุนสาธารณูปโภคทั้งในภาคอุตสาหกรรม
และอาคารธุรกิจ

กราฟแสดงยอดสะสมมูลคาลงทุนรวมที่มีสัญญา EPC
60,000.00
25,307.50

25,382.24

24,140.44

24,169.21

1,167.06

1,213.03

2558

2559

40,000.00
30,000.00

23,859.02

20,000.00
10,000.00
0.00

1,020.42

2557
สะสมภาคอาคารธุรกิจ

สะสมภาคอุตสาหกรรม

ยอดสะสม

รูปที่ 3.7 ยอดสะสมมูลค่าลงทุนรวมที่มีสัญญา EPC

ดังนั้น ในปี 2557-2559 แนวโน้มมูลค่าการลงทุนรวมจากภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจที่มีสัญญา EPC
ซึ่งด�าเนินการโดย ESCO นั้น มีมูลค่าการลงทุน 24,879.44 ล้านบาท 25,307.50 ล้านบาท และ 25,382.24 ล้านบาท
ตามล�าดับ

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

มูลคาลงุทน (ลานบาท)

50,000.00

24,879.44
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จากรูปที่ 3.7 ด้านการลงทุนส่วนของยอดสะสมภาคอุตสาหกรรมเทียบกับอาคารธุรกิจ ในปี 2557 มีมูลค่า
การลงทุนรวม 23,589.02 ล้านบาท และ 1,020.42 ล้านบาท ตามล�าดับ ในปี 2558 มีมูลค่าการลงทุนรวม
24,140.44 ล้านบาท และ 1,167.06 ล้านบาท ตามล�าดับ และในปี 2559 มูลค่าการลงทุนรวม 24,169.21 ล้านบาท
และ 1,213.03 ล้านบาท ตามล�าดับ จะเห็นได้ว่าภาคอุตสาหกรรมยังคงมีการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมากกว่า
อาคารธุรกิจ

3.5 ผลประหยัดพลังงำนจำกกำรด�ำเนินโครงกำรโดยกลไก ESCO

จากการลงทุนในโครงการอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบ ESCO นั้น ในปี 2557 – 2559 (ย้อนหลัง 3 ปี) จากสัญญา
ทั้ง 3 รูปแบบ ท�าให้เกิดมูลค่าผลประหยัดโดยรวม 665.64 ล้านบาท หรือ 22.26 ktoe แบ่งเป็นในภาคอุตสาหกรรม
และภาคอาคารธุรกิจ 536.19 ล้านบาท หรือ 18.79 ktoe และ 129.45 ล้านบาท หรือ 3.47 ktoe ตามล�าดับ

กราฟแสดงมูลคาผลประหยัดจากโครงการในรูปแบบ ESCO ที่มีสัญญา EPC
492.39

500.00

416.07

450.00
400.00

ผลประหยัด (ลานบาท)

350.00
300.00
250.00
200.00

152.90

87.29

15000

1.67

4.87

3.53

2558

Commercial

Industrial

2559

20.35

Sum

0.00

GSC

0.00

Chauffage

2557

9.85

SSC

6.74

0.43

Sum

16.00

1.70

Chauffage

2.56

GSC

0.00

SSC

10.13

Sum

0.00

Chauffage

10.72

GSC

50.00

SSC

ผลการด�าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานปี 2559

100.00

Sum

หมายเหตุ : มูลค่าผลประหยัดรวมในปี 2556 ที่เพิ่มสูงขึ้นส่วนหนึ่งมาจากผลการด�าเนินโครงการด้านพลังงานทดแทน
รูปที่ 3.8 มูลค่าผลประหยัดจากโครงการรูปแบบ ESCO ที่มีสัญญา EPC
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กราฟแสดงผลประหยัดที่มีสัญญา EPC
15.63

16.00

13.12

14.00

ผลประหยัด (ktoe)

12.00
10.00
8.00
6.01

4.34

6.00

2558
Commercial

Industrial

0.00
0.08

0.62

Sum

0.17

GSC

0.05

SSC

0.00

0.29

Chauffage

2557

0.03

Sum

0.20

0.04

Chauffage

0.34

SSC

0.42

Sum

0.00

Chauffage

0.22

SSC

0.00

0.55

GSC

2.00

GSC

4.00

2559
Sum

จากรูปที่ 3.8 และ 3.9 แสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลประหยัดพลังงาน ในปี 2557-2559 ซึ่งเป็น
สัญญาพลังงานแบบแบ่งปันผลการประหยัด (Shared Saving Contracts: SSC) สัญญาแบบรับประกันผลประหยัด
(Guaranteed Saving Contract: GSC) และสัญญาพลังงานแบบการประกันค่าพลังงานหรือต้นทุนสาธารณูปโภค
(Guaranteed Rebate/Chauffage) ที่ด�าเนินการโดย ESCO สามารถแบ่งผลประหยัดในภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่า
ผลประหยัดเป็น 21.28 ล้านบาท หรือ 1.00 ktoe, 513.21 ล้านบาท หรือ 17.75 ktoe และ 1.70 ล้านบาท หรือ 0.04
ktoe ตามล�าดับ (ในปี 2557 และ 2559 ส่วนของภาคอุตสาหกรรมไม่มกี ารด�าเนินการสัญญาแบบการประกันค่าพลังงาน
หรือต้นทุนสาธารณูปโภค) ส่วนในภาคอาคารธุรกิจมีมลู ค่าผลประหยัดทีเ่ ป็นสัญญาพลังงานแบบแบ่งปันผลการประหยัด
มีผลประหยัด 10.97 ล้านบาท หรือ 0.47 ktoe และสัญญาแบบรับประกันผลประหยัด 98.95 ล้านบาท หรือ 2.58 ktoe
และสัญญาแบบการประกันค่าพลังงานหรือต้นทุนสาธารณูปโภคมีผลประหยัด 19.53 ล้านบาท หรือ 0.42 ktoe
(ส่วนของภาคอาคารธุรกิจในปี 2558 ไม่มีการด�าเนินการสัญญาแบบการประกันค่าพลังงานหรือต้นทุนสาธารณูปโภค)

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

หมายเหตุ : ผลประหยัดในปี 2556 ที่เพิ่มสูงขึ้นส่วนหนึ่งมาจากผลการด�าเนินโครงการด้านพลังงานทดแทน
รูปที่ 3.9 ผลประหยัดที่มีสัญญา EPC
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กราฟแสดงสะสมมูลคาผลประหยัดประเภทสัญญาที่มี EPC
ผลประหยัด (ลานบาท)

4,200.00
4,000.00
3,800.00
3,600.00
3,400.00
3,200.00
3,000.00
2,800.00
2,600.00
2,400.00
2,200.00
2,000.00
1,800.00
1,600.00
1,400.00
1,200.00
1,000.00
ผลประหยัด (ลานบาท)
ผลประหยัด (ktoe)

ผลประหยัด (ktoe)

130.00
125.00
120.00
115.00
110.00
105.00
100.00
95.00
90.00
85.00
80.00
75.00

2557
3,861.62
108.57

2558
4,014.52
115.03

2559
4,034.87
115.65

70.00

ผลการด�าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานปี 2559

รูปที่ 3.10 ยอดสะสมมูลค่าผลประหยัดประเภทสัญญาที่มี EPC

จากรูปที่ 3.10 แสดงให้เห็นว่าในปี 2557-2559 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมูลค่าประหยัดรวมจากยอดสะสมที่มี
สัญญา EPC ซึ่งด�าเนินการโดย ESCO นั้น มีผลประหยัด 3,861.62 ล้านบาท หรือ 108.57 ktoe, 4,014.52 ล้านบาท
หรือ 115.03 ktoe และ 4,034.87 บาท หรือ 115.65 ktoe ตามล�าดับ

3.6 จ�ำนวนมำตรกำรที่ด�ำเนินโครงกำรโดยกลไก ESCO

ส�าหรับจ�านวนมาตรการอนุรกั ษ์พลังงานในปี 2557-2559 นัน้ ได้มกี ารรวบรวมข้อมูลและแสดงสัดส่วนของแต่ละ
ปีในการอนุรกั ษ์พลังงานจากการใช้บริการบริษทั จัดการพลังงาน ทัง้ ในภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคารธุรกิจ ซึง่ มาตรการ
ในภาคอุตสาหกรรมที่ได้ด�าเนินการมากที่สุด คือ มีการด�าเนินโครงการในมาตรการระบบอากาศอัด (Air Compressor)
รวม 35 โครงการ รองลงมา คือ มาตรการระบบแสงสว่าง (Lighting) รวม 27 โครงการ และมาตรการอุปกรณ์ปรับระดับ
แรงดันไฟฟ้า (Voltage Regulator) รวม 21 โครงการ โดยพิจารณารายละเอียดได้จาก รูปที่ 3.11 กราฟแสดงจ�านวน
มาตรการของโรงงานอุตสาหกรรม
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จำนวนมาตรการในภาคอุตสาหกรรม
2557

2558

Waste Heat Recovery

5

6

Voltage Regulator

6

3

Variable Speed Drive (VSD)

4

12

7

Solar Cell

6

Ozone

21

2559

4
6

1

other 1 2
Lighting

15

6

6

High Efficiency Motor 1 2 1

8

Heat Pump

21

Heat Pipe 1

22

10

Energy Consulting 1
Boiler

4

6

5

Air conditioning System 2 1
(Evaporative Cooling)
Air conditioning System (Chiller)
Air Compressor

6

22
14

14

รูปที่ 3.11 กราฟแสดงจ�านวนมาตรการในภาคอุตสาหกรรมปี 2557-2559

7

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

Energy Management System
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ส่วนการเปลี่ยนแปลงจ�านวนมาตรการภาคอาคารธุรกิจระหว่างปี 2557 – 2559 ที่ได้ด�าเนินการมากที่สุด คือ
มีการด�าเนินโครงการในมาตรการระบบปรับอากาศแบบใช้เครื่องท�าน�้าเย็น (Chiller) รวม 38 โครงการ รองลงมา คือ
มาตรการระบบแสงสว่าง (Lighting) รวม 24 โครงการ และมาตรการอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable
Speed Drive: VSD) รวม 21 โครงการ ตามล�าดับ โดยแสดงรูปที่ 3.12

จำนวนมาตรการในภาคอาคารพาณิชย
2557
Waste Heat Recovery

2558

2

VSD

15

Voltage Regulator

9

Ozone
other

10

ผลการด�าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานปี 2559

6

Heat Pump

1 3

Energy Management System

Air conditioning System (Chiller)

2

1

High Efficiency Motor

Air conditioning System
(Split Type)

4 2
21

7

Lighting

Boiler

2559

3

7

7

8
6

8

1
11
19

16

3

รูปที่ 3.12 กราฟแสดงจ�านวนมาตรการในอาคารธุรกิจปี 2557-2559
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รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

บทที่ 3

บทที่ 4

4

ผลการด�าเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมธุรกิจ ESCO ประจ�าปี 2559

ผลกำรด�ำเนินงำนภำยใต้
โครงกำรส่งเสริมธุรกิจ ESCO
ประจ�ำปี 2559
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ที่ผ่ำนมำ สถำบันพลังงำนฯ ได้ด�ำเนินกำรส่งเสริมธุรกิจและกระตุ้นตลำดกำรอนุรักษ์
พลังงำนโดยกลไกบริษัทจัดกำรพลังงำนประจ�ำปี 2558 โดยมีแนวทำงกำรด�ำเนินงำน
กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ และพัฒนำศักยภำพของธุรกิจบริษัทจัดกำรพลังงำน ซึ่งแบ่งออกเป็น
5 รูปแบบ คือ

4.1 กำรจัดกิจกรรมกระตุ้นและขยำยตลำดธุรกิจ ESCO

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ร่วมจัดงาน Thailand ESCO Fair 2016
“ESCO ก้าวหน้า ประชารัฐก้าวไกล พาไทยประหยัดพลังงาน” ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้น ให้เกิดการด�าเนินธุรกิจ
การลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานจ�านวน 1,087 คน

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

เป็ น การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เผยแพร่ ผ ลงานและกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การขยายตั ว ของตลาดในการใช้ ก ลไกบริ ษั ท
จัดการพลังงานในการด�าเนินโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม
และอาคารธุรกิจ
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ภายในงานประกอบไปด้วย ส่วนของงานสัมมนา,
บูธนิทรรศการจากบริษัทจัดการพลังงานและสถาบันการ
เงิน และบูธพลังงาน ของพพ. โดยมุ่งเน้นที่จะเผยแพร่
หลักการแนวคิดของธุรกิจบริษทั จัดการพลังงาน โดยน�าเอา
ผลงานความส�าเร็จของโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นและได้
ด�าเนินการโดยบริษทั จัดการพลังงาน เพือ่ ให้สถานประกอบการ
เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการประหยัดพลังงาน
โดยการใช้ บ ริ ษั ท จั ด การพลั ง งาน ดั ง นั้ น ส่ ว นของ
บูธนิทรรศการ ในส่วนนี้จะมีการน�าเสนอรูปแบบ การให้
บริการของบริษทั จัดการพลังงาน (ESCO) ทัง้ ของภาครัฐและเอกชน การสนับสนุนด้านการลงทุนในการอนุรกั ษ์พลังงาน
จากบูธ ESCO Fund และสถาบันการเงิน การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ESCO โดยบูธ ESCO Information Center
จากสถาบันพลังงานฯ และการสนันสนุนการอนุรักษ์พลังงานในโครงการต่างๆ จากบูธกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งสิ้นประมาณ 23 บูธ
ส่ ว นของงานสั ม มนา ช่ ว งเช้ า นายวี ร ศั ก ด์
โฆษิตไพศาล ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบัน
พลั ง งานเพื่ อ อุ ต สาหกรรม สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยการจัดงานในครั้งนี้
นับเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มี
ความสนใจเรื่องการอนุรักษ์พลังงานพบกับเทคโนโลยี
ด้านการประหยัดพลังงานใหม่ ๆ และการลงทุนด้านการอนุรกั ษ์
พลังงาน ได้เข้าชมและเลือกใช้บริการของบริษัทจัดการ
พลังงาน ซึง่ จะส่งผลให้เกิดการขยายตลาดของธุรกิจ ESCO
และท�าให้ทั้งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจเกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการของ ESCO ที่มีมาตรฐาน
การท�างาน ส่งผลให้เกิดความมั่นใจในการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานเพิ่มมากขึ้น
หลังจากนัน้ นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้กล่าวรายงาน
จากการที่ ผ ่ า นมาแนวโน้ ม ความต้ อ งการใช้ พ ลั ง งาน
ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ย่อส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จา่ ยด้านพลังงาน
ทีเ่ ป็นต้นทุนผลิตสินค้าของผูป้ ระกอบการ ท�าให้กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางเพื่อก�ากับและส่งเสริม
ให้เกิดการอนุรกั ษ์พลังงานในทุกๆ ภาคส่วน ของประเทศไทย
ให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านแผนการ
อนุรักษ์พลังงานระยะ 20 ปี (ปี 2558-2579) ซึ่งก�าหนดให้มีค่าดัชนีการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
ให้ลดลงร้อยละ 30 ซึ่ง ESCO ถือว่าเป็นกลไกส�าคัญในการด�าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
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ที่ผ่านมาผลการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไก ESCO สามารถผลักดันให้เกิดโครงการถึง 288 โครงการ
และมีเงินลงทุนกว่า 16,065 ล้านบาท ก่อให้เกิดผลประหยัดพลังงานได้เป็นมูลค่ากว่า 3,338 ล้านบาท หรือ
คิดเป็น 53.29 ktoe
ส�าหรับการด�าเนินงานในปีนี้ พพ. ได้วางกรอบการด�าเนินงานด้านการกระตุ้นตลาดและสร้างความเชื่อมั่น
ในโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบ ESCO เพิ่มมากขึ้น โดยมีการพัฒนามาตรฐานการด�าเนินงานและความเป็นมืออาชีพ
ส�าหรับบริษัทจัดการพลังงาน และให้ความส�าคัญในการผลักดันการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน
ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานราชการ และจัดท�าโครงการน�าร่องการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบ ESCO (ESCO Pilot
Projects) ที่เหมาะสมในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส�าหรับพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก ดร.อารีพงศ์
ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน โดยกล่าวว่า เพื่อให้เกิด
การบรรลุเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปีนั้น
กระทรวงพลั ง งานจะยั ง คงมุ ่ ง เน้ น การส่ ง เสริ ม ESCO
ให้เป็นมาตรการหลักที่มีการด�าเนินการต่อไปในระยะยาว
พร้อมๆ ไปกับการด�าเนินมาตรการในด้านอื่นๆ โดยจะ
ส่ ง เสริ ม ให้ บ ริ ษั ท ESCO เพิ่ ม ศั ก ยภาพการให้ บ ริ ก าร
มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ขยายผลการด�าเนินโครงการ
อนุรักษ์พลังงานแบบ ESCO ให้ครอบคลุมในทุกกลุ่ม
เป้าหมายทั้งภาคเอกชนและราชการ โดยเฉพาะการผลักดันน�ากลไก ESCO ไปสนับสนุนการด�าเนินการด้านอนุรักษ์
พลังงานในอาคารราชการที่มีศักยภาพ รวมถึงมีมาตรการต่างๆ ในการขยายตลาดและธุรกิจ ESCO ให้มีการพัฒนา
และเติบโตอย่างยั่งยืน อาทิ เช่น การสร้างกลไกที่ท�าให้ผู้ประกอบและสถาบันการเงินสามารถร่วมมือกันและเข้าถึง
ความต้องการข้อมูลต่างๆ ที่จ�าเป็นในการท�าโครงการ ESCO ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ
กระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีการรับประกันผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลให้ประเทศ
มีพลังงานใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวต่อไป

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

เพือ่ เป็นการสานต่อและขยายผลการด�าเนินงานให้เพิม่ มากขึน้ การจัดงานสัมมนา Thailand ESCO Fair ในวันนี้
จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานที่เกิดจากการพัฒนามาตรฐานความเป็นมืออาชีพ
ของ ESCO ให้มีศักยภาพสูงในการให้บริการ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการทั้งและภาครัฐและภาคเอกชนมั่นใจ
ในการลงทุนด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นด้วย ESCO ต่อไป
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หลังจากกล่าวเปิด ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project
Awards ให้กับสถานประกอบการที่ประสบผลส�าเร็จจากการใช้ระบบ ESCO จ�านวน 16 แห่ง ดังนี้ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, บริษัท เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง จ�ากัด, บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ�ากัด, บริษัท ชัยนาวี
ห้องเย็น จ�ากัด, บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน), บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด,
บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จ�ากัด, บริษัท เน็ทโต้ แมนูแฟคเชอริ่ง จ�ากัด, บริษัท พาเนล พลัส จ�ากัด, บริษัท พาเนล พลัส
เอ็มดีเอฟ จ�ากัด, บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จ�ากัด, บริษัท โรงน�้าแข็งวังสิงห์ค�า อุตสาหกรรม จ�ากัด, บริษัท สตาร์ส
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน), บริษัท สงขลา แคนนิ่ง จ�ากัด (มหาชน), บริษัท อาหารสากล จ�ากัด
(มหาชน) และ บริษัท เอ็ม เจ อินดัสตรี จ�ากัด

ผลการด�าเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมธุรกิจ ESCO ประจ�าปี 2559

และได้มอบโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ
ESCO Excellence Awards ให้กับ
บริษทั จัดการพลังงานดีเด่น จ�านวน 8 แห่ง
ได้แก่ บริษทั เครสโก้ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด,
บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด,
บริษทั ไทยเอ็นเนอร์ยคี่ อนเซอร์เวชัน่ จ�ากัด,
บริษทั เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริง่ จ�ากัด,
บริษทั สมาร์ท เอ็นเนอร์ยี เซฟวิง่ จ�ากัด,
บริษทั เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชัน่ ซีสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ�ากัด, บริษัท เอ็นเนอร์ยี่
พลัส ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด และ บริษัท
แอสเทน เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

032
Annual Report ESCO 2016.indd 32

9/21/17 3:53 PM

บทที่ 4

ทั้งนี้ยังได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Excellent Supporting Bank Awards ให้กับธนาคารที่ให้การ
สนับสนุนธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานดีเด่น 3 แห่ง คือ ธนาคาร กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด
(มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

จากนัน้ งานจะเริม่ จากการเสวนา “ESCO ก้าวหน้า ประชารัฐก้าวไกล พาไทยประหยัดพลังงาน” โดยมีดา� เนินการ
เสวนาคือ คุณอาลิซาเบธ แซ๊ดเลอร์ ลีนานุไชย โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาดังนี้ ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาการปฏิรูปประเทศ นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), นายหิน นววงศ์ รองประธานกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นายอาทิตย์ เวชกิจ นายกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย
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บทที่ 4

ช่ ว งบ่ า ยการเสวนาช่ ว งที่ 1 การเสวนา
“Success Cases of ESCO” เป็นการน�าเสนอกรณีศกึ ษา
ของโครงการที่ประสบผลส�าเร็จที่ด�าเนินการโดยบริษัท
จัดการพลังงาน โดยตัวแทนจากโรงงาน/อาคาร ที่ประสบ
ผลส� า เร็ จ ในการด� า เนิ น การ ซึ่ ง เป็ น มาตรการอนุ รั ก ษ์
พลังงานที่น่าสนใจ และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO
Project Awards ได้แก่ คู่ที่ 1 โครงการประหยัดพลังงาน
บริษทั เอ็ม เจ อินดัสตรี จ�ากัด ที่ด�าเนินการโดย บริษัท
สมาร์ท เอนเนอยี เซฟวิ่ง จ�ากัด
คู ่ ที่ 2 โครงการติ ด ตั้ ง หม้ อ น�้ า เชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวล
บริษัท สงขลา แคนนิ่ง จ�ากัด ซึ่งด�าเนินการโดย บริษัท
แอสเทน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

ผลการด�าเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมธุรกิจ ESCO ประจ�าปี 2559

คู่ที่ 3 โครงการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ
การใช้ พ ลั ง งานของเครื่ อ งอั ด อากาศ บริ ษั ท ซี พี เ อฟ
(ประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งด�าเนินการโดย บริษัท
จัดการอากาศอัด จ�ากัด

ช่วงที่ 2 เป็นการเสวนา โครงการน�าร่องการอนุรักษ์พลังงานในอาคารหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
(ESCO Pilot Project) เป็นการน�าเสนอกิจกรรมหนึง่ ภายใต้โครงการส่งเสริมธุรกิจและกระตุน้ ตลาดการอนุรกั ษ์พลังงาน
โดยกลไกบริษทั จัดการพลังงาน (ESCO) ซึง่ จะเป็นจุดเริม่ ต้น
ในการน�าธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานเข้าไปเป็นเครื่องมือ
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานให้ กั บ อาคารของหน่ ว ยงานราชการ
หรือ รัฐวิสาหกิจ ที่มีศักยภาพในการลดการใช้พลังงานลง
โดยมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทจัดการพลังงาน
ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวให้เกียรติเป็นผู้เสวนา ได้แก่
การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ บริษัท
ไทยเอ็นเนอร์ยคี่ อนเซอร์เวชัน่ จ�ากัด บริษทั จัดการพลังงาน
ที่ด�าเนินการให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้ง 2 แห่ง
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การส่งเสริมให้เกิดการด�าเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไก ESCO ของโครงการส่งเสริมธุรกิจและกระตุ้นตลาด
การอนุรกั ษ์พลังงานโดยกลไกบริษทั จัดการพลังงาน นอกจากจะมีการจัดสัมมนาประจ�าปี (Thailand ESCO Fair) แล้วนัน้
ภายใต้โครงการฯ ยังมีการจัดกิจกรรม ESCO Business Matching เพื่อเน้นให้เกิดการด�าเนินการในโครงการอนุรักษ์
พลังงานด้วยกลไกบริษทั จัดการพลังงานทีเ่ ป็นรูปธรรม สามารถเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายหลักทีเ่ ป็นผูต้ ดั สินใจในการพิจารณา
ด�าเนินโครงการได้ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Forum ส�าหรับผู้บริหาร และ ESCO Business Matching ในพื้นที่
ต่าง ๆ ได้แก่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค โดยเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง 2 วัน คือ กิจกรรม Forum ส�าหรับผู้บริหาร
ในวันแรก โดยมีกลุม่ เป้าหมายคือผูบ้ ริหารระดับสูงของสถานประกอบการเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในธุรกิจ ESCO ประโยชน์
ที่จะได้รับจากการใช้บริการ ESCO ในวันถัดมามีการจัดกิจกรรม ESCO Business Matching เพื่อให้ให้เกิดการเจรจา
ธุรกิจด้านการอนุรกั ษ์พลังงานร่วมกับบริษทั จัดการพลังงาน จนไปถึงผลักดันให้ผปู้ ระกอบการทีย่ งั ไม่ตดั สินใจลงทุนด�าเนิน
โครงการร่วมกับ ESCO ให้เกิดความเชื่อมั่นในธุรกิจ ESCO มากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นจัดขึ้นทั้งสิ้น 10 ครั้ง
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บทที่ 4

4.1.2 กำรจัดสัมมนำย่อยเพื่อกำรกระตุ้นและขยำยตลำดธุรกิจ ESCO

4.1.2.1 กิจกรรม Forum ส�ำหรับผู้บริหำร

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

Forum ส�าหรับผู้บริหาร “ผู้บริหารกับการลดต้นทุนด้านพลังงานด้วย ESCO” ครั้งที่ 1
สถาบันพลังงานฯ จัดให้มีงาน Forum ส�าหรับผู้บริหาร “ผู้บริหารกับการลดต้นทุนด้านพลังงานด้วย ESCO”
ครัง้ ที่ 1 ณ ห้องเธียร่า ชัน้ 3 โรงแรมเมเปิล ถนนบางนา-ตราด กรุงเทพฯ เมือ่ วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00-20.30
น. ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณอนุชา อนันตศานต์ ผู้อ�านวยการส�านักก�ากับและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน
โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 50 คน
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บทที่ 4

Forum ส�าหรับผู้บริหาร “ผู้บริหารกับการลดต้นทุนด้านพลังงานด้วย ESCO” ครั้งที่ 2
สถาบันพลังงานฯ จัดให้มีงาน Forum ส�าหรับผู้บริหาร “ผู้บริหารกับการลดต้นทุนด้านพลังงานด้วย ESCO”
ครัง้ ที่ 2 ณ ห้องกินรี ชัน้ 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เมือ่ วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 17.0020.30 น. ซึง่ ได้รบั เกียรติจาก คุณดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน เป็นประธาน
เปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 63 คน

ผลการด�าเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมธุรกิจ ESCO ประจ�าปี 2559

Forum ส�าหรับผู้บริหาร “ผู้บริหารกับการลดต้นทุนด้านพลังงานด้วย ESCO” ครั้งที่ 3
สถาบันพลังงานฯ จัดให้มีงาน Forum ส�าหรับผู้บริหาร “ผู้บริหารกับการลดต้นทุนด้านพลังงานด้วย ESCO”
ครั้งที่ 3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เวลา 17.00-20.30 น. ซึ่งได้รบั เกียรติจาก คุณอนุชา อนันตศานต์ ผู้อา� นวยการส�านักก�ากับ
และอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 43 คน
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บทที่ 4

Forum ส�าหรับผู้บริหาร “ผู้บริหารกับการลดต้นทุนด้านพลังงานด้วย ESCO” ครั้งที่ 4
สถาบันพลังงานฯ จัดให้มีงาน Forum ส�าหรับผู้บริหาร “ผู้บริหารกับการลดต้นทุนด้านพลังงานด้วย ESCO”
ครั้งที่ 4 เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ Dolphin โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง เวลา 17.00-20.30 น.
ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณกิตติพงษ์ รัตนาพิศุทธิกุล วิศวกรช�านาญการพิเศษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 40 คน

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

Forum ส�าหรับผู้บริหาร “ผู้บริหารกับการลดต้นทุนด้านพลังงานด้วย ESCO” ครั้งที่ 5
สถาบันพลังงานฯ จัดให้มีงาน Forum ส�าหรับผู้บริหาร “ผู้บริหารกับการลดต้นทุนด้านพลังงานด้วย ESCO”
ครั้งที่ 5 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00-20.30 น. ณ ห้องเอลแกรนด์ อมตะสปริง คันทรีคลับ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณกิตติพงษ์ รัตนาพิศุทธิกุล รักษาการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงาน
ทั้งสิ้น 40 คน
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บทที่ 4

4.1.2.2 ESCO Business Matching
การจัดกิจกรรม ESCO Business Matching จัดขึ้นจ�านวน 5 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้บริหารระดับต้นหรือ
ระดับจัดการที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรม โรงงานควบคุม อาคารควบคุม รวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

ผลการด�าเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมธุรกิจ ESCO ประจ�าปี 2559

ESCO Business Matching ครั้งที่ 1
สถาบันพลังงานฯ จัดให้มีงาน ESCO Business Matching ครั้งที่ 1 ณ ห้องเธียร่า ชั้น 3 โรงแรมเมเปิล
ถนนบางนา-ตราด กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. คุณหิน นววงศ์ รองประธาน
คณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 70 คน และการจับคู่
ธุรกิจทั้งสิ้น

ESCO Business Matching ครั้งที่ 2
สถาบันพลังงานฯ จัดให้มีงาน ESCO Business Matching ครั้งที่ 2 ณ ห้องกินรี ชั้น 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง
แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เมือ่ วันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. คุณหิน นววงศ์ รองประธานคณะกรรมการ
บริหารสถาบันพลังงานฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 86 คน
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บทที่ 4

ESCO Business Matching ครั้งที่ 3
สถาบันพลังงานฯ จัดให้มีงาน ESCO Business Matching ครั้งที่ 3 ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการ
โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
คุณหิน นววงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงาน
ทั้งสิ้น 65 คน

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

ESCO Business Matching ครั้งที่ 4
สถาบันพลังงานฯ จัดให้มีงาน ESCO Business Matching ครั้งที่ 3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559
เวลา 13.00-16.00 น. คุณกิตติพงษ์ รัตนาพิศุทธิกุล วิศวกรช�านาญการพิเศษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 65 คน
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บทที่ 4

ESCO Business Matching ครั้งที่ 5
สถาบันพลังงานฯ จัดให้มีงาน ESCO Business Matching ครั้งที่ 5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องเอลแกรนด์ อมตะสปริง คันทรีคลับ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณกิตติพงษ์ รัตนาพิศุทธิกุล วิศวกรช�านาญการพิเศษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 61 คน

4.2 กำรสร้ำงและขยำยเครือข่ำยในกำรส่งเสริมกำรลงทุน

การสร้างและขยายเครือข่ายในการส่งเสริมการลงทุนโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบ ESCO จัดขึ้นจ�านวน 3 ครั้ง
กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ สถาบันการเงิน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ และต่างประเทศ
โดยจัดกิจกรรมดังนี้

ผลการด�าเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมธุรกิจ ESCO ประจ�าปี 2559

4.2.1 กำรสร้ำงเครือข่ำยกับสถำบันกำรเงิน / แหล่งเงินทุน

สถาบันพลังงานฯ ได้ประสานงานกับธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) เชิญชวนและประชาสัมพันธ์
ให้ธนาคารดังกล่าว ส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวดสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน
(ESCO Excellent Financial Supporting Awards 2016) รวมถึงการเชิญชวนเข้าร่วมออกบูธนิทรรศการงาน Thailand
ESCO Fair 2016 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ซึ่งมีธนาคารที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเสนอรายชื่อส่งผลงานประกวดรางวัล
ดังกล่าวจ�านวน 3 แห่ง คือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งธนาคารทั้ง 3 แห่งได้รับโล่ประกาศ
เกี ย รติ คุ ณ สถาบั น การเงิ น ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ บริ ษั ท จั ด การพลั ง งาน (ESCO Excellent Financial
Supporting Awards 2016) ทั้งหมด นอกจากนี้มีธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทยเข้าร่วมออกบูธนิทรรศการงาน
Thailand ESCO Fair 2016 อีกด้วย
จากรายชือ่ ธนาคารทัง้ 3 แห่งนัน้ ธนาคารกรุงไทยเป็นเครือข่ายเดิมทีไ่ ด้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
สถาบันพลังงานฯ ตั้งแต่ปี 2553 แต่ยังไม่เคยส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ในปีนี้จึงเป็นการพัฒนาความร่วมมือเดิมกับ
ธนาคารดังกล่าวที่สถาบันพลังงานฯ สามารถผลักดันให้ธนาคารกรุงไทยมีความสนใจที่จะร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สินเชือ่ /โปรแกรมทีเ่ กีย่ วข้องด้านพลังงานหรือธุรกิจ ESCO ให้เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ และส่งผลให้ได้รบั โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ
ด้วยนั้น
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นอกจากนี้ มีธนาคารกรุงเทพที่มีการขยายผลเครือข่ายความร่วมมือจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากธนาคารกรุงเทพ
ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่าย ESCO-Bank Networking จนได้รับความรู้เข้าใจในธุรกิจ ESCO มากขึ้น และธนาคาร
มีสนิ เชือ่ /โปรแกรมทีเ่ กีย่ วข้องด้านพลังงานอยูแ่ ล้ว ส่งผลให้ธนาคารมีความสนใจในการประชาสัมพันธ์สนิ เชือ่ /โปรแกรม
เพิ่มมากขึ้นจึงส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัล ESCO Excellent Financial Supporting Awards 2016 ในปีนี้
เพื่อให้ผู้ประกอบการ บริษัทจัดการพลังงานได้รู้จักสินเชื่อต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

สินเชื่อธนาคารกสิกรไทย
K-Energy Saving Guarantee Program (Solar Rooftop)
K-Energy Saving Guarantee Program (โปรแกรมสินเชือ่ รับประกันการรับประกันผลประหยัดพลังงาน
กสิกรไทย)
K Top-Up Loan for Energy Saving (Lighting Solution)
สินเชื่อธนาคารกรุงเทพ
สินเชื่อบัวหลวงกรีน
ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน ทางเลือกใหม่ส�าหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุน
เพื่อการประหยัดพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หรือการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สินเชื่อธนาคารกรุงไทย
สินเชื่อกรุงไทย ประหยัดพลังงาน Green Loan

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

สินเชื่อด้านพลังงานของธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทยที่สถาบันพลังงานฯ จะร่วม
ประชาสัมพันธ์ให้บริษทั จัดการพลังงานและผูป้ ระกอบการผ่านกิจกรรมต่างๆ ของโครงการมาใช้ ซึง่ สามารถสรุปรายชือ่
สินเชื่อทั้ง 3 ธนาคารได้ดังนี้
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4.2.2 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนในประเทศ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
สถาบันพลังงานฯ ได้จดั กิจกรรม ESCO Networking กับกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ ให้วนั ที่ 25 พฤษภาคม 2559
ที่ผ่านมา สถาบันพลังงานและผู้แทนจากสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน
ในประเด็นหลักเกีย่ วกับมาตรฐานการท�างานของ ESCO รูปแบบของสัญญาพลังงาน แนวทางการตรวจวัดและพิสจู น์ผล
กับผูบ้ ริหารของกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา มีผเู้ ข้าร่วมประชุมประมาณ
50 คน

ผลการด�าเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมธุรกิจ ESCO ประจ�าปี 2559

4.2.3 กำรสร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนบริษัทจัดกำรพลังงำนของต่ำงประเทศ
สถาบันพลังงานเพือ่ อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ JAESCO และ Jyukankyo Research
Institute ประเทศญี่ปุ่น จัดให้มีงานสัมมนา ESCO Business Opportunities between Japan and Thailand
เพื่อเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ESCO ในประเทศไทย และ ESCO ในประเทศญี่ปุ่น ให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ รวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดให้เกิดการ Business Matching
ระหว่าง ESCO ของประเทศญี่ปุ่น จ�านวน 4 บริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการเจรจาทางธุรกิจ ให้เกิดการเป็นคู่ค้า
ทางธุรกิจระหว่างกัน โดยได้รบั เกียรติจาก คุณประพนธ์ วงษ์ทา่ เรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน
เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 68 คน โดยจัดขึ้นที่ห้องพาโนราม่า 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
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4.3 กำรจั ด ท� ำ สื่ อ เผยแพร่ เ กี่ ย วกั บ กำรด� ำ เนิ น โครงกำรอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งำน
โดย ESCO
4.3.1 รำยงำนประจ�ำปีสถำนภำพธุรกิจบริษทั จัดกำรพลังงำน (ESCO Annual Report)

สถาบันพลังงานฯ ได้ด�าเนินการจัดท�ารายงานประจ�าปี 2559 สถานภาพธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO
Annual Report) เพื่อรายงาน ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานประจ�าปี ซึ่งอยู่ภายใต้
โครงการฯ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกิจ ESCO ให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลมากขึ้น

4.3.2 สือ่ วีดที ศั น์เผยแพร่กรณีตวั อย่ำงโครงกำร ESCO ทีป่ ระสบผลส�ำเร็จ จ�ำนวน 5 เรือ่ ง

สถาบันพลังงานฯ ได้ด�าเนินการจัดท�าสื่อวีดีทัศน์ภาพรวมโครงการฯ และกรณีศึกษาความส�าเร็จจากการด�าเนิน
การของบริษัทจัดการพลังงาน จ�านวน 5 แห่ง ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท จอห์นสัน แอนด์
จอห์นสัน (ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) บริษัท เฟดเดอรัล อิเลคตริค จ�ากัด และ
บริษทั อาหารสากล จ�ากัด (มหาชน) เพือ่ ใช้เป็นสือ่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กรณีศกึ ษาความส�าเร็จจากการอนุรกั ษ์พลังงาน
โดยบริษัทจัดการพลังงาน และสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจ ESCO ให้แก่ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น

4.4 กำรขึ้นทะเบียนบริษัทจัดกำรพลังงำนในประเทศไทยตำมหลักเกณฑ์

4.5 กำรน�ำผลกำรศึกษำและกำรพัฒนำต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในโครงกำรมำเผยแพร่
หรืออบรมให้ควำมรู้กับบริษัท ESCO และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดกำรอบรม
อย่ำงน้อย 7 ครั้ง และกำรจัดสัมมนำเผยแพร่ผลงำนโครงกำรในภำพรวม
อย่ำงน้อย 1 ครั้ง
4.5.1 กำรอบรมให้ควำมรูเ้ กีย่ วกับบริษทั จัดกำรพลังงำน จ�ำนวน 6 ครัง้
4.5.1.1 กำรจัดอบรมให้ควำมรู้ส�ำหรับบริษัทจัดกำรพลังงำน
เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการให้บริการของบริษัทจัดการพลังงาน ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ
และสากล และสร้างความเชือ่ มัน่ แก่กลุม่ ผูป้ ระกอบการในการตัดสินใจเลือกใช้บริษทั จัดการพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในเรือ่ งของการพัฒนาศักยภาพให้แก่บคุ ลากรของบริษทั จัดการพลังงาน ในเรือ่ งความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับแนวทางการ
ด�าเนินธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานอย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย จึงจัดท�าหลักสูตร

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

สถาบันพลังงานฯ ได้จัดท�าคู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงานขึ้นเพื่อให้บริษัทที่มีความประสงค์
จะด�าเนินธุรกิจรูปแบบ ESCO และต้องการยื่นขอเป็นบริษัทจัดการพลังงาน และด�าเนินธุรกิจรูปแบบ ESCO จริง
ใช้เป็นแนวทางในการจัดท�าเอกสารให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด มีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
และสะดวกต่อคณะกรรมการในการพิจารณาเอกสารได้อย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก ข.
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ที่มีเนื้อหาครอบคลุมภาพรวมของการด�าเนินธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานและด�าเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่กลุ่มบริษัท
จัดการพลังงานไทยรวมไปถึงผูท้ สี่ นใจอยากจะเริม่ ต้นธุรกิจจัดการพลังงาน โดยก�าหนดวัตถุประสงค์ในการด�าเนินโครงการ
ดังต่อไปนี้
เพื่ อ สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจแนวทางการด� า เนิ น ธุ ร กิ จ บริ ษั ท จั ด การพลั ง งาน (ESCO) อย่ า งถู ก ต้ อ ง
และมีมาตรฐาน
เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจในเทคนิควิธกี ารด้านต่างๆ ทีจ่ า� เป็นส�าหรับการด�าเนินธุรกิจบริษทั จัดการพลังงาน
ให้ประสบผลส�าเร็จ
เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจในข้อก�าหนดของมาตรฐานบริษทั จัดการพลังงานไทย และน�าความรูค้ วามเข้าใจ
ไปพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท�างานของบริษัทจัดการพลังงานให้ถูกต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดของ
มาตรฐาน

ผลการด�าเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมธุรกิจ ESCO ประจ�าปี 2559

การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO ส�าหรับบริษัทจัดการพลังงาน ครั้งที่ 1 (ด้านบริหาร)
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO ส�าหรับบริษัทจัดการพลังงานครั้งที่ 1
(ด้านบริหาร) เพื่อให้บริษัทจัดการพลังงานเกิดความรู้ความเข้าใจแนวทางการด�าเนินธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานอย่าง
ถูกต้องและมีมาตรฐาน ณ ห้องอินทนิล ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม
2559 เวลา 08.30-16.00 น. ได้รบั เกียรติจากคุณโกมล บัวเกตุ ผูอ้ า� นวยการส�านักก�ากับและอนุรกั ษ์พลังงาน กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 41 คน

การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO ส�าหรับบริษัทจัดการพลังงาน ครั้งที่ 2 (ด้านเทคนิค)
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO ส�าหรับบริษัทจัดการพลังงานครั้งที่ 2
(ด้านเทคนิค) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเทคนิควิธีการด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นในการด�าเนินธุรกิจให้ประสบผลส�าเร็จ
ณ ห้องอินทนิล ชัน้ 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น.
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 40 คน
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สถาบันพลังงานเพือ่ อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จดั การอบรมให้ความรูด้ า้ นESCO ส�าหรับ
กลุ่มอาคารธุรกิจและอาคารราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
ณ ห้องพาโนราม่า 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาคารเล็งเห็นถึงความ
ส�าคัญของการลดต้นทุนด้านพลังงาน และมีความรู้ ความเข้าใจรูปแบบการด�าเนินงานของ ESCO ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่ง
ในการอนุรกั ษ์พลังงานอย่างมืออาชีพ ซึง่ ได้ถกู ก�าหนดเป็นหนึง่ ในมาตรการหลักภายใต้แผนอนุรกั ษ์พลังงานปี พ.ศ. 25582579 โดยได้รบั เกียรติจาก คุณวิรตั น์ ทรงงาม ผูอ้ า� นวยการกลุม่ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน 2 เป็นประธานเปิดการอบรม
ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจ�านวน 52 คน

บทที่ 4

4.5.1.2 กำรจัดอบรมให้ควำมรูส้ ำ� หรับกลุม่ อำคำรธุรกิจ/อำคำรรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ จ�ำนวน 1 ครัง้

4.5.1.3 กำรจัดอบรมให้ควำมรู้ส�ำหรับกลุ่มสถำบันกำรเงิน/แหล่งเงินทุน จ�ำนวน 1 ครั้ง

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO
ส�าหรับสถาบันการเงิน/แหล่งเงินทุน ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องบอร์ดรูม 3
โซนซี ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อให้บุคลากรของสถาบันการเงิน/แหล่งเงินทุน เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในการรูปแบบการด�าเนินงานของธุรกิจ ESCO การวิเคราะห์ทางการเงินและความเสีย่ งส�าหรับโครงการอนุรกั ษ์พลังงาน
โดยได้รับเกียรติจากคุณวิรัตน์ ทรงงาม ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2 เป็นประธานเปิดการอบรม
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 43 คน
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บทที่ 4

4.5.1.4 กำรจัดอบรมให้ควำมรู้ส�ำหรับกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม จ�ำนวน 2 ครั้ง

ผลการด�าเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมธุรกิจ ESCO ประจ�าปี 2559

การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO ส�าหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO
ส�าหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องบอร์ด
รูม 4 โซนซี ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อให้บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรม เกิดความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ
ESCO ที่สามารถเข้าไปด�าเนินการอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการได้ โดยมีการรับประกันผลประหยัด นอกจากนี้
ยังมีการแนะน�าแหล่งเงินทุนให้กับผู้เข้าร่วม รวมไปถึงพื้นฐานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (M&V)
ซึ่งจะท�าให้เกิดความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการเลือกใช้ ESCO ในการอนุรักษ์พลังงานได้ โดยได้รับเกียรติจากคุณวิรัตน์
ทรงงาม ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2 เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 38 คน

การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO ส�าหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO
ส�าหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องบอร์ดรูม 4
โซนซี ชัน้ 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ เพือ่ ให้บคุ ลากรในโรงงานอุตสาหกรรม เกิดความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจ ESCO
ที่สามารถเข้าไปด�าเนินการอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการได้ โดยมีการรับประกันผลประหยัด นอกจากนี้
ยังมีการแนะน�าแหล่งเงินทุนให้กับผู้เข้าร่วม รวมไปถึงพื้นฐานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (M&V)
ซึ่ ง จะท� า ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น ให้ ผู ้ ป ระกอบการเลื อ กใช้ ESCO ในการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานได้ โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
คุณกิตติพงษ์ รัตนาพิศทุ ธิกลุ รักษาการผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอนุรกั ษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการ ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมทัง้ สิน้ 39 คน
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สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดให้มีการเยี่ยมชมสถานประกอบการ
ทีป่ ระสบความส�าเร็จด้านการอนุรกั ษ์พลังงานโดยกลไก ESCO ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 07.00-12.00 น.
ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด (โรงงานส�าโรง) โดยเป็นสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ESCO Project
Awards 2016 ในงาน Thailand ESCO Fair 2016 ทีผ่ า่ นมา สถานประกอบการด�าเนินงานในมาตรการ Air Compressor
ท�าให้เกิดผลประหยัดได้ถึง 0.78 ล้านบาทต่อปี โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 41 คน

บทที่ 4

4.5.2 กำรจัดเยี่ยมชมสถำนประกอบกำรที่ประสบควำมส�ำเร็จจ�ำนวน 1 ครั้ง

สถาบันพลังงานเพือ่ อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จดั งาน สัมมนาเผยแพร่ผลงานโครงการ
ในภาพรวม “ESCO ก้าวหน้า ประชารัฐก้าวไกล พาไทยประหยัดพลังงาน” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน เวลา 08.3016.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความส�าเร็จ
จากผลการด�าเนินงานภายใต้โครงการฯ ซึง่ จะก่อให้เกิดความเชือ่ มัน่ และส่งเสริมให้สถานประกอบการกลุม่ อุตสาหกรรม
และธุรกิจ ในการตัดสินใจเลือกใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company; ESCO) ที่มีการพัฒนา
มาตรฐานการท�างาน (Code of Practice) และแนวทางการตรวจวัดและพิสจู น์ผลประหยัดส�าหรับบริษทั จัดการพลังงาน
ในประเทศไทย ในการด�าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างเหมาะสม

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

4.5.3 กำรจัดสัมมนำเผยแพร่ผลงำนโครงกำรในภำพรวมจ�ำนวน 1 ครั้ง
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บทที่ 1

5

บทน�ำ

แหล่งเงินทุน
เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน
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บทที่ 5

กำรส่งเสริมธุรกิจบริษัทจัดกำรพลังงำนที่ผ่ำนมำ นอกจำกกำรจัดกิจกรรม เผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบกำรด�ำเนินกำรอนุรักษ์พลังงำน
โดยกลไก ESCO แล้วนั้น กำรด�ำเนินกำรอนุรักษ์พลังงำนทั้งในภำคอุตสำหกรรมและ
ภำคอำคำรธุรกิจ ต้องอำศัยกำรลงทุนส�ำหรับมำตรกำรในกำรอนุรักษ์พลังงำนเพื่อให้เกิด
ศักยภำพในกำรประหยัดพลังงำนและช่วยลดต้นทุนกำรผลิตได้มำกขึ้น
ปัจจุบัน ทั้งภาครัฐ และสถาบันการเงินต่างๆ มีความยินดีให้การสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน โดยกลไก ESCO
ไม่ว่าจะเป็นโครงการในส่วนของภาครัฐ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารที่ให้สินเชื่อสนับสนุนหลายรูปแบบ เพื่อให้
ผูป้ ระกอบการสามารถลดต้นทุนจากการใช้พลังงาน รวมถึงการบริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นแนวทางส�าหรับผูป้ ระกอบการทีส่ นใจลงทุน ในการอนุรกั ษ์พลังงานในสถานประกอบการของตนเอง
สามารถศึกษารายละเอียดและข้อมูลของแหล่งเงินทุนทีส่ นับสนุนการอนุรกั ษ์พลังงานจากทัง้ ภาครัฐ และสถาบันการเงิน
ต่าง ๆ ดังนี้

5.1 กำรส่งเสริมเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำนจำกภำครัฐ

โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรกั ษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ESCO Revolving Fund) เป็นกลไกทีร่ เิ ริม่ ขึน้
โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อช่วยให้การส่งเสริมการลงทุนและ
สนับสนุนแก่ภาคเอกชนในการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การสนันสนุน
การลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพทางเทคนิค แต่ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนหรือสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ได้เพียงพอ
รวมทัง้ เพือ่ ส่งเสริมการลงทุนในโครงการทีม่ กี ารอาศัยกลไกบริษทั จัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)
ซึ่งเป็นธุรกิจการให้บริการด้านอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทนแบบครบวงจรที่มีการรับประกันผลประหยัดพลังงาน
โครงการ ESCO Fund เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 โดย พพ. ได้มอบหมายให้มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
(มพส.) หรือ Energy for Environment Foundation (E for E) และมูลนิธิอนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย หรือ
The Energy Conservation Foundation of Thailand (ECFT) เป็นผู้บริหารโครงการ (Fund Manager) ท�าหน้าที่
พิจารณาข้อเสนอโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ยื่นขอรับการสนับสนุน รวมถึงท�าหน้าที่ติดตาม
และบริหารการลงทุนในโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
โครงการจะส่งเสริมการลงทุนในหลายลักษณะ อาทิเช่น ร่วมลงทุนในโครงการ (Equity Investment), ร่วมลงทุน
ในบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Venture Capital), ร่วมลงทุนในการพัฒนาและซื้อขายคาร์บอนเครดิต (Carbon
Market), การเช่าซื้ออุปกรณ์ (Equipment Leasing), การอ�านวยเครดิตให้สินเชื่อ (Credit Guarantee Facility)
และการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (Technical Assistance)

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

5.1.1 โครงกำรส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนอนุรักษ์พลังงำนและพลังงำนทดแทน (ESCO
Revolving Fund)
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มูลนิธิพลังงำนเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.)
มูลค่ำโครงกำร
ระยะเวลำด�ำเนินโครงกำร

:
:

ผู้ให้กำรสนับสนุน

:

ผู้บริหำรโครงกำร

:

300 ล้านบาท
(1) ช่วงด�าเนินการส่งเสริมการลงทุน
เมษายน 2558 - มีนาคม 2560
(2) ช่วงด�าเนินการติดตามและบริหารการลงทุน
เมษายน 2560 - มีนาคม 2565
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
กระทรวงพลังงาน
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ภายใต้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรกั ษ์พลังงาน ได้จดั ตัง้ “โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรกั ษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียน
(ESCO Revolving Fund)” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
โดยให้ความช่วยเหลือด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการแต่ยังขาดปัจจัยการลงทุน
และช่วยให้ผปู้ ระกอบการหรือผูล้ งทุนได้ประโยชน์จากการขายคาร์บอนเครดิต ทัง้ นีม้ ลู นิธพิ ลังงานเพือ่ สิง่ แวดล้อม (มพส.)
เป็นหนึ่งในสองหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการ
วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนให้เพิ่มมากขึ้นในภาคเอกชน
2. กระตุ้นและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถลดต้นทุนด้านพลังงาน
3. ส่งเสริมให้ธุรกิจการจัดการพลังงานให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น
4. ส่งเสริมให้มีการใช้งานอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทนที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

แหล่งเงินทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ
ผูป้ ระกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และ/หรือ บริษทั จัดการพลังงาน (Energy Service Company - ESCO)
ทีจ่ ะด�าเนินการพัฒนาโครงการด้านอนุรกั ษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทน ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดปริมาณการใช้พลังงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หรือต้องการลงทุนด้านพลังงานทดแทน
ลักษณะกำรส่งเสริมกำรลงทุน
1) การเข้าร่วมลงทุนในส่วนทุนของโครงการ (Equity Investment)
ESCO Revolving Fund จะเข้าร่วมลงทุนในส่วนทุนของโครงการด้านพลังงานทดแทนหรือ
อนุรักษ์พลังงานที่ก่อให้เกิดผลประหยัดพลังงาน
หลักเกณฑ์การร่วมลงทุน
ร่วมลงทุน 10% - 50% ของส่วนทุน แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อโครงการ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นหลัก
ระยะเวลาร่วมลงทุนสูงสุดไม่เกิน 7 ปี
มพส. ถอนการลงทุนโดยขายหุ้นคืนให้แก่ผู้พัฒนาโครงการ/ผู้ถือหุ้นหลัก หรือหาผู้ร่วมลงทุนรายใหม่
ราคาหุ้นที่ขายคืนจะเป็นราคาตามที่ตกลงในสัญญาร่วมลงทุน
มพส. จะเข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท
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2) การเช่าซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน/พลังงานทดแทน (Equipment Leasing)
ESCO Revolving Fund จะเป็นผูอ้ อกเงินในการซือ้ อุปกรณ์เพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
ให้กับผู้ประกอบการก่อน และท�าสัญญาเช่าซื้อระยะยาวกับผู้ขอรับการสนับสนุน โดยผู้ประกอบการจะต้องท�าการ
ผ่อนช�าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายงวด งวดละเท่าๆ กัน ตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อ
หลักเกณฑ์การเช่าชื้อ
สนับสนุนการเช่าซื้ออุปกรณ์ได้ 100% ของราคาอุปกรณ์ แต่ไม่เกิน 25 ล้านบาท
ระยะเวลาการผ่อนช�าระคืนไม่เกิน 5 ปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.5% ต่อปี (Flat Rate)
มพส. ไม่คิดค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์และประเมินโครงการ
ก�าหนดระยะเวลาปลอดช�าระเงินต้นและดอกเบี้ย (Grace Period) สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
3) การเข้าร่วมทุนกับบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Venture Capital)
ESCO Revolving Fund จะเข้าร่วมลงทุนในบริษทั จัดการพลังงานโดยเข้าซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนจดทะเบียนของ
บริษัท ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้บริษัทมีทุนในการประกอบกิจการด้านอนุรักษ์พลังงานมากขึ้น
หลักเกณฑ์การร่วมลงทุน
ร่วมทุน 10% - 30% ของทุนจดทะเบียน แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นหลัก
ระยะเวลาร่วมลงทุนสูงสุดไม่เกิน 7 ปี
มพส. ถอนการลงทุนโดยขายหุ้นคืนให้เจ้าของกิจการ
ราคาหุ้นที่ขายคืนจะเป็นราคาตามที่ตกลงในสัญญาร่วมลงทุน
มพส. จะเข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท

5) การอ�านวยเครดิตให้สินเชื่อ (Credit Guarantee Facility)
ESCO Revolving Fund จะร่วมกับสถาบันการเงินหรือองค์กรที่ให้การสนับสนุนในเรื่องการค�้าประกัน
เครดิต (Credit Guarantee) เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับการปล่อยสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ ESCO Revolving
Fund จะออกหนังสือค�้าประกัน ให้แก่ผู้ประกอบการโดยจ�ากัด จ�านวนเงินตามความเสี่ยงของโครงการ แต่ไม่เกิน
10 ล้านบาท โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับประกันสินเชื่อในอัตราต�่า
6) การช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance)
ESCO Revolving Fund จะให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ได้แก่ การให้ค�าปรึกษาใน การพั ฒ นา
โครงการและการด�าเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแก่สถานประกอบการ ผู้พัฒนาโครงการ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายส�าหรับการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้น (Walk-Through Audit) รวมถึงร่วมตรวจสอบผล
ประหยัดพลังงานภายหลังการติดตัง้ อุปกรณ์แล้วเสร็จ ในกรณีทผี่ ปู้ ระกอบการยังมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับผลประหยัดทีเ่ กิดขึน้

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

4) การช่ ว ยให้ โ ครงการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน/พลั ง งานทดแทนได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ จ ากโครงการที่
ให้การสนับสนุนด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Project Facility)
ESCO Revolving Fund จะช่วยพัฒนาข้อเสนอรายละเอียดโครงการ รวมถึงประสานงาน กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการฯ ได้สิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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กำรรับเอกสำรกำรส่งเสริมกำรลงทุน
สามารถดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ที่ www.efe.or.th
หรือขอรับเอกสารการส่งเสริมการลงทุน ได้ที่
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.)
Energy for Environment Foundation (E for E)
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 0-2953-9881-4 โทรสาร 0-2953-9885
www.efe.or.th Email : escorevolvingfund@efe.or.th

มูลนิธิอนุรักษ์พลังงำนแห่งประเทศไทย (มอพท.)
มูลค่ำโครงกำร
:
ระยะเวลำด�ำเนินโครงกำร :

ผู้ให้กำรสนับสนุน

:

ผู้บริหำรโครงกำร

:

200 ล้านบาท
(1) ช่วงด�าเนินการส่งเสริมการลงทุน
เมษายน 2558 - มีนาคม 2560
(2) ช่วงด�าเนินการติดตามและบริหารการลงทุน
เมษายน 2560 - มีนาคม 2565
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
กระทรวงพลังงาน
มูลนิธิอนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย (มอพท.)

แหล่งเงินทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ควำมเป็นมำ
จากความส�าเร็จของการด�าเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ESCO
Fund) ทีก่ รมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.) ได้ดา� เนินการอย่างต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา
ในปี พ.ศ. 2558 มูลนิธิอนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย (หนึ่งในผู้จัดการกองทุนฯ) ได้รับจัดสรรเงินจ�านวน
200 ล้านบาท ในการส่งเสริมผูป้ ระกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐทีม่ ศี กั ยภาพดี บริษทั จัดการพลังงาน (ESCO)
และบริษทั จัดหาอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เพือ่ กระตุน้ และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในโครงการด้านอนุรกั ษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์กำรร่วมลงทุน / ส่งเสริมกำรลงทุน
1) เป็นโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและหรือพลังงานทดแทน ตามมาตรการ 7 และ มาตรการ 17 ของ
พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ
2) มีผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
3) มีอัตราความเสี่ยงด้านการลงทุนทั้งด้านเทคนิค และด้านการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
4) สามารถน�าส่วนหนึ่งของผลประหยัดที่เกิดขึ้นมาช�าระคืนเงินกองทุนฯ ภายใต้เงื่อนไขและกรอบ
ระยะเวลาที่ก�าหนด
5) มีการน�ารูปแบบงานบริการของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ที่มีรายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผล
ประหยัดภายหลังการติดตั้งอุปกรณ์แล้ว รวมทั้งการรับประกันผลประหยัดมาใช้ผ่อนช�าระค่าเช่าซื้อ
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มูลนิธิฯ สามารถพิจารณาช่วยสนับสนุนการลงทุนภายใต้ขอบเขตการด�าเนินงานของโครงการฯ ดังต่อไปนี้
1) การเข้าร่วมลงทุนในส่วนทุนของโครงการ (Equity Investment) อุดหนุนการลงทุนอยูใ่ นช่วง 0% - 50%
ของเงินลงทุน ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อโครงการ
2) การร่วมทุนกับบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Venture Capital) อุดหนุนการด�าเนินการของธุรกิจ
อยู่ในช่วง 10% - 30% ของทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 50 ล้านบาท
3) การเช่าซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน/พลังงานทดแทน (Equipment Leasing) ช่วยผ่อนซื้ออุปกรณ์
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานได้ 100% แต่ไม่เกิน 25 ล้านบาทต่อโครงการ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.5% ต่อปี
(Flat Rate) ระยะเวลาผ่อนคืนเงินไม่เกิน 5 ปี
4) การสนับสนุนด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมูลนิธฯิ จะช่วยพัฒนาข้อเสนอรายละเอียดโครงการ
รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการฯ ได้สิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
5) การอ�านวยเครดิตให้สินเชื่อ (Credit Guarantee Facility) โดยมูลนิธิฯ จะออกหนังสือค�้าประกันให้แก่
โครงการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน/ธนาคารพาณิชย์
ทั้งนี้มูลนิธิฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม
6) การช่วยเหลือทางเทคนิค อาทิ การตรวจสอบรายงาน Feasibility Study การให้ค�าปรึกษาแก่โรงงาน/
อาคาร สถาบันการเงิน หรือผู้ลงทุนรายอื่นที่สนใจ รวมถึงงานด้านข้อมูลการเผยแพร่กรณีศึกษา
มูลนิธิอนุรักษ์พลังงำนแห่งประเทศไทย
เลขที่ 17 สะพานกษัตริย์ศึก ถนนพระราม1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์: 0-2621-8530, 0-2621-8531-9 ต่อ 501, 502 โทรสาร: 0-2621-8503
อีเมล์ : escofund@ecft.org
เว็บไซต์: www.ecft.org

5.2.1 สินเชือ่ ด้ำนพลังงำนธนำคำรกสิกรไทย

5.2.1.1 โปรแกรมสิ น เชื่ อ รั บ ประกั น กำรประหยั ด พลั ง งำนกสิ ก รไทย (K-Energy Saving
Guarantee Program)
เป็นโปรแกรมสินเชื่อที่ธนาคารให้แก่ผู้ประกอบการในรูปของสินเชื่อลีสซิ่ง / เช่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
และ/หรือ เงินกู้ระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงการจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพ
ผ่านการใช้บริการจาก “บริษัทจัดการด้านพลังงาน” (Energy Service Company - ESCO) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษา
และบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างครบวงจร และมีการรับประกันผลการประหยัดพลังงานทีไ่ ด้จากการลงทุนในโครงการ
ดังกล่าว ซึง่ ท�าให้ผปู้ ระกอบการมัน่ ใจได้วา่ ผลการประหยัดพลังงานทีไ่ ด้จากการลงทุนในโครงการจะเป็นแหล่งทีม่ าหลัก
ของการช�าระคืนเงินกู้ของลูกค้า (Self-Financing Project)

จุดเด่น
วงเงินสินเชือ่ สูงสุด 100 % ของเงินลงทุนทัง้ หมดของโครงการ (รวมค่าบริการทีป่ รึกษาและด�าเนินการของ
บริษัท ESCO)

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

5.2 สินเชื่อด้ำนพลังงำนของธนำคำร
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บริษทั ESCO รับประกันผลการประหยัดพลังงาน ท�าให้ลกู ค้าสามารถมัน่ ใจในผลประหยัดพลังงานซึง่ เป็น
แหล่งที่มาของการช�าระคืนเงินกู้ โดยไม่รบกวนกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานปกติของกิจการ
ลูกค้าสามารถลดต้นทุนการใช้พลังงานของกิจการ ท�าให้มีสถานะทางการเงินและความสามารถในการ
แข่งขันดีขึ้นในระยะยาว
ลูกค้าสามารถน�าโครงการลงทุนด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพท�า Corporate Social
Responsibility (CSR) ของบริษัทได้

ประเภทของบริกำร
วงเงินลีสซิ่งหรือเช่าซื้อ (KF&E) และ/ หรือ
วงเงินกู้ระยะยาว (KBank)

เอกสำรประกอบกำรสมัคร
เอกสารสรุปผลการประเมินโครงการลงทุนประหยัดพลังงาน (ทางบริษัท ESCO เป็นผู้จัดท�า)
เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่ออื่นตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร

เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
เป็นผู้ประกอบการที่มียอดขายตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
เป็นโครงการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพที่มีการรับประกันผล
การประหยัดพลังงานจากบริษัท ESCO
บริษัท ESCO ที่เป็นผู้ด�าเนินการโครงการต้องเป็น ESCO ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร
โครงการและลูกค้าทีส่ ามารถได้รบั อนุมตั สิ นิ เชือ่ 100 % ของเงินลงทุนทัง้ หมดของโครงการต้องมีคณ
ุ สมบัติ
เป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด

อัตรำดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียม
เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

วิธีกำรสมัคร/เปิดใช้บริกำร
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอสินเชื่อ พร้อมน�าส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ K-BIZ Contact Center 0 2888 8822
ธนาคารกสิกรไทย 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์: 0-2888-8888 โทรสาร: 0-2888-8882
แหล่งเงินทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

รำยกำรส่งเสริมกำรขำยและสิทธิพิเศษ
ลูกค้าได้รับสิทธิพิเศษจาก ESCO เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ เป็นต้น

5.2.1.2 โปรแกรมสินเชือ่ ประหยัดไฟกสิกรไทย (Top-Up Loan for Energy Saving (Lighting Solution))
โปรแกรมสินเชื่อประหยัดไฟกสิกรไทย เป็นโปรแกรมสินเชื่อที่ธนาคารสนับสนุนโครงการจัดการด้านพลังงาน
ในมาตรการแสงสว่าง (Lighting Solution) เช่น การเปลีย่ นหลอดประหยัดไฟ ให้แก่ผปู้ ระกอบการในรูปของเงินกูร้ ะยะยาว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโครงการลงทุนด้านประหยัดพลังงาน โดย Supplier/ESCO (“บริษัทจัดการด้านพลังงาน”
(Energy Service Company - ESCO)) ที่ใช้อุปกรณ์ที่มีการรับประกันสินค้า (Product Warrantee) และรับประกัน
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คุณภาพผลงาน (Performance Guarantee) ผ่านการใช้บริการจาก Supplier/ESCO ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้ค�าปรึกษาและ
บริหารจัดการด้านพลังงาน ซึ่งท�าให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่าผลการประหยัดพลังงานที่ได้จากการลงทุนในโครงการ
จะเป็นแหล่งที่มาหลักของการช�าระคืนเงินกู้ของลูกค้า (Self-Financing Project)

จุดเด่น
อนุมัติง่าย ได้วงเงินเร็ว
ลูกค้าเดิมไม่ต้องมีหลักประกันเพิ่ม
มี ESCO/Supplier ให้ปรึกษาด้านการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วงเงินสินเชือ่ สูงสุด 100 % ของเงินลงทุนทัง้ หมดของโครงการ (รวมค่าบริการทีป่ รึกษาและค่าด�าเนินการอืน่ ๆ)
บริษทั ESCO รับประกันผลการประหยัดพลังงานหรือรับประกันคุณภาพสินค้า ท�าให้ลกู ค้ามัน่ ใจในผลประหยัดพลังงาน
ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของการช�าระคืนเงินกู้ โดยไม่รบกวนกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานปกติของกิจการ
ลูกค้าสามารถลดต้นทุนการใช้พลังงานของกิจการ ท�าให้มีสถานะทางการเงินและความสามารถในการ
แข่งขันดีขึ้นในระยะยาว ลูกค้าสามารถน�าโครงการลงทุนด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ท�า Corporate Social Responsibility (CSR) ของบริษัทได้

ประเภทของบริกำร
สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว

เอกสำรประกอบกำรสมัคร
หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน / บริษัท ฉบับล่าสุด (ไม่เกิน 3 เดือน)
หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
ส�าเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น
งบการเงินส่งสรรพากร (งบดุล งบก�าไรขาดทุน) ปีลา่ สุดและย้อนหลังรวม 2 ปี และ/หรือ งบภายใน (ถ้ามี)
รายการเดินบัญชีกับธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
เอกสารสรุปผลการประเมินโครงการลงทุนประหยัดพลังงาน (ทางบริษัท ESCO/Supplier เป็นผู้จัดท�า)
เป็นผู้ประกอบการที่มีชั่วโมงการใช้งานมากกว่า 12 ชั่วโมง/วัน
เป็นโครงการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพที่มีการรับประกันผลการ
ประหยัดพลังงาน หรือมีการรับประกันคุณภาพสินค้า
บริษทั ESCO/Supplier ทีเ่ ป็นผูด้ า� เนินการโครงการต้องเป็น ESCO/Supplier ทีผ่ า่ นเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร
โครงการและลูกค้าทีส่ ามารถได้รบั อนุมตั สิ นิ เชือ่ 100 % ของเงินลงทุนทัง้ หมดของโครงการต้องมีคณ
ุ สมบัติ
เป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด

อัตรำดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียม
เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

หลักประกัน
ลูกค้าเดิมไม่ต้องใช้หลักประกัน

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

คุณสมบัติผู้กู้
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วิธีกำรสมัคร/เปิดใช้บริกำร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า, ศูนย์บริการธุรกิจ หรือ K-BIZ Contact Center
0 2888 8822
ธนาคารกสิกรไทย 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์: 0-2888-8888 โทรสาร: 0-2888-8882
http://www.kasikornbank.com/TH/Pages/Default.aspx

รำยกำรส่งเสริมกำรขำยและสิทธิพิเศษ
ลูกค้าได้รับสิทธิพิเศษจาก ESCO, Supplier เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ เป็นต้น

5.2.1.3 สินเชื่อเงินกู้เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำนกสิกรไทย (K-Energy Saving Loan)
สินเชือ่ ดอกเบีย้ พิเศษ ส�าหรับธุรกิจทีใ่ ส่ใจอนุรกั ษ์พลังงาน ด้วยสินเชือ่ เพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงานธนาคารกสิกรไทย
เพื่อธุรกิจไร้ขีดจ�ากัด

จุดเด่น
สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 4.0% ต่อปี ตลอดระยะเวลาเงินกู้

ประเภทของบริกำร
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เ พื่ อ ต้ อ งการส่ ง เสริ ม การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพและพั ฒนา
แหล่งพลังงานทดแทน โดยเป็นแหล่งเงินทุนในการด�าเนินการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
ให้แก่โรงงาน อาคาร และบริษัทจัดการพลังงาน

เอกสำรประกอบกำรสมัคร
1. ใบค�าขอรับการสนับสนุนทางการเงินโครงการฯ
2. เอกสารแสดงรายละเอียดของโครงการ และ/หรือ มาตรการที่ขอรับการสนับสนุน
3. ส�าเนาเอกสารหลักฐานแสดงฐานะนิติบุคคล ได้แก่ หนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
และหนังสือรับรองทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)
4. ส�าเนาเอกสารประจ�าตัวผู้มีอ�านาจของนิติบุคคล
5. เอกสารประกอบการขอสินเชื่ออื่นตามระเบียบปกติของธนาคาร

แหล่งเงินทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
1. สินเชือ่ เงินกูส้ า� หรับโครงการทีเ่ ข้าข่ายการลงทุนเพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงาน หรือส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
ตาม พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 7 และมาตรา 17
2. จ�านวนเงินกูไ้ ม่เกิน 50 ล้านบาทต่อโครงการ ระยะเวลาเงินกูไ้ ม่เกิน 7 ปี Grace Period ไม่เกิน 12 เดือน
3. ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนส�าหรับโครงการที่ได้ด�าเนินการแล้ว, ค่าใช้จ่ายที่ช�าระแล้ว หรือเพื่อการ
Refinance

อัตรำดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียม
เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร
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ผู้ขอรับการสนับสนุนที่สนใจ จะต้องแจ้งความจ�านงขอสินเชื่อเงินกู้ดังกล่าวผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลความ
สัมพันธ์ลูกค้า โดยกรอกแบบขอรับการสนับสนุนทางการเงิน และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ K-BIZ Contact Center 0-2888-8822
ธนาคารกสิกรไทย 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์: 0-2888-8888 โทรสาร: 0-2888-8882
http://www.kasikornbank.com/TH/Pages/Default.aspx

บทที่ 5

วิธีกำรสมัคร/เปิดใช้บริกำร

รำยกำรส่งเสริมกำรขำยและสิทธิพิเศษ
1. สินเชื่อเงินกู้ระยะยาวอัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 4.0% ตลอดระยะเวลากู้
2. สามารถได้รบั การสนับสนุนวงเงินสินเชือ่ เพิม่ เติมได้จากเงินสมทบส่วนของธนาคาร โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ปกติ

5.2.2 สินเชือ่ ด้ำนพลังงำนธนำคำรกรุงเทพ
5.2.2.1 สินเชื่อ บัวหลวงกรีน
พลังแห่งความคิดริเริ่มครั้งใหม่จากธนาคารกรุงเทพ เพื่อน�าโลกสีฟ้าสดใส กลับคืนมาอีกครั้ง ด้วยการสนับสนุน
ทุกธุรกิจของผูป้ ระกอบการไทย ทีม่ แี นวคิดก้าวหน้า และสอดคล้องกับการแก้ปญ
ั หาต้นทุนด้านพลังงานทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องและปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษและค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญของธนาคารที่พร้อม
บริการด้วยความฉับไว โดยให้คา� ปรึกษาการลงทุนเพือ่ บริหารจัดการพลังงานในการยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และกระบวนการผลิตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม อันจะเป็นการลดต้นทุนการด�าเนินงานและพิม่ อัตราก�าไรให้ธรุ กิจเติบโต
อย่างยั่งยืน เคียงคู่ความงดงามของโลกสีฟ้าใบนี้

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย/ คุณสมบัติของผู้ขอกู้

วัตถุประสงค์กำรขอสินเชื่อ
เพื่อการประหยัดพลังงาน
การพัฒนาพลังงานทดแทน
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว รวมถึงผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
การบริหารจัดการของเสียเพื่อการน�าของเสียกลับมาใช้ใหม่
การน�าวัสดุชีวภาพใช้ทดแทนสารเคมี

ประเภทของวงเงิน
เงินกู้ (Mortgage Loan)

วงเงินกู้
ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปต่อโครงการ

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

เป็นผู้ประกอบการทุกขนาด และทุกประเภทอุตสาหกรรม อาทิ ธุรกิจอาหาร สิ่งทอ เกษตรกรรม
โลหะ การขนส่ง โรงแรม โรงพยาบาล เป็นต้น
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บทที่ 5

อัตรำดอกเบี้ย/ค่ำธรรมเนียม
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MLR ต่อปีหรือต�่ากว่า
ไม่มีค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ (Management fee) 0.25% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำสินเชื่อเบื้องต้น
ส�าเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติตบุคคล ส�าเนาหนังสือ บริคณห์สินธิและข้อบังคับบริษัท
ส�าเนาบัตรประชาชนของกรรมการ ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
ส�าเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
ส�าเนาเอกสารจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (หากมี)
ส�าเนาใบรับแจ้งการประอบกิจการโรงงานจ�าพวกที่ 2 (ร.ง.2) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
รายละเอียดโครงการลงทุน
ใบเสนอราคาเครื่องจักร (Proforma Invoice, Quotation) ระบุรายละเอียดเครื่องจักรทุกเครื่อง
ใบสั่งซื้อเครื่องจักร (หากมี) สัญญาซื้อ-ขายเครื่องจักร (หากมี)
แผ่นพับ และ/หรือ เอกสารที่จะระบุรูป คุณสมบัติของเครื่องจักร (หากมี)
เอกสารประกอบการขอสินเชื่ออื่น ๆ ตามที่ธนาคารก�าหนด (หากมี)

วิธีกำรสมัคร/เปิดใช้บริกำร
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส�านักธุรกิจธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ
โทรศัพท์ 1333
www.bangkokbank.com

5.2.3 สินเชือ่ ด้ำนพลังงำนธนำคำรกรุงไทย
5.2.3.1 สินเชื่อกรุงไทย ประหยัดพลังงำน Green Loan
โครงการทีก่ อ่ ให้เกิดการอนุรกั ษ์พลังงาน ได้แก่ ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ การจัดการพลังงาน (Guarantee
Saving Proram – ESCO) หรือ โครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารหรือโรงงานต่าง ๆ ตามค�าจ�ากัดความโครงการหรือ
มาตรการ ที่อยู่ในขอบข่ายการอนุรักษ์พลังงาน

แหล่งเงินทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย/ คุณสมบัติของผู้ขอกู้
เป็นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ที่มีสัญชาติไทย
มีความสามารถในการใช้คืนเงินกู้ ตลอดจนมีความพร้อมในการด�าเนินโครงการ
ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน หากเคยเป็นหนี้ NPL มาต้องได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ผูป้ ระกอบการทีเ่ คยได้รบั การสนับสนุนสินเชือ่ โครงการอนุรกั ษ์พลังงานจากกระทรวงพลังงาน สามารถยืน่
ขอรับการสนับสนุนในสินเชื่อกรุงไทยประหยัดพลังงานนี้ได้
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เพื่อเป็นเงินลงทุนในโครงการที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ส�านักงาน หรือ โรงงาน เพื่อก่อให้
เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 5

วัตถุประสงค์กำรขอสินเชื่อ

วงเงินกู้
พิจารณาวงเงินตามความจ�าเป็น และความเหมาะสม

อัตรำดอกเบี้ย/ค่ำธรรมเนียม/ระยะเวลำกู้
อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อตามระเบียบของธนาคาร
สินเชือ่ เงินกูร้ ะยะยาว (T/L) ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 7 ปี มีระยะเวลาปลอดช�าระเงินต้น ได้ตามความจ�าเป็น
โดยพิจารณาจาก Cash Flow ของโครงการ
วงเงินหมุนเวียน (W/C) ให้ทบทวนวงเงินทุกปี ระยะเวลาการให้กู้และการช�าระหนี้พิจารณาตาม
ความเหมาะสม

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำสินเชื่อเบื้องต้น
บุคคลธรรมดา
• ส�าเนาบัตรประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค�าขอ
• ส�าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
นิติบุคคล
• ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
• หนังสือมอบอ�านาจ
• แผนการลงทุนตามวัตถุประสงค์ในการข้อกู้ข้อที่ 1 หาใช้บริการจากบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
ควรมีสัญญาพลังงาน Energy Performance Contract (EPC)
• งบการเงินยือนหลัง 3 ปี Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
โทรศัพท์ 0-2111-1111
www.ktb.co.th

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

วิธีกำรสมัคร/เปิดใช้บริกำร

059
Annual Report ESCO 2016.indd 59

9/21/17 3:54 PM

ภำคผนวก
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รำยชื่อบริษัทจัดกำรพลังงำน
A001

A002

A003

A006

A007

A009

รำยชื่อ

ที่อยู่

โทรศัพท์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย

เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ�าเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130

0-2436-8203

บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น
จ�ากัด

เลขที่ 701/20,22 ตรอกวัดจันทร์ใน (ราษฏร์อุทิศ 1)
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
10120

0-2284-1600

การไฟฟ้านครหลวง

เลขที่ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

0-2220-5766

บริษัท เอ็นโนวาเทค ฟีนิกซ์
เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ�ากัด

เลขที่ 22 ซอยสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

0-2663-6661

บริษัท บี.ที.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง
จ�ากัด

เลขที่ 18/13 หมู่ 1 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงทวี
วัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

0-2431-5455-6

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี
จ�ากัด

เลขที่ 51/29-30 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

0-2941-4080-1

บริษัท เวสต้า พีเอ็มเอส
(ไทยแลนด์) จ�ากัด

เลขที่ 567 ซ.พระรามเก้า 51 (ถ.เสรี 6) ถ.พระราม 9
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

0-2718-9890

บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จ�ากัด

เลขที่ 29/11 หมู่ 3 ถนนพระราม 2 ต.นาดี อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

034-419-299

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอ
ร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา
แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

0-2201-3466-7

บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จ�ากัด

เลขที่ 1768 อาคารไทยซับมิททาวเวอร์ ชั้น 26
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

0-2614-3333

บริษัท เอ็นเนอร์จิกา จ�ากัด

เลขที่ 19 ซอยแก้วเงินทอง 29 แขวงบางระมาด
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10310

0-2865-5331

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

หมำยเลข
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หมำยเลข

รำยชื่อ

ที่อยู่

โทรศัพท์

A010

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์
เวชั่น ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย)
จ�ากัด

เลขที่ 634/2 ซอยรามค�าแหง 39 ถนนรามค�าแหง
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
10900

0-2935-6740

A012

บริษัท การันตี เอ็นจิเนียริ่ง
จ�ากัด

เลขที่ 450/10 ถนนพหลโยธิน 35 แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

0-2939-6369
: 117

A013

บริษัท โกลด์มาร์ก เทคนิคัล
ซัพพลาย จ�ากัด

เลขที่ 69,71 ซอยพัฒนาการ 72 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

0-2722-1362-3

A014

บริษัท จัดการอากาศอัด จ�ากัด

เลขที่ 1/38 ซ.สุภาพงษ์ 3 แยก 8 ถ.ศรีนครินทร์ 40
แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

02-330-9764

A015

บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์)
จ�ากัด

เลขที่ 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น14 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

0-2617-5486

A016

บริษัท พี แอนด์ เอส ดีไซน์
จ�ากัด

เลขที่ 3/3 หมู่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.65 ต�าบลบางแก้ว
อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

0-2312-0165

A017

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่ คอนเซ
อร์เวชั่น จ�ากัด

เลขที่ 51 ซอยเพชรเกษม 96 แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

0-2809-1601

A018

บริษัท แอคทีฟ ซายน์ จ�ากัด

เลขที่ 68/49 หมู่ 5 ถนนกิ่งแก้ว ต�าบลราชาเทวะ
อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

0-2738-8484

A019

บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์
อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จ�ากัด

เลขที่ 719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนพระราม
9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร10320

0-2717-126080 : 1556

A020

บริษัท เอ็ม แอนด์ ซี เอ็นเนอร์
จี (ประเทศไทย) จ�ากัด

เลขที่ 183 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ เอเอ โซนเอ
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

0-2343-9227

A021

บริษัท โคเฟลี (ประเทศไทย)
จ�ากัด

เลขที่ 107/1 หมู่ 4 ซอยนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น
ซีบอร์ด (ระยอง) ต�าบลปลวกแดง อ�าเภอปลอกแดง
จังหวัดระยอง 21140

0-2719-8885

A023

บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น
จ�ากัด

เลขที่ 54 หมู่ 10 ต�าบลตลาดขวัญ อ�าเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

0-2966-5099

ก.
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ที่อยู่

โทรศัพท์

A025

บริษัท โมดูลาร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ากัด

เลขที่ 43/26-27 หมู่ 8 ต�าบลบางพูด อ�าเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

0-2964-1293-4

A026

บริษัท สมาร์ท เอนเนอยี
เซฟวิ่ง จ�ากัด

เลขที่ 567/30 ถนนอ่อนนุช 67 แขวงประเวศ
เขตประเวศกรุงเทพมหานคร 10250

0-2000-8020

A027

บริษัท โซลาร์ตรอน จ�ากัด
(มหาชน)

เลขที่ 1000/65,66,67 อาคารพี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16
ซอยสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

0-2392-0224-6

A028

บริษัท แอสเทน เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

ขที่ 200 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์
ชั้น 14 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลปากเกร็ด
อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

0-2100-3361

A029

บริษัท โอฬาริก กรุ๊ป จ�ากัด

เลขที่ 95/97 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางรักพัฒนา
เขตบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

0-2925-3272

A030

บริษัท อัซบิล (ประเทศไทย)
จ�ากัด

เลขที่ 9 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์พระราม 9
ชั้นที่ 14 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

0-2664-190010 : 169

A032

บริษัท เพาเวอร์ แอร์
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

เลขที่ 988 หมู่ 7 ถนนคลองส่งน�้าสุวรรณภูมิ
ต�าบลบางเสาธง อ�าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
10540

0-2136-5031-7

A033

บริษัท บริหารและอนุรักษ์
พลังงาน จ�ากัด

เลขที่ 67/19 อาคารไดนาสตี้ คอมเพล็กซ์ ชั้น 2
ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพาน 2
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

0-2933-1093

A035

บริษัท เพาเวอร์ อินโนเวชั่น
จ�ากัด

เลขที่ 182/18 ถนนประชาธิปัตย์ ต�าบลหาดใหญ่
อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

074-230-600-2

A037

บริษัท ดับบลิว.เอส.ไอ จ�ากัด

เลขที่ 27/34 อาคารแกรนด์วิวเฮ้าส์ 2 ซอยสุขุมวิท 19
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110

0-2642-2479

A039

บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น
จ�ากัด

เลขที่ 701/20,22 ตรอกวัดจันทร์ใน(ราษฏร์อุทิศ 1)
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
10120

0-2284-1600

ภาคผนวก
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รำยชื่อ

ที่อยู่

โทรศัพท์

A040

บริษัท เวนโซ พาวเวอร์
เทคโนโลยี จ�ากัด

เลขที่ 498,500 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

0-2398-0159

A041

บริษัท เอ็นโนวาเทค ฟีนิกซ์
เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ�ากัด

เลขที่ 22 ซอยสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

0-2663-6661

A043

บริษัท แอร์โค จ�ากัด

ชั้น 30-31 อาคารวานิช 2 เลขที่ 1126/2 ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400

0-2704-9999
: 8305

A044

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี
จ�ากัด

เลขที่ 51/29-30 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

0-2941-4080-1

A046

บริษัท พัทยา เพาเวอร์ เอ็น
เนอร์ยี่ จ�ากัด

เลขที่ 209/118 หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150

038-423-929

A047

บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จ�ากัด

เลขที่ 29/11 หมู่ 3 ถนนพระราม 2 ต.นาดี อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

034-419-299

A048

บริษัท โยโกกาวา
(ประเทศไทย) จ�ากัด

เลขที่ 799 ถนนพระราม 9 บางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

0-2715-8600

A049

บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จ�ากัด

เลขที่ 1768 อาคารไทยซับมิททาวเวอร์ ชั้น 26
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

0-2614-3333

A050

บริษัท เอ็นโซล จ�ากัด

เลขที่ 125 อาคารเดอะปัณณ์ ชั้น 7 ถนนคลองล�าเจียก
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

0-2943-963335

A051

บริษัท เอ็นเนอร์จี ออฟติมายด์
เซชั่น (ไทยแลนด์) จ�ากัด

เลขที่ 219/2 อโศกทาวเวอร์ แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2120-9624

A053

บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จ�ากัด

เลขที่ 155 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงล�าปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

0-2739-6537

A054

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์
อีควิปเมนท์ จ�ากัด

เลขที่ 539/2 ชั้น 16-17 อาคารมหานครยิปซั่ม
ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

0-2248-8133,
0-2642-5092

ก.
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โทรศัพท์

A055

บริษัท ไบนารี แอดวานซ์ เทค
จ�ากัด

เลขที่ 1,1/5 หมู่ที่ 6 ถนนพระองค์เจ้าสาย
ต�าบลลาดสวาย อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

0-2153-7683

A056

บริษัท ธรรมสรณ์ จัดการ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม จ�ากัด

เลขที่ 156/20 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

0-2611-0290

A057

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ พลัส
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด

เลขที่ 4 ซอยพิริยะโยธิน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800

0-2910-7778,
0-2910-7889

A058

บริษัท เค.วาย. เพาเวอร์
แอนด์ เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด

เลขที่ 55/30-32 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

0-2183-272931, 0-27542994-8

A059

บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จ�ากัด

เลขที่ 118/3 หมู่ที่ 7 ต�าบลบางปะกง อ�าเภอบางประกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

038-533-50910

A060

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี
จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

0-2276-2700

A061

บริษัท กรีน โอเปอเรชั่น
โซลูชั่น จ�ากัด

เลขที่ 57 ปาร์คเวนเจอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 11 ยูนิต
1101B ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

0-2105-4032

A062

บริษัท ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ.
(ไทยแลนด์) จ�ากัด

เลขที่ 111/68-69 ถนนรัชดา-รามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

0-2918-0550

A063

บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค
จ�ากัด

เลขที่ 25/34-38, 47-51 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน�้า อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270

0-2755-2688
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กำรขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดกำรพลังงำน
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ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมธุรกิจ
และกระตุ้นตลำดกำรอนุรักษ์พลังงำน
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ค�ำชี้แจง
คู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงานฉบับนี้ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย จัดท�าขึน้ เพือ่ ให้บริษทั ทีม่ คี วามประสงค์จะด�าเนินธุรกิจรูปแบบ ESCO และต้องการยืน่ ขอเป็นบริษทั จัดการ
พลังงาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดท�าเอกสารให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด โดยมีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ถึงความสามารถในการด�าเนินงานของ ESCO และสะดวกต่อการพิจารณาเอกสารได้อย่างชัดเจนแก่คณะกรรมการ
รายละเอียดของคู่มือนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน
ส่วนที่ 2 แนวทางการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน

กำรจัดส่งเอกสำรและสถำนที่จัดส่งเอกสำร :

ผู้ที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนต้องจัดส่งเอกสารแนบตามที่ระบุไว้ มาในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) จ�านวน 1
ชุด พร้อม Copy ใส่ CD จ�านวน 1 แผ่น
สามารถจัดส่งเอกสารได้ที่ ESCO Information Center สถาบันพลังงานเพือ่ อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย โซนดี ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ข้อแนะน�ำ :

สถาบันพลังงานฯ ขอความร่วมมือกับบริษทั ทีม่ คี วามประสงค์ขนึ้ ทะเบียนเป็นบริษทั จัดการพลังงาน กรุณา
ศึกษาข้อมูลในเอกสารส่วนที่ 1 และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารส่วนที่ 2 ให้ครบ
ถ้วน และส่งกลับมายังสถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ โดยจะรับพิจารณาเอกสารที่ครบถ้วนแล้วเท่านั้น

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ESCO Information Center (สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
โทรศัพท์ 0-2345-1250-51 โทรสาร 0-2345-1258 อีเมล์ admin@thaiesco.org
หมายเหตุ : ESCO Information Center (สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
เป็นเพียงหน่วยงานเดียวที่รับการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน โดยจะออกใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการ
พลังงานเพื่อรับรองว่า “บริษัทที่ผ่านการขึ้นทะเบียนได้ด�าเนินธุรกิจ ESCO จริง”

ข.
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สำรบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจบริษัทจัดกำรพลังงำน
1.
2.
3.
4.

ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน
มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงาน
มาตรฐานการด�าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน
รูปแบบสัญญาพลังงาน

ส่วนที่ 2 แนวทำงกำรขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดกำรพลังงำน
1.
2.
3.
4.
5.

คุณสมบัติของผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน
เกณฑ์และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน
ขั้นตอนในการยื่นขอขึ้นทะเบียน
อายุและเงื่อนไขการต่ออายุใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน
กิจกรรมและสิทธิประโยชน์ในการขึ้นทะเบียน

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

ภำคผนวก ขั้นตอนกำรลงทะเบียนเป็นสมำชิกผู้ให้บริกำรในเว็บไชต์ Thaiesco.org
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวธุรกิจบริษัทจัดกำรพลังงำน
1. ธุรกิจบริษัทจัดกำรพลังงำน

1.1 นิยำมธุรกิจบริษทั จัดกำรพลังงำน (Energy Service Company: ESCO) เป็นธุรกิจทีใ่ ห้บริการ

ในด้านการอนุรกั ษ์พลังงาน และ/หรือพลังงานทดแทน ทีใ่ ห้บริการครบวงจร โดยการบริการจะครอบคลุมถึง การให้คา� ปรึกษา
การเสนอโครงการ การบริหารโครงการ การออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะห์การใช้พลังงาน ติดตัง้ อุปกรณ์ และด�าเนินงาน
ส�าหรับโครงการอนุรักษ์พลังงานและ/หรือพลังงานทดแทน การจัดหาแหล่งเงินทุนส�าหรับโครงการด้านพลังงาน เป็นต้น
โดยบริการของ ESCO จะต้องมีสญ
ั ญารับประกันผลการด�าเนินงานทีม่ กี ระบวนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการด�าเนินการ
อย่างชัดเจน อันถือเป็นหลักส�าคัญยิ่งของการด�าเนินธุรกิจนี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าความเสี่ยงด้านเทคนิค
ของโครงการพลังงานได้ถูกรับประกันโดย ESCO อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาสัญญาบริการ
โดยธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง 3 ส่วน ได้แก่
ผู้ให้บริการ ได้แก่ บริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company; ESCO)
ผู้รับบริการ ได้แก่ ผู้รับบริการต่างๆ ที่ต้องการใช้บริการด้านการอนุรักษ์พลังงานและ/หรือพลังงาน
ทดแทนจาก ESCO
แหล่งเงินทุน เป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ/หรือพลังงานทดแทน ได้แก่
สถาบันการเงิน ธนาคาร หรือ ESCO เป็นต้น

1.2 กำรให้บริกำรที่ครบวงจรของบริษัทจัดกำรพลังงำน

ตรวจสอบ ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน
จัดเตรียมเอกสารเสนอโครงการและการออกแบบด้านวิศวกรรม
การจัดหาเงินทุนสนับสนุนส�าหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ
จัดหาหรือช่วยจัดหาอุปกรณ์ การติดตั้ง การก่อสร้าง การควบคุม และการซ่อมบ�ารุง
การบริหารโครงการ
ตรวจสอบและประเมินผลการประหยัดพลังงานของโครงการ
ฝึกอบรม และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน
รับประกันผลการประหยัดพลังงาน
ชดเชยส่วนต่างกรณีผลการประหยัดไม่เป็นตามข้อตกลง

1.2.1 กำรให้บริกำรกรณีที่รวมด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรโครงกำร
การให้บริการแบบนี้จะครอบคลุมการให้บริการทุกประเภทตามข้อ 1.2 กรณีนี้ สถานประกอบการ จะให้ ESCO
เป็นผู้ดูแลด้านเงินลงทุนและบริหารโครงการทั้งหมด ซึ่งเหมาะส�าหรับสถานประกอบการที่ไม่มีความพร้อมด้านการเงิน
ขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดการ

1.2.2 กำรบริกำรกรณีไม่รวมด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรโครงกำรบำงส่วน

ข.

กรณีนี้ สถานประกอบการ จะเป็นผูด้ แู ลด้านเงินลงทุนและบริหารโครงการบางส่วนตามข้อตกลง ในขณะที่ ESCO
จะดูแลบริการด้านที่เหลือ ซึ่งทางเลือกนี้ เหมาะส�าหรับสถานประกอบการ ที่มีความพร้อมด้านการเงินและบุคลากร
ที่ความพร้อมในด้านบริหารโครงการ และการบ�ารุงรักษาเครื่องมือ

070
Annual Report ESCO 2016.indd 70

9/21/17 3:54 PM

ความสามารถในการจัดหาเงินทุนส�าหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ
ความสามารถในการตรวจวัดการใช้พลังงาน (Energy Audit) แบบเบ็ดเสร็จ
การน�าเสนอบริการเบ็ดเสร็จ ได้แก่ การตรวจวัด, การออกแบบด้านวิศวกรรม, การบริหารโครงการ,
การเริ่มเดินเครื่อง, การบริหารพลังงาน (รวมถึง O&M ของอุปกรณ์และเทคโนโลยี) และการฝึกอบรม
สามารถประกันผลงาน โดยการตรวจสอบติดตามและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานได้
สามารถให้ความช่วยเหลือ แนะน�าและบริการจัดหาเงินทุนเพื่อด�าเนินโครงการ

ภาคผนวก

1.3 ขีดควำมสำมำรถของบริษัทจัดกำรพลังงำน

2. มำตรฐำนบริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCO Standard Practice)

มาตรฐานบริษทั จัดการพลังงาน (ESCO Standard Practice) จะต้องมีโดยแบ่งเป็นคุณสมบัตหิ ลัก และคุณสมบัติ
รองซึ่งเป็นคุณสมบัติอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1 คุณสมบัติหลัก (Primary requirement)

1.2 การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement & Verification: M&V)
บริษทั จัดการพลังงาน (ESCO) จะต้องมีคณ
ุ สมบัตมิ คี วามสามารถในการออกแบบ และด�าเนินการ ในกระบวนการตรวจวัด
และพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน หรือ M&V ที่มีแนวทางที่ชัดเจนและสามารถท�าให้เป็นที่ยอมรับได้ระหว่างคู่สัญญา
โดยมีรายละเอียดดังนี้
จัดท�าข้อตกลงการตรวจวัดและพิสจู น์ผลประหยัดโดยแนบท้ายสัญญาพลังงาน เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของสัญญา
แสดงข้อมูลพลังงานและรายละเอียดมาตรการและของสถานประกอบการในรายงานการตรวจวัดฯ
เลือกแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดที่เหมาะสม และจัดท�า M&V Plan
แสดงวิธีการตรวจวัดฯ และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดฯ ที่ได้มาตรฐานสากล
ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง
จัดท�ารายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด พร้อมกับรับรองรายงานการตรวจวัดและพิสูจน์
ผลการใช้พลังงานจากผู้ตรวจวัด ESCO และสถานประกอบการ

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

1.1 สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract - EPC) เป็นสัญญาที่มีการลงนามระหว่าง
บริษัทจัดการพลังงานและผู้รับบริการเพื่อเป็นการรับประกันผลประหยัดด้านพลังงานให้แก่สถานประกอบการ ซึ่งเป็น
สิ่งส�าคัญที่ ESCO จะต้องมี โดยเนื้อหาในสัญญาพลังงานจะต้องมีความชัดเจนของข้อตกลงในสัญญาโดยครอบคลุมข้อ
สัญญาทั้ง 8 ข้อ
วัตถุประสงค์ของสัญญา
วิธีการด�าเนินการตามโครงการ
การรับประกันผลประหยัด/แบ่งผลประหยัด /เงื่อนไขในการรับประกัน
การจัดการพลังงานตามโครงการ
ระยะเวลาการรับประกันผลตอบแทน/ผลประโยชน์
การวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา /การแก้ไขสัญญา/ ค่าปรับ
การรับผิดชอบค่าเสียหาย/การขยายเวลาการรับประกัน
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2 คุณสมบัติรอง (Secondary requirement)

2.1 ความสามารถทางด้านเทคนิค บริษัท ESCO ต้องมีประสบการณ์ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และมี
ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านมาตรการที่สถานประกอบการต้องการอนุรักษ์พลังงาน
ซึ่งโดยทั่วไปจ�าเป็นต้องมีความสามารถในด้านต่าง ๆ คือ ด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรม โดยเฉพาะสาขาไฟฟ้า เครื่องกล
เครื่องมือวัด และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างน้อย เพื่อที่จะได้สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทางด้าน
เทคนิคได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้ งั ต้องมีความช�านาญด้านการบริหารจัดการโครงการ และ
บริหารสัญญาอีกด้วย ซึง่ จะพิจารณาจากจ�านวนเทคโนโลยีดา้ นพลังงานทีบ่ ริษทั จัดการพลังงานสามารถด�าเนินการอนุรกั ษ์
พลังงานให้กับสถานประกอบการ
2.2 ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงทางเทคนิค การประกันผลประหยัดพลังงานของ ESCO จะต้องมี
ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบการประหยัดพลังงานตามที่ระบุไว้ในสัญญาพลังงาน เพื่อเป็นการยืนยันว่าผลการประหยัด
พลังงานที่ได้เป็นไปตามจริงและถูกต้อง โดยใจความส�าคัญของความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงทางเทคนิค จะต้อง
ครอบคลุม ดังนี้
ความรับผิดชอบความเสี่ยงทางเทคนิคด้านผลประหยัดของโครงการ สามารถประเมินการใช้พลังงาน
การวิเคราะห์ และออกแบบด้านวิศวกรรม การคัดเลือกชนิดและขนาดของเทคโนโลยี การบริหารโครงการ (มิใช่เพียง
รับประกันประสิทธิภาพของอุปกรณ์) ซึ่งหากผลประหยัดของโครงการที่สามารถด�าเนินการได้จริงต�่ากว่าผลประหยัด
ที่ก�าหนดในสัญญาพลังงานแล้ว ESCO จะเป็นผู้ชดเชยส่วนที่ขาดให้กับสถานประกอบการ
ความรับผิดชอบความเสี่ยงทางเทคนิคด้านประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
โดยรับผิดชอบตลอดระยะเวลาในการรับประกัน
2.3 มีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนตามความต้องการของสถานประกอบการ โดย ESCO
อาจให้ค�าแนะน�าหรือให้ข้อมูลในเรื่องของแหล่งเงินทุนส�าหรับโครงการฯ ซึ่ง
สามารถน�าเสนอได้ใน 2 รูปแบบกล่าวคือ รูปแบบแรก ESCO จะเป็นผูล้ งทุนให้ทงั้ หมดโดยมีสญั ญาพลังงานเป็นแบบ
แบ่งผลประหยัด (Shared Saving) หรือในรูปแบบที่สอง ผู้รับบริการเป็นผู้ลงทุนเองโดยมีสัญญาพลังงานเป็นแบบ
รับประกันผลประหยัด(Guaranteed Saving) ส�าหรับในรูปแบบที่สองนี้ นอกจาก ESCO จะแนะน�าในเรื่องข้อมูลของ
แหล่งเงินทุนส�าหรับโครงการฯ แล้ว ESCO ควรมีความสามารถในการช่วยเหลือให้สถานประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงิน
ทุนได้งา่ ยด้วย ซึง่ จะท�าให้สถานประกอบการมีความมัน่ ใจในการเลือกตัดสินใจลงทุนโครงการอนุรกั ษ์พลังงานรวดเร็วขึน้
ช่วยลดการสูญเสียโอกาสในการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้ ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนสามารถพิจารณาได้ ดังนี้
ESCO เคยได้รบั การสนับสนุนจากสถาบันการเงินหลังจากได้รบั การรับรองเป็นบริษทั จัดการพลังงานจาก
หน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน หรือเคยแนะน�าลูกค้าขอรับสินเชื่อด้านอนุรักษ์พลังงาน
ความสามารถในการออกหนังสือค�้าประกันจากธนาคาร (B/G) หรือกรมธรรม์ประกันภัยส�าหรับธุรกิจ
ESCO (Insurance Policy) เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือภาระผูกพันต่างๆ ที่ลูกค้ามีต่อผู้รับหนังสือ
ค�้าประกัน ลูกค้าสามารถน�าหนังสือค�้าประกันของธนาคารไปวางเป็นหลักประกันแทนหลักทรัพย์อื่นๆ
2.4 ความสามารถของบุคลากร บริษัท ESCO ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และมีผลงานทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ และได้รบั การรับรองจากองค์กรวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม หรือทางด้านพลังงาน ประจ�าอยู่
ในองค์กร นอกจากนี้ ต้องมีบุคลากรในด้านบริหารโครงการและสัญญา งานบริหารการเดินระบบ และซ่อมบ�ารุง อีกทั้ง
ต้องมีผู้ที่มีความรู้ ความช�านาญ ในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการอนุรักษ์พลังงาน
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ประสบการณ์การท�างานด้านอนุรกั ษ์พลังงานของบุคลากรประจ�ารวมกันขัน้ ต�า่ อย่างน้อย 5 man-yr (ปี)
การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรเกีย่ วกับงานด้านการอนุรกั ษ์พลังงานอย่างเป็นระบบเพือ่ ส่งเสริมศักยภาพ
ของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน โดยมีกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การฝึกอบรมภายใน
และภายนอก การศึกษาดูงานต่างประเทศ สนับสนุนทุนการศึกษา เป็นต้น
คุณภาพของบุคลากร บริษัทจะต้องมีวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.)
ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 คน หรือวิทยาศาสตร์สาขาพลังงานหรือการจัดการพลังงาน
2.5 ความสามารถทางการเงิน (Financial Performance) ของบริษัท ESCO แสดงถึงความสามารถ
รับความเสี่ยงในการด�าเนินโครงการรวมถึงการรับประกันผลประหยัดของโครงการ โดยพิจารณาจาก
ทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ช�าระแล้ว (ล้านบาท) ขั้นต�่า 1 ล้านบาท
อัตราส่วนของหนี้สินต่อทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยพิจารณาจากหนี้สินต่อทุนที่ระดับไม่เกิน 3 เท่า
เนือ่ งจากเหตุผลว่าหากอัตราค่าของหนีส้ นิ ต่อทุนสูงมากนัน้ ย่อมจะมีความเสีย่ งสูงมากตามไปด้วย จะท�าให้ความสามารถ
ในการช�าระหนี้ลดลง
ความสามารถในการออกหนังสือค�้าประกันจากธนาคาร (B/G) หรือกรมธรรม์ประกันภัยส�าหรับธุรกิจ
ESCO (Insurance Policy) เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือภาระผูกพันต่างๆ ที่ลูกค้ามีต่อผู้รับหนังสือ
ค�้าประกัน ลูกค้าสามารถน�าหนังสือค�้าประกันของธนาคารไปวางเป็นหลักประกันแทนหลักทรัพย์อื่นๆ

3. มำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรพลังงำน
(ESCO Project Implementation)

มาตรฐานการด�าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน ถูกก�าหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางที่จะใช้ส�าหรับการด�าเนินงาน
โครงการด้านอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไก ESCO โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับเทียบเท่าสากล โดยสามารถสรุปเป็นมาตรฐานการด�าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานได้
ดังนี้
ESCO จะต้องประเมินศักยภาพการใช้พลังงานของสถานประกอบการ พร้อมวิเคราะห์การใช้พลังงาน
เพือ่ หาแนวทางในการอนุรกั ษ์พลังงานทีเ่ หมาะสมกับสถานประกอบการ โดย ESCO จะด�าเนินการด้วยความระมัดระวัง
และเอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่โครงการ

3.2 กำรเสนอโครงกำรที่มีควำมเหมำะสม

ESCO จะต้องน�าเสนอมาตรการอนุรกั ษ์พลังงานทีม่ คี วามเหมาะสมมีประสิทธิภาพให้แก่สถานประกอบการ
และสามารถประหยัดพลังงานตามมาตรฐานและมีรายละเอียดที่ได้น�าเสนอ พร้อมทั้งท�าความเข้าใจถึงการรับประกัน
ผลประหยัด การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด

3.3 กำรจัดท�ำสัญญำพลังงำน (Energy Performance Contact; EPC)

ESCO จะต้องน�าเสนอรูปแบบของสัญญาพลังงานที่มีการรับประกันผลประหยัดและ/หรือการแบ่ง
ผลประหยัด รวมถึงการตรวจวัดผลประหยัดที่ชัดเจน

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

3.1 กำรส�ำรวจและวิเครำะห์กำรใช้พลังงำน
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3.4 กำรปรับเปลี่ยน/ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรอุปกรณ์

ESCO จะต้องด�าเนินการติดตัง้ อุปกรณ์ตามทีไ่ ด้ออกแบบไว้ โดยบุคคลากรผูม้ คี วามเชีย่ วชาญตามมาตรฐาน
ของการติดตั้งอุปกรณ์ประเภทนั้นๆ

3.5 กำรตรวจวัดพิสูจน์ผลกำรประหยัด/แบ่งปันผลกำรประหยัดพลังงำน

ESCO จะต้องด�าเนินการตรวจวัดพิสจู น์ผลการประหยัดพลังงาน ตามทีต่ กลงไว้ในสัญญาซึง่ ขึน้ กับข้อตกลง
ในสัญญาว่ากันในรูปแบบไหน ความถี่มากน้อยเท่าไหร่

3.6 ควำมรับผิดชอบในกำรรับประกันผลประหยัด/คุณภำพอุปกรณ์/ควำมช�ำรุดเสียหำยของอุปกรณ์

ESCO จะต้องรับผิดชอบชดเชยส่วนต่างผลประหยัด ในกรณีผลประหยัดไม่เป็นไปตามทีร่ บั ประกัน รวมถึง
ความเสียหาย ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่ได้คุณภาพตามที่น�าเสนอ หรืออุปกรณ์เกิดความช�ารุดเสียหาย ตามที่ได้ระบุไว้
ในสัญญาพลังงาน

4. รูปแบบสัญญำพลังงำน (Energy Performance Contract: EPC)

สัญญาพลังงานเป็นเงื่อนไขส�าคัญประการหนึ่งในการควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายการอนุรักษ์
พลังงาน และยังท�าให้เจ้าของสถานประกอบการเกิดความมั่นใจในการลงทุนในโครงการ
สัญญาพลังงาน คือ สัญญาที่มีการลงนามระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน และเจ้าของสถานประกอบการ ซึ่งจะมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่การติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ ไปจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยต้องระบุรายงานการตรวจวัดและ
พิสูจน์ผลประหยัด (Measurement and Verification: M&V) ในสัญญาพลังงาน และมีชดเชยส่วนต่างในกรณี
ทีผ่ ลประโยชน์ทไี่ ด้รบั ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาพลังงาน อีกทัง้ มีการก�าหนดปริมาณของพลังงานทีส่ ามารถประหยัด
ได้เมื่อเทียบกับระดับการใช้พลังงานปกติ (Baseline Energy Use) ของกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือ
ระบบนั้นๆ ที่จะด�าเนินการ โดยจะระบุระดับการใช้พลังงานปกติไว้ในสัญญาพลังงานด้วย
ระดับการใช้พลังงานปกติ (Baseline Energy Use) คือ ระดับการใช้พลังงานที่เป็นอยู่ในกระบวนการผลิต
เครือ่ งจักร หรืออุปกรณ์ ของสถานประกอบการในช่วงระยะเวลาหนึง่ โดยจะต้องพิจารณาสภาพของการผลิตและการซ่อม
บ�ารุงด้วย เช่น ภาระ (Load) ในการท�างานของกระบวนการผลิต เครือ่ งจักร หรืออุปกรณ์ มีลกั ษณะอย่างไร มีการแปรผัน
ตามเวลาหรือไม่ ในการด�าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานโดยบริษัทจัดการพลังงานนั้น บริษัทจัดการพลังงานจ�าเป็น
ที่จะต้องหาค่าระดับการใช้พลังงานปกติในแต่ละมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้ได้ โดยค�านึงถึง
ภาระงานของกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ ว่ามีการแปรผัน หรือ มีค่าคงที่
ภาระงานของกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้ามีปัจจัยอื่นๆ แปรผัน
ระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการวัด
กรณีที่ระดับการใช้พลังงานปกติเกิดการเปลี่ยนแปลงในสัญญาพลังงานจะระบุว่าคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้อง
ด�าเนินการอย่างไร มีการปรับแก้ (Adjusted) ค่าระดับการใช้พลังงานปกติ (Baseline Energy Use) อย่างไร สัญญาฉบับนี้
จะช่วยให้เจ้าของสถานประกอบการเกิดความมั่นใจว่าสามารถประหยัดพลังงานได้เป็นค่าที่แน่นอนจนสิ้นสุดโครงการ
ถ้าช่วงเวลาใดการประหยัดพลังงานไม่เป็นไปตามที่ระบุในสัญญาพลังงาน บริษัทจัดการพลังงานซึ่งเป็นคู่สัญญานั้น
จะเป็นผู้รับผิดชอบและจะต้องจ่ายเงินส่วนที่ประหยัดไม่ได้ในเดือนนั้นให้แก่เจ้าของสถานประกอบการ
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ในที่นี้ สัญญาพลังงาน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ สัญญาพลังงานรูปแบบรับประกันผลประหยัดพลังงาน
(Guaranteed Saving) สัญญาพลังงานรูปแบบแบ่งผลประหยัดพลังงาน (Shared Saving) และสัญญารูปแบบอืน่ ๆ เช่น
สัญญาการประกันค่าพลังงาน (Guaranteed Rebate/Chauffage) โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 รูปแบบรับประกันผลประหยัดพลังงำน (Guaranteed Saving)

รูปที่ 1 รูปแบบรับประกันผลประหยัดพลังงาน (Guaranteed Saving)

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

รูปแบบนี้ผู้รับบริการเป็นผู้ลงทุน โดยมี ESCO รับประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการอนุรักษ์พลังงาน และ/
หรือพลังงานทดแทน พร้อมกับมีการจัดท�าสัญญาพลังงานระหว่างผู้รับบริการกับ บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
โดยประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการที่สามารถด�าเนินการได้จะเท่ากับหรือมากกว่าค่าใช้จ่ายที่ผู้รับบริการจะต้อง
จ่ายในการลงทุน
ถ้าหากผลประโยชน์สทุ ธิของโครงการทีส่ ามารถด�าเนินการได้จริงต�า่ กว่าผลประโยชน์สทุ ธิทกี่ า� หนดในสัญญาแล้ว
ESCO จะเป็นผู้ชดเชยส่วนที่ขาดให้กับผู้รับบริการ แต่ในทางตรงข้าม หากผลประโยชน์สุทธิสูงกว่าที่ก�าหนดในสัญญา
ผู้รับบริการต้องแบ่งผลประโยชน์สุทธิส่วนที่สูงกว่าการรับประกันให้กับ ESCO (ในกรณีการแบ่งผลประโยชน์สุทธินั้น
ขึ้นอยู่การตกลงระหว่าง ESCO กับผู้รับบริการ) การลงทุนรูปแบบนี้ แสดงในรูปดังรูปที่ 1
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โดยองค์ประกอบทีส่ า� คัญของสัญญาพลังงานรูปแบบรับประกันผลประหยัดพลังงาน (Guaranteed Saving) มีดงั นี้
1) วัตถุประสงค์ของสัญญา
2) ค�าจ�ากัดความในสัญญา
3) รายละเอียดการด�าเนินการตามโครงการ
4) ค่าใช้จ่ายของโครงการ / การช�าระค่าใช้จ่าย / วิธีการช�าระค่าใช้จ่าย
การรับประกันผลประหยัดพลังงาน จะต้องครอบคลุม
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
กระบวนการและวิธีการวัดค่าพลังงานและประเมินผลการประหยัดพลังงาน
ค่าพลังงานปีฐาน
ค่าพลังงาน
การรับประกันผลประหยัดพลังงาน และการชดเชยหากผลที่ได้ไม่เป็นไปตามสัญญา
ระยะเวลาการรับประกันผลตอบแทน
5) ค�ารับรองและภาระหน้าที่ของ ESCO
6) ค�ารับรองและภาระหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง
7) การโอนกรรมสิทธิ์ / การเลิกสัญญา /การแก้ไขสัญญา/ การบอกกล่าว
8) เอกสารอื่นๆอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

4.2 รูปแบบแบ่งผลประหยัดพลังงำน (Shared Saving)

รูปแบบนี้ ESCO เป็นผูล้ งทุน และรับความเสีย่ งค่าใช้จา่ ยทีไ่ ด้ลงทุนก่อนแล้วน�าเอาผลประโยชน์สทุ ธิของโครงการ
ที่สามารถด�าเนินการได้มาแบ่งผลประโยชน์ระหว่าง ESCO กับผู้รับบริการ ตามข้อตกลงในสัญญาพลังงาน

ข.

รูปที่ 2 รูปแบบแบ่งผลประหยัดพลังงาน (Shared Saving)
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4.3 รูปแบบอื่นๆ เช่น กำรประกันค่ำพลังงำนหรือต้นทุนสำธำรณูปโภค (Guaranteed
Rebate/ Chauffage) เป็นต้น

รูปแบบนี้ ผู้รับบริการหรือ ESCO เป็นผู้ลงทุนก็ได้ โดย ESCO จะเป็นผู้รับประกันในการผลิตพลังงานตามราคา
ทีต่ กลงให้กบั ผูร้ บั บริการ ซึง่ ESCO จะเข้าไปปรับปรุงติดตัง้ อุปกรณ์จา่ ยพลังงานและเป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบระบบการจ่าย
พลังงานตลอดระยะเวลาในสัญญา ผู้รับบริการมีหน้าที่จ่ายเงินตอบแทนเป็นค่าพลังงานตามข้อตกลงในสัญญา
ดังแสดงในรูปที่ 3

ภาคผนวก
รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

โดยองค์ประกอบที่ส�าคัญของสัญญารูปแบบแบ่งผลประหยัดพลังงาน (Shared Saving) มีดังนี้
1) วัตถุประสงค์ของสัญญา
2) ค�าจ�ากัดความในสัญญา
3) รายละเอียดการด�าเนินการตามโครงการ
4) ค่าใช้จ่ายของโครงการ
5) การแบ่งผลประหยัดพลังงาน
6) การด�าเนินการของ ESCO
7) ค�ารับรองและภาระหน้าที่ของ ESCO
8) ค�ารับรองและภาระหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง
9) จ�านวนเงินรับประกัน
10) ระยะเวลารับประกันผลตอบแทน
11) การเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่าย
12) การขยายเวลารับประกันผลตอบแทน (ถ้ามี)
13) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
14) ผู้ว่าจ้าง/ผู้รับจ้างผิดสัญญา
15) แบบและข้อก�าหนดทางวิศวกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย
16) เหตุฉุกเฉินในสถานที่ปฎิบัติงาน /เหตุสุดวิสัย
17) การยกเลิกหรือการชะลอโครงการ
18) ผลบังคับใช้ของสัญญา
19) ข้อโต้แย้ง/ การแก้ไขสัญญา/ การบอกกล่าว
20) หลักประกัน (ถ้ามี)
21) เอกสารอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
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รูปที่ 3 รูปแบบการประกันค่าพลังงานหรือต้นทุนสาธารณูปโภค (Guaranteed Rebate/Chauffage)

ข.

โดยองค์ประกอบหลักของสัญญาพลังงานรูปแบบอื่นๆ เช่น สัญญาพลังงานรูปแบบการประกันค่าพลังงาน
(Guaranteed Rebate/Chauffage) มีดังนี้
1) วัตถุประสงค์ของสัญญา
2) ค�าจ�ากัดความในสัญญา
3) รายละเอียดการด�าเนินการตามโครงการ
4) การด�าเนินการของ ESCO
5) ค�ารับรองและภาระหน้าที่ของ ESCO
6) ค�ารับรองและภาระหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง
7) ราคาพลังงาน หรือ ต้นทุนสาธารณูปโภคที่รับประกัน
8) ระยะเวลารับประกันผลตอบแทน
9) ปริมาณซื้อ-ขายพลังงานขั้นต�่า
10) การขยายเวลารับประกันผลตอบแทน (ถ้ามี)
11) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
12) ผู้ว่าจ้าง/ผู้รับจ้างผิดสัญญา
13) แบบและข้อก�าหนดทางวิศวกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย
14) เหตุฉุกเฉินในสถานที่ปฎิบัติงาน /เหตุสุดวิสัย
15) การยกเลิกหรือการชะลอโครงการ
16) ผลบังคับใช้ของสัญญา
17) ข้อโต้แย้ง/ การแก้ไขสัญญา/ การบอกกล่าว
18) หลักประกัน (ถ้ามี)
19) เอกสารอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
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ส่วนที่ 2 แนวทำงกำรขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดกำรพลังงำน
ปัจจุบันมีหลายบริษัทที่ต้องการแสดงตนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน โดยต้องการให้มีสถาบันหรือหน่วยงานที่เป็น
ที่ยอมรับมาเป็นผู้รับรองให้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสถานประกอบการรวมไปถึง สถาบันการเงิน และแหล่งเงินทุน
ต่าง ๆ ส�าหรับผูท้ สี่ มัครเป็นสมาชิกบริษทั จัดการพลังงาน ซึง่ จะพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมต่างๆ ส�าหรับ
การด�าเนินการขึน้ ทะเบียน โดยจะมีการท�า “บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านอนุรกั ษ์พลังงานโดยใช้ระบบ ESCO”

1. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน

1.1 นิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ที่จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในการประกอบธุรกิจ
การออกแบบ พัฒนา และให้บริการเกีย่ วกับสิง่ อ�านวยความสะดวกด้านวิศวกรรมและการบริหาร ซึง่ รวมถึงงานวิศวกรรม
การจัดการโครงการ การจัดการด้านพลังงาน การบริหารการปฏิบัติการ การดูแลขั้นพื้นฐาน และการให้บริการตาม
สถานที่ต่างๆ เกี่ยวกับและด�าเนินการอื่นใดเกี่ยวกับกลุ่มและประเภทต่างๆ ทั้งหลายของเครื่องใช้ เครื่องมือ เครื่องจักร
เครื่องประกอบ สิ่งประดิษฐ์และชิ้นส่วนของเครื่องมือเครื่องใช้ของการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งหนังสือ
จดทะเบียนนิตบิ คุ คลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่เกิน 3 เดือน นับตัง้ แต่วนั ทีย่ นื่ ขอขึน้ ทะเบียนกับสถาบันพลังงาน
เพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ : สถานประกอบการ หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรม หรือ อาคารธุรกิจ เช่น โรงแรม สถานพยาบาล
ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา อาคารส�านักงาน เป็นต้น หรือ อาคารของหน่วยงานราชการ ซึ่งสถานประกอบการ
ในที่นี้ไม่รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานของภาครัฐ โดยสถาบันพลังงานฯ จะไม่นับเป็นผลการด�าเนินงาน
ในรูปแบบ ESCO

ที่

หัวข้อ

ค�ำอธิบำย/รำยละเอียดของเอกสำร

ล�ำดับกำรจัด
เรียงเอกสำร

1

หนังสือแสดงความประสงค์ เป็นเอกสารที่บริษัทต้องการยื่นขอขึ้นทะเบียน เป็น ESCO เอกสารแนบที่ 1
ยืน่ ขอขึน้ ทะเบียนเป็นบริษทั จัดท�าขึน้ มาเองตามรูปแบบของบริษทั โดยเป็นหนังสือแสดง
จัดการพลังงาน
ความประสงค์เข้าร่วมเป็นบริษัทที่ให้การบริการด้านการ
อนุรักษ์พลังงานโดยใช้ระบบบริษัทจัดการพลังงาน(ESCO)
ถึงสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

2

เอกสารการสมั ค รสมาชิ ก เป็นเอกสารที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการสมัครสมาชิกประเภท เอกสารแนบที่ 2
ประเภทผูใ้ ห้บริการจากเว็บไซต์ ผู้ให้บริการ หลังจากผ่านการท�าแบบคัดกรองคุณสมบัติ
thaiesco.org
การด�าเนินธุรกิจบริษทั จัดการพลังงานเบือ้ งต้นเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดดังภาคผนวก

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

2. เกณฑ์และเอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรยืน่ ขอขึน้ ทะเบียนเป็นบริษทั จัดกำร
พลังงำน โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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ที่
3

หัวข้อ

ค�ำอธิบำย/รำยละเอียดของเอกสำร

ล�ำดับกำรจัด
เรียงเอกสำร

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
3.1 ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ของ แสดงรายละเอียดข้อมูลชื่อบริษัท ชื่อย่อ ที่ตั้ง โทรศัพท์ เอกสารแนบที่ 3
บริษัท
โทรสาร อีเมล์ เว็บไซต์ ทีส่ ามารถติดต่อได้ รวมถึงชือ่ ผูบ้ ริหาร
(กรรมการผูจ้ ดั การ/ประธานกรรมการ) และชือ่ ผูป้ ระสานงาน
3.2 รูปถ่ายบริษทั และแผนที่ แสดงรูปถ่ายบริษัทจริง และแผนที่ที่เห็นชัดเจน
บริษทั

เอกสารแนบที่ 4

3.3 ข้อมูลการจดทะเบียน บริษัทต้องมีการด�าเนินธุรกิจตามการจดทะเบียนนิติบุคคล เอกสารแนบที่ 5
เป็ น นิ ติ บุ ค คล ปี ที่ ก ่ อ ตั้ ง ตามข้อ 1.1 มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี (โดยต้องมีวัตถุประสงค์
บริษัท ประกอบด้วย
ของบริ ษั ท เป็ น ไปตามข้ อ 1 คุ ณ สมบั ติ ข องผู ้ ยื่ น ขอขึ้ น
ทะเบียน) เอกสารทีต่ อ้ งเตรียมประกอบด้วย - หนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต�่ากว่า
1 ล้านบาท (ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่น
ขอขึ้นทะเบียน) จ�านวน 1 ชุด
• ส�าเนาหนังสือบริคณสนธิจ�านวน 1 ชุด
• ส�าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจ�านวน 1 ชุด
• ส�าเนางบแสดงสถานะการเงินย้อนหลัง 2 ปี จ�านวน 1 ชุด
3.4 ส�าเนาบัตรประชาชน
ผู ้ มี อ� า นาจลงนาม MOU
และส� า เนาบั ต รประชาชน
พยานที่ร่วมลงนาม MOU
อย่างละ 1 ชุด

พร้อมลงนามส�าเนาถูกต้อง เพือ่ ใช้เป็นเอกสารในการลงนาม เอกสารแนบที่ 6
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือฯ ระหว่างบริษัทที่ผ่าน
การพิ จ ารณาขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น บริ ษั ท จั ด การพลั ง งานกั บ
สถาบันพลังงานฯ
• ส�าหรับผู้มีอ�านาจลงนาม หมายถึง กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการ แต่หากไม่ใช่ผบู้ ริหารดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น
จะต้องมีหนังสือมอบอ�านาจจากกรรมการผู้จัดการหรือ
ประธานกรรมการให้เป็นผูล้ งนามแทน รวมถึงพยานทีร่ ว่ ม
ลงนามสามารถเป็นต�าแหน่งใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบุคลากร
ในบริษัท

3.5 ข้ อ มู ล ทางด้ า นความ Company Profile หรือ Brochure ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เอกสารแนบที่ 7
ช� า นาญ/ความเชี่ ย วชาญ หรือเอกสารด้านความเชี่ยวชาญของบริษัท
(Specialization) การให้
บริ ก าร (Service) หรื อ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
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หัวข้อ
3.6 ข้ อ มู ล ประสบการณ์
และความเชีย่ วชาญด้านการ
อนุรกั ษ์พลังงาน ทีด่ า� เนินการ
ให้แก่สถานประกอบการ

ค�ำอธิบำย/รำยละเอียดของเอกสำร

ล�ำดับกำรจัด
เรียงเอกสำร

ภาคผนวก

ที่

บริษทั ต้องมีประสบการณ์หรือผลงานในการด�าเนินโครงการ เอกสารแนบที่ 8
อนุรักษ์พลังงานและ/หรือพลังงานทดแทน โดยมีการจัดท�า
Energy Audit การจัดหาอุปกรณ์ หรือมีการด�าเนินการ
ติดตัง้ อุปกรณ์แล้วเสร็จอย่างน้อย 5 โครงการ โดยบริษทั ต้อง
แสดงรายละเอียดในการด�าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน
ซึง่ มีขอ้ มูลของสถานประกอบการ มาตรการอนุรกั ษ์พลังงาน
การท�า Energy Audit การจัดหาหรือติดตั้งอุปกรณ์

3.7 ข้ อ มู ล บุ ค ลากรที่ มี • ต้องมีบุคลากรประจ�าอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ เอกสารแนบที่ 9
ชื่ อ อ ยู ่ ในบริ ษั ท เท่ า นั้ น ด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างน้อย 5 ปี และผ่านการ
(แนบรายละเอี ย ดประวั ติ ด� าเนินงานโครงการด้า นอนุรัก ษ์พ ลังงานไม่น้อยกว่า
บุ ค ลากร) และส� า เนา 5 โครงการ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ • คุณภาพของบุคลากร บริษัทจะต้องมีบุคลากรประจ�า
วิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) ในองค์ ก ร ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ที่ มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
วิ ศ วกรรมควบคุ ม (ใบ กว.) ในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
มาตรการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานที่ บ ริ ษั ท ให้ บ ริ ก าร ได้ แ ก่
สาขาไฟฟ้า เครือ่ งกล โยธา สิง่ แวดล้อม และพลังงาน เป็นต้น
ซึ่งท�างานเต็มเวลาอย่างน้อย 1 คน ประจ�าอยู่ในองค์กร
ข้อมูลของโครงการอ้างอิงที่ด�าเนินการให้แก่สถานประกอบการในรูปแบบ ESCOอย่างน้อย 1 แห่ง (ส�าหรับ
การยื่นขอขึ้นทะเบียนจะพิจารณาตามจ�านวนสัญญาพลังงาน คือ 1 สัญญาต่อ 1 โครงการ)
4.1 ข้อมูลสถานประกอบ ประกอบด้วยชื่อบริษัทผู้ว่าจ้าง สถานที่ รูปถ่ายบริษัท เอกสารแนบที่ 10
การ (ผู้ว่าจ้าง)
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ เว็บไซต์ ชื่อผู้ประสานงานในส่วน
ของผู ้ ว ่ า จ้ า งที่ ส ามารถติ ด ต่ อ สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้
และต้องระบุผปู้ ระสานงานของสถานประกอบการอย่างน้อย
2 คน

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559
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ภาคผนวก

ที่

หัวข้อ

ค�ำอธิบำย/รำยละเอียดของเอกสำร

ล�ำดับกำรจัด
เรียงเอกสำร

4.2 ข้อมูลโครงการอนุรักษ์ บริษัทจะต้องมีการด�าเนินการโครงการอนุรักษ์พลังงานให้ เอกสารแนบที่ 11
พลังงานที่ด�าเนินการให้แก่ แก่สถานประกอบการในรูปแบบ ESCO โดยมีสญ
ั ญาพลังงาน
สถานประกอบการ
(Energy Performance Contract: EPC) อย่างน้อย 1
โครงการ โดยมูลค่าการลงทุนจะต้องไม่ตา�่ กว่า 500,000 บาท
ต่อโครงการ ซึ่งต้องมีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด
พร้อมรายงานผลอย่างชัดเจนและเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
โดยจะต้องเป็นโครงการที่ด�าเนินงานแล้วเสร็จย้อนหลังไม่
เกิน 3 ปี ซึ่งด�าเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมี
การแสดงรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
4.2.1 ชื่อโครงการ มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ด�าเนินการ
อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีพลังงานที่ใช้
4.2.2 ต้องแสดงความเป็นมาหรือเหตุผลของการเลือก
มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่จะด�าเนินการ โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลกระบวนการผลิตและการใช้พลังงาน
4.2.3 ต้องอธิบายหลักการท�างานของมาตรการอนุรักษ์
พลังงานที่ท�าให้เกิดผลประหยัด
4.2.4 ต้องแสดงสิ่งที่จะต้องระมัดระวัง รวมทั้งปัจจัยความ
เสี่ยงต่างๆที่อาจท�าให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต
หรือผลประหยัดพลังงาน
4.3 รายงานผลการด�าเนิน
โครงการที่ แ สดงผลการ
การด� า เนิ น การทั้ ง หมด
(Proposal)

โดยแสดงวิธีการค�านวณต่างๆ ประกอบด้วย
เอกสารแนบที่ 12
4.3.1 วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุดโครงการ
4.3.2 มูลค่าโครงการทั้งหมด (หน่วยเป็นบาท) ผลประหยัด
ที่ได้รับ (หน่วยเป็นด้านพลังงาน)
**หมายเหตุ: มูลค่าของโครงการที่ใช้ยื่นขอขึ้นทะเบียน
ไม่ต�่ากว่า 500,000 บาทต่อโครงการ
4.3.3 ผลประหยัดที่ได้รับ (หน่วยเป็นบาท) และระยะเวลา
คืนทุน (ปี)
4.3.4 มูลค่าการจ้างที่ปรึกษา (มูลค่าที่ที่ปรึกษาได้รับการ
จ้าง) หน่วยเป็นบาท
4.3.5 การวิ เ คราะห์ ผ ลประหยั ด จากมาตรการอนุ รั ก ษ์
พลังงาน
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ค�ำอธิบำย/รำยละเอียดของเอกสำร
นอกจากนี้ ต้องแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
4.3.6 ต้ อ งแสดงแผนผั ง และค� า อธิ บ ายการท� า งานและ
ลักษณะการใช้พลังงานของกระบวนการผลิตหรือเครือ่ งจักร
อุปกรณ์ที่มีศักยภาพในการด�าเนินโครงการ
4.3.7 ต้องแสดงข้อมูลการตรวจวัดการใช้พลังงานของ
กระบวนการผลิตหรือเครือ่ งจักรอุปกรณ์ทมี่ ศี กั ยภาพในการ
ด�าเนินโครงการครอบคลุม
1) ประเภทพลังงานที่ใช้
2) ปริมาณพลังงานที่ใช้
3) ชั่วโมงการท�างาน
4) ปัจจัยการท�างานที่มีผลต่อการใช้พลังงาน ได้แก่ สภาวะ
การใช้งาน สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมอิ ากาศ ความส่องสว่าง
เป็นต้น
5) ราคาค่าพลังงาน
4.3.8 ต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในมาตรการอนุรักษ์
พลังงานที่จะใช้ในการค�านวณผลประหยัดพลังงาน
4.3.9 ต้ อ งแสดงสู ต รและรายละเอี ย ดการค� า นวณผล
ประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วย
1) การค�านวณปริมาณการใช้พลังงานฐานก่อนปรับปรุง
2) การค�านวณปริมาณการใช้พลังงานหลังปรับปรุง
3) การค�านวณปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้
4.3.10 ต้องแสดงข้อมูลที่ใช้ในการค�านวณปริมาณการใช้
พลังงานฐาน ประกอบด้วย
1) ข้อมูลการตรวจวัดการใช้พลังงานที่ใช้ในค�านวณปริมาณ
การใช้พลังงานฐาน
2) ชั่วโมงการท�างานของเครื่องจักร
3) ปัจจัยการท�างานที่มีผลต่อการใช้พลังงานฐาน ได้แก่
สภาวะการใช้งาน สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอากาศ
ความส่องสว่าง เป็นต้น

ล�ำดับกำรจัด
เรียงเอกสำร

ภาคผนวก

หัวข้อ
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ล�ำดับกำรจัด
เรียงเอกสำร

4) ราคาค่าพลังงานปีฐาน
4.3.11 ต้องแสดงข้อมูลจากการประเมินที่ใช้ในการค�านวณ
ปริมาณการใช้พลังงานหลังปรับปรุงพร้อมระบุสมมติฐานที่
ใช้ให้ชัดเจน ประกอบด้วย
1) ข้อมูลประเมินปริมาณการใช้พลังงานหลังปรับปรุง
2) ข้อมูลประเมินชั่วโมงการท�างานของเครื่องจักรอุปกรณ์
3) ข้อมูลประเมินปัจจัยการท�างานที่มีผลต่อการใช้พลังงาน
ฐาน ได้แก่ สภาวะการใช้งาน สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ
อากาศ ความส่องสว่าง เป็นต้น
4) ราคาค่าพลังงานที่ประเมิน
4.4 ส�าเนาสัญญาพลังงาน*
(Energy Performance
Contract: EPC) ในโครงการ
หรือมาตรการที่ด�าเนินการ
ให้ กั บ สถานประกอบการ
ท า ง ด ้ า น ก า ร อ นุ รั ก ษ ์
พลังงานอย่างน้อย 1 แห่ง
โดยต้องด�าเนินการแล้วเสร็จ
อย่างน้อย 3 เดือน

เอกสารแนบที่ 13
ในสัญญาพลังงานจะต้องมีรายละเอียดครอบคลุมดังนี้
4.4.1 ต้องเป็นสัญญาที่ท�าขึ้นอย่างถูกต้องมีผลบังคับใช้ได้
ตามกฎหมายไทย โดยในสัญญาพลังงานที่เป็นการด�าเนิน
งานรูปแบบ ESCO
4.4.2 ต้องระบุรูปแบบสัญญาให้ชัดเจนว่าเป็นสัญญารับ
ประกันผลประหยัดพลังงาน (Guaranteed Saving) หรือ
รูปแบบสัญญาแบ่งปันผลประหยัด (Shared Saving) หรือ
สั ญ ญารู ป แบบอื่ น ๆ เช่ น การประกั น ค่ า พลั ง งาน
(Guaranteed Rebate/Chauffage) เป็นต้น
4.4.3 ต้องระบุวัตถุประสงค์ของสัญญาให้ชัดเจนว่าเป็นการ
ด�าเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ/
หรือโครงการพลังงานทดแทน และ/หรือเป็นโครงการลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอื่นๆ
4.4.4 ต้องระบุชื่อ ที่อยู่ติดต่อ และผู้มีอ�านาจลงนาม ของคู่
สัญญาทัง้ สองฝ่าย ทัง้ ฝ่ายผูว้ า่ จ้างและผูร้ บั จ้าง พร้อมวันทีท่ ี่
สัญญามีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย
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4.4.5 ต้ อ งแสดงความหมายและอธิ บ ายค� า จ� า กั ด ความ
ค�านิยาม และค�าเฉพาะต่างๆทีใ่ ช้ในสัญญา ครอบคลุมหัวข้อ
ต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
1) ผู้ว่าจ้าง (ผู้รับบริการ)
2) ผู้รับจ้าง (บริษัทจัดการพลังงาน)
3) เงินลงทุนของโครงการ
4) การใช้พลังงานฐาน
5) มาตรการหรือโครงการอนุรักษ์
6) ผลประหยัดจากโครงการ
7) การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน
➠ ต้องระบุเงื่อนไขส�าคัญในสัญญาแต่ละรูปแบบแบ่งออก
เป็น 3 กรณี ดังนี้
● กรณี ที่ เ ป็ น สั ญ ญารู ป แบบการรั บ ประกั น ผลประหยั ด
(Guaranteed Saving) จะต้องมีการก�าหนดเงื่อนไขส�าคัญ
ในสัญญา ดังนี้
• ต้องก�าหนดเงือ่ นไขการรับประกันผลประหยัดอย่างชัดเจน
และระบุ จ� า นวนเงิ น ผลประหยั ด พลั ง งานที่ รั บ ประกั น
โดยอาจระบุเป็นตัวเลขหรือก�าหนดเป็นสูตรค�านวณทีช่ ดั เจน
• ต้องก�าหนดเงื่อนไขและวิธีการช�าระเงินชดเชยให้แก่
ผู้รับบริการในกรณีที่ผลประหยัดต�่ากว่าข้อตกลงในสัญญา
● กรณีที่เป็นสัญญารูปแบบแบ่งปันผลประหยัด (Shared
Saving) จะต้องมีการก�าหนดเงื่อนไขส�าคัญในสัญญา ดังนี้
• ต้องก�าหนดเงือ่ นไขการแบ่งปันผลตอบแทนจากการด�าเนิน
โครงการอย่างชัดเจน โดยระบุเป็นตัวเลขหรือก�าหนดเป็น
สูตรค�านวณที่ชัดเจน
• ต้องก�าหนดเงื่อนไขและวิธีการชดเชยให้แก่ผู้รับบริการ
ในกรณีทผี่ ลตอบแทนของโครงการต�า่ กว่าข้อตกลงในสัญญา

ล�ำดับกำรจัด
เรียงเอกสำร

ภาคผนวก

หัวข้อ

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559
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เรียงเอกสำร

• ต้องแสดงรายละเอียดขั้นตอนการด�าเนินการโครงการ
นอกจากนี้ ในสั ญ ญาทั้ ง รู ป แบบรั บ ประกั น ผลประหยั ด
(Guaranteed Saving) และแบ่งปันผลประหยัด (Shared
Saving) หากมีการเปลีย่ นแปลงจ�านวนเงินหรือสูตรค�านวณ
จ�านวนเงินการประกันในภายหลัง จะต้องมีหนังสือแจ้งต่อ
คู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องได้รับความยินยอม
จากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและจัดท�าเป็นข้อตกลงแนบท้าย
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา รวมถึงในสัญญาต้องมีการตกลง
ด้านการเดินเครื่องจักรและบ�ารุงรักษา (Operation and
Maintenance) ตามระยะเวลาการรับประกัน
● กรณีทเี่ ป็นสัญญารูปแบบอืน
่ ๆ เช่น การประกันค่าพลังงาน
(Guaranteed Rebate/ Chauffage) จะต้องมีการก�าหนด
เงื่อนไขส�าคัญในสัญญา ดังนี้
• หากเป็นสัญญาพลังงานรูปแบบการประกันค่าพลังงาน
ต้องก�าหนดปริมาณขั้นต�่า คุณสมบัติขั้นต�่า และราคาของ
พลังงาน ทีบ่ ริษทั จัดการพลังงานรับประกันการผลิตพลังงาน
ราคาตามที่ตกลงให้สถานประกอบการ
• ต้องก�าหนดเงื่อนไขและวิธีการชดเชยให้แก่ผู้รับบริการ
ในกรณีที่ปริมาณ คุณสมบัติ และราคาพลังงาน หรือต้นทุน
สาธารณูปโภคไม่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา
4.4.7 ต้องจัดท�าแผนวิธกี ารตรวจวัดและพิสจู น์ผลประหยัด
พลังงาน (Measurement and Verification Plan: M&V
Plan) แนบท้ายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาพลังงาน
4.4.8 ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการพลังงานในการรับ
ประกันผลประหยัดของโครงการต้องครอบคลุมความเสี่ยง
ทางเทคนิค ได้แก่ การประเมินการใช้พลังงาน, การวิเคราะห์
และออกแบบด้านวิศวกรรม, การคัดเลือกชนิดและขนาดของ
เทคโนโลยี, การบริหารโครงการ และประสิทธิภาพของ
เครื่องจักร/อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ตลอดระยะเวลาการ
รับประกัน
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หัวข้อ

ค�ำอธิบำย/รำยละเอียดของเอกสำร

ล�ำดับกำรจัด
เรียงเอกสำร

4.5.1 จัดท�าข้อตกลงการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด เอกสารแนบที่ 14
โดยแนบท้ายสัญญาพลังงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
4.5.2 แสดงข้อมูลพลังงาน รายละเอียดมาตรการและจัดท�า
M&V Plan ของสถานประกอบการในรายงานการตรวจวัดฯ
4.5.3 แสดงวิธีการตรวจวัดฯ และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจ
วัดฯ ที่ได้มาตรฐานสากล
4.5.4 ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานก่อนปรับปรุง
และหลังปรับปรุง
4.5.5 จัดท�ารายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด
พร้อมกับรับรองรายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการใช้
พลังงาน

4.6 ส�าเนารายงาน/ข้อมูล
การติดตามผลภายหลังการ
ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ห รื อ ระบบ
ข อ ง โ ค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ ์
พลังงานที่ด�าเนินการ

แสดงเอกสารหลักฐานการติดตามผล ระหว่างการเดินเครือ่ ง เอกสารแนบที่ 15
และการบ�ารุงรักษาให้กับสถานประกอบการ (Operation
and Maintenance) ตามข้อตกลงของสัญญาพลังงานทีร่ ะบุ
ไว้ เช่น ระยะเวลาทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือ 1 ปี เป็นต้น

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

4.5 ส�าเนารายงานการตรวจวัด
และพิ สู จ น์ ผ ลประหยั ด
(Measurement and
Verification:M&V) โดยต้อง
มีการลงนามยอมรับผลการ
ตรวจวัดฯจากสถานประกอบการ
บริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัติ
มีความสามารถในการออกแบบ
และด�าเนินการ ในกระบวนการ
ตรวจวั ด และพิ สู จ น์ ผ ล
ประหยัดพลังงาน หรือ M&V
ที่ได้มาตรฐานที่ชัดเจนและ
สามารถท�าให้เป็นที่ยอมรับ
ได้ระหว่างคู่สัญญา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
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3. ขัน้ ตอนในกำรยืน่ ขอขึน้ ทะเบียนเป็นบริษทั จัดกำรพลังงำน มีรำยละเอียด
ดังนี้

1) บริษัทที่ประสงค์ขอรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงานจะต้องท�าแบบคัดกรองคุณสมบัติการด�าเนินธุรกิจ
บริษัทจัดการพลังงานเบื้องต้น หากท�าถูกครบตามเกณฑ์ที่ก�าหนดระบบจะเข้าสู่การสมัครสมาชิกประเภทผู้ให้บริการ
2) สมัครสมาชิกประเภทผู้ให้บริการใน www.thaiesco.org โดยท�าการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หลังจาก
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและได้ส่งข้อมูลแล้ว ระบบจะแสดงผลให้พิมพ์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อน�ามาเป็นเอกสารแนบ
เพื่อยื่นขึ้นทะเบียนต่อไป
3) เตรี ย มเอกสารและหลั ก ฐานในการยื่ น ขอให้ ค รบถ้ ว นตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นเอกสารหลั ก ฐานที่ ใ ช้ ใ นในการ
ขึ้นทะเบียน ESCO พร้อมแนบแบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้น
4) บริษัทน�าเอกสารมายื่นเพื่อพิจารณาที่สถาบันพลังงานฯ
5) สถาบันพลังงานฯ ตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนของเอกสารและการด�าเนินงานของบริษัท
6) หากเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน สถาบันพลังงานฯ จะน�าเสนอเอกสารหลักฐานต่อคณะท�างานโครงการฯ
(แต่ในกรณีที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมจากคณะท�างานโครงการฯ จะให้มีการส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และนัดประชุม
เพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมกับตรวจสอบสถานที่จริง)
7) สถาบันพลังงานฯ แจ้งผลการยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน
8) ท�าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ระบบ ESCO ระหว่างบริษัทผู้ที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ
9) สถาบันพลังงานฯ ออกหนังสือรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงานให้หลังจากที่มีการกรอกข้อมูลของท่าน
ในเว็บไซต์ (www.thaiesco.org)
10) สถาบันพลังงานฯ แจ้งผลการอนุมัติให้กับผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน Flow Chart
แสดงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน
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แสดงขั้นตอนกำรขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดกำรพลังงำน
ตอบคำถามในแบบคัดกรอง
คุณสมบัติการดำเนินธุรกิจ ESCO

การดำเนินการบน เว็บไซด
www.thaiesco.org
โดยผูขอยื่นข�้นทะเบียน

ไมผาน

ภาคผนวก

Flow Chart

ศึกษาขอมูลเพ��มเติม
หร�อติดตอสอบถามเพ��มเติม
กับสถาบันพลังงาน

ผานตามเง�่อนไข

สมัครสมาชิก ประเภท “ผูใหบร�การ”

พ�มพรายละเอียดแบบคำขอข�้นทะเบียนจากเว็บไซด
เพ�่อใชเปนใบปะหนาในการยื่นข�้นทะเบียน

การดำเนินการของสถาบัน
พลังงานเพ�่ออุตสาหกรรม

ยื่นคำขอ พรอมเอกสารหลักฐาน

1 วัน ทำการ

ตรวจสอบความถูกตองและความชัดเจนของเอกสารและการดำเนินงานของบร�ษัท
2 วัน ทำการ

เอกสารไมถูกตอง

เอกสารถูกตองครบถวน

เสนอเอกสารตอประธาน
คณะทำงานโครงการฯ

สงเอกสารเพ��มเติม
7 วัน ทำการ

3 วัน ทำการ

สามารถข�้นทะเบียน ESCO ได และ
ทำบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกัน
ระหวาง สถาบันพลังงานฯ กับ
ผูที่ ไดรับการข�้นทะเบียน

1 วัน ทำการ

จัดทำหนังสือรับรองการเปนบร�ษัท
จัดทำหนังสือรับรองการเปน
บร�ษัทจัดการพลังงานเสนอประธาน
คณะทำงานโครงการฯ ลงนาม

รวม
8 วัน ทำการ

แจงผลการอนุมัติใหผู ไดรับ
การข�้นทะเบียนทราบ

ไมสามารถข�้นทะเบียนได

นัดประชุม
เพ�่อขอขอมูลเพ��มเติม
7 วัน ทำการ

ตรวจสอบสถานที่จร�ง

แจงผลการตรวจสอบ

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

1 วัน ทำการ

กรณีมีขอสงสัย
เพ��มเติม

เอกสารไมเปนไปตาม
หลักเกณฑและเง�่อนไข
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ค�ำอธิบำย/รำยละเอียดของเอกสำร

ล�ำดับกำรจัด
เรียงเอกสำร

4. อำยุและเงื่อนไขกำรต่ออำยุใบรับรองกำรเป็นบริษัทจัดกำรพลังงำน

ใบรับรองการเป็นบริษทั จัดการพลังงานมีอายุ 1 ปี นับจากวันทีไ่ ด้รบั การพิจารณาและอนุมตั ใิ ห้เป็นบริษทั จัดการ
พลังงาน และสิ้นสุดในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยมีเงื่อนไขส�าหรับการต่ออายุ ดังนี้
4.1 ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการฯ เป็นอย่างดี อาทิ Thailand ESCO Fair กิจกรรม
ESCO Forum ส�าหรับผู้บริหาร กิจกรรม ESCO Business Matching การอบรม/เยี่ยมชม และการประชุมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการพลังงาน เป็นต้น รวมถึงมีการแจ้งความคืบหน้าและส่งข้อมูลกลับมายังสถาบันพลังงานฯ
เกี่ยวกับผลการด�าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานที่ด�าเนินการให้แก่สถานประกอบการ หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ภายใต้โครงการฯ ทุกครั้งที่มีการติดตามผลจากสถาบันพลังงานฯ
4.2 แจ้งผลการด�าเนินงานของ ESCO ที่ด�าเนินการเองเป็นข้อมูลรายไตรมาสหรือรายปีทั้งในรูปแบบโครงการ
ESCO คือ โครงการที่มีการท�าสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) และไม่ใช่โครงการรูปแบบ
ESCO คือ โครงการที่ไม่ได้ท�าสัญญาพลังงาน (Non EPC) โดยขึ้นอยู่กับการติดตามข้อมูลของสถาบันพลังงานฯ เพื่อเป็น
หลักฐานส�าหรับการต่ออายุใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงานรายปี
ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการพลังงานทีไ่ ม่ดา� เนินการส่งข้อมูลและไม่ได้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ
ตามข้อที่ 4.1 และ 4.2 สถาบันพลังงานฯ จะด�าเนินการตามเงือ่ นไขและข้อก�าหนดในการก�ากับดูแลและควบคุมคุณภาพ
ของบริษัทจัดการพลังงานดังตารางที่ 2

ตำรำงที่ 2 : เงื่อนไขและข้อก�ำหนดในกำรก�ำกับดูแลและควบคุมคุณภำพ
ที่

เงื่อนไข

ข้อก�ำหนดในกำรก�ำกับดูแล

ล�ำดับกำรจัดเรียงเอกสำร

1 ESCO ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมแต่ ไ ม่ ส ่ ง สถาบันพลังงานฯ จะสงวนสิทธิ์
ข้อมูลภายหลังจบกิจกรรมนั้นๆ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมครัง้ ต่อไป
ตามความเหมาะสมหรื อ เป็ น ไป
ตามมติของคณะท�างานโครงการฯ

ESCO ที่มีการแจ้งความประสงค์
เข้าร่วมกิจกรรม แต่ไม่สามารถ
เข้าร่วมได้ ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า
อย่างน้อย 5 วันท�าการ และจะมี
การแจ้งให้สมาคมฯ ได้รบั ทราบต่อ
ไป

2 ESCO ทีไ่ ม่ดา� เนินการส่งข้อมูลผลการ
ด�าเนินงานต่อเนื่องเป็นเวลาไม่เกิน 3
ปี (นั บ จากวั น ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น
ESCO) แต่ได้รับการแจ้งกลับมายัง
สถาบันพลังงานฯ ว่าอยู่ระหว่างการ
จัดท�าข้อมูล

ESCO รายใดต้องการต่ออายุใบรับ
รองการเป็นบริษทั จัดการพลังงาน
ให้ มี ก ารส่ ง ข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง นั บ
ตั้งแต่ปีที่ขาดการส่ง

ESCO ทีเ่ ป็นไปตามเงือ่ นไขที่ 2 จะ
มีการแสดงผลสถานะของ ESCO
รายนั้นๆ ในเว็บไซต์ ว่า “รอต่อ
ทะเบียน” และไม่สามารถดูข้อมูล
บริษทั นัน้ ๆ ผ่านเว็บไซต์ thaiesco.
org ได้

ข.
090
Annual Report ESCO 2016.indd 90

9/21/17 3:54 PM

3 ESCO ที่มีสถานะไม่ต่อทะเบียนจะ
พิจารณาตามเงื่อนไขที่ 3* แบ่งเป็น 4
กรณี คือ
• กรณีที่ 1 ESCO ที่ไม่ด�าเนินการ
ส่งข้อมูลผลการด�าเนินงานใดๆ มาเป็น
เวลา 3 ปี ขึ้ น ไป (นั บ จากวั น ที่ ขึ้ น
ทะเบียนเป็น ESCO)
• กรณี ที่ 2 ESCO ไม่ มี ผ ลการ
ด�าเนินงานรูปแบบ ESCO (Non EPC)
ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปีขึ้นไป
• กรณีที่ 3 ESCO ทีไ่ ม่ได้ด�าเนินธุรกิจ
รูปแบบ ESCO มาเป็นเวลา 3 ปีขึ้นไป
เช่น ด�าเนินธุรกิจในลักษณะที่ปรึกษา
ด้ า นพลั ง งานทั่ ว ไป หรื อ จ� า หน่ า ย
อุ ป กรณ์ ป ระหยั ด พลั ง งานเพี ย ง
อย่ า งเดี ย ว เป็ น ต้ น (นั บ จากวั น ที่
ขึ้นทะเบียนเป็น ESCO)
• กรณีที่ 4 ESCO ที่มีสถานะ”ไม่ต่อ
ทะเบียน” คือ ESCO ที่ถูกระบุชื่อไว้
ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ้ ทิ้ ง งานของทาง
ราชการ หรื อ ไม่ เ ป็ น ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ผล
ของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น
เป็ น ผู ้ ทิ้ ง งาน และผลการลงโทษ
ผูท้ งิ้ งานตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (Black list)

ข้อก�ำหนดในกำรก�ำกับดูแล

ล�ำดับกำรจัดเรียงเอกสำร

ESCO ทีม่ สี ถานะ “ไม่ตอ่ ทะเบียน”
จะมีการพิจารณาถอดถอนชือ่ ออก
จากการรับรองเป็นบริษัทจัดการ
พลั ง งานของสถาบั น พลั ง งานฯ
และไม่ ส ามารถดู ข ้ อ มู ล บริ ษั ท
ใน www.thaiesco.org (เงื่อนไข
ดั ง กล่ า วมี ผ ลย้ อ นหลั ง 3 ปี
โดยขึ้ น อยู ่ กั บ การพิ จ ารณาของ
คณะท�างานโครงการฯ ถือเป็นที่
สิ้นสุด)

ESCO รายใดที่ ถู ก ถอดถอน
โดยภายหลังต้องการต่ออายุใบรับรอง
การเป็ น บริ ษั ท จั ด การพลั ง งาน
จะต้องด�าเนินการยืน่ ขอขึน้ ทะเบียน
กับสถาบันพลังงานฯ ใหม่ตาม
ขั้นตอนที่ก�าหนดไว้

หมายเหตุ : สถานะการเป็นบริษทั จัดการพลังงานจะแสดงผลบนเว็บไซต์ thaiesco.org ซึง่ แบ่งออกเป็น 4 สถานะ
คือ ต่อทะเบียน รอต่อทะเบียน ไม่ต่อทะเบียน และถอดถอน

ภาคผนวก

เงื่อนไข

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559
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5. กิจกรรมและสิทธิประโยชน์ ในกำรขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดกำรพลังงำน

5.1 การประชุมเครือข่ายบริษัทจัดการพลังงานกับสถาบันพลังงานฯ
5.2 การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการส่งเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ที่ด�าเนินการโดยสถาบัน
พลังงานเพือ่ อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เช่น Thailand ESCO Fair, ESCO Forum ส�าหรับผูบ้ ริหาร,
ESCO Business Matching และกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันการเงิน กิจกรรมฝึกอบรมธุรกิจ ESCO เป็นต้น
5.3 มีส่วนร่วมในการจัดสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกิจ ESCO เช่น เอกสารเผยแพร่และจัดท�าวีดีทัศน์
โครงการที่ประสบความส�าเร็จจากการใช้บริการ ESCO เป็นต้น
5.4 การขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ด้านงบประมาณสนับสนุนทางด้านการเงินโดยเฉพาะส�าหรับธุรกิจ ESCO
เช่น ESCO Fund, โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน, โครงการเงินกูด้ อกเบีย้ ต�า่ , การยกเว้นสิทธิและประโยชน์ดา้ นภาษีอากร (Board of Investment: BOI) เป็นต้น
โดยเงื่อนไขการสนับสนุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของภาครัฐ
5.5 การขอรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ด้านงบประมาณสนับสนุนทางด้านการเงินโดยเฉพาะส�าหรับ
ธุรกิจ ESCO เช่น ธนาคารต่างๆ ที่มีโปรแกรมสินเชื่อด้านพลังงานหรือสินเชื่อด้านธุรกิจ ESCO เป็นต้น โดยเงื่อนไข
การสนับสนุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสถาบันการเงินนั้นๆ
5.6 การยืน่ ขอสมัครสมาชิกของสมาคมบริษทั จัดการพลังงานไทยส�าหรับสมาชิกประเภทสามัญได้ โดยใช้ใบรับรอง
การเป็นบริษัทจัดการพลังงานเป็นหลักฐานในการสมัครสมาชิกดังกล่าว
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ภำคผนวก
ขั้นตอนกำรลงทะเบียนเป็นสมำชิกผู้ให้บริกำร (ESCO)
ในเว็บไชต์ Thaiesco.org
การลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ให้บริการ (ESCO) หลังจากที่ท่านได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เป็นบริษัทจัดการ
พลังงานจากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการเข้ามาลงทะเบียนเป็นสมาชิกในรูปแบบ
ผูใ้ ห้บริการ (ESCO) ผ่านเว็บไซต์ Thaiesco.org ให้เรียบร้อย และทางสถาบันพลังงานฯ จะด�าเนินการออกหนังสือรับรอง
การเป็นบริษัทจัดการพลังงานให้แก่ท่าน

ขั้นตอนกำรลงทะเบียน มีรำยละเอียดดังนี้

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.thaiesco.org
2. เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ Thaiesco.org เรียบร้อยแล้ว จะขึ้นหน้าหลักของเว็บไซต์ดังรูปที่ 1

ไปที่ด้านซ้ายมือในหัวข้อ
“เข้าสู่ระบบสมาชิก”
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3. จากหน้าหลักเลื่อน Page มาที่ด้านล่างตรงด้าน
ซ้ายมือหัวข้อ “เข้าสู่ระบบสมาชิก” ให้คลิกที่หัวข้อ
“ต้องการสมัครสมาชิกใหม่” ดังรูปที่ 2

4. เมือ่ คลิกทีห่ วั ข้อ “ต้องการสมัครสมาชิกใหม่” จะมี page ทีข่ นึ้ ว่าสมัตรสมาชิก โดยให้ทา่ นคลิก “ลงทะเบียน”
ในด้านของผู้ให้บริการ (ขวามือ) ดังรูปที่ 3

คลิกที่ “ลงทะเบียน”
ในส่วนของผู้ให้บริการ
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5. เมื่อคลิก “ลงทะเบียน” จะปรากฏหน้าที่ให้กรอกข้อมูล ผู้สนใจยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ รายละเอียด
ตามรูปที่ 4

7. เมื่อท่านตอบค�าถามถูกครบทุกข้อ ระบบจะแสดงผลดังภาพ

หากตอบค�าถามไม่ถูกต้องครบถ้วนโปรดติดต่อมายังสถาบันพลังงานฯ

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

6. หลังจากกรอกข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้ท่านตอบแบบคัดกรองคุณสมบัติการด�าเนินธุรกิจ
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เบื้องต้น โดยท่านจะต้องตอบค�าถามให้ถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ จึงจะสามารถลงทะเบียน
ผู้ให้บริการ และสามารถสมัครสมาชิกได้ รายละเอียดดังรูปที่ 4-5
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8. เมื่อท่าน กด OK ระบบจะแสดผลให้ลงทะเบียนผู้ให้บริการ ดังรูปที่ 6-8

รูปที่ 6
การกรอกข้อมูล
ในส่วนของผู้ให้บริการ
ที่เป็นข้อมูลเบื้องต้น
ของบริษัท

รูปที่ 7
การกรอกข้อมูล
ในส่วนของข้อมูล
เกี่ยวกับบริษัท
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9. หลังจากที่ท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านพิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ให้บริการ เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการยื่นขึ้นทะเบียน

น�าส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนที่สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม และทางเจ้าหน้าที่จะด�า เนินการ
ตรวจสอบข้อมูลและอัพเดทข้อมูลของท่านต่อไป

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559

รูปที่ 8
การกรอกข้อมูล
ในส่วนของความถนัด
ความเชี่ยวชาญและ
เทคโนโลยีที่บริษัท
ดำาเนินการ
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หน่วยงำนส่งเสริมธุรกิจ ESCO
ส�าหรับการส่งเสริมธุรกิจ ESCO ในไทยนัน้ มีหน่วยงานหลักทีร่ ว่ มกันพัฒนาและผลักดันธุรกิจบริษทั จัดการพลังงาน
ไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวาง ตลอดจนการมีระบบควบคุมคุณภาพ ESCO ให้มีมาตรฐานในระดับสากล
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากผู้ประกอบการที่จะเลือกใช้บริการ ESCO และแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่จะให้การสนับสนุนสินเชื่อ
ด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ESCO ต่อไป ซึ่งหน่วยงานหลักที่มีส่วนในการส่งเสริมธุรกิจ ESCO ให้ยั่งยืนต่อไปนั้น
ประกอบด้วย 3 หน่วยงานด้วยกัน คือ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ESCO Information Center)
สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย (Thai ESCO Association)

1. กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน (พพ.) กระทรวงพลังงำน

ซึ่ง พพ. ได้ให้การสนับสนุนธุรกิจ ESCO เริ่มมาตั้งแต่ปี 2550 และได้ด�าเนินงานต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 8
ภายใต้ “โครงการส่งเสริมธุรกิจและกระตุ้นตลาดการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)”
เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีการใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงานในการด�าเนินโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานเพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนือ่ งและสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่สถานประกอบการกลุม่ อุตสาหกรรมและธุรกิจ/หน่วยงานราชการ ในการตัดสินใจ
เลือกใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงานธุรกิจ ESCO ในการด�าเนินโครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนพัฒนาความเป็น
มืออาชีพในการให้บริการอยู่ในมาตรฐานที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล
ทั้งนี้ การด�าเนินการส่งเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานที่ผ่านมา พพ. ได้ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งแนวทางหลักที่ได้ด�าเนินการ ประกอบด้วย
1) การสร้างความเข้าใจและให้ความรู้เกี่ยวกับ ESCO รวมถึงเผยแพร่ผลงานความส�าเร็จของโครงการอนุรักษ์
พลังงานแบบ ESCO โดยด�าเนินการในรูปแบบการจัดกิจกรรมสัมมนา อบรม และการดูงาน ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นธุรกิจและความต้องการใช้บริการ ESCO เช่น ESCO Business Matching
กิจกรรม Forum ส�าหรับผู้บริหาร เป็นต้น
3) การพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานผูใ้ ห้บริการธุรกิจ ESCO ผ่านทางการขึน้ ทะเบียนอย่างเป็น
ทางการ และผลักดันให้มีการสร้างแนวทางการตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัด (Measurement and Verification: M&V)
อันเป็นที่ยอมรับและใช้เป็นแนวทางร่วมกัน
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กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.) เป็นหน่วยงานหลักทีใ่ ห้การสนับสนุนในการส่งเสริมธุรกิจ
บริษทั จัดการพลังงาน และผลักดันให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจต่อการอนุรกั ษ์พลังงานด้วยบริษทั จัดการพลังงานอย่างทัว่ ถึง
รวมถึงให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษทั จัดการพลังงานอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ จะก่อให้เกิดประโยชน์ดา้ นการอนุรกั ษ์
พลังงานทั้งในระดับองค์กรและในระดับประเทศ ดังนี้
ลดปริมาณการใช้พลังงานทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ
ส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน
ส่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงาน
มีศูนย์กลางจัดการข้อมูล ESCO
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4) การสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ ESCO ทั้งในและต่างประเทศ และการจัดตั้ง ESCO
Information Center ซึง่ จะเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการประสานงานระหว่างผูเ้ กีย่ วข้องและสนใจในธุรกิจ
ESCO

2. สถำบันพลังงำนเพื่ออุตสำหกรรม สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

สถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ มีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่จะช่วยผลักดันให้โครงการฯ บรรลุผลส�าเร็จ
โดยบริหารโครงการฯ ร่วมกับสมาคมบริษทั จัดการพลังงานไทย ด้วยการมุง่ เน้นการส่งเสริมให้มกี ารใช้กลไกบริษทั จัดการ
พลั ง งานในการด� า เนิ น โครงการด้ า นอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานเพิ่ ม มากขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในให้ แ ก่
สถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจ/หน่วยงานราชการ ในการตัดสินใจเลือกใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงาน
ธุรกิจ ESCO ในการด�าเนินโครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน
ตลอดจนพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการให้บริการอยู่ในมาตรฐานที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล
โดยมี ESCO Information Center เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้เกี่ยวข้อง
ในธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ดังแสดงในรูปที่ 1 เป็นสื่อกลางในการติดต่อแก่สถานประกอบการที่สนใจสามารถ
หาข้อมูลเบื้องต้นหรือต้องการใช้บริการจาก ESCO และเป็นสื่อกลางให้กับบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์
พลังงานเข้าร่วมเครือข่าย ESCO ต่อไปในอนาคต
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รูปที่ 2.1 เครือข่ายของ ESCO Information Center
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สภาอุตสาหกรรมฯ ได้ก�าหนดแนวทางการบริหารงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการฯ โดยมีแนวทาง ดังนี้
เพือ่ ช่วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.) ในการด�าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
อนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงานให้ส�าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ ร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงาน
ไทย
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย บริษัทจัดการพลังงานที่ไม่มีอยู่ใน
สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ผู้ประกอบการ และสถาบันการเงิน เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการ
ด�าเนินโครงการฯ เพือ่ ก�าหนดแนวทางปรับปรุงการด�าเนินโครงการ พร้อมทัง้ เสนอแนะแนวทางทีเ่ หมาะสมในการขยายผล
โครงการฯ ต่อไป
พัฒนาเป็นศูนย์กลางข้อมูล (ESCO Information Center) ให้มีข้อมูลต่าง ๆ ที่จ�าเป็นอย่างเพียงพอและมี
ความทันสมัยทั้งส�าหรับผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในธุรกิจ ESCO และมีระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลดังกล่าวที่มีประสิทธิภาพ

2.2
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แนวทำงกำรบริหำรงำน

ศูนย์กลำงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดกำรพลังงำน ESCO Information Center

พันธกิจของ ESCO Information Center
สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานมากยิ่งขึ้น โดยมีการทบทวนผลการด�าเนินงานด้วย
การรวบรวมข้อมูลเพือ่ วิเคราะห์ปญ
ั หาทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินการของธุรกิจ ESCO เพือ่ หาแนวทางการแก้ไขต่อไป
ศูนย์กลางข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงกันระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน ผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถรับทราบข้อมูลรูปแบบการให้บริการและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริการ
จากบริษัทจัดการพลังงานได้ง่ายยิ่งขึ้น
การศึกษาถึงแนวทางการขยายผลการอนุรกั ษ์พลังงานโดยบริษทั จัดการพลังงาน ด้วยการก�าหนดเป็นแผนการ
ส่งเสริมระยะยาว เพื่อให้เกิดเป็นระบบอย่างยั่งยืน
ESCO Information Center เป็นศูนย์กลางข้อมูลให้คา� ปรึกษาและแนะน�าเกีย่ วกับธุรกิจ ESCO โดยจัดขึน้ ภายใต้
โครงการส่งเสริมธุรกิจและกระตุน้ ตลาดการอนุรกั ษ์พลังงานโดยกลไกบริษทั จัดการพลังงาน (ESCO) เพือ่ สร้างความเชือ่
มัน่ ให้แก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้องในธุรกิจ ESCO ให้รว่ มกันสนับสนุนการลงทุนด้านการอนุรกั ษ์พลังงานมากยิง่ ขึน้ โดยมีการทบทวน
ผลการด�าเนินงานด้วยการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินการของธุรกิจ ESCO เพื่อหา
แนวทางการแก้ไขต่อไป รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงกันระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน ผู้ประกอบการและ
สถาบันการเงิน และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการทีส่ นใจสามารถรับทราบข้อมูลรูปแบบการให้บริการ และประโยชน์
ที่จะได้รับจากการใช้บริการจากบริษัทจัดการพลังงานได้ง่ายยิ่งขึ้น และยังเป็นส่วนที่รับปรึกษา แนะน�า ให้ความรู้ และ
ข้อมูลเพิม่ เติมแก่ผสู้ นใจทีม่ ขี อ้ สงสัยและต้องการซักถามรายละเอียดด้านพลังงาน การตัดสินใจเลือกลงทุนเพือ่ การอนุรกั ษ์
พลังงานกับบริษัทจัดการพลังงานได้อย่างเหมาะสม โดย ESCO Information Center จะให้ข้อมูลกับผู้ที่สนใจด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน เบื้องต้นดังนี้
การด�าเนินการบริหารโครงการของบริษัทจัดการพลังงานต่างๆ
ให้ค�าแนะน�าความรู้ด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
การใช้ประโยชน์จาก ESCO Information Center
ให้ค�าแนะน�าด้านแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต�่า
การให้ค�าแนะน�าในการด�าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไก ESCO

รายงานประจ�าปีสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2559
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นอกจากนี้ ESCO Information Center ภายใต้การด�าเนินงานของสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังเป็นหน่วยงานทีร่ บั ขึน้ ทะเบียนเป็นบริษทั จัดการพลังงาน โดยจะออกใบรับรอง
การเป็นบริษัทจัดการพลังงานเพื่อรับรองว่า “บริษัทที่ผ่านการขึ้นทะเบียนนั้นได้ด�าเนินธุรกิจ ESCO จริง” (สามารถ
ตรวจสอบรายชือ่ บริษทั จัดการพลังงานได้ทภี่ าคผนวก ก. หรือ www.thaiesco.org) ส�าหรับบริษทั ทีม่ คี วามสนใจด�าเนิน
ธุรกิจรูปแบบ ESCO และเป็นบริษัทที่ด�าเนินงานด้านพลังงาน เช่น บริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน บริษัทผู้ผลิต/จ�าหน่าย
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน บริษัทรับเหมา/ติดตั้งโครงการด้านพลังงาน เป็นต้น อีกทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลที่เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทจัดการพลังงาน ประกอบไปด้วย ตัวอย่างมาตรการที่ประสบความส�าเร็จ
บทสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของโรงงานทีป่ ระสบความส�าเร็จ รายชือ่ หัวข้ออาคารควบคุม รูปแบบการลงทุน ขีดความสามารถ
ของ ESCO สัญญาพลังงาน การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ กิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการส่งเสริมธุรกิจและกระตุ้นตลาดการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัท
จัดการพลังงาน (ESCO) ยังเป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน โดยกิจกรรม
ต่างๆ จะร่วมเผยแพร่หลักการ และแนวคิดของธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน กระจายความรู้ความเข้าใจของการลงทุน
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบ ESCO และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ไปถึงกลุ่ม
เป้าหมายและผู้ที่สนใจอื่นๆ อย่างทั่วถึง จากกิจกรรมต่างๆ อาทิ Thailand ESCO Fair, ESCO Fair ภูมิภาค, ESCO
Dinner for Executive, ESCO Business Matching เป็นต้น
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“SAVE ENERGY …SAVE MONEY”
ปรึกษำข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจบริษัทจัดกำรพลังงำน ติดต่อ ESCO Information Center

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนดี ชั้น 3
60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2345-1250-51 โทรสาร 0-2345-1258-9
E-mail: admin@thaiesco.org , www.thaiesco.org
จากการผลักดันของ พพ. ให้มีการก่อตั้งสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยมาอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ในปี 2555
ได้มีการก่อตั้งสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 โดยผู้ก่อตั้งสมาคมได้
ยืน่ จดทะเบียนจัดตัง้ “สมาคมบริษทั จัดการพลังงานไทย” เพือ่ ให้เกิดการรวมกลุม่ กันระหว่างผูป้ ระกอบการธุรกิจ ESCO
อย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคมและสามารถสร้างความเข้มแข็งในการดูแลตัวอย่าง
ยัง่ ยืนในระยะยาว อีกทัง้ ยังเป็นแหล่งฐานข้อมูลเกีย่ วกับการลงทุนในโครงการอนุรกั ษ์พลังงานและพลังงานทดแทนภาย
ใต้รปู แบบบริการ ESCO ในประเทศไทย และเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับการพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นอนุรกั ษ์และพลังงานทดแทน
และแนวทางการน�าเทคโนโลยีนนั้ ๆ ไปใช้อย่างเหมาะสม อีกทัง้ ยังให้ความมัน่ ใจในประโยชน์สงู สุดแก่ผปู้ ระกอบการที่จะได้รับ
จากการใช้บริการ ESCO ในการด�าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
การด�าเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยในการส่งเสริมธุรกิจ ESCO ร่วมกับสถาบันพลังงานฯ
สภาอุตสาหกรรมฯ ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดระบบควบคุมคุณภาพ ESCO ให้มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ
โดยการพัฒนาและผลักดันให้ ESCO น�ามาตรฐานทีไ่ ด้กา� หนดขึน้ ไปใช้งานเพือ่ เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของ ESCO
ต่อไปในอนาคต รวมถึงการพัฒนาแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน (M&V) ในมาตรการอนุรักษ์
พลังงานที่หลากหลายเพื่อน�าไปใช้เป็นแนวทางการท�า M&V ที่มีความน่าเชื่อถือ และจะช่วยลดข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
ในการด�าเนินงานให้แก่ผู้ประกอบการได้ ตลอดจนการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ESCO สามารถให้
บริการอย่างเป็นมืออาชีพ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยได้ในบทที่ 6
ติดต่อสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยได้ที่

ที่อยู่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท
เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400
Tel. 0-2201-3466-7, Fax. 0-2201-3405
E-mail: association@thaiesco.org, www.thaiesco.org
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3. สมำคมบริษัทจัดกำรพลังงำนไทย (Thai ESCO Association)
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