


รูปแบบการรับประกันผลประหยัด ; GUARANTEED SAVING

• สถานประกอบการเป็นผู้ลงทุนด าเนินมาตรการ 

• บริษัทฯ เป็นผู้รับประกันผลประหยัดให้กับสถาน
ประกอบการ โดยด าเนินการ

➢ ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการด าเนินมาตรการ
➢ ร่วมวางแผนการเดินระบบและการบ ารงุรักษา
➢ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
➢ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากร

• การช าระอัตราค่าบริการแบ่งจ่ายเป็นงวด

สถานประกอบการที่ด าเนินการกับบริษัทฯ

✓ โรงพยาบาลระยอง 

✓ ศูนย์การค้า เดอะฟอรั่ม พลาซ่า

✓ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว

✓ โรงพยาบาลราชบุรี

✓ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

✓ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

✓ โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

✓ โรงพยาบาลวัดเพลง



ลงทุน ผลประหยัด/ปี
การันตีผล
ประหยัด/ปี

คืนทุน(ป)ี สัญญา(ป)ี

6,500,000 2,372,721 2,000,000 2.73 7

รูปแบบการแบ่งผลประหยัด ; GUARANTEE SAVING

บริษัทฯ ลงทุน เปลี่ยน เครื่ องท าน  า เย็น ให้กับทาง
โรงพยาบาล (chiller) 

โรงพยาบาลวิภาวดี

โรงพยาบาลช าระให้กับทางบริษัทฯ โดยแบ่งจ่ายจากผล

ประหยัดจ านวน 84 งวด



รูปแบบการแบ่งผลประหยัด ; GUARANTEE SAVING

บริษัทฯ ลงทุนติดตั งระบบโอโซนและอุปกรณ์ควบคุม
ความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) ให้กับทางโรงพยาบาล (พร้อม
ระบบ EIS)

โรงพยาบาลศรีสวรรค์

ลงทุน ผลประหยัด/ปี
การันตีผล
ประหยัด/ปี

คืนทุน(ป)ี สัญญา(ป)ี

2,540,000 731,218 400,000 3.47 5

โรงพยาบาลผ่อนช าระให้กับทางบริษัทฯ โดยแบ่งจ่ายจาก

ผลประหยัดจ านวน 60 งวด
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EIS : ENERGY & ENGINEERING INFORMATION SYSTEM



Dashboard Report Alarm

แดชบอร์ดสรุปข้อมูลแบบเรียลไทม์ ในรูปแบบที่
เข้าถึงและเข้าใจง่าย รวดเร็ว สวยงาม บนหน้าเว็บ
ไซท์เดียว เพื่อเข้าใจข้อมูลการใช้พลังงานและ

วิศวกรรม รวมถึงพฤติกรรม และปัญหาที่เกิดขึ้น 

รายงานสรุปข้อมูล ปัญหา หรือพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นของข้อมูลการใช้พลังงานและวิศวกรรม

ภาพรวมทั้งหมดในช่วงเวลาหนึ่ง 

การแจ้งเตือน ในกรณีเกิดเหตุหรือพฤติกรรมที่
ผิดปกติ ท าให้สามารถรู้ถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่

เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

LINE

INFORMATION



มาตรการปรับปรุง คูลลิ่งทาวเวอร์ด้วย VSD



3 x 1400 RPM
4.4 kW/each
13.2 kW
115,632 kWh/year

x 50 Hz

5.5 kW

416,275 Baht/year

CALCULATION : 6 CTS 30 HZ

x 30 Hz

5.5 kW

6 x 840 RPM
0.95 kW/each
5.70 kW
49,932 kWh/year

179,755 Baht/year

VS







ผลการด าเนินงานติดตั งอุปกรณ์
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) ขนาด 5.5kW จ านวน 6 ชุด ยี่ห้อ YASKAWA รุ่น GA700



มาตราการติดตั งระบบโอโซน

ประสิทธิภาพการระบายความร้อนของ Condenser มีค่าไม่เปลี่ยนแปลง 
ท าให้ Chiller ท างานเต็มประสิทธิภาพท าให้ไม่สูญเสียพลังงานจากค่า
ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนที่ลดลงเนื่องจากการเกิดตะกรัน

ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา Chiller ต่ า เพราะระบบจะไม่มีการเกิดตะกรัน

เพิ่มอายุการใช้งาน Fin Cooling Tower

ประหยัดค่าน้ าและค่าระบบ Softener เพราะไม่ต้องใช้น้ า Soft สามารถใช้
น้ าประปาเติมเข้าระบบได้เลย 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะไม่มีการใช้สารเคมี

ผูป้ฎิบัตงิานปลอดภัยเพราะไม่ต้องสัมผัสกับสารเคมี และจากเชื้อโรคใน
น้ าที่มีปริมาณต่ า

1

2

3

4

5

6

ข้อดีของการใช้ระบบโอโซน



ผลการด าเนินงานติดตั งอุปกรณ์
เครื่องก าเนิดโอโซน ขนาดไม่น้อยกว่า 25 กรัม/ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ ECONOWATT รุ่น OZG 25 N



รายการ ผลประหยัด (บาท)

1. ค่าน้ าเติมระบบคูลิ่งทาวเวอร์ 63,590

2. ค่าสารเคมี 157,224

3. ค่าพลังงานไฟฟ้าของชิลเลอร์ที่เพิ่มขึ้นจากค่า
Approach temp

307,334

4. ค่าล้าง Condenser chiller (2ตัว) 40,000

5. ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องผลิตโอโซน -113,204

รวมผลประหยัด 454,945

ผลประหยัดจากการใช้ระบบโอโซน



รายการ ผลประหยัด (บาท)

1. ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังระบบโอโซนรุ่น 3050N 1,800,000

2. อายุโครงการ 5 ปี ค่าดอกเบี้ย 4 % 360,000

3. รวมเป็นเงินลงทุนทั้งหมด 2,160,000

4. ROI 4.75 ปี

หมายเหตุ : แบ่งจ่ายเป็นรายเดือนเป็นระยะเวลา 5 ปี  เดือนละ 36,000 บาท

ความคุ้มค่าในการลงทุนด้วย ESCO
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