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รายละเอียดงาน Thailand ESCO Fair ���� �

สถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ กับบทบาทของ ESCO Information Center �

ธุรกิจ ESCO ทางเลือกใหม่สำหรับการอนุรักษ์พลังงาน �

แนวทางการคัดเลือกบริษัทจัดการพลังงานสำหรับผู้ประกอบการ �

แผนผังงาน �

รายชื�อ ประวัติและผลงานของ ESCO โดยย่อ
• บริษัท โคเฟลี (ประเทศไทย) จำกัด ��
• บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั�น จำกัด ��
• บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชั�นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ��
• บริษัท จัดการอากาศอัด จำกัด ��
• บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ��
• บริษัท ดับบลิว. เอส. ไอ. จำกัด ��
• บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยีคอนเซอร์เวชั�น จำกัด ��
• บริษัท ธรรมสรณ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ��
• บริษัท บริหารและอนุรักษ์พลังงาน จำกัด ��
• บริษัท บี.ที.เอ็ม เอ็นจิเนียร์ริ�ง จำกัด ��
• บริษัท เบสเทรด พรีซิชั�น จำกัด ��
• บริษัท ไบนารี แอดวานซ์ เทค จำกัด ��
• บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ�ง จำกัด ��
• บริษัท เวสต้า พีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด ��
• บริษัท สมาร์ท เอนเนอยี� เซฟวิ�ง จำกัด ��
• บริษัท อัซบิล ประเทศไทย จำกัด ��
• บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี� อินเตอร์เนชั�นแนล จำกัด (EEI) ��
• บริษัท เอ็นเนอร์จิกา จำกัด ��
• บริษัท เอ็นเนอร์จี ออฟติมายเซชั�น (ไทยแลนด์) จำกัด ��
• บริษัท เอ็นเนอร์ยี� คอนเซอร์เวชั�น ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ��
• บริษัท แอคทีฟ ซายน์ จำกัด ��
• บริษัท แอสเทน เอ็นจิเนียริ�ง แอนด์ เอ็นเนอร์ยี� จำกัด ��

สารบัญ
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รายละเอียดงาน Thailand ESCO Fair ����
“เพิ�มความเชื�อมั�นการลงทุนด้านพลังงานด้วยมาตรฐาน ESCO”

สถาบันพลังงานเพื�ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการสนันสนุนจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ในการดำเนิน “โครงการส่งเสริมธุรกิจ
และกระตุ้นตลาดการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื�อสร้างความเชื�อมั�นและกระตุ้นขยายตลาดการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไก ESCO ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานโดยใช้กลไก ESCO ตามยุทธศาสตร์แผนอนุรักษ์พลังงาน �� ปี นอกจากนี�ยังเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของบริษัทจัดการพลังงานให้สามารถดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไก ESCO 
ผ่านมาตรฐานการทำงาน (Code of Practice) และแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด
(Measurement and Verfication: M&V) ในมาตรการประหยัดพลังงานต่างๆ

การจัดงาน Thailand ESCO Fair ���� เป็นกิจกรรมหนึ�งภายใต้โครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อ
ส่งเสริมให้สถานประกอบการที�มีความพร้อม มีศักยภาพและมีความประสงค์ในการอนุรักษ์พลังงาน
สามารถเลือกลงทุนเพื�อการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างเหมาะสม เกิดความเชื�อมั�นในการลงทุนด้าน
อนุรักษ์พลังงาน โดยใช้บริการบริษัทจัดการพลังงานที�มีมาตรฐานในการทำงาน รวมถึงมีแนวทาง
การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดในมาตรการประหยัดพลังงานที�น่าเชื�อถือ

นอกจากนี� สถานประกอบการได้มีโอกาสพบปะกับบริษัทจัดการพลังงานจากการในส่วนของบูธ
นิทรรศการ เพื�อให้ผู้ประกอบการที�สนใจจะลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานได้เจรจาด้านธุรกิจอนุรักษ์
พลังงานร่วมกับบริษัทจัดการพลังงานได้อย่างตรงตามเป้าหมายที�ผู้ประกอบการต้องการ โดย ESCO 
จะเป็นผู้รับผิดชอบภารกิจต่างๆ แทนโรงงานหรืออาคาร ตั�งแต่การทำ Energy Audit การหาแหล่งเงินทุน
การติดตั�ง ตลอดจนการตรวจวัดเพื�อพิสูจน์ผลประหยัด ซึ�ง ESCO จะรับประกันผลการประหยัด 
โดยมีการทำสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract : EPC) เพื�อประกันผลประหยัดพลังงาน
และรับผิดชอบถ้าผลการประหยัดไม่เป็นไปตามเป้าหมายที�ระบุในสัญญา นอกจากนั�น ผู้เข้าร่วมงาน
ยังจะได้รับฟังการนำเสนอข้อมูลแนวทางและมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ แหล่งเงินทุน
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที�สามารถช่วยเพิ�มศักยภาพบัญชีกระแสเงินสดของบริษัท รวมทั�งตัวอย่าง
โครงการที�ประสบผลสำเร็จจากโครงการอนุรักษ์พลังงาน เพื�อเป็นข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมงานนำไปใช้พัฒนา
และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของสถานประกอบการของท่านต่อไป
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สถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ กับบทบาท
ของ ESCO Information Center 

สถาบันพลังงานเพื�ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั�นที�จะ
ช่วยผลักดันการส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ประโยชน์การลงทุนด้านพลังงานด้วยธุรกิจ ESCO 
ให้เป็นที�รู้จักแพร่หลายมากยิ�งขึ�น ซึ�งส่งผลให้สถานประกอบการที�สนใจรับบริการจาก ESCO ได้รับ
ผลประโยชน์จากการประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนการผลิต ในสถานประกอบการของตน โดยผลักดัน
ให้มีการตรวจวิเคราะห์ปัญหาด้านพลังงาน พร้อมทั�งลงมือดำเนินการปรับปรุงด้วยวิธีการอนุรักษ์
พลังงานอย่างเป็นระบบ นอกจากนี�ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน 
ผู้ประกอบการ และสถาบันการเงิน โดยจัดตั�งศูนย์กลางข้อมูลของบริษัทจัดการพลังงานต่างๆ (ESCO
Information Center)

พันธกิจของ ESCO Information Center 
• ศูนย์กลางข้อมูลเพื�อเชื�อมโยงกันระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน ผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน 
 เพื�อให้ผู้ประกอบการที�สนใจสามารถรับทราบข้อมูลรูปแบบการให้บริการและประโยชน์ที�จะได้รับ
 จากการใช้บริการจากบริษัทจัดการพลังงานได้ง่ายยิ�งขึ�น
• สร้างความเชื�อมั�นให้แก่สถาบันการเงินให้ร่วมกันสนับสนุนการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน
 มากยิ�งขึ�น โดยมีการทบทวนผลการดำเนินงานด้วยการรวบรวมข้อมูลเพื�อวิเคราะห์ปัญหาที�เป็น
 อุปสรรคต่อการดำเนินการของธุรกิจ ESCO เพื�อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป
• การศึกษาถึงแนวทางการขยายผลการอนุรักษ์พลังงานโดยบริษัทการจัดการ ด้วยการกำหนดเป็น
 แผนการส่งเสริมระยะยาว เพื�อให้เกิดเป็นระบบอย่างยั�งยืน

    

             “SAVE ENERGY …….... SAVE MONEY”
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ธุรกิจ ESCO ทางเลือกใหม่สำหรับการอนุรักษ์พลังงาน

ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) เป็นธุรกิจที�ให้บริการในด้านการอนุรักษ์
พลังงานและ / หรือพลังงานทดแทน ที�ให้บริการครบวงจร โดยการบริการจะครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษา 
การเสนอโครงการ การบริหารโครงการ การออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะห์การใช้พลังงาน ติดตั�ง
อุปกรณ์ และดำเนินงานสำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงานและ / หรือพลังงานทดแทน การจัดหาหรือ
แนะนำแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการด้านพลังงาน เป็นต้น โดยบริการของ ESCO จะต้องมีสัญญา
รับประกันผลการดำเนินงานที�มีกระบวนการตรวจวัด และพิสูจน์ผลการดำเนินการอย่างชัดเจน อันถือ
เป็นหลักสำคัญยิ�งของการดำเนินธุรกิจนี� ทั�งนี�เพื�อเป็นการสร้างความมั�นใจว่าความเสี�ยงด้านเทคนิค
ของโครงการพลังงานได้ถูกรับประกันโดย ESCO อย่างเต็มที�ตลอดระยะเวลาสัญญาบริการ

ในธุรกิจนี�ประกอบด้วยผู้เกี�ยวข้อง � ส่วน ได้แก่
• ผู้ให้บริการ ได้แก่บริษัทจัดการพลังงาน (Energy Services Company : ESCO)
• ผู้รับบริการ ได้แก่ ผู้ประกอบการต่างๆ ที�ต้องการลดการใช้บริการด้านอนุรักษ์พลังงาน 
 และ / หรือพลังงานทดแทนจาก ESCO
• แหล่งทุน เป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินลงทุนเพื�อการอนุรักษ์พลังงานและ / หรือพลังงานทดแทน 
 ได้แก่ สถาบันการเงิน ธนาคาร หรือ ESCO เป็นต้น

การให้บริการที�ครบวงจรของบริษัทจัดการพลังงาน 
• ตรวจสอบ ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน 
• จัดเตรียมเอกสารเสนอโครงการและการออกแบบด้านวิศวกรรม
• การจัดหาหรือแนะนำแหล่งเงินทุนสนับสนุนสำหรับค่าใช้จ่ายทั�งหมดของโครงการ
• จัดหาหรือช่วยจัดหาอุปกรณ์ การติดตั�ง การก่อสร้าง การควบคุม และการซ่อมบำรุง 
• การบริหารโครงการ
• ตรวจสอบและประเมินผลการประหยัดพลังงานของโครงการ
• ฝึกอบรม และให้บริการอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน
• รับประกันผลการประหยัดพลังงาน
• ชดเชยส่วนต่างกรณีผลการประหยัดไม่เป็นตามข้อตกลง
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ขีดความสามารถของ ESCO
• ความสามารถในการจัดหาเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายทั�งหมดของโครงการ
• ความสามารถในการตรวจวัดการใช้พลังงาน (Energy Audit) แบบเบ็ดเสร็จ
• การนำเสนอบริการเบ็ดเสร็จ ได้แก่ การตรวจวัด, การออกแบบ
 ด้านวิศวกรรม, การบริหารโครงการ, การเริ�มเดินเครื�อง, 
 การบริหารพลังงาน (รวมถึง O&M ของอุปกรณ์และเทคโนโลยี) และการฝึกอบรม
• สามารถประกันผลงาน โดยการตรวจสอบติดตามและพิสูจน์ปริมาณพลังงานที�ประหยัดได้
• สามารถให้ความช่วยเหลือ แนะนำและบริการจัดหาเงินทุนเพื�อดำเนินโครงการ

รูปแบบการลงทุนเพื�อการอนุรักษ์พลังงาน 
�. ผู้รับบริการเป็นผู้ลงทุน (Guaranteed Saving)
 โดยทั�วไปเรียกว่า Guaranteed Saving ซึ�งผู้รับบริการเป็นผู้ลงทุน 
 โดยมี ESCO รับประกันผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน และ / หรือพลังงานทดแทน พร้อมกับ
 มีการจัดทำสัญญาพลังงานระหว่างผู้รับบริการกับ ESCO โดยประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการ
 ที�สามารถดำเนินการได้ จะเท่ากับหรือมากกว่าค่าใช้จ่ายที�ผู้รับบริการจะต้องจ่ายในการลงทุน

 ถ้าหากผลประโยชน์สุทธิของโครงการที�สามารถดำเนินการได้จริงต่ำกว่าผลประโยชน์สุทธิที�กำหนด
 ในสัญญาแล้ว ESCO จะเป็นผู้ชดเชยส่วนที�ขาดให้กับผู้รับบริการ แต่ในทางตรงข้าม หากผลประโยชน์สุทธิ
 สูงกว่าที�กำหนดในสัญญา ผู้รับบริการต้องแบ่งผลประโยชน์สุทธิส่วนที�สูงกว่าการรับประกันให้กับ ESCO
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�. การลงทุนโดย ESCO เป็นผู้รับผิดชอบเงินลงทุน (Shared Saving)
 โดยทั�วไปเรียกว่า Shared Saving ซึ�ง ESCO เป็นผู้ลงทุน และรับความเสี�ยงค่าใช้จ่ายที�ได้ลงทุนก่อน
 แล้วนำเอาผลประโยชน์สุทธิของโครงการที�สามารถดำเนินการได้มาแบ่งผลประโยชน์ระหว่าง ESCO
 กับผู้รับบริการ ตามข้อตกลงในสัญญาพลังงาน
 
 สัดส่วนของจำนวนเงินตอบแทนจากการประหยัดพลังงานที �ต้องแบ่งให้ ESCO จะมากกว่า
 รูปแบบแรก เพราะ ESCO ต้องแบกรับความเสี�ยงและค่าใช้จ่ายที�ได้ลงทุนให้ก่อน
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แนวทางการคัดเลือกบริษัทจัดการพลังงาน
สำหรับผู้ประกอบการ

สถานประกอบการที�สนใจดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้กลไก ESCO สามารถคัดเลือกบริษัท
จัดการพลังงาน (ESCO) ได้เองจากการตรวจสอบประสบการณ์เชิงเทคนิค สถานะทางการเงินและ
การบริหารจัดการของ ESCO ที�เข้าร่วมประมูลงานฯ ประเมินผลจากการสัมภาษณ์และแหล่งอ้างอิงที� 
ESCO ระบุ เพื�อให้ได้ ESCO ที�เหมาะสมตามที�สถานประกอบการต้องการ โดยสามารถสรุปเป็นข้อ
พิจารณาเบื�องต้นในการคัดเลือกบริษัทจัดการพลังงานสำหรับผู้ประกอบการได้ ดังนี�

�. ประสบการณ์ในการดำเนินโครงการที�ผ่านมา ESCO ควรมีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการ
 ด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะโครงการฯ ที�สถานประกอบการต้องการดำเนินการ โดยอาจขอรายชื�อ
 โครงการฯ ที�ได้ดำเนินการไปแล้วเพื�อขอเยี�ยมชม หรือสอบถามผลการดำเนินงานของ ESCO ที�ผ่านมา 

�. ความพร้อมของบุคลากร ESCO ควรมีบุคลากรที�มีความรู้ ความสามารถและเป็นที�ยอมรับ
 ในด้านต่างๆ พร้อม อาทิเช่น วิศวกร ช่างเทคนิค นักเศรษฐศาสตร์ และบุคลากรด้านอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง

�. ความเชี�ยวชาญ ESCO ควรมีความเชี�ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดำเนินการตามมาตรการ
 ตามที�สถานประกอบการต้องการ

�. ทุนจดทะเบียนของ ESCO (สำหรับกรณีที�บริษัทเป็นผู้ลงทุน) ซึ�งจะแสดงถึงความสามารถในการ
 รับความเสี�ยงในการดำเนินโครงการฯรวมถึงการรับประกันผลประหยัดของโครงการฯด้วย   

�. การให้คำแนะนำ หรือจัดหาแหล่งทุน ESCO จะต้องสามารถให้ข้อมูลในเรื�องของแหล่งเงินทุน 
 สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน รวมไปถึงมีความสามารถในการช่วยให้สถานประกอบการเข้าถึง
 แหล่งเงินทุนได้ง่ายด้วย

�. ความพร้อมทางด้านเครื�องมือพื�นฐาน ESCO ควรมีความพร้อมในด้านเครื�องมือพื�นฐานสำหรับ
 การตรวจวัดเพื�อดำเนินการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัด

�. ESCO ควรมีหน่วยงานให้คำแนะนำ หรือฝึกอบรมให้กับบุคลากรของสถานประกอบการ

�. ความชัดเจนของข้อตกลงในสัญญา เช่น การรับประกันผลการประหยัด สัดส่วนการแบ่งผล
 การประหยัด และระยะเวลาการคืนทุนของแต่ละมาตรการไม่ควรนานเกินไป แนวทางการปรับเปลี�ยน
 ฐานการใช้พลังงานวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดเปอร์เซ็นต์การแบ่งผลการประหยัด
 รวมถึงเงื�อนไขการชดเชยหากผลการประหยัดไม่ได้ตามที�รับประกัน

ทั�งนี�สามารถตรวจสอบรายชื�อบริษัทจัดการพลังงานและความชำนาญของแต่ละบริษัทได้ที�
www.thaiesco.org
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แผนผังงาน



รายชื�อ ประวัติและผลงาน
ของ ESCO โดยย่อ
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บริษัท โคเฟลี (ประเทศไทย) จำกัด

ที�อยู่ : � อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั�น �� ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
   กรุงเทพ �����
ผู้บริหาร : นายวัชรพงศ์ อินทเคหะ   
ตำแหน่ง  :  Business Development Manager
โทรศัพท์ :  ��-���-����    
โทรสาร : ��-���-����  
Website : www.cofely.co.th    
E-mail : vidsarut.chansukhon@cofely.co.th

ความชำนาญในมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
• ระบบอากาศอัด
•  ระบบปรับอากาศ
•  การปรับปรุงหม้อไอนำ้ (Boiler)
•  ระบบผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration)

สินค้า / บริการ / จุดเด่นของบริษัท
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) อันดับหนึ�ง ในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค พร้อมการ
บริการแบบครบวงจร (One Stop Service) ออกแบบ ลงทุน การรับประกันประสิทธิภาพพลังงาน
การบริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษา

ผลงานที�ผ่านมาในการดำเนินงานให้กับสถานประกอบการ
�) Saint Gobain Sekurit (อุตสาหกรรมกระจก)
�) บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั�น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์)
�) บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี�ส์ จำกัด (อุตสาหกรรมเซรามิค)
�) บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี� จำกัด (มหาชน) (อุตสาหกรรมเซรามิค)
�) บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) (อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์)
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บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั�น จำกัด

ที�อยู่ : �� หมู่ �� ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ผู้บริหาร : นายรุจ บุญญฤทธิ�   
ตำแหน่ง  :  กรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท :  ��-���-����    
โทรสาร  : ��-���-����
Website : www.crescocorp.com   
E-mail : cresco@crescocorp.com

ความชำนาญในมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
• อุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้า (Voltage Regulator)
• อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD)
• ระบบโอโซน
• ระบบปรับอากาศแบบใช้เครื�องทำนำ้เย็น (Chiller)
• ระบบการจัดการพลังงาน
• อุปกรณ์ควบคุมแสงสว่าง
• พลังงานแสงอาทิตย์

สินค้า / บริการ / เทคโนโลยีของบริษัท
เป็นบริษัทจัดการพลังงานดีเด่น ได้รับรางวัล “Excellent ESCO AWARD” จากกระทรวงพลังงาน 
มีทีมงานวิศวกรที�มีประสบการณ์ด้านพลังงาน มากกว่า �� ปี, มีสินค้าเกี�ยวกับการประหยัดพลังงาน
หลากหลายประเภท มีลูกค้ากว่า ��� ราย และมีผลงานด้านการประหยัดพลังงานที�ได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง เป็นทั�งบริษัทจัดการพลังงาน และผู้รับเหมาติดตั�งงานระบบไฟฟ้า 
สินค้าและบริการของบริษัท ได้แก่ อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า (VR.), เครื�องกำเนิดโอโซน, อุปกรณ์
ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD.), มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (HEM.), ชิลเลอร์ประสิทธิภาพสูง, 
ฮีตปั�ม, อุปกรณ์ควบคุมแสงสว่าง เป็นต้น

ผลงานที�ผ่านมาในการดำเนินงานให้กับสถานประกอบการ
�) บริษัท สมาร์เอนเนอร์ยี� (โครงการไทยโอชูก้า)   
�) บริษัท คอมพลีท ออโต้รับเบอร์ จำกัด 
�) บริษัท K&U เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด   
�) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ�ง จำกัด   
�) บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด 
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บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชั�นแนล
(ประเทศไทย) จำกัด 

ที�อยู่ :  ��� อาคาร เค พี เอ็น ทาวเวอร์ ชั�น � ถนนพระราม � แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
     กรุงเทพฯ �����
ผู้บริหาร : คุณวยุษฏิ� ปุตระเศรณี  
ตำแหน่ง  : Asst. Country Service Manager
โทรศัพท์  : ��-���-����   
Website : www.johnsoncontrols.com  
E-mail : wayut.putrasreni@jci.com

ความชำนาญในมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
• ระบบปรับอากาศแบบใช้เครื�องทำนำ้เย็น (Chiller)
• ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type)

สินค้า / บริการ / เทคโนโลยีของบริษัท
• Industrial Commercial of Chiller and Service  
• ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type)
• Controls Products integrated building Management system
• Industrial Refrigeration

ผลงานที�ผ่านมาในการดำเนินงานให้กับสถานประกอบการ
�) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารมหิตลาธิเบศร   
�) Fairy Land Plaza นครสวรรค์ 
�) โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก   
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บริษัท จัดการอากาศอัด จำกัด

ที�อยู่ : �/�� ซ.สุภาพงษ์ � ประเวศ กทม.
ผู้บริหาร  : คุณกรัณย์ รักษ์เจริญ   
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
โทรศัพท์  :  ��-���-����   
โทรสาร  :  ��-���-����
Website : www.airmanagement.co.th  
E-mail :  info@airmanagement.co.th

ความชำนาญในมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
• ระบบอากาศอัด
• อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD)
• ระบบการจัดการพลังงาน

สินค้า / บริการ / เทคโนโลยีของบริษัท
Intelligent controller for compressed air system, ให้บริการตรวจสอบ ให้คำปรึกษา ปรับปรุงระบบ
อากาศอัดให้มีประสิทธิภาพสูงขึ�น, บริการติดตั�งระบบ monitoring ในระบบอากาศอัดเพื�อให้ทราบถึง
ปริมาณการใช้อากาศอัดเพื�อนำมาบริหารจัดการต้นทุนและหาแนวทางในการประหยัดพลังงาน

ผลงานที�ผ่านมาในการดำเนินงานให้กับสถานประกอบการ
�) EMERSON
�) ESSILOR
�) KHITKAN
�) CP MEIJI
�) YAMAHA
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บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ที�อยู่ : ��/� อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั�น �� ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
   กรุงเทพฯ ������
ผู้บริหาร  : คุณณัฏฐพัชร์ ชลภัทรธนัทสิริ   
ตำแหน่ง  : Director
โทรศัพท์  :  ��-���-����
โทรสาร  : ��-���-����
Website :  www.schneider-electric.com
E-mail :  usa.promyou@schneider-electric.com

ความเชี�ยวชาญในมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
• อุปกรณ์ควบคุมแสงสว่าง
• อุปกรณ์รับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD)
• มอเตอร์ควบคุม
• ระบบจัดการพลังงาน
• พลังงานแสงอาทิตย์

สินค้า / บริการ / เทคโนโลยีของบริษัท
ระบบจัดการพลังงาน

รายชื�อสถานประกอบการที�เคยได้ดำเนินการ 
�. Thai Union Feedmil
�. SCG Chemical
�. Thai Cold Roll Steel Sheet
�. Safeskin Medical and Science
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บริษัท ดับบลิว. เอส. ไอ. จำกัด

ที�อยู่ : ��/�� อาคารแกรนด์วิวเฮ้าส์ � สุขุมวิท �� แขวงคลองเตยเหนือ 
   เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
ผู้บริหาร  : นางสาวมาติกา พึ�งเทศ  
ตำแหน่ง  : Managing Director
โทรศัพท์ : ��-���-����   
โทรสาร  : ��-���-����
Website : www.wsi.co.th   
E-mail : matika@wsi.co.th

ความชำนาญในมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
• มอเตอร์ควบคุม (Motor Control)
• ระบบผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วม
• ระบบการจัดการพลังงาน

สินค้า / บริการ / เทคโนโลยีของบริษัท
• นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
• รับบริการให้คำปรึกษาด้านการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน
• เทคโนโลยีการเพิ�มประสิทธิภาพการไหลของกระแสไฟฟ้า 

ผลงานที�ผ่านมาในการดำเนินงานให้กับสถานประกอบการ
�) โรงแรมเชอเลอตั�น หัวหิน
�) โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
�) บริษัท ยูนีซัน (ประเทศไทย) จำกัด
�) บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด
�) บริษัท ซินโดม (ประเทศไทย) จำกัด
�) โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
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บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี�คอนเซอร์เวชั�น จำกัด

ที�อยู่  :  ��� หมู่ � ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้บริหาร  : นายรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ   
ตำแหน่ง  : กรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์  : ��-���-����-�   
โทรสาร  :  ��-���-����
Website :  www.econowatd.com    
E-mail :  sales@econowatd.com

ความชำนาญในมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
• ระบบปรับอากาศแบบใช้เครื�องทำนำ้เย็น (Chiller)
• อุปกรณ์ควบคุมแสงสว่าง (Driver LED)
• อุปกรณ์บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
• อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD)
• ระบบโอโซน
• ระบบบำบัดนำ้เสีย 

สินค้า / บริการ / เทคโนโลยีบริษัท
• ระบบบำบัดนำ้หล่อเย็นด้วยระบบโอโซน
• ระบบบำบัดนำ้เสียและรีไซเคิล MBDAF 
• ออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
• ปรับเปลี�ยนความเร็วรอบปั�มนำ้เย็น (VSD)

ผลงานที�ผ่านมาในการดำเนินงานให้กับสถานประกอบการ
�) ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน สาขาอยุธยา
�) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
�) โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา
�) ศูนย์การค้าเอ็นมาร์ค พลาซ่า
�) ห้างสรรพสินค้าแฟชั�นไอส์แลนด์
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บริษัท ธรรมสรณ์ เอ็นจิเนียริ�ง จำกัด

ที�อยู่  : ���/�� อาคารธารธนา ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
   กรุงเทพฯ �����
ผู้บริหาร  : นายสุวิทย์ จันทวิบูลย์   
ตำแหน่ง  : กรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์  :  ��-���-����    
โทรสาร  :  ��-���-����
Website :  www.dos-te.com    
E-mail :  teemthai@dos.co.th

ความชำนาญในมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
• ระบบการจัดการพลังงาน

สินค้า / บริการ / เทคโนโลยีบริษัท
DOS Eco Fuel (เทคโนโลยีประหยัดนำ้มันเตาใน Boiler), DOS Eco Gas = เทคโนโลยีประหยัดก๊าซ LPG 
ใน Burner, Boiler Biogas, Gasifier, Autoclave, DOS OASIS, เตาเผาศพ, ระบบคัดแยกขยะ, RDF, 
ระบบบำบัดนำ้เสีย

ผลงานที�ผ่านมาในการดำเนินงานให้กับสถานประกอบการ
�) บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด
�) บริษัท สงขลาแคนนิ�ง จำกัด (มหาชน)
�) บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี� (����) จำกัด
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บริษัท บริหารและอนุรักษ์พลังงาน จำกัด

ที�อยู่  : ��/�� อาคารไดนาสตี�คอมเพล็กซ์  ซอยลาดพร้าว  ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง 
   เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ �����
ผู้บริหาร : นายอภิรัก นวลสกุล   
ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร
โทรศัพท์ :  ��-���-����    
โทรสาร :  ��-���-����
Website : www.escoecm.com   
E-mail : escoecm@gmail.com
 
ความชำนาญในมาตรการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทน
• ระบบการจัดการพลังงาน
• ระบบปรับอากาศแบบใช้เครื�องทำนำ้เย็น (Chiller)
• มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Motor)
• ระบบหม้อไอนำ้และอุปกรณ์อื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง
• ปั�มความร้อน (Heat Pump)
• อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD)
• ระบบแสงสว่าง (หลอดไฟ LED)
• พลังงานแสงอาทิตย์

สินค้า / บริการ / เทคโนโลยีของบริษัท
บริษัท บริหารและอนุรักษ์พลังงาน จำกัด ให้บริการเป็นที�ปรึกษาด้านพลังงาน จัดหาแหล่งเงินทุน
จัดทำเล่มประมาณการมาตรการต่างพร้อมตรวจวัดและติดตั�งทั�งระบบ ตลอดจนจัดทำรายงาน
วิเคราะห์ผลประหยัดและตรวจวัดพลังงาน โดยผู้เชี�ยวชาญ ซึ�งมีความเชี�ยวชาญในเทคโนโลยี ได้แก่ 
เครื�องทำความเย็นประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Chiller) การปรับปรุงหม้อไอนำ้ (Boiler) ระบบ
มอเตอร์ ปั�มความร้อน (Heat Pump) ระบบแสงสว่างประเภทหลอดไฟ LED และ Absorption Chiller เป็นต้น

ผลงานที�ผ่านมาในการดำเนินงานให้กับสถานประกอบการ
�) โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี
�) โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
�) โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ จังหวัดกรุงเทพฯ (โครงการที��)
�) บริษัท น้องพรฟู้ดส์ อินดัสตรี� จำกัด
�) โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
�) โรงแรม สตาร์ ระยอง

 

• พลังงานชีวมวล
• ไฟฟ้าจากขยะ
• ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน
 (Split Type)
• เครื�องทำความเย็นแบบดูดซึม
 (Absorption Chiller)
• มอเตอร์ควบคุม (Motor Control)
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บริษัท บี.ที.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ�ง จำกัด

ที�อยู่  : ��/�� ถนนพุทธมณฑล สาย � แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. �����
ผู้บริหาร  : นายพ้อง เหลืองแสงทอง  
ตำแหน่ง  : กรรมการบริหาร
โทรศัพท์  :  ���-���-����    
โทรสาร  : ��-���-����
Website :  sumi-esco.com    
E-mail : btmesco@hotmail.com

ความชำนาญในมาตรการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทน
• Solar Power Rooftop
• ระบบปรับอากาศ
• ระบบแสงสว่าง
• ปั�มความร้อน (Heat Pump) 

สินค้า / บริการ / เทคโนโลยีของบริษัท
บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาโครงการ พร้อมหาแหล่งเงินหรือลงทุน ในมาตรการประหยัดพลังงานให้กับ
ผู้ประกอบการแบบครบวงจร โดยผู้ประกอบการไม่ต้องลงทุน แล้วนำผลประหยัดที�ได้แบ่งจ่ายชำระ
ส่วนหนึ�ง อีกส่วนหนึ�งเป็นผลกำไรคืนให้กับผู้ประกอบการ รูปแบบแบ่งปันผลประหยัด Share saving model 

ผลงานที�ผ่านมาในการดำเนินงานให้กับสถานประกอบการ
�) โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
�) โรงพยาบาลกรุงเทพ สมุย
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บริษัท เบสเทรด พรีซิชั�น จำกัด

ที�อยู่ : ���/��, �� ตรอกวัดจันทร์ใน บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ �����
ผู้บริหาร  : นายกมล สิริชัน   
ตำแหน่ง  : ผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาด
โทรศัพท์  :  ��-���-���� ext. ���� 
โทรสาร  :  ��-���-����
Website : www.bestradegroup.com  
E-mail :  energy.savings@bestradegroup.com

ความชำนาญในมาตรการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทน
• ระบบปรับอากาศแบบใช้เครื�องทำนำ้เย็น (Chiller)
• ระบบไฮดรอลิค การอนุรักษ์พลังงานในเครื�องจักร
• ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type)
• อุปกรณ์ควบคุมแสงสว่าง
• ระบบการจัดการพลังงาน
• มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Motor)
• อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD)

สินค้า / บริการ / เทคโนโลยีของบริษัท
�) การดูแลและปรับปรุงระบบทำความเย็น (ชิลเล่อร์) และการระบายความร้อนของหอผึ�งเย็น 
 (cooling tower) และระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (air-cooled)   
�) การปรับปรุงประสิทธิภาพของบอยเล่อร์ (Boiler) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการทำความร้อน ลดพลังงาน 
 และป้องกันการกัดกร่อน
�) ออกแบบระบบแลกเปลี �ยนความร้อน-เย็น (Heat Exchanger) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
�) ระบบมอนิเตอร์ริ�ง (เก็บข้อมูล และวิเคราะห์) การใช้พลังงาน

ผลงานที�ผ่านมาในการดำเนินงานให้กับสถานประกอบการ
�)  SCG Paper บ้านโป่ง และกาญจนบุรี
�)  Big C Department Store
�)  Honda Motorcycle นิคมลาดกระบัง
�)  Thai Decal 

 

• การนำความร้อนทิ�งกลับมาใช้ใหม่
• มอเตอร์ควบคุม (Motor Control)
• ปั�มความร้อน (Heat Pump)
• อุปกรณ์บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
• พลังงานแสงอาทิตย์
• ระบบก๊าซชีวภาพ
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บริษัท ไบนารี แอดวานซ์ เทค จำกัด

ที�อยู่ : ��/��� หมู่ที� � ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี�โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ����� 
   (สำนักงานใหญ่)
ผู้บริหาร  : นายวัสย์ศร กันสุข   
ตำแหน่ง  :  กรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์  :  ��-���-����   
โทรสาร  : ��-���-����
Website : www.binaryadvance.com  
E-mail : peerada@binaryadvance.com

ความชำนาญในมาตรการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทน
• ระบบปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD)
• ระบบการจัดการพลังงาน
• การนำความร้อนทิ�งกลับมาใช้ใหม่
• ระบบผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration)
• Absorption Chiller
• ปั�มความร้อน (Heat Pump)
• การปรับปรุงหม้อไอนำ้ (Boiler)
• ระบบแสงสว่าง
• ระบบมอเตอร์

สินค้า / บริการ / เทคโนโลยีของบริษัท
บริการงานด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยให้คำปรึกษา ออกแบบระบบวิศวกรรมและ
ติดตั�งอุปกรณ์เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการผลิต ช่วยดูแลในด้านระบบการจัดการพลังงาน เพื�อลดต้นทุน
การใช้พลังงาน

ผลงานที�ผ่านมาในการดำเนินงานให้กับสถานประกอบการ
�) บริษัท บี ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั�นแนล จำกัด
�) บริษัท เบทาโกร ไดนิปปอน เทคโนเอ็กซ์ จำกัด
�) บริษัท สกาเนม กรุงเทพ จำกัด
�) บริษัท เดลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด 
�) บริษัท โซนี� เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
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บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ�ง จำกัด

ที�อยู่ : ��/�� หมู่ � ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ �����
ผู้บริหาร  : นายนิพนธ์ โตวิริยะเวช  
ตำแหน่ง  :  กรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์  :  ��-���-����   
โทรสาร  :  ��-���-����
Website :  www.powerairsystem.co.th  
E-mail  :  marketing@powerairasystem.co.th

ความชำนาญในมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
• ระบบอากาศอัด
• อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD)

สินค้า / บริการ / เทคโนโลยีของบริษัท
บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ�ง จำกัด ผู้เชี�ยวชาญด้านระบบอัดอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินธุรกิจ
ด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบเครื�องอัดอากาศมานานกว่า �� ปี บริการติดตั�ง
แก้ไขระบบอากาศอัดสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท บริการสำรวจ ตรวจวัดประสิทธิภาพ สมรรถนะของเครื�อง
อัดอากาศ บริการสำรวจระบบอัดอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมและเสนอแนวทางการประหยัดพลังงานในระบบ
อัดอากาศพร้อมการรับประกันผลการประหยัดพลังงาน (EPC: Energy Performance contract) 

สินค้าอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ ของบริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ�ง จำกัด
�) Control Air Intelligent Flow Control
 อุปกรณ์ควบคุมการสั�งจ่ายอากาศอัดให้เหมาะสมกับความต้องการที�แท้จริง ยืดสภาวะ Unload ของเครื�อง
 อัดอากาศ ได้ยาวนานขึ�นส่งผลให้ประหยัดพลังงานมากขึ�น สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง ��% ทั�งระบบ
�) Control Air Intelligent Compressors Control 
 อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื�องอัดอากาศทุกเครื�องในโรงงานให้ผลิตอากาศอัดให้เหมาะสมกับสภาวะ
 การใช้งานที�แท้จริง แสดงสถานการณ์ใช้งานของอุปกรณ์ในระบบอัดอากาศได้ประหยัดพลังงานได้ ��% ทั�งระบบ
�) Parker Transair ท่อส่งอากาศอัดคุณภาพสูงจากฝรั�งเศส
 ท่อส่งอากาศอัด Parker Transair ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมที�ไม่เป็นสนิม ด้วยผิวที�ราบเรียบตลอดอายุการใช้งาน 
 ทำให้อากาศอัดสะอาด ทำให้อุปกรณ์นิวเมติกส์มีอายุการใช้งานยาวนาน ง่ายต่อการขยายดัดแปลงไม่รั�วซึมและ
 ลดการสูญเสียพลังงาน Parker Transair รับประกันการรั�วซึมของท่อจ่ายลมอัดเป็นเวลา �� ปี

ผลงานที�ผ่านมาในการดำเนินงานให้กับสถานประกอบการ
�) บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ�ง จำกัด
�) บริษัท โตโยต้าเกต์เวย์ จำกัด
�) บริษัท สยามปูนซีเมนต์ขาว จำกัด
�) บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
�) บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
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บริษัท เวสต้า พีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด

ที�อยู่ :  ��� ซ.พระรามเก้า �� (ถ.เสรี �) ถ.พระราม � แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
ผู้บริหาร  : นายธนกร กำเหนิดดิษฐ์    
ตำแหน่ง  :  ผู้จัดการ
โทรศัพท์  :  ��-���-����     
โทรสาร :  ��-���-����
Website :  www.biotechthailand.com    
E-mail :  vesta_th@truemail.co.th

ความชำนาญในมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
• ระบบการจัดการพลังงาน
• ระบบหม้อไอนำ้และอุปกรณ์อื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง
• ระบบผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วม
• การนำความร้อนทิ�งกลับมาใช้ใหม่

สินค้า / บริการ / เทคโนโลยีของบริษัท
เวสต้าเป็นบริษัทผู้จัดการทรัพยากรพลังงาน ซึ�งมีความเชื�อมั�นในการให้บริการแก้ปัญหาครบวงจร
ด้านการจัดการด้านทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวบรวมระบบกระบวนการครบวงจร 
การใช้เทคโนโลยีและระบบดังกล่าวบริษัทไม่ได้เน้นให้ความสำคัญเพียงด้านใดด้านหนึ�งเท่านั�น แต่บริษัท
ใช้วิธีการทำงานแบบเพิ�มมูลค่า ซึ�งใช้วิธีการอันหลากหลาย เพื�อแก้ปัญหาได้ครอบคลุมทั�งโรงงาน
โดยไม่คำนึงถึงขนาดบริษัท องค์กร ของลูกค้า 
 
การจัดการด้านพลังงานด้านอุปสงค์ 
• ระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้า
• ระบบการจัดการความร้อนทิ�งจากไอเสีย
• ระบบการจัดการไอนำ้
• ระบบการจัดการน้ำ
• การปรับปรุงกระบวนกวนการผลิต
• ระบบการตรวจสอบและควบคุมพลังงาน

ผลงานที�ผ่านมาในการดำเนินงานให้กับสถานประกอบการ
�) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สาขาพระประแดง)
�) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สาขาบ้านโพธิ�)
�) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สาขาแปลงยาว)

 

การจัดการพลังงานด้านอุปทาน
• การแปรรูปของเสียเป็นเชื�อเพลิง
• ระบบเครื�องกำเนิดไฟฟ้า
• พลังงานลม
• พลังงานแสงอาทิตย์
• พลังงานเซลล์เชื�อเพลิง
• พลังงานไฮโดรเจน

• มอเตอร์ควบคุม (Motor Control)
• พลังงานนำ้
• พลังงานแสงอาทิตย์
• พลังงานลม



24

บริษัท สมาร์ท เอ็นเนอยี เซฟวิ�ง จำกัด

ที�อยู่ : ���/�� ถนนอ่อนนุช �� แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ����� 
ผู้บริหาร  : นายอุดมศักดิ� บุญศรีโรจน์    
ตำแหน่ง  :  Managing Director
โทรศัพท์  :  ���-���-����     
โทรสาร  :  ��-���-����
Website :  www.smartenergysaving.co.th    
E-mail :  smartenersave@hotmail.com

ความชำนาญในมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
• ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type)
• ระบบปรับอากาศแบบใช้เครื�องทำนำ้เย็น (Chiller)
• อุปกรณ์ควบคุมแสงสว่าง
• อุปกรณ์บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
• มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Motor)
• อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD)
• มอเตอร์ควบคุม (Motor Control)
• ระบบหม้อไอนำ้และอุปกรณ์อื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง
• ปั�มความร้อน (Heat Pump)
• การนำความร้อนทิ�งกลับมาใช้ใหม่
• ระบบการจัดการพลังงาน
• ระบบโอโซน 
• เครื�องทำความเย็นแบบดูดซึม (Absorption Chiller) 
• ระบบผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วม
• พลังงานแสงอาทิตย์

สินค้า / บริการ / เทคโนโลยีของบริษัท
มาตรการด้านอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Measures) ทุกมาตรการแบบ Turnkey Project

ผลงานที�ผ่านมาในการดำเนินงานให้กับสถานประกอบการ
�) บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
�) บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด
�) บริษัท ไทยสตีล จำกัด (มหาชน)
� บริษัท นครหลวงกลูโคส จำกัด
�) ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
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บริษัท อัซบิล ประเทศไทย จำกัด

ที�อยู่ : ���/� อาคาร เค ทาวเวอร์ ชั�น �� ถ.สุขุมวิท �� (อโศก) คลองเตยเหนือ
   วัฒนา กทม.
ผู้บริหาร :  นายธีรธัช จันทร์บาง   
ตำแหน่ง :  ผู้จัดการอาวุโส
โทรศัพท์  :  ��-���-����    
โทรสาร  :  ��-���-����
Website : th.azbil.com    
E-mail : c.thirathach.le@th.azbil.com

ความชำนาญในมาตรการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทน
• ระบบการจัดการพลังงาน
• ระบบปรับอากาศแบบใช้เครื�องทำนำ้เย็น (Chiller)
• อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD)

สินค้า / บริการ / เทคโนโลยีของบริษัท
• สินค้าของบริษัท ได้แก่ sensor, valve, controller และ ระบบควบคุมอัตโนมัติ
• บริการของบริษัท ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือในการเลือกอุปกรณ์วัดคุม ให้เหมาะสมกับ
 กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และภาคอาคาร วางระบบควบคุมอัตโนมัติ ให้เหมาะสม
 ตามความต้องการของลูกค้า ทั�งยังสามารถแก้ปัญหาที�ซับซ้อนในการติดตั�งโดยวิศวกรชำนาญการ
 ซึ�งมีความปลอดภัย สะดวกสบาย
• เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ รวมถึงอุปกรณ์ควบคุม ตามมาตรฐานของประเทศญี�ปุ่น

ผลงานที�ผ่านมาในการดำเนินงานให้กับสถานประกอบการ
�) อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ราชประสงค์
�) โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท
�) โรงแรมรามาแลนด์
�) การไฟฟ้านครหลวง (วัดเลียบ)
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บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี�
อินเตอร์เนชั�นแนล จำกัด (EEI)

ที�อยู่ : ��� อาคารสิริภิญโญ ชั�น �� ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
ผู้บริหาร  :  นายอาทิตย์ เวชกิจ   
ตำแหน่ง  : กรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์  :  ��-���-����    
โทรสาร  :  ��-���-����
Website : www.eei.co.th    
E-mail :  jularak@eei.co.th

ความชำนาญในมาตรการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทน
• ระบบผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วม
• ระบบหม้อไอนำ้และอุปกรณ์อื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง
• การนำความร้อนทิ�งกลับมาใช้ใหม่
• ระบบการจัดการพลังงาน
• เครื�องทำความเย็นแบบดูดซึม (Absorption Chiller)
• อุปกรณ์ควบคุมแสงสว่าง
• พลังงานชีวมวล
• พลังงานแสงอาทิตย์
• ระบบก๊าซชีวภาพ
• พลังงานขยะ

สินค้า / บริการ / เทคโนโลยีของบริษัท
"EEI" ดำเนินธุรกิจ ESCO โดยมีประสบการณ์การทำงานกว่า �� ปี มีความเชี�ยวชาญในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม และ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบ VSPP (Very Small Power Producer) 
เพื�อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำโครงการ
อนุรักษ์พลังงาน ภายใต้รูปแบบการรับประกันผลตอบแทนการลงทุนโครงการ พร้อมจัดหาเงินลงทุน

ผลงานที�ผ่านมาในการดำเนินงานให้กับสถานประกอบการ
�) บริษัทในเครือ CP
�) บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
�) บริษัท นันยางการทอ อุตสาหกรรม จำกัด
�) บริษัท ซี. ไจแกนติค คาร์บอน จำกัด
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บริษัท เอ็นเนอร์จิกา จำกัด
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บริษัท เอ็นเนอร์จี ออฟติมายเซชั�น (ไทยแลนด์) จำกัด

ที�อยู่ :  ���/� อโศก ทาวเวอร์ ถ.อโศก แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ �����
ผู้บริหาร  : นายชาญชัย กฤตพรตพิศุทธิ�  
ตำแหน่ง :  กรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์  :  ��-���-����    
โทรสาร :  ��-���-����
Website :  www.esco-energyopt.com   
E-mail :  info@esco-energyopt.com

ความชำนาญในมาตรการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทน
• ระบบปรับอากาศ
• ระบบทำความเย็น
• ระบบการจัดการพลังงาน

สินค้า / บริการ / เทคโนโลยีของบริษัท
• อุปกรณ์ควบคุมการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ

ผลงานที�ผ่านมาในการดำเนินงานให้กับสถานประกอบการ
�)  Siam Discovery Center, Thailand
�)  Siam Center, Thailand
�)  Robinson Department Store
�)  SME Bank Tower
�)  Apple Computer, Fremont, CA
�)  Samsung SDI (Malaysia) SDN BHD, Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia
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บริษัท เอ็นเนอร์ยี� คอนเซอร์เวชั�น ซีสเต็มส์
(ประเทศไทย) จำกัด

ที�อยู่ : ���/� ซอยรามคำแหง �� แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ
ผู้บริหาร  : คุณสมชัย บุญเสริมวิชา  
ตำแหน่ง  :  กรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์  :  ��-���-����   
โทรสาร  :  ��-���-����
Website :  www.ecsthai.co.th   
E-mail : staffecs@ecsthai.co.th

ความชำนาญในมาตรการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทน
• เครื�องทำความเย็นแบบดูดซึม (Absorption Chiller) 
• การนำความร้อนทิ�งกลับมาใช้ใหม่
• เครื�องทำนำ้ร้อนแบบดูดซึม (Absorption Heat Pump)
• ระบบแสงสว่าง (หลอดไฟ LED)
• พลังงานนำ้

สินค้า / บริการ / เทคโนโลยีของบริษัท
Absorption Chiller, Absorption Heat Pump, Waste Heat Recovery, LED

ผลงานที�ผ่านมาในการดำเนินงานให้กับสถานประกอบการ
�) บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
�) บริษัท ไทยเคน เปเปอร์ จำกัด 
�) บริษัท ซีพีเมจิ จำกัด
�) บริษัท ร้อกเวิรธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
�) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) จังหวัดลำปาง

 



30

บริษัท แอคทีฟ ซายน์ จำกัด

ที�อยู่  : ��/�� หมู่ � ถ.กิ�งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ �����
ผู้บริหาร : นายสมชาย ทิมเทพ  
ตำแหน่ง  : กรรมการผู้จัดการ 
โทรศัพท์ :  ��-���-����, ��-���-���� 
โทรสาร  : ��-���-���� 
Website : www.thailonglife.com   
E-mail : activeair@hotmail.com

ความชำนาญในมาตรการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทน
• ระบบโอโซน

สินค้า / บริการ / เทคโนโลยีของบริษัท
• ออกแบบและติดตั�งระบบบำบัดนำ้ และอากาศด้วยโอโซน
• เป็นผู้ผลิตเครื�องโอโซนที�ได้รับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์เป็นของตัวเอง ได้รับเลขที� ����

ผลงานที�ผ่านมาในการดำเนินงานให้กับสถานประกอบการ
�) โรงแรม แกรนด์ จอมเทียน พาเลซ
�) โรงแรม รอยัล ริเวอร์
�) โรงพยาบาลสิริโรจน์ จ.ภูเก็ต
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บริษัท แอสเทน เอ็นจิเนียริ�ง แอนด์ เอ็นเนอร์ยี� จำกัด

ที�อยู่ : ��� หมู่ � ชั�น �� อาคาร จัสมิน อินเตอร์เนชั�นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ 
   ตำบลปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด �����
ผู้บริหาร : นายอรรถพร โรจนารักษ์  
ตำแหน่ง  :  กรรมการผู้จัดการ 
โทรศัพท์  : ��-���-����   
โทรสาร  :  ��-���-���� 
Website :  www.attainengineering.com  
E-mail :  info@attainengineering.com 

ความชำนาญในมาตรการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทน
• การปรับปรุงหม้อไอนำ้ (Boiler)
• ระบบผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration) 
• การนำความร้อนทิ�งกลับมาใช้ใหม่
• ระบบมอเตอร์
• ระบบปรับอากาศ

สินค้า / บริการ / เทคโนโลยีของบริษัท
• บริการตรวจวัด วิเคราะห์การใช้พลังงานของระบบ ประเมินประสิทธิภาพของระบบ ประเมิน
 ความเป็นไปได้ในการลงทุนของมาตรการ (IGA Report) จัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ รวมถึง
 การเป็นที�ปรึกษา บริหารโครงการ และจัดทำแผนบำรุงรักษาระบบ

• เทคโนโลยี 
 -  หม้อนำ้เชื�อเพลิงชีวมวลประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Biomass Boiler)
 -  เทคโนโลยีการผลิตก๊าซเชื�อเพลิงจากถ่านหิน (Coal Gasification Technology)

ผลงานที�ผ่านมาในการดำเนินงานให้กับสถานประกอบการ
�) บริษัท เอส พี เอ อินเตอร์เนชั�นแนลฟู้ดกรุ๊ป จํากัด มาตรการเปลี�ยนติดตั�งหม้อนำ้เชื�อเพลิงชีวมวล
�) บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) จำกัด มาตรการเปลี�ยนติดตั�งหม้อนำ้เชื�อเพลิงชีวมวล
�) บริษัท ไอ เอส เอ แวลู จำกัด มาตรการเปลี�ยนติดตั�งหม้อนำ้เชื�อเพลิงชีวมวล
�)  บริษัท สามร้อยยอด จำกัด มาตรการเปลี�ยนติดตั�งหม้อนำ้เชื�อเพลิงชีวมวล
�)  บริษัท ยูเนี�ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด มาตรการเปลี�ยนติดตั�งมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
�)  บริษัท ริเวอร์โปร์ พัลพ์ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด มาตรการติดตั�งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์
 (VSD)

 



ESCO Information Center
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

60 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 02-345-1250-6 โทรสาร 02-345-1258-9

E-mail : esco@iie.or.th

www.thaiesco.org

บริหารงานโดย
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร จำกัด
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 
60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 02-203-4212-5 โทรสาร 02-203-4250-1
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