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รายละเอียดงานสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทนสําหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดพลังงาน (ESCO)  

 
สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ดําเนินการจัดทํา "โครงการ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสําหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน 
(ESCO)" โดยได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) 

กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

และพลังงานทดแทนด้วยศักยภาพของ ESCO ตามยุทธศาสตร์หลักของแผนอนุรักษ์พลังงานปี 2558 - 2579 

และเพ่ือส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบริการบริษัทจัดการพลังงาน 

ซ่ึงมาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) ได้

ถูกกําหนดเป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์หลักภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปีดังกล่าว ท่ียังคงต้องมีการส่งเสริม

อย่างต่อเน่ือง โดยหลักการท่ีสําคัญของ ESCO เป็นการดําเนินการประหยัดพลังงานในลักษณะท่ีมีการ

รับประกันผลประหยัดให้กับเจ้าของโครงการ และการชดเชยหากผลท่ีได้รับไม่เป็นตามข้อตกลงตามสัญญา 

โดยมีการตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัดท่ีชัดเจน  

 
โดยผลการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานด้วยบริษัทจัดการพลังงาน  (ESCO) ในช่วงปี พ  .ศ  . 2552 – 

2561 ท่ีผ่านมา สามารถผลักดันให้เกิดสัญญาการลงทุนโครงการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไก ESCO ได้ถึง 625 
โครงการ   โดยมีเงินลงทุนรวมท้ังสิ้นประมาณ 23,096.51 ล้านบาท และก่อให้เกิดผลประหยัดพลังงานได้เป็น
มูลค่ากว่า 5,528.71 ล้านบาท หรือคิดเป็น 124.08 ktoe 

 
 ท้ังน้ีสถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนาเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสําหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัท

จัดการพลังงาน (ESCO) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและกระตุ้นให้เกิดการดําเนินธุรกิจ และการ

ลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานรวมถึงเปิดโอกาสให้บริษัทจัดการพลังงานได้แสดงศักยภาพ รวมถึงเพ่ือให้เกิด

การพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มผู้ประกอบการ  
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1. ESCO Information Center ศูนย์กลางการส่งเสริมธุรกิจ ESCO ภายใต้
การดําเนินงานของสถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ  
 

            สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีวิสัยทัศน์และความมุ่งม่ันท่ีจะ
ช่วยผลักดันการส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ประโยชน์การลงทุนด้านพลังงานด้วยธุรกิจบริษัทจัด
การพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) ให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายมากย่ิงข้ึน ซ่ึงส่งผลให้สถาน
ประกอบการท่ีสนใจรับบริการจาก ESCO ได้รับผลประโยชน์จากการประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนการผลิต 
ในสถานประกอบการของตน โดยผลักดันให้มีการตรวจวิเคราะห์ปัญหาด้านพลังงาน พร้อมท้ังลงมือดําเนินการ
ปรับปรุงด้วยวิธีการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ นอกจากน้ี ได้จัดต้ังศูนย์กลางข้อมูลของบริษัทจัด
การพลังงานต่างๆ (ESCO Information Center) มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายระหว่างบริษัทจัด
การพลังงาน ผู้ประกอบการ และสถาบันการเงินมากย่ิงข้ึน  
 

 

 

 

 

พันธกิจของ ESCO Information Center  
 ศูนย์กลางข้อมูลเพ่ือเชื่อมโยงกันระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน ผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน 

เพ่ือให้ผู้ประกอบการท่ีสนใจสามารถรับทราบข้อมูลรูปแบบการให้บริการและประโยชน์ท่ีจะได้รับ
จากการใช้บริการจากบริษัทจัดการพลังงานได้ง่ายย่ิงข้ึน 

 สร้างความเชื่อม่ันให้แก่สถาบันการเงินให้ร่วมกันสนับสนุนการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานมาก
ย่ิงข้ึน โดยมีการทบทวนผลการดําเนินงานด้วยการรวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการดําเนินการของธุรกิจ ESCO เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขต่อไป 

 การศึกษาถึงแนวทางการขยายผลการอนุรักษ์พลังงานโดยบริษัทการจัดการ  ด้วยการกําหนดเป็น
แผนการส่งเสริมระยะยาว เพ่ือให้เกิดเป็นระบบอย่างย่ังยืน 
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ภาพท่ี 1 บทบาทหน้าท่ีของ ESCO Information Center 
 
สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังคงมุ่งเน้นการส่งเสริมธุรกิจ ESCO 

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานด้วยศักยภาพของ ESCO ตามยุทธศาสตร์หลักแผนอนุรักษ์

พลังงานปี 2558 - 2579 ในปี 2562 ได้ดําเนินการโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

สําหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ซ่ึงได้รับการสนับสนุนสํานักงานบริหารกองทุนเพ่ือ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

 เพ่ือส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบริการของบริษัทจัด

การพลังงาน และผลักดันให้มีสถานประกอบการท่ีประสบความสําเร็จบริการของบริษัทจัด

การพลังงานเพ่ือนํามาเป็นตัวอย่างในการการศึกษาและนํามาประยุกต์ใช้กับตนเองได้อย่าง

เหมาะสม 

 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรของบริษัทจัดการพลังงานให้มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญในการดําเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยรูปแบบ ESCO ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เพ่ือพัฒนาระบบรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทยให้มีการดําเนินงานเป็นไป

ตามมาตรฐานท่ีกําหนด และยกระดับคุณภาพของบริษัทจัดการพลังงานให้มีความน่าเชื่อถือ 
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กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ ESCO และแนวทางการพัฒนาศักยภาพ ESCO ในไทย 
 สัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการฯ 

- เพ่ือชี้แจงข้อมูล วัตถุประสงค์ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายใต้โครงการฯ และ

 สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา 

- เพ่ือส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)   

- เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและกระตุ้นให้เกิดการดําเนินธุรกิจ และการลงทุนด้านการ

 อนุรักษ์พลังงานรวมถึงเปิดโอกาสให้บริษัทจัดการพลังงานได้แสดงศักยภาพ 

- เพ่ือให้เกิดการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มผู้ประกอบ การ 

- เพ่ือให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เกิดความเข้าใจถึงธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 
 

 สัมมนาย่อยในกรุงเทพฯ และภูมิภาค (ESCO Roadshow) 
- เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการฯ รวมถึงแนะนําการอนุรักษ์พลังงานด้วยรูปแบบ ESCO และ

ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการใช้บริการ ESCO 

- ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบริการของบริษัทจัด

การพลังงาน จากการพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูล และ ESCO ได้มีโอกาส แนะนํารูปแบบการ

ให้บริการกับสถานประกอบการ 

          
ภาพท่ี 2 สัมมนาย่อยในกรุงเทพฯ และภูมิภาค (ESCO Roadshow)  

 

 สัมมนา Thailand ESCO Fair 
 เพ่ือเผยแพร่ผลสําเร็จจากการดําเนินโครงการฯ รวมถึงผลงานท่ีประสบความสําเร็จจากการ

ใช้บริการ ESCO การมอบรางวัลให้สถานประกอบการท่ีประสบความสําเร็จจากการใช้บริการ ESCO 

ให้เป็นกรณีศึกษาสําหรับสถานประกอบการท่ีสนใจลดการใช้พลังงาน และการมอบรางวัลบริษัทจัด

การพลังงาน ท่ีมีผลการดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนการมอบรางวัลให้แก่สถาบัน

การเงินท่ีให้การสนับสนุนธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน พร้อมกับมีการจัดบูธนิทรรศการเพ่ือแนะนํา

จากบริษัทจัดการพลังงาน แหล่งเงินทุน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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ภาพท่ี 3 สัมมนา Thailand ESCO Fair 

 

 อบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สําหรับผู้ประกอบการ 
- เพ่ือให้สถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการของ ESCO ท้ังในด้านการทําสัญญา

พลังงาน การตรวจวัดและพิสูจน์ผลในมาตรการต่างๆ 

- เพ่ือให้สถานประกอบการนําความรู้ความเข้าใจท่ีได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับ

หน่วยงานของตนเอง รวมถึงการพิจารณาเลือกใช้บริษัทจัดการพลังงานท่ีมีเหมาะสม 

   
ภาพท่ี 4 งานอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สําหรับผู้ประกอบการ 

 

 อบรม ESCO Training Program 
- เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดําเนินธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) อย่างถูกต้อง

และมีมาตรฐาน 

- เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการด้านต่างๆ ท่ีจําเป็นสําหรับการดําเนินธุรกิจบริษัทจัด

การพลังงานให้ประสบผลสําเร็จ 

- เพ่ือเป็นหลักสูตรพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาต่อยอดสําหรับการเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมรับรอง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพบริษัทจัดการพลังงานในระดับนานาชาติต่างๆ   
 

 อบรมระบบรับรองการดําเนินงานบริษัทจัดการพลังงานไทย 
 เพ่ือชี้แจ้งแนวทางการข้ึนทะเบียน/การต่ออายุใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน การ

ควบคุมคุณภาพและกํากับดูแลบริษัทจัดการพลังงาน การขอใบรับรองมาตรฐานการดําเนินงานของ

บริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate) และหลักเกณฑ์การพิจารณาให้โล่ประกาศเกียรติคุณ

แก่บริษัทจัดการพลังงาน 
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 กิจกรรมศึกษาโครงการตัวอย่างท่ีประสบความสําเร็จจากการใช้บริการ ESCO 
      เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีจะสร้างความเชื่อม่ันถึงการดําเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยบริษัทจัด

การพลังงาน (ESCO) ให้แก่สถานประกอบการ แหล่งเงินทุน และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

   
ภาพท่ี 5 กิจกรรมศึกษาโครงการตัวอย่างท่ีประสบความสําดร็จจากการใช้บริการ ESCO 

 

 กิจกรรมการพัฒนาต่อยอดความรู้นวัตกรรมด้านพลังงานสําหรับ ESCO 
 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในนวัตกรรมพลังงานใหม่ๆ และนํามาพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้

ให้แก่บริษัทจัดการพลังงานและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปประยุกต์ใช้ และการนําเทคโนโลยีด้าน

พลังงานมาใช้ในการอนุรักษ์พลังงานในประเทศ รวมถึงมีการระดมความเห็นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้องการพัฒนานวัตกรรมพลังงานสําหรับบริษัทจัดการพลังงานในอนาคต 

 
นอกจากน้ี ภายใต้โครงการฯ ได้มีการจัดทําสื่อเผยแพร่ต่างๆ เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้รับข้อมูลเก่ียวกับการ

อนุรักษ์พลังงานด้วยบริการ ESCO และข่าวสารการดําเนินโครงการอย่างท่ัวถึง 

 ส่ือเผยแพร่ ประกอบด้วย 
- เว็บไซต์ข้อมูลส่งเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานไทย (www.thaiesco.org) 

- เอกสารเผยแพร่ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานจากการใช้บริการ ESCO 

- รายงานประจําปี (Annual Report) 

- คู่มือมาตรฐานการทํางานสําหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย (Code of Practice: CoP) 

- คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification: 

M&V) 

- สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ โดยมี Facebook Fan page และ Line Official 
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สําหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน 

2. ESCO ทางเลือกใหม่สําหรับการอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการ
2.1 ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 

ให้บริการในด้านการอนุรักษ์พลังงานและ

ครอบคลุมถึงการให้คําปรึกษา การเสนอโครงการ การบริหารโครงการ การออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะห์

การใช้พลังงาน ติดต้ังอุปกรณ์ และดําเนินงานสําหรับโครงการอนุรักษ์พลังงานและ

จัดหาหรือแนะนําแหล่งเงินทุนสําหรับโครงการด้านพลังงาน เป็นต้น โดยบริการของ 

รับประกันผลการดําเนินงานท่ีมีกระบวนการตรวจวัด และพิสูจน์ผลการดําเนินการอย่างชัดเจน 

อันถือเป็นหลักสําคัญย่ิงของการดําเนินธุรกิจน้ี ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจว่าความเสี่ยง

ด้านเทคนิคของโครงการพลังงานได้ถูกรับประกันโดย 

บริการ 
 

2.2 การให้บริการท่ีครบวงจรของบริษัทจัดการพลังงาน 
 ตรวจสอบ ตรวจวัดและวิเคราะห์กา

 จัดเตรียมเอกสารเสนอโครงการและการออกแบบด้านวิศวกรรม

 การจัดหาหรือแนะนําแหล่งเงินทุนสนับสนุนสําหรับค่าใช้จ่ายท้ังหมดของโครงการ

 จัดหาหรือช่วยจัดหาอุปกรณ์ การติดต้ัง การก่อสร้าง การควบคุม และการซ่อมบํารุง

 การบริหารโครงการ

 ตรวจสอบและประเมินผลการประหยั

 ฝึกอบรม และให้บริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน

 รับประกันผลการประหยัดพลังงาน

 ชดเชยส่วนต่างกรณีผลการประหยัดไม่เป็นตามข้อตกลง
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สําหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)   

ทางเลือกใหม่สําหรับการอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการ
กิจบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company; ESCO)

ให้บริการในด้านการอนุรักษ์พลังงานและ/หรือพลังงานทดแทน ท่ีให้บริการครบวงจร โดยการบริการจะ

ครอบคลุมถึงการให้คําปรึกษา การเสนอโครงการ การบริหารโครงการ การออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะห์

ติดต้ังอุปกรณ์ และดําเนินงานสําหรับโครงการอนุรักษ์พลังงานและ/หรือพลังงานทดแทน การ

จัดหาหรือแนะนําแหล่งเงินทุนสําหรับโครงการด้านพลังงาน เป็นต้น โดยบริการของ ESCO 

รับประกันผลการดําเนินงานท่ีมีกระบวนการตรวจวัด และพิสูจน์ผลการดําเนินการอย่างชัดเจน 

อเป็นหลักสําคัญย่ิงของการดําเนินธุรกิจน้ี ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจว่าความเสี่ยง

พลังงานได้ถูกรับประกันโดย ESCO อย่างเต็มท่ีตลอดระยะเวลาสัญญา

การให้บริการท่ีครบวงจรของบริษัทจัดการพลังงาน  
ตรวจสอบ ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน  

จัดเตรียมเอกสารเสนอโครงการและการออกแบบด้านวิศวกรรม 

การจัดหาหรือแนะนําแหล่งเงินทุนสนับสนุนสําหรับค่าใช้จ่ายท้ังหมดของโครงการ

จัดหาหรือช่วยจัดหาอุปกรณ์ การติดต้ัง การก่อสร้าง การควบคุม และการซ่อมบํารุง

การบริหารโครงการ 

ตรวจสอบและประเมินผลการประหยัดพลังงานของโครงการ  

ฝึกอบรม และให้บริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน 

รับประกันผลการประหยัดพลังงาน 

ชดเชยส่วนต่างกรณีผลการประหยัดไม่เป็นตามข้อตกลง 

หน้าท่ี 7 

ทางเลือกใหม่สําหรับการอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการ 
Energy Service Company; ESCO) เป็นธุรกิจท่ี

หรือพลังงานทดแทน ท่ีให้บริการครบวงจร โดยการบริการจะ

ครอบคลุมถึงการให้คําปรึกษา การเสนอโครงการ การบริหารโครงการ การออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะห์

หรือพลังงานทดแทน การ

ESCO จะต้องมีสัญญา

รับประกันผลการดําเนินงานท่ีมีกระบวนการตรวจวัด และพิสูจน์ผลการดําเนินการอย่างชัดเจน 

อเป็นหลักสําคัญย่ิงของการดําเนินธุรกิจน้ี ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจว่าความเสี่ยง

อย่างเต็มท่ีตลอดระยะเวลาสัญญา

การจัดหาหรือแนะนําแหล่งเงินทุนสนับสนุนสําหรับค่าใช้จ่ายท้ังหมดของโครงการ 

จัดหาหรือช่วยจัดหาอุปกรณ์ การติดต้ัง การก่อสร้าง การควบคุม และการซ่อมบํารุง  
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สําหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน 

2.3 ขีดความสามารถของ
 ความสามารถในการจัดหาเงินทุนสําหรับค่าใช้จ่ายท้ังหมดของโครงการ

 ความสามารถในการตรวจวัดการใช้พลังงาน 

 การนําเสนอบริการเบ็ดเสร็จ ได้แก่การตรวจวัด
โครงการ, การเริ่มเดินเครื่อง
เทคโนโลยี) และการฝึกอบรม

 สามารถประกันผลงาน โดยก

 สามารถให้ความช่วยเหลือ แนะนําและบริการจัดหาเงินทุนเพ่ือดําเนินโครงการ
 

2.4 รูปแบบสัญญาพลังงาน 
EPC)  

1) รูปแบบรับประกันผลประหยัดพลังงาน 
รูปบบน้ีผู้รับบริการ (สถานประกอบการ

อนุรักษ์พลังงาน และ/หรือพลังงานทดแทน พร้อมกับมีการจัดทําสัญญาพลังงานระหว่างผู้รับบริการกับ 

โดยประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการท่ีสามารถดําเนินการได้ จะเท่ากับหรือมากกว่าค่าใช้จ่ายท่ี

ผู้รับบริการจะต้องจ่ายในการลงทุน 

ถ้าหากผลประโยชน์สุทธิของโครงการท่ีสามารถดําเนิ

ผลประโยชน์สุทธิ ท่ีกําหนดในสัญญาแล้ว 

ผู้รับบริการ แต่ในทางตรงข้าม หากผลประโยชน์สุทธิสูงกว่าท่ีกําหนดในสัญญา 

ผู้รับบริการต้องแบ่งผล

 
2) รูปแบบแบ่งผลประหยัดพลังงาน

รูปแบบน้ี ESCO เป็นผู้ลงทุน และรับความเสี่ยงค่าใช้จ่ายท่ีได้ลงทุนก่อนแล้วนําเอาผลประโยชน์สุทธิ

ของโครงการท่ีสามารถดําเนินการได้มาแบ่งผลประโยชน์ระหว่าง 

ข้อตกลงในสัญญาพลังงานสัดส่วนของจํานวนเงินตอบแทนจากการประหยัดพลังงานท่ีต้องแบ่ง

ให้ ESCO จะมากกว่ารูปแบบแรก เพราะ 

ให้ก่อน  
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สําหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)   

ขีดความสามารถของ ESCO 

ความสามารถในการจัดหาเงินทุนสําหรับค่าใช้จ่ายท้ังหมดของโครงการ

ามสามารถในการตรวจวัดการใช้พลังงาน (Energy Audit) แบบเบ็ดเสร็จ

การนําเสนอบริการเบ็ดเสร็จ ได้แก่การตรวจวัด, การออกแบบด้านวิศวกรรม
การเริ่มเดินเครื่อง, การบริหารพลังงาน (รวมถึง O&M ของอุปกรณ์และ

และการฝึกอบรม 

สามารถประกันผลงาน โดยการตรวจสอบติดตามและพิสูจน์ปริมาณพลังงานท่ีประหยัดได้

สามารถให้ความช่วยเหลือ แนะนําและบริการจัดหาเงินทุนเพ่ือดําเนินโครงการ

รูปแบบสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: 

รูปแบบรับประกันผลประหยัดพลังงาน (Guaranteed Saving) 
สถานประกอบการ) เป็นผู้ลงทุน โดยมี ESCO รับประกันผลการดําเนินโครงการ

หรือพลังงานทดแทน พร้อมกับมีการจัดทําสัญญาพลังงานระหว่างผู้รับบริการกับ 

โดยประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการท่ีสามารถดําเนินการได้ จะเท่ากับหรือมากกว่าค่าใช้จ่ายท่ี

  

ถ้าหากผลประโยชน์สุทธิของโครงการท่ีสามารถดําเนิ

ผลประโยชน์สุทธิ ท่ีกําหนดในสัญญาแล้ว ESCO จะเป็นผู้ชดเชยส่วนท่ีขาดให้กับ

ผู้รับบริการ แต่ในทางตรงข้าม หากผลประโยชน์สุทธิสูงกว่าท่ีกําหนดในสัญญา 

ผู้รับบริการต้องแบ่งผลประโยชน์สุทธิส่วนท่ีสูงกว่าการรับประกันให้กับ 

รูปแบบแบ่งผลประหยัดพลังงาน (Shared Saving) 

เป็นผู้ลงทุน และรับความเสี่ยงค่าใช้จ่ายท่ีได้ลงทุนก่อนแล้วนําเอาผลประโยชน์สุทธิ

ของโครงการท่ีสามารถดําเนินการได้มาแบ่งผลประโยชน์ระหว่าง ESCO กับ ผู้รับบริการ ตาม

ข้อตกลงในสัญญาพลังงานสัดส่วนของจํานวนเงินตอบแทนจากการประหยัดพลังงานท่ีต้องแบ่ง

จะมากกว่ารูปแบบแรก เพราะ ESCO ต้องแบกรับความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายท่ีได้ลงทุน

หน้าท่ี 8 

ความสามารถในการจัดหาเงินทุนสําหรับค่าใช้จ่ายท้ังหมดของโครงการ  

แบบเบ็ดเสร็จ 

การออกแบบด้านวิศวกรรม, การบริหาร
ของอุปกรณ์และ

ารตรวจสอบติดตามและพิสูจน์ปริมาณพลังงานท่ีประหยัดได้ 

สามารถให้ความช่วยเหลือ แนะนําและบริการจัดหาเงินทุนเพ่ือดําเนินโครงการ 

(Energy Performance Contract: 

 
รับประกันผลการดําเนินโครงการ

หรือพลังงานทดแทน พร้อมกับมีการจัดทําสัญญาพลังงานระหว่างผู้รับบริการกับ ESCO 

โดยประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการท่ีสามารถดําเนินการได้ จะเท่ากับหรือมากกว่าค่าใช้จ่ายท่ี

ถ้าหากผลประโยชน์สุทธิของโครงการท่ีสามารถดําเนินการได้จริงตํ่ากว่า

จะเป็นผู้ชดเชยส่วนท่ีขาดให้กับ

ผู้รับบริการ แต่ในทางตรงข้าม หากผลประโยชน์สุทธิสูงกว่าท่ีกําหนดในสัญญา 

ประโยชน์สุทธิส่วนท่ีสูงกว่าการรับประกันให้กับ ESCO 

เป็นผู้ลงทุน และรับความเสี่ยงค่าใช้จ่ายท่ีได้ลงทุนก่อนแล้วนําเอาผลประโยชน์สุทธิ

ผู้รับบริการ ตาม

ข้อตกลงในสัญญาพลังงานสัดส่วนของจํานวนเงินตอบแทนจากการประหยัดพลังงานท่ีต้องแบ่ง

ต้องแบกรับความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายท่ีได้ลงทุน



 

สัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
สําหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน 

3) รูปแบบอ่ืนๆ เช่น การประกันค่าพลังงานหรือต้นทุนสาธารณูปโภค 

Rebate/ Chauffage) เป็นต้น

รูปแบบน้ี ผู้รับบริการหรือ 

ตามราคาท่ีตกลงให้กับผู้รับบริการ ซ่ึง

รับผิดชอบระบบการจ่ายพลังงานตลอดระยะ

พลังงานตามข้อตกลงในสัญญา  

 

3. แนวทางการคัดเลือกบริษัทจัดการพลังงานสําหรับผู้ประกอบการ
สถานประกอบการท่ีสนใจดําเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้กลไก 

บริษัทจัดการพลังงาน  (ESCO) ได้เองจากก

บริหารจัดการของ ESCO ท่ีเข้าร่วมประมูลงานฯ ประเมินผลจากการสัมภาษณ์และแหล่งอ้างอิงท่ี 

เพ่ือให้ได้ ESCO ท่ีเหมาะสมตามท่ีสถานประกอบการต้องการ โดยสามารถสรุปเป็นข้อพิจารณาเบ้ืองต้นในการ

คัดเลือกบริษัทจัดการพลังงานสําหรับผู้ประกอบการได้ ดังน้ี

1. ประสบการณ์ในการดําเนินโครงการท่ีผ่านมา

ด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะโครงการฯ ท่ีสถานประกอบการต้องการดําเนินการ โดยอาจขอรายชื่อ

โครงการฯท่ีได้ดําเนินการไปแล้วเพ่ือขอเย่ียมชม หรือสอ

2. ความพร้อมของบุคลากร

ต่างๆ พร้อม อาทิเช่น วิศวกร ช่างเทคนิค นักเศรษฐศาสตร์ และบุคลากรด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

  3. ความเช่ียวชาญ ESCO 

ตามท่ีสถานประกอบการต้องการ 

   4. ทุนจดทะเบียนของ ESCO

รับความเสี่ยงในการดําเนินโครงการฯรวมถึงการรับประกันผลประหยัดของโครงการฯด้วย

5. การให้คําแนะนํา หรือจัดหาแหล่งทุน 

แหล่งเงินทุน สําหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน รวมไปถึงมีความสามารถในการช่วยให้สถาน

ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายด้วย

   6. ความพร้อมทางด้านเครื่องมือพ้ืนฐาน

การตรวจวัดเพ่ือดําเนินการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัด

   7. ESCO ควรมีหน่วยงานให้คําแนะนํา

สัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
สําหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)   

รูปแบบอ่ืนๆ เช่น การประกันค่าพลังงานหรือต้นทุนสาธารณูปโภค 

เป็นต้น 

รูปแบบน้ี ผู้รับบริการหรือ ESCO เป็นผู้ลงทุนก็ได้ โดย ESCO จะเป็นผู้รับประกันในการผลิตพลังงาน

ตามราคาท่ีตกลงให้กับผู้รับบริการ ซ่ึง ESCO จะเข้าไปปรับปรุงติดต้ังอุปกรณ์จ่ายพลังงานและเป็นผู้ดูแล

รับผิดชอบระบบการจ่ายพลังงานตลอดระยะเวลาในสัญญา ผู้รับบริการมีหน้าท่ีจ่ายเงินตอบแทนเป็นค่า

แนวทางการคัดเลือกบริษัทจัดการพลังงานสําหรับผู้ประกอบการ
สถานประกอบการท่ีสนใจดําเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้กลไก ESCO 

ได้เองจากการตรวจสอบประสบการณ์เชิงเทคนิค สถานะทางการเงินและการ

ท่ีเข้าร่วมประมูลงานฯ ประเมินผลจากการสัมภาษณ์และแหล่งอ้างอิงท่ี 

ท่ีเหมาะสมตามท่ีสถานประกอบการต้องการ โดยสามารถสรุปเป็นข้อพิจารณาเบ้ืองต้นในการ

ดการพลังงานสําหรับผู้ประกอบการได้ ดังน้ี 

ประสบการณ์ในการดําเนินโครงการท่ีผ่านมา ESCO ควรมีประสบการณ์ในการดําเนินโครงการ

ด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะโครงการฯ ท่ีสถานประกอบการต้องการดําเนินการ โดยอาจขอรายชื่อ

โครงการฯท่ีได้ดําเนินการไปแล้วเพ่ือขอเย่ียมชม หรือสอบถามผลการดําเนินงานของ ESCO 

ความพร้อมของบุคลากร ESCO ควรมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและเป็นท่ียอมรับในด้าน

ต่างๆ พร้อม อาทิเช่น วิศวกร ช่างเทคนิค นักเศรษฐศาสตร์ และบุคลากรด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ESCO ควรมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดําเนินการตามมาตรการ

ESCO (สําหรับกรณีท่ีบริษัทเป็นผู้ลงทุน) ซ่ึงจะแสดงถึงความสามารถในการ

รับความเสี่ยงในการดําเนินโครงการฯรวมถึงการรับประกันผลประหยัดของโครงการฯด้วย

จัดหาแหล่งทุน ESCO จะต้องสามารถให้ข้อมูลในเรื่องของ

แหล่งเงินทุน สําหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน รวมไปถึงมีความสามารถในการช่วยให้สถาน

ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายด้วย  

ความพร้อมทางด้านเครื่องมือพ้ืนฐาน ESCO ควรมีความพร้อมในด้านเครื่องมือพ้ืนฐานสําห

การตรวจวัดเพ่ือดําเนินการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัด 

ควรมีหน่วยงานให้คําแนะนํา หรือฝึกอบรมให้กับบุคลากรของสถานประกอบการ

หน้าท่ี 9 

รูปแบบอ่ืนๆ เช่น การประกันค่าพลังงานหรือต้นทุนสาธารณูปโภค (Guaranteed 

จะเป็นผู้รับประกันในการผลิตพลังงาน

จะเข้าไปปรับปรุงติดต้ังอุปกรณ์จ่ายพลังงานและเป็นผู้ดูแล

เวลาในสัญญา ผู้รับบริการมีหน้าท่ีจ่ายเงินตอบแทนเป็นค่า

แนวทางการคัดเลือกบริษัทจัดการพลังงานสําหรับผู้ประกอบการ  

ESCO สามารถคัดเลือก

ารตรวจสอบประสบการณ์เชิงเทคนิค สถานะทางการเงินและการ

ท่ีเข้าร่วมประมูลงานฯ ประเมินผลจากการสัมภาษณ์และแหล่งอ้างอิงท่ี ESCO ระบุ 

ท่ีเหมาะสมตามท่ีสถานประกอบการต้องการ โดยสามารถสรุปเป็นข้อพิจารณาเบ้ืองต้นในการ

ควรมีประสบการณ์ในการดําเนินโครงการ

ด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะโครงการฯ ท่ีสถานประกอบการต้องการดําเนินการ โดยอาจขอรายชื่อ

ESCO ท่ีผ่าน  มา  

ควรมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและเป็นท่ียอมรับในด้าน 

ต่างๆ พร้อม อาทิเช่น วิศวกร ช่างเทคนิค นักเศรษฐศาสตร์ และบุคลากรด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

และมีประสบการณ์ในการดําเนินการตามมาตรการ 

ซ่ึงจะแสดงถึงความสามารถในการ 

รับความเสี่ยงในการดําเนินโครงการฯรวมถึงการรับประกันผลประหยัดของโครงการฯด้วย   

จะต้องสามารถให้ข้อมูลในเรื่องของ 

แหล่งเงินทุน สําหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน รวมไปถึงมีความสามารถในการช่วยให้สถาน

ควรมีความพร้อมในด้านเครื่องมือพ้ืนฐานสําหรับ 

หรือฝึกอบรมให้กับบุคลากรของสถานประกอบการ 
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  8. ความชัดเจนของข้อตกลงในสัญญา เช่น การรับประกันผลการประหยัด สัดส่วนการแบ่งผลการ

ประหยัด และระยะเวลาการคืนทุนของแต่ละมาตรการไม่ควรนานเกินไป แนวทางการปรับเปลี่ยนฐาน

การใช้พลังงานวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดเปอร์เซ็นต์การแบ่งผลการประหยัดรวมถึง

เง่ือนไขการชดเชยหากผลการประหยัดไม่ได้ตามท่ีรับประกัน 

 

ท้ังน้ีสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทจัดการพลังงานท่ีข้ึนทะเบียนเป็นบริษัจัดการพลังงานกับสถาบัน

พลังงานฯ และความชํานาญของแต่ละบริษัทได้ท่ี www.thaiesco.org 
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แผนผังการจัดงานสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทนสําหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดงานพลังงาน (ESCO) 
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รายช่ือของผู้เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการงานสัมมนาฯ 
 

 งานสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

สําหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ซ่ึงมีผู้สนใจเข้าร่วมออกบูธท้ังสิ้น 17 บูธ โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

1. องค์กรสนับสนุนการจัดงานและองค์กรสนับสนุนธุรกิจ ESCO จํานวน 3 บูธ มีรายช่ือดังนี้ 

 
 

2. สถาบันการเงิน จํานวน 2 บูธ มีรายช่ือดังนี้ 

 
 

2.1 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ช่ือสถาบันการเงิน: ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

หน่วยงาน/แผนกท่ีให้บริการ: ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจและท่ีอยู่อาศัย 

ท่ีอยู่: เลขท่ี 1 ซอยราษฎ์บุรณะ 27/1 เขตราษฎ์บุรณะ กรุงเทพมหานคร 10140  

โทรศัพท์: 02-470-6991      โทรสาร: 02-470-5821 

Website: www.kasikornbank.com          e-mail: ittiporn.i@kasikornbank.com 

1. ช่ือผลิตภัณฑ์สินเช่ือ 
 - สินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย  
 - สินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย (Solar Rooftop) 
 - สินเชื่อเงินกู้เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน (กระทรวงพลังงาน) 
 
 

1 ESCO Information Center

2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

4 การไฟฟ้านครหลวง

ลําดับบูธ ช่ือบริษัท/องค์กร

5 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

6 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ลําดับบูธ ช่ือบริษัท/องค์กร
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2.วัตถุประสงค์ 
 - วงเงินสินเชื่อระยะยาวเพ่ือสนับสนุนการลงทุนเพ่ือการประหยัดพลังงานสําหรับผู้ประกอบการ
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมีบริษัทจัดการพลังงานเป็นผู้ดําเนินโครงการและรับประกันผลประหยัด  
3.คุณสมบัติของผู้ขอสินเช่ือ  
 - เป็นนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการธุรกิจ 
 - มีการดําเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี  
 - มียอดขายไม่ตํ่ากว่า 50 ล้านบาท ต่อปี 
4. ประเภทสินเช่ือ  
 - สินเชื่อเงินกู้ระยะยาวหรือสินเชื่อลิสซ่ิง(เครื่องจักร) 
5.  วงเงินสินเช่ือ  
 - สูงสุด 100% ของมูลค่าโครงการ ขนาดของวงเงินไม่กําหนดข้ันตํ่าและข้ันสูง 
6. อัตราดอกเบ้ีย  

สินเชื�อภายใต้โครงการ อตัราดอกเบี�ย 

สินเชื่อภายใต้โครงการของธนาคารด้านการติดต้ัง Solar rooftop อ้างอิงตาม MLR ของ
ธนาคาร (ปัจจุบัน MLR 
= 6.25% ต่อปี)  

สินเชื่อภายใต้โครงการของธนาคารด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

สินเชื่อภายใต้โครงการเงินหมุนเวียนเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน (กระทรวงพลังงาน) สูงสุด 3.5% ต่อปี 

 
7. ระยะเวลาโครงการ  

สินเช่ือภายใต้โครงการ ระยะเวลา 
สินเชื่อภายใต้โครงการของธนาคารด้านการติดต้ัง Solar rooftop สูงสุด 12 ปี 
สินเชื่อภายใต้โครงการของธนาคารด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สูงสุด 7 ปี 
สินเชื่อภายใต้โครงการเงินหมุนเวียนเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน (กระทรวงพลังงาน) สูงสุด  5 ปี 
 
8. หลักประกัน 
 - เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร 
9. สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
 - เป็นไปตามนโยบายภาครัฐในแต่ละช่วง 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติม  
ติดต่อสอบถามย่ืนแบบขอรับการสนับสนุน ท่ีเก่ียวกับการจัดทําโครงการอนุรักษ์พลังงานได้ท่ี 

คุณอิทธิพร อินทรวิศิษฎ์ โทรศัพท์ 02-470-6991     email: Ittiporn.i@kasikornbank.com 

คุณณัฏฐ์วรดี อดิรุจภัทรสิริ โทรศัพท์ 02-562-7872  email:  nattworadee.a@kasikornbank.com 
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2.2 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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3. บริษัทจัดการพลังงาน จํานวน 9 บูธ มีรายช่ือดังนี้ 

 
 

3.1 บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จํากัด 

ช่ือบริษัท: บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จํากัด 

ท่ีอยู่: เลขท่ี 634/2 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคําแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง    

กรุงเทพมหานคร 10310 

ผู้ประสานงาน: นางสาวปาริชาติ ปาติเต   ตําแหน่ง: Marketing Officer 

ผู้บริหาร: นายสมชัย บุญเสริมวิชา    ตําแหน่ง: Managing Director 

โทรศัพท์: 0-2935-6740     โทรสาร: 0-2935-6744 

Website: www.ecsthai.co.th    E-mail: staffecs@ecsthai.co.th 

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทนท่ีบริษัทมีความเช่ียวชาญ 
- เครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซึม (Absorption Chiller) 

- ระบบปรับอากาศแบบใช้เครื่องทํานํ้าเย็น (Chiller) 

- การนําความร้อนท้ิงกลับมาใช้ใหม่ 

 

 

 

7 บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอร์ย่ี โซลูช่ัน จํากัด

8 บริษัท แอสเทน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด

9 บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ย่ีคอนเซอร์เวช่ัน จํากัด

10 บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

11 บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด

12 บริษัท โกลด์มาร์กเทค จํากัด

13 บริษัท เอ็นเนอร์จี ออฟติมายเซช่ัน (ไทยแลนด์) จํากัด

14 บริษัท เอ็นเนอร์จิกา จํากัด

15 บริษัท จัดการอากาศอัด จํากัด

16 บริษัท เอ็นเนอร์ย่ี พลัส ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

17 บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จํากัด

ลําดับบูธ ช่ือบริษัท/องค์กร
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สินค้า / บริการ / เทคโนโลยีของบริษัท 
- Absorption Chiller 

- Oil Free Chiller 

- Hight Efficiency Cooling Tower 

รายช่ือสถานประกอบการท่ีเคยได้ดําเนินการ 
1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) 

2) บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด 

3) บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จํากัด 

4) บริษัท เอส เค ฟู้ด จํากัด 

5) บริษัท โชคยืนยง อุตสาหกรรม จํากัด 

 
3.2 บริษัท แอสเทน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด 

ช่ือบริษัท: บริษัท แอสเทน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด 

ท่ีอยู่: เลขท่ี 212/3 หมู่ท่ี 5 ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

ผู้ประสานงาน: นายธวัชชัย   เวียงบรรพต  ตําแหน่ง: Engineer Manager 

ผู้บริหาร: นายอรรถพร โรจนารักษ์   ตําแหน่ง: Managing Director 

โทรศัพท์: 0 -2 590-0397    โทรสาร: - 

Website: http://www.attainengineering.com E-mail: info@attainengineering.com 

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทนท่ีบริษัทมีความเช่ียวชาญ 
- พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop, Solar Farm)                                    

- พลังงานชีวมวล (Biomass Powerplant) 

- ระบบก๊าซชีวภาพ (Biogas Powerplant) 

รายช่ือสถานประกอบการท่ีเคยได้ดําเนินการ 
1)  บริษัท สงขลาแคนน่ิง จํากัด (มหาชน) 

2)  บริษัท พัฒนา สปอร์ท คลับ จํากัด 

3)  บริษัท เอส พี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด 

4)  บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

5) บริษัท ไทย สแกนดิค-สตีล จํากัด 
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3.3 บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จํากัด 

ช่ือบริษัท: บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จํากัด  

ท่ีอยู่: เลขท่ี 320 หมู่ 1 ตําบลสนามชัย อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 

ผู้ประสานงาน: นายอนุวัฒน์ คุณากร   ตําแหน่ง: การตลาด 

ผู้บริหาร: นายรวิวัฒน์ พนาสนัติภาพ   ตําแหน่ง: ประธานกรรมการผู้จัดการ 

โทรศัพท์: 0-2809- 1601-4     โทรสาร: 0-2809-1605 

Website: www.econowatt.co.th   E-mail: k.anuwat@econowatt.co.th 

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทนท่ีบริษัทมีความเช่ียวชาญ 
- ระบบโอโซน 

- ระบบการจัดการพลังงาน 

- ระบบบําบัดนํ้าท้ังนํ้าดีและนํ้าเสีย 

สินค้า / บริการ / เทคโนโลยีของบริษัท 
- Ozone 

- MBDAF 

รายช่ือสถานประกอบการท่ีเคยได้ดําเนินการ 
1) บริษัท ปตท. จํากัด  

2) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

3) บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 

4) IKEA สาขาโคราช 

5) โรงพยาบาลเด็ก 

3.4 บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

ช่ือบริษัท: บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

ท่ีอยู่: เลขท่ี 988 หมู่ 7 ถนนคลองส่งนํ้าสุวรรณภูมิ ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

ผู้ประสานงาน: นางสาวนภาพร ม่ันคง    ตําแหน่ง: ผู้จัดการแผนกการตลาด 

ผู้บริหาร: นายนิเพท โตวิริยะเวช     ตําแหน่ง: รองกรรมการผู้จัดการ 

โทรศัพท์: 0-2136-5031-5     โทรสาร: 0-2136-5030 

Website: www.powerairsystem.co.th   E-mail: marketing@powerairsystem.co.th 
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มาตราการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทนท่ีบริษัทมีความเช่ียวชาญ 
- ระบบอากาศอัด (Air Compressor) 

- ระบบการจัดการพลังงาน 

สินค้า / บริการ / เทคโนโลยีของบริษัท 
1. Control Air Intelligent Flow Control 

 อุปกรณ์ควบคุมการสั่งจ่ายอากาศอัดให้เหมาะสมกับความต้องการท่ีแท้จริง ยืดสภาวะ Unload  

ของเครื่องอัดอากาศ ได้ยาวนานข้ึนส่งผลให้ประหยัดพลังงานมากข้ึน  สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้

ถึง 25% ท้ังระบบ 

2. Control Air Intelligent Compressors Control 
 อุปกรณ์ควบคุมการทํางานของเครื่องอัดอากาศทุกเครื่องในโรงงานให้ผลิตอากาศอัดให้เหมาะสม

กับสภาวะการใช้งานท่ีแท้จริง แสดงสถานการณ์ใช้งานของอุปกรณ์ในระบบอัดอากาศได้ ประหยัด

พลังงานได้ 20% ท้ังระบบ 

3. AIRPIPE ท่อและอุปกรณ์จ่ายอากาศอัดคุณภาพสูง 
 ท่อและอุปกรณ์จ่ายอากาศอัด AIRPIPE ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมท่ีไม่เป็นสนิม  ด้วยผิวท่ีราบเรียบ

ตลอดอายุการใช้งาน  ทําให้อากาศอัดสะอาด  ทําให้อุปกรณ์นิวเมติกมีอายุการใช้งานยาวนาน  ง่ายต่อ

การขยายดัดแปลง  ไม่เกิดการรั่วซึมและลดการสูญเสียพลังงาน  Airpipe  รับประกันการรั่วซึมของท่อ

จ่ายลมอัดเป็นเวลา 10 ปีเต็ม  

4. SuperTrap อุปกรณ์ระบายนํ้าในระบบลมอัด  ประหยัดพลังงาน  ไม่สูญเสียลมอัด 
  อุปกรณ์ระบายนํ้าในระบบลมอัดอัตโนมัติ  ไม่สูญเสียลมอัดประหยัดพลังงาน เป็นอุปกรณ์ใน

ระบบลมอัดท่ีทําหน้าท่ีระบายนํ้าในระบบลมอัด  ทําให้คุณภาพลมอัดดีข้ึน ลดความสูญเสียจากการผลิต 

รายช่ือสถานประกอบการท่ีเคยได้ดําเนินการ  
1) บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
2) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (สาขาสําโรง) 
3) บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง  จํากัด 
4) บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จํากัด 
5) บริษัท โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
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3.5 บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
ช่ือบริษัท: บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จํากัด 

ท่ีอยู่: เลขท่ี 105 ซอยพิบูลสงคราม 22 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

ผู้ประสานงาน: นางดวงดาว ธีระดิษฐ์   ตําแหน่ง: เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายและการตลาด 

ผู้บริหาร: นายรุจ บุญญฤทธิ์    ตําแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ 

โทรศัพท์: 0-2966-5099     โทรสาร: - 

Website: www.crescocorp.com    E-mail: cresco@crescocorp.com  

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทนท่ีบริษัทมีความเช่ียวชาญ 
- อุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้า (Voltage Regulator) 

- ระบบโอโซน 

- อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) 

สินค้า / บริการ / เทคโนโลยีของบริษัท 
- อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า (VR.) 

- เครื่องกําเนิดโอโซน 

- อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD.) 

- มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (HEM.) 

- ชิลเลอร์ประสิทธิภาพสูง 

- ฮีตป้ัม 

- อุปกรณ์ควบคุมแสงสว่าง  

รายช่ือสถานประกอบการท่ีเคยได้ดําเนินการ 
1) บริษัท นูทริกซ์ จํากัด (มหาชน) 

2) บริษัท โอสถสภา จํากัด 

3) บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จํากัด 

4) บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จํากัด 

5) บริษัท พานาโซนิค เอนเนอจี จํากัด 
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3.6 บริษัท โกลด์มาร์กเทค จํากัด 

ช่ือบริษัท: บริษัท โกลด์มาร์กเทค จํากัด 

ท่ีอยู่: เลขท่ี 69, 71 ซอยพัฒนาการ 72 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

ผู้ประสานงาน: นางสาวปราณี แดงทิม   ตําแหน่ง: Manager Admin. 

ผู้บริหาร: นายพีรศุษม์ ธีระโกเมน  ตําแหน่ง: รองประธานกรรมการ 

โทรศัพท์: 0-2722-1362-3   โทรสาร: 0-2722-1364 

Website: www.goldmarktech.com  E-mail: oranee@goldmarktech.com 

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทนท่ีบริษัทมีความเช่ียวชาญ 
- ระบบปรับอากาศแบบใช้เครื่องทําความเย็น (Chiller) 

สินค้า / บริการ / เทคโนโลยีของบริษัท 
- ธุรกิจ จัดจําหน่ายพัดลมอุตสาหกรรม พัดลมสําหรับห้องสะอาด ( Cleanroom) 

- ธุรกิจ ผลิต จัดจําหน่ายและให้บริการ ระบบปรับอากาศ ประสิทธิภาพสูง ภายใต้เครื่องหมาย 

“SMAC” 

- ธุรกิจ ผลิต จัดจําหน่ายและให้บริการระบบปรับอากาศและระบบจ่ายลมพิเศษสําหรับห้องผ่าตัดและ

ห้องปลอดเชื้อ 

- ธุรกิจ จัดจําหน่ายและให้บริการ ระบบควบคุม และบริการจัดการอาคารอัตโนมัติ Building 

Automate& Building Management System 

- ธุรกิจ บริษัทจัดการพลังงาน ESCO: Energy Service Company, ธุรกิจจัดจําหน่ายและให้บริการ

ระบบป้องกันภัยพิบัติและภัยสงครามภายใต้เครื่องหมายการค้า “Andair AG”, ธุรกิจ จัดจําหน่าย

และให้บริการ เครื่องทํานํ้าเย็นประสิทธิภาพสูงภายใต้เครื่องหมายการค้า “SMARDT” โดยเป็นผู้จัด

จําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 

รายช่ือสถานประกอบการท่ีเคยได้ดําเนินการ  
1) บริษัท เจเทคโตะ จํากัด 

2) บริษัท เอ็นโอเค จํากัด (TVD Building) 

3) บริษัท เอ็นโอเค จํากัด (DIE and Tools) 

4) บริษัท โอลีน จํากัด 
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3.7 บริษัท เอ็นเนอร์จี ออฟติมายเซชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด 

ช่ือบริษัท: บริษัท เอ็นเนอร์จี ออฟติมายเซชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด 

ท่ีอยู่: เลขท่ี 219/2 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

ผู้ประสานงาน: นางสาวธิดารตัน์ ปริยากรโสภณ  ตําแหน่ง: ผู้ประสานงานฝ่ายการตลาด 

ผู้บริหาร: นายชาญชัย กฤตพรตพิศุทธิ์   ตําแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ 

โทรศัพท์: 0-2120-9624     โทรสาร: 0-2210-9620 

Website: www.esco-energyopt.com   E-mail: info@esco-energyopt.com 

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทนท่ีบริษัทมีความเช่ียวชาญ 
- ระบบปรับอากาศแบบใช้เครื่องทํานํ้าเย็น (Chiller) 

สินค้า / บริการ / เทคโนโลยีของบริษัท 
- Intelligent Chiller Energy Efficiency Control System 

รายช่ือสถานประกอบการท่ีเคยได้ดําเนินการ  
1) ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสระบุรี 

2) ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขากาญจนบุรี 

3) ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุรินทร์ 

4) ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาฉะเชิงเทรา 

5) ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาศรีราชา 
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3.8 บริษัท เอ็นเนอร์จิกา จํากัด 

ช่ือบริษัท: บริษัท เอ็นเนอร์จิกา จํากัด 

ท่ีอยู่: เลขท่ี 19 ซอยแก้วเงินทอง 29 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 

ผู้ประสานงาน: นางสาวไอยรินทร์ ชมเชยวิทย์  ตําแหน่ง: เลขานุการ 

ผู้บริหาร: นายทินกร มโนประเสริฐ    ตําแหน่ง: Director 

โทรศัพท์:  06-1491-6987, 0-2865-5331, 0-2865-5550 โทรสาร: 0-2865-5332 

Website: www.energica.co.th    E-mail: sales@energica.co.th  

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทนท่ีบริษัทมีความเช่ียวชาญ 
- การนําความร้อนท้ิงกลับมาใช้ใหม่ 

- ระบบการจัดการพลังงาน & loT 

- ระบบหม้อไอนํ้าและอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

สินค้า / บริการ / เทคโนโลยีของบริษัท 
- ระบบนําความร้อน / ความเย็นเหลือท้ังกลับมาใช้ใหม่ 

 1. Heat Pipe 

 2. Rotating Heat Exchange 

- ระบบจัดการพลังงาน / Chiller /  Boiller with loT 

- Once Through Boiler & Pellet Boiler 

รายช่ือสถานประกอบการท่ีเคยได้ดําเนินการ 
1) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (โรงงานแปรรูปเน้ือไก่ มีนบุรี 1)  

 - เทคโนโลยีท่ีให้บริการคืออุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบหมุน (Rotating Heat Exchanger) 

2) บริษัท เหรียญไทย อินเตอร์พลาส จํากัด(โรงงานบางพลี) 

 - เทคโนโลยีท่ีให้บริการคือ เครื่องทํานํ้าเย็นแบบปรับความเร็วรอบชนิดระบายความร้อนด้วยนํ้า 

(VSD Chiller) &IoT 

3) บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จํากัด (CENTARA GRAND BEACH RESORT SAMUI) 

 - เทคโนโลยีท่ีให้บริการคือ หม้อไอนํ้าแบบไหลผ่านทางเดียว (Once Through Boiler) 

4) บริษัท เอ็ม.พี.ยูนิเวอร์แซล จํากัด  

 - เทคโนโลยีท่ีให้บริการคือ เครื่องทํานํ้าเย็น (Water Cooled Magnetic Oil-Free) 

5) Kimberly-Clark Manufacturing (Thailand) Ltd. (พระประแดง) 

 - เทคโนโลยีท่ีให้บริการคือ Heat Pipe Economizer 
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3.9 บริษัท จัดการอากาศอัด จํากัด 

ช่ือบริษัท: บริษัท จัดการอากาศอัด จํากัด 

ท่ีอยู่: เลขท่ี 1/38 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

ผู้ประสานงาน: นายนิธิ หนูญวน    ตําแหน่ง: Supervisor 

ผู้บริหาร: นายกรัณย์ รักษ์เจริญ    ตําแหน่ง: Manager  

โทรศัพท์: 0-2330-9164     โทรสาร: 0-2330-9165 

Website: www.airmanagement.co.th   E-mail: info@airmanagement.co.th 

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทนท่ีบริษัทมีความเช่ียวชาญ 
- ระบบอากาศอัด (Air Compressor) 

- ระบบการจัดการพลังงาน 

- อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) 

สินค้า / บริการ / เทคโนโลยีของบริษัท 
- Air compressor management controller 

- Flow sensor & Dew point Sensor 

- Auto Drain Zero Loss 

รายช่ือสถานประกอบการท่ีเคยได้ดําเนินการ 
1) บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

2) บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จํากัด 

3) บริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด 

4) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

5) บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยโฮลด้ิง จํากัด 
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3.10 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ พลัส ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด 

ช่ือบริษัท: บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ พลัส ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด  

ท่ีอยู่: เลขท่ี 4 ซอยพิริยะโยธิน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

ผู้ประสานงาน: นางสาวจีรภา พุฒซ้อน   ตําแหน่ง: เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 

ผู้บริหาร: นายธนกร รอดสุทธิ    ตําแหน่ง: กรรมการ  

โทรศัพท์: 0-2910-7889     โทรสาร: 0-2910-7773   

Website: www.energypld.com    E-mail: energyplus.epd@gmail.com 

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทนท่ีบริษัทมีความเช่ียวชาญ 
- อุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้า (Voltage Regulator)  

- ฮีตป้ัม (Heat Pump) 

- เครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซึม (Absorption Chiller) 

สินค้า / บริการ / เทคโนโลยีของบริษัท 
- หม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ &IDT (Smart Voltage Regulating Transformer & IDT) 

- ระบบทํานํ้าร้อน-นํ้าอุ่น ชนิดไม่มีขดลวดไฟฟ้า (Heaterless Electric Heater-Hech) 

รายช่ือสถานประกอบการท่ีเคยได้ดําเนินการ 
1) บริษัท ขนส่งนํ้ามันทางท่อ จํากัด 

2) บริษัท พี พี แพคเกจจิ้ง จํากัด 

3) บริษัท ทูลพาร์ทโมลด์ จํากัด 

4) บริษัท พี แอนด์ บี รัชดา โฮเต็ล จํากัด (โรงแรมดิเอเมอรัล) 

5) บริษัท ไอส์แลนด์ รีสอร์ท โฮเต็ล จํากัด (โรงแรม ดุสิต เชียงราย) 
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3.11 บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จํากัด 

ช่ือบริษัท: บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จํากัด 

ท่ีอยู่: เลขท่ี 118/3 หมู่ท่ี 7 ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 

ผู้ประสานงาน: นางสาวสายชล สกุลมงคล   ตําแหน่ง: ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 

ผู้บริหาร: นายวิริยะ โถสุวรรณจินดา   ตําแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ 

โทรศัพท์: 0-3853-3509-10    โทรสาร: 0-3808-8184  

Website: www.winwinpowersaving.com  E-mail: koong.king555@hotmail.com 

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทนท่ีบริษัทมีความเช่ียวชาญ 
- อุปกรณ์ควบคุมแสงสว่าง, หลอดไฟประหยัดพลังงาน 

- ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) 

- พลังงานแสงอาทิตย์ 

สินค้า / บริการ / เทคโนโลยีของบริษัท 
- อุปกรณ์หลอดไฟLED ประหยัดพลังงาน  

- ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) 

- ระบบปรับอากาศแบบใช้เครื่องทํานํ้าเย็น (Chiller) 

- Solar cell 

- ป๊ัมลม 

รายช่ือสถานประกอบการท่ีเคยได้ดําเนินการ 
1) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 

2) บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) 

3) บริษัท เอ็น.ที.เอส สตีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

4) บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ สนามจันทร์ จํากัด 

5) บริษัท โรงพยาบาลบางมด จํากัด 

 

 

 

 

 

 
 


