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คำนำ
ตามที่ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเปนหนวยงาน
สงเสริมสนับสนุน และใหบริการแกผูประกอบการในดานการบริหารจัดการพลังงาน และการอนุรักษ
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เปนศูนยกลางในดานการศึกษาและแหลงขอมูลการอนุรักษพลังงาน ได
รวมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ในการดำเนินการสงเสริมธุรกิจบริษัท
จัดการพลังงาน (ESCO) มาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2550 จนถึงปจจุบันเปนปที่ 10 เพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานโดยกลไก ESCO ตามยุทธศาสตรแผนอนุรักษพลังงานป 2558-2579 ของกระทรวงพลังงานและ
ใหมีการใชกลไกบริษัทจัดการพลังงานในการดำเนินโครงการดานอนุรักษพลังงานเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง
เปนการสรางความเชื่อมั่นใหแกสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและและอาคารในการตัดสินใจเลือก
ใชบริการบริษัทจัดการพลังงาน รวมถึงความรวมมือกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยในการพัฒนา
ศักยภาพของบริษัทจัดการพลังงาน ใหสามารถดำเนินโครงการอนุรักษพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดผลเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
โดยคณะทำงานโครงการฯ ไดสงเสริมและผลักดันใหสามารถลดการใชพลังงานในสถาน
ประกอบการไดอยางเปนรูปธรรมดวยบริการของบริษัทจัดการพลังงาน ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผานมานั้น
มีสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการใชบริการบริษัทจัดการพลังงาน และไดรับโลประกาศ
เกียรติคุณ ESCO Project Awards 2018 จำนวนทั้งสิ้น 10 แหง ภายในงาน Thailand ESCO Fair 2018
จากผลสำเร็จดังกลาว คณะทำงานโครงการฯ เห็นวาการดำเนินการอนุรักษพลังงานของ
สถานประกอบการตางๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรม อาคารธุรกิจ และอาคารภาครัฐ มีความนาสนใจ จึงไดนำ
มาเปนกรณีศึกษาของสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการใชบริการบริษัทจัดการพลังงาน
เพื่อเปนตัวอยางใหกับผูประกอบการอื่นๆ ไดทำการศึกษาและนำมาประยุกตใชกับตนเองไดอยางเปน
รูปธรรมคณะทำงานโครงการฯ หวังวากรณีศึกษาสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการใช
บริการบริษัทจัดการพลังงาน (Success case of ESCO) จะเปนประโยชน และสรางแรงจูงใจใหกับ
สถานประกอบการตางๆ ตลอดจนผูที่สนใจ ไดนำไปศึกษาและเปนแนวทางในการอนุรักษพลังงานตอไป

คณะทำงานโครงการลดการใชพลังงานสำหรับผูประกอบการ
ดวยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
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บทนำ
พลังงานถือเปนปจจัยที่มีความสำคัญตอตนทุนของประเทศในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ลวนแลวแตมีสวนเชื่อมโยงกับพลังงานแทบทั้งสิ้นไมวาจะเปนการดำรงชีวิตประจำวัน การ
ประกอบอาชีพ การผลิตวัตถุดิบ หรือแมแตตนทุนในการผลิตและขนสงสินคาและบริการ หากแตปจจุบัน
ประเทศไทยตองพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิล (fossil) ในการขับเคลื่อนระบบตางๆ ในปริมาณที่สูง ทั้งนี้ หาก
มีแนวทางการบริหารจัดการที่ดี ก็จะสามารถนำพลังงานมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยลดตนทุนการผลิต
และชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันไดอีกทางหนึ่ง
ที่ผานมาพบวา
สถานประกอบการบางแหงยังขาดนโยบายที่สงเสริมการอนุรักษพลังงานใน
องคกร มีบุคลากรไมเพียงพอในการบำรุงรักษาเครื่องอุปกรณจึงสงผลใหมีประสิทธิภาพลดลงจนทำใหเกิด
การสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น มีขอจำกัดในการลงทุน หรือขอจำกัดดานอื่นๆ และถึงแมวาธุรกิจบริษัทจัดการ
พลังงานไดเขามามีบทบาทในการดำเนินโครงการดานการอนุรักษพลังงาน/พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม
และอาคารธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มขึ้น แตยังมีสถานประกอบการบางแหงยังไมทราบขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจ
ESCO เปนอยางดี หรือไดรับขอมูลที่ไมถูกตองและชัดเจนซึ่งอาจสงผลใหสถานประกอบการยังขาดความ
เชื่อมั่นในการเลือกใชบริการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
ดังนั้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานรวมกับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดสงเสริมและผลักดันใหสถานประกอบการไดใชบริการ ESCO ที่ตรง
ตามความตองการ ซึ่งจะสงผลใหเกิดการอนุรักษพลังงานในทุกๆ สาขาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและกอใหเกิด
ประโยชนทั้งในสวนของผูประกอบการและประเทศ รวมถึงการจัดหาและพัฒนาการใชพลังงานทดแทนให
เพิ่มมากขึ้นตลอดจนผลักดันใหเกิดการอนุรักษพลังงานโดยใชบริการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เพื่อให
สอดคลองและเปนไปตามแนวยุทธศาสตรหลักของแผนอนุรักษพลังงาน ป 2558-2579 คือ การใชมืออาชีพ
และบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) โดยการใชบริการ ESCO ชวยลดความเสี่ยงใหกับสถานประกอบการ
ในการดำเนินโครงการอนุรักษพลังงานเพราะ ESCO มีการรับประกันผลประหยัดใหแกสถานประกอบการ
(ผูรับบริการ) และชดเชยสวนตางใหกับสถานประกอบการหากผลประหยัดไมเปนไปตามเปาหมาย ที่รับประกัน
ไว ใ นสั ญ ญาจะทำให ท ุ ก ฝ า ยเกิ ด ความมั ่ น ใจและเสริ ม สร า งสถานประกอบการให ม ี ก ารใช พ ลั ง งาน
อยางเปนรูปธรรม และมีประสิทธิภาพสูงสุด

กรณีศึกษาที่ 1

บริษัท โทคิน อิเล็คทรอนิกส (ประเทศไทย) จำกัด

1.ขอมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ
1.1 ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท โทคิน อิเล็คทรอนิกส (ประเทศไทย) จำกัด
1.2 สถานที่ตั้ง :
เลขที่ 78/2 หมู 1 ถนนบางนา – ตราด กม. 36 ตำบลหอมศีล
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
1.3 ประเภทธุรกิจ :
โรงงานอุตสาหกรรม ประเภทชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
2. แรงจูงใจในการอนุรักษพลังงาน
เกิดจากกำลังการสัง่ ซือ้ ชิน้ งานทีม่ เี ขามามากทำใหตอ งมีการเพิม่ เครือ่ งจักรใหมากขึน้ สงผลใหเครือ่ ง
อากาศอัดแรงทีม่ อี ยูเ ดิมเสริมขึน้ มา เมือ่ เราเดินเครือ่ งเต็มทีแ่ ลว การหยุดเครือ่ งอากาศอัดแรง เพือ่ ทำการ
บำรุงรักษาเครื่องจึงเปนไปไดยาก
การหาแนวทางในดานบริหารจัดการในการสงจายลมแรงดันสูงใหเพียงพอกับความตองการของ
เครื่องจักร ภายใตจำนวนของเครื่องอากาศอัดแรงที่เรามีอยูจึงเปนเรื่องทาทาย และคำตอบคือ Intelligent
Flow Control
3. ขอมูลโครงการที่ดำเนินการอนุรักษพลังงาน
3.1 ชื่อโครงการ : การอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัด
3.2 เทคโนโลยีที่ใช : Intelligent Flow Control
3.3 รูปแบบสัญญาพลังงาน : แบบรับประกันผลประหยัด (Guaranteed Saving)
3.4 แหลงเงินทุนของโครงการ : สถานประกอบการเปนผูลงทุน
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3.5 เงื่อนไขการรับประกันผลประหยัด/การแบงปนผลประหยัด/การประกันคาพลังงานหรือตนทุน
สาธารณูปโภค และความรับผิดชอบ/การชดเชยของ ESCO ในกรณีที่ผลการดำเนินงานไมเปนไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา
• ESCO รับประกันการประหยัดพลังงานไมต่ำกวา 3 เปอรเซ็นตภายใตการทดสอบที่เงื่อนไขตามที่
ตกลงในสัญญา โดย ESCO และสถานประกอบการจะตองทำการวัดพิสูจนการประหยัดพลังงานรวมกัน
หลังการติดตั้งเครื่อง Control Air (IFC) โดยเปรียบเทียบระหวาง การใชเครื่อง Control Air (IFC) กับ
ไมใชเครื่อง Control Air (IFC)
• ถา ESCO ไมไดรับการประหยัดพลังงานที่เทากับ 3 เปอรเซ็นตหรือต่ำกวาทาง ESCO จะดำเนิน
การถอดเครื่องกลับ และจายเงินคืนเต็มตามจำนวนที่สถานประกอบการจายมาเต็มจำนวน 100 เปอรเซ็นต
โดยสถานประกอบการและ ESCO จะตองทำการวัดพิสูจนการประหยัดพลังงานรวมกันหลังจากติดตั้งเครื่อง
Control Air (IFC)
3.6 หนวยงานที่ดำเนินการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด (M&V) คือ บริษัทจัดการพลังงาน
(ESCO) ทีใ่ หบริการเปนผูด ำเนินการตรวจวัดฯ โดยการดำเนินงานดังกลาวขึน้ อยูก บั ขอตกลงระหวางสถาน
ประกอบการและ ESCO

ภาพเครื่อง Intelligent Flow Control (IFC)
Success case of ESCO
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ภาพการดำเนินการตรวจวัดและพิสูจนผล (M&V)

4. ความสำเร็จดานการประหยัดพลังงาน
มูลคาการลงทุน

1,800,000.00

บาท

ผลประหยัดพลังงานที่ ไดรับตอป

1,059,336.00

kWh

88,278.00

kWh

ผลประหยัดพลังงานที่ ไดรับตอเดือน
ผลประหยัดคาใชจายที่ ไดรับตอป
ผลประหยัดคาใชจายที่ ไดรับตอเดือน
ระยะเวลาคืนทุน

3,612,337.20

บาท

301,028.10

บาท

0.48

ป

5. ขอเสนอแนะสูความสำเร็จจากการอนุรักษพลังงานโดยใชบริการ ESCO
ESCO มีวิธีการที่ดีอยูแลวในการนำเสนองาน คือ
1. มีการรับประกันผลการประหยัด หรือความสำเร็จของงาน เนือ่ งจากเงินการลงทุนสูง การรับประกัน
ทำใหงายตอการตัดสินใจ
2. การพาไปดูตัวอยางที่มีการติดตั้งแลวและประสบความสำเร็จ ทำใหงายตอการทำความเขาใจ และ
สอบถามขอมูลที่ตองการไดโดยตรง
หมายเหตุ :
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการ คือ บริษัท เพาเวอร แอร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
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กรณีศึกษาที่ 2
บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด

1.ขอมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ
1.1 ชื่อสถานประกอบการ :
บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด
1.2 สถานที่ตั้ง :
เลขที่ 206 หมู 3 ซอย นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
1.3 ประเภทสถานประกอบการ : โรงงานอุตสาหกรรม ประเภทอุปกรณชิ้นสวนรถยนต
2. แรงจูงใจในการอนุรักษพลังงาน
เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวาในชวงหลายปที่ผานมา พลังงานในรูปแบบตางๆ ถูกใชไปในโรงงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ พลังงานเหลานั้นลวนสงผลกระทบตอระบบการผลิตและคาใชจายดานไฟฟา
และสวนทีเ่ กีย่ วของตามลำดับ บริษทั ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด ดำเนินกิจการดานการผลิต ชิน้ สวนประกอบ
รถยนตฯ ซึ่งบริษัทไดจัดทำแผนและนโยบายดานพลังงานมาอยางตอเนื่อง ทั้งการประกาศนโยบายและ
ประกาศแตงตั้งผูทำงานดานพลังงานในทุกๆ ปอยางตอเนื่อง รวมถึงการศึกษาแนวคิดกรอบกระบวนการ
ดานการอนุรักษพลังงานทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจากการประกาศนโยบายฯ รวมถึงการเปดโอกาสให
หนวยงานตางๆ ในองคกร ไดศึกษาถึงการใชพลังงานในรูปแบบของเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องใช ที่มีสวน
เกี่ยวของกับองคกร โดยรวมมือกันคนหาวิธีการวิเคราะหโครงการในหนวยงานของตน เพื่อปรับปรุงแกไข
ซึ่งจากการรวบรวมขอมูลแตละหนวยงานพบวาพลังงานในระบบอากาศอัดถือเปนตนกำลังในการผลิตที่

Success case of ESCO
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สำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมอบหมายใหผูที่เกี่ยวของศึกษามาตรการประหยัดพลังงานในระบบลมอัด และ
คนหาที่ปรึกษาที่สามารถตอบโจทยดานพลังงานที่เปนปญหาและสามารถวางแผนใหเกิดการประหยัด
พลังงานโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและลดคาใชจายดานพลังงานไฟฟาไปดวย
เปนสำคัญ
บริษัท เพาเวอร แอร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานพลังงานในระบบลมอัด และเปน
หนึ่งในผูเชี่ยวชาญดานพลังงาน (ESCO) ไดจัดสงวิศวกรพรอมทีมงานเขามาดำเนินการแนะนำขั้นตอนและ
เริ่มดำเนินการวางแผนและตรวจวัดประสิทธิภาพการใชพลังงานในระบบลมอัด โดยแนบรายงานผลตางๆ
รายงานตามขั้นตอนเปนระยะๆ ซึ่งจากกระบวนการทำงานดังกลาว ทำใหบริษัทฯ มีความสนใจและตกลง
ดำเนินโครงการฯ โดยมีการทำสัญญาพลังงานตางๆ ตามลำดับ จนกระทั่งแลวเสร็จโครงการยังผลใหเกิด
การประหยัดพลังงานในองคกรซึ่งเปนไปตามสัญญา และทำใหระบบลมอัดในองคกรมีประสิทธิภาพ และ
ทำใหบริษัทฯ สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาไดอยางตอเนื่อง
3. ขอมูลโครงการที่ดำเนินการอนุรักษพลังงาน
3.1 ชื่อโครงการ : การอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัด
3.2 เทคโนโลยีที่ใช : Intelligent Flow Control
3.3 รูปแบบสัญญาพลังงาน : แบบรับประกันผลประหยัด (Guaranteed Saving)
3.4 แหลงเงินทุนของโครงการ : สถานประกอบการเปนผูลงทุน
3.5 เงื่อนไขการรับประกันผลประหยัด/การแบงปนผลประหยัด/การประกันคาพลังงานหรือตนทุน
สาธารณูปโภค และความรับผิดชอบ/การชดเชยของ ESCO ในกรณีที่ผลการดำเนินงานไมเปนไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา
• ESCO รับประกันการประหยัดพลังงานไมต่ำกวา 3 เปอรเซ็นตภายใตการทดสอบที่เงื่อนไขตามที่
ตกลงในสัญญา โดย ESCO และสถานประกอบการจะตองทำการวัดพิสูจนการประหยัดพลังงานรวมกัน
หลังการติดตัง้ เครือ่ ง Control Air (IFC) โดยเปรียบเทียบระหวาง การใชเครือ่ ง Control Air (IFC) กับ
ไมใชเครื่อง Control Air (IFC)
• ถา ESCO ไมไดรับการประหยัดพลังงานที่เทากับ 3 เปอรเซ็นตหรือต่ำกวาทาง ESCO จะดำเนิน
การถอดเครื่องกลับ และจายเงินคืนเต็มตามจำนวนที่สถานประกอบการจายมาเต็มจำนวน 100 เปอรเซ็นต
โดยสถานประกอบการและ ESCO จะตองทำการวัดพิสูจนการประหยัดพลังงานรวมกันหลังจากติดตั้งเครื่อง
Control Air (IFC)
3.6 หนวยงานที่ดำเนินการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด (M&V) คือ บริษัทจัดการพลังงาน
(ESCO) ทีใ่ หบริการเปนผูด ำเนินการตรวจวัดฯ โดยการดำเนินงานดังกลาวขึน้ อยูก บั ขอตกลงระหวางสถาน
ประกอบการและ ESCO
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ภาพเครื่อง Intelligent Flow Control (IFC)

ภาพการดำเนินการตรวจวัดและพิสูจนผล (M&V)
Success case of ESCO
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4. ความสำเร็จดานการประหยัดพลังงาน
มูลคาการลงทุน
ผลประหยัดพลังงานที่ ไดรับตอป
ผลประหยัดพลังงานที่ ไดรับตอเดือน
ผลประหยัดคาใชจายที่ ไดรับตอป
ผลประหยัดคาใชจายที่ ไดรับตอเดือน
ระยะเวลาคืนทุน

2,278,000.00

บาท

163,794.00

kWh

13,649.50

kWh

606,404.11

บาท

50,533.68

บาท

3.76

ป

5. ขอเสนอแนะสูความสำเร็จจากการอนุรักษพลังงานโดยใชบริการ ESCO
การใชบริการผูเชี่ยวชาญและผูใหบริการ ESCO นั้น สิ่งที่ชัดเจนที่สุด คือ การมีกระบวนการ
ทำงานที่เปนระบบ โดยมีสัญญาพลังงานควบคุมการดำเนินงาน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทีมวิศวกรที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมีกรอบระยะการทำงานที่ชัดเจน ทำใหการทำโครงการประสบความสำเร็จไดตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว ไมมีการทิ้งงาน หรือการละทิ้งการทำโครงการ
หมายเหตุ :
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการ คือ บริษัท เพาเวอร แอร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
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กรณีศึกษาที่ 3
บริษัท พี.พี.แพคเกจจิ้ง จำกัด

1.ขอมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ
1.1 ชื่อสถานประกอบการ :
บริษัท พี.พี.แพคเกจจิ้ง จำกัด
1.2 สถานทีต่ ง้ั :
เลขที่ 50/6 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไรขงิ อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210
1.3 ประเภทสถานประกอบการ : โรงงานอุตสาหกรรม ประเภทผลิตภัณฑจากโฟมและเม็ดโฟม
2. แรงจูงใจในการอนุรักษพลังงาน
จากขอมูลระบบไฟฟาของบริษัท พี.พี.แพคเกจจิ้ง จำกัด ทำใหทราบวาประสบปญหาระดับ
แรงดันไฟฟาที่สถานประกอบการไดรับจากสายสงของการไฟฟาฯ มีคาเกินกวามาตรฐานซึ่งเกินกวาความ
จำเปนที่เครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลิตตองการ ดังนั้นหากสามารถปรับปรุงคุณภาพของไฟฟาที่ไดรับ
ก็จะสามารถชวยลดการสูญเสีย หรือชวยใหผูประกอบการสามารถประหยัดพลังงานได 5-10%
3. ขอมูลโครงการที่ดำเนินการอนุรักษพลังงาน
3.1 ชื่อโครงการ : โครงการลดระดับแรงดันไฟฟาโดยการติดตั้งอุปกรณ Voltage Regulator
3.2 เทคโนโลยีที่ใช : อุปกรณปรับระดับแรงดันไฟฟา (Voltage Regulator) ขนาด 1,000 kVA
และขนาด 1,500 kVA
3.3 รูปแบบสัญญาพลังงาน : แบบรับประกันผลประหยัด (Guaranteed Saving)
3.4 แหลงเงินทุนของโครงการ : สถานประกอบการเปนผูลงทุนโดยกองทุน ESCO Fund มูลนิธิ
อนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย
Success case of ESCO
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3.5 เงื่อนไขการรับประกันผลประหยัด/การแบงปนผลประหยัด/การประกันคาพลังงานหรือตนทุน
สาธารณูปโภค และความรับผิดชอบ/การชดเชยของ ESCO ในกรณีที่ผลการดำเนินงานไมเปนไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา
• ESCO จะรับประกันผลประหยัดดานพลังงานไฟฟาของการติดตัง้ อุปกรณ Voltage Regulator
ขนาด 1,000 kVA ไมนอยกวา 6.34% หรือไมนอยกวา 16,500 kWh/เดือน และ รับประกันผลประหยัด
ดานพลังงานไฟฟาของการติดตั้งอุปกรณ Voltage Regulator ขนาด 1,500 kVA ไมนอยกวา 4.84% หรือ
22,250 kWh/เดือน ซึ่งระยะเวลาของสัญญารับประกันผลการประหยัด 5 ป นับจากวันติดตั้งแลวเสร็จ
• กรณีผลการทดสอบการประหยัดพลังงาน คาการประหยัดพลังงานไฟฟาไมลดลงตามที่ไดรับประกัน
ไว ESCO จะสงผูเชี่ยวชาญไปตรวจสอบ เพื่อหาสาเหตุและแกไขภายในระยะเวลาไมเกิน 30 วัน หากไม
สามารถแกไขใหไดผลการประหยัดตามที่ไดรับประกันไว ESCO ยินดีที่จะชดเชยเงินสวนตางจากมูลคา
ผลประหยัดพลังงานไฟฟารายเดือนที่ไดรับประกันไว จนกวาจะครบตามระยะเวลาของสัญญาที่ไดรับประกัน
3.6 หนวยงานที่ดำเนินการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด (M&V) คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร โดยการดำเนินงานดังกลาวขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางสถานประกอบการและ ESCO

ภาพกอนปรับปรุง

ภาพหลังปรับปรุง
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ภาพการดำเนินการตรวจวัดและพิสูจนผล (M&V)

4. ความสำเร็จดานการอนุรักษพลังงาน
มูลคาการลงทุน
ผลประหยัดพลังงานที่ ไดรับตอป
ผลประหยัดพลังงานที่ ไดรับตอเดือน
ผลประหยัดคาใชจายที่ ไดรับตอป
ผลประหยัดคาใชจายที่ ไดรับตอเดือน
ระยะเวลาคืนทุน

6,452,100.00

บาท

470,607.98

kWh

39,217.33

kWh

1,807,134.66

บาท

150,594.55

บาท

3.57

ป

5. ขอเสนอแนะสูความสำเร็จ
ESCO มีหนังสือสัญญารับประกันผลประหยัดทำใหเกิดความมั่นใจกับผลประหยัดที่จะเกิดขึ้น
และผลประหยัดที่ออกมาหลังจากทำการติดตั้งอุปกรณไปแลวก็เกินกวาในสัญญารับประกันผลที่กำหนดไว
ระยะเวลาคืนทุนก็เร็วขึ้นดวย
หมายเหตุ :
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการ คือ บริษัท เอ็นเนอรยี่ พลัส ดีเวลลอปเมนท จำกัด

Success case of ESCO

11

กรณีศึกษาที่ 4

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ไทย ออโต-พารท จำกัด

1.ขอมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ
1.1 ชื่อสถานประกอบการ :
บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ไทย ออโต-พารท จำกัด
1.2 สถานที่ตั้ง :
เลขที่ 60/16 หมู 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง
จังหวัดชลบุรี 21140
1.3 ประเภทสถานประกอบการ : โรงงานอุตสาหกรรม ประเภทชิ้นสวนรถยนต
2. แรงจูงใจในการอนุรักษพลังงาน
ระบบอากาศอัดถือวาเปนตนกำลังที่มีสวนสำคัญสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และดวยกำลังการ
ผลิตที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยภาพรวมนั้น การอนุรักษพลังงานไฟฟาภายในโรงงานจึงมีความสำคัญตามไปดวย
ทั้งนี้ ระบบอากาศอัดเปนระบบที่ใชเครื่องจักรขนาดใหญ และทำงานตลอดเวลา ซึ่งจากการศึกษา
มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัดนั้น ตองมีกระบวนการบริหารจัดการ รวมถึงการออกแบบระบบ
ตางๆ ใหมีความเหมาะสม รองรับการทำงานของแตละองคกรตางกัน และดวยปจจัยและเหตุผลดังกลาว
จึงทำใหหนวยงานมีแนวคิดที่จะปรับปรุงและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพเหมาะสม และสามารถ
ชวยเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟาไดในระยะยาวเขามาเปนสวนหนึ่งในการทำมาตรการอนุรักษพลังงาน
ขององคกรในครั้งนี้
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3. ขอมูลโครงการที่ดำเนินการอนุรักษพลังงาน
3.1 ชื่อโครงการ : การอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัด
3.2 เทคโนโลยีที่ใช : Intelligent Flow Control
3.3 รูปแบบสัญญาพลังงาน : แบบรับประกันผลประหยัด (Guaranteed Saving)
3.4 แหลงเงินทุนของโครงการ : สถานประกอบการเปนผูลงทุน
3.5 เงื่อนไขการรับประกันผลประหยัด/การแบงปนผลประหยัด/การประกันคาพลังงานหรือตนทุน
สาธารณูปโภค และความรับผิดชอบ/การชดเชยของ ESCO ในกรณีที่ผลการดำเนินงานไมเปนไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา
• ESCO รับประกันการประหยัดพลังงานไมต่ำกวา 4 เปอรเซ็นตภายใตการทดสอบที่เงื่อนไขตามที่
ตกลงในสัญญา โดย ESCO และสถานประกอบการจะตองทำการวัดพิสูจนการประหยัดพลังงานรวมกัน
หลังการติดตั้งเครื่อง Control Air (IFC) โดยเปรียบเทียบระหวาง การใชเครื่อง Control Air (IFC) กับ
ไมใชเครื่อง Control Air (IFC)
• ถา ESCO ไมไดรับการประหยัดพลังงานที่เทากับ 4 เปอรเซ็นต หรือต่ำกวาทาง ESCO จะดำเนิน
การถอดเครื่องกลับ และจายเงินคืนเต็มตามจำนวนที่สถานประกอบการจายมาเต็มจำนวน 100 เปอรเซ็นต
โดยสถานประกอบการและ ESCO จะตองทำการวัดพิสูจนการประหยัดพลังงานรวมกันหลังจากติดตั้งเครื่อง
Control Air (IFC)
3.6 หนวยงานที่ดำเนินการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด (M&V) คือ บริษัทจัดการพลังงาน
(ESCO) ทีใ่ หบริการเปนผูด ำเนินการตรวจวัดฯ โดยการดำเนินงานดังกลาวขึน้ อยูก บั ขอตกลงระหวางสถาน
ประกอบการและ ESCO

ภาพเครื่อง Intelligent Flow Control (IFC)
Success case of ESCO
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ภาพการดำเนินการตรวจวัดและพิสูจนผล (M&V)

4. ความสำเร็จดานการอนุรักษพลังงาน
มูลคาการลงทุน
ผลประหยัดพลังงานที่ ไดรับตอป
ผลประหยัดพลังงานที่ ไดรับตอเดือน
ผลประหยัดคาใชจายที่ ไดรับตอป
ผลประหยัดคาใชจายที่ ไดรับตอเดือน
ระยะเวลาคืนทุน

1,200,000.00

บาท

192,150.00

kWh

16,012.50

kWh

672,525.00

บาท

56,043.75

บาท

1.78

ป

5. ขอเสนอแนะสูความสำเร็จ
การใชบริการผูเชี่ยวชาญและผูใหบริการ ESCO นั้น สิ่งที่ชัดเจนที่สุด คือ การมีกระบวนการ
ทำงานที่เปนระบบโดยมีสัญญาพลังงานควบคุมการดำเนินงาน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทีมวิศวกรที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมีกรอบระยะการทำงานที่ชัดเจน ทำใหการทำโครงการประสบความสำเร็จไดตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายหนาที่วางไว มีการรับประกันผลการประหยัดพลังงานที่นาเชื่อถือ และมีรายงาน
การตรวจวัดตามขั้นตอนเปนระยะๆ ที่สำคัญมีการประเมินโครงการในชวงแรกที่เปนชวงของการพูดคุย
นำเสนอ บริษทั ฯ สามารถเลือกหรือพิจารณาทีจ่ ะใชบริการ โดยตัดสินใจจากแนวโนมของโครงการทีเ่ ปน
ไปได จากการออกแบบขั้นตอนการทำงานที่เปนมาตรฐาน และมีความนาเชื่อถือ ทั้งสวนของรายงาน และ
โครงการที่ประสบผลสำเร็จจากการใหบริการของธุรกิจ ESCO ที่มีการนำเสนอในแนวธุรกิจเดียวกัน หรือ
โรงงานที่มีฐานการผลิตสินคาเดียวกัน
หมายเหตุ :
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการ คือ บริษัท เพาเวอร แอร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
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กรณีศึกษาที่ 5

บริษัท ยูนิ-ชารม (ประเทศไทย) จำกัด

1.ขอมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ
1.1 ชื่อสถานประกอบการ :
บริษัท ยูนิ-ชารม (ประเทศไทย) จำกัด
1.2 สถานที่ตั้ง :
เลขที่ 105 หมู 9 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
1.3 ประเภทสถานประกอบการ : โรงงานอุตสาหกรรม ประเภทสิ่งทอ
2. แรงจูงใจในการอนุรักษพลังงาน
ปจจุบนั มีประเด็นปญหาการใชลมของเครือ่ งจักรทีม่ ปี ริมาณ Load ไมคงที่ ขึน้ อยูก บั การใชงาน
ของเครื่องจักรแตละเครื่องที่เกิดการสวิงของปริมาณลมที่ใชงานสูง ไมสามารถควบคุมแรงดันของลมใหคงที่
ไดทำใหมีการสูญเสียลมสวนที่ผลิตมาเกินจากปริมาณ Load ที่ไมคงที่ มีการใชงานอยางตอเนื่อง เนื่องจาก
ไมมีอุปกรณในการควบคุมแรงดันใหคงที่ สงผลให Air Compressor ตองทำงานผลิตลมสงมาจายใหกับ
เครื่องจักรอยูตลอดเวลา ถึงแมเครื่องจักรจะไมมีการใชงาน จึงทำใหไมเกิดการ Unload ของ Air Compressor
และไมสามารถควบคุมการทำงานของ Air Compressor ใหเหมาะสมกับ Load ได ทำใหสูญเสียการใช
พลังงานไฟฟาสูงเกินความจำเปน จากการดำเนินการติดตั้งอุปกรณควบคุมแรงดันลมใหคงที่ Intelligent
Control Pressure จะสามารถลดการใชพลังงานไฟฟาของ Air Compressor ลงได
Success case of ESCO
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3. ขอมูลโครงการที่ดำเนินการอนุรักษพลังงาน
3.1 ชื่อโครงการ : ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องอัดอากาศดวยชุด
ควบคุมดาน Supply Side
3.2 เทคโนโลยีที่ใช : Air Compressor Management Controller
3.3 รูปแบบสัญญาพลังงาน : แบบรับประกันผลประหยัด (Guaranteed Saving)
3.4 แหลงเงินทุนของโครงการ : สถานประกอบการเปนผูลงทุน
3.5 เงื่อนไขการรับประกันผลประหยัด/การแบงปนผลประหยัด/การประกันคาพลังงานหรือตนทุน
สาธารณูปโภค และความรับผิดชอบ/การชดเชยของ ESCO ในกรณีที่ผลการดำเนินงานไมเปนไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา
ESCO มีการรับประกันผลประหยัดเปนมูลคาเงินจากคาพลังงานตอปของเครื่องอัดอากาศชุดที่
ทำการปรับปรุงเทียบกับปกอ นหนานี้ ทัง้ นีค้ า ฐานการใชพลังงาน และการคำนวณประมาณการผลตอบแทน
ทั้งในชวงกอนเริ่มดำเนินการกอสราง และ/หรือติดตั้งงานในแตละมาตรการ หรือที่ไดมีการปรับปรุงใน
ภายหลังจากสาเหตุตางๆ ตามที่ระบุไวในสัญญาจะตองผานการพิจารณาและเปนที่ยอมรับของทั้งสองฝาย
โดยจะจัดทำเปนเอกสารประกอบสัญญาตางหากและมีการลงนามรับรองรวมกัน
หากผลประหยัดไมเปนตามสัญญาที่กำหนด ผูประกอบการมีสิทธิยกเลิกสัญญาโดยไมมีขอผูกมัด
ใดๆ โดยที่ ESCO จะดำเนินการรือ้ ถอนอุปกรณตา งๆ กลับ และทำพืน้ ทีก่ ลับสูส ภาพเดิม โดยไมมคี า ใชจา ย
ใดๆ และ ESCO จะคืนเงินตามที่สถานประกอบการไดชำระใหแก ESCO ทั้งหมดภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่เลิกสัญญา
3.6 หนวยงานที่ดำเนินการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด (M&V) คือ บริษัทจัดการพลังงาน
(ESCO) ทีใ่ หบริการเปนผูด ำเนินการตรวจวัดฯ โดยการดำเนินงานดังกลาวขึน้ อยูก บั ขอตกลงระหวางสถาน
ประกอบการและ ESCO

ภาพการดำเนินงานกอนปรับปรุง

16

ภาพการดำเนินงานหลังปรับปรุง

ภาพการดำเนินการตรวจวัดและพิสูจนผล (M&V)

Success case of ESCO
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4. ความสำเร็จดานการประหยัดพลังงาน
มูลคาการลงทุน
ผลประหยัดพลังงานที่ ไดรับตอป
ผลประหยัดพลังงานที่ ไดรับตอเดือน
ผลประหยัดคาใชจายที่ ไดรับตอป
ผลประหยัดคาใชจายที่ ไดรับตอเดือน
ระยะเวลาคืนทุน

6,452,100.00

บาท

551,775.50

kWh

45,981.92

kWh

2,041,569.36

บาท

170,130.78

บาท

1.45

ป

5. ขอเสนอแนะสูความสำเร็จจากการอนุรักษพลังงานโดยใชบริการ ESCO
จากการใชบริการของ ESCO ทำใหสามารถประหยัดพลังงานไฟฟาลงไดจริง ซึ่งสามารถที่จะ
นำไปขยายผลตอในจุดอื่นๆ ไดอีก และจะตองมองหาเทคโนโลยีรูปแบบใหมๆ เขามาใชในการลดการใช
พลังงานไฟฟาของอุปกรณอื่นๆ เพิ่มเติม
หมายเหตุ :
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการ คือ บริษัท จัดการอากาศอัด จำกัด

18

กรณีศึกษาที่ 6

โรงแรมภูเก็ต ออรคิด รีสอรท แอนด สปา

1.ขอมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ
1.1 ชื่อสถานประกอบการ :
โรงแรมภูเก็ต ออรคิด รีสอรท แอนด สปา
1.2 สถานที่ตั้ง :
เลขที่ 30 ถนนหลวงพอฉวน ตำบลกะรน อำเภอภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 83100
1.3 ประเภทสถานประกอบการ : อาคารธุรกิจ ประเภทโรงแรม
2. แรงจูงใจในการอนุรักษพลังงาน
เนื่องจากผูบริหารเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษพลังงาน ตองการใหองคกรปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานและการจัดการพลังงาน ใหมีความเหมาะสมกับลักษณะและ
ปริมาณพลังงานที่ใชขององคกร รวมถึงมีการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานขององคกร
อยางตอเนื่องและสอดคลองกับการปฏิบัติงานที่ดี มีการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเปนทั้ง ดานบุคลากร
ดานงบประมาณ การฝกอบรม ทำใหทุกคนมีสวนรวมในการจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
3. ขอมูลโครงการที่ดำเนินการอนุรักษพลังงาน
3.1 ชื่อโครงการ : โครงการประหยัดพลังงาน โรงแรมภูเก็ต ออรคิด รีสอรท แอนด สปา
3.2 เทคโนโลยีที่ใช : 1) มาตรการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง
2) มาตรการติดตั้งระบบทำน้ำรอนดวย Heat Pump
3) มาตรการเปลี่ยนมาใชหลอดไฟ LED
Success case of ESCO
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4) มาตรการติดตั้ง Voltage Regulator
5) มาตรการติดตั้ง Variable Speed Drive
6) มาตรการควบคุมอุปกรณอุณหภูมิในหอง Chill และหอง Freezer
3.3 รูปแบบสัญญาพลังงาน : แบบรับประกันผลประหยัด (Guaranteed Saving)
3.4 แหลงเงินทุนของโครงการ : โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงานโดย
ธนาคารกสิกรไทย (Energy Saving Revolving Fund)
3.5 เงื่อนไขการรับประกันผลประหยัด/การแบงปนผลประหยัด/การประกันคาพลังงานหรือตนทุน
สาธารณูปโภค และความรับผิดชอบ/การชดเชยของ ESCO ในกรณีที่ผลการดำเนินงานไมเปนไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา
ESCO มีการรับประกันผลประหยัดดานไฟฟาหากผลประหยัดรวมทีว่ ดั ไดตำ่ กวาคา Minimum
จะจายคาชดเชยสวนที่ขาด
3.6 หนวยงานที่ดำเนินการตรวจรับรองและพิสูจนผลประหยัด (M&V) คือ ศูนยอนุรักษพลังงาน
แหงประเทศไทย โดยการดำเนินงานดังกลาวขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางสถานประกอบการและ ESCO

ภาพการดำเนินงานกอนปรับปรุง

ภาพการดำเนินงานหลังปรับปรุง
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ภาพการดำเนินการตรวจวัดและพิสูจนผล (M&V)

4. ความสำเร็จดานการประหยัดพลังงาน
มูลคาการลงทุน
ผลประหยัดพลังงานที่ ไดรับตอป
ผลประหยัดพลังงานที่ ไดรับตอเดือน
ผลประหยัดคาใชจายที่ ไดรับตอป
ผลประหยัดคาใชจายที่ ไดรับตอเดือน
ระยะเวลาคืนทุน

33,017,372.00

บาท

1,487,909.05

kWh

123,992.42

kWh

5,799,815.17

บาท

483,317.93

บาท

5.7

ป

5. ขอเสนอแนะสูความสำเร็จ
มีสวนชวยใหทุกคนในองคกรไดตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษพลังงานมากขึ้น ซึ่ง
สงผลดีตอองคกรเปนอยางมาก เพิ่มพูนความรูความเขาใจใหคนในองคกรเกี่ยวกับการควบคุมดูแลวิธีการ
จัดการและการอนุรักษพลังงานใหมีประสิทธิภาพ และดำเนินงานเปนไปไดอยางตอเนื่อง
หมายเหตุ :
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการ คือ บริษัท สมารท เอนเนอยี เซฟวิ่ง จำกัด
Success case of ESCO
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กรณีศึกษาที่ 7
โรงพยาบาลราชวิถี

1.ขอมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ
1.1 ชื่อสถานประกอบการ :
โรงพยาบาลราชวิถี
1.2 สถานที่ตั้ง :
เลขที่ 2 ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
1.3 ประเภทสถานประกอบการ : อาคารภาครัฐ ประเภทโรงพยาบาล
2. แรงจูงใจในการอนุรักษพลังงาน
เพื่อลดปริมาณการใชพลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น ยกเลิกการใชสารเคมี ลดปริมาณการใชน้ำ
ในคูลลิ่งทาวเวอร และลดคาใชจายในการบำรุงรักษาคูลลิ่งทาวเวอร โดยเทคโนโลยีโอโซนเปนเทคโนโลยี
สะอาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทั้งยังสามารถควบคุมเชื้อโรคลีจิโอเนลลาไดอีกดวย
3. ขอมูลโครงการที่ดำเนินการอนุรักษพลังงาน
3.1 ชื่อโครงการ : ติดตั้งเครื่องกำเนิดโอโซนเพื่อบำบัดในคอนเดนเซอร
3.2 เทคโนโลยีที่ใช : เครื่องกำเนิดโอโซนเพื่อบำบัดในคอนเดนเซอร
3.3 รูปแบบสัญญาพลังงาน : แบบรับประกันคา Condenser Approach Temperature
3.4 แหลงเงินทุนของโครงการ : สถานประกอบการเปนผูลงทุน
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3.5 เงือ่ นไขการรับประกันผลประหยัด/การแบงปนผลประหยัด/การประกันคาพลังงานหรือตนทุน
สาธารณูปโภค และความรับผิดชอบ/การชดเชยของ ESCO ในกรณีที่ผลการดำเนินงานไมเปนไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา
ESCO รับประกันผลการดำเนินการโดยกำหนดใหคา Condenser Approach Temperature
ที่สภาวะการทำงาน Full Load ของ Chiller ที่มีคาไมเกินจาก คาหลังจากการลาง Tube ใหมบวกดวย
2 องศาฟาเรนไฮต โดยใหทาง ESCO เปนผูดำเนินการลาง Tube และดำเนินการลาง Cooling Tower
ภายหลังจากติดตั้งระบบโอโซนเรียบรอยเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงตอการใชงาน
โดยหากคา Condenser Approach Temperature สูงเกินตามที่กำหนดดังที่กลาวมาขางตน
ESCO จะตองออกคาใชจา ยในการดำเนินการแกไข หรือในการลางทำความสะอาดทัง้ หมดตลอดระยะเวลา
รับประกันระบบ 5 ป และเรงดำเนินการแกไขใหแลวเสร็จภายใน 7 วันทำการ ซึง่ หากไมสามารถดำเนินการ
แกไขไดในระยะเวลาทีก่ ำหนด ทาง ESCO ยินดีใหสถานประกอบการหักคาใชจา ยจากหลักประกันในสัญญา
3.6 หนวยงานที่ดำเนินการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด (M&V) คือ บริษัทจัดการพลังงาน
(ESCO) เปนผูดำเนินการตรวจวัดฯ โดยการดำเนินงานดังกลาวขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางสถานประกอบการ
และ ESCO

ภาพการดำเนินงานกอนปรับปรุง

ภาพการดำเนินงานหลังปรับปรุง

Success case of ESCO
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ภาพการดำเนินการตรวจวัดและพิสูจนผล (M&V)

4. ความสำเร็จดานการอนุรักษพลังงาน
มูลคาการลงทุน
ผลประหยัดพลังงานที่ ไดรับตอป
ผลประหยัดพลังงานที่ ไดรับตอเดือน
ผลประหยัดคาใชจายที่ ไดรับตอป
ผลประหยัดคาใชจายที่ ไดรับตอเดือน
ระยะเวลาคืนทุน

2,850,000.00

บาท

279,385.54

kWh

23,282.13

kWh

1,438,007.66

บาท

119,833.97

บาท

1.98

ป

5. ขอเสนอแนะสูความสำเร็จ
ตองเลือกใชบริการผูผ ลิตทีไ่ ดรบั ความนาเชือ่ ถือและสามารถรับประกันผลประหยัด หรือรับประกัน
คา Condenser Approach Temperature ได เนื่องจากคา Condenser Approach Temperature
มีผลตอการประหยัดพลังงานและการดูและรักษาระบบระบายความรอนของคอนเดนเซอร
หมายเหตุ :
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการ คือ บริษัท ไทยเอ็นเนอรยี่คอนเซอรเวชั่น จำกัด
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กรณีศึกษาที่ 8

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร

1.ขอมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ
1.1 ชื่อสถานประกอบการ :
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร
1.2 สถานที่ตั้ง :
เลขที่ 488 ถนนศรีนครินทร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
1.3 ประเภทสถานประกอบการ : อาคาร ประเภทโรงพยาบาล
2. แรงจูงใจในการอนุรักษพลังงาน
เนื่องจากสถานการณในขณะนั้นหลอดไฟฟาที่ใชอยูเดิมเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน และ
ตองทยอยเปลี่ยนหลอดไฟเปนระยะๆ ทำใหมีคาใชจายตอเนื่องมาโดยตลอด และในขณะนั้นเทคโนโลยีของ
หลอด LED มีราคาลดลงและมีการแขงขันในเรื่องของประสิทธิภาพคอนขางมาก ทำใหมีแนวคิดที่จะเปลี่ยน
หลอดไฟฟาใหมทั้งหมดในคราวเดียวเพื่องายตอการบำรุงรักษาและตรวจสอบอายุการใชงานใหงายขึ้น ดังนั้น
จึงเลือกลงทุนกับกลุมบริษัท ESCO ซึ่งมีขอดีดังนี้
1) รับประกันผลประหยัดของอุปกรณนั้นๆ
2) รับประกันความเสียหายตัวอุปกรณที่เกิดจากการใชงานปกติ
3) ESCO มีเสนอโครงการ DSM Bidding ของภาครัฐ จึงทำใหงายขึ้นในการตัดสินใจลงทุน
โครงการดังกลาวอีกดวย
Success case of ESCO
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3. ขอมูลโครงการที่ดำเนินการอนุรักษพลังงาน
3.1 ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษพลังงานเปลี่ยนหลอด LED ทดแทนหลอดไฟรุนเกา
3.2 เทคโนโลยีที่ใช : หลอดไฟแอลอีดี (LED)
3.3 รูปแบบสัญญาพลังงาน : แบบรับประกันผลประหยัด (Guaranteed Saving)
3.4 แหลงเงินทุนของโครงการ : สถาบันการเงิน บริษัท บางกอกมิตซูบิชิยูเอฟเจ จำกัด
3.5 เงื่อนไขการรับประกันผลประหยัด/การแบงปนผลประหยัด/การประกันคาพลังงานหรือตนทุน
สาธารณูปโภค และความรับผิดชอบ/การชดเชยของ ESCO ในกรณีที่ผลการดำเนินงานไมเปนไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา
ESCO จะรับประกันผลประหยัดที่ 133,890.19 kWh/เดือน คิดเปนเงิน 535,560.77 บาท/เดือน
เปนระยะเวลา 5 ป นับตัง้ แตวนั ทีส่ ถานประกอบการไดตรวจรับอุปกรณประหยัดพลังงานตามเอกสารแนบ
ทายสัญญาที่ติดตั้งครบถวนเรียบรอย และระบบของอุปกรณดังกลาวทำงานไดอยางสมบูรณแลว
หากปรากฎวาในเดือนใด อัตราผลประหยัดมีจำนวนนอยกวาที่รับประกัน ทาง ESCO จะทำการ
ตรวจสอบอุปกรณที่ติดตั้ง และชั่วโมงการใชงานจริง เพื่อหาสาเหตุวาเพราะเหตุใดอัตราผลประหยัดจึง
ลดลงจากที่รับประกันไวภายใน 7 วันทำการ นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูวาจาง หากอัตราประหยัดที่ลดลง
เกิดจากการดอยสมรรถภาพของอุปกรณประหยัดพลังงานหรือเปนเพราะความผิดพลาดจากทาง ESCO
ในกรณีเชนนี้ ESCO ตกลงชดเชยเงินสวนตางที่เกิดขึ้นนั้นใหสถานประกอบการ
3.6 หนวยงานที่ดำเนินการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด (M&V) คือ บริษัทจัดการพลังงาน
(ESCO) เปนผูดำเนินการตรวจวัดฯ โดยการดำเนินงานดังกลาวขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางสถานประกอบการ
และ ESCO

ภาพกอนปรับปรุง
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ภาพหลังปรับปรุง

ภาพการดำเนินการตรวจวัดและพิสูจนผล (M&V)

4. ความสำเร็จดานการอนุรักษพลังงาน
มูลคาการลงทุน
ผลประหยัดพลังงานที่ ไดรับตอป
ผลประหยัดพลังงานที่ ไดรับตอเดือน
ผลประหยัดคาใชจายที่ ไดรับตอป
ผลประหยัดคาใชจายที่ ไดรับตอเดือน
ระยะเวลาคืนทุน

13,956,838.32

บาท

1,816,264.87

kWh

151,355.41

kWh

7,265,059.50

บาท

605,421.62

บาท

1.92

ป

5. ขอเสนอแนะสูความสำเร็จ
กลุมบริษัทชั้นนำของประเทศหลายๆ แหงเลือกที่จะลงทุนกับกลุมบริษัทรับจัดการพลังงาน
(ESCO) เพื่อที่จะลดภาวะความเสี่ยงในระยะยาวที่ไมเปนไปตามแผนที่วางไว ทั้งในเรื่องของผลประหยัด
และประสิทธิภาพรวมถึงอายุการใชงานอุปกรณเอง และเลือกที่จะนำเงินไปลงทุนอยางอื่นเพื่อการเติบโต
ทางธุรกิจไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน
หมายเหตุ:
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการ คือ บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด
Success case of ESCO

27

กรณีศึกษาที่ 9
บริษัท โสสุโก เซรามิค จำกัด

1. ขอมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ
1.1 ชื่อสถานประกอบการ :
บริษัท โสสุโก เซรามิค จำกัด
1.2 สถานที่ตั้ง :
เลขที่ 33/2 ถนนริมคลองระพีพัฒน ตำบลหนองปลิง
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
1.3 ประเภทสถานประกอบการ : โรงงานอุตสาหกรรม ประเภทอโลหะ
2. แรงจูงใจในการอนุรักษพลังงาน
เพื่อเปนการลดพลังงานและลดตนทุนในการผลิตในองคกร
3. ขอมูลโครงการที่ดำเนินการอนุรักษพลังงาน
3.1 ชื่อโครงการ : ติดตั้ง Voltage Regulator 1500 kVA
3.2 เทคโนโลยีที่ใช : อุปกรณปรับระดับแรงดันไฟฟา (Voltage Regulator)
3.3 รูปแบบสัญญาพลังงาน : แบบรับประกันผลประหยัด (Guaranteed Saving)
3.4 แหลงเงินทุนของโครงการ : สถานประกอบการเปนผูลงทุน
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3.5 เงื่อนไขการรับประกันผลประหยัด/การแบงปนผลประหยัด/การประกันคาพลังงานหรือตนทุน
สาธารณูปโภค และความรับผิดชอบ/การชดเชยของ ESCO ในกรณีที่ผลการดำเนินงานไมเปนไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา
ESCO ขอรับประกันระยะเวลาคืนทุนของอุปกรณ หรือประหยัดไดไมนอยกวามูลคาตามขอมูล
ที่ระบุในรายงานผลประหยัดตามเอกสารแนบทายสัญญา โดยดูผลการประหยัดจากการทดสอบของที่ปรึกษา
ดานการอนุรักษพลังงาน จากหนวยงานกลาง หากผลการทดสอบปรากฎวาคาการประหยัดพลังงานไฟฟา
ไมลดลง ตามที่ ESCO รับประกันไว ESCO จะสงผูเชี่ยวชาญไปตรวจสอบ เพื่อหาสาเหตุและแกไขภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 7 วัน หากไมสามารถแกไขใหไดผลการประหยัดตามที่ไดรับประกันไว ESCO ยินดีที่จะ
ชดเชยเงินสวนตางใหกับสถานประกอบการจนกวาจะครบการคืนทุนที่ระบุไวขางตน
3.6 หนวยงานที่ดำเนินการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด (M&V) คือ สถาบันวิจัยพลังงาน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาพการดำเนินงานกอนปรับปรุง

ภาพการดำเนินงานหลังปรับปรุง
Success case of ESCO
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ภาพการดำเนินการตรวจวัดและพิสูจนผล (M&V)
4. ความสำเร็จดานการประหยัดพลังงาน
มูลคาการลงทุน
ผลประหยัดพลังงานที่ ไดรับตอป
ผลประหยัดพลังงานที่ ไดรับตอเดือน
ผลประหยัดคาใชจายที่ ไดรับตอป
ผลประหยัดคาใชจายที่ ไดรับตอเดือน
ระยะเวลาคืนทุน

2,443,000.00

บาท

251,750.40

kWh

20,972.20

kWh

928,958.98

บาท

77,413.25

บาท

2.6

ป

5. ขอเสนอแนะสูความสำเร็จ
มีการใชพื้นฐานทางวิศวกรรมในการออกแบบและติดตั้งอุปกรณประหยัดพลังงาน และมีการ
การันตีผลประหยัดในการทำโครงการ
หมายเหตุ :
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการ คือ บริษัท เครสโก คอรปอเรชั่น จำกัด
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กรณีศึกษาที่ 10
บริษัท ไฮไท ซีฟูด จำกัด

1. ขอมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ
1.1 ชื่อสถานประกอบการ :
บริษัท ไฮไท ซีฟูด จำกัด
1.2 สถานที่ตั้ง :
เลขที่ 64/2 หมู 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลบานนา อำเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา 90130
1.3 ประเภทสถานประกอบการ : โรงงานอุตสาหกรรม ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
2. แรงจูงใจในการอนุรักษพลังงาน
เนื่องจากผูบริหารไดตระหนักถึงการเปนผูใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเปนการ
ลดปริมาณการใชพลังงานตอหนวยการผลิตสินคา ซึ่งเปนการประหยัดคาใชจายขององคกรและยังเปนการ
ชวยลดปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการใชพลังงาน
3. ขอมูลโครงการที่ดำเนินการอนุรักษพลังงาน
3.1 ชื่อโครงการ :
โครงการประหยัดพลังงาน บริษัท ไฮไท ซีฟูด จำกัด
3.2 เทคโนโลยีที่ใช : 1) มาตรการเปลี่ยนมาใชหลอดไฟ LED
2) มาตรการควบคุมอุณหภูมิ Cold Storage
3) มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบระบายความรอนคอมเพรสเซอร
4) มาตรการเปลี่ยนคอมเพรสเซอรประสิทธิภาพสูง
5) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำแข็งโดยการใชน้ำ Defrost
Success case of ESCO
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3.3 รูปแบบสัญญาพลังงาน : แบบรับประกันผลประหยัด (Guaranteed Saving)
3.4 แหลงเงินทุนของโครงการ : สถานประกอบการเปนผูลงทุน
3.5 เงื่อนไขการรับประกันผลประหยัด/การแบงปนผลประหยัด/การประกันคาพลังงานหรือตนทุน
สาธารณูปโภค และความรับผิดชอบ/การชดเชยของ ESCO ในกรณีทผ่ี ลการดำเนินงานไมเปนไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา
ESCO มีการรับประกันผลประหยัดดานไฟฟาหากผลประหยัดรวมที่วัดไดต่ำกวาคา Minimum
จะจายคาชดเชยสวนที่ขาด
3.6 หนวยงานที่ดำเนินการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด (M&V) คือ ศูนยอนุรักษพลังงานแหง
ประเทศไทย โดยการดำเนินงานดังกลาวขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางสถานประกอบการและ ESCO

ภาพการดำเนินงานกอนปรับปรุง

ภาพการดำเนินงานหลังปรับปรุง

32

ภาพการดำเนินการตรวจวัดและพิสูจนผล (M&V)
4. ความสำเร็จดานการอนุรักษพลังงาน
มูลคาการลงทุน
ผลประหยัดพลังงานที่ ไดรับตอป
ผลประหยัดพลังงานที่ ไดรับตอเดือน
ผลประหยัดคาใชจายที่ ไดรับตอป
ผลประหยัดคาใชจายที่ ไดรับตอเดือน
ระยะเวลาคืนทุน

4,317,600.00

บาท

215,587.90

kWh

17,965.66

kWh

732,753.66

บาท

61,062.81

บาท

5.89

ป

5. ขอเสนอแนะสูความสำเร็จ
1. ควรสำรวจขอมูลพื้นฐานขององคกรอยางแทจริงกอนนำเสนอมาตรการประหยัดพลังงาน
2. มาตรการประหยัดพลังงานควรเปนมาตรการที่มีตนทุนไมสูงเกินไปและสามารถเห็นผลการ
ประหยัดพลังงานไดชัดเจน
3. มาตรการทุกมาตรการควรมีวิธีการวัดและประเมินผลการประหยัดพลังงานที่ชัดเจน
4. เมือ่ ผลการดำเนินงานตามมาตรการเกิดปญหา เชน ผลประหยัดไมไดตามทีก่ ำหนด บริษทั ESCO
ควรจะมีการพูดคุยและหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน
หมายเหตุ :
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการ คือ บริษัท สมารท เอนเนอยี เซฟวิ่ง จำกัด

Success case of ESCO
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ขอขอบคุณ
สถานประกอบการ ไดแก
• บริษัท โทคิน อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด
• บริษัท พี.พี.แพคเกจจิ้ง จำกัด
• บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต-พารท จำกัด
• บริษัท ยูนิ-ชารม (ประเทศไทย) จำกัด
• โรงแรมภูเก็ต ออรคิด รีสอรท แอนด สปา
• โรงพยาบาลราชวิถี
• โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร
• บริษัท โสสุโก เซรามิค จำกัด
• บริษัท ไฮไท ซีฟูด จำกัด

บริษัทจัดการพลังงาน
(Energy Service Company: ESCO) ไดแก
• บริษัท เครสโก คอรปอเรชั่น จำกัด
• บริษัท จัดการอากาศอัด จำกัด
• บริษัท ไทยเอ็นเนอรยี่คอนเซอรเวชั่น จำกัด
• บริษัท เพาเวอร แอร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
• บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด
• บริษัท สมารท เอนเนอยี เซฟวิ่ง จำกัด
• บริษัท เอ็นเนอรยี่ พลัส ดีเวลลอปเมนท จำกัด
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ESCO

ติดตอสอบถามขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการพลังงาน

สถาบันพลังงานเพื1ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเชิงสรางสรรค ชั้น 7
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 02-345-1250-1
E-mail : admin@thaiesco.org,
escocenter.iie@gmail.com

www.thaiesco.org

