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1 บ ท นํา
พลังงานถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอตนทุนของประเทศในทุกดาน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ลวนแลวแตมีสวนเชื่อมโยงกับพลังงานแทบทั้งสิ้นไมวาจะเปนการดํารงชีวิตประจําวัน การ
ประกอบอาชีพ การผลิตวัตถุดิบ หรือแมแตตนทุนในการผลิตและขนสงสินคาและบริการ หากแตปจจุบั น
ประเทศไทยตองพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิล (fossil) ในการขับเคลื่อนระบบตาง ๆ ในปริมาณที่สูง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ไดมีแนวทางการดําเนินงานโดยการสงเสริมใหมีการใชกลไก
บริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) ในการดําเนินโครงการอนุรักษพลังงาน/
พลังงานทดแทนใหแกผูประกอบการเพิ่มมากขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับแผนอนุรักษพลังงานป 2558 - 2579 ของ
กระทรวงพลังงาน ตามยุทธศาสตรหลักขอหนึ่ง คือ การใชมืออาชีพและบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เปน
กลไกสําคัญ ทาง พพ. จึงไดรวมมือกับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยที่
เปนหนวยงานสงเสริมสนับสนุน และใหบริการแกผูประกอบการในดานการบริหารจัดการพลังงาน และการ
อนุรักษพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีดานพลังงาน เปน
ศูนยกลางในดานการศึกษาและแหลงขอมูลการอนุรักษพลังงาน ในการสงเสริมและผลักดันใหเกิดการอนุรักษ
พลังงานในสถานประกอบการโดยใชกลไก ESCO เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการใชบริการบริษัท ESCO จะชวยลดความ
เสี่ยงใหกับสถานประกอบการในการดําเนินโครงการอนุรักษพลังงาน เพราะ ESCO มีการทําสัญญารับประกัน
ผลประหยัดและมีการชดเชยสวนตางกรณีที่ผลประหยัดไมเปนไปตามที่รับประกันไวในสัญญา
ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมและสรางความเชือ่ มั่นใหกับสถานประกอบการในการใชบริการบริษัท ESCO
สถาบั น พลั งงานเพื่ ออุ ตสาหกรรม สภาอุต สาหกรรมแห งประเทศไทย ไดรว มมือ กับ สมาคมบริ ษัทจั ด
การพลังงานไทย ในการพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (Code of Practice :
CoP) และการพั ฒนากระบวนการตรวจสอบรับรองการดําเนิน งานของ ESCO มาอยางต อเนื่ อง โดยได
ดําเนินการพัฒนาแนวทางการตรวจวัดพิสูจนผลประหยัด (Measurement and Verification : M&V) ที่
เหมาะสมสําหรับโครงการอนุรักษพลังงานแบบ ESCO ของประเทศไทย ใหมีความสอดคลองกับแนวทาง M&V
ในระดับสากล เพื่อพัฒนาศักยภาพของบริษัทจัดการพลังงานใหสามารถดําเนินโครงการอนุรักษพลังงานดวย
กลไก ESCO ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
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2. ขอมูลภาพรวมโครงการสงเสริมธุรกิจ ESCO
2.1 ความเปนมาของโครงการ
ที่ผานมาพบวาผูประกอบการสวนใหญมุงเนนการปรับปรุงดานเทคนิค และการนําเทคโนโลยีเขามาใช
แตยังไมมีกลยุทธดานแผนการจัดการพลังงานที่ชัดเจนทําใหการดําเนินงานยังไมประสบความสําเร็จมากนัก
สถานประกอบการบางแหงยังขาดนโยบายที่สงเสริมการอนุรักษพลังงานในองคกร มีบุคลากรไมเพียงพอในการ
บํารุงรักษาเครื่องอุปกรณจึงสงผลใหมีประสิทธิภาพลดลงจนทําใหเกิดการสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น หรือมี
ขอจํากัดในการลงทุน ขาดความรู ความเขาใจในการอนุรักษพลังงานถึงแมวาธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานไดเขา
มามีบทบาทในการดําเนินโครงการดานการอนุรักษพลังงาน/พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมและอาคาร
ธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มขึ้น แตยังมีสถานประกอบการบางแหงยังไมทราบขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ESCO เปน
อยางดี หรือไดรับขอมูลที่ไมถูกตองและชัดเจนซึ่งอาจสงผลใหสถานประกอบการยังขาดความเชื่อมั่นในการ
เลือกใชบริการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) อีกทั้งจํานวน ESCO ที่มีมาตรฐานการใหบริการที่ดียังมีไมมาก
เทาที่ควร
ดังนั้น จึงสงเสริมและผลักดันใหสถานประกอบการไดใชบริการ ESCO ที่มีคุณภาพตรงตามความ
ตองการของสถานประกอบการ และเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ ซึ่งจะสงผลใหเกิดการอนุรักษพลังงานใน
ทุกๆ สาขาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและกอใหเกิดประโยชนทั้งในสวนของผูประกอบการและประเทศ รวมถึงการ
จัดหาและพัฒ นาการใชพลังงานทดแทนใหเพิ่ มมากขึ้ นตลอดจนผลักดั นใหเกิ ดการอนุ รักษ พลั งงานโดยใช
บริการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เพื่อใหสอดคลองและเปนไปตามแนวยุทธศาสตรหลักของแผนอนุรักษ
พลังงาน ป 2558-2579 คือ การใชมืออาชีพและบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) โดยการใชบริการ ESCO ชวย
ลดความเสี่ยงใหกับสถานประกอบการในการดําเนินโครงการอนุรักษพลังงาน เพราะ ESCO มีการรับประกัน
ผลประหยัด ใหแก ส ถานประกอบการ (ผู รับ บริ การ) และชดเชยสว นตางใหกับ สถานประกอบการหากผล
ประหยัดไมเปนไปตามเปาหมายที่รับประกันไวในสัญญา จะทําใหทุกฝายเกิดความมั่นใจและเสริมสรางสถาน
ประกอบการใหมีการใชพลังงานอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในป 2550 – 2560 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดรวมมือกับสถาบัน
พลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ในการสงเสริมใหเกิดการดําเนินการอนุรักษ
พลังงานโดยอาศัยกลไก ESCO ซึ่งหากพิจารณาถึงสถานภาพการสงเสริมธุรกิจ ESCO พบวามีบริษัทที่ดําเนิน
ธุรกิจในลักษณะ ESCO ซึ่งขึ้นทะเบียนไวแลวกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยจํานวน 65 บริษัท
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ทั้งนี้ ในป 2558 – 2560 ไดมีการถอดถอนบริษัทจัดการพลังงานออกจากการขึ้นทะเบียนกับสถาบัน
พลังงานฯ จํานวนทั้งสิ้น 14 บริษัท ซึ่งเปนบริษัทที่ไมดําเนินงานเปนไปตามเงื่อนไขการกํากับดูแลและควบคุม
คุณภาพบริษัทจัดการพลังงานของสถาบันพลังงานฯ ซึ่งปจจุบันจะมีรายชื่อบริษัทจัดการพลังงานที่ขึ้นทะเบียน
อยูจํานวนทั้งสิ้น 48 บริษัท ในสวนอีก 3 ราย เปนองคกรสนับสนุนธุรกิจ ESCO จํานวน 3 องคกร ไดแก การ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค
ในป 2561 สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดดําเนินงานสงเสริม
ใหเกิดการดําเนินการอนุรักษพลังงานโดยอาศัยกลไก ESCO ใหสอดคลองและเปนไปตามแนวยุทธศาสตรหลัก
ของกระทรวงพลังงาน ที่กําหนดไว จะเนนใหความสําคัญ 2 ดาน คือ
•

ดานแรก งานเผยแพรลดการใชพลังงานดวยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน

ดําเนินการเผยแพรขอมูลการอนุรักษพลังงานดวยรูปแบบ ESCO ประโยชนจากการใชบริการ
ESCO ผานกิจกรรมสัมมนาภายใตโครงการฯ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และภูมิภาค การจัดอบรมและดูงาน การ
จัดทําสื่อเผยแพรตางๆ ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบการใหบริการดานขอมูลของบริษัทจัดการพลังงานให
ผูประกอบการไดรับทราบขอมูลอยางชัดเจนและทั่วถึง อีกทั้งการสรางแรงจูงใจในการลดการใชพลังงานดวย
กิจกรรมสนับสนุนเงินลงทุนโครงการดานอนุรักษพลังงาน/พลังงานทดแทนในรูปแบบ ESCO
•

ดานที่สอง งานพัฒนาศักยภาพบริษัทจัดการพลังงานไทย

ดําเนินการจัดอบรม CoP และ M&V Training Program สําหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร โดยการนํามาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย และ
แนวทางตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน (M&V) ที่เหมาะสมสําหรับโครงการอนุรักษพลังงานแบบ
ESCO ของประเทศไทยที่ไดมีการพัฒนาไวมาเปนหลักสูตรอบรม รวมถึงผลักดันใหมีการนําไปใชงานจริงซึ่งมี
โครงการตัวอยางที่ดําเนินการใหกับสถานประกอบการ
นอกจากนี้ ไดจัดทํากระบวนการตรวจสอบรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน
ไทย และคูมือเพื่อนําเขาใชงานอยางเต็มรูปแบบ อันจะเปนกลไกสําคัญในการกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ใหมีการดําเนินโครงการไดตามกรอบมาตรฐาน มีการตรวจสอบ และพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องเสริมสรางความเชื่อมั่นใหกับผูประกอบการในการใชบริการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
2.2 วัตถุประสงคของโครงการ
2.2.1 เพื่อสงเสริมดานการอนุรักษพลังงานดวยศักยภาพของ ESCO ตามยุทธศาสตรหลักแผนอนุรักษ
พลังงานป 2558 – 2579
2.2.2 เพื่อลดการใชพลังงานในสถานประกอบการไดอยางเปนรูปธรรมดวยบริการของบริษัทจัด
การพลังงาน
2.2.3 เพื่อใหบริษัทจัดการพลังงานมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่องในการดําเนินงานให
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เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว และสรางความมั่นใจใหแกสถานประกอบการที่สนใจเขารับบริการ รวมถึง
แหลงเงินทุนที่จะสนับสนุนสินเชื่อดานพลังงาน
2.2.4 เพื่อสรางกระบวนการตรวจสอบรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทยใหมี
คุณภาพและนาเชื่อถือได และคัดเลือกบริษัทจัดการพลังงานดีเดนที่มีมาตรฐาน เพื่อเปนตัวอยางใหกับราย
อื่นๆ
2.2.5 เพื่อคัดเลือกสถานประกอบการที่ประสบความสําเร็จดานการอนุรักษพลังงานจากการใชบริการ
ESCO เพื่อเปนตัวอยางใหกับผูประกอบการอื่นๆ ไดทําการศึกษาและนํามาประยุกตใชกับตนเองไดอยางเปน
รูปธรรม
2.3 ผลการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการสงเสริมธุรกิจ ESCO ป 2552 – 2560
ที่ผานมา สถาบันพลังงานฯ ไดดําเนินโครงการสงเสริมธุรกิจ ESCO มาอยางตอเนื่อง ตามที่ไดรับ
มอบหมายและการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน ที่เปนการสงเสริมและผลักดันใหธุรกิจ ESCO
เปนที่รูจักมากขึ้น รวมถึงการสรางความนาเชื่อถือ ใหแกผูประกอบการทั้งในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ
มีความมั่นใจในการเลือกใชบริการจากบริษัทจัดการพลังงาน ซึ่งจากการดําเนินโครงการฯ ตั้งแตป พ.ศ. 2552
– 2560 สามารถสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมไดดังนี้
1) จํานวนสัญญา (EPC) ที่ไดมีการลงนามจํานวน 628 สัญญา แบงเปนสัญญาจากภาคอุตสาหกรรม
จํานวน 373 สัญญา และภาคอาคารธุรกิจจํานวน 255 สัญญา ตามลําดับ
2) มูลคาการลงทุน 23,156.01 ลานบาท แบงเปนมูลคาการลงทุนภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคาร
ธุรกิจจํานวน 20,733.75 ลานบาทและ 2,422.26 ลานบาท ตามลําดับ
3) ผลประหยัดพลังงานจํานวน 124.34 ktoe โดยแบงเปนผลประหยัดพลังงานจากภาคอุตสาหกรรม
และภาคอาคารธุรกิจจํานวน 105.53 ktoe และ 18.81 ktoe ตามลําดับ คิดเปนมูลคาผลประหยัดพลังงาน
5,541.07 ลานบาท แบงเปนผลประหยัดพลังงานจากภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคารธุรกิจ 4,829.37 ลาน
บาท และ 711.71 ลานบาทตามลําดับ
4) จํานวนมาตรการอนุรักษพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ที่ไดดําเนินการมากที่สุด คือ มาตรการดาน
Air Compressor รองลงมา คือ มาตรการ Lighting และมาตรการ Variable Speed Drive (VSD) ตามลําดับ
และในสวนของมาตรการอนุรักษพลังงานในภาคอาคารธุรกิจที่ไดดําเนินการมากที่สุด คือ มาตรการดาน Air
Conditioning (Chiller) รองลงมา คือ มาตรการ Lighting และมาตรการดาน Variable Speed Drive (VSD)
ตามลําดับ
ทั้งนี้ ภายใตโ ครงการฯ ได มีกิจ กรรมสงเสริมทั้งทางดานผูรับ บริการ (สถานประกอบการ) และผู
ใหบริการ (บริษัทจัดการพลังาน) โดยมีผลงานสรุปไดดังนี้
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ดานผูรับบริการ
มีการประชาสัมพันธใหความรูเรื่องธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานผานทางกิจกรรมตางๆ ดังนี้ คือ
1) จัดงาน Thailand ESCO Fair ซึ่งถือเปนงานใหญประจําปของ ESCO ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปละ 1
ครั้ง
2) จัดงาน ESCO Fair ภูมิภาค โดยไดรับความรวมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ในจังหวัดตางๆ ที่มี
ศักยภาพของประเทศ
3) จัดงาน ESCO Business Matching เพื่อใหผูประกอบการที่สนใจดําเนินงานดานอนุรักษพลังงาน
ไดพบและหารือกับบริษัท ESCO โดยตรง ซึ่งจัดขึ้นทั้งในพื้นที่กรุงเทพ-ปริมณฑล และภูมิภาค
4) การจั ด อบรมให ค วามรู แ นวทางลดการใช พ ลั ง งานด ว ย ESCO แก ผู ป ระกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ซึ่งจัดขึ้นทั้งในพื้นที่กรุงเทพ-ปริมณฑล และภูมิภาค
5) การจัดเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสําเร็จจากการใชบริการ ESCO จากผูท่ีไดรับ
รางวัล ESCO Project Awards ในงาน Thailand ESCO Fair เพื่อเปนตัวอยางใหสถานประกอบการอื่นๆ ที่
สนใจการอนุรักษพลังงานดวย ESCO สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
6) การจัดสัมมนาเผยแพรผลงานโครงการฯ ในพื้นที่กรุงเทพฯ – ปริมณฑล และภูมิภาค
7) การจัดทําสื่อเผยแพรโครงการ ไดแก วีดีทัศนกรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จจากการใชบริการ
ESCO เอกสารเผยแพร Success case of ESCO แผนพับ ESCO Information Center และสื่อโซเชียลมีเดีย
ดานผูใหบริการ หรือบริษัท ESCO
1) การจั ด ตั้ ง เครื อ ข า ยบริ ษั ท จั ด การพลั ง งานไทย โดยมี ส ภาอุ ต สาหกรรมฯ เป น ศู น ย ก ลางการ
ประสานงานตางๆ และรับขึ้นทะเบียนโดยใหการรับรองบริษัทจัดการพลังงานไดมีการดําเนินธุรกิจ ESCO
2) การสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการเงินเพื่อใหเปนแหลงเงินทุนสนับสนุนการลงทุนดวย
ESCO ลดปญหาการเขาถึงสิน เชื่อของ ESCO และสถานประกอบการที่ตองการลงทุนดวยระบบ ESCO
กอใหเกิดโปรแกรมทางการเงินสําหรับธุรกิจ ESCO ไดแก ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคาร
กรุงเทพ
3) การพัฒนา กําหนด และปรับปรุงมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (Code
of Practice : CoP) พรอมกับการจัดทําคูมือมาตรฐานดังกลาว รวมถึงการจัดทํากระบวนการตรวจสอบรับรอง
การดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย เพื่อใหสถานประกอบการเกิดความเชื่อมั่นในการเลือกใชบริการ
บริษัทจัดการพลังงาน และเสริมสรางขีดความสามารถ พัฒนาศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน อีกทั้งเปนการ
ยกระดับคุณภาพบริษัทจัดการพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) ดํ า เนิ น การพั ฒ นาและจั ด ทํ า คู มื อ มาตรฐานการตรวจวั ด และพิ สู จ น ผ ลประหยั ด พลั ง งาน
(Measurement and Verification: M&V) ในมาตรการอนุรักษพลังงานตางๆ โดยปจจุบันมีทั้งสิ้นจํานวน 16
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มาตรการ สําหรับการเผยแพรขอมูลมาตรฐานการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด เพื่อเปนประโยชนตอผูที่
เกี่ยวของตอไป
5) มีการสรางและขยายเครือขายความรวมมือระหวางบริษัทจัดการพลังงาน กลุมอุตสาหกรรม กลุม
อาคารธุรกิจ รวมถึงหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
6) การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Training Program) ไดแก การดําเนิน
ธุรกิจ ESCO รูปแบบสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract : EPC) แนวทางการตรวจวัดและ
วิเคราะหความเปนไปไดของโครงการเพื่อตัดสินใจลงทุน (Investment Grade Audit : IGA) และแนวทางการ
ตรวจวัดและพิสูจนผล (Measurement and Verification : M&V)
7) การจั ดประชุ ม เครื อข า ยบริ ษัทจั ดการพลั งงาน ไดแก การตออายุ ใบรับ รองการเป น บริษัทจั ด
การพลังงาน การตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดําเนินงานบริษัทจัดพลังงานไทย และการคัดเลือกบริษัทจัด
การพลังงานดีเดน
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3. ผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานป 2558-2560
การดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ บริ ษั ท จั ด การพลั ง งานที่ ผ า นมา จึ ง ได มี ก ารรวบรวมข อ มู ล บริ ษั ท จั ด
การพลังงาน ESCO ตั้งแตป 2558 - 2560 จากบริษัทจัดการพลังงานที่ขึ้นทะเบียนอยูจํานวนทั้งสิ้น 48 ราย
สําหรับจัดทําฐานขอมูลธุรกิจ ESCO ในประเทศไทย จากจํานวนทั้งหมด 65 ราย เนื่องดวยในป 2558 – 2560
ไดมีการถอดถอนบริษัทจัดการพลังงานออกจากการขึ้นทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ จํานวนทั้งสิ้น 14 บริษัท
ซึ่งเปนบริษัทที่ไมดําเนินงานเปนไปตามเงื่อนไขการกํากับดูแลและควบคุมคุณภาพบริษัทจัดการพลังงานของ
สถาบันพลังงานฯ และมีองคกรสนับสนุนธุรกิจ ESCO จํานวน 3 องคกร ไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย การไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค
ทั้ ง นี้ สถาบั น พลั ง งานฯ ได นํ าข อ มู ล ดั ง กล า วไปใช ใ นการเผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ ธุ ร กิ จ บริ ษั ท จั ด
การพลังงาน ตลอดจนการสรางความเชื่อมั่นในการลงทุนอนุรักษพลังงานโดยระบบ ESCO ในประเทศไทย
โดยไดรวบรวมขอมูลการจัดประเภท ทุนจดทะเบียน การบริการ จํานวนสัญญา จํานวนมาตรการ ปญหา
อุ ป สรรคและแนวทางแก ไขป ญ หาเพื่ อใช เ ปน ขอมูล ประกอบในการพัฒ นาธุร กิจ บริษัทจัดการพลังงานใน
ประเทศไทยตอไป
จากการสํารวจและรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของธุรกิจ ESCO ภายในป 2558 - 2560 ทั้งในสวน
ของผูใหบริการ คือ บริษัทจัดการพลังงานและผูรับบริการ คือ สถานประกอบการ (ภาคอุตสาหกรรมและ
อาคาร) ไดทําการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่สามารถแสดงแนวโนมและการขยายตัวของธุรกิจบริษัทจัด
การพลังงาน โดยพิจารณาจากทุนจดทะเบียน จํานวนสัญญา และจํานวนมาตรการ มีรายละเอียดดังนี้
3.1 จํานวนบริษัท ESCO ตามประเภททุนจดทะเบียน
จากการรวบรวมขอมูลของ ESCO ซึ่งในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนบริษัท ESCO โดยมีการ
เปรียบเทียบจากขอมูลตั้งแตในป 2558-2560 จากจํานวนบริษัทจัดการพลังงาน 48 บริษัท โดยไมรวมบริษัท
จัด การพลั งงานที่ ถอดถอนออกจากการขึ้ นทะเบีย นกับ สถาบัน พลังงานฯ จํานวน 14 บริษัท และองค กร
สนับสนุนธุรกิจ ESCO จํานวน 3 องคกรดังที่กลาวมาขางตน ซึ่งสามารถแยกขนาดบริษัทตามทุนจดทะเบียนได
ดังรูปที่ 3.1 และสามารถสรุปไดดังนี้
• ESCO ประเภท S คือ ESCO ขนาดเล็ก ที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต 1 ลานบาท แตไมถึง 5 ลาน
บาท เมื่อพิจารณาขอมูลในป 2560 ไมมีจํานวนบริษัทเพิ่มขึ้นจากป 2559 ดังนั้น ยอดสะสมตั้งแตป 2558 –
2560 เปนจํานวนทั้งสิ้น 26 บริษัท
• ESCO ประเภท M คือ ESCO ขนาดกลาง ที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป แตไม
เกิน 20 ลานบาท เมื่อพิจารณาขอมูลในป 2560 มีจํานวนบริษัทเพิ่มขึ้นจากป 2559 จํานวน 1 บริษัท ดังนั้น
ยอดสะสมตั้งแตป 2558 – 2560 เปนจํานวนทั้งสิ้น 4 บริษัท
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• ESCO ประเภท L คือ ESCO ขนาดใหญ ที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แตไม
เกิน 50 ลานบาท เมื่อพิจารณาขอมูลในป 2560 ไมมีจํานวนบริษัทเพิ่มขึ้นจากป 2559 ดังนั้น ยอดสะสมตั้งแต
ป 2558 – 2560 เปนจํานวนทั้งสิ้น 6 บริษัท
• ESCO ประเภท XL คือ ESCO ขนาดใหญมาก ที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป
เมื่อพิจารณาขอมูลในป 2560 ไมมีจํานวนบริษัทเพิ่มขึ้นจากป 2559 ดังนั้น ยอดสะสมตั้งแตป 2558 – 2560
เปนจํานวนทั้งสิ้น 12 บริษัท

รูปที่ 3.1 จํานวน ESCO ตามทุนจดทะเบียน

3.2 จํานวนบริษัท ESCO ตามประเภทสัญชาติ
จากการรวบรวมขอมูลของบริษัท ESCO ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ตามทุนจดทะเบียน
แลวนั้น ยังสามารถแบงจํานวน ESCO ตามประเภทสัญชาติจากจํานวนทั้งสิ้น 48 บริษัท โดยแบงเปนสัญชาติ
ไทยจํานวน 42 บริษัท และต างสัญชาติจํ านวน 6 บริษัท ดั งแสดงในรู ปที่ 3.2 ซึ่ งหากคิดเป นสัดส วนจะมี
ESCO สัญชาติไทยคิดเปน 87% และตางสัญชาติคือเปน 13% ตามรูปที่ 3.3 โดยมีรายละเอียดดังนี้
• สัญชาติไทย จํานวน 42 บริษัท
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• สัญชาติฝรั่งเศส จํานวน 1 บริษัท
• สัญชาติญี่ปุน จํานวน 1 บริษัท
• สัญชาติฟลิปปนส จํานวน 1 บริษัท
• สัญชาติมาเลเซีย จํานวน 1 บริษัท
• สัญชาติสหรัฐอเมริกา จํานวน 1 บริษัท
• สัญชาติออสเตรเลีย จํานวน 1 บริษัท

รูปที่ 3.2 จํานวน ESCO ตามประเภทสัญชาติ
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รูปที่ 3.3 แสดงสัดสวน ESCO ตามประเภทสัญชาติ
3.3 จํานวนสัญญาพลังงานจากการดําเนินโครงการโดยกลไก ESCO
ผลจากการรวบรวมจํานวนสัญญาทั้งโครงการดานอนุรักษพลังงานและโครงการดานพลังงานทดแทน
ซึ่งดําเนินการโดย ESCO ยอนหลังในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (ป 2558 – 2560) จะพิจารณาจากกลุมของ
สถานประกอบการ จํ านวน 2 กลุ ม ใหญ ๆ คือ ภาคอุ ต สาหกรรม และภาคอาคาร โดยแต ล ะกลุ ม สถาน
ประกอบการสามารถแบงประเภทของสัญญาที่ดําเนินการโดยระบบ ESCO ออกเปน 2 รูปแบบ คือ สัญญา
พลังงาน (EPC) และไมใชสัญญาพลังงาน (Non-EPC) ซึ่งไดมีการรวบรวมผลการดําเนินงานดังกลาวแสดงดังรูป
ที่ 3.4 และ 3.5 โดยสามารถอธิบายความหมายที่แสดงบนกราฟได คือ
- Industrial (EPC) : สัญญาพลังงานในภาคอุตสาหกรรม
- Industrial (Non-EPC) : สัญญาที่ไมใชสัญญาพลังงานในภาคอุตสาหกรรม
- Commercial (EPC) : สัญญาพลังงานในภาคอาคาร
- Commercial (Non-EPC) : สัญญาที่ไมใชสัญญาพลังงานในภาคอาคารธุรกิจ
หมายเหตุ : EPC ยอมาจาก Energy Performance Contract
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รูปที่ 3.4 จํานวนสัญญาประเภทที่มี EPC และ Non-EPC
จากรูปที่ 3.4 พบวา ผลการดําเนินงานตั้งแตป 2558 - 2560 ภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคารมี
จํานวนสัญญารูปแบบ EPC มากกวาสัญญารูปแบบ Non-EPC โดยประเภทภาคอุตสาหกรรมมีสัญญา EPC
จํานวนรวม 104 สัญญา และสัญญาแบบ Non-EPC จํานวนรวม 44 สัญญา ในสวนของภาคอาคารมีสัญญา
EPC จํานวนรวม 88 สัญญา และสัญญาแบบ Non-EPC จํานวนรวม 77 สัญญา ซึ่งหากแบงประเภทโครงการ
ออกเปนโครงการดานอนุรักษพลังงานและโครงการดานพลังงานทดแทนตามประเภทสถานประกอบการและ
ประเภทสัญญา จะสามารถสรุปเปนขอมูลรายปไดดังนี้
• ป 2558
1) ภาคอุตสาหกรรม
- สัญญา EPC มีจํานวนรวม 61 สัญญา โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษพลังงานจํานวน 56
สัญญา และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 5 สัญญา
- สัญญา Non-EPC มีจํานวนรวม 11 สัญญา โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษพลังงานทั้งหมด ซึ่ง
ไมมีสัญญาที่เปนโครงการดานพลังงานทดแทน
ดังนั้น สัญญาทั้ง 2 ประเภท มีจํานวนรวม 72 สัญญา โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษพลังงาน
จํานวน 67 สัญญา และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 5 สัญญา
2) ภาคอาคาร
- มีสัญญา EPC มีจํานวนรวม 38 สัญญา โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษพลังงานจํานวน 36
สัญญา และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 2 สัญญา
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- มีสัญญา Non-EPC มีจํานวนรวม 34 สัญญา โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษพลังงานจํานวน
30 สัญญา และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 4 สัญญา
ดังนั้น สัญญาทั้ง 2 ประเภท มีจํานวนรวม 72 สัญญา โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษพลังงาน
จํานวน 66 สัญญา และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 6 สัญญา
• ป 2559
1) ภาคอุตสาหกรรม
- มีสัญญา EPC มีจํานวนรวม 24 สัญญา โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษพลังงานทั้งหมด ซึ่งไมมี
สัญญาที่เปนโครงการดานพลังงานทดแทน
- มีสัญญา Non-EPC มีจํานวนรวม 22 สัญญา โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษพลังงานทั้งหมด
ซึ่งไมมีสัญญาที่เปนโครงการดานพลังงานทดแทน
ดังนั้น สัญญาทั้ง 2 ประเภท โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษพลังงานทั้งหมดรวม 46 สัญญา ซึ่ง
ไมมีสัญญาที่เปนโครงการดานพลังงานทดแทน
2) ภาคอาคาร
- มีสัญญา EPC มีจํานวนรวม 21 สัญญา โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษพลังงานจํานวน 17
สัญญา และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 4 สัญญา
- มีสัญญา Non-EPC มีจํานวนรวม 18 สัญญา โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษพลังงานจํานวน
17 สัญญา และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 1 สัญญา
ดังนั้น สัญญาทั้ง 2 ประเภท มีจํานวนรวม 39 สัญญา โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษพลังงาน
จํานวน 34 สัญญา และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 5 สัญญา
• ป 2560
1) ภาคอุตสาหกรรม
- สัญญา EPC มีจํานวนรวม19 สัญญา โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษพลังงานทั้งหมด ซึ่งไมมี
สัญญาที่เปนโครงการดานพลังงานทดแทน
- สัญญา Non-EPC มีจํานวนรวม 11 สัญญา โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษพลังงานทั้งหมด ซึ่ง
ไมมีสัญญาที่เปนโครงการดานพลังงานทดแทน
ดังนั้น สัญญาทั้ง 2 ประเภทมีจํานวนรวม 30 สัญญา โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษพลังงาน
ทั้งหมด ซึ่งไมมีสัญญาที่เปนโครงการดานพลังงานทดแทน
2) ภาคอาคาร
- สัญญา EPC มีจํานวนรวม 29 สัญญา โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษพลังงานจํานวน 24
สัญญา และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 5 สัญญา
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- สัญญา Non-EPC มีจํานวนรวม 26 สัญญา โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษพลังงานจํานวน
22 สัญญา และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 4 สัญญา
ดังนั้น ภาคอาคารที่รวมสัญญาทั้ง 2 ประเภท มีจํานวนรวม 55 สัญญา โดยแบงออกเปนโครงการดาน
อนุรักษพลังงานจํานวน 46 สัญญา และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 9 สัญญา
นอกจากนี้ไดมีการแสดงยอดสะสมจํานวนสัญญาในแตละป เพื่อแสดงแนวโนมจํานวนมีปรับเปลี่ยนแต
ละป ดังรูปที่ 3.5

รูปที่ 3.5 กราฟแสดงยอดสะสมจํานวนสัญญาที่มี EPC และ Non-EPC
จากรู ป ที่ 3.5 แสดงให เ ห็ น แนวโน มของจํ านวนสัญ ญารู ป แบบ EPC และ Non-EPC ทั้ งใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคาร ป 2558 – 2560 สามารถสรุปไดดังนี้
1) ยอดสะสมภาคอุตสาหกรรม
- สัญญาแบบ EPC ในป 2559 เพิ่มขึ้นจากป 2558 เปนจํานวน 24 สัญญา และในป 2560 เพิ่มขึ้น
จากป 2559 เปนจํานวน 19 สัญญา
- สัญญาแบบ Non-EPC ในป 2559 เพิ่มขึ้น จากป 2558 เปนจํ านวน 22 สัญญา และในป 2560
เพิ่มขึ้นจากป 2559 เปนจํานวน 11 สัญญา
2) ยอดสะสมภาคอาคาร
- สัญญาแบบ EPC ในป 2559 เพิ่มขึ้นจากป 2558 เปนจํานวน 21 สัญญา และในป 2560 เพิ่มขึ้น
จากป 2559 เปนจํานวน 29 สัญญา
- สัญญาแบบ Non-EPC ในป 2559 เพิ่มขึ้นจากป 2558 เปนจํานวน 17 สัญญา และในป 2560
เพิ่มขึ้นจากป 2559 เปนจํานวน 25 สัญญา
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หมายเหตุ : ในป 2558 เปนการรวบรวมขอมูลยอดสะสมภาคอาคารและภาคอุตสาหกรรมตั้งแตป 2552 –
2558
3.4 มูลคาการลงทุนรวมจากการดําเนินโครงการโดยกลไก ESCO
นอกจากการเปลี่ยนแปลงของจํานวนสัญญาทั้งในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจนั้น ยังไดมีการ
รวบรวมขอมูลของมูลคาการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมและอาคารจากการดําเนินงานของ ESCO โดยรวมใน
ป 2558 - 2560 มีสัญญาพลังงาน (EPC) และสัญญาที่ไมใชสัญญาพลังงาน (Non-EPC) ดังแสดงในรูปที่ 3.6
และ 3.7

รูปที่ 3.6 กราฟแสดงมูลคาการลงทุนที่มีสัญญา EPC และ Non-EPC ในรูปแบบ ESCO
จากรูปที่ 3.6 ในป 2558 - 2560 ภาคอุตสาหกรรมสัญญา EPC มีมูลคาการลงทุนรวม 1,053.75 ลาน
บาท และสัญญาแบบ Non-EPC มีมูลคาการลงทุนรวม 290.89 ลานบาท สวนภาคอาคารสัญญา EPC มีมูลคา
การลงทุนรวม 1,502.13 ลานบาท และสัญญาแบบ Non-EPC มีมูลคาการลงทุนรวม 627.13 ลานบาท
หากแบงประเภทโครงการออกเปน 2 โครงการ ไดแก โครงการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน
ตามประเภทสถานประกอบการและประเภทสัญญา จะสามารถสรุปเปนขอมูลรายปไดดังนี้
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• ป 2558
1) ภาคอุตสาหกรรม
- สัญญา EPC มีมูลคาการลงทุนรวมจํานวน 827.42 ลานบาท โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษ
พลังงานจํานวน 213.97 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 613.45 ลานบาท
- สัญญา Non-EPC มีมูลคาการลงทุนรวมจํานวน 66.86 ลานบาท โดยเปนสัญญาโครงการดาน
อนุรักษพลังงานทั้งหมด ซึ่งไมมีสัญญาที่เปนโครงการดานพลังงานทดแทน
ดังนั้น มูลคาการลงทุนของสัญญาทั้ง 2 ประเภทมีจํานวนรวม 894.28 ลานบาท โดยแบงออกเปน
โครงการดานอนุรักษพลังงานจํานวน 280.31 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 613.45
ลานบาท
2) ภาคอาคาร
- สัญญา EPC มีมูลคาการลงทุนรวมจํานวน 146.64 ลานบาท โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษ
พลังงานจํานวน 133.95 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 12.69 ลานบาท
- สัญญา Non-EPC มีมูลคาการลงทุนรวมจํานวน 288.77 ลานบาท โดยแบงออกเปนโครงการดาน
อนุรักษพลังงานจํานวน 214.63 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 74.14 ลานบาท
ดังนั้น มูลคาการลงทุนของสัญญาทั้ง 2 ประเภทมีจํานวนรวม 435.41 ลานบาท โดยแบงออกเปน
โครงการดานอนุรักษพลังงานจํานวน 348.58 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 86.83 ลาน
บาท
• ป 2559
1) ภาคอุตสาหกรรม
- สัญญา EPC มีมูลคาการลงทุนรวมจํานวน 104.74 ลานบาท โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษ
พลังงานทั้งหมด ซึ่งไมมีสัญญาที่เปนโครงการดานพลังงานทดแทน
- สัญญา Non-EPC มีมูลคาการลงทุนรวมจํานวน 181.32 ลานบาท โดยเปนสัญญาโครงการดาน
อนุรักษพลังงานทั้งหมด ซึ่งไมมีสัญญาที่เปนโครงการดานพลังงานทดแทน
ดังนั้น มูลคาการลงทุนของสัญญาทั้ง 2 ประเภท โดยเปนโครงการดานอนุรักษพลังงานทั้งหมดจํานวน
286.06 ลานบาท ซึ่งไมมีสัญญาที่เปนโครงการดานพลังงานทดแทน
2) ภาคอาคาร
- สัญญา EPC มีมูลคาการลงทุนรวมจํานวน 539.52 ลานบาท โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษ
พลังงานจํานวน 85.92 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 453.60 ลานบาท
- สัญญา Non-EPC มีมูลคาการลงทุนรวมจํานวน 65.07 ลานบาท โดยแบงออกเปนโครงการดาน
อนุรักษพลังงานจํานวน 58.78 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 6.29 ลานบาท
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ดังนั้น มูลคาการลงทุนของสัญญาทั้ง 2 ประเภทมีจํานวนรวม 604.59 ลานบาท โดยแบงออกเปน
โครงการดานอนุรักษพลังงานจํานวน 144.70 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 459.89
ลานบาท
• ป 2560
1) ภาคอุตสาหกรรม
- สัญญา EPC มีมูลคาการลงทุนรวมจํานวน 121.59 ลานบาท โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษ
พลังงานทั้งหมด ซึ่งไมมีสัญญาที่เปนโครงการดานพลังงานทดแทน
- สัญญา Non-EPC มีมูลคาการลงทุนรวมจํานวน 42.71 ลานบาท โดยเปนสัญญาโครงการดาน
อนุรักษพลังงานทั้งหมด ซึ่งไมมีสัญญาที่เปนโครงการดานพลังงานทดแทน
ดังนั้น มูลคาการลงทุนของสัญญาทั้ง 2 ประเภท โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษพลังงานทั้งหมด
มีจํานวนรวม 164.30 ลานบาท ซึ่งไมมีสัญญาที่เปนโครงการดานพลังงานทดแทน
2) ภาคอาคาร
- สัญญา EPC มีมูลคาการลงทุนรวมจํานวน 815.97 ลานบาท โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษ
พลังงานจํานวน 363.82 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 452.15 ลานบาท
- สัญญา Non-EPC มีมูลคาการลงทุนรวมจํานวน 273.29 ลานบาท โดยแบงออกเปนโครงการดาน
อนุรักษพลังงานจํานวน 271.57 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 1.72 ลานบาท
ดังนั้น มูลคาการลงทุนของสัญญาทั้ง 2 ประเภทมีจํานวนรวม 1,089.26 ลานบาท โดยแบงออกเปน
โครงการดานอนุรักษพลังงานจํานวน 635.39 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 453.87
ลานบาท
นอกจากนี้ มีการแสดงยอดสะสมมูลคาการลงทุนของสัญญาประเภท EPC และ Non-EPC ตั้งแตป
2558 – 2560 ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจดังรูปที่ 3.7
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รูปที่ 3.7 ยอดสะสมมูลคาลงทุนรวมของสัญญาประเภทEPC และ Non-EPC
จากรูปที่ 3.7 แสดงใหเห็นแนวโนมมูลคาการลงทุนของสัญญาแบบ EPC และ Non-EPC ทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรม และภาคอาคาร ป 2558 – 2560 สามารถสรุปไดดังนี้
1) ยอดสะสมภาคอุตสาหกรรม
- สัญญาแบบ EPC มีมูลคาการลงทุนในป 2559 เพิ่มขึ้นจากป 2558 เปนจํานวน 104.74 ลานบาท
และในป 2560 เพิ่มขึ้นจากป 2559 เปนจํานวน 121.59 ลานบาท
- สัญญาแบบ Non-EPC มีมูลคาการลงทุนในป 2559 เพิ่มขึ้นจากป 2558 เปนจํานวน 181.32 ลาน
บาท และในป 2560 เพิ่มขึ้นจากป 2559 เปนจํานวน 42.71 ลานบาท
2) ยอดสะสมภาคอาคาร
- สัญญาแบบ EPC มีมูลคาการลงทุนในป 2559 เพิ่มขึ้นจากป 2558 เปนจํานวน 539.52 ลานบาท
และในป 2560 มีมูลคาการลงทุนเพิ่มขึ้นจากป 2559 เปนจํานวน 815.97 ลานบาท
- สัญญาแบบ Non-EPC มีมูลคาการลงทุนในป 2559 เพิ่มขึ้นจากป 2558 เปนจํานวน 65.07 ลาน
บาท และในป 2560 มีมูลคาการลงทุนเพิ่มขึ้นจากป 2559 เปนจํานวน 273.29 ลานบาท
หมายเหตุ : ในป 2558 เปนการรวบรวมขอมูลยอดสะสมภาคอาคารและภาคอุตสาหกรรมตั้งแตป 2552 2558
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3.5 มูลคาผลประหยัดจากการดําเนินโครงการโดยกลไก ESCO
จากการลงทุนในโครงการอนุรักษพลังงานดวยระบบ ESCO นั้น ในป 2558 – 2560 (ยอนหลัง 3 ป)
กอใหเกิดมูลคาผลประหยัดที่เปนสัญญาพลังงาน (EPC) และสัญญาที่ไมใชสัญญาพลังงาน (Non-EPC) โดย
แสดงดังรูปที่ 3.8 และ 3.9

รูปที่ 3.8 มูลคาผลประหยัดรวมประเภทสัญญา EPC และ Non-EPC (ลานบาท)
จากรูปที่ 3.8 ในป 2558 – 2560 พบวาภาคอุตสาหกรรมที่เปนสัญญา EPC มีมูลคาผลประหยัดรวม
248.53 ลานบาท และสัญญาแบบ Non-EPC มีมูลคาผลประหยัดรวม 137.43 ลานบาท สวนของภาคอาคาร
ที่เปนสัญญา EPC มีมูลคาผลประหยัดรวม 271.37 ลานบาท และมีสัญญาแบบ Non-EPC มีมูลคาผลประหยัด
รวม 218.17 ลานบาท
• ป 2558
1) ภาคอุตสาหกรรม
- สัญญา EPC มีมูลคาผลประหยัดรวมจํานวน 173.73 ลานบาท โดยแบงออกเปนโครงการดาน
อนุรักษพลังงานจํานวน 87.29 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 86.44 ลานบาท
- สัญญา Non-EPC มีผลประหยัดรวมจํานวน 35.14 ลานบาท โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษ
พลังงานทั้งหมด ซึ่งไมมีสัญญาที่เปนโครงการดานพลังงานทดแทน
ดังนั้น มูลคาผลประหยัดของสัญญาทั้ง 2 ประเภทมีจํานวนรวม 208.87 ลานบาท โดยแบงออกเปน
โครงการดานอนุรักษพลังงานจํานวน 122.43 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 86.44 ลาน
บาท
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2) ภาคอาคาร
- สัญญา EPC มีมูลคาผลประหยัดรวมจํานวน 53.78 ลานบาท โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษ
พลังงานจํานวน 52.12 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 1.66 ลานบาท
- สัญญา Non-EPC มีผลประหยัดรวมจํานวน 118.18 ลานบาท โดยแบงออกเปนโครงการดาน
อนุรักษพลังงานจํานวน 112.89 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 5.29 ลานบาท
ดังนั้น มูลคาผลประหยัดของสัญญาทั้ง 2 ประเภทมีจํานวนรวม 171.96 ลานบาท โดยแบงออกเปน
โครงการดานอนุรักษพลังงานจํานวน 165.01 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 6.95 ลาน
บาท
• ป 2559
1) ภาคอุตสาหกรรม
- สัญญา EPC มีมูลคาผลประหยัดรวมจํานวน 37.35 ลานบาท โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษ
พลังงานทั้งหมด ซึ่งไมมีสัญญาที่เปนโครงการดานพลังงานทดแทน
- สัญญา Non-EPC มีมูลคาผลประหยัดรวมจํานวน 85.89 ลานบาท โดยเปนสัญญาโครงการดาน
อนุรักษพลังงานทั้งหมด ซึ่งไมมีสัญญาที่เปนโครงการดานพลังงานทดแทน
ดังนั้น มูลคาผลประหยัดของสัญญาทั้ง 2 ประเภท โดยเปน โครงการดานอนุรักษพลั งงานทั้งหมด
จํานวน 123.24 ลานบาท ซึ่งไมมีสัญญาที่เปนโครงการดานพลังงานทดแทน
2) ภาคอาคาร
- สัญญา EPC มีมูลคาผลประหยัดรวมจํานวน 80.64 ลานบาท โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษ
พลังงานจํานวน 22.00 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 58.64 ลานบาท
- สัญญา Non-EPC มีมูลคาผลประหยัดรวมจํานวน 16.48 ลานบาท โดยแบงออกเปนโครงการดาน
อนุรักษพลังงานจํานวน 15.99 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 0.49 ลานบาท
ดังนั้น มูลคาผลประหยัดของสัญญาทั้ง 2 ประเภทมีจํานวนรวม 97.12 ลานบาท โดยแบงออกเปน
โครงการดานอนุรักษพลังงานจํานวน 37.99 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 59.13 ลาน
บาท
• ป 2560
1) ภาคอุตสาหกรรม
- สัญญา EPC มีมูลคาผลประหยัดรวมจํานวน 37.45 ลานบาท โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษ
พลังงานทั้งหมด ซึ่งไมมีสัญญาที่เปนโครงการดานพลังงานทดแทน
- สัญญา Non-EPC มีมูลคาผลประหยัดรวมจํานวน 16.40 ลานบาท โดยเปนสัญญาโครงการดาน
อนุรักษพลังงานทั้งหมด ซึ่งไมมีสัญญาที่เปนโครงการดานพลังงานทดแทน
ดังนั้น มู ล คา ผลประหยั ดของสั ญญาทั้ง 2 ประเภท โดยเปน สัญ ญาโครงการดานอนุรักษพลังงาน
ทั้งหมดมีจํานวนรวม 53.85 ลานบาท ซึ่งไมมีสัญญาที่เปนโครงการดานพลังงานทดแทน
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2) ภาคอาคาร
- สัญญา EPC มีมูลคาผลประหยัดจํานวน 136.96 ลานบาท โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษ
พลังงานจํานวน 88.77 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 48.19 ลานบาท
- สัญญา Non-EPC มีมูลคาผลประหยัดจํานวน 83.51 ลานบาท โดยแบงออกเปนโครงการดาน
อนุรักษพลังงานจํานวน 83.24 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 0.27 ลานบาท
ดังนั้น มูลคาผลประหยัดของสัญญาทั้ง 2 ประเภทมีจํานวนรวม 220.47 ลานบาท โดยแบงออกเปน
โครงการดานอนุรักษพลังงานจํานวน 172.01 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 48.46 ลาน
บาท
นอกจากนี้ มีการแสดงยอดสะสมผลประหยัดของสัญญาประเภท EPC และ Non-EPC ตั้งแตป 2558
– 2560 ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคารดังรูปที่ 3.10

รูปที่ 3.9 ยอดสะสมมูลคาผลประหยัดประเภทสัญญาที่มี EPC และ Non-EPC (ลานบาท)
จากรูปที่ 3.9 แสดงใหเห็นแนวโนมของมูลคาผลประหยัดประเภทสัญญาแบบ EPC และ Non-EPC
ทั้งในภาคอาคาร และภาคอุตสาหกรรม ป 2558 – 2560 สามารถสรุปไดดังนี้
1) ยอดสะสมมูลคาผลประหยัดภาคอุตสาหกรรม
- สัญญาแบบ EPC มีมูลคาผลประหยัดในป 2559 เพิ่มขึ้นจากป 2558 เปนจํานวน 37.35 ลานบาท
และในป 2560 เพิ่มขึ้นจากป 2559 เปนจํานวน 37.45 ลานบาท
- สัญญาแบบ Non-EPC มีมูลคาผลประหยัดในป 2559 เพิ่มขึ้นจากป 2558 เปนจํานวน 85.89 ลาน
บาท และในป 2560 เพิม่ ขึ้นจากป 2559 เปนจํานวน 16.40 ลานบาท
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2) ยอดสะสมมูลคาผลประหยัดภาคอาคาร
- สัญญาแบบ EPC มีมูลคาผลประหยัดในป 2559 เพิ่มขึ้นจากป 2558 เปนจํานวน 80.63 ลานบาท
และในป 2560 เพิ่มขึ้นจากป 2559 เปนจํานวน 136.96 ลานบาท
- สัญญาแบบ Non-EPC มีมูลค า ผลประหยัดในป 2559 เพิ่ มขึ้น จากป 2558 เปน จํ านวน 16.48
ลานบาท และในป 2560 เพิ่มขึ้นจากป 2559 เปนจํานวน 83.51 ลานบาท
หมายเหตุ : ในป 2558 เปนการรวบรวมขอมูลยอดสะสมภาคอาคารและภาคอุตสาหกรรมตั้งแตป 2552 –
2558
3.6 ผลประหยัดพลังงานจากการดําเนินโครงการโดยกลไก ESCO
จากการดําเนินโครงการโดยกลไก ESCO นั้น ในป 2558 – 2560 (ยอนหลัง 3 ป) กอใหเกิดผล
ประหยัดพลังงาน (ktoe) โดยมีสัญญาพลังงาน (EPC) และสัญญาไมใชสัญญาพลังงาน (Non-EPC) โดยแสดง
ดังรูปที่ 3.9 และ 3.10

รูปที่ 3.10 ผลประหยัดรวมประเภทสัญญา EPC และ Non-EPC (ktoe)
จากรูปที่ 3.9 ในป 2558 – 2560 พบวา ภาคอุตสาหกรรมที่มีสัญญา EPC และสัญญาแบบ NonEPC มีผลประหยัดพลังงานรวม 8.38 ktoe และ 3.83 ktoe ตามลําดับ ในสวนภาคอาคารที่มีสัญญา EPC
และสัญญาแบบ Non-EPC มีผลประหยัดพลังงานรวม 6.49 ktoe และ 4.71 ktoe ตามลําดับ
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• ป 2558
1) ภาคอุตสาหกรรม
- สัญญา EPC มีผลประหยัดรวมจํานวน 6.37 ktoe โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษพลังงาน
จํานวน 3.28 ktoe และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 3.09 ktoe
- สัญญา Non-EPC มี ผลประหยัดรวมจํ านวน 1.30 ktoe โดยเปนสัญ ญาโครงการดานอนุ รักษ
พลังงานทั้งหมด ซึ่งไมมีสัญญาที่เปนโครงการดานพลังงานทดแทน
ดังนั้น ผลประหยัดของสัญญาทั้ง 2 ประเภทมีจํานวนรวม 7.67 ktoe โดยแบงออกเปนโครงการดาน
อนุรักษพลังงานจํานวน 4.58 ktoe และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 3.09 ktoe
2) ภาคอาคาร
- สัญญา EPC มีผลประหยัดรวมจํานวน 1.21 ktoe โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษพลังงาน
จํานวน 1.18 ktoe และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 0.03 ktoe
- สัญญา Non-EPC มี ผลประหยัดรวมจํ านวน 2.57 ktoe โดยเปนสัญ ญาโครงการดานอนุรักษ
พลังงานจํานวน 2.46 ktoe และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 0.11 ktoe
ดังนั้น ผลประหยัดของสัญญาทั้ง 2 ประเภทมีจํานวนรวม 3.78 ktoe โดยแบงออกเปนโครงการดาน
อนุรักษพลังงานจํานวน 3.64 ktoe และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 0.14 ktoe
• ป 2559
1) ภาคอุตสาหกรรม
- สัญญา EPC มีผลประหยัดรวมจํานวน 0.99 ktoe โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษพลังงาน
ทั้งหมด ซึ่งไมมีสัญญาที่เปนโครงการดานพลังงานทดแทน
- สัญญา Non-EPC มี ผลประหยัดรวมจํ านวน 2.17 ktoe โดยเปนสัญ ญาโครงการดานอนุรักษ
พลังงานทั้งหมด ซึ่งไมมีสัญญาที่เปนโครงการดานพลังงานทดแทน
ดังนั้น ผลประหยัดของสัญญาทั้ง 2 ประเภท โดยเปนโครงการดานอนุรักษพลังงานทั้งหมดจํานวน
3.16 ktoe ซึ่งไมมีสัญญาที่เปนโครงการดานพลังงานทดแทน
2) ภาคอาคาร
- สัญญา EPC มีผลประหยัดรวมจํานวน 2.23 ktoe โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษพลังงาน
จํานวน 0.88 ktoe และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 1.35 ktoe
- สัญญา Non-EPC มีผลประหยัดรวมจํานวน 0.41 ktoe โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษ
พลังงานจํานวน 0.40 ktoe และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 0.01 ktoe
ดังนั้น ผลประหยัดของสัญญาทั้ง 2 ประเภทมีจํานวนรวม 2.38 ktoe โดยแบงออกเปนโครงการดาน
อนุรักษพลังงานจํานวน 1.28 ktoe และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 1.36 ktoe
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• ป 2560
1) ภาคอุตสาหกรรม
- สัญญา EPC มีผลประหยัดรวมจํานวน 1.02 ktoe โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษพลังงาน
ทั้งหมด ซึ่งไมมีสัญญาที่เปนโครงการดานพลังงานทดแทน
- สัญญา Non-EPC มี ผลประหยัดรวมจํ านวน 0.36 ktoe โดยเปนสัญ ญาโครงการดานอนุรักษ
พลังงานทั้งหมด ซึ่งไมมีสัญญาที่เปนโครงการดานพลังงานทดแทน
ดังนั้น ผลประหยัดของสัญญาทั้ง 2 ประเภท โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษพลังงานทั้งหมดมี
จํานวนรวม 1.38 ktoe ซึ่งไมมีสัญญาที่เปนโครงการดานพลังงานทดแทน
2) ภาคอาคาร
- สัญญา EPC มีผลประหยัดจํานวน 3.05 ktoe โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษพลังงานจํานวน
1.90 ktoe และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 1.15 ktoe
- สัญญา Non-EPC มีผลประหยัดจํานวน 1.732 ktoe โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษพลังงาน
จํานวน 1.727 ktoe และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 0.005 ktoe
ดังนั้น ผลประหยัดของสัญญาทั้ง 2 ประเภทมีจํานวนรวม 4.782 ktoe โดยแบงออกเปนโครงการดาน
อนุรักษพลังงานจํานวน 3.627 ktoe และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 1.155 ktoe
นอกจากนี้ มีการแสดงยอดสะสมผลประหยัดของสัญญาประเภท EPC และ Non-EPC ตั้งแตป 2558
– 2560 ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและอาคารดังรูปที่ 3.11

รูปที่ 3.11 ยอดสะสมมูลคาผลประหยัดประเภทสัญญาที่มี EPC และ Non-EPC (ktoe)
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จากรูปที่ 3.11 แสดงใหเห็นแนวโนมของมูลคาผลประหยัดประเภทสัญญาแบบ EPC และ Non-EPC
ทั้งในภาคอาคาร และภาคอุตสาหกรรม ป 2558 – 2560 สามารถสรุปไดดังนี้
1) ยอดสะสมผลประหยัดภาคอุตสาหกรรม
- สัญญาแบบ EPC มีผลประหยัดในป 2559 เพิ่มขึ้นจากป 2558 เปนจํานวน 0.99 ktoe และในป
2560 เพิ่มขึ้นจากป 2559 เปนจํานวน 1.02 ktoe
- สัญญาแบบ Non-EPC มีผลประหยัดในป 2559 เพิ่มขึ้นจากป 2558 เปนจํานวน 2.17 ktoe และใน
ป 2560 เพิ่มขึ้นจากป 2559 เปนจํานวน 0.36 ktoe
2) ยอดสะสมผลประหยัดภาคอาคาร
- สัญญาแบบ EPC มีผลประหยัดในป 2559 เพิ่มขึ้นจากป 2558 เปนจํานวน 2.23 ktoe และในป
2560 เพิ่มขึ้นจากป 2559 เปนจํานวน 3.05 ktoe
- สัญญาแบบ Non-EPC มีผลประหยัดในป 2559 เพิ่มขึ้นจากป 2558 เปนจํานวน 0.41 ktoe และ
ในป 2560 เพิ่มขึ้นจากป 2559 เปนจํานวน 1.73 ktoe
หมายเหตุ : ในป 2558 เปนการรวบรวมขอมูลยอดสะสมภาคอาคารและภาคอุตสาหกรรมตั้งแตป 2552 –
2558
3.7 จํานวนมาตรการที่ดําเนินโครงการโดยกลไก ESCO
สําหรับจํานวนมาตรการที่ดําเนินโครงการโดยกลไก ESCO ในป 2558-2560 นั้น ไดมีการรวบรวม
ขอมู ลและแสดงสั ดส วนของแต ละป ในการอนุรักษพลังงานจากการใชบ ริการบริษัทจัดการพลังงาน ทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคารธุรกิจ ซึ่งมาตรการในภาคอุตสาหกรรมที่ไดดําเนินการมากที่สุด คือ มีการ
ดําเนินโครงการในมาตรการระบบการจัดการพลังงาน รวมจํานวน 25 โครงการ รองลงมา คือ มาตรการระบบ
อากาศอัด (Air Compressor) รวมจํานวน 24 โครงการ และมาตรการระบบแสงสวาง (Lighting) รวมจํานวน
17 โครงการ โดยพิจารณารายละเอียดไดจาก รูปที่ 3.12 กราฟแสดงจํานวนมาตรการของโรงงานอุตสาหกรรม
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รูปที่ 3.12 กราฟแสดงจํานวนมาตรการในภาคอุตสาหกรรมป 2558 – 2560
สวนการเปลี่ยนแปลงจํานวนมาตรการภาคอาคารในป 2558 – 2560 ที่ไดดําเนินการมากที่สุด คือ
มาตรการระบบแสงสวาง (Lighting) รวมจํานวน 36 โครงการ รองลงมา คือ มาตรการปมความรอน (Heat
Pump) รวมจํานวน 27 โครงการ และมาตรการระบบปรับอากาศแบบใชเครื่องทําน้ําเย็น (Chiller) รวม
จํานวน 23 โครงการ ตามลําดับ โดยแสดงรูปที่ 3.13
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รูปที่ 3.13 กราฟแสดงจํานวนมาตรการในภาคอาคารป 2558-2560
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4. ผลการดําเนินงานภายใตโครงการสงเสริมธุรกิจ ESCO
ประจําป 2561
ที่ผานมา สถาบันพลังงานฯ ไดดําเนินการสงเสริมธุรกิจและพัฒนาศักยภาพของบริษัทจัดการพลังงาน
ประจําป 2561 โดยมีแนวทางการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมตางๆ และพัฒนาศักยภาพของธุรกิจบริษัทจัด
การพลังงาน ซึ่งแบงออกเปน 6 รูปแบบ คือ
4.1 การจัดสัมมนาประจําป (Thailand ESCO Fair 2018)
สถาบันพลังงานฯ ไดดําเนินการจัดสัมมนางาน Thailand ESCO Fair 2018 ภายใตหัวขอ "กาว
ไปสู Energy 4.0 ดวย ESCO" ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หองมิราเคิล
แกรนด บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมุงเนนที่จะนําเสนอแนว
ทางการปฏิรูปประเทศ โดยใหทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและเอกชน เขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนในทุก ๆ
ดาน และเนนการนํา ESCO เขามาเปนสวนชวยในการลดการใชพลังงาน โดยมีผูเขารวมงานทั้งสิ้นประมาณ
1,000 คน ภายในงานประกอบไปดวย 2 สวนหลัก คือ สวนของงานสัมมนา และสวนของบูธนิทรรศการ
ชวงเชา นายบวร วงศสินอุดม ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนผูกลาวสรุปที่มาและความสําคัญของงาน สําหรับพิธีเปดไดรับเกียรติ
จากนายยงยุทธ สวัสดิสวนีย รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กลาวเปดงานและ
ปาฐกถาพิเศษ “กาวไปสู Energy 4.0 ดวย ESCO”
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หลังจากกลาวเปด นายยงยุทธ สวัสดิสวนีย รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน ไดมอบโลประกาศเกียรติคุณประจําป 2561 จํานวน 3 ประเภท ดังนี้
- โลประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่ประสบผลสําเร็จจากการใชระบบ ESCO ประจําป
2561 (ESCO Project Awards 2018) จํานวน 10 แหง โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้
1) บริษัท โทคิน อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด
2) บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จํากัด
3) บริษัท พี.พี.แพคเกจจิ้ง จํากัด
4) บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ไทย ออโต-พารท จํากัด
5) บริษัท ยูนิ-ชารม (ประเทศไทย) จํากัด
6) โรงแรมภูเก็ต ออรคิด รีสอรท แอนด สปา
7) โรงพยาบาลราชวิถี
8) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร
9) บริษัท โสสุโก เซรามิค จํากัด
10) บริษัท ไฮไท ซีฟูด จํากัด

- โลป ระกาศเกี ยรติ คุณให กับบริษัทจั ดการพลังงานดีเดน ประจําป 2561 (Excellent ESCO
Awards 2018) จํานวน 5 แหง โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้
1) บริษัท เครสโก คอรปอเรชั่น จํากัด
2) บริษัท จัดการอากาศอัด จํากัด
3) บริษัท ไทยเอ็นเนอรยี่คอนเซอรเวชั่น จํากัด
4) บริษัท เพาเวอร แอร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

5) บริษัท สมารท เอนเนอยี เซฟวิ่ง จํากัด
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- โล ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ ให กั บ ธนาคารที่ ใ ห ก าร
สนับสนุนธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานดีเดนประจําป 2561 (ESCO
Excellent Supporting Bank Awards 2018) จํานวน 2 แหง
โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้
1) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
2) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
จากนั้นงานจะเริ่มจากการเสวนา “กาวไปสู Energy 4.0 ดวย ESCO” โดยมีผูเขารวมเสวนา
ผูแทน 3 หนวยงาน ไดแก
- ดร.ณัฐพล รุนประแสง ผูอํานวยการกลุมพัฒนาดิจิทัลพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน ไดกลาวถึงนโยบาย Energy 4.0 และบทบาทของภาครัฐในการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ดวยศักยภาพ ESCO
- นายหิน นววงศ รองประธานกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย กลาวถึงการเตรียมความพรอมของอุตสาหกรรมไทยภายใต Energy 4.0
- นายอรรถพร โรจนารักษ นายกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย กลาวถึงความรวมมือในการ
ผลักดัน ESCO ไปสู Energy 4.0
- นายรวิวัฒน พนาสันติภาพ กรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม เปนผูดําเนินการรายการ
เสวนา

ชวงบายการเสวนาชวงที่ 1 การเสวนา “Success Cases of ESCO” เปนการนําเสนอ
กรณีศึกษาของโครงการที่ ป ระสบผลสํ า เร็ จ ที่ดําเนิน การโดยบริษัทจัดการพลังงาน โดยตัว แทนจากสถาน
ประกอบการที่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินการ ซึ่งเปนมาตรการอนุรักษพลังงานที่นาสนใจ และไดรับโล
ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards 2018 จํานวน 2 คู ไดแก
- คู ที่ 1 โครงการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาประสิ ทธิ ภ าพการใช พ ลั ง งานของเครื่ องอั ด อากาศด ว ย
เทคโนโลยี Air Compressor Management Controller บริษัท ยูนิ-ชารม (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งดําเนินการ
โดย บริษัท จัดการอากาศอัด จํากัด
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- คูที่ 2 โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาดวยเทคโนโลยี Voltage Regulator บริษัท โสสุโก เซรามิค จํากัด
ซึ่งดําเนินการโดย บริษัท เครสโก คอรปอเรชั่น จํากัด

ชวงที่ 2 เป นการการบรรยายพิ เ ศษ "นวั ต กรรมพลั งงานกา วไปสู Energy 4.0" โดย
ผูทรงคุณวุฒิจาก 3 หนวยงาน ภายใตหัวขอที่มีความนาสนใจ ไดแก
- นวัตกรรมพลังงานในยุค Energy 4.0 ระบบ Wind Hydrogen Hybrid และระบบกักเก็บ
พลังงาน (Energy Storage) โดยนายบพิตร พงษศิริ หัวหนาหนวยวิศวกรรม โครงการกังหันลมผลิตไฟฟาลํา
ตะคอง ระยะที่ 2 และโครงการพัฒ นาเสถีย รภาพในการผลิตไฟฟาจากกังหันลม การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย
- การกาวสูยุค PEA 4.0 มุงสูการเปน “การไฟฟาแหงอนาคต (The Electric Utility of the
Future)” โดยนายเลิศชาย แกววิเชียร ผูอํานวยการฝายสงเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน การ
ไฟฟาสวนภูมิภาค
- The MetGE นวัตกรรมล้ําสมัยเพื่อพัฒนาระบบไฟฟาที่มั่นคง โดยนายสมชาย หอมกลิ่นแกว
ผูชวยผูวาการ สายงานวิชาการและบริหารพัสดุ การไฟฟานครหลวง
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•

สวนของบูธนิทรรศการ

เพื่ อ มุ ง เน น ที่ จ ะเผยแพร ห ลั ก การแนวคิ ด ของธุ ร กิ จ บริ ษั ท จั ด การพลั ง งาน โดยนํ า เอาผลงาน
ความสําเร็จของโครงการตางๆ ที่เกิดขึ้นและไดดําเนินการโดยบริษัทจัดการพลังงาน เพื่อใหสถานประกอบการ
เล็ ง เห็ น ถึ ง ประโยชน ที่ จ ะได รั บ จากการประหยั ด พลั ง งานโดยการใช บ ริ ษั ท จั ด การพลั ง งาน ดั ง นั้ น ส ว น
ของบูธนิทรรศการ ในสวนนี้จะมีการนําเสนอรูปแบบ การใหบริการของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ทั้งของ
ภาครัฐและเอกชน การสนับสนุนดานการลงทุนในการอนุรักษพลังงานจากสถาบันการเงิน การประชาสัมพันธ
ธุรกิจ ESCO โดยบูธ ESCO Information Center จากสถาบันพลังงานฯ และการสนับสนุนการอนุรักษ
พลังงานในโครงการตางๆ จากบูธกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน รวมทั้งสิ้นจํานวน 45 บูธ

32

รายงานประจําปสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2561
4.2 การจัดสัมมนายอยในกรุงเทพฯ และภูมิภาค
การสงเสริมใหเกิดการดําเนินการอนุรักษพลังงานโดยอาศัยกลไก ESCO ของโครงการสงเสริมธุรกิจ
และกระตุนตลาดการอนุรักษพลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO ป 10) นอกจากจะมีการจัด
สัมมนาประจําป (Thailand ESCO Fair) เพื่อสงเสริมใหมีการใชกลไกบริษัทจัดการพลังงานในการดําเนิน
โครงการดานการอนุรั กษพลังงานเพิ่มมากขึ้น อยางต อเนื่องแลวนั้น โครงการฯ ยังมีการจัดสัมมนายอยใน
กรุงเทพฯ และภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดที่มีศักยภาพหรือมีความพรอมในการลดการใชพลังงานในรูปแบบตางๆ
เพื่อเนนใหเกิดการดําเนินการในโครงการอนุรักษพลังงานดวยกลไก ESCO ที่เปนรูปธรรม และสามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายหลักที่จะเปนผูตัดสินใจในการพิจารณาดําเนินโครงการได โดยมุงเนนการใหความสําคัญในการ
ลงนามในสัญญาพลังงานรวมกันระหวางบริษัทจัดการพลังงานกับผูประกอบการที่เพิ่มมากขึ้น โดยการจัดงาน
แบงออกเปน 2 รูปแบบ
4.2.1 การจัดสัมมนาเผยแพรความรูการอนุรักษพลังงานดวยบริการ ESCO
การจัดสัมมนาเผยแพรความรูการอนุรักษพลังงานดวยบริการ ESCO เพื่อเผยแพรใหผูประกอบการที่
ยังไมทราบขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการพลังงานไดมีความรูความเขาใจการดําเนินงาน การใหบริการของบริษัท
จั ด การพลั ง งาน ประโยชน จ ากการอนุ รั ก ษพ ลัง งาน/พลัง งานทดแทนดว ยบริ การ ESCO และเล็ งเห็ น ถึ ง
ความสําคัญของการอนุรักษพลังงาน โดยมีกลุมเปาหมายหลัก ไดแก สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
โรงงานอุตสาหกรรม อาคารธุรกิจ และอาคารภาครัฐในพื้นที่กรุงเทพฯ – ปริมณฑล จังหวัดเชียงใหม และ
จังหวัดสงขลา
4.2.1.1 จัดสัมมนาเผยแพรความรูการอนุรักษพลังงานดวยบริษัท ESCO ครั้งที่ 1 ใน
พื้นที่กรุงเทพฯ
สถาบั น พลั งงานเพื่ ออุ ตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดจัดงานสั มมนา
เผยแพรความรูการอนุรักษพลังงานดวยบริษัท ESCO ครั้งที่ 1 ในวันจันทรที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00
– 15.00 น. ณ หองเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด รัชดา กรุงเทพฯ ซึ่งมีผูใหความสนใจเขารวมงาน
สัมมนาทั้งสิ้น 96 คน และมีบูธนิทรรศการจํานวน 13 บูธ
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4.2.1.2 จัดสัมมนาเผยแพรความรูการอนุรักษพลังงานดวยบริษัท ESCO ครั้งที่ 2 ใน
จังหวัดเชียงใหม
สถาบั น พลั งงานเพื่ ออุ ตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดจัดงานสั มมนา
เผยแพรความรูการอนุรักษพลังงานดวยบริษัท ESCO ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00
- 15.00 น. ณ หองบอลรูม 1 ชั้น 1 โรงแรมอโมรา ทาแพ จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีผูใหความสนใจเขารวมงาน
สัมมนาทั้งสิ้น 78 คน และมีบูธนิทรรศการจํานวน 11 บูธ

4.2.1.3 จัดสัมมนาเผยแพรความรูการอนุรักษพลังงานดวยบริษัท ESCO ครั้งที่ 3 ใน
จังหวัดเชียงใหม
สถาบั น พลั งงานเพื่ ออุ ตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดจัดงานสั มมนา
เผยแพรความรูการอนุรักษพลังงานดวยบริษัท ESCO ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 15.00 น. ณ หองราชาวดี ชั้น 2 โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก โฮเท็ล หาดใหญ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีผูใหความสนใจเขา
รวมงานสัมมนาทั้งสิ้น 71 คน และมีบูธนิทรรศการจํานวน 9 บูธ

4.2.2 การจัดสัมมนายอยในรูปแบบ ESCO Business Matching
การจั ดกิ จ กรรม ESCO Business Matching จั ดขึ้น จํานวน 2 ครั้ง เพื่อเปน การกระตุน ให
ผูประกอบการสนใจที่จะลงทุนดานการอนุรักษพลังงานไดเจรจาดานธุรกิจการอนุรักษพลังงานรวมกับบริษัทจัด
การพลังงาน จนไปถึงการผลักดันใหผูประกอบการที่เคยเขารวมกิจกรรม ESCO Business Matching ที่ยังไม
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ตัดสินใจดําเนินโครงการรวมกับ ESCO ใหเกิดความเชื่อมั่นในธุรกิจ ESCO มากยิ่งขึ้น โดยมีกลุมเปาหมายหลัก
คือ ผูบริหารระดับตนหรือระดับจัดการ ที่เปนโรงงานหรืออาคารในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล จังหวัดชลบุรี
เพื่อใหผูประกอบการของสถานประกอบการที่สนใจอนุรักษพลังงานไดเจรจาและเปนการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นรูปแบบการอนุรักษพลังงาน รวมกับบริษัทจัดการพลังงานไดอยางตรงเปาหมาย โดยมีสรุปกิจกรรมได
ดังนี้
4.2.2.1 กิจกรรม ESCO Business Matching ครั้งที่ 1 ในพื้นที่กรุงเทพฯ
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดจัดงานสัมมนา
ESCO Business Matching ครั้งที่ 1 ในวันจันทรที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หองแม
จิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งมีผูใหความสนใจเขารวม 85 คน โดยมี
บริษัทจัดการพลังงานที่เขารวมจํานวนทั้งสิ้น 13 บริษัท และสถานประกอบการเขารวมจํานวน 23 บริษัท

4.2.2.2 กิจกรรม ESCO Business Matching ครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
สถาบั น พลั งงานเพื่ ออุ ตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดจัดงานสัมมนา
ESCO Business Matching ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอง
บางกอก ชั้น 12 โรงแรมเดอะซิตี้ โฮเทล ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผูใหความสนใจเขารวม 79 คน โดยมี
บริษัทจัดการพลังงานที่เขารวมจํานวนทั้งสิ้น 11 บริษัท และสถานประกอบการเขารวมจํานวน 21 บริษัท
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4.3 กิจกรรมอบรม/เยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสําเร็จจากการใชบริการ ESCO
4.3.1 การจัดอบรมใหความรูดาน ESCO สําหรับสถานประกอบการ
กิจกรรมดังกลาวจัดขึ้นเพื่อใหโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจเล็งเห็นถึงความสําคัญของการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานการทํางานสําหรับบริษัทจัดการพลังงาน
ไทย รวมถึงแนวทางการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดพลังงานของบริษัทจัดการพลังงานที่อางอิงแนวทางใน
ระดับสากล โดยมีกลุมเปาหมาย คือ โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร แหลงเงินทุน และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ในพื้นที่กรุงเทพฯ และภูมิภาค ไดแก กรุงเทพฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยอง และขอนแกน
4.3.1.1 การจัดอบรมใหความรูดาน ESCO สําหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 1
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดจัดอบรมใหความรู
ดาน ESCO สําหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 1 ในวันจันทรที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ
หองประกายเพชร โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ ซึ่งมีผูใหความสนใจเขารวม 41 คน

4.3.1.2 การจัดอบรมใหความรูดาน ESCO สําหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 2
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดจัดงานสัมมนา ให
ความรูดาน ESCO สําหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ
หองโยเดีย ชั้น 2 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีผูใหความสนใจเขารวม 60 คน
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4.3.1.3 การจัดอบรมใหความรูดาน ESCO สําหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 3
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดจัดงานสัมมนา ให
ความรูดาน ESCO สําหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 -16.00
น. ณ หองเกาะแกว โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง ซึ่งมีผูใหความสนใจเขารวม 61 คน

4.3.1.4 การจัดอบรมใหความรูดาน ESCO สําหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 4
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดจัดงานสัมมนา ให
ความรูดาน ESCO สําหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 4 ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ
หองราชพฤกษ 4-5 ชั้น 1 โรงแรมอวานี ขอนแกน โฮเทล แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จังหวัด ซึ่งมีผูใหความ
สนใจเขารวม 46 คน

4.3.2 การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสําเร็จจากการใชบริการ ESCO
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเยี่ยม
ชมสถานประกอบการทีป่ ระสบความสําเร็จจากการใชบริการ ESCO โดยคัดเลือกจากสถานประกอบการที่เคย
ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards ในงาน Thailand ESCO Fair เพื่อเปนแบบอยางที่ดีที่จะ
สร า งความเชื่ อ มั่ น ถึ ง การดํ า เนิ น การอนุ รั กษ พลั งงานดว ยบริษั ทจั ดการพลัง งาน (ESCO) ใหแ กส ถาน
ประกอบการ แหลงเงินทุน และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งมีกลุมเปาหมาย คือ สถานประกอบการที่เปน
โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ รวมถึงแหลงเงินทุนตางๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ จังหวัดสงขลา และขอนแกน
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4.3.2.1 กิจกรรมเยี่ยมชมครั้งที่ 1
สถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ ไดดําเนินจัดกิจกรรมเยี่ยมชมอัมรินทรพลาซา
ราชประสงค กรุงเทพฯ ซึ่งเปนสถานประกอบการที่ประสบความสําเร็จจากการใชบริการ ESCO โดยดําเนิน
มาตรการ Energy Management System และไดรับรางวัล ESCO Project Awards 2015 ในวันพุธที่ 24
มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ซึ่งมีผูใหความสนใจเขารวม 30 คน

4.3.2.2 กิจกรรมเยี่ยมชม ครั้งที่ 2
สถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเยี่ยมชม บริษัท
ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพฯ ซึ่งเปนสถานประกอบการที่ประสบความสําเร็จจากการใชบริการ
ESCO โดยดําเนินมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ และไดรับรางวัล ESCO Project Awards
2016 ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ซึ่งมีผูใหความสนใจเขารวม 37 คน

4.3.2.3 กิจกรรมเยี่ยมชม ครั้งที่ 3
สถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท
สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนสถานประกอบการที่ประสบความสําเร็จจากการใชบริการ ESCO โดย
ดําเนินมาตรการติดตั้งหมอน้ําเชื้อเพลิงชีวมวล และไดรับรางวัล ESCO Project Awards 2016 ในอังคารที่
22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ซึ่งมีผูใหความสนใจเขารวมงานเยี่ยมชมทั้งสิ้น 32 คน
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4.3.2.4 กิจกรรมเยี่ยมชมครั้งที่ 4
สถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเยี่ยมชม
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเปนสถานประกอบการที่ประสบความสําเร็จจากการใชบริการ
ESCO โดยดําเนินมาตรการติดตั้งเครื่องโอโซนเพื่อบําบัดน้ําใน Cooling Tower และไดรับรางวัล ESCO
Project Awards 2016 ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ซึ่งมีผูใหความสนใจเขา
รวมงานเยี่ยมชมทั้งสิ้น 28 คน

4.4 จัดทําสื่อเผยแพรของโครงการฯ
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดดําเนินการพัฒนาปรับปรุง
ระบบการใหบริการดานขอมูลของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Information Center) ใหมีขอมูลตางๆ ที่
จําเปนอยางเพียงพอและมีความทันสมัยทั้งสําหรับผูใหบริการ ผูใชบริการ และผูที่เกี่ยวของในสวนตางๆ ของ
ธุรกิจ ESCO
4.4.1 จัดทําเอกสารเผยแพรสถานประกอบการที่ประสบความสําเร็จดานการอนุรักษพลังงานจาก
การใชบริการ ESCO จํานวน 1,000 ชุด
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดดําเนินการจัดทํา
เอกสารเผยแพร ด า นการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานจากการใช บ ริ ก าร ESCO จํ า นวน 1,000 ชุ ด เพื่ อ เป น สื่ อ
ประชาสัมพันธธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน และสรางความเชื่อมั่นรวมถึงกระตุนใหเกิดการดําเนินธุรกิจและการ
ลงทุนดานการอนุรักษพลังงานและเปนประโยชน และเปนแรงจูงใจใหกับสถานประกอบการตางๆ ตลอดจนผูที่
สนใจ เพื่อนํ า ไปศึ กษาและเป น แนวทางในการพัฒ นาตอยอดดานอนุรักษพลังงานตอไป โดยแสดงขอมู ล
เบื้องตนของสถานประกอบการ แรงจูงใจในการอนุรักษพลังงาน ขอมูลโครงการที่ประกอบดวย มาตรการที่
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ดําเนินการ รูปแบบสัญญาพลังงานที่ดําเนินการ แหลงเงินทุน หนวยงานที่ดําเนินการตรวจวัดและพิสูจนผล
(M&V) รวมถึงขอมูลดานการลงทุนและผลประหยัด ตลอดจนความสําเร็จจากการอนุรักษพลังงานจากการใช
บริการ ESCO
4.4.2 จัดทําคูมือการตรวจรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานจํานวน 500 ชุด
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดดําเนินการจัดทําคูมือ
การตรวจรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน จํานวน 500 ชุด เพื่อใชเปนแนวทางในการกระตุน
ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ใหมีการดําเนินโครงการไดอยางมีมาตรฐาน มีการ
ตรวจสอบ และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เสริมสรางความเชื่อมั่นใหกับผูประกอบการในการใชบริการบริษัท
จัดการพลังงาน (ESCO) เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรของบริษัทจัดการพลังงานในทุกระดับเปนการพัฒนาทั้ง
ในดานการดําเนินงานขององคกรและบุคลากรที่ไดมาตรฐานและมีความเปนมืออาชีพมากขึ้น
4.4.3 จั ด ทํ า รายงานประจํ า ป 2561 เป น รู ปแบบไฟล ข อ มู ล โดยเผยแพร ข อ มู ล ทางเว็ บ ไซต
thaiesco.org
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลการ
สงเสริมธุรกิจ ESCO กิจกรรมตางๆ และผลการดําเนินงานของ ESCO โดยจัดทําขอมูลรายงานประจําป
(ESCO Annual Report) ในรูปแบบไฟลขอมูลและดําเนินการเผยแพรขอมูลรายงานประจําปผานทางเว็บไซต
thaiesco.org เพื่อใหผูสนใจดาวนโหลดขอมูลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
4.4.4 จัดทําสื่อเผยแพรผานทางโซเชียลมีเดีย
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดดําเนินการจัดทําสื่อเผยแพร
ผานทางโซเชียลมีเดีย ไดแก การสราง Facebook Fanpage ESCO Information Center, Line Official
ของทางสถาบันพลังงานฯ เปนตน เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารใหเขาถึง
ผูประกอบการไดมากขึ้น
4.4.4.1 สื่อ Facebook
สถาบันพลังงานฯ ไดสรางแฟนเพจ (Fanpage) ผานสื่อ Facebook เนื่องจากสื่อดังกลาว
เปนการสรางเครือขายของผูประกอบการ เพื่อรับรูขาวสารและสื่อความรูตางๆ ไดรวดเร็ว อีกทั้งผูประกอบการ
ยังสามารถสอบถามขอมูลขาวสารหรือกิจกรรมตางๆ ที่โครงการฯ มีการประชาสัมพันธ โดยเจาหนาที่ของ
โครงการฯ จะเปนผูตอบปญหาและขอสงสัยของผูประกอบการ
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Facebook ESCO
Information Center

4.4.4.2 สื่อ Line Official
สถาบันพลังงานฯ ไดสราง Line Official ผานสื่อ Line เพื่อใชสื่อดังกลาวในการ
ประชาสั ม พั น ธ ข า วสารกิ จ กรรมต า งๆ และความรู ที่เ ป น ประโยชน ใ ห กั บ ผู ป ระกอบการทั่ ว ไป อี ก ทั้ง การ
ประชาสัมพันธผานสื่อ Line สามารถเขาถึงผูประกอบการไดรวดเร็ว เนื่องจากชองทางดังกลาวนิยมใชมากใน
ปจจุบัน อีกทั้งผูประกอบการสามารถสอบถามขอมูลที่สงสัยผานชองทางดังกลาว ซึ่งเจาหนาที่จะตอบปญหาที่
ผูประกอบการสงสัยไดทันที

Line Official ESCO
Information Center

4.5 การปรับปรุงศูนยกลางใหขอมูลธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ESCO Information Center
สถาบั น พลั ง งานฯ ดํ า เนิ น การ Update ข อ มู ล ต า งๆ ของโครงการในเว็ บ ไซต thaiesco.org
(www.thaiesco.org) อยางตอเนื่อง เพื่อใหผูที่สนใจคนหาขอมูลไดเพียงพอ สะดวก รวดเร็ว และครบถวน
มากขึ้น
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4.6 งานพัฒนาขีดความสามารถบริษัทจัดการพลังงาน
4.6.1 จัดอบรม CoP และ M&V Training Program สําหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย
สถาบันพลังงานฯ ดําเนินการจัดอบรม CoP และ M&V Training Program ที่ไดมีการพัฒนาไวใหแก
บริษัทจัดการพลังงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรบริษัทจัดการพลังงานในดานการตรวจวัดและ
พิสูจนผล (Measurement and Verification : M&V) มากขึ้น และสงเสริมใหบริษัทจัดการพลังงานนําแนว
ทางการตรวจวัดและพิสูจนผลที่ไดพัฒนาไวไปประยุกตใชในการดําเนินงานของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ
และผลักดันบริษัทจัดการพลังงานไทยใหดําเนินงานดังกลาวเปนแนวทางและรูปแบบเดียวกัน
ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเปนหลักสูตรการอบรมแบบตอเนื่อง 3 วัน (ครั้งที่ 1-3) โดยในแตละวันหลักสูตร
อบรมมีความแตกตางกัน กลุมเปาหมายคือ บริษัทจัดการพลังงาน และผูที่สนใจขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัด
การพลังงาน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11-13 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หอง Boardroom 3 ชั้น 3
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ สามารถสรุปรายละเอียดของกิจกรรมไดดังนี้
• ครัง้ ที่ 1 (วันที่ 1) เปนหลักสูตรที่เนนเรื่องของการสงเสริมธุรกิจ ESCO ในไทยจากภาครัฐและเอกชน
แนวทางการกํากับดูแลควบคุมคุณภาพ ESCO/การขึ้นทะเบียน ESCO การบรรยายถึงมาตรฐานการ
ดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย และแนวทางการจัดทํา Investment Grade Audit (IGA
Report) รวมถึงแนวทางการตรวจวัดและพิสูจนผลในไทยตามระเบียบวิธีการสากล IPMVP ซึ่งมี
ผูเขารวมอบรมจํานวน 42 คน
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• ครั้งที่ 2 (วันที่ 2) เปนหลักสูตรการอบรมเรื่องแนวทางการตรวจวัดและพิสูจนผลในมาตรการตางๆ
จํานวน 4 มาตรการ คื อ มาตรการเปลี่ย นหรื อปรับปรุงประสิทธิ ภาพเครื่องปรับ อากาศแบบแยก
สวน มาตรการเปลี่ยนหรือปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องทําน้ําเย็น มาตรการหมอไอน้ําเชื้อเพลิงชีวมวล
เพื่อทดแทนหมอไอน้ําเชื้อเพลิงน้ํามันเตา และ มาตรการระบบผลิตความรอนจากความรอนทิ้ง ซึ่งมี
ผูเขารวมอบรมจํานวน 42 คน

• ครั้งที่ 3 (วันที่ 3) เปนหลักสูตรการอบรมเรื่องแนวทางการตรวจวัดและพิสูจนผลในมาตรการตางๆ
จํานวน 4 มาตรการ คือ มาตรการติดตั้งอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร มาตรการเปลี่ยนหรือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ มาตรการทําระบบทําน้ําเย็นแบบดูดซึม และมาตรการผลิตน้ํา
รอนโดยใชปมความรอน ซึ่งมีผูเขารวมอบรมจํานวน 42 คน
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4.6.2 การจัดทํากระบวนการตรวจรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย
ในปจจุบัน บริษัทจัดการพลังงานไทยที่ขึ้นทะเบียบกับสถาบันพลังงานฯ บางแหงไดมีการ
ดําเนินงานที่สอดคลองตามมาตรฐานที่กําหนดแลว แตยังมีบางแหงที่ยังอยูระหวางพัฒนาตนเองที่จะดําเนิน
เปนไปตามมาตรฐานนั้น สถาบันพลังงานฯ จึงเล็งเห็นวาซึ่งนอกจากการขึ้นทะเบียบบริษัทจัดการพลังงานตาม
หลักเกณฑที่กําหนดแลว สถาบันพลังงานฯ จะดําเนินตรวจรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน
เพื่อเปนการพิจารณาถึงการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานของบริษัทจัดการพลังงานไทย และเปนดัชนีชี้วัดใน
การติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัทจัดการพลังงาน จนกระทั่งผลักดันใหเขารับการคัดเลือกเปน
บริษัทจัดการพลังงานดีเดน ซึ่งจะเปนตัวอยางใหกับบริษัทจัดการพลังงานรายอื่นๆ พัฒนาศักยภาพหนวยงาน
ของตนเองใหดําเนินการอยางมืออาชีพ
สถาบันพลังงานฯ ไดมีการกําหนดกระบวนการตรวจสอบรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัด
การพลังงานไทย โดยมี 3 ขั้นตอน คือ
- ขั้นตอนที่ 1 การขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน/การตออายุใบรับรองการเปนบริษัท
จัดการพลังงาน
- ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย
- ขั้นตอนที่ 3 การคัดเลือกเปนบริษัทจัดการพลังงานดีเดน
จากกระบวนการตรวจสอบรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทยป 2561 ที่มี 3
ขั้นตอนดังที่กลาวมาขางตนนั้น จะดําเนินการโดยสถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ ทั้งหมด ซึ่งสถาบัน
พลังงานฯ จะมีหนาที่ตรวจสอบขอมูลและเอกสาร รวมถึงการออกใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน
สําหรับผูที่ผานในขั้นตอนที่ 1 และการออกใบรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานสําหรับผูที่ผาน
เกณฑการประเมินในขั้นตอนที่ 2 รวมถึงการมอบโลประกาศเกียรติคุณบริษัทจัดการพลังงานดีเดน (Excellent
ESCO Awards 2018) สําหรับผูที่ผานการคัดเลือกเปนบริษัทจัดการพลังงานดีเดน โดยการดําเนินงานตางๆ
จะมีการประเมินตามหลักเกณฑที่กําหนดและพิจารณาตามดุลยพินิจของคณะทํางานยอย และคณะทํางาน
โครงการฯ โดยกระบวนการตรวจสอบฯ ในแตละขั้นตอนแสดงรายละเอียดดังภาพ

44

รายงานประจําปสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2561

ภาพที่ 1 กระบวนการตรวจสอบรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย 3 ขั้นตอน
ในปนี้ ไดมีการรับสมัครบริษัทจัดการพลังงานที่จะเขารวมการตรวจสอบรับรองการดําเนินงานของ
บริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate) ประจําป 2561 โดยมีบริษัทจัดการพลังงานที่เขารวมฯ จํานวน
ทั้งสิ้น 17 บริษัท
หลังจากที่ไดมีการพิจารณาและประเมินบริษัทจัดการพลังงานที่เขารวมตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
การดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทยประจําป 2561 และผานการประเมินจํานวน 13 บริษัท ซึ่งมี
รายชื่อดังตอไปนี้
• บริษัท ไทยเอ็นเนอรยี่คอนเซอรเวชั่น จํากัด
• บริษัท เครสโก คอรปอเรชั่น จํากัด
• บริษัท ซันโย เอส. เอ็ม. ไอ. (ไทยแลนด) จํากัด
• บริษัท สมารท เอ็นเนอยี เซฟวิ่ง จํากัด
• บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จํากัด
• บริษัท เอ็นจี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
• บริษัท อัซบิล (ประเทศไทย) จํากัด
• บริษัท จัดการอากาศอัด จํากัด
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•
•
•
•
•

บริษัท เพาเวอร แอร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท ธรรมสรณจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม จํากัด
บริษัท เอ็กซเซลเลนท เอ็นเนอรยี่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท โซลารตรอน จํากัด (มหาชน)
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5. แหลงเงินทุนเพื่อการอนุรักษพลังงาน
การสงเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานที่ผานมา นอกจากการจัดกิจกรรม เผยแพร ประชาสัมพันธ
เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูประกอบการดําเนินการอนุรักษพลังงานโดยกลไก ESCO แลวนั้น การดําเนินการ
อนุรักษพลังงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคารธุรกิจ ตองอาศัยการลงทุนสําหรับมาตรการในการ
อนุรักษพลังงานเพื่อใหเกิดศักยภาพในการประหยัดพลังงานและชวยลดตนทุนการผลิตไดมากขึ้น
ปจจุบัน ทั้งภาครัฐ และสถาบันการเงินตางๆ มีความยินดีใหการสนับสนุนการอนุรักษพลังงาน โดย
กลไก ESCO ไมวาจะเปนโครงการในสวนของภาครัฐ หรือผลิตภัณฑตางๆ ของธนาคารที่ใหสินเชื่อสนับสนุน
หลายรูป แบบ เพื่ อใหผู ป ระกอบการสามารถลดตน ทุน จากการใชพลังงาน รวมถึงการบริหารจัดการดา น
พลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป น แนวทางสํ า หรั บ ผู ป ระกอบการที่ ส นใจลงทุ น ในการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานในสถาน
ประกอบการของตนเอง สามารถศึกษารายละเอียดและขอมูลของแหลงเงินทุนที่สนับสนุนการอนุรักษพลังงาน
จากทั้งภาครัฐ และสถาบันการเงินตาง ๆ ดังนี้
5.1 การสงเสริมเพื่อการอนุรักษพลังงานจากภาครัฐ
โครงการเงินหมุนเวียนเพือ่ การอนุรักษพลังงาน โดยสถาบันการเงิน ระยะที่ 6
กรมพั ฒนาพลั งงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ซึ่งเปน หนว ยงานหลักของกระทรวง
พลังงานในการสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาแหลงพลังงานทดแทนไดจัดตั้งโครงการ
เงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงานโดยสถาบันการเงินขึ้นเพื่อเปนแหลงเงินทุนในการดําเนินการอนุรักษ
พลังงานโดยผานทางสถาบันการเงิน
โดยตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานไดอนุมัติงบประมาณจากกองทุนเพื่อ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําใหผูประกอบการและ
ประชาชนที่สนใจลงทุนในโครงการดานอนุรักษพลังงานหรืออาคารกอสรางใหมที่ผานเกณฑอนุรักษพลังงาน
จํานวน 1,489 ลานบาท เพื่อดําเนินโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงานโดยสถาบันการเงิน
โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงานโดยสถาบันการเงินดําเนินการมาตั้งแตป 2546 จนถึง
ปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยสงเสริมและผลักดันใหเกิดการลงทุนดานการอนุรักษพลังงาน สรางความ
มั่น ใจ ความคุ น เคยใหแกส ถาบั นการเงิ นในการกูเงินแกโ รงงานและอาคารเพื่อลงทุน ในโครงการดานการ
อนุรักษพลังงานตางๆ และผูประกอบการยังสามารถดําเนิน การอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืน ในองคกรของ
ตนเองได โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงานโดยสถาบันการเงิน ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เปน
ผูดําเนินการบริหารโครงการดังกลาว
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 หลักเกณฑและเงื่อนไข
โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงานโดยสถาบันการเงิน (ระยะที่ 6 และระยะที่ 6 เพิ่มเติม)
ไดกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนดังนี้
 โครงการที่มีสิทธิขอรับการสนับสนุน
- โครงการอนุรักษพลังงาน ตาม พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 มาตรา 7 และ
มาตรา17
- อาคารกอสรางใหมที่ผานเกณฑอนุรักษพลังงาน ตามกฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือขนาดของ
อาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552
ตามพระราชบัญญัติ
- โครงการอนุรักษพลังงานโดยใชบริการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ดําเนินการ
 ชองทางการปลอยกู
- ผานสถาบันการเงินที่เขารวมโครงการโดยตองรับผิดชอบเงินที่ปลอยกูทั้งหมด
 อายุเงินกู
- ไมเกิน 5 ป และโครงการที่มีระยะเวลาคืนทุนไมเกิน 7 ป
 อัตราดอกเบี้ย
ไมเกินรอยละ 3.5 ตอป (ระหวางสถาบันการเงินกับผูกู)
 วงเงินกู
- ไมเกิน 50 ลานบาทตอขอเสนอโครงการ
- หากผูขอรับการสนับสนุนเสนอมากกวา 1 ขอเสนอ โครงการ พพ. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหการ
สนับสนุน
 ผูมีสิทธิกู
- โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ
- อาคารกอสรางใหมที่ผานเกณฑอนุรักษพลังงาน
- บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
 สถาบันการเงินที่เขารวมโครงการ
1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
4. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
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5. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
7. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
8. ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
 คาใชจายที่สามารถรวมในการลงทุนและดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานได
1. คาอุปกรณ และคาติดตั้ง
2. คาที่ปรึกษาที่ใชในการออกแบบ ควบคุมและรับประกันผลการประหยัด (ESCO)
3. ค า ใช จ า ยที่ จํ า เป น ในการติ ด ตั้ ง หรื อ จํ า เป น ในการใช ง านของอุ ป กรณ เ ครื่ อ งจั ก ร
เชน คากอสรางฐานรองรับเครื่องจักรอุปกรณ, คากอสรางทอนํากาซธรรมชาติ
4. คาขนสง คารื้อถอน ภาษีนําเขา ภาษีมูลคาเพิ่มของคาใชจายขางตน
5. คาใชจายที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน พิจารณาวาเหมาะสม
 คาใชจายที่ไมเขาขายในการลงทุนดําเนินการอนุรักษพลังงาน
1. คาที่ดิน คาปรับปรุงที่ดิน หรือคาใชจายอื่นเพื่อที่ดิน
2. คาสิ่งกอสรางอื่นนอกจากเพื่อใชรองรับอุปกรณ/เครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน
3. คาใชจายที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน พิจารณาวาไมเหมาะสม
5.2 สินเชื่อดานพลังงานของธนาคาร
5.2.1 สินเชื่อดานพลังงานธนาคารกสิกรไทย
5.2.1.1 โปรแกรมสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย (K-Energy Saving
Guarantee Program)
เปนโปรแกรมสินเชื่อที่ธนาคารใหแกผูประกอบการในรูปของสินเชื่อลีสซิ่ง / เชาซื้อ
เครื่องจักรและอุปกรณ และ/หรือ เงินกูระยะยาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงการจัดการ
ดานพลังงานใหมีประสิทธิภาพ ผานการใชบริการจาก “บริษัทจัดการดานพลังงาน” (Energy Service
Company - ESCO) ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาและบริหารจัดการดานพลังงานอยางครบวงจร และมีการ
รับประกันผลการประหยัดพลังงานที่ไดจากการลงทุนในโครงการดังกลาว ซึ่งทําใหผูประกอบการมั่นใจไดวาผล
การประหยัดพลังงานที่ไดจากการลงทุนในโครงการจะเปนแหลงที่มาหลักของการชําระคืนเงินกูของลูกคา
(Self-Financing Project)
 จุดเดน
- วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 % ของเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ (รวมคาบริการที่
ปรึกษาและดําเนินการของบริษัท ESCO)
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- บริษัท ESCO รับประกันผลการประหยัดพลังงาน ทําใหลูกคาสามารถมั่นใจในผล
ประหยัดพลังงานซึ่งเปนแหลงที่มาของการชําระคืนเงินกู โดยไมรบกวนกระแสเงิน
สดจากการดําเนินงานปกติของกิจการ
- ลูกคาสามารถลดตนทุนการใชพลังงานของกิจการ ทําใหมีสถานะทางการเงินและ
ความสามารถในการแขงขันดีขึ้นในระยะยาว
- ลู ก ค า สามารถนํ า โครงการลงทุ น ด า นการใช พ ลั ง งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทํ า
Corporate Social Responsibility (CSR) ของบริษัทได
 ประเภทของบริการ
- วงเงินลีสซิ่งหรือเชาซื้อ (KF&E) และ/ หรือ
- วงเงินกูระยะยาว (KBank)
 เอกสารประกอบการสมัคร
- เอกสารสรุปผลการประเมินโครงการลงทุนประหยัดพลังงาน (ทางบริษัท ESCO
เปนผูจัดทํา)
- เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่ออื่นตามเกณฑปกติของธนาคาร
 เงื่อนไขการใชบริการ
- เปนผูประกอบการที่มียอดขายตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป
- เปนโครงการลงทุนที่มีวัตถุประสงคเพื่อการจัดการดานพลังงานใหมีประสิทธิภาพที่มี
การรับประกันผลการประหยัดพลังงานจากบริษัท ESCO
- บริษัท ESCO ที่เปนผูดําเนินการโครงการตองเปน ESCO ที่ผานเกณฑการพิจารณา
ของธนาคาร
- โครงการและลูกคาที่สามารถไดรับอนุมัติสินเชื่อ 100 % ของเงินลงทุนทั้งหมดของ
โครงการตองมีคุณสมบัติเปนไปตามที่ธนาคารกําหนด
 อัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม
เปนไปตามระเบียบของธนาคาร
 วิธีการสมัคร/เปดใชบริการ
- ผูสนใจสามารถติดตอขอสินเชื่อ พรอมนําสงเอกสารที่เกี่ยวของผานเจาหนาที่ผูดูแล
ความสัมพันธลูกคา
- สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ผูดูแลความสัมพันธลูกคา หรือ K-BIZ Contact Center
0 2888 8822
- ธนาคารกสิกรไทย 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ
แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882
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 รายการสงเสริมการขายและสิทธิพิเศษ
- ลูกคาไดรับสิทธิพิเศษจาก ESCO เชน คาธรรมเนียม คาบริการ เปนตน
5.2.1.2 โปรแกรมสินเชื่อประหยัดไฟกสิกรไทย (Top-Up Loan for Energy Saving
(Lighting Solution))
โปรแกรมสินเชื่อประหยัดไฟกสิกรไทย เปนโปรแกรมสินเชื่อที่ธนาคารสนับสนุนโครงการ
จัดการดานพลังงานในมาตรการแสงสวาง (Lighting Solution) เชน การเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟ ใหแก
ผูประกอบการในรูปของเงินกูระยะยาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนโครงการลงทุนดานประหยัดพลังงาน โดย
Supplier/ESCO (“บริษัทจัดการดานพลังงาน” (Energy Service Company - ESCO)) ที่ใชอุปกรณที่มีการ
รับประกันสินคา (Product Warrantee) และรับประกันคุณภาพผลงาน (Performance Guarantee) ผาน
การใชบริการจาก Supplier/ESCO ซึ่งเปนบริษัทที่ใหคําปรึกษาและบริหารจัดการดานพลังงาน ซึ่งทําให
ผูประกอบการมั่นใจไดวาผลการประหยัดพลังงานที่ไดจากการลงทุนในโครงการจะเปนแหลงที่มาหลักของการ
ชําระคืนเงินกูของลูกคา (Self-Financing Project)
 จุดเดน
- อนุมัติงาย ไดวงเงินเร็ว
- ลูกคาเดิมไมตองมีหลักประกันเพิ่ม
- มี ESCO/Supplier ใหป รึกษาดานการจัดการพลังงาน การใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
- วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 % ของเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ (รวมคาบริการที่
ปรึกษาและคาดําเนินการอื่นๆ)
- บริษัท ESCO รับประกันผลการประหยัดพลังงานหรือรับประกันคุณภาพสินคา ทํา
ใหลูกคามั่นใจในผลประหยัดพลังงาน ซึ่งเปนแหลงที่มาของการชําระคืนเงินกู โดย
ไมรบกวนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานปกติของกิจการ
- ลูกคาสามารถลดตนทุนการใชพลังงานของกิจการ ทําใหมีสถานะทางการเงินและ
ความสามารถในการแขงขันดีข้ึนในระยะยาว ลูกคาสามารถนําโครงการลงทุนดาน
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพทํา Corporate Social Responsibility (CSR)
ของบริษัทได
 ประเภทของบริการ
- สินเชื่อเงินกูระยะยาว
 เอกสารประกอบการสมัคร
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวน / บริษัท ฉบับลาสุด (ไมเกิน 3 เดือน)
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- หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับของนิติบุคคล
- สําเนาทะเบียนผูถือหุน
- งบการเงินสงสรรพากร (งบดุล งบกําไรขาดทุน) ปลาสุดและยอนหลังรวม 2 ป
และ/หรือ งบภายใน (ถามี)
- รายการเดินบัญชีกับธนาคารยอนหลัง 6 เดือน
- เอกสารสรุ ป ผลการประเมิ น โครงการลงทุ น ประหยั ด พลั ง งาน
(ทางบริ ษั ท
ESCO/Supplier เปนผูจัดทํา)
 คุณสมบัติผูกู
- เปนผูประกอบการที่มีชั่วโมงการใชงานมากกวา 12 ชั่วโมง/วัน
- เปนโครงการลงทุนที่มีวัตถุประสงคเพื่อจัดการดานพลังงานใหมีประสิทธิภาพที่มีการ
รับประกันผลการประหยัดพลังงาน หรือมีการรับประกันคุณภาพสินคา
- บริษัท ESCO/Supplier ที่เปนผูดําเนินการโครงการตองเปน ESCO/Supplier ที่
ผานเกณฑการพิจารณาของธนาคาร
- โครงการและลูกคาที่สามารถไดรับอนุมัติสินเชื่อ 100 % ของเงินลงทุนทั้งหมดของ
โครงการตองมีคุณสมบัติเปนไปตามที่ธนาคารกําหนด
 อัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม
- เปนไปตามระเบียบของธนาคาร
 หลักประกัน
- ลูกคาเดิมไมตองใชหลักประกัน
 วิธีการสมัคร/เปดใชบริการ
- สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ผูดูแลความสัมพันธลูกคา, ศูนยบริการธุรกิจ หรือ K-BIZ
Contact Center 0 2888 8822
- ธนาคารกสิกรไทย 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ
แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882
http://www.kasikornbank.com/TH/Pages/Default.aspx

 รายการสงเสริมการขายและสิทธิพิเศษ
- ลูกคาไดรับสิทธิพิเศษจาก ESCO, Supplier เชน คาธรรมเนียม คาบริการ เปนตน
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5.2.1.3 สินเชื่อเงินกูเพื่อการอนุรักษพลังงานกสิกรไทย (K-Energy Saving Loan)
สินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ สําหรับธุรกิจที่ใสใจอนุรักษพลังงาน ดวยสินเชื่อเพื่อการอนุรักษ
พลังงานธนาคารกสิกรไทย เพื่อธุรกิจไรขีดจํากัด
 จุดเดน
สินเชื่อเงินกูระยะยาว อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 4.0% ตอป ตลอดระยะเวลาเงินกู
 ประเภทของบริการ
เป น โครงการที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ต อ งการส ง เสริ ม การใช พ ลั ง งานอย า งมี
ประสิ ทธิ ภ าพและพั ฒ นาแหลงพลัง งานทดแทน โดยเป น แหลงเงิน ทุน ในการดําเนิน การ
อนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน ใหแกโรงงาน อาคาร และบริษัทจัดการพลังงาน
 เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบคําขอรับการสนับสนุนทางการเงินโครงการฯ
2. เอกสารแสดงรายละเอียดของโครงการ และ/หรือ มาตรการที่ขอรับการสนับสนุน
3. สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงฐานะนิติบุคคล ไดแก หนังสือสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือรับรองทะเบียนหุนสวนบริษัท (ซึ่งออกใหไมเกิน 6
เดือน)
4. สําเนาเอกสารประจําตัวผูมีอํานาจของนิติบุคคล
5. เอกสารประกอบการขอสินเชื่ออื่นตามระเบียบปกติของธนาคาร
 เงื่อนไขการใชบริการ
1. สินเชื่อเงินกูสําหรับโครงการที่เขาขายการลงทุนเพื่อการอนุรักษพลังงาน หรือ
สงเสริมการใชพลังงานทดแทน ตาม พรบ.สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535
มาตรา 7 และมาตรา 17
2. จํานวนเงินกูไมเกิน 50 ลานบาทตอโครงการ ระยะเวลาเงินกูไมเกิน 7 ป Grace
Period ไมเกิน 12 เดือน
3. ไมสามารถขอรับการสนับสนุนสําหรับโครงการที่ไดดําเนินการแลว คาใชจายที่
ชําระแลว หรือเพื่อการ Refinance
 อัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม
เปนไปตามระเบียบของธนาคาร
 วิธีการสมัคร/เปดใชบริการ
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- ผูขอรับการสนับสนุนที่สนใจ จะตองแจงความจํานงขอสินเชื่อเงินกูดังกลาวผาน
เจาหนาที่ผูดูแลความสัมพันธลูกคา โดยกรอกแบบขอรับการสนับสนุนทางการเงิน
และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
- สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ผูดูแลความสัมพันธลูกคา หรือ K-BIZ Contact
Center 0 2888 8822
- ธนาคารกสิกรไทย 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ
แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882
http://www.kasikornbank.com/TH/Pages/Default.aspx

 รายการสงเสริมการขายและสิทธิพิเศษ
1. สินเชื่อเงินกูระยะยาวอัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 4.0% ตลอดระยะเวลากู
2. สามารถไดรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมไดจากเงินสมทบสวนของ
ธนาคาร โดยคิดอัตราดอกเบี้ยปกติ
5.2.1.4 สินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทยเพื่อโซลารูฟท็อป (K-Energy Saving
Guarantee Program (Solar Rooftop))
โปรแกรมสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย (Solar Rooftop) เปนสินเชื่อ
เงินกูระยะยาวสําหรับกลุมลูกคาบรรษัทหรือลูกคาผูประกอบการเพื่อใชในการลงทุนติดตั้งแผง Solar PV เพื่อ
ใชผลิตไฟฟาในธุรกิจหรือเพื่อจําหนายไฟฟาที่ผลิตไดใหกับภาครัฐ โดยมีบริษัทผูรับติดตั้ง (EPC Vendor) เปน
ผูดําเนินการในการติดตั้งอุปกรณและรับประกันผลผลิตพลังงาน (Energy Performance Guaranty) ตลอด
อายุเงินกู ซึ่งทําใหผูประกอบการมั่นใจไดวา ผลการประหยัดพลังงานที่ไดจากการลงทุนในโครงการจะเปน
แหลงที่มาหลักของการชําระคืนเงินกูของลูกคา
 จุดเดน
1. การรับประกันผลการประหยัดพลังงานโดยผูติดตั้ง
2. การนําผลประหยัดที่เกิดขึ้นมาผอนชําระเงินกูกับธนาคาร ทําใหไมรบกวนกระแส
เงินสดของธุรกิจปกติ
3. สามารถใหวงเงินไดถึง 100% ของมูลคาโครงการทั้งหมด รวมถึงคาที่ปรึกษาและ
ดําเนินการตางๆ
4. ระยะเวลาเงินกูยาวถึง 12 ป เพื่อรองรับระยะเวลาคืนทุนของโครงการ
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5. มีโอกาสไดรับสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษหรือความชวยเหลืออื่นๆ จาก
หนวยงานดานพลังงาน
5.2.1.5 สินเชื่อเงินกูเพื่อการอนุรักษพลังงานระยะที่ 6 (K-Energy-Saving-Loan DEDE 6)
โปรแกรมสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย เปนโปรแกรมสินเชื่อที่ธนาคาร
ใหแกผูประกอบการเปนสินเชื่อเงินกูระยะยาวสําหรับกลุมลูกคาบรรษัทหรือลูกคาผูประกอบการเพื่อใชในการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรอุปกรณเพื่อการลดการใชพลังงานในธุรกิจ หรือการลงทุนติดตั้งพลังงาน
ทดแทนเพื่อใชเองในธุรกิจ
 จุดเดน
1. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3.5% ตอป (อัตราคงที่)
2. วงเงินตอโครงการสูงสุด 50 ลานบาท
3. สามารถรองรับโครงการทั้งกรณีที่มี ESCO/Vendor approved list หรือเปน
โครงการอนุรักษพลังงานหรือพลังงานทดแทนทั่วๆ ไปได
4. ไดรับการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการดานเทคนิคและผลตอบแทนการ
ลงทุนจากผูเชี่ยวชาญของกระทรวงพลังงาน
5. สามารถใหวงเงินไดถึง 100% ของมูลคาโครงการทั้งหมด รวมถึงคาที่ปรึกษาและ
ดําเนินการตางๆ
6. มีระยะเวลาเงินกูยาว 5 ป และระยะเวลาคืนทุนของโครงการไดถึง 7 ป
7. มีโอกาสไดรับการสนับสนุนดานอื่นๆ จากหนวยงานพลังงานภาครัฐ
 เงื่อนไขการใหบริการ
- เปนโครงการที่ไดรับอนุมัติจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
- เปนมาตรการอนุรักษพลังงานตามนิยามของพรบ.สงเสริมการอนุรักษพลังงาน
มาตรา7 และมาตรา17
- มีระยะเวลาคืนทุนของโครงการไมเกิน 7 ป
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5.2.2 สินเชื่อดานพลังงานธนาคารกรุงเทพ
5.2.2.1 สินเชื่อบัวหลวงกรีน
พลังแหงความคิดริเริ่มครั้งใหมจากธนาคารกรุงเทพ เพื่อนําโลกสีฟาสดใส กลับคืนมาอีกครั้ง ดวยการ
สนับสนุนทุกธุรกิจของผูประกอบการไทย ที่มีแนวคิดกาวหนา และสอดคลองกับการแกปญหาตนทุนดาน
พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องและปญหาสิ่งแวดลอม โดยสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษและคําแนะนําจาก
ผูเชี่ยวชาญของธนาคารที่พรอมบริการดวยความฉับไว โดยใหคําปรึกษาการลงทุนเพื่อบริหารจัดการพลังงาน
ในการยกระดับประสิทธิภาพการใชพลังงานและกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อันจะเปนการลด
ตนทุนการดําเนินงานและเพิ่มอัตรากําไรใหธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน เคียงคูความงดงามของโลกสีฟาใบนี้
 กลุมลูกคาเปาหมาย/ คุณสมบัติของผูขอกู
เปนผูประกอบการทุกขนาด และทุกประเภทอุตสาหกรรม อาทิ ธุรกิจอาหาร
สิง่ ทอ เกษตรกรรม โลหะ การขนสง โรงแรม โรงพยาบาล เปนตน
 วัตถุประสงคการขอสินเชื่อ
เพื่อการประหยัดพลังงาน
การพัฒนาพลังงานทดแทน
การสนับสนุนผลิตภัณฑฉลากเขียว รวมถึงผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย
การบริหารจัดการของเสียเพื่อการนําของเสียกลับมาใชใหม
การนําวัสดุชีวภาพใชทดแทนสารเคมี
 ประเภทของวงเงิน
- เงินกู (Mortgage Loan)
 วงเงินกู
- ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไปตอโครงการ
 อัตราดอกเบี้ย/คาธรรมเนียม
- อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MLR ตอปหรือต่ํากวา
- ไมมีคาธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ (Management fee) 0.25% ของวงเงินที่
ไดรับอนุมัติ
 เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อเบื้องตน
- สํ า เนาเอกสารการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล สํ า เนาหนั ง สื อ บริ ค ณห ส นธิ แ ละ
ขอบังคับบริษัท
- สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการ ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
- สําเนางบการเงินยอนหลัง 3 ป
- สําเนาเอกสารจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (หากมี)
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- สําเนาใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 (ร.ง.2) หรือใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
- รายละเอียดโครงการลงทุน
- ใบเสนอราคาเครื่องจักร (Proforma Invoice, Quotation) ระบุรายละเอียด
เครื่ องจั กรทุ กเครื่อง ใบสั่งซื้อเครื่องจักร (หากมี) สัญญาซื้อ-ขายเครื่องจักร
(หากมี)
- แผนพับ และ/หรือ เอกสารที่จะระบุรูป คุณสมบัติของเครื่องจักร (หากมี)
- เอกสารประกอบการขอสินเชื่ออื่น ๆ ตามที่ธนาคารกําหนด (หากมี)
 วิธีการสมัคร/เปดใชบริการ
- สามารถติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ สํานักธุรกิจธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ
- โทรศัพท 1333
- www.bangkokbank.com
5.2.2.2 โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงาน โดยสถาบันการเงิน
ธนาคารใหความรวมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ตั้งแตป
2546 เปนตนมา เพื่อการสนับสนุนการลงทุนในมาตรการประหยัดพลังงานจนถึงในปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค
ในการใหกูยืมเพื่อนําไปใชสําหรับโครงการลงทุนและการดําเนินการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนใน
โรงงานและ/หรืออาคารตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 7
และมาตรา 17 และบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) นําไปลงทุนเพื่อการอนุรักษพลังงาน รวมถึงอาคารกอสราง
ใหมที่ผานเกณฑอนุรักษพลังงาน ทั้งนี้โครงการดังกลาวธนาคารใหการสนับสนุนมาตั้งแตป 2546
5.2.2.3 วงเงินสินเชื่อหนังสือค้ําประกัน
 ลักษณะบริการ
บริการออกหนังสือค้ําประกัน เพื่อค้ําประกันความรับผิดชอบของทานตอหนวยงาน
ตางๆ ซึ่งเปนคูสัญญาของทาน วาหากทานไมปฎิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่ไดทําไว
ธนาคารจะเปน ผูรับผิดชอบตามสัญญาค้ําประกัน โดยสามารถแบงประเภทของ
หนังสือค้ําประกันที่ธนาคารใหบริการไดตามวัตถุประสงคของการค้ําประกัน
 จุดเดนบริการ
- สามารถค้ําประกันเพื่อวัตถุประสงคตางๆ ทางธุรกิจไดอยางหลากหลาย
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- เสริมสรางความมั่นใจใหแกคูคาทั้งในประเทศและในระดับสากลวาจะไดรับเงิน
ถูกตองตรงเวลา
- เหมาะสําหรับธุรกิจทั้งแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
5.2.2.4 สินเชื่อบัวหลวงเพื่อรายยอย
สําหรับลูกคา SMEs ขนาดเล็กที่มีสินทรัพยไมรวมที่ดินต่ํากวา 5 ลานบาท และ
ตองการขยายธุรกิจเพื่อเติบโต
 จุดเดนบริการ
- ไมถูกจํากัดเรื่องหลักทรัพยค้ําประกัน
- ฟรีคาธรรมเนียมค้ําประกัน บสย. ปแรก
- วงเงินสูงสุด 200,000 บาท
- ผอนนานสูงสุด 5 ป (ขั้นต่ํา 3 ป)
- สามารถขอสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจไดหลากหลาย
- ผอนชําระคงที่ตลอดอายุสัญญา จึงชวยกิจการบริหารกระแสการเงินไดสะดวก
ยิ่งขึ้น
- ชําระคืนสะดวก งายดายดวยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชําระสินเชื่อ
- สําหรับผูประกอบการทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 วัตถุประสงค
เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนหรือลงทุนขยายกิจการ
 ประเภทสินเชื่อ
เงินกูระยะยาว
 วงเงินสินเชื่อ
สูงสุดไมเกิน 5 ป (ขั้นต่ํา 3 ป)
 หลักประกัน
บสย. ค้ําประกันเต็มจํานวน และบุคคลค้ําประกันเต็มจํานวน
 ระยะเวลาสิ้นสุดการขอสินเชื่อ
ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 หรือจนกวาเงินจะหมด
 คุณสมบัติผูขอสินเชื่อ
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-

-

-

ดําเนินกิจการโดยมีสถานที่ของกิจการเปนหลักแหลงชัดเจน และมีเอกสาร
แสดงหรือมีหลักฐานที่ไดรับการรับรองวาประกอบกิจการจริง
เปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีสัญชาติไทย
ประกอบกิจการโดยชอบดวยกฎหมาย และตองไมขัดกับศีลธรรมอันดี
มีทรัพยสินถาวรไมรวมที่ดิน มูลคารวมไมเกิน 5 ลานบาท
เปนลูกหนี้จัดชั้นปกติ ตามเกณฑขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย
ไมมีภาระค้ําประกันกับ บสย. ณ วันที่ขอค้ําประกัน ยกเวน โครงการค้ําประกัน
สินเชื่อเพื่อผูประกอบการ Micro Entrepreneurs
ผานการคัดกรองความเสี่ยงของลูกคา ตามเกณฑที่ บสย.กําหนด

 เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
เอกสารแสดงตน
เอกสารทางการเงิน
เอกสารดานหลักประกัน
หมายเหตุ: ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของธนาคาร

 วิธีการขอสินเชื่อ
ยื่นคําขอสินเชื่อออนไลน
ยื่นคําขอสินเชื่อ หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอสํานักธุรกิจ ธนาคาร
กรุงเทพที่สะดวก
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ภาคผนวก ก.
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หมายเลข
A001
A002
A003
A006

A007

A009
A010

A012
A013
A014

A015

รายชื่อบริษัทจัดการพลังงานที่ขึนทะเบียนกับสถาบันพลังงานเพื่อุตสาหกรรม
รายชื่อ
ที่อยู
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ เลขที่ 53 หมู 2 ถนนจรัญสนิทวงศ อําเภอบาง
ไทย
กรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
การไฟฟานครหลวง
เลขที่ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
บริษัท บี.ที.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง
เลขที่ 18/13 หมู 1 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวง
จํากัด
ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
บริษัท เวสตา พีเอ็มเอส (ไทย เลขที่ 567 ซ.พระรามเกา 51 (ถ.เสรี 6) ถ.
แลนด) จํากัด
พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
บริษัท เอ็กซเซลเลนท เอ็นเนอร เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ถนนศรี
ยี่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
อยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
บริษัท เอ็นเนอรจิกา จํากัด
เลขที่ 19 ซอยแกวเงินทอง 29 แขวงบางระมาด
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอรยี่
เลขที่ 634/2 ซอยรามคําแหง 39 ถนนรามคําแหง
โซลูชั่น จํากัด
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
บริษัท การันตี เอ็นจิเนียริ่ง
เลขที่ 450/10 ถนนพหลโยธิน 35 แขวงลาดยาว
จํากัด
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริษัท โกลดมารกเทค จํากัด
เลขที่ 69,71 ซอยพัฒนาการ 72 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
บริษัท จัดการอากาศอัด จํากัด เลขที่ 1/38 ซ.สุภาพงษ 3 แยก 8 ถ.ศรีนครินทร
40 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
10250
บริษัท ชไนเดอร (ไทยแลนด)
เลขที่ 44/1 อาคารรุงโรจนธนกุล ชั้น14 ถนน
จํากัด
รัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท
0-2436-8203
0-2220-5766
0-2431-5455-6
0-2718-9890

0-2201-3466-7

0-2865-5331
02-935-6740

0-2939-6369
0-2722-1362-3
0-2330-9164

0-2617-5521
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หมายเลข
A016

A017
A018
A019

A021

รายชื่อ

ที่อยู
บริษัท พี แอนด เอส ดีไซน จํากัด เลขที่ 3/3 หมู 13 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5
ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540
บริษัท ไทยเอ็นเนอรยี่ คอนเซอร เลขที่ 320 หมู 1 ตําบลสนามชัย อําเภอเมือง
เวชั่น จํากัด
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
บริษัท แอคทีฟ ซายน จํากัด
เลขที่ 68/49 หมู 5 ถนนกิ่งแกว ตําบลราชาเทวะ
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
บริษัท จอหนสัน คอนโทรลส
เลขที่ 719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร ชั้น 8 ถนน
อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
จํากัด
กรุงเทพมหานคร10310
บริษัท เอ็นจี เซอรวิสเซส
เลขที่ 201 หมู 7 ถนนทางหลวงสาย 36 อาคาร 2
(ประเทศไทย) จํากัด
ตําบลมะขามคู อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
(เดิมชื่อ บริษัท โคเฟลี (ประเทศ 21180

โทรศัพท
0-2312-0165

0-2809-1601
0-2738-8482
0-2794-0270

0-3801-8149

ไทย) จํากัด )
A023

บริษัท เครสโก คอรปอเรชั่น
จํากัด

A026

บริษัท สมารท เอนเนอยี เซฟวิ่ง
จํากัด

A027

บริษัท โซลารตรอน จํากัด
(มหาชน)

A028

บริษัท แอสเทน เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด เอ็นเนอรยี่ จํากัด

A029

บริษัท โอฬาริก กรุป จํากัด

A030

บริษัท อัซบิล (ประเทศไทย)
จํากัด

เลขที่ 54 หมู 10 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
เลขที่ 567/30 ถนนออนนุช 67 แขวงประเวศ เขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เลขที่ 1000/65,66,67 อาคารพี.บี.ทาวเวอร ชั้น
16 ซอยสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เลขที่ 200 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาว
เวอร ชั้น 14 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปาก
เกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เลขที่ 95/97 ถนนกาญจนาภิเษก ตําบลบางรัก
พัฒนา อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เลขที่ 9 อาคารจี ทาวเวอร แกรนดพระราม 9 ชั้น
ที่ 14 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวย
ขวาง กรุงเทพฯ 10310

0-2966-5099
0-2722-4322
0-2392-0224

0-2100-3361

0-2925-3272
02-011-9000
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A032

รายชื่อ
บริษัท เพาเวอร แอร เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด

A035

บริษัท เพาเวอร อินโนเวชัน่ จํากัด

A037

บริษัท ดับบลิว.เอส.ไอ จํากัด

A039

A040

ที่อยู
เลขที่ 988 หมู 7 ถนนคลองสงน้ําสุวรรณภูมิ ตําบล
บางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540
เลขที่ 182/18 ถนนประชาธิปตย ตําบลหาดใหญ
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110

เลขที่ 27/34 อาคารแกรนดวิวเฮาส 2 ซอย
สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จํากัด เลขที่ 701/20,22 ตรอกวัดจันทรใน (ราษฏรอุทิศ
1) แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120
บริษัท เวนโซ พาวเวอร เทคโนโลยี เลขที่ 498-500 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
จํากัด
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท
0-2740-0241-8

074-230-600-2

0-2108-4630

02-284-1600

02-398-0159

A043

บริษัท แอรโค จํากัด

A044

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี
จํากัด

A046

บริษัท พัทยา เพาเวอร เอ็นเนอรยี่ เลขที่ 209/118 หมู 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.
จํากัด
ชลบุรี 20150

038-423-929

A047

บริษัท เลคิเซ ไลทตงิ้ จํากัด

เลขที่ 29/11 หมู 3 ถนนพระราม 2 ตําบลนาดี
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

034-419-299

A048

บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย)
จํากัด

เลขที่ 799 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขต
บางกะป กรุงเทพมหานคร 10310

02-715-8600

ชั้น 30-31 อาคารวานิช 2 เลขที่ 1126/2 ถนน
เพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
เลขที่ 51/29-30 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

02-704-9999

02-941-4080-1

63

รายงานประจําปสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2561
หมายเลข

รายชื่อ

A049

บริษัท ฟลปิ ส อิเล็กทรอนิกส
(ประเทศไทย) จํากัด

A050

บริษัท เอ็นโซล จํากัด

A051

บริษัท เอ็นเนอรจี ออฟติมายด
เซชั่น (ไทยแลนด) จํากัด

A053

บริษัท แอลอีดี ไลทต ิ้ง จํากัด

A054

บริษัท ไลทติ้ง แอนด อีควิปเมนท
จํากัด

A055

A056

ที่อยู
โทรศัพท
เลขที่ 1768 อาคารไทยซับมิททาวเวอร ชั้น 26
02-614-3333
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
เลขที่ 125 อาคารเดอะปณณ ชั้น 7 ถนนคลอง 02-943-9633-35
ลําเจียก แขวงนวมินทร เขตบึงกุม กรุงเทพฯ
10230
เลขที่ 219/2 อโศกทาวเวอร แขวงคลองเตย
02-120-9624
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขที่ 155 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

เลขที่ 539/2 ชั้น 16-17 อาคารมหานครยิบซั่ม
ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
บริษัท ไบนารี แอดวานซ เทค
เลขที่ 1,1/5 หมูที่ 6 ถนนพระองคเจาสาย ตําบล
จํากัด
ลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
12150
บริษัท ธรรมสรณ จัดการพลังงาน เลขที่ 156/20 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี
และสิ่งแวดลอม จํากัด
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

02-739-6538

02-248-8133

02-153-7683

02-611-0290

A057

บริษัท เอ็นเนอรยี่ พลัส ดีเวลลอป เลขที่ 4 ซอยพิริยะโยธิน แขวงวงศสวาง
เมนท จํากัด
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

02-910-7778,
02-910-7889

A058

บริษัท เค.วาย. เพาเวอร แอนด
เอ็นเนอรยี จํากัด

เลขที่ 55/30-32 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

02-653-6655

A059

บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จํากัด

เลขที่ 118/3 หมูที่ 7 ตําบลบางปะกง อําเภอบาง 038-533-509-10
ประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
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A060
A061

A062
A063
A064
A065
A066

รายชื่อ

ที่อยู
บริษัท พีรพัฒน เทคโนโลยี จํากัด เลขที่ 406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขต
(มหาชน)
หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
บริษัท กรีน โอเปอเรชั่น โซลูชนั่
เลขที่ 1101B อาคารปารคเวนเจอร อีโคเพล็กซ 57
จํากัด
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330
บริษัท ซันโย เอส. เอ็ม. ไอ. (ไทย เลขที่ 111/68-69 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคัน
แลนด) จํากัด
นายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จํากัด เลขที่ 25/34-38, 47-51 ถนนสุขุมวิท
ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
การไฟฟาสวนภูมิภาค
เลขที่ 200 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
บริษัท มิตรผล เอ็นเนอรยี
เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร ถนนสุขุมวิท แขวง
เซอรวิสเซส จํากัด
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
บริษัท สตารก เอเนอจี จํากัด
เลขที่ 19/12 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท
02-276-2700
02-105-4032

02-918-0550
02-755-2688
02-589-0100-1
02-794-1000
089-969-2664
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ภาคผนวก ข.
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คูมือ
การขึ้นทะเบียนเปนบริษทั จัดการพลังงาน
(Energy Service Company: ESCO)
ภายใต
โครงการลดการใชพลังงานสําหรับผูประกอบการดวยศักยภาพ
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

สนับสนุนโดย

จัดทําโดย
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คําชี้แจง
คู มื อ การขึ้ น ทะเบี ย นเป น บริ ษั ท จั ด การพลั ง งานฉบั บ นี้ สถาบั น พลั ง งานเพื่ อ อุ ต สาหกรรม สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จัดทําขึ้นเพื่อใหบริษัทที่มีความประสงคจะดําเนินธุรกิจรูปแบบ ESCO และ
ตองการยื่นขอเปนบริษัทจัดการพลังงาน ใชเปนแนวทางในการจัดทําเอกสารใหสอดคลองกับหลักเกณฑที่
กําหนด โดยมีเนื้อหาสาระที่ครบถวนสมบูรณถึงความสามารถในการดําเนินงานของ ESCO และสะดวกตอการ
พิจารณาเอกสารไดอยางชัดเจนแกคณะกรรมการ รายละเอียดของคูมือนี้ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
- สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน
- สวนที่ 2 แนวทางการขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน
ขอแนะนํา :
สถาบันพลังงานฯ ขอความรวมมือกับบริษัทที่มีความประสงคขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน กรุณาศึกษา
ขอมูลในเอกสารสวนที่ 1 และจัดเตรียมเอกสารตางๆ ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารสวนที่ 2 ใหครบถวน และสงกลับมายัง
สถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ โดยจะรับพิจารณาเอกสารที่ครบถวนแลวเทานั้น
การจัดสงเอกสารและสถานที่จัดสงเอกสาร :
- ผูที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนตองจัดสงเอกสารแนบตามที่ระบุไว มาในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) จํานวน 1 ชุด
พรอม Copy ใส CD จํานวน 1 แผน
-

สามารถจัดสงเอกสารไดที่ ESCO Information Center สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสรางสรรคชั้น 7 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ถนนนางลื้นจี่ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ESCO Information Center (สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย)
โทรศัพท 0-2345-1250-51 โทรสาร 0-2345-1258 อีเมล admin@thaiesco.org
หมายเหตุ : ESCO Information Center (สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย) เปนเพียงหนวยงานเดียวที่รับการขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน โดยจะออกใบรับรองการเปน
บริษัทจัดการพลังงานเพื่อรับรองวา “บริษัทที่ผานการขึ้นทะเบียนไดดําเนินธุรกิจ ESCO จริง”
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สารบัญ

สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน
1. ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน
2. มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงาน
3. มาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน
รูปแบบสั ญ ญาพลั ง งาน

.

สวนที่ 2 แนวทางการขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน
1. คุณสมบัติของผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
2. เกณฑและเอกสารหลักฐานที่ใชในการยื่นขอขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน
3. ขั้นตอนในการยื่นขอขึ้นทะเบียน
4. อายุและเงื่อนไขการตออายุใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน
5. กิจกรรมและสิทธิประโยชนในการขึ้นทะเบียน
ภาคผนวก ขั้นตอนการลงทะเบียนเปนสมาชิกผูใหบริการในเว็บไชต Thaiesco.org
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สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน
1. ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน
1.1 นิยามธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) เปนธุรกิจที่
ใหบริการในดานการอนุรักษพลังงาน และ/หรือพลังงานทดแทน ที่ใหบ ริการครบวงจร โดยการบริการจะ
ครอบคลุมถึง การใหคําปรึกษา การเสนอโครงการ การบริหารโครงการ การออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะห
การใชพลังงาน ติดตั้งอุปกรณ และดําเนินงานสําหรับโครงการอนุรักษพลังงานและ/หรือพลังงานทดแทน การ
จัดหาแหลงเงินทุนสําหรับโครงการดานพลังงาน เปนตน โดยบริการของ ESCO จะตองมีสัญญารับประกันผล
การดําเนินงานที่มีกระบวนการตรวจวัดและพิสูจนผลการดําเนินการอยางชัดเจน อันถือเปนหลักสําคัญยิ่งของ
การดําเนินธุรกิจนี้ ทั้งนี้ เพื่อเปนการสรางความมั่นใจวาความเสี่ยงดานเทคนิคของโครงการพลังงานไดถูก
รับประกันโดย ESCO อยางเต็มที่ตลอดระยะเวลาสัญญาบริการ
โดยธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานประกอบดวยผูเกี่ยวของ 3 สวน ไดแก
• ผูใหบริการ ไดแก บริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company; ESCO)
• ผูรับบริการ ไดแก ผูรับบริการตางๆ ที่ตองการใชบริการดานการอนุรักษพลังงานและ/หรือ
พลังงานทดแทนจาก ESCO
• แหล งเงิ นทุน เปนผูใหการสนับ สนุน เงิน ลงทุนเพื่อการอนุรั กษพลังงานและ/หรือพลังงาน
ทดแทน ไดแก สถาบันการเงิน ธนาคาร หรือ ESCO เปนตน
1.2 การใหบริการที่ครบวงจรของบริษัทจัดการพลังงาน
• ตรวจสอบ ตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงาน
• จัดเตรียมเอกสารเสนอโครงการและการออกแบบดานวิศวกรรม
• การจัดหาเงินทุนสนับสนุนสําหรับคาใชจายทั้งหมดของโครงการ
• จัดหาหรือชวยจัดหาอุปกรณ การติดตั้ง การกอสราง การควบคุม และการซอมบํารุง
• การบริหารโครงการ
• ตรวจสอบและประเมินผลการประหยัดพลังงานของโครงการ
• ฝกอบรม และใหบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงาน
• รับประกันผลการประหยัดพลังงาน
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• ชดเชยสวนตางกรณีผลการประหยัดไมเปนตามขอตกลง
1.2.1 การใหบริการกรณีทีร่ วมดานการเงินและการบริหารโครงการ
การใหบริการแบบนี้จะครอบคลุมการใหบริการทุกประเภทตามขอ 1.2 กรณีนี้ สถาน
ประกอบการ จะให ESCO เปนผูดูแลดานเงินลงทุนและบริหารโครงการทั้งหมด ซึ่งเหมาะสําหรับสถาน
ประกอบการที่ไมมีความพรอมดานการเงิน ขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดการ
1.2.2 การบริการกรณีไมรวมดานการเงินและการบริหารโครงการบางสวน
กรณีนี้ สถานประกอบการ จะเปนผูด ูแลดานเงินลงทุนและบริหารโครงการบางสวนตาม
ขอตกลง ในขณะที่ ESCO จะดูแลบริการดานที่เหลือ ซึ่งทางเลือกนี้ เหมาะสําหรับสถานประกอบการ ที่มี
ความพรอมดานการเงินและบุคลากรที่ความพรอมในดานบริหารโครงการ และการบํารุงรักษาเครื่องมือ
1.3 ขีดความสามารถของบริษัทจัดการพลังงาน
• ความสามารถในการจัดหาเงินทุนสําหรับคาใชจายทั้งหมดของโครงการ
• ความสามารถในการตรวจวัดการใชพลังงาน (Energy Audit) แบบเบ็ดเสร็จ
• การนําเสนอบริการเบ็ดเสร็จ ไดแก การตรวจวัด, การออกแบบดานวิศวกรรม, การบริหาร
โครงการ, การเริ่มเดินเครื่อง, การบริหารพลังงาน (รวมถึง O&M ของอุปกรณและ
เทคโนโลยี) และการฝกอบรม
• สามารถประกันผลงาน โดยการตรวจสอบติดตามและพิสูจนผลประหยัดพลังงานได
• สามารถใหความชวยเหลือ แนะนําและบริการจัดหาเงินทุนเพื่อดําเนินโครงการ
2. มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Standard Practice)
มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Standard Practice) จะตองมีโดยแบงเปนคุณสมบัติหลัก
และคุณสมบัติรองซึ่งเปนคุณสมบัติอื่นๆ เพื่อใชประกอบการพิจารณา ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) คุณสมบัติหลัก (Primary requirement)
1.1) สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract - EPC) เปนสัญญาที่มีการลงนาม
ระหวางบริษัทจัดการพลังงานและผูรับบริการเพื่อเปนการรับประกันผลประหยัดดานพลังงานใหแกสถาน
ประกอบการ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ ESCO จะตองมี โดยเนื้อหาในสัญญาพลังงานจะตองมีความชัดเจนของ
ขอตกลงในสัญญาโดยครอบคลุมขอสัญญาทั้ง 8 ขอ
• วัตถุประสงคของสัญญา
• วิธีการดําเนินการตามโครงการ
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•
•
•
•
•
•

การรับประกันผลประหยัด/แบงผลประหยัด /เงื่อนไขในการรับประกัน
การจัดการพลังงานตามโครงการ
ระยะเวลาการรับประกันผลตอบแทน/ผลประโยชน
การวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา /การแกไขสัญญา/ คาปรับ
การรับผิดชอบคาเสียหาย/การขยายเวลาการรับประกัน

1.2) การตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน (Measurement & Verification:
M&V) บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) จะตองมีคุณสมบัติมีความสามารถในการออกแบบ และดําเนินการ ใน
กระบวนการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดพลังงาน หรือ M&V ที่มีแนวทางที่ชัดเจนและสามารถทําใหเปนที่
ยอมรับไดระหวางคูสัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้
• จัดทําขอตกลงการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดโดยแนบทายสัญญาพลังงาน เพื่อ
เปนสวนหนึ่งของสัญญา
• แสดงขอมูลพลังงานและรายละเอียดมาตรการและของสถานประกอบการใน
รายงานการตรวจวัดฯ
• เลือกแนวทางการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดที่เหมาะสม และจัดทํา M&V Plan
• แสดงวิธีการตรวจวัดฯ และเครื่องมือที่ใชในการตรวจวัดฯ ที่ไดมาตรฐานสากล
• ตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานกอนปรับปรุงและหลังปรับปรุง
• จัดทํารายงานการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด พรอมกับรับรองรายงานการ
ตรวจวัดและพิสูจนผลการใชพลังงานจากผูตรวจวัด ESCO และสถานประกอบการ
2) คุณสมบัติรอง (Secondary requirement)
2.1) ความสามารถทางดานเทคนิค บริษัท ESCO ตองมีประสบการณในดานการอนุรักษพลังงาน
และมีความเชี่ยวชาญดานพลังงานโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในดานมาตรการที่สถานประกอบการตองการ
อนุรักษ พลังงาน ซึ่งโดยทั่วไปจําเป นตองมีความสามารถในดานตาง ๆ คือ ด านเทคโนโลยี และวิศวกรรม
โดยเฉพาะสาขาไฟฟา เครื่องกล เครื่องมือวัด และวิศวกรรมสิ่งแวดลอมเปนอยางนอย เพื่อที่จะไดสามารถ
ปรับปรุงแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นทางดานเทคนิคไดอยางตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยัง
ตองมีความชํานาญดานการบริหารจัดการโครงการ และบริหารสัญญาอีกดวย ซึ่งจะพิจารณาจากจํานวน
เทคโนโลยีดานพลังงานที่บริษัทจัดการพลังงานสามารถดําเนินการอนุรักษพลังงานใหกับสถานประกอบการ
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2.2) ความรับผิดชอบตอความเสี่ยงทางเทคนิค การประกันผลประหยัดพลังงานของ ESCO จะตอง
มีผูเชี่ยวชาญมาตรวจสอบการประหยัดพลังงานตามที่ระบุไวในสัญญาพลังงาน เพื่อเปนการยืนยันวาผลการ
ประหยัดพลังงานที่ไดเปนไปตามจริงและถูกตอง โดยใจความสําคัญของความรับผิดชอบตอความเสี่ยงทาง
เทคนิค จะตองครอบคลุม ดังนี้
• ความรับผิดชอบความเสี่ยงทางเทคนิคดานผลประหยัดของโครงการ สามารถประเมินการใช
พลั ง งาน การวิ เ คราะห และออกแบบด า นวิ ศ วกรรม การคั ด เลื อ กชนิ ด และขนาดของ
เทคโนโลยี การบริหารโครงการ (มิใชเพียงรับประกันประสิทธิภาพของอุปกรณ) ซึ่งหากผล
ประหยั ดของโครงการที่ ส ามารถดําเนิน การไดจริงต่ํากวาผลประหยัดที่กําหนดในสัญ ญา
พลังงานแลว ESCO จะเปนผูชดเชยสวนที่ขาดใหกับสถานประกอบการ
• ความรับผิดชอบความเสี่ยงทางเทคนิคดานประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณประหยัด
พลังงาน โดยรับผิดชอบตลอดระยะเวลาในการรับประกัน
2.3) มีความสามารถในการจัดหาแหลงเงินทุนตามความตองการของสถานประกอบการ โดย
ESCO อาจใหคําแนะนําหรือใหขอมูลในเรื่องของแหลงเงินทุนสําหรับโครงการฯ ซึ่งสามารถนําเสนอ
ไดใน 2 รูปแบบกลาวคือ รูปแบบแรก ESCO จะเปนผูลงทุนใหทั้งหมดโดยมีสัญญาพลังงานเปนแบบแบงผล
ประหยัด (Shared Saving) หรือในรูปแบบที่สอง ผูรับบริการเปนผูลงทุนเองโดยมีสัญญาพลังงานเปนแบบ
รับประกันผลประหยัด(Guaranteed Saving) สําหรับในรูปแบบที่สองนี้ นอกจาก ESCO จะแนะนําในเรื่อง
ข อ มู ล ของแหล ง เงิ น ทุ น สํ า หรั บ โครงการฯ แล ว ESCO ควรมี ค วามสามารถในการช ว ยเหลื อ ให ส ถาน
ประกอบการใหเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายดวย ซึ่งจะทําใหสถานประกอบการมีความมั่นใจในการเลือกตัดสินใจ
ลงทุ น โครงการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานรวดเร็ ว ขึ้ น ช ว ยลดการสู ญ เสี ย โอกาสในการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน ทั้ ง นี้
ความสามารถในการจัดหาแหลงเงินทุนสามารถพิจารณาได ดังนี้
• ESCO เคยไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินหลังจากไดรับการรับรองเปนบริษัทจัด
การพลังงานจากหนวยงานที่รับขึ้นทะเบียน หรือเคยแนะนําลูกคาขอรับสินเชื่อดานอนุรักษ
พลังงาน
• ความสามารถในการขอหนังสือค้ําประกันจากธนาคาร (B/G) หรือกรมธรรมประกันภัย
สําหรับธุรกิจ ESCO (Insurance Policy) เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือ
ภาระผูกพันตางๆ ที่ลูกคามีตอผูรับหนังสือค้ําประกัน ลูกคาสามารถนําหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารไปวางเปนหลักประกันแทนหลักทรัพยอื่นๆ
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2.4) ความสามารถของบุคลากร บริษัท ESCO ตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ความ
เชี่ ย วชาญ และมี ผ ลงานที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ และไดรับ การรับ รองจากองคกรวิช าชีพทางดานวิศวกรรม หรื อ
ทางดานพลังงาน ประจําอยูในองคกร นอกจากนี้ ตองมีบุคลากรในดานบริหารโครงการและสัญญา งานบริหาร
การเดินระบบ และซอมบํารุง อีกทั้งตองมีผูที่มีความรู ความชํานาญ ในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
ตาง ๆ ของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับโครงการอนุรักษพลังงาน
• ประสบการณการทํางานดานอนุรักษพลังงานของบุคลากรประจํารวมกันขั้นต่ําอยาง
นอย 5 man-yr (ป)
• การพัฒนาและสงเสริมบุคลากรเกี่ยวกับงานดานการอนุรักษพลังงานอยางเปนระบบเพื่อ
สงเสริมศักยภาพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยมีกิจกรรมการ
พั ฒ นาต า งๆ มากมาย อาทิเชน การฝกอบรมภายในและภายนอก การศึกษาดูงาน
ตางประเทศ สนับสนุนทุนการศึกษา เปนตน
• คุณภาพของบุคลากร บริษัทจะตองมีวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ใบ กว.) ในสาขาที่เกี่ยวของอยางนอย 1 คน หรือวิทยาศาสตรสาขาพลังงาน
หรือการจัดการพลังงาน
2.5) ความสามารถทางการเงิน (Financial Performance) ของบริษัท ESCO แสดงถึง
ความสามารถรับความเสี่ยงในการดําเนินโครงการรวมถึงการรับประกันผลประหยัดของโครงการ โดยพิจารณา
จาก
• ทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ชําระแลว (ลานบาท) ขั้นต่ํา 1 ลานบาท
• อัตราสวนของหนี้สินตอทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยพิจารณาจากหนี้สินตอทุนที่ระดับ
ไมเกิน 3 เทา เนื่องจากเหตุผลวาหากอัตราคาของหนี้สินตอทุนสูงมากนั้น ยอมจะมีความ
เสี่ยงสูงมากตามไปดวย จะทําใหความสามารถในการชําระหนี้ลดลง
• ความสามารถในการขอหนังสือค้ําประกันจากธนาคาร (B/G) หรือกรมธรรมประกันภัย
สําหรับธุรกิจ ESCO (Insurance Policy) เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
หรือภาระผูกพันตางๆ ที่ลูกคามีตอผูรับหนังสือค้ําประกัน ลูกคาสามารถนําหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารไปวางเปนหลักประกันแทนหลักทรัพยอื่นๆ
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3. มาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Project Implementation)
มาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน ถูกกําหนดขึ้นเพื่อเปนแนวทางที่จะใชสําหรับการ
ดําเนินงานโครงการดานอนุรักษพลังงานดวยกลไก ESCO โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับเทียบเทาสากล โดยสามารถสรุปเปนมาตรฐานการดําเนินงานของ
บริษัทจัดการพลังงานได ดังนี้
3.1 การสํารวจและวิเคราะหการใชพลังงาน
ESCO จะตองประเมินศักยภาพการใชพลังงานของสถานประกอบการ พรอมวิเคราะหการใชพลังงาน
เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษพลังงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบการ โดย ESCO จะดําเนินการดวยความ
ระมัดระวังและเอาใจใสอยางเต็มความสามารถเพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกโครงการ
3.2 การเสนอโครงการที่มีความเหมาะสม
ESCO จะตองนําเสนอมาตรการอนุรักษพลังงานที่มีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพใหแกสถาน
ประกอบการ และสามารถประหยัดพลังงานตามมาตรฐานและมีรายละเอียดที่ไดนําเสนอ พรอมทั้งทําความ
เขาใจถึงการรับประกันผลประหยัด การตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด
3.3 การจัดทําสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contact; EPC)
ESCO จะตองนําเสนอรูปแบบของสัญญาพลังงานที่มีการรับประกันผลประหยัดและ/หรือการแบง
ผลประหยัด รวมถึงการตรวจวัดผลประหยัดที่ชัดเจน
3.4 การปรับเปลี่ยน/ติดตั้งอุปกรณเครื่องจักรอุปกรณ
ESCO จะตองดําเนินการติดตั้งอุปกรณตามที่ไดออกแบบไว โดยบุคลากรผูมีความเชี่ยวชาญตาม
มาตรฐานของการติดตั้งอุปกรณประเภทนั้นๆ
3.5 การตรวจวัดพิสูจนผลการประหยัด/แบงปนผลการประหยัดพลังงาน
ESCO จะตองดําเนินการตรวจวัดพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน ตามที่ตกลงไวในสัญญาซึ่งขึ้นกับ
ขอตกลงในสัญญาวากันในรูปแบบไหน ความถี่มากนอยเทาไหร
3.6 ความรั บผิ ดชอบในการรั บประกันผลประหยัด/คุณ ภาพอุ ปกรณ/ ความชํา รุด เสี ยหายของ
อุปกรณ
ESCO จะตองรับผิดชอบชดเชยสวนตางผลประหยัด ในกรณีผลประหยัดไมเปนไปตามที่รับประกัน
รวมถึง ความเสี ยหาย ในกรณีที่อุปกรณไม ไดคุณภาพตามที่นํ าเสนอ หรืออุปกรณเ กิดความชํารุ ดเสี ยหาย
ตามที่ไดระบุไวในสัญญาพลังงาน

75

รายงานประจําปสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2561
4. รูปแบบสั ญ ญา พลั ง งา น (E nergy Perform ance Contract: E PC)
สัญญาพลังงานเปนเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งในการควบคุมใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายการ
อนุรักษพลังงาน และยังทําใหเจาของสถานประกอบการเกิดความมั่นใจในการลงทุนในโครงการ
สัญญาพลังงาน คือ สัญญาที่มีการลงนามระหวางบริษัทจัดการพลังงาน และเจาของสถานประกอบการ
ซึ่งจะมีผลบังคับใชตั้งแตการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ ไปจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยตองระบุรายงาน
การตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด (Measurement and Verification: M&V) ในสัญญาพลังงาน และมี
ชดเชยสวนตางในกรณีที่ผลประโยชนที่ได รับไมเปนไปตามขอตกลงในสัญญาพลังงาน อีกทั้งมีการกําหนด
ปริมาณของพลังงานที่สามารถประหยัดไดเมื่อเทียบกับระดับการใชพลังงานปกติ (Baseline Energy Use)
ของกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ หรือระบบนั้นๆ ที่จะดําเนินการ โดยจะระบุระดับการใชพลังงาน
ปกติไวในสัญญาพลังงานดวย
ระดับการใชพลังงานปกติ (Baseline Energy Use) คือ ระดับการใชพลังงานที่เปนอยูในกระบวนการ
ผลิต เครื่องจักร หรืออุปกรณ ของสถานประกอบการในชวงระยะเวลาหนึ่งโดยจะตองพิจารณาสภาพของการ
ผลิตและการซอมบํารุงดวย เชน ภาระ (Load) ในการทํางานของกระบวนการผลิต เครื่องจักร หรืออุปกรณ มี
ลั ก ษณะอย า งไร มี ก ารแปรผั น ตามเวลาหรื อ ไม ในการดํ า เนิ น โครงการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานโดยบริ ษั ท จั ด
การพลั งงานนั้ น บริ ษัทจั ดการพลั งงานจํ าเปนที่จ ะตองหาคาระดับ การใชพลังงานปกติในแตล ะมาตรการ
อนุรักษพลังงานใหได โดยคํานึงถึง
• ภาระงานของกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ วามีการแปรผัน หรือ มีคาคงที่
• ภาระงานของกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ จะเปลี่ยนแปลงหรือไม ถามีปจจัยอื่นๆ แปรผัน
• ระยะเวลาที่จะตองใชในการวัด
กรณีที่ระดับการใชพลังงานปกติเกิดการเปลี่ยนแปลงในสัญญาพลังงานจะระบุวาคูสัญญาแตละฝายจะตอง
ดําเนินการอยางไร มีการปรับแก (Adjusted) คาระดับการใชพลังงานปกติ (Baseline Energy Use) อยางไร
สัญญาฉบับนี้จ ะชวยใหเจ าของสถานประกอบการเกิดความมั่น ใจวาสามารถประหยัดพลังงานไดเ ปนคาที่
แนนอนจนสิ้นสุดโครงการถาชวงเวลาใดการประหยัดพลังงานไมเปนไปตามที่ระบุในสัญญาพลังงาน บริษัทจัด
การพลังงานซึ่งเปนคูสัญญานั้นจะเปนผูรับผิดชอบและจะตองจายเงินสวนที่ประหยัดไมไดในเดือนนั้นใหแก
เจาของสถานประกอบการ
ในที่นี้ สัญญาพลังงาน แบงออกเปน 3 รูปแบบ คือ สัญญาพลังงานรูปแบบรับประกันผลประหยัด
พลังงาน (Guaranteed Saving) สัญญาพลังงานรูปแบบแบงผลประหยัดพลังงาน (Shared Saving) และ
สั ญ ญารู ป แบบอื่ น ๆ เช น สั ญ ญาการประกั น ค า พลั ง งาน (Guaranteed Rebate/Chauffage) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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4.1 รูปแบบรับประกันผลประหยัดพลังงาน (Guaranteed Saving)
รูปแบบนี้ผูรับบริการเปนผูลงทุน โดยมี ESCO รับประกันผลประโยชนสุทธิของโครงการอนุรักษ
พลังงาน และ/หรือพลังงานทดแทน พรอมกับมีการจัดทําสัญญาพลังงานระหวางผูรับบริการกับ บริษัทจัด
การพลังงาน (ESCO) โดยประกันผลประโยชนสุทธิของโครงการที่สามารถดําเนินการไดจะเทากับหรือมากกวา
คาใชจายที่ผูรับบริการจะตองจายในการลงทุน
ถาหากผลประโยชนสุทธิของโครงการที่สามารถดําเนินการไดจริงต่ํากวาผลประโยชนสุทธิที่กําหนดใน
สัญญา แลว ESCO จะเปนผูชดเชยสวนที่ขาดใหกับผูรับบริการ แตในทางตรงขาม หากผลประโยชนสุทธิสูง
กวาที่กําหนดในสัญญา ผูรับบริการตองแบงผลประโยชนสุทธิสวนที่สูงกวาการรับประกันใหกับ ESCO (ในกรณี
การแบงผลประโยชนสุทธินั้นขึ้นอยูการตกลงระหวาง ESCO กับผูรับบริการ)
โดยองค ป ระกอบที่ สํ าคั ญ ของสั ญญาพลั ง งานรู ป แบบรั บ ประกั น ผลประหยั ดพลั ง งาน (Guaranteed
Saving) มีดังนี้
1) วัตถุประสงคของสัญญา
2) คําจํากัดความในสัญญา
3) รายละเอียดการดําเนินการตามโครงการ
4) คาใชจายของโครงการ / การชําระคาใชจาย / วิธีการชําระคาใชจาย
5) การรับประกันผลประหยัดพลังงาน จะตองครอบคลุม
• อุปกรณประหยัดพลังงาน
• กระบวนการและวิธีการวัดคาพลังงานและประเมินผลการประหยัดพลังงาน
• คาพลังงานปฐาน
• คาพลังงาน
• การรับประกันผลประหยัดพลังงาน และการชดเชยหากผลที่ไดไมเปนไปตามสัญญา
• ระยะเวลาการรับประกันผลตอบแทน
6) คํารับรองและภาระหนาที่ของ ESCO
7) คํารับรองและภาระหนาที่ของผูวาจาง
8) การโอนกรรมสิทธิ์ / การเลิกสัญญา /การแกไขสัญญา/ การบอกกลาว
9) เอกสารอื่นๆอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
4.2 รูปแบบแบงผลประหยัดพลังงาน (Shared Saving)
รูปแบบนี้ ESCO เปนผูลงทุน และรับความเสี่ยงคาใชจายที่ไดลงทุนกอนแลวนําเอาผลประโยชนสุทธิ
ของโครงการที่สามารถดําเนินการไดมาแบงผลประโยชนระหวาง ESCO กับผูรับบริการ ตามขอตกลงในสัญญา
พลังงาน
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โดยองคประกอบที่สําคัญของสัญญารูปแบบแบงผลประหยัดพลังงาน (Shared Saving) มีดังนี้
1) วัตถุประสงคของสัญญา
2) คําจํากัดความในสัญญา
3) รายละเอียดการดําเนินการตามโครงการ
4) คาใชจายของโครงการ
5) การแบงผลประหยัดพลังงาน
6) การดําเนินการของ ESCO
7) คํารับรองและภาระหนาที่ของ ESCO
8) คํารับรองและภาระหนาที่ของผูวาจาง
9) จํานวนเงินรับประกัน
10) ระยะเวลารับประกันผลตอบแทน
11) การเรียกเก็บเงินคาใชจาย
12) การขยายเวลารับประกันผลตอบแทน (ถามี)
13) กรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน
14) ผูวาจาง/ผูรับจางผิดสัญญา
15) แบบและขอกําหนดทางวิศวกรรมและประมาณการคาใชจาย
16) เหตุฉุกเฉินในสถานที่ปฎิบัติงาน /เหตุสุดวิสัย
17) การยกเลิกหรือการชะลอโครงการ
18) ผลบังคับใชของสัญญา
19) ขอโตแยง/ การแกไขสัญญา/ การบอกกลาว
20) หลักประกัน (ถามี)
21) เอกสารอื่นๆ เปนสวนหนึ่งของสัญญา
4.3 รูปแบบอื่นๆ เชน การประกันคาพลังงานหรือตนทุนสาธารณูปโภค (Guaranteed Rebate/
Chauffage) เปนตน
รูปแบบนี้ ผูรับบริการหรือ ESCO เปนผูลงทุนก็ได โดย ESCO จะเปนผูรับประกันในการผลิตพลังงาน
ตามราคาที่ตกลงใหกับผูรับบริการ ซึ่ง ESCO จะเขาไปปรับปรุงติดตั้งอุปกรณจายพลังงานและเปนผูดูแล
รับ ผิด ชอบระบบการจายพลังงานตลอดระยะเวลาในสัญญา ผูรั บบริ การมี ห นาที่จายเงิน ตอบแทนเปน คา
พลังงานตามขอตกลงในสัญญา
โดยองคประกอบหลักของสัญญาพลังงานรูปแบบอื่นๆ เชน สัญญาพลังงานรูปแบบการประกันคา
พลังงาน (Guaranteed Rebate/Chauffage) มีดังนี้
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1) วัตถุประสงคของสัญญา
2) คําจํากัดความในสัญญา
3) รายละเอียดการดําเนินการตามโครงการ
4) การดําเนินการของ ESCO
5) คํารับรองและภาระหนาที่ของ ESCO
6) คํารับรองและภาระหนาที่ของผูวาจาง
7) ราคาพลังงาน หรือ ตนทุนสาธารณูปโภคที่รับประกัน
8) ระยะเวลารับประกันผลตอบแทน
9) ปริมาณซื้อ-ขายพลังงานขั้นต่ํา
10) การขยายเวลารับประกันผลตอบแทน (ถามี)
11) กรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน
12) ผูวาจาง/ผูรับจางผิดสัญญา
13) แบบและขอกําหนดทางวิศวกรรมและประมาณการคาใชจาย
14) เหตุฉุกเฉินในสถานที่ปฎิบัติงาน /เหตุสุดวิสัย
15) การยกเลิกหรือการชะลอโครงการ
16) ผลบังคับใชของสัญญา
17) ขอโตแยง/ การแกไขสัญญา/ การบอกกลาว
18) หลักประกัน (ถามี)
19) เอกสารอื่นๆ เปนสวนหนึ่งของสัญญา
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สวนที่ 2 แนวทางการขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน
แนวทางการขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน
ปจจุ บัน มีหลายบริษัทที่ ตองการแสดงตนเป นบริษัทจัดการพลั งงาน โดยตองการใหมีสถาบัน หรื อ
หนวยงานที่เปนที่ยอมรับมาเปนผูรับรองให เพื่อสรางความมั่นใจใหกับสถานประกอบการรวมไปถึง สถาบัน
การเงิน และแหลงเงินทุนตาง ๆ สําหรับผูที่สมัครเปนสมาชิกบริษัทจัดการพลังงาน ซึ่งจะพิจารณาความเปนไป
ไดและความเหมาะสมตางๆ สําหรับการดําเนินการขึ้นทะเบียน โดยจะมีการทํา “บันทึกขอตกลงวาดวยความ
รวมมือดานอนุรักษพลังงานโดยใชระบบ ESCO”
1. คุณสมบัติของผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
1.1 นิ ติบุคคลที่ จั ดตั้งตามกฎหมายไทย ที่จดทะเบียนพาณิช ยกับ กรมพัฒนาธุรกิจ การคา ในการ
ประกอบธุร กิจการออกแบบ พัฒ นา และใหบริการเกี่ยวกั บสิ่งอํ านวยความสะดวกด านวิศวกรรมและการ
บริหาร ซึ่งรวมถึงงานวิศวกรรม การจัดการโครงการ การจัดการดานพลังงาน การบริหารการปฏิบัติการ การ
ดูแลขั้นพื้นฐาน และการใหบริการตามสถานที่ตางๆ เกี่ยวกับและดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับกลุมและประเภท
ตางๆ ทั้ งหลายของเครื่องใช เครื่องมือ เครื่ องจั กร เครื่องประกอบ สิ่งประดิษฐ และชิ้นส วนของเครื่องมือ
เครื่องใชของการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนา
ธุ ร กิ จ การค า ไม เ กิ น 3 เดื อน นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ ยื่น ขอขึ้น ทะเบี ย นกั บ สถาบัน พลัง งานเพื่อ อุต สาหกรรม สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
2. เกณฑที่สําคัญในการขึ้นทะเบียน
2.1 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท
2.1.1 บริษัทตองมีการดําเนินธุรกิจตามการจดทะเบียนนิติบุคคลตามขอ 1.1 มาแลวอยาง
นอย 3 ป
2.1.2 บริษัทตองมีทุนจดทะเบียนไมต่ํากวา 5 ลานบาท โดยหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลยอนหลังไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน (ตามรายละเอียดตารางที่ 1 ในขอที่
3.3)
2.1.3 บริษัทตองมีประสบการณหรือผลงานในการดําเนินโครงการอนุรักษ
พลังงานและ/หรือพลังงานทดแทน โดยมีการจัดทํา Energy Audit การจัดหาอุปกรณ หรือมีการดําเนินการ
ติดตั้งอุปกรณแลวเสร็จอยางนอย 5 โครงการ (ตามรายละเอียดตารางที่ 1 ในขอที่ 3.6)
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2.1.4 บริษัทตองมีบุคลากรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ
กว.) ในสาขาที่เกี่ยวของกับมาตรการอนุรักษพลังงานที่บริษัทใหบริการ สาขาไฟฟา และสาขาเครื่องกล ซึ่ง
ทํางานเต็มเวลาอยางนอย 1 คน ประจําอยูในบริษัท (ตามรายละเอียดตารางที่ 1 ในขอที่ 3.7)
2.2 ขอมูลของโครงการอางอิงที่ดําเนินการใหแกสถานประกอบการในรูปแบบ ESCO อยางนอย 1
แหง (สําหรับการยื่นขอขึ้นทะเบียน)
2.2.1 บริษัทจะตองมีการดําเนินการโครงการอนุรักษพลังงานใหแกสถาน
ประกอบการในรูปแบบ ESCO โดยมีสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) อยาง
นอย 1 โครงการ โดยมูลคาของโครงการจะตองไมต่ํากวา 500,000 บาทตอโครงการ ซึ่งตองมีการตรวจวัด
และพิสูจนผลประหยัดพรอมรายงานผลอยางชัดเจนและเปนสวนหนึ่งของสัญญา โดยจะตองเปนโครงการ
ที่ดํ าเนิ น งานแล ว เสร็ จ ย อนหลั งไม เ กิน 3 ป ซึ่งดําเนิน การแลว เสร็จ ไมนอยกวา 6 เดือน และมีการแสดง
รายละเอียดโครงการใหครบถวน (ตามรายละเอียดตารางที่ 1 ขอที่ 4.1 - 4.3)
2.2.2 จากขอ 2.2.1 สัญญาที่แนบในโครงการอางอิงสําหรับการยื่นขอขึ้นทะเบียน ตอง
เปนสัญญาที่ทําขึ้นอยางถูกตองมีผลบังคับใชไดตามกฎหมายไทย (ตามรายละเอียดตารางที่ 1 ในขอที่ 4.4)
โดยในสัญญาพลังงานที่เปนการดําเนินงานรูปแบบ ESCO จะตองระบุรูปแบบสัญญาใหชัดเจนวาเปน
สัญญารับประกันผลประหยัดพลังงาน (Guaranteed Saving) หรือรูปแบบสัญญาแบงปนผลประหยัด
(Shared Saving) หรือสัญญารูปแบบอื่นๆ เชน การประกันคาพลังงาน (Guaranteed Rebate/Chauffage)
เปนตน และตองระบุวัตถุประสงคของสัญญาใหชัดเจนวาเปนการดําเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ใชพลังงาน และ/หรือโครงการพลังงานทดแทน และ/หรือเปนโครงการลดคาใชจายดานพลังงานอื่นๆ โดย
เงื่อนไขสําคัญในสัญญาแตละรูปแบบแบงออกเปน 3 กรณี ดังนี้
• กรณีที่เปนสัญญารูปแบบการรับประกันผลประหยัด (Guaranteed Saving)
จะตองมีการกําหนดเงื่อนไขสําคัญในสัญญา ดังนี้
- ต อ งกํ า หนดเงื่ อ นไขการรั บ ประกั น ผลประหยั ด อย า งชั ด เจน และระบุ จํ า นวนเงิ น ผล
ประหยัดพลังงานที่รับประกัน โดยอาจระบุเปนตัวเลขหรือกําหนดเปนสูตรคํานวณที่ชัดเจน
- ตองกําหนดเงื่อนไขและวิธีการชําระเงินชดเชยใหแกผูประกอบการในกรณีที่ตาง
จากขอตกลงในสัญญา
• กรณีที่เปนสัญญารูปแบบแบงปนผลประหยัด (Shared Saving) จะตองมีการ
กําหนดเงื่อนไขสําคัญในสัญญา ดังนี้
- ตองมีการระบุระยะเวลาผลตอบแทนของโครงการและกําหนดผลตอบแทนจาก
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การดําเนินโครงการฯ ซึ่งเปนเงินที่ไดจากการประหยัดพลังงาน ที่เปนที่ยอมรับทั้งสถานประกอบการและ
บริษัทจัดการพลังงาน
- ตองมีการระบุขอตกลงที่จะชําระคาตอบแทนจากผลประหยัดพลังงานระหวาง
สถานประกอบการและบริษัทจัดการพลังงาน
- ตองมีการกําหนดการชําระเงินของสถานประกอบการใหแกบริษัทจัดการพลังงานอยาง
ชัดเจน และกําหนดเงื่อนไขหากผูประกอบการมีการชําระเงินลาชาใหแกบริษัทจัดการพลังงาน
นอกจากนี้ ในสัญญาทั้งรูปแบบรับประกันผลประหยัด (Guaranteed Saving) และ
แบงปนผลประหยัด (Shared Saving) หากมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินหรือสูตรคํานวณจํานวนเงินการ
ประกันในภายหลัง จะตองมี หนังสือแจงตอคูสัญญาเปนลายลักษณอักษร โดยตองไดรั บความยิ นยอมจาก
คูสัญญาทั้งสองฝายและจัดทําเปนขอตกลงแนบทายเปนสวนหนึ่งของสัญญา (ตามรายละเอียดตารางที่ 1 ใน
ขอที่ 4.4) รวมถึงในสัญญาตองมีการตกลงดานการเดินเครื่องจัก รและบํ ารุงรักษา (Operation and
Maintenance) ตามระยะเวลาการรับประกัน (ตามรายละเอียดตารางที่ 1 ในขอที่ 4.6)
• กรณีที่เปนสัญญารูปแบบอื่นๆ เชน การประกันคาพลังงาน (Guaranteed
Rebate/ Chauffage) จะตองมีการกําหนดเงื่อนไขสําคัญในสัญญา ดังนี้
- หากเป น สั ญ ญาพลั ง งานรูป แบบการประกั น ค าพลั งงาน ตอ งกํ าหนดปริมาณขั้ น ต่ํ า
คุณสมบัติขั้นต่ํา และราคาของพลังงาน ที่บริษัทจัดการพลังงานรับประกันการผลิตพลังงานราคาตามที่ตกลงให
สถานประกอบการ
2.2.3 จากขอ 2.2.1 การตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดพรอมรายงานผลนั้น จะตองมีการ
ลงนามยอมรับผลการตรวจวัดฯ จากสถานประกอบการ (ตามรายละเอียดตารางที่ 1 ในขอที่ 4.5) โดยจะตอง
ครบคลุมขอมูลดังนี้
- จัดทําขอตกลงการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดโดยแนบทายสัญญาพลังงาน เพื่อ
เปนสวนหนึ่งของสัญญา
- แสดงขอมูลพลังงานและรายละเอียดมาตรการและของสถานประกอบการในรายงาน
การตรวจวัดฯ
- เลือกแนวทางการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดที่เหมาะสม และจัดทํา M&V Plan
- แสดงวิธีการตรวจวัดฯ และเครื่องมือที่ใชในการตรวจวัดฯ ที่ไดมาตรฐานสากล
- ตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานกอนปรับปรุงและหลังปรับปรุง
- จัดทํารายงานการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด พรอมกับรับรองรายงานการตรวจวัด
และพิสูจนผลการใชพลังงาน
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3. ขั้นตอนในการขื่นขอขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน มีรายละเอียดดังนี้
1) บริษัทที่ประสงคขอรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงานจะตองทําแบบคัดกรองคุณสมบัติ
การดําเนินธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานเบื้องตน หากทําถูกครบตามเกณฑที่กําหนดระบบจะเขาสูการสมัคร
สมาชิกประเภทผูใหบริการ
2) สมัครสมาชิกประเภทผูใหบริการใน www.thaiesco.org โดยทําการกรอกขอมูลใหครบถวน
หลังจากเมื่อกรอกขอมูลครบถวนและไดสงขอมูลแลว ระบบจะแสดงผลใหพิมพขอมูลดังกลาว เพื่อนํามาเปน
เอกสารแนบเพื่อยื่นขึ้นทะเบียนตอไป
3) เตรียมเอกสารและหลักฐานในการยื่นขอใหครบถวนตามที่ระบุไวในเอกสารหลักฐานที่ใชใน
ในการขึ้นทะเบียน ESCO พรอมแนบแบบสอบถามขอมูลเบื้องตน
4) บริษัทนําเอกสารมายื่นเพื่อพิจารณาที่สถาบันพลังงานฯ
5) สถาบันพลังงานฯ ตรวจสอบความถูกตองและความชัดเจนของเอกสารและการดําเนินงาน
ของบริษัท
6) หากเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน สถาบันพลังงานฯ จะนําเสนอเอกสารหลักฐานตอ
คณะทํา งานโครงการฯ (แต ในกรณีที่มีขอสงสัย เพิ่มเติมจากคณะทํางานโครงการฯ จะใหมีการสงเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม และนัดประชุมเพื่อชี้แจงขอมูลเพิ่มเติม พรอมกับตรวจสอบสถานที่จริง)
7) สถาบันพลังงานฯ แจงผลการยื่นขอขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน
8) ทําบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือดานอนุรักษพลังงานโดยใชระบบ ESCO ระหวาง
บริษัทผูที่ไดรับการขึ้นทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ
9) สถาบันพลังงานฯ ออกหนังสือรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงานใหหลังจากที่มีการกรอกขอมูล
ของทานในเว็บไซต (www.thaiesco.org)
10) สถาบันพลังงานฯ แจงผลการอนุมัติใหกับผูที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน
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Flow Chart แสดงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน

84

รายงานประจําปสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2561
4. เอกสารหลักฐานที่ใชในการยื่นขอขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน โดยจัดเรียงเอกสารมาดังตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1: เอกสารสําหรับการยื่นขอขึ้นทะเบียนเปน ESCO
ลําดับการ
ที่
หัวขอ
คําอธิบาย/รายละเอียดของเอกสาร
จัดเรียง
เอกสาร
1 หนังสือแสดงความประสงค เปนเอกสารที่บริษัทตองการยื่นขอขึ้นทะเบียน เปน ESCO จัดทํา เอกสารแนบ
ยื่นขอขึ้นทะเบียนเปนบริษัท ขึ้ น มาเองตามรู ป แบบของบริ ษั ท โดยเป น หนั ง สื อ แสดงความ
ที่ 1
จัดการพลังงาน
ประสงคเขารวมเปนบริษัทที่ใหการบริการดานการอนุรักษพลังงาน
โดยใชระบบบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ถึงสถาบันพลังงานเพื่อ
อุตสาหกรรม
2 เอกสารการสมั ค รสมาชิ ก เป น เอกสารที่ บ ริ ษั ท ฯ ได ดํ า เนิ น การสมั ค รสมาชิ ก ประเภทผู เอกสารแนบ
ประเภทผู ใ ห บ ริ ก ารจาก ใหบริการ หลังจากผานการทําแบบคัดกรองคุณสมบัติการดําเนิน
ที่ 2
เว็บไซต thaiesco.org
ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานเบื้องตนเรียบรอยแลว
3 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท
3.1 ขอมูลชื่อบริษัท ชื่อยอ แสดงรายละเอียดตามที่ระบุในหัวขอ 3.1 ใหครบถวน
เอกสารแนบ
ที่ตั้ง โทรศัพท โทรสาร อีเมล
ที่ 3
เว็บไซต ที่สามารถติดตอได
3.2 รูปถายบริษัท และแผนที่ แสดงรูปถายบริษัทจริง และแผนที่ที่เห็นชัดเจน
เอกสารแนบ
บริษัท
ที่ 4
3.3 ข อ มู ล การจดทะเบี ย น - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยมีทุนจดทะเบียน เอกสารแนบ
เป นนิ ติ บุ ค คล ป ที่ ก อ ตั้ ง ขั้นต่ํา 5 ลานบาท (ยอนหลังไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอขึ้น
ที่ 5
บริษัท ประกอบดวย
ทะเบียน) จํานวน 1 ชุด
(โดยตองมี
วัตถุประสง
- สําเนาหนังสือบริคณหสนธิจํานวน 1 ชุด
คของบริษัท
- สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนจํานวน 1 ชุด
เปนไปตาม
- สําเนางบแสดงสถานะการเงินยอนหลัง 2 ป จํานวน 1 ชุด
ขอ 1
คุณสมบัติ
ของผูยื่นขอ
ขึ้นทะเบียน)
3.4 สําเนาบัตรประชาชนผูมี พรอมลงนามสําเนาถูกตอง เพื่อใชเปนเอกสารในการลงนามบันทึก เอกสารแนบ
อํ า นาจลงนาม MOU และ ขอตกลงวาดวยความรวมมือฯ ระหวางบริษัทที่ผานการพิจารณาขึ้น
ที่ 6
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ที่

หัวขอ

คําอธิบาย/รายละเอียดของเอกสาร

ลําดับการ
จัดเรียง
เอกสาร

สําเนาบัตรประชาชนพยานที่ ทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงานกับสถาบันพลังงานฯ
รวมลงนาม MOU อยางละ 1 สํ า หรั บ ผู มีอํ านาจลงนาม หมายถึง กรรมการผูจั ดการ ประธาน
ชุด
กรรมการ แต ห ากไม ใ ช ผู บ ริ ห ารดั ง ที่ ก ล า วมาข า งต น จะต อ งมี
หนังสือมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการหรือประธานกรรมการให
เปนผูลงนามแทน รวมถึงพยานที่รวมลงนามสามารถเปนตําแหนงใด
ก็ได แตตองเปนบุคลากรในบริษัท
3.5 ขอมูลทางดานความ
Company Profile หรือ Brochure ที่เกี่ยวของกับบริษัท หรือ เอกสารแนบ
ชํานาญ/ความเชี่ยวชาญ
เอกสารดานความเชี่ยวชาญของบริษัท
ที่ 7
(Specialization) การ
ใหบริการ (Service) หรือ
ผลิตภัณฑของบริษัท
3.6 ขอมูลประสบการณและ บริษัทตองแสดงรายละเอียดในการดําเนินโครงการอนุรักษพลังงาน เอกสารแนบ
ความเชี่ยวชาญดานการ
ไม น อ ยกว า 5 โครงการ โดยมี ขอ มูล ของสถานประกอบการ
ที่ 8
อนุรักษพลังงาน ที่
มาตรการอนุรักษพลังงาน การทํา Energy Audit การจัดหาหรือ
ดําเนินการใหแกสถาน
ติดตั้งอุปกรณ
ประกอบการ
3.7 ขอมูลบุคลากรที่มีชื่ออยู
ในบริษัทเทานั้น(แนบ
รายล ะเอี ย ดประวั ติ
บุ ค ลากร)

- ตองมีบุคลากรประจําอยางนอย 1 คน ที่มีประสบการณดานการ เอกสารแนบ
อนุรักษพลังงานอยางนอย 5 ป และผานการดําเนินงานโครงการ
ที่ 9
ดานอนุรักษพลังงานไมนอยกวา 5 โครงการ
- คุณภาพของบุคลากร บริษัทจะตองมีบุคลากรประจําซึ่งเปนผูที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) ในสาขาที่
เกี่ยวของกับมาตรการอนุรักษพลังงานที่บริษัทใหบริการ
4 ขอมูลของโครงการอางอิงที่ดําเนินการใหแกสถานประกอบการในรูปแบบ ESCO อยางนอย 1 แหง (สําหรับ
การยื่นขอขึ้นทะเบียนจะพิจารณาตามจํานวนสัญญาพลังงาน คือ 1 สัญญาตอ 1 โครงการ)
4 . 1 ชื่ อ บ ริ ษั ท ผู ว า จ า ง โปรดระบุ ข อ มู ล ให ค รบถ ว นตามหั ว ข อ 4.1 และต อ งระบุ ผู เอกสารแนบ
ส ถ า น ที่ รู ป ถ า ย บ ริ ษั ท ประสานงานของสถานประกอบการอยางนอย 2 คน
ที่ 10
โทรศั พ ท โทรสาร อี เ มล
เว็บไซต ชื่อผูประสานงานใน
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ที่

หัวขอ
ส ว นของผู ว า จ า งที่ ส ามารถ
ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
ได
4.2 ชื่ อ โครงการ มาตรการ
อนุรักษพลังงานที่ดําเนินการ
อุ ป ก ร ณ ห รื อ เ ท ค โ น โ ล ยี
พลังงานที่ใช (ตองเปนขอมูล
การดํ า เนิ น งานแล ว เสร็ จ
ย อ นหลั ง ไม เ กิ น 3 ป และ
ต องแล ว เสร็ จ ไม น อยกว า 6
เดือน)
4.3 รายงานผลการดํ า เนิ น
โ ครงกา รที่ แ ส ด งผ ล กา ร
ดํ า เ นิ น ก า ร ทั้ ง ห ม ด
(Proposal) โดยแสดงวิธีการ
คํานวณตางๆ ประกอบดวย
- วั น ที่ เ ริ่ ม ต น วั น ที่ สิ้ น สุ ด
โครงการ
- มู ล ค า โครงการทั้ ง หมด
(หนวยเปนบาท) ผลประหยัด
ที่ ไ ด รั บ (หน ว ยเป น ด า น
พลังงาน)
ผลประหยั ด ที่ ไ ด รั บ (หน ว ย
เปนบาท) และระยะเวลาคืน
ทุน (ป)
**หมายเหตุ : มู ล ค า ของ
โ ค ร ง ก า ร ที่ ใ ช ยื่ น ข อ ขึ้ น
ทะเบียนไมต่ํากวา 500,000
บาทตอโครงการ

คําอธิบาย/รายละเอียดของเอกสาร

ลําดับการ
จัดเรียง
เอกสาร

- ตองแสดงความเปนมาหรือเหตุผลของการเลือกมาตรการอนุรักษ เอกสารแนบ
พลังงานที่จะดําเนินการ โดยอางอิงจากขอมูลกระบวนการผลิตและ
ที่ 11
การใชพลังงาน
- ตองอธิบายหลักการทํางานของมาตรการอนุรักษพลังงานที่ทําให
เกิดผลประหยัด
- ตองแสดงสิ่งที่จะตองระมัดระวัง รวมทั้งปจจัยความเสี่ยงตางๆที่
อาจทํ า ให เ กิ ด ผลกระทบต อ กระบวนการผลิ ต หรื อ ผลประหยั ด
พลังงาน
- ต องแสดงแผนผังและคําอธิบ ายการทํางานและลักษณะการใช เอกสารแนบ
ที่ 12
พลังงานของกระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรอุปกรณที่มีศักยภาพ
ในการดําเนินโครงการ
- ตองแสดงขอมูลการตรวจวัดการใชพลังงานของกระบวนการผลิต
หรื อ เครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ ที่ มี ศั ก ยภาพในการดํ า เนิ น โครงการ
ครอบคลุม
1) ประเภทพลังงานที่ใช
2) ปริมาณพลังงานที่ใช
3) ชั่วโมงการทํางาน
4) ปจจัยการทํางานที่มีผลตอการใชพลังงาน ไดแก สภาวะการใช
งาน สภาพแวดลอม เชน อุณหภูมิอากาศ ความสองสวาง เปนตน
5) ราคาคาพลังงาน
- ต องแสดงรายละเอีย ดข อ มูล ประสิ ท ธิภ าพการใช พลั ง งานของ
เครื่องจักรอุปกรณที่ใชในมาตรการอนุรักษพลังงานที่จะใชในการ
คํานวณผลประหยัดพลังงาน
- ต อ งแสดงสู ต รและรายละเอี ย ดการคํ า นวณผลประหยั ด จาก
มาตรการอนุรักษพลังงาน ประกอบดวย
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ที่

หัวขอ

- มูลคาการจางที่ปรึกษา (มูล
คาที่ ที่ป รึกษาได รับ การจ าง)
หนวยเปนบาท
- การวิ เ คราะห ผ ลประหยั ด
จ า ก ม า ต ร ก า ร อ นุ รั ก ษ
พลังงาน

คําอธิบาย/รายละเอียดของเอกสาร

ลําดับการ
จัดเรียง
เอกสาร

1) การคํานวณปริมาณการใชพลังงานฐานกอนปรับปรุง
2) การคํานวณปริมาณการใชพลังงานหลังปรับปรุง
3) การคํานวณปริมาณพลังงานที่ประหยัดได
4) การคํานวณผลประหยัดพลังงาน
- ต องแสดงขอมูล ที่ใชในการคํานวณปริมาณการใชพลังงานฐาน
ประกอบดวย
1) ขอมูลการตรวจวัดการใชพลังงานที่ใชในคํานวณปริมาณการ
ใชพลังงานฐาน
2) ชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ

3) ปจจัยการทํางานที่มีผลตอการใชพลังงานฐาน ไดแก สภาวะ
การใชงาน สภาพแวดลอม เชน อุณหภูมิอากาศ ความสองสวาง
เปนตน
4) ราคาคาพลังงานปฐาน
- ตองแสดงขอมูลจากการประเมินที่ใชในการคํานวณปริมาณการใช
พลั ง งานหลั ง ปรั บ ปรุ ง พร อ มระบุ ส มมติ ฐ านที่ ใ ช ใ ห ชั ด เจน
ประกอบดวย
1) ขอมูลประเมินปริมาณการใชพลังงานหลังปรับปรุง
2) ขอมูลประเมินชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ
3) ขอมูลประเมินปจจัยการทํางานที่มีผลตอการใชพลังงานฐาน
ไดแก สภาวะการใชงาน สภาพแวดลอม เชน อุณหภูมิอากาศ
ความสองสวาง เปนตน
4) ราคาคาพลังงานที่ประเมิน
4.4 สําเนาสัญญาพลังงาน* - ตองเปนสัญญาที่ทําขึ้นอยางถูกตองมีผลบังคับใชไดตามกฎหมาย เอกสารแนบ
(Energy Performance
ที่ 13
ไทย
Contract: EPC) ในโครงการ - ตองระบุชื่อ ที่อยูติดตอ และผูมีอํานาจลงนาม ของคูสัญญาทั้งสอง
หรือมาตรการที่ดําเนินการ ฝาย ทั้งฝายผูวาจางและผูรับจาง พรอมวันที่ที่สัญญามีผลบังคับใช
ใหกับสถานประกอบการ
ตามกฎหมาย
ทางดานการอนุรักษพลังงาน
- ตองแสดงความหมายและอธิบายคําจํากัดความ คํานิยาม และคํา
อยางนอย 1 แหง โดยตอง
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ที่

หัวขอ
ดําเนินการแลวเสร็จอยาง
นอย 6 เดือน

คําอธิบาย/รายละเอียดของเอกสาร

ลําดับการ
จัดเรียง
เอกสาร

เฉพาะตางๆที่ใชในสัญญา ครอบคลุมหัวขอตอไปนี้เปนอยางนอย
1) ผูวาจาง (ผูประกอบการ)
2) ผูรับจาง (บริษัทจัดการพลังงาน)
3) เงินลงทุนของโครงการ
4) การใชพลังงานฐาน
5) มาตรการหรือโครงการอนุรักษพลังงาน
6) ผลประหยัดจากโครงการ
7) การตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดพลังงาน
- ตองแสดงรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการโครงการ
- ตองแสดงหนาที่ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการพลังงาน และ
หนาที่ความรับผิดชอบของผูประกอบการในแตละขั้นตอนของการ
ดําเนินงาน
- ต อ งจั ด ทํา แผนวิธีก ารตรวจวั ดและพิสู จ น ผ ลประหยัด พลัง งาน
(Measurement and Verification Plan: M&V Plan) แนบทาย
เปนสวนหนึ่งของสัญญาพลังงาน
- ความรับผิ ดชอบของบริษัทจั ดการพลังงานในการรั บประกันผล
ประหยัดของโครงการตองครอบคลุมความเสี่ยงทางเทคนิค ไดแก
การประเมิน การใชพลังงาน, การวิเคราะหและออกแบบดาน
วิศวกรรม, การคัดเลือกชนิดและขนาดของเทคโนโลยี, การบริหาร
โครงการ และประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งจั ก ร/อุ ป กรณ ป ระหยั ด
พลังงาน ตลอดระยะเวลาการรับประกัน
• กรณี ที่ เ ป น สั ญ ญารู ป แบบการรั บ ประกั น ผลประหยั ด
(Guaranteed Saving) จะตองมีการกําหนดเงื่อนไข
สําคัญในสัญญา ดังนี้
- ต อ งกํ า หนดเงื่ อ นไขการรั บ ประกั น ผลประหยั ด อย า ง
ชัดเจน และระบุจํานวนเงินผลประหยัดพลังงานที่รับประกัน โดย
อาจระบุเปนตัวเลขหรือกําหนดเปนสูตรคํานวณที่ชัดเจน
- ต อ งกํ า หนดเงื่ อ นไขและวิ ธี ก ารชํ า ระเงิ น ชดเชยให แ ก
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ที่

หัวขอ

คําอธิบาย/รายละเอียดของเอกสาร

ลําดับการ
จัดเรียง
เอกสาร

ผูประกอบการในกรณีที่ตางจากขอตกลงในสัญญา
• กรณีที่เปนสัญญารูปแบบแบงปนผลประหยัด (Shared
Saving) จะตองมีการกําหนดเงื่อนไขสําคัญในสัญญา
ดังนี้
- ตองมีการระบุระยะเวลาผลตอบแทนของโครงการและ
กําหนดผลตอบแทนจากการดําเนินโครงการฯ ซึ่งเปนเงินที่ไดจาก
การประหยัดพลังงาน ที่เปน ที่ยอมรับทั้งสถานประกอบการและ
บริษัทจัดการพลังงาน
- ต องมีก ารระบุ ขอ ตกลงที่ จ ะชํา ระคา ตอบแทนจากผล
ประหยั ด พลั ง งานระหว า งสถานประกอบการและบริ ษั ท จั ด
การพลังงาน
หมายเหตุ :
ในสั ญ ญาทั้ ง รู ป แบบรั บ ประกั น ผลประหยั ด
(Guaranteed Saving) และแบงปนผลประหยัด (Shared Saving)
หากมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินหรือสูตรคํานวณจํานวนเงินการ
ประกันในภายหลัง จะตองมีหนังสือแจงตอคูสัญญาเปนลายลักษณ
อักษร โดยตองไดรับความยินยอมจากคูสัญญาทั้งสองฝายและจัดทํา
เปนขอตกลงแนบทายเปนสวนหนึ่งของสัญญา
• กรณี ที่ เ ป น สั ญ ญารู ป แบบอื่ น ๆ เช น การประกั น ค า
พลังงาน (Guaranteed Rebate/
Chauffage)
จะตองมีการกําหนดเงื่อนไขสําคัญในสัญญา ดังนี้
- หากเปนสัญญาพลังงานรูปแบบการประกันคาพลังงาน
ตองกําหนดปริมาณขั้นต่ํา คุณสมบัติขั้นต่ํา และราคาของพลังงาน ที่
บริษัทจัดการพลังงานรับประกันการผลิตพลังงานราคาตามที่ตกลง
ใหสถานประกอบการ
4. 5 สํา เนารายงานการ บริษัทฯ จะตองมีคุณสมบัติมีความสามารถในการออกแบบ และ เอกสารแนบ
ตรว จวั ด แล ะพิ สู จ น ผ ล ดําเนินการ ในกระบวนการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดพลังงาน
ที่ 14
ประหยั ด
หรือ M&V ที่ไดมาตรฐานที่ชัดเจนและสามารถทําใหเปนที่ยอมรับ
(Meas urement
ไดระหวางคูสัญญา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ที่

หัวขอ
and Verification:
M&V) โ ดยต อ งมี ก าร
ล งนามยอมรั บ ผล การ
ตรว จวั ด ฯ จากส ถาน
ประกอบการ

คําอธิบาย/รายละเอียดของเอกสาร

ลําดับการ
จัดเรียง
เอกสาร

- จัดทําขอตกลงการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดโดยแนบทาย
สัญญาพลังงาน เพื่อเปนสวนหนึ่งของสัญญาแสดงขอมูลพลังงาน
และรายละเอียดมาตรการและของสถานประกอบการในรายงาน
การตรวจวัดฯ
- เลือกแนวทางการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดที่เหมาะสม และ
จัดทํา M&V Plan
- แสดงวิธีการตรวจวัดฯ และเครื่องมือที่ใชในการตรวจวัดฯ ที่ได
มาตรฐานสากล
- ตรวจวั ด และวิ เ คราะห ก ารใช พ ลั ง งานก อ นปรั บ ปรุ ง และหลั ง
ปรับปรุง
- จัดทํารายงานการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด พรอมกับรับรอง
รายงานการตรวจวัดและพิสูจนผลการใชพลังงาน
ซึ่งจะเปนเอกสารหลังจากการจัดทํารายงานตรวจวัดและพิสูจนผล เอกสารแนบ
ที่ 15
ประหยัดแลวนั้น ระหวางการเดินเครื่อง และการซอมบํารุงใหกับ

4. 6 สํา เนารายงาน/
ข อ มู ล การติ ด ตามผล
ภ ายหลั ง การติ ด ตั้ ง
สถานประกอบการ (Operation and Maintenance) ตลอด
อุ ป กรณ ห รื อ ระบบของ
ระยะเวลาของสัญญาพลังงานที่ระบุไว เชน ระยะเวลาทุก 3 เดือน
โ ครงการอนุ รั ก ษ
หรือ 6 เดือน หรือ 1 ป เปนตน
พลั ง งานที่ ดํา เนิ น การ
หมายเหตุ : สถานประกอบการ หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรม หรือ อาคารธุรกิจ เชน โรงแรม สถานพยาบาล
ห า งสรรพสิ น ค า สถานศึ ก ษา อาคารสํ า นั ก งาน เป น ต น หรื อ อาคารของหน ว ยงานราชการ ซึ่ ง สถาน
ประกอบการในที่นี้ไมรวมถึงการเปนที่ปรึกษาใหกับหนวยงานของภาครัฐ โดยสถาบันพลังงานฯ จะไมนับเปน
ผลการดําเนินงานในรูปแบบ ESCO

5. อายุและเงื่อนไขการตออายุใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน
ใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงานมีอายุ 1 ป นับจากวันที่ไดรับการพิจารณาและอนุมัติใหเปน
บริษัทจัดการพลังงาน และสิ้นสุดในเดือนธันวาคมของทุกป โดยมีเงื่อนไขสําหรับการตออายุ ดังนี้
5.1 ใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมภายใตโครงการฯ เปนอยางดี อาทิ Thailand ESCO Fair
กิจกรรม ESCO Forum สําหรับผูบริหาร กิจกรรม ESCO Business Matching การอบรม/เยี่ยมชม และการ
ประชุมตางๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการพลังงาน เปนตน รวมถึงมีการแจงความคืบหนาและสงขอมูลกลับมา
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ยังสถาบันพลังงานฯ เกี่ยวกับผลการดําเนินโครงการอนุรักษพลังงานที่ดําเนินการใหแกสถานประกอบการ
หลังจากการเขารวมกิจกรรมภายใตโครงการฯ ทุกครั้งที่มีการติดตามผลจากสถาบันพลังงานฯ
5.2 แจงผลการดําเนินงานของ ESCO ที่ดําเนินการเองเปนขอมูลรายไตรมาสหรือรายปทั้งในรูปแบบ
โครงการ ESCO คือ โครงการที่มีการทําสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) และไมใช
โครงการรูปแบบ ESCO คือ โครงการที่ไมไดทําสัญญาพลังงาน (Non EPC) โดยขึ้นอยูกับการติดตามขอมูลของ
สถาบันพลังงานฯ เพื่อเปนหลักฐานสําหรับการตออายุใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงานรายป
ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการพลังงานที่ไมดําเนินการสงขอมูลและไมไดใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ
ภายใตโครงการตามขอที่ 5.1 และ 5.2 สถาบันพลังงานฯ จะดําเนินการตามเงื่อนไขและขอกําหนดในการ
กํากับดูแลและควบคุมคุณภาพของบริษัทจัดการพลังงานดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : เงื่อนไขและขอกําหนดในการกํากับดูแลและควบคุมคุณภาพ
ที่

เงื่อนไข

ขอกําหนดในการกํากับดูแล
และควบคุมคุณภาพ

หมายเหตุ

1 ESCO ที่ เ ข า ร ว มกิ จ กรรมแต ไ ม ส ง ข อ มู ล สถาบันพลังงานฯ จะสงวนสิทธิ์
ภายหลังจบกิจกรรมนั้นๆ
ในการเข า ร ว มกิ จ กรรมครั้ ง
ต อ ไปตามความเหมาะสมหรื อ
เป น ไปตามมติ ของคณะทํ างาน
โครงการฯ

ESCO ที่มีการแจงความประสงค
เขารวมกิจกรรม แตไมสามารถ
เ ข า ร ว ม ไ ด ต อ ง มี ก า ร แ จ ง
ลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ
และจะมี ก ารแจ ง ให ส มาคมฯ
ไดรับทราบตอไป

ESCO ที่เปนไปตามเงื่อนไขที่ 2
จะมี ก ารแสดงผลสถานะของ
ESCO รายนั้นๆ ในเว็บไซต วา
“รอต อ ทะเบี ย น”
และไม
สามารถดูขอมูลบริษัทนั้นๆ ผาน
เว็บไซต thaiesco.org ได

ESCO รายใดตองการตออายุ
ใบรั บ รองการเป น บริ ษั ท จั ด
การพลังงาน ใหมีก ารสงขอมู ล
ยอนหลังนับตั้งแตปที่ขาดการ
สง

2 ESCO
ที่ ไ ม ดํ า เนิ น การส ง ข อ มู ล ผลการ
ดําเนินงานตอเนื่องเปนเวลาไมเกิน 3 ป (นับ
จากวันที่ขึ้นทะเบียนเปน ESCO) แตไดรับการ
แจงกลับมายังสถาบันพลังงานฯ วาอยูระหวาง
การจัดทําขอมูล
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ที่

เงื่อนไข

3 ESCO ที่มีสถานะไมตอทะเบียนจะพิจารณา
ตามเงื่อนไขที่ 3* แบงเปน 4 กรณี คือ
- กรณีที่ 1 ESCO ที่ไมดําเนินการสงขอมูลผล
การดํ า เนิ น งานใดๆ มาเป น เวลา 3 ป ขึ้ น ไป
(นับจากวันที่ขึ้นทะเบียนเปน ESCO)
- กรณีที่ 2 ESCO ไมมีผลการดําเนินงาน
รูปแบบ ESCO (Non EPC) ตอเนื่องเปนเวลา
3 ปขึ้นไป
- กรณีที่ 3 ESCO ที่ไมไดดําเนินธุรกิจรูปแบบ
ESCO มาเปนเวลา 3 ปขึ้นไป เช น ดําเนิน
ธุร กิ จ ในลั กษณะที่ ปรึ กษาด า นพลั งงานทั่ ว ไป
หรื อจํ าหน า ยอุ ป กรณ ป ระหยั ดพลั งงานเพี ย ง
อยางเดี ยว เปนตน (นับจากวันที่ขึ้น ทะเบีย น
เปน ESCO)
- กรณีที่ 4 ESCO ที่มีสถานะ“ไมตอทะเบียน”
คือ ESCO ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้ง
งานของทางราชการ หรือเปนผูที่ไดรับผลของ
การสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เปนผูทิ้งงาน
และผลการลงโทษ ผูทิ้งงานตามระเบียบสํานัก
นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. 2535
และที่แกไขเพิ่มเติม (Black list)

ขอกําหนดในการกํากับดูแล
และควบคุมคุณภาพ
ESCO
ที่ มี ส ถานะ “ไม ต อ
ทะเบี ย น” จะมี ก ารพิ จ ารณา
ถอดถอนชื่อออกจากการรับรอง
เป น บริ ษั ท จั ด การพลั ง งานของ
ส ถ า บั น พ ลั ง ง า น ฯ แ ล ะ ไ ม
ส า ม า ร ถ ดู ข อ มู ล บ ริ ษั ท ใ น
www.thaiesco.org (เงื่อนไขดังกลาว
มีผลยอนหลัง 3 ป โดยขึ้นอยูกับ
การพิ จ ารณาของคณะทํ า งาน
โครงการฯ ถือเปนที่สิ้นสุด)

หมายเหตุ
ESCO รายใดที่ถูกถอดถอน โดย
ภ า ย ห ลั ง ต อ ง ก า ร ต อ อ า ยุ
ใบรั บ รองการเป น บริ ษั ท จั ด
การพลังงาน จะตองดําเนินการ
ยื่ น ขอขึ้ น ทะเบี ย นกั บ สถาบั น
พลั ง งานฯ ใหม ต ามขั้ น ตอนที่
กําหนดไว

หมายเหตุ : สถานะการเปนบริษัทจัดการพลังงานจะแสดงผลบนเว็บไซต thaiesco.org ซึ่งแบงออกเปน 4
สถานะ คือ ตอทะเบียน รอตอทะเบียน ไมตอทะเบียน และถอดถอน
6. สิทธิประโยชนในการขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน
6.1 การประชุมเครือขายบริษัทจัดการพลังงานกับสถาบันพลังงานฯ
6.2 การเขารวมกิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการสงเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ที่ดําเนินการโดย
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เชน Thailand ESCO Fair, ESCO
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Forum สําหรับผูบริหาร, ESCO Business Matching และกิจกรรมสรางเครือขายความรวมมือทั้งในและ
ตางประเทศ เครือขายความรวมมือกับสถาบันการเงิน กิจกรรมฝกอบรมธุรกิจ ESCO เปนตน
6.3 มีสวนรวมในการจัดสื่อเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับธุรกิจ ESCO เชน เอกสารเผยแพรและ
จัดทําวีดีทัศนโครงการที่ประสบความสําเร็จจากการใชบริการ ESCO เปนตน
6.4 การขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ดานงบประมาณสนับสนุนทางดานการเงินโดยเฉพาะสําหรับ
ธุรกิจ ESCO เชน ESCO Fund, โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุ
อุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน, โครงการเงินกูดอกเบี้ยต่ํา, การยกเวนสิทธิและประโยชนดานภาษีอากร
(Board of Investment: BOI) เปนตน โดยเงื่อนไขการสนับสนุนเปนไปตามหลักเกณฑของภาครัฐ
6.5 การขอรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ดานงบประมาณสนับสนุนทางดานการเงินโดยเฉพาะ
สําหรับธุรกิจ ESCO เชน ธนาคารตางๆ ที่มีโปรแกรมสินเชื่อดานพลังงานหรือสินเชื่อดานธุรกิจ ESCO เปนตน
โดยเงื่อนไขการสนับสนุนเปนไปตามหลักเกณฑของสถาบันการเงินนั้นๆ
6.6 การยื่นขอสมัครสมาชิกของสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยสําหรับสมาชิกประเภทสามัญได
โดยใชใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงานเปนหลักฐานในการสมัครสมาชิกดังกลาว
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ภาคผนวก
ขั้นตอนการลงทะเบียนเปนสมาชิกผูใหบริการ
ในเว็บไซต Thaiesco.org
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเปนสมาชิกผูใหบริการ (ESCO) ในเว็บไชต Thaiesco.org
การลงทะเบียนเปนสมาชิกผูใหบริการ (ESCO) หลังจากที่ทานไดรับการพิจารณาอนุมัติใหเปนบริษัท
จัดการพลังงานจากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมเรียบรอยแลว จะตองมีการเขามาลงทะเบียนเปนสมาชิก
ในรูปแบบผูใหบริการ (ESCO) ผานเว็บไซต Thaiesco.org ใหเรียบรอย และทางสถาบันพลังงานฯ จะ
ดําเนินการออกหนังสือรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงานใหแกทาน
ขั้นตอนการลงทะเบียน มีรายละเอียดดังนี้
1. เขาสูเว็บไซต www.thaiesco.org
2. เมื่อเขาสูเว็บไซต Thaiesco.org เรียบรอยแลว จะขึ้นหนาหลักของเว็บไซตดังรูปที่ 1

ไปที่ดานซายมือในหัวขอ
“เขาสูระบบสมาชิก”
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3. จากหน าหลัก เลื่อ น Page มาที่ ดา นลา งตรงด า น
ซ า ยมื อ หั ว ข อ “เข า สู ระบบสมาชิ ก ” ให ค ลิ ก ที่ หั ว ข อ
“ตองการสมัครสมาชิกใหม” ดังรูปที่ 2

4. เมื่ อคลิ ก ที่ หั ว ข อ “ต อ งการสมั ค รสมาชิ กใหม” จะมี page
“ลงทะเบียน” ในดานของผูใหบริการ (ขวามือ) ดังรูปที่ 3

ที่ ขึ้น ว าสมั ค รสมาชิ ก โดยให ท านคลิ ก

คลิกที่
“ลงทะเบียน”
ในสวนของผู
ใหบริการ
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5. เมื่อคลิก “ลงทะเบียน” จะปรากฏหนาที่ใหกรอกขอมูล ลงทะเบียนผูใหบริการ โดยใหทานกรอกขอมูลและ
รายละเอียดใหครบถวน ดังรูปที่ 4-6

รูปที่ 4 การ
กรอกขอมูล
ในสวนของผู
ใหบริการที่
เปนขอมูล
เบื้องตนของ
บริษัท

รูปที่ 5 การ
กรอกขอมูลใน
สวนของ
ขอมูลเกี่ยวกับ
บริษัท
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รูปที่ 6 การกรอก
ขอมูลในสวนของ
ความถนัดความ
เชี่ยวชาญและ
เทคโนโลยีที่บริษัท
ดําเนินการ

6. หลังจากที่ทานกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ทางเจาหนาที่จะดําเนินการตรวจสอบขอมูลและอัพเดทขอมูลของ
ทานตอไป
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ภาคผนวก ค.
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หนวยงานสงเสริมธุรกิจ ESCO
สําหรับการสงเสริมธุรกิจ ESCO ในไทยนั้น มีหนวยงานหลักที่รวมกันพัฒนาและผลักดันธุรกิจบริษัท
จัดการพลังงานไทยใหเปนที่รูจักและยอมรับอยางกวางขวาง ตลอดจนการมีระบบควบคุมคุณภาพ ESCO ใหมี
มาตรฐานในระดับสากล เพื่อสรางความเชื่อมั่นจากผูประกอบการที่จะเลือกใชบริการ ESCO และแหลงเงินทุน
ตางๆ ที่จะใหการสนับสนุนสินเชื่อดานพลังงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจ ESCO ตอไป ซึ่งหนวยงานหลักที่มีสวนใน
การสงเสริมธุรกิจ ESCO ใหยั่งยืนตอไปนั้น ประกอบดวย 3 หนวยงานดวยกัน คือ
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
- สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ESCO Information Center)
- สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย (Thai ESCO Association)
1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เปนหนวยงานหลักที่ใหการสนับสนุนในการ
สงเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน และผลักดันใหเกิดความรูความเขาใจตอการอนุรักษพลังงานดวยบริษัทจัด
การพลังงานอยางทั่วถึง รวมถึงใหการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานอยางตอเนื่อง ซึ่งจะ
กอใหเกิดประโยชนดานการอนุรักษพลังงานทั้งในระดับองคกรและในระดับประเทศ ดังนี้
• ลดปริมาณการใชพลังงานทั้งในระดับองคกรและระดับประเทศ
• สงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงาน
• สงเสริม เผยแพรและประชาสัมพันธการอนุรักษพลังงาน
• มีศูนยกลางจัดการขอมูล ESCO
ซึ่ง พพ. ไดใหการสนับสนุนธุรกิจ ESCO เริ่มมาตั้งแตป 2550 และไดดําเนินงานตอเนื่องมาถึงปจจุบัน
เป น ป ที่ 8 ภายใต “โครงการส ง เสริ ม ธุ ร กิ จ และกระตุ น ตลาดการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานโดยกลไกบริ ษั ท จั ด
การพลังงาน (ESCO)” เพื่อมุงเนนการสงเสริมใหมีการใชกลไกบริษัทจัดการพลังงานในการดําเนินโครงการ
ดานอนุรักษพลังงานเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องและสรางความเชื่อมั่นใหแกสถานประกอบการกลุมอุตสาหกรรม
และธุรกิจ/หนวยงานราชการ ในการตัดสินใจเลือกใชกลไกบริษัทจัดการพลังงานธุรกิจ ESCO ในการดําเนิน
โครงการดานอนุรักษพลังงาน ตลอดจนพัฒนาความเปนมืออาชีพในการใหบริการอยูในมาตรฐานที่ยอมรับทั้ง
ในระดับประเทศและสากล
ทั้งนี้ การดําเนินการสงเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานที่ผานมา พพ. ไดรวมมือกับสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย ซึ่งแนวทางหลักที่ไดดําเนินการ ประกอบดวย
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1) การสรางความเขาใจและใหความรูเกี่ยวกับ ESCO รวมถึงเผยแพรผลงานความสําเร็จของโครงการ
อนุรักษพลังงานแบบ ESCO โดยดําเนินการในรูปแบบการจัดกิจกรรมสัมมนา อบรม และการดูงาน ทั้งใน
สวนกลางและภูมิภาค
2) การจัดกิจกรรมสงเสริมและกระตุนธุรกิจและความตองการใชบริการ ESCO เชน ESCO Business
Matching กิจกรรม Forum สําหรับผูบริหาร เปนตน
3) การพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานผูใหบริการธุรกิจ ESCO ผานทางการขึ้ น
ทะเบียนอยางเปนทางการ และผลักดันใหมีการสรางแนวทางการตรวจวัดพิสูจนผลประหยัด (Measurement
and Verification: M&V) อันเปนที่ยอมรับและใชเปนแนวทางรวมกัน
4) การสรางเครือขายระหวางผูที่เกี่ยวของในธุรกิจ ESCO ทั้งในและตางประเทศ และการจัดตั้ง
ESCO Information Center ซึ่งจะเปนศูนยกลางขอมูลขาวสาร ตลอดจนการประสานงานระหวางผูเกี่ยวของ
และสนใจในธุรกิจ ESCO
2. สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ มีวิสัยทัศนและความมุงมั่นที่จะชวยผลักดันใหโครงการฯ
บรรลุผลสําเร็จ โดยบริหารโครงการฯ รวมกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ดวยการมุงเนนการสงเสริมให
มีการใชกลไกบริษัทจัดการพลังงานในการดําเนินโครงการดานอนุรักษพลังงานเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องและ
สรางความเชื่อมั่นในใหแกสถานประกอบการกลุมอุตสาหกรรมและธุรกิจ/หนวยงานราชการ ในการตัดสินใจ
เลือกใชกลไกบริษัทจัดการพลังงานธุรกิจ ESCO ในการดําเนินโครงการดานอนุรักษพลังงาน
ตลอดจนพัฒนาความเปนมืออาชีพในการใหบริการอยูในมาตรฐานที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ
และสากล โดยมี ESCO Information Center เปนศูนยกลางในการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางผูเกี่ยวของในธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ดังแสดงในรูปที่ 1 เปนสื่อกลางในการติดตอแกสถาน
ประกอบการที่สนใจสามารถหาขอมูลเบื้องตนหรือตองการใชบริการจาก ESCO และเปนสื่อกลางใหกับบริษัท
ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานเขารวมเครือขาย ESCO ตอไปในอนาคต
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รูปที่ 1 เครือขายของ ESCO Information Center
2.1 แนวทางการบริหารงาน
สภาอุตสาหกรรมฯ ไดกําหนดแนวทางการบริหารงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของโครงการฯ
โดยมีแนวทาง ดังนี้
• เพื่อชวยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ในการดําเนินโครงการ
สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษพลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงานใหสําเร็จบรรลุ
ตามวัตถุประสงค รวมกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย
• ประสานงานหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อง ทั้ งสมาคมบริ ษั ท จั ดการพลั ง งานไทย บริ ษั ท จั ด
การพลังงานที่ไมมีอยูในสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ผูประกอบการ และสถาบัน
การเงิน เพื่อวิเคราะหถึงปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอการดําเนินโครงการฯ เพื่อกําหนด
แนวทางปรับปรุงการดําเนิน โครงการ พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการ
ขยายผลโครงการฯ ตอไป
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• พัฒนาเปนศูนยกลางขอมูล (ESCO Information Center) ใหมีขอมูลตาง ๆ ที่จําเปน
อยางเพียงพอและมีความทันสมัยทั้งสําหรับผูใหบริการ ผูใชบริการ และผูที่เกี่ยวของ
ตางๆ ในธุรกิจ ESCO และมีระบบการบริหารจัดการขอมูลดังกลาวที่มีประสิทธิภาพ
2.2 ศูนยกลางขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการพลังงาน ESCO Information Center
พันธกิจของ ESCO Information Center
• สรางความเชื่อมั่นในการลงทุนดานการอนุรักษพลังงานมากยิ่งขึ้น โดยมีการทบทวน
ผลการดําเนินงานดวยการรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหปญหาที่เปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินการของธุรกิจ ESCO เพื่อหาแนวทางการแกไขตอไป
• ศูนยกลางขอมูลเพื่อเชื่อมโยงกันระหวางบริษัทจัดการพลังงาน ผูประกอบการและ
สถาบันการเงิน และผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูที่สนใจสามารถรับทราบขอมูลรูปแบบการ
ใหบริการและประโยชนที่จะไดรับจากการใชบริการจากบริษัทจัดการพลังงานไดงาย
ยิ่งขึ้น
• การศึกษาถึงแนวทางการขยายผลการอนุรักษพลังงานโดยบริษัทจัดการพลังงาน
ดวยการกําหนดเปนแผนการสงเสริมระยะยาว เพื่อใหเกิดเปนระบบอยางยั่งยืน

ESCO Information Center เปนศูนยกลางขอมูลใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับธุรกิจ ESCO
โดยจัดขึ้นภายใตโครงการสงเสริมธุรกิจและกระตุนตลาดการอนุรักษพลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน
(ESCO) เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูที่เกี่ยวของในธุรกิจ ESCO ใหรว มกันสนับสนุนการลงทุนดานการอนุรักษ
พลั งงานมากยิ่งขึ้น โดยมี การทบทวนผลการดําเนิน งานดวยการรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหปญ หาที่เปน
อุปสรรคตอการดําเนินการของธุรกิจ ESCO เพื่อหาแนวทางการแกไขตอไป รวมทั้งเปนศูนยกลางขอมูลเพื่อ
เชื่อมโยงกันระหวางบริษัทจัดการพลังงาน ผูประกอบการและสถาบันการเงิน และผูที่เกี่ยวของ เพื่อให
ผูประกอบการที่สนใจสามารถรับทราบขอมูลรูปแบบการใหบริการ และประโยชนที่จะไดรับจากการใชบริการ
จากบริษัทจัดการพลังงานไดงายยิ่งขึ้น และยังเปนสวนที่รับปรึกษา แนะนํา ใหความรู และขอมูลเพิ่มเติมแก
ผูสนใจที่มีขอสงสัยและตองการซักถามรายละเอียดดานพลังงาน การตัดสิน ใจเลือกลงทุน เพื่อการอนุรักษ
พลังงานกับบริษัทจัดการพลังงานไดอยางเหมาะสม โดย ESCO Information Center จะใหขอมูลกับผูที่สนใจ
ดานการอนุรักษพลังงาน เบื้องตนดังนี้
- การดําเนินการบริหารโครงการของบริษัทจัดการพลังงานตางๆ
- ใหคําแนะนําความรูดานเทคโนโลยีการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน
- การใชประโยชนจาก ESCO Information Center
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- ใหคําแนะนําดานแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา
- การใหคําแนะนําในการดําเนินโครงการอนุรักษพลังงานโดยกลไก ESCO
นอกจากนี้ ESCO Information Center ภายใตการดําเนินงานของสถาบันพลังงานเพื่อ
อุ ต สาหกรรม สภาอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย ยั ง เป น หน ว ยงานที่ รั บ ขึ้ น ทะเบี ย นเป น บริ ษั ท จั ด
การพลังงาน โดยจะออกใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงานเพื่อรับรองวา “บริษัทที่ผานการขึ้นทะเบียน
นั้นไดดําเนินธุรกิจ ESCO จริง” (สามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทจัดการพลังงานไดที่ภาคผนวก ก. หรือ
www.thaiesco.org) สําหรั บบริษัทที่มีความสนใจดําเนินธุร กิจรูปแบบ ESCO และเปนบริษัทที่ดําเนินงานดาน
พลังงาน เชน บริษัทที่ปรึกษาดานพลังงาน บริษัทผูผลิต/จําหนายอุปกรณประหยัดพลังงาน บริษัทรับเหมา/
ติดตั้งโครงการดานพลังงาน เปนตน อีกทั้งเปนศูนยขอมูลที่เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลเบื้องตนของบริษัทจัด
การพลังงาน ประกอบไปดวย ตัวอยางมาตรการที่ประสบความสําเร็จ บทสัมภาษณผูบริหารของโรงงานที่
ประสบความสําเร็จ รายชื่อหัวขออาคารควบคุม รูปแบบการลงทุน ขีดความสามารถของ ESCO สัญญา
พลังงาน การตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เปนตน
นอกจากนี้ กิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการสงเสริมธุรกิจและกระตุนตลาดการอนุรักษพลังงานโดยกลไก
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ยังเปนตัวขับเคลื่อนในการสรางความเชื่อมั่นใหกับธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน
โดยกิจกรรมตางๆ จะรวมเผยแพรหลักการ และแนวคิดของธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน กระจายความรูความ
เขาใจของการลงทุนเพื่อการอนุรักษพลังงานดวยระบบ ESCO และการเขาถึงแหลงเงินทุนตางๆ เพื่อใหการ
เผยแพรขาวสารตางๆ ไปถึงกลุมเปาหมายและผูที่สนใจอื่นๆ อยางทั่วถึง จากกิจกรรมตางๆ อาทิ Thailand
ESCO Fair, ESCO Fair ภูมิภาค, ESCO Dinner for Executive, ESCO Business Matching เปนตน

“SAVE ENERGY …….... SAVE MONEY”
ปรึกษาขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน
ติดตอ ESCO Information Center

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสรางสรรคชั้น 7 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนน
นางลื้นจี่ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2345-1250-51
E-mail: admin@thaiesco.org , www.thaiesco.org
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3. สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย (Thai ESCO Association)
จากการผลักดันของ พพ. ใหมีการกอตั้งสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยมาอยางตอเนื่อง จึง
สงผลใหในป 2555 ไดมีการกอตั้งสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยเปนที่เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2555 โดยผูกอตั้งสมาคมไดยื่นจดทะเบียนจัดตั้ง “สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย” เพื่อใหเกิดการรวมกลุม
กันระหวางผูประกอบการธุรกิจ ESCO อยางเปนรูปธรรม กอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคมและ
สามารถสรางความเขมแข็งในการดูแลตัวเองอยางยั่งยืนในระยะยาว อีกทั้งยังเปนแหลงฐานขอมูลเกี่ยวกับการ
ลงทุนในโครงการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนภายใตรูปแบบบริการ ESCO ในประเทศไทย และ
เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีดานอนุรักษและพลังงานทดแทนและแนวทางการนําเทคโนโลยี
นั้นๆ ไปใชอยางเหมาะสม อีกทั้งยังใหความมั่นใจในประโยชนสูงสุดแกผูประกอบการที่จะไดรับจากการใช
บริการ ESCO ในการดําเนินโครงการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน
การดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยในการสงเสริมธุรกิจ ESCO รวมกับสถาบัน
พลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ ในดานตางๆ ไมว าจะเปนการกําหนดระบบควบคุมคุณภาพ ESCO ให มี
มาตรฐานและนาเชื่อถือ โดยการพัฒนาและผลักดันให ESCO นํามาตรฐานที่ไดกําหนดขึ้นไปใชงานเพื่อเปน
การเสริมสรางขีดความสามารถของ ESCO ตอไปในอนาคต รวมถึงการพัฒนาแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน
ผลประหยัดพลังงาน (M&V) ในมาตรการอนุรักษพลังงานที่หลากหลายเพื่อนําไปใชเปนแนวทางการทํา M&V
ที่มีความนาเชื่อถือ และจะชวยลดขอขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินงานใหแกผูประกอบการได ตลอดจน
การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ESCO สามารถใหบริการอยางเปนมืออาชีพ
ติดตอสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยไดที่

ที่อยู 475 อาคารสิริภิญโญ ชัน้ 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400
Tel. 02-201-3466-7, Fax. 02-201-3405
E-mail: association@thaiesco.org, www.thaiesco.org
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สถาบันพลังงานเพือ่ อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสรางสรรคชั้น 7 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ ถนนนางลื้นจี่ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 02-345-1250-51
E-mail : admin@thaiesco.org, escocenter.iie@gmail.com
www.thaiesco.org

