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1  บ ท นํา  
 

 

พลังงานถือเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอตนทุนของประเทศในทุกดาน ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม ลวนแลวแตมีสวนเชื่อมโยงกับพลังงานแทบท้ังสิ้นไมวาจะเปนการดํารงชีวิตประจําวัน การ

ประกอบอาชีพ การผลิตวัตถุดิบ หรือแมแตตนทุนในการผลิตและขนสงสินคาและบริการ หากแตปจจุบัน

ประเทศไทยตองพ่ึงพาพลังงานจากฟอสซิล (fossil) ในการขับเคลื่อนระบบตาง ๆ ในปริมาณท่ีสูง  

 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการอนุรักษ

พลังงานท้ังในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ไดมีแนวทางการดําเนินงานโดยการสงเสริมใหมีการใชกลไก

บริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) ในการดําเนินโครงการอนุรักษพลังงาน/

พลังงานทดแทนใหแกผูประกอบการเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับแผนอนุรักษพลังงานป 2558 - 2579 ของ

กระทรวงพลังงาน ตามยุทธศาสตรหลักขอหนึ่ง คือ การใชมืออาชีพและบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เปน

กลไกสําคัญ ทาง พพ. จึงไดรวมมือกับสถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยท่ี

เปนหนวยงานสงเสริมสนับสนุน และใหบริการแกผูประกอบการในดานการบริหารจัดการพลังงาน และการ

อนุรักษพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีดานพลังงาน เปน

ศูนยกลางในดานการศึกษาและแหลงขอมูลการอนุรักษพลังงาน ในการสงเสริมและผลักดันใหเกิดการอนุรักษ

พลังงานในสถานประกอบการโดยใชกลไก ESCO เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงการใชบริการบริษัท ESCO จะชวยลดความ

เสี่ยงใหกับสถานประกอบการในการดําเนินโครงการอนุรักษพลังงาน เพราะ ESCO มีการทําสัญญารับประกัน

ผลประหยัดและมีการชดเชยสวนตางกรณีท่ีผลประหยัดไมเปนไปตามท่ีรับประกันไวในสัญญา  

 

ท้ังนี้ เพ่ือเปนการสงเสริมและสรางความเชือ่ม่ันใหกับสถานประกอบการในการใชบริการบริษัท ESCO 

สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดรวมมือกับสมาคมบริษัทจัด

การพลังงานไทย ในการพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (Code of Practice : 

CoP) และการพัฒนากระบวนการตรวจสอบรับรองการดําเนินงานของ ESCO มาอยางตอเนื่อง โดยได

ดําเนินการพัฒนาแนวทางการตรวจวัดพิสูจนผลประหยัด (Measurement and Verification : M&V) ท่ี

เหมาะสมสําหรับโครงการอนุรักษพลังงานแบบ ESCO ของประเทศไทย ใหมีความสอดคลองกับแนวทาง M&V 

ในระดับสากล เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบริษัทจัดการพลังงานใหสามารถดําเนินโครงการอนุรักษพลังงานดวย

กลไก ESCO ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 
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2. ขอมูลภาพรวมโครงการสงเสริมธุรกิจ ESCO  

 
2.1 ความเปนมาของโครงการ 

ท่ีผานมาพบวาผูประกอบการสวนใหญมุงเนนการปรับปรุงดานเทคนิค และการนําเทคโนโลยีเขามาใช 

แตยังไมมีกลยุทธดานแผนการจัดการพลังงานท่ีชัดเจนทําใหการดําเนินงานยังไมประสบความสําเร็จมากนัก 

สถานประกอบการบางแหงยังขาดนโยบายท่ีสงเสริมการอนุรักษพลังงานในองคกร มีบุคลากรไมเพียงพอในการ

บํารุงรักษาเครื่องอุปกรณจึงสงผลใหมีประสิทธิภาพลดลงจนทําใหเกิดการสิ้นเปลืองพลังงานมากข้ึน หรือมี

ขอจํากัดในการลงทุน ขาดความรู ความเขาใจในการอนุรักษพลังงานถึงแมวาธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานไดเขา

มามีบทบาทในการดําเนินโครงการดานการอนุรักษพลังงาน/พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมและอาคาร

ธุรกิจในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน แตยังมีสถานประกอบการบางแหงยังไมทราบขอมูลเก่ียวกับธุรกิจ ESCO เปน

อยางดี หรือไดรับขอมูลท่ีไมถูกตองและชัดเจนซ่ึงอาจสงผลใหสถานประกอบการยังขาดความเชื่อม่ันในการ

เลือกใชบริการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) อีกท้ังจํานวน ESCO ท่ีมีมาตรฐานการใหบริการท่ีดียังมีไมมาก

เทาท่ีควร 

 

ดังนั้น จึงสงเสริมและผลักดันใหสถานประกอบการไดใชบริการ ESCO ท่ีมีคุณภาพตรงตามความ

ตองการของสถานประกอบการ และเปนท่ียอมรับในระดับประเทศ ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการอนุรักษพลังงานใน

ทุกๆ สาขาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและกอใหเกิดประโยชนท้ังในสวนของผูประกอบการและประเทศ รวมถึงการ

จัดหาและพัฒนาการใชพลังงานทดแทนใหเพ่ิมมากข้ึนตลอดจนผลักดันใหเกิดการอนุรักษพลังงานโดยใช

บริการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามแนวยุทธศาสตรหลักของแผนอนุรักษ

พลังงาน ป 2558-2579 คือ การใชมืออาชีพและบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) โดยการใชบริการ ESCO ชวย

ลดความเสี่ยงใหกับสถานประกอบการในการดําเนินโครงการอนุรักษพลังงาน เพราะ ESCO มีการรับประกัน

ผลประหยัดใหแกสถานประกอบการ (ผูรับบริการ) และชดเชยสวนตางใหกับสถานประกอบการหากผล

ประหยัดไมเปนไปตามเปาหมายท่ีรับประกันไวในสัญญา จะทําใหทุกฝายเกิดความม่ันใจและเสริมสรางสถาน

ประกอบการใหมีการใชพลังงานอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

ในป 2550 – 2560 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดรวมมือกับสถาบัน

พลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ในการสงเสริมใหเกิดการดําเนินการอนุรักษ

พลังงานโดยอาศัยกลไก ESCO ซ่ึงหากพิจารณาถึงสถานภาพการสงเสริมธุรกิจ ESCO พบวามีบริษัทท่ีดําเนิน

ธุรกิจในลักษณะ ESCO ซ่ึงข้ึนทะเบียนไวแลวกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยจํานวน 65 บรษัิท  
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ท้ังนี้ ในป 2558 – 2560 ไดมีการถอดถอนบริษัทจัดการพลังงานออกจากการข้ึนทะเบียนกับสถาบัน

พลังงานฯ จํานวนท้ังสิ้น 14 บริษัท ซ่ึงเปนบริษัทท่ีไมดําเนินงานเปนไปตามเง่ือนไขการกํากับดูแลและควบคุม

คุณภาพบริษัทจัดการพลังงานของสถาบันพลังงานฯ ซ่ึงปจจุบันจะมีรายชื่อบริษัทจัดการพลังงานท่ีข้ึนทะเบียน

อยูจํานวนท้ังสิ้น 48 บริษัท ในสวนอีก 3 ราย เปนองคกรสนับสนุนธุรกิจ ESCO จํานวน 3 องคกร ไดแก การ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค  

 

ในป 2561 สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดดําเนินงานสงเสริม

ใหเกิดการดําเนินการอนุรักษพลังงานโดยอาศัยกลไก ESCO ใหสอดคลองและเปนไปตามแนวยุทธศาสตรหลัก

ของกระทรวงพลังงาน ท่ีกําหนดไว จะเนนใหความสําคัญ 2 ดาน คือ  

• ดานแรก งานเผยแพรลดการใชพลังงานดวยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน  

ดําเนินการเผยแพรขอมูลการอนุรักษพลังงานดวยรูปแบบ ESCO ประโยชนจากการใชบริการ  

ESCO ผานกิจกรรมสัมมนาภายใตโครงการฯ ท้ังในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และภูมิภาค การจัดอบรมและดูงาน การ

จัดทําสื่อเผยแพรตางๆ ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบการใหบริการดานขอมูลของบริษัทจัดการพลังงานให

ผูประกอบการไดรับทราบขอมูลอยางชัดเจนและท่ัวถึง อีกท้ังการสรางแรงจูงใจในการลดการใชพลังงานดวย

กิจกรรมสนับสนนุเงินลงทุนโครงการดานอนรุักษพลังงาน/พลังงานทดแทนในรูปแบบ ESCO  

• ดานท่ีสอง งานพัฒนาศักยภาพบริษัทจัดการพลังงานไทย 

ดําเนินการจัดอบรม CoP และ M&V Training Program สําหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร โดยการนํามาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย และ

แนวทางตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน (M&V) ท่ีเหมาะสมสําหรับโครงการอนุรักษพลังงานแบบ 

ESCO ของประเทศไทยท่ีไดมีการพัฒนาไวมาเปนหลักสูตรอบรม รวมถึงผลักดันใหมีการนําไปใชงานจริงซ่ึงมี

โครงการตัวอยางท่ีดําเนินการใหกับสถานประกอบการ  

นอกจากนี้ ไดจัดทํากระบวนการตรวจสอบรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน

ไทย และคูมือเพ่ือนําเขาใชงานอยางเต็มรูปแบบ อันจะเปนกลไกสําคัญในการกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ

ของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ใหมีการดําเนินโครงการไดตามกรอบมาตรฐาน มีการตรวจสอบ และพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่องเสริมสรางความเชื่อม่ันใหกับผูประกอบการในการใชบริการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) 

 

2.2 วัตถุประสงคของโครงการ 

 2.2.1 เพ่ือสงเสริมดานการอนุรักษพลังงานดวยศักยภาพของ ESCO ตามยุทธศาสตรหลักแผนอนุรักษ

พลังงานป 2558 – 2579          

 2.2.2 เพ่ือลดการใชพลังงานในสถานประกอบการไดอยางเปนรูปธรรมดวยบริการของบริษัทจัด

การพลังงาน           

 2.2.3 เพ่ือใหบริษัทจัดการพลังงานมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่องในการดําเนินงานให
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เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว และสรางความม่ันใจใหแกสถานประกอบการท่ีสนใจเขารับบริการ รวมถึง

แหลงเงินทุนท่ีจะสนับสนุนสินเชื่อดานพลังงาน       

 2.2.4 เพ่ือสรางกระบวนการตรวจสอบรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทยใหมี

คุณภาพและนาเชื่อถือได และคัดเลือกบริษัทจัดการพลังงานดีเดนท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือเปนตัวอยางใหกับราย

อ่ืนๆ            

 2.2.5 เพ่ือคัดเลือกสถานประกอบการท่ีประสบความสําเร็จดานการอนุรักษพลังงานจากการใชบริการ 

ESCO เพ่ือเปนตัวอยางใหกับผูประกอบการอ่ืนๆ ไดทําการศึกษาและนํามาประยุกตใชกับตนเองไดอยางเปน

รูปธรรม 

 

2.3 ผลการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการสงเสริมธุรกิจ ESCO ป 2552 – 2560 

 ท่ีผานมา สถาบันพลังงานฯ ไดดําเนินโครงการสงเสริมธุรกิจ ESCO มาอยางตอเนื่อง ตามท่ีไดรับ

มอบหมายและการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน ท่ีเปนการสงเสริมและผลักดันใหธุรกิจ ESCO 

เปนท่ีรูจักมากข้ึน รวมถึงการสรางความนาเชื่อถือ ใหแกผูประกอบการท้ังในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ

มีความม่ันใจในการเลือกใชบริการจากบริษัทจัดการพลังงาน ซ่ึงจากการดําเนินโครงการฯ ตั้งแตป พ.ศ. 2552 

– 2560 สามารถสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมไดดังนี้ 

1) จํานวนสัญญา (EPC) ท่ีไดมีการลงนามจํานวน 628 สัญญา แบงเปนสัญญาจากภาคอุตสาหกรรม

จํานวน 373 สัญญา และภาคอาคารธุรกิจจํานวน 255 สัญญา ตามลําดับ 

2) มูลคาการลงทุน 23,156.01 ลานบาท แบงเปนมูลคาการลงทุนภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคาร 

ธุรกิจจํานวน 20,733.75 ลานบาทและ 2,422.26 ลานบาท ตามลําดับ 

3) ผลประหยัดพลังงานจํานวน 124.34 ktoe โดยแบงเปนผลประหยัดพลังงานจากภาคอุตสาหกรรม

และภาคอาคารธุรกิจจํานวน 105.53 ktoe และ 18.81 ktoe ตามลําดับ คิดเปนมูลคาผลประหยัดพลังงาน 

5,541.07 ลานบาท แบงเปนผลประหยัดพลังงานจากภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคารธุรกิจ 4,829.37 ลาน

บาท และ 711.71 ลานบาทตามลําดับ 

 4) จํานวนมาตรการอนุรักษพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ท่ีไดดําเนินการมากท่ีสุด คือ มาตรการดาน 

Air Compressor รองลงมา คือ มาตรการ Lighting และมาตรการ Variable Speed Drive (VSD) ตามลําดับ 

และในสวนของมาตรการอนุรักษพลังงานในภาคอาคารธุรกิจท่ีไดดําเนินการมากท่ีสุด คือ มาตรการดาน Air 

Conditioning (Chiller) รองลงมา คือ มาตรการ Lighting และมาตรการดาน Variable Speed Drive (VSD)  

ตามลําดับ  

  

 ท้ังนี้ ภายใตโครงการฯ ไดมีกิจกรรมสงเสริมท้ังทางดานผูรับบริการ (สถานประกอบการ) และผู

ใหบริการ (บริษัทจัดการพลังาน) โดยมีผลงานสรุปไดดังนี้  
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 ดานผูรับบริการ 

 มีการประชาสัมพันธใหความรูเรื่องธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานผานทางกิจกรรมตางๆ ดังนี้ คือ 

1) จัดงาน Thailand ESCO Fair ซ่ึงถือเปนงานใหญประจําปของ ESCO ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ปละ 1 

ครั้ง  

2) จัดงาน ESCO Fair ภูมิภาค โดยไดรับความรวมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ในจังหวัดตางๆ ท่ีมี

ศักยภาพของประเทศ 

3) จัดงาน ESCO Business Matching เพ่ือใหผูประกอบการท่ีสนใจดําเนินงานดานอนุรักษพลังงาน

ไดพบและหารือกับบริษัท ESCO โดยตรง ซ่ึงจัดข้ึนท้ังในพ้ืนท่ีกรุงเทพ-ปริมณฑล และภูมิภาค 

4)  การจัดอบรมใหความรู แนวทางลดการใชพลั ง งานด วย ESCO แกผู ประกอบการใน

ภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ซ่ึงจัดข้ึนท้ังในพ้ืนท่ีกรุงเทพ-ปริมณฑล และภูมิภาค 

5) การจัดเยี่ยมชมสถานประกอบการท่ีประสบความสําเร็จจากการใชบริการ ESCO จากผูท่ีไดรับ

รางวัล ESCO Project Awards ในงาน Thailand ESCO Fair เพ่ือเปนตัวอยางใหสถานประกอบการอ่ืนๆ ท่ี

สนใจการอนุรักษพลังงานดวย ESCO สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

6) การจัดสัมมนาเผยแพรผลงานโครงการฯ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ – ปริมณฑล และภูมิภาค  

7) การจัดทําสื่อเผยแพรโครงการ ไดแก วีดีทัศนกรณีศึกษาท่ีประสบความสําเร็จจากการใชบริการ 

ESCO เอกสารเผยแพร Success case of ESCO แผนพับ ESCO Information Center และสื่อโซเชียลมีเดีย 

  

 ดานผูใหบริการ หรือบริษัท ESCO 

1) การจัดตั้งเครือขายบริษัทจัดการพลังงานไทย โดยมีสภาอุตสาหกรรมฯ เปนศูนยกลางการ

ประสานงานตางๆ และรับข้ึนทะเบียนโดยใหการรับรองบริษัทจัดการพลังงานไดมีการดําเนินธุรกิจ ESCO 

2) การสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการเงินเพ่ือใหเปนแหลงเงินทุนสนับสนุนการลงทุนดวย 

ESCO ลดปญหาการเขาถึงสินเชื่อของ ESCO และสถานประกอบการท่ีตองการลงทุนดวยระบบ ESCO 

กอใหเกิดโปรแกรมทางการเงินสําหรับธุรกิจ ESCO ไดแก ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคาร

กรุงเทพ 

 3) การพัฒนา กําหนด และปรับปรุงมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (Code 

of Practice : CoP) พรอมกับการจัดทําคูมือมาตรฐานดังกลาว รวมถึงการจัดทํากระบวนการตรวจสอบรับรอง

การดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย เพ่ือใหสถานประกอบการเกิดความเชื่อม่ันในการเลือกใชบริการ

บริษัทจัดการพลังงาน และเสริมสรางขีดความสามารถ พัฒนาศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน อีกท้ังเปนการ

ยกระดับคุณภาพบริษัทจัดการพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

4) ดําเนินการพัฒนาและจัดทําคู มือมาตรฐานการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดพลังงาน 

(Measurement and Verification: M&V) ในมาตรการอนุรักษพลังงานตางๆ โดยปจจุบันมีท้ังสิ้นจํานวน 16 
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มาตรการ สําหรับการเผยแพรขอมูลมาตรฐานการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด เพ่ือเปนประโยชนตอผูท่ี

เก่ียวของตอไป 

5) มีการสรางและขยายเครือขายความรวมมือระหวางบริษัทจัดการพลังงาน กลุมอุตสาหกรรม กลุม 

อาคารธุรกิจ รวมถึงหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศ 

 6) การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Training Program) ไดแก การดําเนิน

ธุรกิจ ESCO รูปแบบสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract : EPC) แนวทางการตรวจวัดและ

วิเคราะหความเปนไปไดของโครงการเพ่ือตัดสินใจลงทุน (Investment Grade Audit : IGA) และแนวทางการ

ตรวจวัดและพิสูจนผล (Measurement and Verification : M&V)  

 7) การจัดประชุมเครือขายบริษัทจัดการพลังงาน ไดแก การตออายุใบรับรองการเปนบริษัทจัด

การพลังงาน การตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดําเนินงานบริษัทจัดพลังงานไทย และการคัดเลือกบริษัทจัด

การพลังงานดีเดน 
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3. ผลการดําเนนิงานของบริษัทจดัการพลังงานป 2558-2560 
 

การดําเนินงานของธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานท่ีผานมา จึงไดมีการรวบรวมขอมูลบริษัทจัด

การพลังงาน ESCO ตั้งแตป 2558 - 2560 จากบริษัทจัดการพลังงานท่ีข้ึนทะเบียนอยูจํานวนท้ังสิ้น 48 ราย 

สําหรับจัดทําฐานขอมูลธุรกิจ ESCO ในประเทศไทย จากจํานวนท้ังหมด 65 ราย เนื่องดวยในป 2558 – 2560 

ไดมีการถอดถอนบริษัทจัดการพลังงานออกจากการข้ึนทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ จํานวนท้ังสิ้น 14 บริษัท 

ซ่ึงเปนบริษัทท่ีไมดําเนินงานเปนไปตามเง่ือนไขการกํากับดูแลและควบคุมคุณภาพบริษัทจัดการพลังงานของ

สถาบันพลังงานฯ และมีองคกรสนับสนุนธุรกิจ ESCO จํานวน 3 องคกร ไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย การไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค  

ท้ังนี้ สถาบันพลังงานฯ ไดนําขอมูลดังกลาวไปใชในการเผยแพรประชาสัมพันธธุรกิจบริษัทจัด

การพลังงาน ตลอดจนการสรางความเชื่อม่ันในการลงทุนอนุรักษพลังงานโดยระบบ ESCO ในประเทศไทย 

โดยไดรวบรวมขอมูลการจัดประเภท ทุนจดทะเบียน การบริการ จํานวนสัญญา จํานวนมาตรการ ปญหา

อุปสรรคและแนวทางแกไขปญหาเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบในการพัฒนาธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานใน

ประเทศไทยตอไป 

 จากการสํารวจและรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของธุรกิจ ESCO ภายในป 2558 - 2560 ท้ังในสวน

ของผูใหบริการ คือ บริษัทจัดการพลังงานและผูรับบริการ คือ สถานประกอบการ (ภาคอุตสาหกรรมและ

อาคาร) ไดทําการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีสามารถแสดงแนวโนมและการขยายตัวของธุรกิจบริษัทจัด

การพลังงาน โดยพิจารณาจากทุนจดทะเบียน จํานวนสัญญา และจํานวนมาตรการ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

3.1 จํานวนบริษัท ESCO ตามประเภททุนจดทะเบียน 

จากการรวบรวมขอมูลของ ESCO ซ่ึงในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของจาํนวนบริษัท ESCO โดยมีการ

เปรียบเทียบจากขอมูลตั้งแตในป 2558-2560 จากจํานวนบริษัทจัดการพลังงาน 48 บริษัท โดยไมรวมบริษัท

จัดการพลังงานท่ีถอดถอนออกจากการข้ึนทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ จํานวน 14 บริษัท และองคกร

สนับสนุนธุรกิจ ESCO จํานวน 3 องคกรดังท่ีกลาวมาขางตน ซ่ึงสามารถแยกขนาดบริษัทตามทุนจดทะเบียนได

ดังรูปท่ี 3.1 และสามารถสรุปไดดังนี้ 

• ESCO ประเภท S คือ ESCO ขนาดเล็ก ท่ีมีทุนจดทะเบียนตั้งแต 1 ลานบาท แตไมถึง 5 ลาน

บาท เม่ือพิจารณาขอมูลในป 2560 ไมมีจํานวนบริษัทเพ่ิมข้ึนจากป 2559 ดังนั้น ยอดสะสมตั้งแตป 2558 – 

2560 เปนจํานวนท้ังสิ้น 26 บริษัท 

• ESCO ประเภท M คือ ESCO ขนาดกลาง ท่ีมีทุนจดทะเบียนตั้งแต 5 ลานบาทข้ึนไป แตไม

เกิน 20 ลานบาท เม่ือพิจารณาขอมูลในป 2560 มีจํานวนบริษัทเพ่ิมข้ึนจากป 2559 จํานวน 1 บริษัท ดังนั้น 

ยอดสะสมตั้งแตป 2558 – 2560 เปนจํานวนท้ังสิ้น 4 บริษัท 
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• ESCO ประเภท L คือ ESCO ขนาดใหญ ท่ีมีทุนจดทะเบียนตั้งแต 20 ลานบาทข้ึนไป แตไม

เกิน 50 ลานบาท เม่ือพิจารณาขอมูลในป 2560 ไมมีจํานวนบริษัทเพ่ิมข้ึนจากป 2559 ดังนั้น ยอดสะสมตั้งแต

ป 2558 – 2560 เปนจํานวนท้ังสิ้น 6 บริษัท 

• ESCO ประเภท XL คือ ESCO ขนาดใหญมาก ท่ีมีทุนจดทะเบียนตั้งแต 50 ลานบาทข้ึนไป 

เม่ือพิจารณาขอมูลในป 2560 ไมมีจํานวนบริษัทเพ่ิมข้ึนจากป 2559 ดังนั้น ยอดสะสมตั้งแตป 2558 – 2560 

เปนจํานวนท้ังสิ้น 12 บริษัท 

 
 

รูปท่ี 3.1 จํานวน ESCO ตามทุนจดทะเบียน 

 

 

3.2 จํานวนบริษัท ESCO ตามประเภทสัญชาต ิ

จากการรวบรวมขอมูลของบริษัท ESCO ท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย ตามทุนจดทะเบียน 

แลวนั้น ยังสามารถแบงจํานวน ESCO ตามประเภทสัญชาติจากจํานวนท้ังสิ้น 48 บริษัท โดยแบงเปนสัญชาติ

ไทยจํานวน 42 บริษัท และตางสัญชาติจํานวน 6 บริษัท ดังแสดงในรูปท่ี 3.2 ซ่ึงหากคิดเปนสัดสวนจะมี 

ESCO สัญชาติไทยคิดเปน 87% และตางสัญชาติคือเปน 13% ตามรูปท่ี 3.3 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• สัญชาติไทย จํานวน 42 บริษัท 
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• สัญชาติฝรั่งเศส จํานวน 1 บริษัท 

• สัญชาติญี่ปุน จํานวน 1 บริษัท 

• สัญชาติฟลิปปนส จํานวน 1 บริษัท 

• สัญชาติมาเลเซีย จํานวน 1 บริษัท 

• สัญชาติสหรัฐอเมริกา จํานวน 1 บริษัท 

• สัญชาติออสเตรเลีย จํานวน 1 บริษัท 

 

 
รูปท่ี 3.2 จํานวน ESCO ตามประเภทสัญชาติ 
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รูปท่ี 3.3 แสดงสัดสวน ESCO ตามประเภทสัญชาติ 

 

3.3 จํานวนสัญญาพลังงานจากการดําเนินโครงการโดยกลไก ESCO 

ผลจากการรวบรวมจํานวนสัญญาท้ังโครงการดานอนุรักษพลังงานและโครงการดานพลังงานทดแทน 

ซ่ึงดําเนินการโดย ESCO ยอนหลังในชวงระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา (ป 2558 – 2560) จะพิจารณาจากกลุมของ

สถานประกอบการ จํานวน 2 กลุมใหญๆ คือ ภาคอุตสาหกรรม และภาคอาคาร โดยแตละกลุมสถาน

ประกอบการสามารถแบงประเภทของสัญญาท่ีดําเนินการโดยระบบ ESCO ออกเปน 2 รูปแบบ คือ สัญญา

พลังงาน (EPC) และไมใชสัญญาพลังงาน (Non-EPC) ซ่ึงไดมีการรวบรวมผลการดําเนินงานดังกลาวแสดงดังรูป

ท่ี 3.4 และ 3.5 โดยสามารถอธิบายความหมายท่ีแสดงบนกราฟได คือ  

- Industrial (EPC) : สัญญาพลังงานในภาคอุตสาหกรรม 

  - Industrial (Non-EPC) : สัญญาท่ีไมใชสัญญาพลังงานในภาคอุตสาหกรรม 

- Commercial (EPC) : สัญญาพลังงานในภาคอาคาร 

  - Commercial (Non-EPC) : สัญญาท่ีไมใชสัญญาพลังงานในภาคอาคารธุรกิจ 

หมายเหตุ : EPC ยอมาจาก Energy Performance Contract  

 

11 

  



รายงานประจําปสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2561 

 

 
รูปท่ี 3.4 จํานวนสัญญาประเภทท่ีมี EPC และ Non-EPC 

 

 จากรูปท่ี 3.4 พบวา ผลการดําเนินงานตั้งแตป 2558 - 2560 ภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคารมี

จํานวนสัญญารูปแบบ EPC มากกวาสัญญารูปแบบ Non-EPC โดยประเภทภาคอุตสาหกรรมมีสัญญา EPC 

จํานวนรวม 104 สัญญา และสัญญาแบบ Non-EPC จํานวนรวม 44 สัญญา ในสวนของภาคอาคารมีสัญญา 

EPC จํานวนรวม 88 สัญญา และสัญญาแบบ Non-EPC จํานวนรวม 77 สัญญา ซ่ึงหากแบงประเภทโครงการ

ออกเปนโครงการดานอนุรักษพลังงานและโครงการดานพลังงานทดแทนตามประเภทสถานประกอบการและ

ประเภทสัญญา จะสามารถสรุปเปนขอมูลรายปไดดังนี้ 

• ป 2558 

1) ภาคอุตสาหกรรม 

- สัญญา EPC มีจํานวนรวม 61 สัญญา โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษพลังงานจํานวน 56  

สัญญา และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 5 สัญญา 

- สัญญา Non-EPC มีจํานวนรวม 11 สัญญา โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษพลังงานท้ังหมด ซ่ึง 

ไมมีสัญญาท่ีเปนโครงการดานพลังงานทดแทน 

 ดังนั้น สัญญาท้ัง 2 ประเภท มีจํานวนรวม 72 สัญญา โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษพลังงาน

จํานวน 67 สัญญา และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 5 สัญญา 

2) ภาคอาคาร 

 - มีสัญญา EPC มีจํานวนรวม 38 สัญญา โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษพลังงานจํานวน 36 

สัญญา และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 2 สัญญา 
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 - มีสัญญา Non-EPC มีจํานวนรวม 34 สัญญา โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษพลังงานจํานวน 

30 สัญญา และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 4 สัญญา 

 ดังนั้น สัญญาท้ัง 2 ประเภท มีจํานวนรวม 72 สัญญา โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษพลังงาน

จํานวน 66 สัญญา และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 6 สัญญา 

 

• ป 2559 

 1) ภาคอุตสาหกรรม 

 - มีสัญญา EPC มีจํานวนรวม 24 สัญญา โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษพลังงานท้ังหมด ซ่ึงไมมี

สัญญาท่ีเปนโครงการดานพลังงานทดแทน 

 - มีสัญญา Non-EPC มีจํานวนรวม 22 สัญญา โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษพลังงานท้ังหมด 

ซ่ึงไมมีสัญญาท่ีเปนโครงการดานพลังงานทดแทน 

 ดังนั้น สัญญาท้ัง 2 ประเภท โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษพลังงานท้ังหมดรวม 46 สัญญา ซ่ึง

ไมมีสัญญาท่ีเปนโครงการดานพลังงานทดแทน 

2) ภาคอาคาร 

 - มีสัญญา EPC มีจํานวนรวม 21 สัญญา โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษพลังงานจํานวน 17 

สัญญา และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 4 สัญญา 

 - มีสัญญา Non-EPC มีจํานวนรวม 18 สัญญา โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษพลังงานจํานวน 

17 สัญญา และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 1 สัญญา 

 ดังนั้น สัญญาท้ัง 2 ประเภท มีจํานวนรวม 39 สัญญา โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษพลังงาน

จํานวน 34 สัญญา และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 5 สัญญา 

 

• ป 2560 

 1) ภาคอุตสาหกรรม 

 - สัญญา EPC มีจํานวนรวม19 สัญญา โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษพลังงานท้ังหมด ซ่ึงไมมี

สัญญาท่ีเปนโครงการดานพลังงานทดแทน 

 - สัญญา Non-EPC มีจํานวนรวม 11 สัญญา โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษพลังงานท้ังหมด ซ่ึง

ไมมีสัญญาท่ีเปนโครงการดานพลังงานทดแทน 

 ดังนั้น สัญญาท้ัง 2 ประเภทมีจํานวนรวม 30 สัญญา โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษพลังงาน

ท้ังหมด ซ่ึงไมมีสัญญาท่ีเปนโครงการดานพลังงานทดแทน 

2) ภาคอาคาร 

 - สัญญา EPC มีจํานวนรวม 29 สัญญา โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษพลังงานจํานวน 24 

สัญญา และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 5 สัญญา 
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 - สัญญา Non-EPC มีจํานวนรวม 26 สัญญา โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษพลังงานจํานวน 

22 สัญญา และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 4 สัญญา 

 ดังนั้น ภาคอาคารท่ีรวมสัญญาท้ัง 2 ประเภท มีจํานวนรวม 55 สัญญา โดยแบงออกเปนโครงการดาน

อนุรักษพลังงานจํานวน 46 สัญญา และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 9 สัญญา 

 

 นอกจากนี้ไดมีการแสดงยอดสะสมจํานวนสัญญาในแตละป เพ่ือแสดงแนวโนมจํานวนมีปรับเปลี่ยนแต

ละป ดังรูปท่ี 3.5 

 
รูปท่ี 3.5 กราฟแสดงยอดสะสมจํานวนสัญญาท่ีมี EPC และ Non-EPC 

 

  จากรูปท่ี 3.5 แสดงใหเห็นแนวโนมของจํานวนสัญญารูปแบบ EPC และ Non-EPC ท้ังใน

ภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคาร ป 2558 – 2560 สามารถสรุปไดดังนี้ 

 1) ยอดสะสมภาคอุตสาหกรรม 

 - สัญญาแบบ EPC ในป 2559 เพ่ิมข้ึนจากป 2558 เปนจํานวน 24 สัญญา และในป 2560 เพ่ิมข้ึน

จากป 2559 เปนจํานวน 19 สัญญา 

 - สัญญาแบบ Non-EPC ในป 2559 เพ่ิมข้ึนจากป 2558 เปนจํานวน 22 สัญญา และในป 2560 

เพ่ิมข้ึนจากป 2559 เปนจํานวน 11 สัญญา 

2) ยอดสะสมภาคอาคาร 

 - สัญญาแบบ EPC ในป 2559 เพ่ิมข้ึนจากป 2558 เปนจํานวน 21 สัญญา และในป 2560 เพ่ิมข้ึน

จากป 2559 เปนจํานวน 29 สัญญา 

 - สัญญาแบบ Non-EPC ในป 2559 เพ่ิมข้ึนจากป 2558 เปนจํานวน 17 สัญญา และในป 2560 

เพ่ิมข้ึนจากป 2559 เปนจํานวน 25 สัญญา 
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หมายเหตุ : ในป 2558 เปนการรวบรวมขอมูลยอดสะสมภาคอาคารและภาคอุตสาหกรรมตั้งแตป 2552 – 

2558 

 

3.4 มูลคาการลงทุนรวมจากการดําเนินโครงการโดยกลไก ESCO 

นอกจากการเปลี่ยนแปลงของจํานวนสัญญาท้ังในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจนั้น ยังไดมีการ

รวบรวมขอมูลของมูลคาการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมและอาคารจากการดําเนินงานของ ESCO โดยรวมใน

ป 2558 - 2560 มีสัญญาพลังงาน (EPC) และสัญญาท่ีไมใชสัญญาพลังงาน (Non-EPC) ดังแสดงในรูปท่ี 3.6 

และ 3.7 

 

 
 

รูปท่ี 3.6 กราฟแสดงมูลคาการลงทุนท่ีมีสัญญา EPC และ Non-EPC ในรูปแบบ ESCO 

 

จากรูปท่ี 3.6 ในป 2558 - 2560 ภาคอุตสาหกรรมสัญญา EPC มีมูลคาการลงทุนรวม 1,053.75 ลาน

บาท และสัญญาแบบ Non-EPC มีมูลคาการลงทุนรวม 290.89 ลานบาท สวนภาคอาคารสัญญา EPC มีมูลคา

การลงทุนรวม 1,502.13 ลานบาท และสัญญาแบบ Non-EPC มีมูลคาการลงทุนรวม 627.13 ลานบาท  

หากแบงประเภทโครงการออกเปน 2 โครงการ ไดแก โครงการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน

ตามประเภทสถานประกอบการและประเภทสัญญา จะสามารถสรุปเปนขอมูลรายปไดดังนี้ 
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• ป 2558 

 1) ภาคอุตสาหกรรม 

 - สัญญา EPC มีมูลคาการลงทุนรวมจํานวน 827.42 ลานบาท โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษ

พลังงานจํานวน 213.97 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 613.45 ลานบาท 

 - สัญญา Non-EPC มีมูลคาการลงทุนรวมจํานวน 66.86 ลานบาท โดยเปนสัญญาโครงการดาน

อนุรักษพลังงานท้ังหมด ซ่ึงไมมีสัญญาท่ีเปนโครงการดานพลังงานทดแทน 

 ดังนั้น มูลคาการลงทุนของสัญญาท้ัง 2 ประเภทมีจํานวนรวม 894.28 ลานบาท โดยแบงออกเปน

โครงการดานอนุรักษพลังงานจํานวน 280.31 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 613.45 

ลานบาท 

2) ภาคอาคาร 

 - สัญญา EPC มีมูลคาการลงทุนรวมจํานวน 146.64 ลานบาท โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษ

พลังงานจํานวน 133.95 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 12.69 ลานบาท 

 - สัญญา Non-EPC มีมูลคาการลงทุนรวมจํานวน 288.77 ลานบาท โดยแบงออกเปนโครงการดาน

อนุรักษพลังงานจํานวน 214.63 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 74.14 ลานบาท 

 ดังนั้น มูลคาการลงทุนของสัญญาท้ัง 2 ประเภทมีจํานวนรวม 435.41 ลานบาท โดยแบงออกเปน

โครงการดานอนุรักษพลังงานจํานวน 348.58 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 86.83 ลาน

บาท 

• ป 2559 

 1) ภาคอุตสาหกรรม 

 - สัญญา EPC มีมูลคาการลงทุนรวมจํานวน 104.74 ลานบาท โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษ

พลังงานท้ังหมด ซ่ึงไมมีสัญญาท่ีเปนโครงการดานพลังงานทดแทน 

 - สัญญา Non-EPC มีมูลคาการลงทุนรวมจํานวน 181.32 ลานบาท โดยเปนสัญญาโครงการดาน

อนุรักษพลังงานท้ังหมด ซ่ึงไมมีสัญญาท่ีเปนโครงการดานพลังงานทดแทน 

 ดังนั้น มูลคาการลงทุนของสัญญาท้ัง 2 ประเภท โดยเปนโครงการดานอนุรักษพลังงานท้ังหมดจํานวน 

286.06 ลานบาท ซ่ึงไมมีสัญญาท่ีเปนโครงการดานพลังงานทดแทน 

2) ภาคอาคาร 

 - สัญญา EPC มีมูลคาการลงทุนรวมจํานวน 539.52 ลานบาท โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษ

พลังงานจํานวน 85.92 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 453.60 ลานบาท 

 - สัญญา Non-EPC มีมูลคาการลงทุนรวมจํานวน 65.07 ลานบาท โดยแบงออกเปนโครงการดาน

อนุรักษพลังงานจํานวน 58.78 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 6.29 ลานบาท 
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 ดังนั้น มูลคาการลงทุนของสัญญาท้ัง 2 ประเภทมีจํานวนรวม 604.59 ลานบาท โดยแบงออกเปน

โครงการดานอนุรักษพลังงานจํานวน 144.70 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 459.89 

ลานบาท 

 

• ป 2560 

 1) ภาคอุตสาหกรรม 

 - สัญญา EPC มีมูลคาการลงทุนรวมจํานวน 121.59 ลานบาท โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษ

พลังงานท้ังหมด ซ่ึงไมมีสัญญาท่ีเปนโครงการดานพลังงานทดแทน 

 - สัญญา Non-EPC มีมูลคาการลงทุนรวมจํานวน 42.71 ลานบาท โดยเปนสัญญาโครงการดาน

อนุรักษพลังงานท้ังหมด ซ่ึงไมมีสัญญาท่ีเปนโครงการดานพลังงานทดแทน 

 ดังนั้น มูลคาการลงทุนของสัญญาท้ัง 2 ประเภท โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษพลังงานท้ังหมด

มีจํานวนรวม 164.30 ลานบาท ซ่ึงไมมีสัญญาท่ีเปนโครงการดานพลังงานทดแทน 

2) ภาคอาคาร 

 - สัญญา EPC มีมูลคาการลงทุนรวมจํานวน 815.97 ลานบาท โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษ

พลังงานจํานวน 363.82 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 452.15 ลานบาท 

 - สัญญา Non-EPC มีมูลคาการลงทุนรวมจํานวน 273.29 ลานบาท โดยแบงออกเปนโครงการดาน

อนุรักษพลังงานจํานวน 271.57 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 1.72 ลานบาท 

 ดังนั้น มูลคาการลงทุนของสัญญาท้ัง 2 ประเภทมีจํานวนรวม 1,089.26 ลานบาท โดยแบงออกเปน

โครงการดานอนุรักษพลังงานจํานวน 635.39 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 453.87 

ลานบาท 

 นอกจากนี้ มีการแสดงยอดสะสมมูลคาการลงทุนของสัญญาประเภท EPC และ Non-EPC ตั้งแตป 

2558 – 2560 ท้ังในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจดังรูปท่ี 3.7  
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รูปท่ี 3.7 ยอดสะสมมูลคาลงทุนรวมของสัญญาประเภทEPC และ Non-EPC 

  

 จากรูปท่ี 3.7 แสดงใหเห็นแนวโนมมูลคาการลงทุนของสัญญาแบบ EPC และ Non-EPC ท้ังใน

ภาคอุตสาหกรรม และภาคอาคาร ป 2558 – 2560 สามารถสรุปไดดังนี้ 

 1) ยอดสะสมภาคอุตสาหกรรม 

 - สัญญาแบบ EPC มีมูลคาการลงทุนในป 2559 เพ่ิมข้ึนจากป 2558 เปนจํานวน 104.74 ลานบาท 

และในป 2560 เพ่ิมข้ึนจากป 2559 เปนจํานวน 121.59 ลานบาท 

 - สัญญาแบบ Non-EPC มีมูลคาการลงทุนในป 2559 เพ่ิมข้ึนจากป 2558 เปนจํานวน 181.32 ลาน

บาท และในป 2560 เพ่ิมข้ึนจากป 2559 เปนจํานวน 42.71 ลานบาท  

2) ยอดสะสมภาคอาคาร 

 - สัญญาแบบ EPC มีมูลคาการลงทุนในป 2559 เพ่ิมข้ึนจากป 2558 เปนจํานวน 539.52 ลานบาท 

และในป 2560 มีมูลคาการลงทุนเพ่ิมข้ึนจากป 2559 เปนจํานวน 815.97 ลานบาท 

 - สัญญาแบบ Non-EPC มีมูลคาการลงทุนในป 2559 เพ่ิมข้ึนจากป 2558 เปนจํานวน 65.07 ลาน

บาท และในป 2560 มีมูลคาการลงทุนเพ่ิมข้ึนจากป 2559 เปนจํานวน 273.29 ลานบาท 

หมายเหตุ : ในป 2558 เปนการรวบรวมขอมูลยอดสะสมภาคอาคารและภาคอุตสาหกรรมตั้งแตป 2552 - 

2558 
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3.5 มูลคาผลประหยัดจากการดําเนินโครงการโดยกลไก ESCO 

จากการลงทุนในโครงการอนุรักษพลังงานดวยระบบ ESCO นั้น ในป 2558 – 2560 (ยอนหลัง 3 ป) 

กอใหเกิดมูลคาผลประหยัดท่ีเปนสัญญาพลังงาน (EPC) และสัญญาท่ีไมใชสัญญาพลังงาน (Non-EPC) โดย

แสดงดังรูปท่ี 3.8 และ 3.9 

 

 
รูปท่ี 3.8 มูลคาผลประหยัดรวมประเภทสัญญา EPC และ Non-EPC (ลานบาท) 

 

 จากรูปท่ี 3.8 ในป 2558 – 2560 พบวาภาคอุตสาหกรรมท่ีเปนสัญญา EPC มีมูลคาผลประหยัดรวม 

248.53 ลานบาท  และสัญญาแบบ Non-EPC มีมูลคาผลประหยัดรวม 137.43 ลานบาท สวนของภาคอาคาร

ท่ีเปนสัญญา EPC มีมูลคาผลประหยัดรวม 271.37 ลานบาท และมีสัญญาแบบ Non-EPC มีมูลคาผลประหยัด

รวม 218.17 ลานบาท 

• ป 2558 

 1) ภาคอุตสาหกรรม 

 - สัญญา EPC มีมูลคาผลประหยัดรวมจํานวน 173.73 ลานบาท โดยแบงออกเปนโครงการดาน

อนุรักษพลังงานจํานวน 87.29 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 86.44 ลานบาท 

 - สัญญา Non-EPC มีผลประหยัดรวมจํานวน 35.14 ลานบาท โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษ

พลังงานท้ังหมด ซ่ึงไมมีสัญญาท่ีเปนโครงการดานพลังงานทดแทน 

 ดังนั้น มูลคาผลประหยัดของสัญญาท้ัง 2 ประเภทมีจํานวนรวม 208.87 ลานบาท โดยแบงออกเปน

โครงการดานอนุรักษพลังงานจํานวน 122.43 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 86.44 ลาน

บาท 
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2) ภาคอาคาร 

 - สัญญา EPC มีมูลคาผลประหยัดรวมจํานวน 53.78 ลานบาท โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษ

พลังงานจํานวน 52.12 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 1.66 ลานบาท 

 - สัญญา Non-EPC มีผลประหยัดรวมจํานวน 118.18 ลานบาท โดยแบงออกเปนโครงการดาน

อนุรักษพลังงานจํานวน 112.89 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 5.29 ลานบาท 

 ดังนั้น มูลคาผลประหยัดของสัญญาท้ัง 2 ประเภทมีจํานวนรวม 171.96 ลานบาท โดยแบงออกเปน

โครงการดานอนุรักษพลังงานจํานวน 165.01 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 6.95 ลาน

บาท 

• ป 2559 

 1) ภาคอุตสาหกรรม 

 - สัญญา EPC มีมูลคาผลประหยัดรวมจํานวน 37.35 ลานบาท โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษ

พลังงานท้ังหมด ซ่ึงไมมีสัญญาท่ีเปนโครงการดานพลังงานทดแทน 

 - สัญญา Non-EPC มีมูลคาผลประหยัดรวมจํานวน 85.89 ลานบาท โดยเปนสัญญาโครงการดาน

อนุรักษพลังงานท้ังหมด ซ่ึงไมมีสัญญาท่ีเปนโครงการดานพลังงานทดแทน 

 ดังนั้น มูลคาผลประหยัดของสัญญาท้ัง 2 ประเภท โดยเปนโครงการดานอนุรักษพลังงานท้ังหมด

จํานวน 123.24 ลานบาท ซ่ึงไมมีสัญญาท่ีเปนโครงการดานพลังงานทดแทน 

2) ภาคอาคาร 

 - สัญญา EPC มีมูลคาผลประหยัดรวมจํานวน 80.64 ลานบาท โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษ

พลังงานจํานวน 22.00 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 58.64 ลานบาท 

 - สัญญา Non-EPC มีมูลคาผลประหยัดรวมจํานวน 16.48 ลานบาท โดยแบงออกเปนโครงการดาน

อนุรักษพลังงานจํานวน 15.99 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 0.49 ลานบาท 

 ดังนั้น มูลคาผลประหยัดของสัญญาท้ัง 2 ประเภทมีจํานวนรวม 97.12 ลานบาท โดยแบงออกเปน

โครงการดานอนุรักษพลังงานจํานวน 37.99 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 59.13 ลาน

บาท 

• ป 2560 

 1) ภาคอุตสาหกรรม 

 - สัญญา EPC มีมูลคาผลประหยัดรวมจํานวน 37.45 ลานบาท โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษ

พลังงานท้ังหมด ซ่ึงไมมีสัญญาท่ีเปนโครงการดานพลังงานทดแทน 

 - สัญญา Non-EPC มีมูลคาผลประหยัดรวมจํานวน 16.40 ลานบาท โดยเปนสัญญาโครงการดาน

อนุรักษพลังงานท้ังหมด ซ่ึงไมมีสัญญาท่ีเปนโครงการดานพลังงานทดแทน 

 ดังนั้น มูลคาผลประหยัดของสัญญาท้ัง 2 ประเภท โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษพลังงาน

ท้ังหมดมีจํานวนรวม 53.85 ลานบาท ซ่ึงไมมีสัญญาท่ีเปนโครงการดานพลังงานทดแทน 
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2) ภาคอาคาร 

 - สัญญา EPC มีมูลคาผลประหยัดจํานวน 136.96 ลานบาท โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษ

พลังงานจํานวน 88.77 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 48.19 ลานบาท 

 - สัญญา Non-EPC มีมูลคาผลประหยัดจํานวน 83.51 ลานบาท โดยแบงออกเปนโครงการดาน

อนุรักษพลังงานจํานวน 83.24 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 0.27 ลานบาท 

 ดังนั้น มูลคาผลประหยัดของสัญญาท้ัง 2 ประเภทมีจํานวนรวม 220.47 ลานบาท โดยแบงออกเปน

โครงการดานอนุรักษพลังงานจํานวน 172.01 ลานบาท และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 48.46 ลาน

บาท 

นอกจากนี้ มีการแสดงยอดสะสมผลประหยัดของสัญญาประเภท EPC และ Non-EPC ตั้งแตป 2558 

– 2560 ท้ังในภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคารดังรูปท่ี 3.10  

 

 
รูปท่ี 3.9 ยอดสะสมมูลคาผลประหยัดประเภทสัญญาท่ีมี EPC และ Non-EPC (ลานบาท) 

 

 จากรูปท่ี 3.9 แสดงใหเห็นแนวโนมของมูลคาผลประหยัดประเภทสัญญาแบบ EPC และ Non-EPC 

ท้ังในภาคอาคาร และภาคอุตสาหกรรม ป 2558 – 2560 สามารถสรุปไดดังนี้ 

 1) ยอดสะสมมูลคาผลประหยัดภาคอุตสาหกรรม 

 - สัญญาแบบ EPC มีมูลคาผลประหยัดในป 2559 เพ่ิมข้ึนจากป 2558 เปนจํานวน 37.35 ลานบาท 

และในป 2560 เพ่ิมข้ึนจากป 2559 เปนจํานวน 37.45 ลานบาท 

 - สัญญาแบบ Non-EPC มีมูลคาผลประหยัดในป 2559 เพ่ิมข้ึนจากป 2558 เปนจํานวน 85.89 ลาน

บาท และในป 2560 เพ่ิมข้ึนจากป 2559 เปนจํานวน 16.40 ลานบาท  
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2) ยอดสะสมมูลคาผลประหยัดภาคอาคาร 

 - สัญญาแบบ EPC มีมูลคาผลประหยัดในป 2559 เพ่ิมข้ึนจากป 2558 เปนจํานวน 80.63 ลานบาท 

และในป 2560 เพ่ิมข้ึนจากป 2559 เปนจํานวน 136.96 ลานบาท 

 - สัญญาแบบ Non-EPC มีมูลคาผลประหยัดในป 2559 เพ่ิมข้ึนจากป 2558 เปนจํานวน 16.48 

ลานบาท และในป 2560 เพ่ิมข้ึนจากป 2559 เปนจํานวน 83.51 ลานบาท 

หมายเหตุ : ในป 2558 เปนการรวบรวมขอมูลยอดสะสมภาคอาคารและภาคอุตสาหกรรมตั้งแตป 2552 – 

2558 

 

3.6 ผลประหยัดพลังงานจากการดําเนินโครงการโดยกลไก ESCO 

จากการดําเนินโครงการโดยกลไก ESCO นั้น ในป 2558 – 2560 (ยอนหลัง 3 ป) กอใหเกิดผล

ประหยัดพลังงาน (ktoe) โดยมีสัญญาพลังงาน (EPC) และสัญญาไมใชสัญญาพลังงาน (Non-EPC) โดยแสดง

ดังรูปท่ี 3.9 และ 3.10 

 

 
รูปท่ี 3.10 ผลประหยัดรวมประเภทสัญญา EPC และ Non-EPC (ktoe) 

 

 จากรูปท่ี 3.9 ในป 2558 – 2560 พบวา ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีสัญญา EPC และสัญญาแบบ Non-

EPC มีผลประหยัดพลังงานรวม 8.38 ktoe และ 3.83 ktoe ตามลําดับ ในสวนภาคอาคารท่ีมีสัญญา EPC 

และสัญญาแบบ Non-EPC มีผลประหยัดพลังงานรวม 6.49 ktoe และ 4.71 ktoe ตามลําดับ 
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• ป 2558 

 1) ภาคอุตสาหกรรม 

 - สัญญา EPC มีผลประหยัดรวมจํานวน 6.37 ktoe โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษพลังงาน

จํานวน 3.28 ktoe และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 3.09 ktoe 

 - สัญญา Non-EPC มีผลประหยัดรวมจํานวน 1.30 ktoe โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษ

พลังงานท้ังหมด ซ่ึงไมมีสัญญาท่ีเปนโครงการดานพลังงานทดแทน 

 ดังนั้น ผลประหยัดของสัญญาท้ัง 2 ประเภทมีจํานวนรวม 7.67 ktoe โดยแบงออกเปนโครงการดาน

อนุรักษพลังงานจํานวน 4.58 ktoe และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 3.09 ktoe 

2) ภาคอาคาร 

 - สัญญา EPC มีผลประหยัดรวมจํานวน 1.21 ktoe โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษพลังงาน

จํานวน 1.18 ktoe และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 0.03 ktoe 

 - สัญญา Non-EPC มีผลประหยัดรวมจํานวน 2.57 ktoe โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษ

พลังงานจํานวน 2.46 ktoe และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 0.11 ktoe 

 ดังนั้น ผลประหยัดของสัญญาท้ัง 2 ประเภทมีจํานวนรวม 3.78 ktoe โดยแบงออกเปนโครงการดาน

อนุรักษพลังงานจํานวน 3.64 ktoe และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 0.14 ktoe 

• ป 2559 

 1) ภาคอุตสาหกรรม 

 - สัญญา EPC มีผลประหยัดรวมจํานวน 0.99 ktoe โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษพลังงาน

ท้ังหมด ซ่ึงไมมีสัญญาท่ีเปนโครงการดานพลังงานทดแทน 

 - สัญญา Non-EPC มีผลประหยัดรวมจํานวน 2.17 ktoe โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษ

พลังงานท้ังหมด ซ่ึงไมมีสัญญาท่ีเปนโครงการดานพลังงานทดแทน 

 ดังนั้น ผลประหยัดของสัญญาท้ัง 2 ประเภท โดยเปนโครงการดานอนุรักษพลังงานท้ังหมดจํานวน 

3.16 ktoe ซ่ึงไมมีสัญญาท่ีเปนโครงการดานพลังงานทดแทน 

2) ภาคอาคาร 

 - สัญญา EPC มีผลประหยัดรวมจํานวน 2.23 ktoe โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษพลังงาน

จํานวน 0.88 ktoe และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 1.35 ktoe 

 - สัญญา Non-EPC มีผลประหยัดรวมจํานวน 0.41 ktoe โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษ

พลังงานจํานวน 0.40 ktoe และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 0.01 ktoe 

 ดังนั้น ผลประหยัดของสัญญาท้ัง 2 ประเภทมีจํานวนรวม 2.38 ktoe โดยแบงออกเปนโครงการดาน

อนุรักษพลังงานจํานวน 1.28 ktoe และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 1.36 ktoe 
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• ป 2560 

 1) ภาคอุตสาหกรรม 

 - สัญญา EPC มีผลประหยัดรวมจํานวน 1.02 ktoe โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษพลังงาน

ท้ังหมด ซ่ึงไมมีสัญญาท่ีเปนโครงการดานพลังงานทดแทน 

 - สัญญา Non-EPC มีผลประหยัดรวมจํานวน 0.36 ktoe โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษ

พลังงานท้ังหมด ซ่ึงไมมีสัญญาท่ีเปนโครงการดานพลังงานทดแทน 

 ดังนั้น ผลประหยัดของสัญญาท้ัง 2 ประเภท โดยเปนสัญญาโครงการดานอนุรักษพลังงานท้ังหมดมี

จํานวนรวม 1.38 ktoe ซ่ึงไมมีสัญญาท่ีเปนโครงการดานพลังงานทดแทน 

2) ภาคอาคาร 

 - สัญญา EPC มีผลประหยัดจํานวน 3.05 ktoe โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษพลังงานจํานวน 

1.90 ktoe และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 1.15 ktoe 

 - สัญญา Non-EPC มีผลประหยัดจํานวน 1.732 ktoe โดยแบงออกเปนโครงการดานอนุรักษพลังงาน

จํานวน 1.727 ktoe และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 0.005 ktoe 

 ดังนั้น ผลประหยัดของสัญญาท้ัง 2 ประเภทมีจํานวนรวม 4.782 ktoe โดยแบงออกเปนโครงการดาน

อนุรักษพลังงานจํานวน 3.627 ktoe และโครงการดานพลังงานทดแทนจํานวน 1.155 ktoe 

  

นอกจากนี้ มีการแสดงยอดสะสมผลประหยัดของสัญญาประเภท EPC และ Non-EPC ตั้งแตป 2558 

– 2560 ท้ังในภาคอุตสาหกรรมและอาคารดังรูปท่ี 3.11 

 

 
รูปท่ี 3.11 ยอดสะสมมูลคาผลประหยัดประเภทสัญญาท่ีมี EPC และ Non-EPC (ktoe) 
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 จากรูปท่ี 3.11 แสดงใหเห็นแนวโนมของมูลคาผลประหยัดประเภทสัญญาแบบ EPC และ Non-EPC 

ท้ังในภาคอาคาร และภาคอุตสาหกรรม ป 2558 – 2560 สามารถสรุปไดดังนี้ 

 1) ยอดสะสมผลประหยัดภาคอุตสาหกรรม 

 - สัญญาแบบ EPC มีผลประหยัดในป 2559 เพ่ิมข้ึนจากป 2558 เปนจํานวน 0.99 ktoe และในป 

2560 เพ่ิมข้ึนจากป 2559 เปนจํานวน 1.02 ktoe 

 - สัญญาแบบ Non-EPC มีผลประหยัดในป 2559 เพ่ิมข้ึนจากป 2558 เปนจํานวน 2.17 ktoe และใน

ป 2560 เพ่ิมข้ึนจากป 2559 เปนจํานวน 0.36 ktoe 

2) ยอดสะสมผลประหยัดภาคอาคาร 

 - สัญญาแบบ EPC มีผลประหยัดในป 2559 เพ่ิมข้ึนจากป 2558 เปนจํานวน 2.23 ktoe และในป 

2560 เพ่ิมข้ึนจากป 2559 เปนจํานวน 3.05 ktoe 

 - สัญญาแบบ Non-EPC มีผลประหยัดในป 2559 เพ่ิมข้ึนจากป 2558 เปนจํานวน 0.41 ktoe และ

ในป 2560 เพ่ิมข้ึนจากป 2559 เปนจํานวน 1.73 ktoe 

หมายเหตุ : ในป 2558 เปนการรวบรวมขอมูลยอดสะสมภาคอาคารและภาคอุตสาหกรรมตั้งแตป 2552 – 

2558 

 

3.7 จํานวนมาตรการท่ีดําเนินโครงการโดยกลไก ESCO 

 สําหรับจํานวนมาตรการท่ีดําเนินโครงการโดยกลไก ESCO ในป 2558-2560 นั้น ไดมีการรวบรวม

ขอมูลและแสดงสัดสวนของแตละปในการอนุรักษพลังงานจากการใชบริการบริษัทจัดการพลังงาน ท้ังใน

ภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคารธุรกิจ ซ่ึงมาตรการในภาคอุตสาหกรรมท่ีไดดําเนินการมากท่ีสุด คือ มีการ

ดําเนินโครงการในมาตรการระบบการจัดการพลังงาน รวมจํานวน 25 โครงการ รองลงมา คือ มาตรการระบบ

อากาศอัด (Air Compressor) รวมจํานวน 24 โครงการ และมาตรการระบบแสงสวาง (Lighting) รวมจํานวน 

17 โครงการ โดยพิจารณารายละเอียดไดจาก รูปท่ี 3.12 กราฟแสดงจํานวนมาตรการของโรงงานอุตสาหกรรม 
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รูปท่ี 3.12 กราฟแสดงจํานวนมาตรการในภาคอุตสาหกรรมป 2558 – 2560 

 

สวนการเปลี่ยนแปลงจํานวนมาตรการภาคอาคารในป 2558 – 2560 ท่ีไดดําเนินการมากท่ีสุด คือ 

มาตรการระบบแสงสวาง (Lighting) รวมจํานวน 36 โครงการ รองลงมา คือ มาตรการปมความรอน (Heat 

Pump) รวมจํานวน 27 โครงการ และมาตรการระบบปรับอากาศแบบใชเครื่องทําน้ําเย็น (Chiller) รวม

จํานวน 23 โครงการ ตามลําดับ โดยแสดงรูปท่ี 3.13 
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รูปท่ี 3.13 กราฟแสดงจํานวนมาตรการในภาคอาคารป 2558-2560 

 

27 

  



รายงานประจําปสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2561 

 

4. ผลการดําเนนิงานภายใตโครงการสงเสริมธุรกิจ ESCO  

ประจําป 2561  
 

 ท่ีผานมา สถาบันพลังงานฯ ไดดําเนินการสงเสริมธุรกิจและพัฒนาศักยภาพของบริษัทจัดการพลังงาน 

ประจําป 2561 โดยมีแนวทางการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมตางๆ และพัฒนาศักยภาพของธุรกิจบริษัทจัด

การพลังงาน ซ่ึงแบงออกเปน 6 รูปแบบ คือ 

 

4.1 การจัดสัมมนาประจําป (Thailand ESCO Fair 2018)  

 สถาบันพลังงานฯ ไดดําเนินการจัดสัมมนางาน Thailand ESCO Fair 2018 ภายใตหัวขอ "กาว

ไปสู Energy 4.0 ดวย ESCO" ข้ึนในวันพฤหัสบดีท่ี 25 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หองมิราเคิล 

แกรนด บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ  โดยมุงเนนท่ีจะนําเสนอแนว

ทางการปฏิรูปประเทศ โดยใหทุกภาคสวนท้ังภาครัฐและเอกชน เขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนในทุก ๆ 

ดาน และเนนการนํา ESCO เขามาเปนสวนชวยในการลดการใชพลังงาน โดยมีผูเขารวมงานท้ังสิ้นประมาณ 

1,000 คน ภายในงานประกอบไปดวย 2 สวนหลัก คือ  สวนของงานสัมมนา และสวนของบูธนิทรรศการ 

 

 ชวงเชา นายบวร วงศสินอุดม ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนผูกลาวสรุปท่ีมาและความสําคัญของงาน สําหรับพิธีเปดไดรับเกียรติ

จากนายยงยุทธ สวัสดิสวนีย รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กลาวเปดงานและ

ปาฐกถาพิเศษ “กาวไปสู Energy 4.0 ดวย ESCO” 
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 หลังจากกลาวเปด นายยงยุทธ สวัสดิสวนีย รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน ไดมอบโลประกาศเกียรติคุณประจําป 2561 จํานวน 3 ประเภท ดังนี้ 

 - โลประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการท่ีประสบผลสําเร็จจากการใชระบบ ESCO ประจําป 

2561 (ESCO Project Awards 2018) จํานวน 10 แหง โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้ 

 1) บริษัท โทคิน อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด 

 2) บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จํากัด 

 3) บริษัท พี.พี.แพคเกจจิ้ง จํากัด 

 4) บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ไทย ออโต-พารท จํากัด 

 5) บริษัท ยูนิ-ชารม (ประเทศไทย) จํากัด 

 6) โรงแรมภูเก็ต ออรคิด รีสอรท แอนด สปา 

 7) โรงพยาบาลราชวิถี 

 8) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร 

 9) บริษัท โสสุโก เซรามิค จํากัด 

 10) บริษัท ไฮไท ซีฟูด จํากัด 

 

 

 - โลประกาศเกียรติคุณใหกับบริษัทจัดการพลังงานดีเดนประจําป 2561 (Excellent ESCO 

Awards 2018) จํานวน 5 แหง โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้ 

1) บริษัท เครสโก คอรปอเรชั่น จํากัด 

2) บริษัท จัดการอากาศอัด จํากัด 

3) บริษัท ไทยเอ็นเนอรยี่คอนเซอรเวชั่น จํากัด 

4) บริษัท เพาเวอร แอร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

5) บริษัท สมารท เอนเนอยี เซฟวิ่ง จํากัด 
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 - โลประกาศเ กียรติ คุณให กับธนาคารท่ี ใหการ

สนับสนุนธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานดีเดนประจําป 2561 (ESCO 

Excellent Supporting Bank Awards 2018) จํานวน 2 แหง 

โดยมีรายชื่อดังตอไปนี ้

 1) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 2) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 

 จากนั้นงานจะเริ่มจากการเสวนา “กาวไปสู Energy 4.0 ดวย ESCO” โดยมีผูเขารวมเสวนา

ผูแทน 3 หนวยงาน ไดแก  

 - ดร.ณัฐพล รุนประแสง ผูอํานวยการกลุมพัฒนาดิจิทัลพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน ไดกลาวถึงนโยบาย Energy 4.0 และบทบาทของภาครัฐในการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

ดวยศักยภาพ ESCO 

  - นายหิน นววงศ รองประธานกรรมการสถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย กลาวถึงการเตรียมความพรอมของอุตสาหกรรมไทยภายใต Energy 4.0 

  - นายอรรถพร โรจนารักษ นายกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย กลาวถึงความรวมมือในการ

ผลักดัน ESCO ไปสู Energy 4.0 

 - นายรวิวัฒน พนาสันติภาพ กรรมการสถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม เปนผูดําเนินการรายการ

เสวนา 

  
 

 ชวงบายการเสวนาชวงท่ี 1 การเสวนา “Success Cases of ESCO” เปนการนําเสนอ

กรณีศึกษาของโครงการท่ีประสบผลสําเร็จท่ีดําเนินการโดยบริษัทจัดการพลังงาน โดยตัวแทนจากสถาน

ประกอบการท่ีประสบผลสําเร็จในการดําเนินการ ซ่ึงเปนมาตรการอนุรักษพลังงานท่ีนาสนใจ และไดรับโล

ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards 2018 จํานวน 2 คู ไดแก 

 - คู ท่ี 1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องอัดอากาศดวย

เทคโนโลยี  Air Compressor Management Controller บริษัท ยูนิ-ชารม (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงดําเนินการ

โดย บริษัท จัดการอากาศอัด จํากัด 
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 - คูท่ี 2 โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาดวยเทคโนโลยี Voltage Regulator บริษัท โสสุโก เซรามิค จํากัด 

ซ่ึงดําเนินการโดย บริษัท เครสโก คอรปอเรชั่น จํากัด 

 

  
 

 ชวงท่ี 2 เปนการการบรรยายพิเศษ "นวัตกรรมพลังงานกาวไปสู Energy 4.0" โดย

ผูทรงคุณวุฒิจาก 3 หนวยงาน ภายใตหัวขอท่ีมีความนาสนใจ ไดแก 

  - นวัตกรรมพลังงานในยุค Energy 4.0 ระบบ Wind Hydrogen Hybrid และระบบกักเก็บ

พลังงาน (Energy Storage)  โดยนายบพิตร พงษศิริ หัวหนาหนวยวิศวกรรม โครงการกังหันลมผลิตไฟฟาลํา

ตะคอง ระยะท่ี 2 และโครงการพัฒนาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟาจากกังหันลม การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย 

  - การกาวสูยุค PEA 4.0 มุงสูการเปน “การไฟฟาแหงอนาคต (The Electric Utility of the 

Future)” โดยนายเลิศชาย แกววิเชียร ผูอํานวยการฝายสงเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน การ

ไฟฟาสวนภูมิภาค 

  - The MetGE นวัตกรรมล้ําสมัยเพ่ือพัฒนาระบบไฟฟาท่ีม่ันคง โดยนายสมชาย หอมกลิ่นแกว 

ผูชวยผูวาการ สายงานวิชาการและบริหารพัสดุ การไฟฟานครหลวง 
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• สวนของบูธนิทรรศการ 

 เพ่ือมุงเนนท่ีจะเผยแพรหลักการแนวคิดของธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน โดยนําเอาผลงาน

ความสําเร็จของโครงการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนและไดดําเนินการโดยบริษัทจัดการพลังงาน เพ่ือใหสถานประกอบการ

เล็งเห็นถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากการประหยัดพลังงานโดยการใชบริษัทจัดการพลังงาน ดังนั้นสวน

ของบูธนิทรรศการ ในสวนนี้จะมีการนําเสนอรูปแบบ การใหบริการของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ท้ังของ

ภาครัฐและเอกชน การสนับสนุนดานการลงทุนในการอนุรักษพลังงานจากสถาบันการเงิน การประชาสัมพันธ

ธุรกิจ ESCO โดยบูธ ESCO Information Center จากสถาบันพลังงานฯ และการสนับสนุนการอนุรักษ

พลังงานในโครงการตางๆ จากบูธกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน รวมท้ังสิ้นจํานวน 45 บูธ 
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4.2 การจัดสัมมนายอยในกรุงเทพฯ และภูมิภาค  

การสงเสริมใหเกิดการดําเนินการอนุรักษพลังงานโดยอาศัยกลไก ESCO ของโครงการสงเสริมธุรกิจ

และกระตุนตลาดการอนุรักษพลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO ป 10) นอกจากจะมีการจัด

สัมมนาประจําป (Thailand ESCO Fair) เพ่ือสงเสริมใหมีการใชกลไกบริษัทจัดการพลังงานในการดําเนิน

โครงการดานการอนุรักษพลังงานเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่องแลวนั้น โครงการฯ ยังมีการจัดสัมมนายอยใน

กรุงเทพฯ และภูมิภาคในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีมีศักยภาพหรือมีความพรอมในการลดการใชพลังงานในรูปแบบตางๆ 

เพ่ือเนนใหเกิดการดําเนินการในโครงการอนุรักษพลังงานดวยกลไก ESCO ท่ีเปนรูปธรรม และสามารถเขาถึง

กลุมเปาหมายหลักท่ีจะเปนผูตัดสินใจในการพิจารณาดําเนินโครงการได โดยมุงเนนการใหความสําคัญในการ

ลงนามในสัญญาพลังงานรวมกันระหวางบริษัทจัดการพลังงานกับผูประกอบการท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยการจัดงาน

แบงออกเปน 2 รูปแบบ 

 

4.2.1 การจัดสัมมนาเผยแพรความรูการอนุรักษพลังงานดวยบริการ ESCO 

 การจัดสัมมนาเผยแพรความรูการอนุรักษพลังงานดวยบริการ ESCO เพ่ือเผยแพรใหผูประกอบการท่ี

ยังไมทราบขอมูลเก่ียวกับบริษัทจัดการพลังงานไดมีความรูความเขาใจการดําเนินงาน การใหบริการของบริษัท

จัดการพลังงาน ประโยชนจากการอนุรักษพลังงาน/พลังงานทดแทนดวยบริการ ESCO และเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของการอนุรักษพลังงาน โดยมีกลุมเปาหมายหลัก ไดแก สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

โรงงานอุตสาหกรรม อาคารธุรกิจ และอาคารภาครัฐในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ – ปริมณฑล จังหวัดเชียงใหม และ

จังหวัดสงขลา 

 

4.2.1.1 จัดสัมมนาเผยแพรความรูการอนุรักษพลังงานดวยบริษัท ESCO ครั้งท่ี 1 ใน 

พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ  

  สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดจัดงานสัมมนา

เผยแพรความรูการอนุรักษพลังงานดวยบริษัท ESCO ครั้งท่ี 1 ในวันจันทรท่ี 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 

– 15.00 น. ณ หองเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด รัชดา กรุงเทพฯ ซ่ึงมีผูใหความสนใจเขารวมงาน

สัมมนาท้ังสิ้น 96 คน และมีบูธนิทรรศการจํานวน 13 บูธ 

 

  
 



รายงานประจําปสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2561 

 

4.2.1.2 จัดสัมมนาเผยแพรความรูการอนุรักษพลังงานดวยบริษัท ESCO ครั้งท่ี 2 ใน 

จังหวัดเชียงใหม  

  สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดจัดงานสัมมนา

เผยแพรความรูการอนุรักษพลังงานดวยบริษัท ESCO ครั้งท่ี 2  ในวันอังคารท่ี 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 

- 15.00 น. ณ หองบอลรูม 1 ชั้น 1 โรงแรมอโมรา ทาแพ จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมีผูใหความสนใจเขารวมงาน

สัมมนาท้ังสิ้น 78 คน และมีบูธนิทรรศการจํานวน 11 บูธ 

 

  
 

4.2.1.3 จัดสัมมนาเผยแพรความรูการอนุรักษพลังงานดวยบริษัท ESCO ครั้งท่ี 3 ใน 

จังหวัดเชียงใหม  

  สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดจัดงานสัมมนา

เผยแพรความรูการอนุรักษพลังงานดวยบริษัท ESCO ครั้งท่ี 3 ในวันพุธท่ี 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 

15.00 น. ณ หองราชาวดี ชั้น 2 โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก โฮเท็ล หาดใหญ จังหวัดสงขลา ซ่ึงมีผูใหความสนใจเขา

รวมงานสัมมนาท้ังสิ้น 71 คน และมีบูธนทิรรศการจํานวน 9 บูธ 

 

  
 

 4.2.2 การจัดสัมมนายอยในรูปแบบ ESCO Business Matching  

การจัดกิจกรรม ESCO Business Matching จัดข้ึนจํานวน 2 ครั้ง เพ่ือเปนการกระตุนให

ผูประกอบการสนใจท่ีจะลงทุนดานการอนุรักษพลังงานไดเจรจาดานธุรกิจการอนุรักษพลังงานรวมกับบริษัทจัด

การพลังงาน จนไปถึงการผลักดันใหผูประกอบการท่ีเคยเขารวมกิจกรรม ESCO Business Matching ท่ียังไม
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ตัดสินใจดําเนินโครงการรวมกับ ESCO ใหเกิดความเชื่อม่ันในธุรกิจ ESCO มากยิ่งข้ึน โดยมีกลุมเปาหมายหลัก 

คือ ผูบริหารระดับตนหรือระดับจัดการ ท่ีเปนโรงงานหรืออาคารในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ปริมณฑล จังหวัดชลบุรี 

เพ่ือใหผูประกอบการของสถานประกอบการท่ีสนใจอนุรักษพลังงานไดเจรจาและเปนการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นรูปแบบการอนุรักษพลังงาน รวมกับบริษัทจัดการพลังงานไดอยางตรงเปาหมาย โดยมีสรุปกิจกรรมได

ดังนี้  

 

4.2.2.1 กิจกรรม ESCO Business Matching ครั้งท่ี 1 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ  

สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดจัดงานสัมมนา  

ESCO Business Matching ครั้งท่ี 1 ในวันจันทรท่ี 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หองแม

จิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ ซ่ึงมีผูใหความสนใจเขารวม 85 คน โดยมี

บริษัทจัดการพลังงานท่ีเขารวมจํานวนท้ังสิ้น 13 บริษัท และสถานประกอบการเขารวมจํานวน 23 บริษัท 

 

   
4.2.2.2 กิจกรรม ESCO Business Matching ครั้งท่ี 2 ในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี 

   สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดจัดงานสัมมนา 

ESCO Business Matching ครั้งท่ี 2 ในวันอังคารท่ี 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอง

บางกอก ชั้น 12 โรงแรมเดอะซิตี้ โฮเทล ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซ่ึงมีผูใหความสนใจเขารวม 79 คน โดยมี

บริษัทจัดการพลังงานท่ีเขารวมจํานวนท้ังสิ้น 11 บริษัท และสถานประกอบการเขารวมจํานวน 21 บริษัท  
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4.3 กิจกรรมอบรม/เย่ียมชมสถานประกอบการท่ีประสบความสําเร็จจากการใชบริการ ESCO 

4.3.1 การจัดอบรมใหความรูดาน ESCO สําหรับสถานประกอบการ 

กิจกรรมดังกลาวจัดข้ึนเพ่ือใหโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจเล็งเห็นถึงความสําคัญของการใช

พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานการทํางานสําหรับบริษัทจัดการพลังงาน

ไทย รวมถึงแนวทางการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดพลังงานของบริษัทจัดการพลังงานท่ีอางอิงแนวทางใน

ระดับสากล โดยมีกลุมเปาหมาย คือ โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร แหลงเงินทุน และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และภูมิภาค ไดแก กรุงเทพฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยอง และขอนแกน  

 

4.3.1.1 การจัดอบรมใหความรูดาน ESCO สําหรับสถานประกอบการ ครั้งท่ี 1  

สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดจัดอบรมใหความรู 

ดาน ESCO สําหรับสถานประกอบการ ครั้งท่ี 1 ในวันจันทรท่ี 19 มกราคม 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ 

หองประกายเพชร โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ ซ่ึงมีผูใหความสนใจเขารวม 41 คน  

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.2 การจัดอบรมใหความรูดาน ESCO สําหรับสถานประกอบการ ครั้งท่ี 2  

สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดจัดงานสัมมนา ให 

ความรูดาน ESCO สําหรับสถานประกอบการ ครั้งท่ี 2 ในวันพุธท่ี 7 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ 

หองโยเดีย ชั้น 2 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมีผูใหความสนใจเขารวม 60 คน  
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4.3.1.3 การจัดอบรมใหความรูดาน ESCO สําหรับสถานประกอบการ ครั้งท่ี 3  

สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดจัดงานสัมมนา ให 

ความรูดาน ESCO สําหรับสถานประกอบการ ครั้งท่ี 3 ในวันอังคารท่ี 26 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 

น. ณ หองเกาะแกว โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง ซ่ึงมีผูใหความสนใจเขารวม 61 คน  

 

 

 

 

 

 

4.3.1.4 การจัดอบรมใหความรูดาน ESCO สําหรับสถานประกอบการ ครั้งท่ี 4  

สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดจัดงานสัมมนา ให 

ความรูดาน ESCO สําหรับสถานประกอบการ ครั้งท่ี 4 ในวันพุธท่ี 8 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ 

หองราชพฤกษ 4-5 ชั้น 1 โรงแรมอวานี ขอนแกน โฮเทล แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จังหวัด ซ่ึงมีผูใหความ

สนใจเขารวม 46 คน 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 การจัดกิจกรรมเย่ียมชมสถานประกอบการท่ีประสบความสําเร็จจากการใชบริการ ESCO  

 สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเยี่ยม

ชมสถานประกอบการท่ีประสบความสําเร็จจากการใชบริการ ESCO โดยคัดเลือกจากสถานประกอบการท่ีเคย

ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards ในงาน Thailand ESCO Fair เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีท่ีจะ

สรางความเชื่อม่ันถึงการดําเนินการอนุรักษพลังงานดวยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ใหแกสถาน

ประกอบการ แหลงเงินทุน และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีกลุมเปาหมาย คือ สถานประกอบการท่ีเปน

โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ รวมถึงแหลงเงินทุนตางๆ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ จังหวัดสงขลา และขอนแกน 
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4.3.2.1 กิจกรรมเย่ียมชมครั้งท่ี 1  

  สถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ ไดดําเนินจัดกิจกรรมเยี่ยมชมอัมรินทรพลาซา  

ราชประสงค กรุงเทพฯ ซ่ึงเปนสถานประกอบการท่ีประสบความสําเร็จจากการใชบริการ ESCO โดยดําเนิน

มาตรการ Energy Management System และไดรับรางวัล ESCO Project Awards 2015 ในวันพุธท่ี 24 

มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ซ่ึงมีผูใหความสนใจเขารวม 30 คน 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.2 กิจกรรมเย่ียมชม ครั้งท่ี 2 

สถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเยี่ยมชม บริษัท  

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพฯ ซ่ึงเปนสถานประกอบการท่ีประสบความสําเร็จจากการใชบริการ 

ESCO โดยดําเนินมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ และไดรับรางวัล ESCO Project Awards 

2016 ในวันอังคารท่ี 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ซ่ึงมีผูใหความสนใจเขารวม 37 คน 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.3 กิจกรรมเย่ียมชม ครั้งท่ี 3 

สถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท  

สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนสถานประกอบการท่ีประสบความสําเร็จจากการใชบริการ ESCO โดย 

ดําเนินมาตรการติดตั้งหมอน้ําเชื้อเพลิงชีวมวล และไดรับรางวัล ESCO Project Awards 2016 ในอังคารท่ี 

22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ซ่ึงมีผูใหความสนใจเขารวมงานเยี่ยมชมท้ังสิ้น 32 คน 
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4.3.2.4 กิจกรรมเย่ียมชมครั้งท่ี 4 

สถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเยี่ยมชม  

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงเปนสถานประกอบการท่ีประสบความสําเร็จจากการใชบริการ 

ESCO โดยดําเนินมาตรการติดตั้งเครื่องโอโซนเพ่ือบําบัดน้ําใน Cooling Tower และไดรับรางวัล ESCO 

Project Awards 2016 ในวันอังคารท่ี 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ซ่ึงมีผูใหความสนใจเขา

รวมงานเยี่ยมชมท้ังสิ้น 28 คน 

 

 

 

 

 

 

4.4 จัดทําส่ือเผยแพรของโครงการฯ 

 สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดดําเนินการพัฒนาปรับปรุง

ระบบการใหบริการดานขอมูลของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Information Center) ใหมีขอมูลตางๆ ท่ี

จําเปนอยางเพียงพอและมีความทันสมัยท้ังสําหรับผูใหบริการ ผูใชบริการ และผูท่ีเก่ียวของในสวนตางๆ ของ

ธุรกิจ ESCO 

4.4.1 จัดทําเอกสารเผยแพรสถานประกอบการท่ีประสบความสําเร็จดานการอนุรักษพลังงานจาก

การใชบริการ ESCO จํานวน 1,000 ชุด 

 สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดดําเนินการจัดทํา

เอกสารเผยแพรดานการอนุรักษพลังงานจากการใชบริการ ESCO จํานวน 1,000 ชุด เพ่ือเปนสื่อ

ประชาสัมพันธธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน และสรางความเชื่อม่ันรวมถึงกระตุนใหเกิดการดําเนินธุรกิจและการ

ลงทุนดานการอนุรักษพลังงานและเปนประโยชน และเปนแรงจูงใจใหกับสถานประกอบการตางๆ ตลอดจนผูท่ี

สนใจ เพ่ือนําไปศึกษาและเปนแนวทางในการพัฒนาตอยอดดานอนุรักษพลังงานตอไป โดยแสดงขอมูล

เบื้องตนของสถานประกอบการ แรงจูงใจในการอนุรักษพลังงาน ขอมูลโครงการท่ีประกอบดวย มาตรการท่ี

 

39 

  



รายงานประจําปสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2561 

 

ดําเนินการ รูปแบบสัญญาพลังงานท่ีดําเนินการ แหลงเงินทุน หนวยงานท่ีดําเนินการตรวจวัดและพิสูจนผล 

(M&V) รวมถึงขอมูลดานการลงทุนและผลประหยัด ตลอดจนความสําเร็จจากการอนุรักษพลังงานจากการใช

บริการ ESCO 

4.4.2 จัดทําคูมือการตรวจรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานจํานวน 500 ชุด 

 สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดดําเนินการจัดทําคูมือ

การตรวจรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน จํานวน 500 ชุด เพ่ือใชเปนแนวทางในการกระตุน

ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ใหมีการดําเนินโครงการไดอยางมีมาตรฐาน มีการ

ตรวจสอบ และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เสริมสรางความเชื่อม่ันใหกับผูประกอบการในการใชบริการบริษัท

จัดการพลังงาน (ESCO) เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรของบริษัทจัดการพลังงานในทุกระดับเปนการพัฒนาท้ัง

ในดานการดําเนินงานขององคกรและบุคลากรท่ีไดมาตรฐานและมีความเปนมืออาชีพมากข้ึน 

 

4.4.3 จัดทํารายงานประจําป 2561 เปนรูปแบบไฟลขอมูลโดยเผยแพรขอมูลทางเว็บไซต 

thaiesco.org  

สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลการ

สงเสริมธุรกิจ ESCO กิจกรรมตางๆ และผลการดําเนินงานของ ESCO โดยจัดทําขอมูลรายงานประจําป 

(ESCO Annual Report) ในรูปแบบไฟลขอมูลและดําเนินการเผยแพรขอมูลรายงานประจําปผานทางเว็บไซต 

thaiesco.org เพ่ือใหผูสนใจดาวนโหลดขอมูลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

 

4.4.4 จัดทําส่ือเผยแพรผานทางโซเชียลมีเดีย 

สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดดําเนินการจัดทําสื่อเผยแพร

ผานทางโซเชียลมีเดีย ไดแก การสราง Facebook Fanpage ESCO Information Center, Line Official 

ของทางสถาบันพลังงานฯ เปนตน เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารใหเขาถึง

ผูประกอบการไดมากข้ึน 

4.4.4.1 ส่ือ Facebook  

  สถาบันพลังงานฯ ไดสรางแฟนเพจ (Fanpage) ผานสื่อ Facebook เนื่องจากสื่อดังกลาว

เปนการสรางเครือขายของผูประกอบการ เพ่ือรับรูขาวสารและสื่อความรูตางๆ ไดรวดเร็ว อีกท้ังผูประกอบการ

ยังสามารถสอบถามขอมูลขาวสารหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีโครงการฯ มีการประชาสัมพันธ โดยเจาหนาท่ีของ

โครงการฯ จะเปนผูตอบปญหาและขอสงสัยของผูประกอบการ 
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4.4.4.2 ส่ือ Line Official 

สถาบันพลังงานฯ ไดสราง Line Official ผานสื่อ Line เพ่ือใชสื่อดังกลาวในการ

ประชาสัมพันธขาวสารกิจกรรมตางๆ และความรู ท่ีเปนประโยชนใหกับผูประกอบการท่ัวไป อีกท้ังการ

ประชาสัมพันธผานสื่อ Line สามารถเขาถึงผูประกอบการไดรวดเร็ว เนื่องจากชองทางดังกลาวนิยมใชมากใน

ปจจุบัน อีกท้ังผูประกอบการสามารถสอบถามขอมูลท่ีสงสัยผานชองทางดังกลาว ซ่ึงเจาหนาท่ีจะตอบปญหาท่ี

ผูประกอบการสงสัยไดทันที  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 การปรับปรุงศูนยกลางใหขอมูลธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ESCO Information Center 

สถาบันพลังงานฯ ดําเนินการ Update ขอมูลตางๆ ของโครงการในเว็บไซต thaiesco.org 

(www.thaiesco.org) อยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูท่ีสนใจคนหาขอมูลไดเพียงพอ สะดวก รวดเร็ว และครบถวน

มากข้ึน 

 

 

 

 

Facebook ESCO 

Information Center 

Line Official ESCO 

Information Center 
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4.6 งานพัฒนาขีดความสามารถบริษัทจัดการพลังงาน 

4.6.1 จัดอบรม CoP และ M&V Training Program สําหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย 

สถาบันพลังงานฯ ดําเนินการจัดอบรม CoP และ M&V Training Program ท่ีไดมีการพัฒนาไวใหแก

บริษัทจัดการพลังงาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรบริษัทจัดการพลังงานในดานการตรวจวัดและ

พิสูจนผล (Measurement and Verification : M&V) มากข้ึน และสงเสริมใหบริษัทจัดการพลังงานนําแนว

ทางการตรวจวัดและพิสูจนผลท่ีไดพัฒนาไวไปประยุกตใชในการดําเนินงานของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และผลักดันบริษัทจัดการพลังงานไทยใหดําเนินงานดังกลาวเปนแนวทางและรูปแบบเดียวกัน 

ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวเปนหลักสูตรการอบรมแบบตอเนื่อง 3 วัน (ครั้งท่ี 1-3) โดยในแตละวันหลักสูตร

อบรมมีความแตกตางกัน กลุมเปาหมายคือ บริษัทจัดการพลังงาน และผูท่ีสนใจข้ึนทะเบียนเปนบริษัทจัด

การพลังงาน ซ่ึงจัดข้ึนในวันท่ี 11-13 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หอง Boardroom 3 ชั้น 3 

ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ สามารถสรุปรายละเอียดของกิจกรรมไดดังนี้ 

• ครัง้ท่ี 1 (วันท่ี 1) เปนหลักสูตรท่ีเนนเรื่องของการสงเสริมธุรกิจ ESCO ในไทยจากภาครัฐและเอกชน 

แนวทางการกํากับดูแลควบคุมคุณภาพ ESCO/การข้ึนทะเบียน ESCO การบรรยายถึงมาตรฐานการ

ดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย และแนวทางการจัดทํา Investment Grade Audit (IGA 

Report) รวมถึงแนวทางการตรวจวัดและพิสูจนผลในไทยตามระเบียบวิธีการสากล IPMVP ซ่ึงมี

ผูเขารวมอบรมจํานวน 42 คน 
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• ครั้งท่ี 2 (วันท่ี 2) เปนหลักสูตรการอบรมเรื่องแนวทางการตรวจวัดและพิสูจนผลในมาตรการตางๆ 

จํานวน 4 มาตรการ คือ มาตรการเปลี่ยนหรือปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศแบบแยก

สวน มาตรการเปลี่ยนหรือปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องทําน้ําเย็น มาตรการหมอไอน้ําเชื้อเพลิงชีวมวล

เพ่ือทดแทนหมอไอน้ําเชื้อเพลิงน้ํามันเตา และ มาตรการระบบผลิตความรอนจากความรอนท้ิง ซ่ึงมี

ผูเขารวมอบรมจํานวน 42 คน 

 

  
 

• ครั้งท่ี 3 (วันท่ี 3) เปนหลักสูตรการอบรมเรื่องแนวทางการตรวจวัดและพิสูจนผลในมาตรการตางๆ 

จํานวน 4 มาตรการ คือ มาตรการติดตั้งอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร มาตรการเปลี่ยนหรือ

ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ มาตรการทําระบบทําน้ําเย็นแบบดูดซึม และมาตรการผลิตน้ํา

รอนโดยใชปมความรอน ซ่ึงมีผูเขารวมอบรมจํานวน 42 คน 
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4.6.2 การจัดทํากระบวนการตรวจรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย 

  ในปจจุบัน บริษัทจัดการพลังงานไทยท่ีข้ึนทะเบียบกับสถาบันพลังงานฯ บางแหงไดมีการ

ดําเนินงานท่ีสอดคลองตามมาตรฐานท่ีกําหนดแลว แตยังมีบางแหงท่ียังอยูระหวางพัฒนาตนเองท่ีจะดําเนิน

เปนไปตามมาตรฐานนั้น สถาบันพลังงานฯ จึงเล็งเห็นวาซ่ึงนอกจากการข้ึนทะเบียบบริษัทจัดการพลังงานตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดแลว สถาบันพลังงานฯ จะดําเนินตรวจรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน 

เพ่ือเปนการพิจารณาถึงการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานของบริษัทจัดการพลังงานไทย และเปนดัชนีชี้วัดใน

การติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัทจัดการพลังงาน จนกระท่ังผลักดันใหเขารับการคัดเลือกเปน

บริษัทจัดการพลังงานดีเดน ซ่ึงจะเปนตัวอยางใหกับบริษัทจัดการพลังงานรายอ่ืนๆ พัฒนาศักยภาพหนวยงาน

ของตนเองใหดําเนินการอยางมืออาชีพ 

สถาบันพลังงานฯ ไดมีการกําหนดกระบวนการตรวจสอบรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัด

การพลังงานไทย โดยมี 3 ข้ันตอน คือ 

  - ข้ันตอนท่ี 1 การข้ึนทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน/การตออายุใบรับรองการเปนบริษัท

จัดการพลังงาน 

  - ข้ันตอนท่ี 2 การตรวจสอบรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย 

  - ข้ันตอนท่ี 3 การคัดเลือกเปนบริษัทจัดการพลังงานดีเดน 

 

 จากกระบวนการตรวจสอบรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทยป 2561 ท่ีมี 3 

ข้ันตอนดังท่ีกลาวมาขางตนนั้น จะดําเนินการโดยสถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ ท้ังหมด ซ่ึงสถาบัน

พลังงานฯ จะมีหนาท่ีตรวจสอบขอมูลและเอกสาร รวมถึงการออกใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน

สําหรับผูท่ีผานในข้ันตอนท่ี 1 และการออกใบรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานสําหรับผูท่ีผาน

เกณฑการประเมินในข้ันตอนท่ี 2 รวมถึงการมอบโลประกาศเกียรติคุณบริษัทจัดการพลังงานดีเดน (Excellent 

ESCO Awards 2018) สําหรับผูท่ีผานการคัดเลือกเปนบริษัทจัดการพลังงานดีเดน โดยการดําเนินงานตางๆ 

จะมีการประเมินตามหลักเกณฑท่ีกําหนดและพิจารณาตามดุลยพินิจของคณะทํางานยอย และคณะทํางาน

โครงการฯ โดยกระบวนการตรวจสอบฯ ในแตละข้ันตอนแสดงรายละเอียดดังภาพ 
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ภาพท่ี 1 กระบวนการตรวจสอบรับรองการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย 3 ข้ันตอน 

 

ในปนี้ ไดมีการรับสมัครบริษัทจัดการพลังงานท่ีจะเขารวมการตรวจสอบรับรองการดําเนินงานของ

บริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate) ประจําป 2561 โดยมีบริษัทจัดการพลังงานท่ีเขารวมฯ จํานวน

ท้ังสิ้น 17 บริษัท  

 

หลังจากท่ีไดมีการพิจารณาและประเมินบริษัทจัดการพลังงานท่ีเขารวมตรวจสอบรับรองมาตรฐาน

การดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทยประจําป 2561 และผานการประเมินจํานวน 13 บริษัท ซ่ึงมี

รายชื่อดังตอไปนี้ 

• บริษัท ไทยเอ็นเนอรยี่คอนเซอรเวชั่น จํากัด 

• บริษัท เครสโก คอรปอเรชั่น จํากัด 

• บริษัท ซันโย เอส. เอ็ม. ไอ. (ไทยแลนด) จํากัด 

• บริษัท สมารท เอ็นเนอยี เซฟวิ่ง จํากัด 

• บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จํากัด 

• บริษัท เอ็นจี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 

• บริษัท อัซบิล (ประเทศไทย) จํากัด 

• บริษัท จัดการอากาศอัด จํากัด 
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• บริษัท เพาเวอร แอร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

• บริษัท ธรรมสรณจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม จํากัด 

• บริษัท เอ็กซเซลเลนท เอ็นเนอรยี่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

• บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จํากัด 

• บริษัท โซลารตรอน จํากัด (มหาชน) 
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5. แหลงเงินทุนเพื่อการอนุรักษพลังงาน 
 

การสงเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานท่ีผานมา นอกจากการจัดกิจกรรม เผยแพร ประชาสัมพันธ 

เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับผูประกอบการดําเนินการอนุรักษพลังงานโดยกลไก ESCO แลวนั้น การดําเนินการ

อนุรักษพลังงานท้ังในภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคารธุรกิจ ตองอาศัยการลงทุนสําหรับมาตรการในการ

อนุรักษพลังงานเพ่ือใหเกิดศักยภาพในการประหยัดพลังงานและชวยลดตนทุนการผลิตไดมากข้ึน  

ปจจุบัน ท้ังภาครัฐ และสถาบันการเงินตางๆ มีความยินดีใหการสนับสนุนการอนุรักษพลังงาน โดย

กลไก ESCO ไมวาจะเปนโครงการในสวนของภาครัฐ หรือผลิตภัณฑตางๆ ของธนาคารท่ีใหสินเชื่อสนับสนุน

หลายรูปแบบ เพ่ือใหผูประกอบการสามารถลดตนทุนจากการใชพลังงาน รวมถึงการบริหารจัดการดาน

พลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ท้ังนี้  เ พ่ือเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการท่ีสนใจลงทุน ในการอนุรักษพลังงานในสถาน

ประกอบการของตนเอง สามารถศึกษารายละเอียดและขอมูลของแหลงเงินทุนท่ีสนับสนุนการอนุรักษพลังงาน

จากท้ังภาครัฐ และสถาบันการเงินตาง ๆ ดังนี้ 

 

5.1 การสงเสริมเพ่ือการอนุรักษพลังงานจากภาครัฐ 

 โครงการเงินหมุนเวียนเพ่ือการอนุรักษพลังงาน โดยสถาบันการเงิน ระยะท่ี 6 

  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ซ่ึงเปนหนวยงานหลักของกระทรวง

พลังงานในการสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาแหลงพลังงานทดแทนไดจัดตั้งโครงการ

เงินหมุนเวียนเพ่ือการอนุรักษพลังงานโดยสถาบันการเงินข้ึนเพ่ือเปนแหลงเงินทุนในการดําเนินการอนุรักษ

พลังงานโดยผานทางสถาบันการเงิน  

 โดยตามท่ีคณะกรรมการกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานไดอนุมัติงบประมาณจากกองทุนเพ่ือ

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าใหผูประกอบการและ

ประชาชนท่ีสนใจลงทุนในโครงการดานอนุรักษพลังงานหรืออาคารกอสรางใหมท่ีผานเกณฑอนุรักษพลังงาน

จํานวน 1,489 ลานบาท เพ่ือดําเนินโครงการเงินหมุนเวียนเพ่ือการอนุรักษพลังงานโดยสถาบันการเงิน 

 โครงการเงินหมุนเวียนเพ่ือการอนุรักษพลังงานโดยสถาบันการเงินดําเนินการมาตั้งแตป 2546 จนถึง

ปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยสงเสริมและผลักดันใหเกิดการลงทุนดานการอนุรักษพลังงาน สรางความ

ม่ันใจ ความคุนเคยใหแกสถาบันการเงินในการกูเงินแกโรงงานและอาคารเพ่ือลงทุนในโครงการดานการ

อนุรักษพลังงานตางๆ และผูประกอบการยังสามารถดําเนินการอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืนในองคกรของ

ตนเองได โครงการเงินหมุนเวียนเพ่ือการอนุรักษพลังงานโดยสถาบันการเงิน ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ซ่ึงกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เปน

ผูดําเนินการบริหารโครงการดังกลาว 
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 หลักเกณฑและเง่ือนไข 

โครงการเงินหมุนเวียนเพ่ือการอนุรักษพลังงานโดยสถาบันการเงิน (ระยะท่ี 6 และระยะท่ี 6 เพ่ิมเติม) 

ไดกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการขอรับการสนับสนุนดังนี้ 

 โครงการท่ีมีสิทธิขอรับการสนับสนุน 

- โครงการอนุรักษพลังงาน ตาม พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 มาตรา 7 และ

มาตรา17 

- อาคารกอสรางใหมท่ีผานเกณฑอนุรักษพลังงาน ตามกฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือขนาดของ

อาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ืออนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552 

ตามพระราชบัญญัติ 

- โครงการอนุรักษพลังงานโดยใชบริการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ดําเนินการ 

 ชองทางการปลอยกู 

- ผานสถาบันการเงินท่ีเขารวมโครงการโดยตองรับผิดชอบเงินท่ีปลอยกูท้ังหมด 

 อายุเงินกู 

- ไมเกิน 5 ป และโครงการท่ีมีระยะเวลาคืนทุนไมเกิน 7 ป 

 อัตราดอกเบ้ีย 

ไมเกินรอยละ 3.5 ตอป (ระหวางสถาบันการเงินกับผูกู) 

 วงเงินกู 

- ไมเกิน 50 ลานบาทตอขอเสนอโครงการ 

- หากผูขอรับการสนับสนุนเสนอมากกวา 1 ขอเสนอ โครงการ พพ. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหการ

สนับสนนุ 

 ผูมีสิทธิกู 

- โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ 

- อาคารกอสรางใหมท่ีผานเกณฑอนุรักษพลังงาน 

- บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) 

 สถาบันการเงินท่ีเขารวมโครงการ 

 1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 2. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 4. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
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 5. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 

 6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

 7. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

 8. ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

 คาใชจายท่ีสามารถรวมในการลงทุนและดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานได  

 1. คาอุปกรณ และคาติดตั้ง         

 2. คาท่ีปรึกษาท่ีใชในการออกแบบ ควบคุมและรับประกันผลการประหยัด (ESCO) 

 3. คาใชจายท่ีจําเปนในการติดตั้ง หรือจําเปนในการใชงานของอุปกรณเครื่องจักร                         

     เชน คากอสรางฐานรองรับเครื่องจักรอุปกรณ, คากอสรางทอนํากาซธรรมชาติ  

 4. คาขนสง คารื้อถอน ภาษีนําเขา ภาษีมูลคาเพ่ิมของคาใชจายขางตน   

 5. คาใชจายท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน พิจารณาวาเหมาะสม 

 คาใชจายท่ีไมเขาขายในการลงทุนดําเนินการอนุรักษพลังงาน    

 1. คาท่ีดิน คาปรับปรุงท่ีดิน หรือคาใชจายอ่ืนเพ่ือท่ีดิน     

 2. คาสิ่งกอสรางอ่ืนนอกจากเพ่ือใชรองรับอุปกรณ/เครื่องจักรเพ่ือการประหยัดพลังงาน  

 3. คาใชจายท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน พิจารณาวาไมเหมาะสม 

 

5.2 สินเช่ือดานพลังงานของธนาคาร 

 5.2.1 สินเช่ือดานพลังงานธนาคารกสิกรไทย  

  5.2.1.1 โปรแกรมสินเช่ือรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย (K-Energy Saving  

Guarantee Program)  

เปนโปรแกรมสินเชื่อท่ีธนาคารใหแกผูประกอบการในรูปของสินเชื่อลีสซ่ิง / เชาซ้ือ 

เครื่องจักรและอุปกรณ และ/หรือ เงินกูระยะยาว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการลงทุนในโครงการจัดการ

ดานพลังงานใหมีประสิทธิภาพ ผานการใชบริการจาก “บริษัทจัดการดานพลังงาน” (Energy Service 

Company - ESCO) ซ่ึงเปนบริษัทท่ีปรึกษาและบริหารจัดการดานพลังงานอยางครบวงจร และมีการ

รับประกันผลการประหยัดพลังงานท่ีไดจากการลงทุนในโครงการดังกลาว ซ่ึงทําใหผูประกอบการม่ันใจไดวาผล

การประหยัดพลังงานท่ีไดจากการลงทุนในโครงการจะเปนแหลงท่ีมาหลักของการชําระคืนเงินกูของลูกคา 

(Self-Financing Project)  

 จุดเดน 

- วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 % ของเงินลงทุนท้ังหมดของโครงการ (รวมคาบริการท่ี

ปรึกษาและดําเนินการของบริษัท  ESCO) 
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- บริษัท ESCO รับประกันผลการประหยัดพลังงาน ทําใหลูกคาสามารถม่ันใจในผล

ประหยัดพลังงานซ่ึงเปนแหลงท่ีมาของการชําระคืนเงินกู โดยไมรบกวนกระแสเงิน

สดจากการดําเนินงานปกติของกิจการ 

- ลูกคาสามารถลดตนทุนการใชพลังงานของกิจการ ทําใหมีสถานะทางการเงินและ

ความสามารถในการแขงขันดีข้ึนในระยะยาว 

- ลูกคาสามารถนําโครงการลงทุนดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพทํา 

Corporate Social Responsibility (CSR) ของบริษัทได 

 ประเภทของบริการ 

- วงเงินลีสซ่ิงหรือเชาซ้ือ (KF&E) และ/ หรือ 

- วงเงินกูระยะยาว (KBank)  

 เอกสารประกอบการสมัคร 

- เอกสารสรุปผลการประเมินโครงการลงทุนประหยัดพลังงาน  (ทางบริษัท ESCO 

เปนผูจัดทํา) 

- เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่ออ่ืนตามเกณฑปกติของธนาคาร 

 เง่ือนไขการใชบริการ 

- เปนผูประกอบการท่ีมียอดขายตั้งแต 50 ลานบาทข้ึนไป 

- เปนโครงการลงทุนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการจัดการดานพลังงานใหมีประสิทธิภาพท่ีมี

การรับประกันผลการประหยัดพลังงานจากบริษัท ESCO 

- บริษัท ESCO ท่ีเปนผูดําเนินการโครงการตองเปน ESCO ท่ีผานเกณฑการพิจารณา

ของธนาคาร 

- โครงการและลูกคาท่ีสามารถไดรับอนุมัติสินเชื่อ 100 % ของเงินลงทุนท้ังหมดของ

โครงการตองมีคุณสมบัติเปนไปตามท่ีธนาคารกําหนด 

 อัตราดอกเบ้ียและคาธรรมเนียม 

เปนไปตามระเบียบของธนาคาร 

 วิธีการสมัคร/เปดใชบริการ 

- ผูสนใจสามารถติดตอขอสินเชื่อ พรอมนําสงเอกสารท่ีเก่ียวของผานเจาหนาท่ีผูดูแล

ความสัมพันธลูกคา 

- สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีผูดูแลความสัมพันธลูกคา หรือ K-BIZ Contact Center 

0 2888 8822 

- ธนาคารกสิกรไทย 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ   

แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140  

โทรศัพท: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882 
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 รายการสงเสริมการขายและสิทธิพิเศษ 

- ลูกคาไดรับสิทธิพิเศษจาก ESCO เชน คาธรรมเนียม คาบริการ เปนตน 

 

5.2.1.2 โปรแกรมสินเช่ือประหยัดไฟกสิกรไทย (Top-Up Loan for Energy Saving 

(Lighting Solution)) 

โปรแกรมสินเชื่อประหยดัไฟกสิกรไทย เปนโปรแกรมสนิเชื่อท่ีธนาคารสนับสนุนโครงการ 

จัดการดานพลังงานในมาตรการแสงสวาง (Lighting Solution) เชน การเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟ ใหแก

ผูประกอบการในรูปของเงินกูระยะยาว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนโครงการลงทุนดานประหยัดพลังงาน โดย 

Supplier/ESCO (“บริษัทจัดการดานพลังงาน” (Energy Service Company - ESCO)) ท่ีใชอุปกรณท่ีมีการ

รับประกันสินคา (Product Warrantee) และรับประกันคุณภาพผลงาน (Performance Guarantee) ผาน

การใชบริการจาก Supplier/ESCO  ซ่ึงเปนบริษัทท่ีใหคําปรึกษาและบริหารจัดการดานพลังงาน   ซ่ึงทําให

ผูประกอบการม่ันใจไดวาผลการประหยัดพลังงานท่ีไดจากการลงทุนในโครงการจะเปนแหลงท่ีมาหลักของการ

ชําระคืนเงินกูของลูกคา (Self-Financing Project) 

 จุดเดน 

- อนุมัติงาย ไดวงเงินเร็ว 

- ลูกคาเดิมไมตองมีหลักประกันเพ่ิม 

- มี ESCO/Supplier ใหปรึกษาดานการจัดการพลังงาน การใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 % ของเงินลงทุนท้ังหมดของโครงการ (รวมคาบริการท่ี

ปรึกษาและคาดําเนินการอ่ืนๆ) 

- บริษัท ESCO รับประกันผลการประหยัดพลังงานหรือรับประกันคุณภาพสินคา ทํา

ใหลูกคาม่ันใจในผลประหยัดพลังงาน ซ่ึงเปนแหลงท่ีมาของการชําระคืนเงินกู โดย

ไมรบกวนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานปกติของกิจการ 

- ลูกคาสามารถลดตนทุนการใชพลังงานของกิจการ ทําใหมีสถานะทางการเงินและ

ความสามารถในการแขงขันดีข้ึนในระยะยาว ลูกคาสามารถนําโครงการลงทุนดาน

การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพทํา Corporate Social Responsibility (CSR) 

ของบริษัทได 

 ประเภทของบริการ 

- สินเชื่อเงินกูระยะยาว 

 เอกสารประกอบการสมัคร 

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวน / บริษัท ฉบับลาสุด (ไมเกิน 3 เดือน) 
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- หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับของนิติบุคคล 

- สําเนาทะเบียนผูถือหุน 

- งบการเงินสงสรรพากร (งบดุล งบกําไรขาดทุน) ปลาสุดและยอนหลังรวม 2 ป 

และ/หรือ งบภายใน (ถามี) 

- รายการเดินบัญชีกับธนาคารยอนหลัง 6 เดือน 

- เอกสารสรุปผลการประเมินโครงการลงทุนประหยัดพลังงาน  (ทางบริษัท 

ESCO/Supplier เปนผูจัดทํา) 

 คุณสมบัติผูกู 

- เปนผูประกอบการท่ีมีชั่วโมงการใชงานมากกวา 12 ชั่วโมง/วัน 

- เปนโครงการลงทุนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดการดานพลังงานใหมีประสิทธิภาพท่ีมีการ

รับประกันผลการประหยัดพลังงาน หรือมีการรับประกันคุณภาพสินคา 

- บริษัท ESCO/Supplier ท่ีเปนผูดําเนินการโครงการตองเปน ESCO/Supplier ท่ี

ผานเกณฑการพิจารณาของธนาคาร 

- โครงการและลูกคาท่ีสามารถไดรับอนุมัติสินเชื่อ 100 % ของเงินลงทุนท้ังหมดของ

โครงการตองมีคุณสมบัติเปนไปตามท่ีธนาคารกําหนด 

 อัตราดอกเบ้ียและคาธรรมเนียม 

- เปนไปตามระเบียบของธนาคาร 

 หลักประกัน 

- ลูกคาเดิมไมตองใชหลักประกัน 

 วิธีการสมัคร/เปดใชบริการ 

- สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีผูดูแลความสัมพันธลูกคา, ศูนยบริการธุรกิจ หรือ K-BIZ 

Contact Center 0 2888 8822 

- ธนาคารกสิกรไทย 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ   

แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140  

โทรศัพท: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882 
http://www.kasikornbank.com/TH/Pages/Default.aspx 

 

 รายการสงเสริมการขายและสิทธิพิเศษ 

- ลูกคาไดรับสิทธิพิเศษจาก ESCO, Supplier เชน คาธรรมเนียม คาบริการ เปนตน 
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5.2.1.3 สินเช่ือเงินกูเพ่ือการอนุรักษพลังงานกสิกรไทย (K-Energy Saving Loan) 

สินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ สําหรับธุรกิจท่ีใสใจอนุรักษพลังงาน ดวยสินเชื่อเพ่ือการอนุรักษ 

พลังงานธนาคารกสิกรไทย เพ่ือธุรกิจไรขีดจํากัด 

 จุดเดน  

สินเชื่อเงินกูระยะยาว อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงท่ี 4.0% ตอป ตลอดระยะเวลาเงินกู 

 ประเภทของบริการ 

เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงค เ พ่ือตองการสง เสริมการใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพและพัฒนาแหลงพลังงานทดแทน โดยเปนแหลงเงินทุนในการดําเนินการ

อนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน ใหแกโรงงาน อาคาร และบริษัทจัดการพลังงาน 

 เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบคําขอรับการสนับสนุนทางการเงินโครงการฯ 

2. เอกสารแสดงรายละเอียดของโครงการ และ/หรือ มาตรการท่ีขอรับการสนับสนุน 

3. สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงฐานะนิติบุคคล ไดแก หนังสือสําคัญแสดงการจด

ทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือรับรองทะเบียนหุนสวนบริษัท (ซ่ึงออกใหไมเกิน 6 

เดือน) 

4. สําเนาเอกสารประจําตัวผูมีอํานาจของนิติบุคคล 

5. เอกสารประกอบการขอสินเชื่ออ่ืนตามระเบียบปกติของธนาคาร 

 เง่ือนไขการใชบริการ 

1. สินเชื่อเงินกูสําหรับโครงการท่ีเขาขายการลงทุนเพ่ือการอนุรักษพลังงาน หรือ

สงเสริมการใชพลังงานทดแทน ตาม พรบ.สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 

มาตรา 7 และมาตรา 17 

2. จํานวนเงินกูไมเกิน 50 ลานบาทตอโครงการ ระยะเวลาเงินกูไมเกิน 7 ป Grace 

Period ไมเกิน 12 เดือน 

3. ไมสามารถขอรับการสนับสนุนสําหรับโครงการท่ีไดดําเนินการแลว คาใชจายท่ี

ชําระแลว หรือเพ่ือการ Refinance 

 อัตราดอกเบ้ียและคาธรรมเนียม 

เปนไปตามระเบียบของธนาคาร  

 วิธีการสมัคร/เปดใชบริการ  
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- ผูขอรับการสนับสนุนท่ีสนใจ จะตองแจงความจํานงขอสินเชื่อเงินกูดังกลาวผาน

เจาหนาท่ีผูดูแลความสัมพันธลูกคา โดยกรอกแบบขอรับการสนับสนุนทางการเงิน 

และแนบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ 

- สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีผูดูแลความสัมพันธลูกคา หรือ K-BIZ Contact 

Center 0 2888 8822 

- ธนาคารกสิกรไทย 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ   

แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140  

โทรศัพท: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882 
http://www.kasikornbank.com/TH/Pages/Default.aspx 

 รายการสงเสริมการขายและสิทธิพิเศษ  

1. สินเชื่อเงินกูระยะยาวอัตราดอกเบี้ยพิเศษคงท่ี 4.0% ตลอดระยะเวลากู 

2. สามารถไดรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพ่ิมเติมไดจากเงินสมทบสวนของ

ธนาคาร โดยคิดอัตราดอกเบี้ยปกติ 

 

5.2.1.4 สินเช่ือรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทยเพ่ือโซลารูฟท็อป (K-Energy Saving 

Guarantee Program (Solar Rooftop)) 

 โปรแกรมสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย (Solar Rooftop) เปนสินเชื่อ

เงินกูระยะยาวสําหรับกลุมลูกคาบรรษัทหรือลูกคาผูประกอบการเพ่ือใชในการลงทุนติดตั้งแผง Solar PV เพ่ือ

ใชผลิตไฟฟาในธุรกิจหรือเพ่ือจําหนายไฟฟาท่ีผลิตไดใหกับภาครัฐ โดยมีบริษัทผูรับติดตั้ง (EPC Vendor) เปน

ผูดําเนินการในการติดต้ังอุปกรณและรับประกันผลผลิตพลังงาน (Energy Performance Guaranty) ตลอด

อายุเงินกู ซ่ึงทําใหผูประกอบการม่ันใจไดวา ผลการประหยัดพลังงานท่ีไดจากการลงทุนในโครงการจะเปน

แหลงท่ีมาหลักของการชําระคืนเงินกูของลูกคา 

 จุดเดน 

1. การรับประกันผลการประหยัดพลังงานโดยผูติดตั้ง 

2. การนําผลประหยัดท่ีเกิดข้ึนมาผอนชําระเงินกูกับธนาคาร ทําใหไมรบกวนกระแส

เงินสดของธุรกิจปกติ 

3. สามารถใหวงเงินไดถึง 100% ของมูลคาโครงการท้ังหมด รวมถึงคาท่ีปรึกษาและ

ดําเนินการตางๆ 

4. ระยะเวลาเงินกูยาวถึง 12 ป เพ่ือรองรับระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 
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5. มีโอกาสไดรับสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษหรือความชวยเหลืออ่ืนๆ จาก

หนวยงานดานพลังงาน 

 

5.2.1.5 สินเช่ือเงินกูเพ่ือการอนุรักษพลังงานระยะท่ี 6 (K-Energy-Saving-Loan DEDE 6) 

 โปรแกรมสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย เปนโปรแกรมสินเชื่อท่ีธนาคาร

ใหแกผูประกอบการเปนสินเชื่อเงินกูระยะยาวสําหรับกลุมลูกคาบรรษัทหรือลูกคาผูประกอบการเพ่ือใชในการ

ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรอุปกรณเพ่ือการลดการใชพลังงานในธุรกิจ หรือการลงทุนติดตั้งพลังงาน

ทดแทนเพ่ือใชเองในธุรกิจ 

 จุดเดน 

1. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3.5% ตอป (อัตราคงท่ี) 

2. วงเงินตอโครงการสูงสุด 50 ลานบาท 

3. สามารถรองรับโครงการท้ังกรณีท่ีมี ESCO/Vendor approved list หรือเปน

โครงการอนุรักษพลังงานหรือพลังงานทดแทนท่ัวๆ ไปได 

4. ไดรับการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการดานเทคนิคและผลตอบแทนการ

ลงทุนจากผูเชี่ยวชาญของกระทรวงพลังงาน 

5. สามารถใหวงเงินไดถึง 100% ของมูลคาโครงการท้ังหมด รวมถึงคาท่ีปรึกษาและ

ดําเนินการตางๆ 

6. มีระยะเวลาเงินกูยาว 5 ป และระยะเวลาคืนทุนของโครงการไดถึง 7 ป 

7. มีโอกาสไดรับการสนับสนุนดานอ่ืนๆ จากหนวยงานพลังงานภาครัฐ 

 เง่ือนไขการใหบริการ 

- เปนโครงการท่ีไดรับอนุมัติจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

- เปนมาตรการอนุรักษพลังงานตามนิยามของพรบ.สงเสริมการอนุรักษพลังงาน

มาตรา7 และมาตรา17  

- มีระยะเวลาคืนทุนของโครงการไมเกิน 7 ป 
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5.2.2 สินเช่ือดานพลังงานธนาคารกรุงเทพ 

5.2.2.1 สินเช่ือบัวหลวงกรีน 

พลังแหงความคิดริเริ่มครั้งใหมจากธนาคารกรุงเทพ เพ่ือนําโลกสีฟาสดใส กลับคืนมาอีกครั้ง ดวยการ

สนับสนุนทุกธุรกิจของผูประกอบการไทย ท่ีมีแนวคิดกาวหนา และสอดคลองกับการแกปญหาตนทุนดาน

พลังงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่องและปญหาสิ่งแวดลอม โดยสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษและคําแนะนําจาก

ผูเชี่ยวชาญของธนาคารท่ีพรอมบริการดวยความฉับไว โดยใหคําปรึกษาการลงทุนเพ่ือบริหารจัดการพลังงาน

ในการยกระดับประสิทธิภาพการใชพลังงานและกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อันจะเปนการลด

ตนทุนการดําเนินงานและเพ่ิมอัตรากําไรใหธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน เคียงคูความงดงามของโลกสีฟาใบนี้ 

 กลุมลูกคาเปาหมาย/ คุณสมบัติของผูขอกู 

- เปนผูประกอบการทุกขนาด และทุกประเภทอุตสาหกรรม อาทิ ธุรกิจอาหาร 

สิง่ทอ เกษตรกรรม โลหะ การขนสง โรงแรม โรงพยาบาล เปนตน 

 วัตถุประสงคการขอสินเช่ือ 

- เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

- การพัฒนาพลังงานทดแทน 

- การสนับสนุนผลิตภัณฑฉลากเขียว รวมถึงผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย 

- การบริหารจัดการของเสียเพ่ือการนําของเสียกลับมาใชใหม 

- การนําวัสดุชีวภาพใชทดแทนสารเคมี 

 ประเภทของวงเงิน 

- เงินกู (Mortgage Loan) 

 วงเงินกู 

- ตั้งแต 1 ลานบาทข้ึนไปตอโครงการ 

 อัตราดอกเบ้ีย/คาธรรมเนียม 

- อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MLR ตอปหรือต่ํากวา 

- ไมมีคาธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ (Management fee) 0.25% ของวงเงินท่ี

ไดรับอนุมัต ิ

 เอกสารประกอบการพิจารณาสินเช่ือเบ้ืองตน 

- สําเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล สําเนาหนังสือ บริคณหสนธิและ

ขอบังคับบริษัท 

- สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการ ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

- สําเนางบการเงินยอนหลัง 3 ป 

- สําเนาเอกสารจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (หากมี) 
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- สําเนาใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 (ร.ง.2) หรือใบอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) 

- รายละเอียดโครงการลงทุน 

- ใบเสนอราคาเครื่องจักร (Proforma Invoice, Quotation) ระบุรายละเอียด

เครื่องจักรทุกเครื่อง ใบสั่งซ้ือเครื่องจักร (หากมี) สัญญาซ้ือ-ขายเครื่องจักร 

(หากมี) 

- แผนพับ และ/หรือ เอกสารท่ีจะระบุรูป คุณสมบัติของเครื่องจักร (หากมี) 

- เอกสารประกอบการขอสินเชื่ออ่ืน ๆ ตามท่ีธนาคารกําหนด (หากมี) 

 วิธีการสมัคร/เปดใชบริการ  

- สามารถติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี สํานักธุรกิจธนาคารกรุงเทพท่ัวประเทศ 

- โทรศัพท 1333 

- www.bangkokbank.com 

 

 5.2.2.2 โครงการเงินหมุนเวียนเพ่ือการอนุรักษพลังงาน โดยสถาบันการเงิน 

  ธนาคารใหความรวมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ตั้งแตป 

2546 เปนตนมา เพ่ือการสนับสนุนการลงทุนในมาตรการประหยัดพลังงานจนถึงในปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค

ในการใหกูยืมเพ่ือนําไปใชสําหรับโครงการลงทุนและการดําเนินการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนใน

โรงงานและ/หรืออาคารตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 7                   

และมาตรา 17 และบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) นําไปลงทุนเพ่ือการอนุรักษพลังงาน รวมถึงอาคารกอสราง

ใหมท่ีผานเกณฑอนุรักษพลังงาน ท้ังนี้โครงการดังกลาวธนาคารใหการสนับสนุนมาตั้งแตป 2546 

 

 5.2.2.3 วงเงินสินเช่ือหนังสือค้ําประกัน 

 ลักษณะบริการ                             

บริการออกหนังสือคํ้าประกัน เพ่ือคํ้าประกันความรับผิดชอบของทานตอหนวยงาน

ตางๆ ซ่ึงเปนคูสัญญาของทาน วาหากทานไมปฎิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาท่ีไดทําไว 

ธนาคารจะเปนผูรับผิดชอบตามสัญญาคํ้าประกัน โดยสามารถแบงประเภทของ

หนังสือคํ้าประกันท่ีธนาคารใหบริการไดตามวัตถุประสงคของการคํ้าประกัน 

 

 จุดเดนบริการ 

- สามารถคํ้าประกันเพ่ือวัตถุประสงคตางๆ ทางธุรกิจไดอยางหลากหลาย 
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- เสริมสรางความม่ันใจใหแกคูคาท้ังในประเทศและในระดับสากลวาจะไดรับเงิน

ถูกตองตรงเวลา 

- เหมาะสําหรับธุรกิจท้ังแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

 

 5.2.2.4 สินเช่ือบัวหลวงเพ่ือรายยอย 

  สําหรับลูกคา SMEs ขนาดเล็กท่ีมีสินทรัพยไมรวมท่ีดินต่ํากวา 5 ลานบาท และ

ตองการขยายธุรกิจเพ่ือเติบโต  

 จุดเดนบริการ 

- ไมถูกจํากัดเรื่องหลักทรัพยคํ้าประกัน 

- ฟรีคาธรรมเนียมคํ้าประกัน บสย. ปแรก 

- วงเงินสูงสุด 200,000 บาท 

- ผอนนานสูงสุด 5 ป (ข้ันต่ํา 3 ป) 

- สามารถขอสินเชื่อเพ่ือวัตถุประสงคทางธุรกิจไดหลากหลาย 

- ผอนชําระคงท่ีตลอดอายุสัญญา จึงชวยกิจการบริหารกระแสการเงินไดสะดวก

ยิ่งข้ึน 

- ชําระคืนสะดวก งายดายดวยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพ่ือชําระสินเชื่อ 

- สําหรับผูประกอบการท้ังประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  

 วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนหรือลงทุนขยายกิจการ 

 ประเภทสินเช่ือ 

เงินกูระยะยาว 

 วงเงินสินเช่ือ 

สูงสุดไมเกิน 5 ป (ข้ันต่ํา 3 ป) 

 หลักประกัน 

บสย. คํ้าประกันเต็มจํานวน และบุคคลคํ้าประกันเต็มจํานวน 

 ระยะเวลาส้ินสุดการขอสินเช่ือ 

ภายในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 หรือจนกวาเงินจะหมด 

 คุณสมบัติผูขอสินเช่ือ 
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- ดําเนินกิจการโดยมีสถานท่ีของกิจการเปนหลักแหลงชัดเจน และมีเอกสาร

แสดงหรือมีหลักฐานท่ีไดรับการรับรองวาประกอบกิจการจริง 

- เปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ท่ีมีสัญชาติไทย 

- ประกอบกิจการโดยชอบดวยกฎหมาย และตองไมขัดกับศีลธรรมอันดี 

- มีทรัพยสินถาวรไมรวมท่ีดิน มูลคารวมไมเกิน 5 ลานบาท 

- เปนลูกหนี้จัดชั้นปกติ ตามเกณฑขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย 

- ไมมีภาระคํ้าประกันกับ บสย. ณ วันท่ีขอคํ้าประกัน ยกเวน โครงการคํ้าประกัน

สินเชื่อเพ่ือผูประกอบการ Micro Entrepreneurs 

- ผานการคัดกรองความเสี่ยงของลูกคา ตามเกณฑท่ี บสย.กําหนด 

 

 เอกสารประกอบการขอสินเช่ือ 

- เอกสารแสดงตน 

- เอกสารทางการเงิน 

- เอกสารดานหลักประกัน 

หมายเหตุ: ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาสินเช่ือ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของธนาคาร 

 

 วิธีการขอสินเช่ือ 

- ยื่นคําขอสินเชื่อออนไลน 

- ยื่นคําขอสินเชื่อ หรือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอสํานักธุรกิจ ธนาคาร 

กรุงเทพท่ีสะดวก 
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รายช่ือบริษัทจัดการพลังงานท่ีขึนทะเบียนกับสถาบันพลังงานเพ่ือุตสาหกรรม 

หมายเลข รายช่ือ ท่ีอยู โทรศัพท 

A001 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย 

เลขท่ี 53 หมู 2 ถนนจรัญสนิทวงศ อําเภอบาง

กรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 

0-2436-8203 

 

A002 การไฟฟานครหลวง เลขท่ี 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย          

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

0-2220-5766 

 

A003 บริษัท บี.ที.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด 

เลขท่ี 18/13 หมู 1 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวง

ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 

0-2431-5455-6 

 

A006 บริษัท เวสตา พีเอ็มเอส (ไทย

แลนด) จํากัด 

เลขท่ี 567 ซ.พระรามเกา 51 (ถ.เสรี 6) ถ.

พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 

0-2718-9890 

 

A007 บริษัท เอ็กซเซลเลนท เอ็นเนอร

ยี่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

เลขท่ี 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ถนนศรี

อยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร 10400 

0-2201-3466-7 

 

A009 บริษัท เอ็นเนอรจิกา จํากัด เลขท่ี 19 ซอยแกวเงินทอง 29 แขวงบางระมาด 

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 

0-2865-5331 

 

A010 บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอรยี่ 

โซลูชั่น จํากัด 

เลขท่ี 634/2 ซอยรามคําแหง 39 ถนนรามคําแหง 

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 

02-935-6740 

A012 บริษัท การันตี เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด 

เลขท่ี 450/10 ถนนพหลโยธิน 35 แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

0-2939-6369 

A013 บริษัท โกลดมารกเทค จํากัด เลขท่ี 69,71 ซอยพัฒนาการ 72 แขวงประเวศ 

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  

0-2722-1362-3 

 

A014 บริษัท จัดการอากาศอัด จํากัด เลขท่ี 1/38 ซ.สุภาพงษ 3 แยก 8 ถ.ศรีนครินทร 

40 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

10250 

0-2330-9164 

A015 บริษัท ชไนเดอร (ไทยแลนด) 

จํากัด 

เลขท่ี 44/1 อาคารรุงโรจนธนกุล ชั้น14 ถนน

รัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 

0-2617-5521 
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หมายเลข รายช่ือ ท่ีอยู โทรศัพท 

A016 บริษัท พี แอนด เอส ดีไซน จํากัด เลขท่ี 3/3 หมู 13 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 

ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ 10540 

0-2312-0165 

 

A017 บริษัท ไทยเอ็นเนอรยี่ คอนเซอร

เวชั่น จํากัด 

เลขท่ี 320 หมู 1 ตําบลสนามชัย อําเภอเมือง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 

0-2809-1601 

 

A018 บริษัท แอคทีฟ ซายน จํากัด เลขท่ี 68/49 หมู 5 ถนนก่ิงแกว ตําบลราชาเทวะ 

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

0-2738-8482 

A019 บริษัท จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) 

จํากัด 

เลขท่ี 719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร ชั้น 8 ถนน

พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร10310 

0-2794-0270 

A021 บริษัท เอ็นจี เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด                     

(เดิมชื่อ บริษัท โคเฟลี (ประเทศ

ไทย) จาํกัด ) 

เลขท่ี 201 หมู 7 ถนนทางหลวงสาย 36 อาคาร 2 

ตําบลมะขามคู อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

21180 

0-3801-8149 

 

A023 บริษัท เครสโก คอรปอเรชั่น 

จํากัด 

เลขท่ี 54 หมู 10 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี 11000 

0-2966-5099 

A026 บริษัท สมารท เอนเนอยี เซฟวิ่ง 

จํากัด 

เลขท่ี 567/30 ถนนออนนุช 67 แขวงประเวศ เขต

ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

0-2722-4322 

A027 บริษัท โซลารตรอน จํากัด 

(มหาชน) 

เลขท่ี 1000/65,66,67 อาคารพี.บี.ทาวเวอร ชั้น 

16 ซอยสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขต

วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

0-2392-0224 

A028 บริษัท แอสเทน เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด เอ็นเนอรยี่ จํากัด 

เลขท่ี 200 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาว

เวอร ชั้น 14 หมูท่ี 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปาก

เกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

0-2100-3361 

A029 

 

บริษัท โอฬาริก กรุป จาํกัด เลขท่ี 95/97 ถนนกาญจนาภิเษก ตําบลบางรัก

พัฒนา อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

0-2925-3272 

A030 บริษัท อัซบิล (ประเทศไทย) 

จํากัด  

 

เลขท่ี 9 อาคารจี ทาวเวอร แกรนดพระราม 9 ชั้น

ท่ี 14 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวย

ขวาง กรุงเทพฯ 10310 

02-011-9000 
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หมายเลข รายช่ือ ท่ีอยู โทรศัพท 

A032 บริษัท เพาเวอร แอร เอ็นจิ

เนียริ่ง จํากัด 

เลขท่ี 988 หมู 7 ถนนคลองสงน้ําสุวรรณภูมิ ตําบล

บางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

10540 

0-2740-0241-8 

A035 บริษัท เพาเวอร อินโนเวชัน่ จํากัด 
เลขท่ี 182/18 ถนนประชาธิปตย ตําบลหาดใหญ 

อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 

074-230-600-2 

A037 บริษัท ดับบลิว.เอส.ไอ จํากัด เลขท่ี 27/34 อาคารแกรนดวิวเฮาส 2 ซอย

สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10110 

0-2108-4630 

A039 บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จํากัด เลขท่ี 701/20,22 ตรอกวัดจันทรใน (ราษฏรอุทิศ 

1) แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร 10120 

02-284-1600 

A040 บริษัท เวนโซ พาวเวอร เทคโนโลยี 

จํากัด 

เลขท่ี 498-500 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

02-398-0159 

A043 บริษัท แอรโค จํากัด ชั้น 30-31 อาคารวานิช 2 เลขท่ี 1126/2 ถนน

เพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร 10400 

02-704-9999 

A044 บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี 

จํากัด 
เลขท่ี 51/29-30 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

02-941-4080-1 

A046 บริษัท พัทยา เพาเวอร เอ็นเนอรยี่ 

จํากัด 

เลขท่ี 209/118 หมู 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.

ชลบุรี 20150 

038-423-929 

A047 บริษัท เลคิเซ ไลทติง้ จํากัด เลขท่ี 29/11 หมู 3 ถนนพระราม 2 ตําบลนาดี 

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

034-419-299 

A048 

 

บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) 

จํากัด 

เลขท่ี 799 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขต

บางกะป กรุงเทพมหานคร 10310 

02-715-8600 
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หมายเลข รายช่ือ ท่ีอยู โทรศัพท 

A049 บริษัท ฟลปิส อิเล็กทรอนิกส 

(ประเทศไทย) จํากัด 

เลขท่ี 1768 อาคารไทยซับมิททาวเวอร ชั้น 26 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

02-614-3333 

A050 

 

บริษัท เอ็นโซล จาํกัด เลขท่ี 125 อาคารเดอะปณณ ชั้น 7 ถนนคลอง

ลําเจียก แขวงนวมินทร เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 

10230 

02-943-9633-35 

A051 บริษัท เอ็นเนอรจี ออฟติมายด

เซชั่น (ไทยแลนด) จํากัด 

เลขท่ี 219/2 อโศกทาวเวอร แขวงคลองเตย

เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

02-120-9624 

A053 บริษัท แอลอีดี ไลทติ้ง จํากัด เลขท่ี 155 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทิว 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 

02-739-6538 

A054 บริษัท ไลทติ้ง แอนด อีควิปเมนท 

จํากัด 

เลขท่ี 539/2 ชั้น 16-17 อาคารมหานครยิบซ่ัม 

ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพฯ 10400 

02-248-8133 

A055 บริษัท ไบนารี แอดวานซ เทค 

จํากัด 

เลขท่ี 1,1/5 หมูท่ี 6 ถนนพระองคเจาสาย ตําบล

ลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี

12150 

02-153-7683 

A056 บริษัท ธรรมสรณ จัดการพลงังาน

และสิ่งแวดลอม จํากัด 

เลขท่ี 156/20 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี 

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

02-611-0290 

A057 บริษัท เอ็นเนอรยี่ พลัส ดีเวลลอป

เมนท จํากัด 

เลขท่ี 4 ซอยพิริยะโยธิน แขวงวงศสวาง            

เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

02-910-7778,  

02-910-7889 

A058 บริษัท เค.วาย. เพาเวอร แอนด 

เอ็นเนอรยี จํากัด 

เลขท่ี 55/30-32 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขต

ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

02-653-6655 

A059 บริษัท วิน วนิ ซัพพลาย จาํกัด เลขท่ี 118/3 หมูท่ี 7 ตําบลบางปะกง อําเภอบาง

ประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 

038-533-509-10 
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หมายเลข รายช่ือ ท่ีอยู โทรศัพท 

A060 บริษัท พีรพัฒน เทคโนโลยี จาํกัด 

(มหาชน) 

เลขท่ี 406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขต

หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

02-276-2700 

A061 บริษัท กรีน โอเปอเรชั่น โซลูชัน่ 

จํากัด 

 

เลขท่ี 1101B อาคารปารคเวนเจอร อีโคเพล็กซ 57 

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

10330 

02-105-4032 

A062 บริษัท ซันโย เอส. เอ็ม. ไอ. (ไทย

แลนด) จาํกัด 

เลขท่ี 111/68-69 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคัน

นายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 

02-918-0550 

A063 บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จํากัด เลขท่ี 25/34-38, 47-51 ถนนสุขุมวิท                   

ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

02-755-2688 

A064 การไฟฟาสวนภูมิภาค เลขท่ี 200 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

02-589-0100-1 

A065 บริษัท มิตรผล เอ็นเนอรยี 

เซอรวิสเซส จํากัด 

เลขท่ี 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร ถนนสุขุมวิท แขวง

คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

02-794-1000 

A066 บริษัท สตารก เอเนอจี จํากัด เลขท่ี 19/12 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

089-969-2664 
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ภาคผนวก ข. 
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คูมือ 

การขึ้นทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลงังาน 

(Energy Service Company: ESCO) 

 
ภายใต 

โครงการลดการใชพลังงานสําหรับผูประกอบการดวยศักยภาพ

บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) 
 

 

 

 

สนับสนุนโดย 

 

 

 

 

จัดทําโดย 
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คําช้ีแจง 

 

คูมือการข้ึนทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงานฉบับนี้ สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จัดทําข้ึนเพ่ือใหบริษัทท่ีมีความประสงคจะดําเนินธุรกิจรูปแบบ ESCO และ

ตองการยื่นขอเปนบริษัทจัดการพลังงาน ใชเปนแนวทางในการจัดทําเอกสารใหสอดคลองกับหลักเกณฑท่ี

กําหนด โดยมีเนื้อหาสาระท่ีครบถวนสมบูรณถึงความสามารถในการดําเนินงานของ ESCO และสะดวกตอการ

พิจารณาเอกสารไดอยางชัดเจนแกคณะกรรมการ รายละเอียดของคูมือนี้ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

- สวนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 

- สวนท่ี 2 แนวทางการข้ึนทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

ESCO Information Center (สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย) 

โทรศัพท 0-2345-1250-51 โทรสาร 0-2345-1258 อีเมล admin@thaiesco.org 

หมายเหตุ : ESCO Information Center (สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย) เปนเพียงหนวยงานเดียวท่ีรับการข้ึนทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน โดยจะออกใบรับรองการเปน

บริษัทจัดการพลังงานเพ่ือรับรองวา “บริษัทท่ีผานการข้ึนทะเบียนไดดําเนินธุรกิจ ESCO จริง”  

 

 

 

 

ขอแนะนํา :  

สถาบันพลังงานฯ ขอความรวมมือกับบริษัทท่ีมีความประสงคข้ึนทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน กรุณาศึกษา

ขอมูลในเอกสารสวนท่ี 1 และจัดเตรียมเอกสารตางๆ ตามรายละเอียดท่ีระบุในเอกสารสวนท่ี 2 ใหครบถวน และสงกลับมายัง

สถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ โดยจะรับพิจารณาเอกสารท่ีครบถวนแลวเทาน้ัน 
 

การจัดสงเอกสารและสถานท่ีจัดสงเอกสาร :  

- ผูท่ียื่นขอข้ึนทะเบียนตองจัดสงเอกสารแนบตามท่ีระบุไว มาในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) จํานวน 1 ชุด 

พรอม Copy ใส CD จํานวน 1 แผน 

- สามารถจัดสงเอกสารไดท่ี ESCO Information Center สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย เลขท่ี 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสรางสรรคช้ัน 7 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ถนนนางลื้นจี่ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
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สารบัญ 

  

 

สวนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 

1. ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน          

2. มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงาน          

3. มาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน     . 

รูปแบบสัญญาพลั ง ง าน           

    

สวนท่ี 2 แนวทางการข้ึนทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน 

1. คุณสมบัติของผูยื่นขอข้ึนทะเบียน        

2. เกณฑและเอกสารหลักฐานท่ีใชในการยื่นขอข้ึนทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน   

3. ข้ันตอนในการยื่นขอข้ึนทะเบียน         

4. อายุและเง่ือนไขการตออายุใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน     

5. กิจกรรมและสทิธิประโยชนในการข้ึนทะเบียน       

 

ภาคผนวก ข้ันตอนการลงทะเบียนเปนสมาชิกผูใหบริการในเว็บไชต Thaiesco.org    
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สวนท่ี 1 ขอมลูเก่ียวธรุกิจบริษัทจัดการพลังงาน 
 

1. ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 

1.1 นิยามธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) เปนธุรกิจท่ี

ใหบริการในดานการอนุรักษพลังงาน และ/หรือพลังงานทดแทน ท่ีใหบริการครบวงจร โดยการบริการจะ

ครอบคลุมถึง การใหคําปรึกษา การเสนอโครงการ การบริหารโครงการ การออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะห

การใชพลังงาน ติดตั้งอุปกรณ และดําเนินงานสําหรับโครงการอนุรักษพลังงานและ/หรือพลังงานทดแทน การ

จัดหาแหลงเงินทุนสําหรับโครงการดานพลังงาน เปนตน โดยบริการของ ESCO จะตองมีสัญญารับประกันผล

การดําเนินงานท่ีมีกระบวนการตรวจวัดและพิสูจนผลการดําเนินการอยางชัดเจน อันถือเปนหลักสําคัญยิ่งของ

การดําเนินธุรกิจนี้ ท้ังนี้ เพ่ือเปนการสรางความม่ันใจวาความเสี่ยงดานเทคนิคของโครงการพลังงานไดถูก

รับประกันโดย ESCO อยางเต็มท่ีตลอดระยะเวลาสัญญาบริการ 

 

โดยธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานประกอบดวยผูเก่ียวของ 3 สวน ไดแก 

• ผูใหบริการ ไดแก บริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company; ESCO) 

• ผูรับบริการ ไดแก ผูรับบริการตางๆ ท่ีตองการใชบริการดานการอนุรักษพลังงานและ/หรือ

พลังงานทดแทนจาก ESCO  

• แหลงเงินทุน เปนผูใหการสนับสนุนเงินลงทุนเพ่ือการอนุรักษพลังงานและ/หรือพลังงาน

ทดแทน ไดแก สถาบันการเงิน ธนาคาร หรือ ESCO เปนตน 

 

1.2 การใหบริการท่ีครบวงจรของบริษัทจัดการพลังงาน 

• ตรวจสอบ ตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงาน  

• จัดเตรียมเอกสารเสนอโครงการและการออกแบบดานวิศวกรรม 

• การจัดหาเงินทุนสนับสนุนสําหรับคาใชจายท้ังหมดของโครงการ 

• จัดหาหรือชวยจัดหาอุปกรณ การติดตั้ง การกอสราง การควบคุม และการซอมบํารุง 

• การบริหารโครงการ 

• ตรวจสอบและประเมินผลการประหยัดพลังงานของโครงการ 

• ฝกอบรม และใหบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษพลังงาน 

• รับประกันผลการประหยัดพลังงาน 
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• ชดเชยสวนตางกรณีผลการประหยัดไมเปนตามขอตกลง 

 1.2.1 การใหบริการกรณีท่ีรวมดานการเงินและการบริหารโครงการ 

การใหบริการแบบนี้จะครอบคลุมการใหบริการทุกประเภทตามขอ 1.2 กรณีนี้ สถาน 

ประกอบการ จะให ESCO เปนผูดูแลดานเงินลงทุนและบริหารโครงการท้ังหมด ซ่ึงเหมาะสําหรับสถาน

ประกอบการท่ีไมมีความพรอมดานการเงิน ขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถในการจัดการ  

 

 1.2.2 การบริการกรณีไมรวมดานการเงินและการบริหารโครงการบางสวน 

กรณีนี้ สถานประกอบการ จะเปนผูดูแลดานเงินลงทุนและบริหารโครงการบางสวนตาม 

ขอตกลง  ในขณะท่ี ESCO จะดูแลบริการดานท่ีเหลือ ซ่ึงทางเลือกนี้ เหมาะสําหรับสถานประกอบการ ท่ีมี

ความพรอมดานการเงินและบุคลากรท่ีความพรอมในดานบริหารโครงการ และการบํารุงรักษาเครื่องมือ  

 

1.3 ขีดความสามารถของบริษัทจัดการพลังงาน 

• ความสามารถในการจัดหาเงินทุนสําหรับคาใชจายท้ังหมดของโครงการ 

• ความสามารถในการตรวจวัดการใชพลังงาน (Energy Audit) แบบเบ็ดเสร็จ 

• การนําเสนอบริการเบ็ดเสร็จ ไดแก การตรวจวัด, การออกแบบดานวิศวกรรม, การบริหาร

โครงการ, การเริ่มเดินเครื่อง, การบริหารพลังงาน (รวมถึง O&M ของอุปกรณและ

เทคโนโลยี) และการฝกอบรม  

• สามารถประกันผลงาน โดยการตรวจสอบติดตามและพิสูจนผลประหยัดพลังงานได 

• สามารถใหความชวยเหลือ แนะนําและบริการจัดหาเงินทุนเพ่ือดําเนินโครงการ 

 

2. มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Standard Practice) 

มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Standard Practice) จะตองมีโดยแบงเปนคุณสมบัติหลัก 

และคุณสมบัติรองซ่ึงเปนคุณสมบัติอ่ืนๆ เพ่ือใชประกอบการพิจารณา ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 

1) คุณสมบัติหลัก (Primary requirement) 

 1.1) สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract - EPC) เปนสัญญาท่ีมีการลงนาม

ระหวางบริษัทจัดการพลังงานและผูรับบริการเพ่ือเปนการรับประกันผลประหยัดดานพลังงานใหแกสถาน

ประกอบการ ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญท่ี ESCO จะตองมี โดยเนื้อหาในสัญญาพลังงานจะตองมีความชัดเจนของ

ขอตกลงในสัญญาโดยครอบคลุมขอสัญญาท้ัง 8 ขอ  

• วัตถุประสงคของสัญญา  

• วิธีการดําเนินการตามโครงการ  
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• การรับประกันผลประหยัด/แบงผลประหยัด /เง่ือนไขในการรับประกัน 

• การจัดการพลังงานตามโครงการ  

• ระยะเวลาการรับประกันผลตอบแทน/ผลประโยชน 

• การวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

• เง่ือนไขการบอกเลิกสัญญา /การแกไขสัญญา/ คาปรับ 

• การรับผิดชอบคาเสียหาย/การขยายเวลาการรับประกัน  

 

    1.2) การตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน (Measurement & Verification: 

M&V) บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) จะตองมีคุณสมบัติมีความสามารถในการออกแบบ และดําเนินการ ใน

กระบวนการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดพลังงาน หรือ M&V ท่ีมีแนวทางท่ีชัดเจนและสามารถทําใหเปนท่ี

ยอมรับไดระหวางคูสัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• จัดทําขอตกลงการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดโดยแนบทายสัญญาพลังงาน เพ่ือ

เปนสวนหนึ่งของสัญญา 

• แสดงขอมูลพลังงานและรายละเอียดมาตรการและของสถานประกอบการใน

รายงานการตรวจวัดฯ 

• เลือกแนวทางการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดท่ีเหมาะสม และจัดทํา M&V Plan  

• แสดงวิธีการตรวจวัดฯ และเครื่องมือท่ีใชในการตรวจวัดฯ ท่ีไดมาตรฐานสากล 

• ตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลงังานกอนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

• จัดทํารายงานการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด พรอมกับรับรองรายงานการ

ตรวจวัดและพิสูจนผลการใชพลังงานจากผูตรวจวัด ESCO และสถานประกอบการ 

 

 2) คุณสมบัติรอง (Secondary requirement) 

2.1) ความสามารถทางดานเทคนิค บริษัท ESCO ตองมีประสบการณในดานการอนุรักษพลังงาน 

และมีความเชี่ยวชาญดานพลังงานโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในดานมาตรการท่ีสถานประกอบการตองการ

อนุรักษพลังงาน ซ่ึงโดยท่ัวไปจําเปนตองมีความสามารถในดานตาง ๆ คือ ดานเทคโนโลยี และวิศวกรรม 

โดยเฉพาะสาขาไฟฟา เครื่องกล เครื่องมือวัด และวิศวกรรมสิ่งแวดลอมเปนอยางนอย เพ่ือท่ีจะไดสามารถ

ปรับปรุงแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนทางดานเทคนิคไดอยางตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยัง

ตองมีความชํานาญดานการบริหารจัดการโครงการ และบริหารสัญญาอีกดวย ซ่ึงจะพิจารณาจากจํานวน

เทคโนโลยีดานพลังงานท่ีบริษัทจัดการพลังงานสามารถดําเนินการอนุรักษพลังงานใหกับสถานประกอบการ  
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2.2) ความรับผิดชอบตอความเส่ียงทางเทคนิค การประกันผลประหยัดพลังงานของ ESCO จะตอง

มีผูเชี่ยวชาญมาตรวจสอบการประหยัดพลังงานตามท่ีระบุไวในสัญญาพลังงาน เพ่ือเปนการยืนยันวาผลการ

ประหยัดพลังงานท่ีไดเปนไปตามจริงและถูกตอง โดยใจความสําคัญของความรับผิดชอบตอความเส่ียงทาง

เทคนิค จะตองครอบคลุม ดังนี้ 

• ความรับผิดชอบความเสี่ยงทางเทคนิคดานผลประหยัดของโครงการ สามารถประเมินการใช

พลังงาน การวิเคราะห และออกแบบดานวิศวกรรม การคัดเลือกชนิดและขนาดของ

เทคโนโลยี การบริหารโครงการ (มิใชเพียงรับประกันประสิทธิภาพของอุปกรณ) ซ่ึงหากผล

ประหยัดของโครงการท่ีสามารถดําเนินการไดจริงต่ํากวาผลประหยัดท่ีกําหนดในสัญญา

พลังงานแลว ESCO จะเปนผูชดเชยสวนท่ีขาดใหกับสถานประกอบการ  

• ความรับผิดชอบความเสี่ยงทางเทคนิคดานประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณประหยัด

พลังงาน โดยรับผิดชอบตลอดระยะเวลาในการรับประกัน  

 

2.3) มีความสามารถในการจัดหาแหลงเงินทุนตามความตองการของสถานประกอบการ โดย 

ESCO อาจใหคําแนะนําหรือใหขอมูลในเรื่องของแหลงเงินทุนสําหรับโครงการฯ ซ่ึงสามารถนําเสนอ

ไดใน 2 รูปแบบกลาวคือ รูปแบบแรก ESCO จะเปนผูลงทุนใหท้ังหมดโดยมีสัญญาพลังงานเปนแบบแบงผล

ประหยัด (Shared Saving) หรือในรูปแบบท่ีสอง ผูรับบริการเปนผูลงทุนเองโดยมีสัญญาพลังงานเปนแบบ

รับประกันผลประหยัด(Guaranteed Saving) สําหรับในรูปแบบท่ีสองนี้ นอกจาก ESCO จะแนะนําในเรื่อง

ขอมูลของแหลงเงินทุนสําหรับโครงการฯ แลว ESCO ควรมีความสามารถในการชวยเหลือใหสถาน

ประกอบการใหเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายดวย ซ่ึงจะทําใหสถานประกอบการมีความม่ันใจในการเลือกตัดสินใจ

ลงทุนโครงการอนุรักษพลังงานรวดเร็ว ข้ึน  ชวยลดการสูญเสียโอกาสในการอนุรักษพลังงาน ท้ังนี้ 

ความสามารถในการจัดหาแหลงเงินทุนสามารถพิจารณาได ดังนี้ 

• ESCO เคยไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินหลังจากไดรับการรับรองเปนบริษัทจัด

การพลังงานจากหนวยงานท่ีรับข้ึนทะเบียน หรือเคยแนะนําลูกคาขอรับสินเชื่อดานอนุรักษ

พลังงาน 

• ความสามารถในการขอหนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร (B/G) หรือกรมธรรมประกันภัย

สําหรับธุรกิจ ESCO (Insurance Policy) เพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือ

ภาระผูกพันตางๆ ท่ีลูกคามีตอผูรับหนังสือคํ้าประกัน ลูกคาสามารถนําหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารไปวางเปนหลักประกันแทนหลักทรัพยอ่ืนๆ  
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2.4) ความสามารถของบุคลากร บริษัท ESCO ตองมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ ความ

เชี่ยวชาญ และมีผลงานท่ีเปนท่ียอมรับ และไดรับการรับรองจากองคกรวิชาชีพทางดานวิศวกรรม หรือ

ทางดานพลังงาน ประจําอยูในองคกร นอกจากนี้ ตองมีบุคลากรในดานบริหารโครงการและสัญญา งานบริหาร

การเดินระบบ และซอมบํารุง อีกท้ังตองมีผูท่ีมีความรู ความชํานาญ ในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ

ตาง ๆ ของหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของกับโครงการอนุรักษพลังงาน 

•  ประสบการณการทํางานดานอนุรักษพลังงานของบุคลากรประจํารวมกันข้ันตํ่าอยาง

นอย 5 man-yr (ป) 

• การพัฒนาและสงเสริมบุคลากรเก่ียวกับงานดานการอนุรักษพลังงานอยางเปนระบบเพ่ือ

สงเสริมศักยภาพของบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดยมีกิจกรรมการ

พัฒนาตางๆ มากมาย อาทิเชน การฝกอบรมภายในและภายนอก การศึกษาดูงาน

ตางประเทศ สนับสนุนทุนการศึกษา เปนตน 

• คุณภาพของบุคลากร บริษัทจะตองมีวิศวกรท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (ใบ กว.) ในสาขาท่ีเก่ียวของอยางนอย 1 คน หรือวิทยาศาสตรสาขาพลังงาน

หรือการจัดการพลังงาน 

 

2.5) ความสามารถทางการเงิน (Financial Performance) ของบริษัท ESCO แสดงถึง 

ความสามารถรับความเสี่ยงในการดําเนินโครงการรวมถึงการรับประกันผลประหยัดของโครงการ โดยพิจารณา

จาก 

• ทุนจดทะเบียนของบริษัทท่ีชําระแลว (ลานบาท) ข้ันต่ํา 1 ลานบาท 

• อัตราสวนของหนี้สินตอทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยพิจารณาจากหนี้สินตอทุนท่ีระดับ

ไมเกิน 3 เทา เนื่องจากเหตุผลวาหากอัตราคาของหนี้สินตอทุนสูงมากนั้น ยอมจะมีความ

เสี่ยงสูงมากตามไปดวย จะทําใหความสามารถในการชําระหนี้ลดลง 

• ความสามารถในการขอหนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร (B/G) หรือกรมธรรมประกันภัย

สําหรับธุรกิจ ESCO (Insurance Policy) เพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

หรือภาระผูกพันตางๆ ท่ีลูกคามีตอผูรับหนังสือคํ้าประกัน ลูกคาสามารถนําหนังสือคํ้า

ประกันของธนาคารไปวางเปนหลักประกันแทนหลักทรพัยอ่ืนๆ  
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3. มาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจดัการพลังงาน (ESCO Project Implementation) 

มาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน ถูกกําหนดข้ึนเพ่ือเปนแนวทางท่ีจะใชสําหรับการ

ดําเนินงานโครงการดานอนุรักษพลังงานดวยกลไก ESCO โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพไดมาตรฐานและเปนท่ียอมรับเทียบเทาสากล โดยสามารถสรุปเปนมาตรฐานการดําเนินงานของ

บริษัทจัดการพลังงานได ดังนี้  

3.1 การสํารวจและวิเคราะหการใชพลังงาน 

ESCO จะตองประเมินศักยภาพการใชพลังงานของสถานประกอบการ พรอมวิเคราะหการใชพลังงาน

เพ่ือหาแนวทางในการอนุรักษพลังงานท่ีเหมาะสมกับสถานประกอบการ โดย ESCO จะดําเนินการดวยความ

ระมัดระวังและเอาใจใสอยางเต็มความสามารถเพ่ือใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกโครงการ  

3.2 การเสนอโครงการท่ีมีความเหมาะสม 

ESCO จะตองนําเสนอมาตรการอนุรักษพลังงานท่ีมีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพใหแกสถาน

ประกอบการ และสามารถประหยัดพลังงานตามมาตรฐานและมีรายละเอียดท่ีไดนําเสนอ พรอมท้ังทําความ

เขาใจถึงการรับประกันผลประหยัด การตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด  

3.3 การจัดทําสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contact; EPC) 

ESCO จะตองนําเสนอรูปแบบของสัญญาพลังงานท่ีมีการรับประกันผลประหยัดและ/หรือการแบง

ผลประหยัด รวมถึงการตรวจวัดผลประหยัดท่ีชัดเจน 

3.4 การปรับเปล่ียน/ติดตั้งอุปกรณเครื่องจักรอุปกรณ 

ESCO จะตองดําเนินการติดตั้งอุปกรณตามท่ีไดออกแบบไว โดยบุคลากรผูมีความเชี่ยวชาญตาม

มาตรฐานของการติดตั้งอุปกรณประเภทนั้นๆ 

3.5 การตรวจวัดพิสูจนผลการประหยัด/แบงปนผลการประหยัดพลังงาน 

ESCO จะตองดําเนินการตรวจวัดพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน ตามท่ีตกลงไวในสัญญาซ่ึงข้ึนกับ

ขอตกลงในสัญญาวากันในรูปแบบไหน ความถ่ีมากนอยเทาไหร  

3.6 ความรับผิดชอบในการรับประกันผลประหยัด/คุณภาพอุปกรณ/ความชํารุดเสียหายของ

อุปกรณ 

ESCO จะตองรับผิดชอบชดเชยสวนตางผลประหยัด ในกรณีผลประหยัดไมเปนไปตามท่ีรับประกัน 

รวมถึง ความเสียหาย ในกรณีท่ีอุปกรณไมไดคุณภาพตามท่ีนําเสนอ หรืออุปกรณเกิดความชํารุดเสียหาย 

ตามท่ีไดระบุไวในสัญญาพลังงาน 
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4. รูปแบบสัญญาพลั งงาน  ( Ene r gy  Pe r fo rmance  Cont r ac t :  EPC)  

สัญญาพลังงานเปนเง่ือนไขสําคัญประการหนึ่งในการควบคุมใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายการ

อนุรักษพลังงาน และยังทําใหเจาของสถานประกอบการเกิดความม่ันใจในการลงทุนในโครงการ   

สัญญาพลังงาน คือ สัญญาท่ีมีการลงนามระหวางบริษัทจัดการพลังงาน และเจาของสถานประกอบการ 

ซ่ึงจะมีผลบังคับใชต้ังแตการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ ไปจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยตองระบุรายงาน

การตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด (Measurement and Verification: M&V) ในสัญญาพลังงาน และมี

ชดเชยสวนตางในกรณีท่ีผลประโยชนท่ีไดรับไมเปนไปตามขอตกลงในสัญญาพลังงาน อีกท้ังมีการกําหนด

ปริมาณของพลังงานท่ีสามารถประหยัดไดเม่ือเทียบกับระดับการใชพลังงานปกติ (Baseline Energy Use) 

ของกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ หรือระบบนั้นๆ ท่ีจะดําเนินการ โดยจะระบุระดับการใชพลังงาน

ปกติไวในสัญญาพลังงานดวย 

ระดับการใชพลังงานปกติ (Baseline Energy Use) คือ ระดับการใชพลังงานท่ีเปนอยูในกระบวนการ

ผลิต เครื่องจักร หรืออุปกรณ ของสถานประกอบการในชวงระยะเวลาหนึ่งโดยจะตองพิจารณาสภาพของการ

ผลิตและการซอมบํารุงดวย เชน ภาระ (Load) ในการทํางานของกระบวนการผลิต เครื่องจักร หรืออุปกรณ มี

ลักษณะอยางไร มีการแปรผันตามเวลาหรือไม ในการดําเนินโครงการอนุรักษพลังงานโดยบริษัทจัด

การพลังงานนั้น บริษัทจัดการพลังงานจําเปนท่ีจะตองหาคาระดับการใชพลังงานปกติในแตละมาตรการ

อนุรักษพลังงานใหได โดยคํานึงถึง 

• ภาระงานของกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ วามีการแปรผัน หรือ มีคาคงท่ี  

• ภาระงานของกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ จะเปลี่ยนแปลงหรือไม ถามีปจจัยอ่ืนๆ แปรผัน 

• ระยะเวลาท่ีจะตองใชในการวัด 

กรณีท่ีระดับการใชพลังงานปกติเกิดการเปลี่ยนแปลงในสัญญาพลังงานจะระบุวาคูสัญญาแตละฝายจะตอง

ดําเนินการอยางไร  มีการปรับแก (Adjusted) คาระดับการใชพลังงานปกติ (Baseline Energy Use) อยางไร 

สัญญาฉบับนี้จะชวยใหเจาของสถานประกอบการเกิดความม่ันใจวาสามารถประหยัดพลังงานไดเปนคาท่ี

แนนอนจนสิ้นสุดโครงการถาชวงเวลาใดการประหยัดพลังงานไมเปนไปตามท่ีระบุในสัญญาพลังงาน  บริษัทจัด

การพลังงานซ่ึงเปนคูสัญญานั้นจะเปนผูรับผิดชอบและจะตองจายเงินสวนท่ีประหยัดไมไดในเดือนนั้นใหแก

เจาของสถานประกอบการ   

ในท่ีนี้ สัญญาพลังงาน แบงออกเปน 3 รูปแบบ คือ สัญญาพลังงานรูปแบบรับประกันผลประหยัด

พลังงาน (Guaranteed Saving) สัญญาพลังงานรูปแบบแบงผลประหยัดพลังงาน (Shared Saving) และ

สัญญารูปแบบอ่ืนๆ เชน สัญญาการประกันคาพลังงาน (Guaranteed Rebate/Chauffage) โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
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4.1 รูปแบบรับประกันผลประหยัดพลังงาน (Guaranteed Saving) 

รูปแบบนี้ผูรับบริการเปนผูลงทุน โดยมี ESCO รับประกันผลประโยชนสุทธิของโครงการอนุรักษ

พลังงาน และ/หรือพลังงานทดแทน พรอมกับมีการจัดทําสัญญาพลังงานระหวางผูรับบริการกับ บริษัทจัด

การพลังงาน (ESCO) โดยประกันผลประโยชนสุทธิของโครงการท่ีสามารถดําเนินการไดจะเทากับหรือมากกวา

คาใชจายท่ีผูรับบริการจะตองจายในการลงทุน 

ถาหากผลประโยชนสุทธิของโครงการท่ีสามารถดําเนินการไดจริงต่ํากวาผลประโยชนสุทธิท่ีกําหนดใน

สัญญา แลว ESCO จะเปนผูชดเชยสวนท่ีขาดใหกับผูรับบริการ แตในทางตรงขาม หากผลประโยชนสุทธิสูง

กวาท่ีกําหนดในสัญญา ผูรับบริการตองแบงผลประโยชนสุทธิสวนท่ีสูงกวาการรับประกันใหกับ ESCO (ในกรณี

การแบงผลประโยชนสุทธินั้นข้ึนอยูการตกลงระหวาง ESCO กับผูรับบริการ)  

โดยองคประกอบท่ีสําคัญของสัญญาพลังงานรูปแบบรับประกันผลประหยัดพลังงาน (Guaranteed 

Saving) มีดังนี้ 

1) วัตถุประสงคของสัญญา 

2) คําจํากัดความในสัญญา 

3) รายละเอียดการดําเนินการตามโครงการ 

4) คาใชจายของโครงการ / การชําระคาใชจาย / วิธีการชําระคาใชจาย 

5) การรับประกันผลประหยัดพลังงาน จะตองครอบคลุม 

• อุปกรณประหยัดพลังงาน 

• กระบวนการและวิธีการวัดคาพลังงานและประเมินผลการประหยัดพลังงาน 

• คาพลังงานปฐาน 

• คาพลังงาน 

• การรับประกันผลประหยัดพลังงาน และการชดเชยหากผลท่ีไดไมเปนไปตามสัญญา 

• ระยะเวลาการรับประกันผลตอบแทน 

6) คํารับรองและภาระหนาท่ีของ ESCO  

7) คํารับรองและภาระหนาท่ีของผูวาจาง 

8) การโอนกรรมสิทธิ์ / การเลิกสัญญา /การแกไขสัญญา/ การบอกกลาว 

9) เอกสารอ่ืนๆอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 

 

4.2 รูปแบบแบงผลประหยัดพลังงาน (Shared Saving) 

รูปแบบนี้ ESCO เปนผูลงทุน และรับความเสี่ยงคาใชจายท่ีไดลงทุนกอนแลวนําเอาผลประโยชนสุทธิ

ของโครงการท่ีสามารถดําเนินการไดมาแบงผลประโยชนระหวาง ESCO กับผูรับบริการ ตามขอตกลงในสัญญา

พลังงาน 
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โดยองคประกอบท่ีสําคัญของสัญญารูปแบบแบงผลประหยัดพลังงาน (Shared Saving) มีดังนี้ 

1) วัตถุประสงคของสัญญา 

2) คําจํากัดความในสัญญา 

3) รายละเอียดการดําเนินการตามโครงการ 

4) คาใชจายของโครงการ  

5) การแบงผลประหยัดพลังงาน 

6) การดําเนินการของ ESCO 

7) คํารับรองและภาระหนาท่ีของ ESCO  

8) คํารับรองและภาระหนาท่ีของผูวาจาง 

9) จํานวนเงินรับประกัน 

10) ระยะเวลารับประกันผลตอบแทน 

11) การเรียกเก็บเงินคาใชจาย 

12) การขยายเวลารับประกันผลตอบแทน (ถามี) 

13) กรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน 

14) ผูวาจาง/ผูรับจางผิดสัญญา 

15) แบบและขอกําหนดทางวิศวกรรมและประมาณการคาใชจาย 

16) เหตุฉุกเฉินในสถานท่ีปฎิบัติงาน /เหตุสุดวิสัย 

17) การยกเลิกหรือการชะลอโครงการ 

18) ผลบังคับใชของสัญญา 

19) ขอโตแยง/ การแกไขสัญญา/ การบอกกลาว 

20) หลักประกัน (ถามี) 

21) เอกสารอ่ืนๆ เปนสวนหนึ่งของสัญญา 

 

4.3 รูปแบบอ่ืนๆ เชน การประกันคาพลังงานหรือตนทุนสาธารณูปโภค (Guaranteed Rebate/ 

Chauffage) เปนตน 

รูปแบบนี้ ผูรับบริการหรือ ESCO เปนผูลงทุนก็ได โดย ESCO จะเปนผูรับประกันในการผลิตพลังงาน

ตามราคาท่ีตกลงใหกับผูรับบริการ ซ่ึง ESCO จะเขาไปปรับปรุงติดตั้งอุปกรณจายพลังงานและเปนผูดูแล

รับผิดชอบระบบการจายพลังงานตลอดระยะเวลาในสัญญา ผูรับบริการมีหนาท่ีจายเงินตอบแทนเปนคา

พลังงานตามขอตกลงในสัญญา  

โดยองคประกอบหลักของสัญญาพลังงานรูปแบบอ่ืนๆ เชน สัญญาพลังงานรูปแบบการประกันคา

พลังงาน (Guaranteed Rebate/Chauffage) มีดังนี้ 
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1) วัตถุประสงคของสัญญา 

2) คําจํากัดความในสัญญา 

3) รายละเอียดการดําเนินการตามโครงการ 

4) การดําเนินการของ ESCO 

5) คํารับรองและภาระหนาท่ีของ ESCO  

6) คํารับรองและภาระหนาท่ีของผูวาจาง 

7) ราคาพลังงาน หรือ ตนทุนสาธารณูปโภคท่ีรับประกัน 

8) ระยะเวลารับประกันผลตอบแทน 

9) ปริมาณซ้ือ-ขายพลังงานข้ันต่ํา 

10) การขยายเวลารับประกันผลตอบแทน (ถามี) 

11) กรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน 

12) ผูวาจาง/ผูรับจางผิดสัญญา 

13) แบบและขอกําหนดทางวิศวกรรมและประมาณการคาใชจาย 

14) เหตุฉุกเฉินในสถานท่ีปฎิบัติงาน /เหตุสุดวิสัย 

15) การยกเลิกหรือการชะลอโครงการ 

16) ผลบังคับใชของสัญญา 

17) ขอโตแยง/ การแกไขสัญญา/ การบอกกลาว 

18) หลักประกัน (ถามี) 

19) เอกสารอ่ืนๆ เปนสวนหนึ่งของสัญญา 
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สวนท่ี 2 แนวทางการข้ึนทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน 
 

แนวทางการข้ึนทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน 

ปจจุบันมีหลายบริษัทท่ีตองการแสดงตนเปนบริษัทจัดการพลังงาน โดยตองการใหมีสถาบันหรือ

หนวยงานท่ีเปนท่ียอมรับมาเปนผูรับรองให เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับสถานประกอบการรวมไปถึง สถาบัน

การเงิน และแหลงเงินทุนตาง ๆ สําหรับผูท่ีสมัครเปนสมาชิกบริษัทจัดการพลังงาน ซ่ึงจะพิจารณาความเปนไป

ไดและความเหมาะสมตางๆ สําหรับการดําเนินการข้ึนทะเบียน โดยจะมีการทํา “บันทึกขอตกลงวาดวยความ

รวมมือดานอนุรักษพลังงานโดยใชระบบ ESCO”  

 

1. คุณสมบัติของผูย่ืนขอข้ึนทะเบียน 

 1.1 นิติบุคคลท่ีจัดตั้งตามกฎหมายไทย ท่ีจดทะเบียนพาณิชยกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา ในการ

ประกอบธุรกิจการออกแบบ พัฒนา และใหบริการเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกดานวิศวกรรมและการ

บริหาร ซ่ึงรวมถึงงานวิศวกรรม การจัดการโครงการ การจัดการดานพลังงาน การบริหารการปฏิบัติการ การ

ดูแลข้ันพ้ืนฐาน และการใหบริการตามสถานท่ีตางๆ เก่ียวกับและดําเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับกลุมและประเภท

ตางๆ ท้ังหลายของเครื่องใช เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องประกอบ สิ่งประดิษฐและชิ้นสวนของเครื่องมือ

เครื่องใชของการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน ซ่ึงหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนา

ธุรกิจการคาไมเกิน 3 เดือน นับตั้งแตวันท่ียื่นขอข้ึนทะเบียนกับสถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 

2. เกณฑท่ีสําคัญในการข้ึนทะเบียน 

 2.1 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท 

  2.1.1 บริษัทตองมีการดําเนินธุรกิจตามการจดทะเบียนนิติบุคคลตามขอ 1.1 มาแลวอยาง

นอย 3 ป 

2.1.2 บริษัทตองมีทุนจดทะเบียนไมต่ํากวา 5 ลานบาท โดยหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคลยอนหลังไมเกิน 3 เดือน นับจากวันท่ียื่นขอข้ึนทะเบียน (ตามรายละเอียดตารางท่ี 1 ในขอท่ี 

3.3) 

2.1.3 บริษัทตองมีประสบการณหรือผลงานในการดําเนินโครงการอนุรักษ 

พลังงานและ/หรือพลังงานทดแทน โดยมีการจัดทํา Energy Audit การจัดหาอุปกรณ หรือมีการดําเนินการ

ติดตั้งอุปกรณแลวเสร็จอยางนอย 5 โครงการ (ตามรายละเอียดตารางท่ี 1 ในขอท่ี 3.6) 
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2.1.4 บริษัทตองมีบุคลากรท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ  

กว.)  ในสาขาท่ีเกี่ยวของกับมาตรการอนุรักษพลังงานท่ีบริษัทใหบริการ สาขาไฟฟา และสาขาเครื่องกล ซ่ึง

ทํางานเต็มเวลาอยางนอย 1 คน ประจาํอยูในบริษัท (ตามรายละเอียดตารางท่ี 1 ในขอท่ี 3.7) 

 

2.2 ขอมูลของโครงการอางอิงท่ีดําเนินการใหแกสถานประกอบการในรูปแบบ ESCO อยางนอย 1 

แหง (สําหรับการย่ืนขอข้ึนทะเบียน) 

2.2.1 บริษัทจะตองมีการดําเนินการโครงการอนุรักษพลังงานใหแกสถาน 

ประกอบการในรูปแบบ ESCO โดยมีสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) อยาง

นอย 1 โครงการ โดยมูลคาของโครงการจะตองไมต่ํากวา 500,000 บาทตอโครงการ ซ่ึงตองมีการตรวจวัด

และพิสูจนผลประหยัดพรอมรายงานผลอยางชัดเจนและเปนสวนหนึ่งของสัญญา โดยจะตองเปนโครงการ

ท่ีดําเนินงานแลวเสร็จยอนหลังไมเกิน 3 ป ซ่ึงดําเนินการแลวเสร็จไมนอยกวา 6 เดือน และมีการแสดง

รายละเอียดโครงการใหครบถวน (ตามรายละเอียดตารางท่ี 1 ขอท่ี 4.1 - 4.3) 

  2.2.2 จากขอ 2.2.1 สัญญาท่ีแนบในโครงการอางอิงสําหรับการย่ืนขอข้ึนทะเบียน ตอง

เปนสัญญาท่ีทําข้ึนอยางถูกตองมีผลบังคับใชไดตามกฎหมายไทย (ตามรายละเอียดตารางท่ี 1 ในขอท่ี 4.4) 

โดยในสัญญาพลังงานท่ีเปนการดําเนินงานรูปแบบ ESCO จะตองระบุรูปแบบสัญญาใหชัดเจนวาเปน

สัญญารับประกันผลประหยัดพลังงาน (Guaranteed Saving) หรือรูปแบบสัญญาแบงปนผลประหยัด 

(Shared Saving) หรือสัญญารูปแบบอ่ืนๆ เชน การประกันคาพลังงาน (Guaranteed Rebate/Chauffage) 

เปนตน และตองระบุวัตถุประสงคของสัญญาใหชัดเจนวาเปนการดําเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ใชพลังงาน และ/หรือโครงการพลังงานทดแทน และ/หรือเปนโครงการลดคาใชจายดานพลังงานอ่ืนๆ โดย

เง่ือนไขสําคัญในสัญญาแตละรูปแบบแบงออกเปน 3 กรณี ดังนี้  

• กรณีท่ีเปนสัญญารูปแบบการรับประกันผลประหยัด (Guaranteed Saving)  

จะตองมีการกําหนดเง่ือนไขสําคัญในสัญญา ดังนี้ 

  - ตองกําหนดเง่ือนไขการรับประกันผลประหยัดอยางชัดเจน และระบุจํานวนเงินผล

ประหยัดพลังงานท่ีรับประกัน โดยอาจระบุเปนตัวเลขหรือกําหนดเปนสูตรคํานวณท่ีชัดเจน 

 

- ตองกําหนดเง่ือนไขและวิธีการชําระเงินชดเชยใหแกผูประกอบการในกรณีท่ีตาง 

จากขอตกลงในสัญญา  

 

• กรณีท่ีเปนสัญญารูปแบบแบงปนผลประหยัด (Shared Saving) จะตองมีการ 

กําหนดเง่ือนไขสําคัญในสัญญา ดังนี้ 

- ตองมีการระบุระยะเวลาผลตอบแทนของโครงการและกําหนดผลตอบแทนจาก 
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การดําเนินโครงการฯ ซ่ึงเปนเงินท่ีไดจากการประหยัดพลังงาน ท่ีเปนท่ียอมรับท้ังสถานประกอบการและ

บริษัทจัดการพลังงาน 

- ตองมีการระบุขอตกลงท่ีจะชําระคาตอบแทนจากผลประหยัดพลังงานระหวาง 

สถานประกอบการและบริษัทจัดการพลังงาน 

- ตองมีการกําหนดการชําระเงินของสถานประกอบการใหแกบริษัทจัดการพลังงานอยาง 

ชัดเจน และกําหนดเง่ือนไขหากผูประกอบการมีการชําระเงินลาชาใหแกบริษัทจัดการพลังงาน 

นอกจากนี้ ในสัญญาท้ังรูปแบบรับประกันผลประหยัด (Guaranteed Saving) และ 

แบงปนผลประหยัด (Shared Saving) หากมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินหรือสูตรคํานวณจํานวนเงินการ

ประกันในภายหลัง จะตองมีหนังสือแจงตอคูสัญญาเปนลายลักษณอักษร โดยตองไดรับความยินยอมจาก

คูสัญญาท้ังสองฝายและจัดทําเปนขอตกลงแนบทายเปนสวนหนึ่งของสัญญา (ตามรายละเอียดตารางท่ี 1 ใน

ขอท่ี 4.4) รวมถึงในสัญญาตองมีการตกลงดานการเดินเครื่องจักรและบํารุงรักษา (Operation and 

Maintenance) ตามระยะเวลาการรับประกัน (ตามรายละเอียดตารางท่ี 1 ในขอท่ี 4.6) 

 

• กรณีท่ีเปนสัญญารูปแบบอ่ืนๆ เชน การประกันคาพลังงาน (Guaranteed  

Rebate/ Chauffage) จะตองมีการกําหนดเง่ือนไขสําคัญในสัญญา ดังนี้ 

  - หากเปนสัญญาพลังงานรูปแบบการประกันคาพลังงาน ตองกําหนดปริมาณข้ันตํ่า 

คุณสมบัติข้ันต่ํา และราคาของพลังงาน ท่ีบริษัทจัดการพลังงานรับประกันการผลิตพลังงานราคาตามท่ีตกลงให

สถานประกอบการ 

 

  2.2.3 จากขอ 2.2.1 การตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดพรอมรายงานผลนั้น จะตองมีการ

ลงนามยอมรับผลการตรวจวัดฯ จากสถานประกอบการ (ตามรายละเอียดตารางท่ี 1 ในขอท่ี 4.5) โดยจะตอง

ครบคลุมขอมูลดังนี้ 

- จัดทําขอตกลงการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดโดยแนบทายสัญญาพลังงาน เพ่ือ 

เปนสวนหนึ่งของสัญญา 

- แสดงขอมูลพลังงานและรายละเอียดมาตรการและของสถานประกอบการในรายงาน 

การตรวจวัดฯ 

- เลือกแนวทางการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดท่ีเหมาะสม และจัดทํา M&V Plan  

- แสดงวิธีการตรวจวัดฯ และเครื่องมือท่ีใชในการตรวจวัดฯ ท่ีไดมาตรฐานสากล 

- ตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานกอนปรับปรุงและหลังปรับปรุง  

- จัดทํารายงานการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด พรอมกับรับรองรายงานการตรวจวัด 

และพิสูจนผลการใชพลังงาน 

 

 
82 

 



รายงานประจําปสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2561 

 
3. ข้ันตอนในการข่ืนขอข้ึนทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

1) บริษัทท่ีประสงคขอรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงานจะตองทําแบบคัดกรองคุณสมบัติ 

การดําเนินธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานเบื้องตน หากทําถูกครบตามเกณฑท่ีกําหนดระบบจะเขาสูการสมัคร

สมาชิกประเภทผูใหบริการ  

2) สมัครสมาชิกประเภทผูใหบริการใน www.thaiesco.org โดยทําการกรอกขอมูลใหครบถวน 

หลังจากเม่ือกรอกขอมูลครบถวนและไดสงขอมูลแลว ระบบจะแสดงผลใหพิมพขอมูลดังกลาว เพ่ือนํามาเปน

เอกสารแนบเพ่ือยื่นข้ึนทะเบียนตอไป 

3) เตรียมเอกสารและหลักฐานในการยื่นขอใหครบถวนตามท่ีระบุไวในเอกสารหลักฐานท่ีใชใน 

ในการข้ึนทะเบยีน ESCO พรอมแนบแบบสอบถามขอมูลเบื้องตน 

4) บริษัทนําเอกสารมายื่นเพ่ือพิจารณาท่ีสถาบันพลังงานฯ 

5) สถาบันพลังงานฯ ตรวจสอบความถูกตองและความชัดเจนของเอกสารและการดําเนินงาน 

ของบริษัท 

6) หากเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน สถาบันพลังงานฯ จะนําเสนอเอกสารหลักฐานตอ 

คณะทํางานโครงการฯ (แตในกรณีท่ีมีขอสงสัยเพ่ิมเติมจากคณะทํางานโครงการฯ จะใหมีการสงเอกสาร

หลักฐานเพ่ิมเติม และนัดประชุมเพ่ือชี้แจงขอมูลเพ่ิมเติม พรอมกับตรวจสอบสถานท่ีจริง) 

7) สถาบันพลังงานฯ แจงผลการยื่นขอข้ึนทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน 

8) ทําบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือดานอนุรักษพลังงานโดยใชระบบ ESCO ระหวาง 

บริษัทผูท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ  

9) สถาบันพลังงานฯ ออกหนังสือรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงานใหหลังจากท่ีมีการกรอกขอมูล

ของทานในเว็บไซต (www.thaiesco.org) 

10) สถาบันพลังงานฯ แจงผลการอนุมัติใหกับผูท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน 
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Flow Chart แสดงข้ันตอนการข้ึนทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน 
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4. เอกสารหลักฐานท่ีใชในการย่ืนขอข้ึนทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน โดยจัดเรียงเอกสารมาดังตาราง

ท่ี 1 

ตารางท่ี 1: เอกสารสําหรับการยื่นขอข้ึนทะเบียนเปน ESCO 

ท่ี หัวขอ คําอธิบาย/รายละเอียดของเอกสาร 

ลําดับการ

จัดเรียง

เอกสาร 

1 หนังสือแสดงความประสงค

ย่ืนขอข้ึนทะเบียนเปนบริษัท

จัดการพลังงาน 

เปนเอกสารท่ีบริษัทตองการยื่นขอข้ึนทะเบียน เปน ESCO จัดทํา

ข้ึนมาเองตามรูปแบบของบริษัท โดยเปนหนังสือแสดงความ

ประสงคเขารวมเปนบริษัทท่ีใหการบริการดานการอนุรักษพลังงาน

โดยใชระบบบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ถึงสถาบันพลังงานเพ่ือ

อุตสาหกรรม 

เอกสารแนบ

ท่ี 1 

2 เอกสารการสมัครสมาชิก

ประเภทผู ใหบริการจาก

เว็บไซต thaiesco.org 

เปนเอกสารท่ีบริ ษัทฯ ไดดําเนินการสมัครสมาชิกประเภทผู

ใหบริการ หลังจากผานการทําแบบคัดกรองคุณสมบัติการดําเนิน

ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานเบื้องตนเรียบรอยแลว 

เอกสารแนบ

ท่ี 2 

3 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท  

3.1 ขอมูลชื่อบริษัท ชื่อยอ 

ท่ีตั้ง โทรศัพท โทรสาร อีเมล 

เว็บไซต ท่ีสามารถติดตอได 

แสดงรายละเอียดตามท่ีระบุในหัวขอ 3.1 ใหครบถวน เอกสารแนบ

ท่ี 3 

3.2 รูปถายบริษัท และแผนท่ี

บริษัท 

แสดงรูปถายบริษัทจริง และแผนท่ีท่ีเห็นชัดเจน เอกสารแนบ

ท่ี 4 

3.3 ขอมูลการจดทะเบียน

เป นนิ ติ บุ ค คล  ป ท่ี ก อ ตั้ ง

บริษัท ประกอบดวย 

 

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยมีทุนจดทะเบียน          

ข้ันต่ํา 5 ลานบาท (ยอนหลังไมเกิน 3 เดือน นับจากวันท่ียื่นขอข้ึน

ทะเบียน) จํานวน 1 ชุด 

- สําเนาหนังสือบริคณหสนธิจํานวน 1 ชุด 

- สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนจํานวน 1 ชุด 

- สําเนางบแสดงสถานะการเงินยอนหลัง 2 ป จํานวน 1 ชุด 

เอกสารแนบ

ท่ี 5 

(โดยตองมี

วัตถุประสง

คของบริษัท

เปนไปตาม

ขอ 1 

คุณสมบัติ

ของผูยื่นขอ

ข้ึนทะเบียน) 

3.4 สําเนาบัตรประชาชนผูมี

อํานาจลงนาม MOU และ

พรอมลงนามสําเนาถูกตอง เพ่ือใชเปนเอกสารในการลงนามบันทึก

ขอตกลงวาดวยความรวมมือฯ ระหวางบริษัทท่ีผานการพิจารณาข้ึน

เอกสารแนบ

ท่ี 6 
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ท่ี หัวขอ คําอธิบาย/รายละเอียดของเอกสาร 

ลําดับการ

จัดเรียง

เอกสาร 

สําเนาบัตรประชาชนพยานท่ี

รวมลงนาม MOU อยางละ 1 

ชุด 

ทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงานกับสถาบันพลังงานฯ  

สําหรับผูมีอํานาจลงนาม หมายถึง กรรมการผูจัดการ ประธาน

กรรมการ แตหากไมใชผูบริหารดังท่ีกลาวมาขางตน จะตองมี

หนังสือมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการหรือประธานกรรมการให

เปนผูลงนามแทน รวมถึงพยานท่ีรวมลงนามสามารถเปนตําแหนงใด

ก็ได แตตองเปนบุคลากรในบริษัท 

3.5 ขอมูลทางดานความ

ชํานาญ/ความเชี่ยวชาญ 

(Specialization) การ

ใหบริการ (Service) หรือ

ผลิตภัณฑของบริษัท  

Company Profile หรือ Brochure ท่ีเก่ียวของกับบริษัท หรือ

เอกสารดานความเชี่ยวชาญของบริษัท 

เอกสารแนบ

ท่ี 7 

3.6 ขอมูลประสบการณและ

ความเชี่ยวชาญดานการ

อนุรักษพลังงาน ท่ี

ดําเนินการใหแกสถาน

ประกอบการ 

 

บริษัทตองแสดงรายละเอียดในการดําเนินโครงการอนุรักษพลังงาน

ไมนอยกวา 5 โครงการ โดยมีขอมูลของสถานประกอบการ 

มาตรการอนุรักษพลังงาน การทํา Energy Audit การจัดหาหรือ

ติดตั้งอุปกรณ  

เอกสารแนบ

ท่ี 8 

3.7 ขอมูลบุคลากรท่ีมีชื่ออยู

ในบริษัทเทานั้น( แนบ

รายละ เ อียดประ วั ติ

บุ คลากร )  

- ตองมีบุคลากรประจําอยางนอย 1 คน ท่ีมีประสบการณดานการ

อนุรักษพลังงานอยางนอย 5 ป และผานการดําเนินงานโครงการ

ดานอนุรักษพลังงานไมนอยกวา 5 โครงการ 

- คุณภาพของบุคลากร บริษัทจะตองมีบุคลากรประจําซ่ึงเปนผูท่ีมี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) ในสาขาท่ี

เก่ียวของกับมาตรการอนุรักษพลังงานท่ีบริษัทใหบริการ  

เอกสารแนบ

ท่ี 9 

4 

 

ขอมูลของโครงการอางอิงท่ีดําเนินการใหแกสถานประกอบการในรูปแบบ ESCO อยางนอย 1 แหง (สําหรับ

การยื่นขอข้ึนทะเบียนจะพิจารณาตามจํานวนสัญญาพลังงาน คือ 1 สัญญาตอ 1 โครงการ) 

4 . 1  ชื่ อ บ ริ ษั ท ผู ว า จ า ง 

ส ถ า น ท่ี  รู ป ถ า ย บ ริ ษั ท 

โทร ศัพท  โทรสาร  อี เมล 

เว็บไซต ชื่อผูประสานงานใน

โปรดระบุขอมูลใหครบถวนตามหัวขอ 4.1 และตองระบุผู

ประสานงานของสถานประกอบการอยางนอย 2 คน 

เอกสารแนบ

ท่ี 10 
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ท่ี หัวขอ คําอธิบาย/รายละเอียดของเอกสาร 

ลําดับการ

จัดเรียง

เอกสาร 

สวนของผูวาจางท่ีสามารถ

ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม

ได 

4.2 ชื่อโครงการ มาตรการ

อนุรักษพลังงานท่ีดําเนินการ 

อุ ป ก ร ณ ห รื อ เ ท ค โ น โ ล ยี

พลังงานท่ีใช (ตองเปนขอมูล

การ ดํา เนินงานแล ว เสร็ จ

ยอนหลังไมเ กิน 3 ป  และ

ตองแลวเสร็จไมนอยกวา 6 

เดือน) 

- ตองแสดงความเปนมาหรือเหตุผลของการเลือกมาตรการอนุรักษ

พลังงานท่ีจะดําเนินการ โดยอางอิงจากขอมูลกระบวนการผลิตและ

การใชพลังงาน 

- ตองอธิบายหลักการทํางานของมาตรการอนุรักษพลังงานท่ีทําให

เกิดผลประหยัด 

- ตองแสดงสิ่งท่ีจะตองระมัดระวัง รวมท้ังปจจัยความเสี่ยงตางๆท่ี

อาจทําใหเกิดผลกระทบตอกระบวนการผลิต หรือผลประหยัด

พลังงาน 

เอกสารแนบ

ท่ี 11 

 4.3 รายงานผลการดําเนิน

โ คร งกา ร ท่ี แสด งผลกา ร

ดํ า เ นิ น ก า ร ท้ั ง ห ม ด 

(Proposal) โดยแสดงวิธีการ

คํานวณตางๆ ประกอบดวย 

- วัน ท่ี เริ่ มตน วัน ท่ีสิ้ นสุด

โครงการ 

- มู ลค า โครงการ ท้ั งหมด 

(หนวยเปนบาท) ผลประหยัด

ท่ี ไ ด รั บ  (หน ว ย เป นด าน

พลังงาน)  

ผลประหยัดท่ีไดรับ (หนวย

เปนบาท) และระยะเวลาคืน

ทุน (ป) 

**หมายเหตุ: มูลคาของ

โ ค ร ง ก า ร ท่ี ใ ช ยื่ น ข อ ข้ึ น

ทะเบียนไมต่ํากวา 500,000 

บาทตอโครงการ 

- ตองแสดงแผนผังและคําอธิบายการทํางานและลักษณะการใช

พลังงานของกระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรอุปกรณท่ีมีศักยภาพ

ในการดําเนินโครงการ 

- ตองแสดงขอมูลการตรวจวัดการใชพลังงานของกระบวนการผลิต

หรือเครื่องจักรอุปกรณ ท่ี มี ศักยภาพในการดําเนินโครงการ

ครอบคลุม 

1) ประเภทพลังงานท่ีใช 

2) ปริมาณพลังงานท่ีใช 

3) ชั่วโมงการทํางาน 

4) ปจจัยการทํางานท่ีมีผลตอการใชพลังงาน ไดแก สภาวะการใช

งาน สภาพแวดลอม เชน อุณหภูมิอากาศ ความสองสวาง เปนตน 

5) ราคาคาพลังงาน 

- ตองแสดงรายละเอียดขอมูลประสิทธิภาพการใชพลังงานของ

เครื่องจักรอุปกรณท่ีใชในมาตรการอนุรักษพลังงานท่ีจะใชในการ

คํานวณผลประหยัดพลังงาน 

- ตองแสดงสูตรและรายละเอียดการคํานวณผลประหยัดจาก

มาตรการอนุรักษพลังงาน ประกอบดวย 

เอกสารแนบ

ท่ี 12 

 
87 

 



รายงานประจําปสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2561 

 

ท่ี หัวขอ คําอธิบาย/รายละเอียดของเอกสาร 

ลําดับการ

จัดเรียง

เอกสาร 

 

- มูลคาการจางท่ีปรึกษา (มูล

คาท่ีท่ีปรึกษาไดรับการจาง) 

หนวยเปนบาท  

- การวิเคราะหผลประหยัด

จ า ก ม า ต ร ก า ร อ นุ รั ก ษ

พลังงาน 

 

 

1) การคํานวณปริมาณการใชพลังงานฐานกอนปรับปรุง 

2) การคํานวณปริมาณการใชพลังงานหลังปรับปรุง 

3) การคํานวณปริมาณพลังงานท่ีประหยัดได 

4) การคํานวณผลประหยัดพลังงาน 

- ตองแสดงขอมูลท่ีใชในการคํานวณปริมาณการใชพลังงานฐาน 

ประกอบดวย 

1) ขอมูลการตรวจวัดการใชพลังงานท่ีใชในคํานวณปริมาณการ

ใชพลังงานฐาน 

2) ชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ 

3) ปจจัยการทํางานท่ีมีผลตอการใชพลังงานฐาน ไดแก สภาวะ

การใชงาน สภาพแวดลอม เชน อุณหภูมิอากาศ ความสองสวาง 

เปนตน 

4) ราคาคาพลังงานปฐาน 

- ตองแสดงขอมูลจากการประเมินท่ีใชในการคํานวณปริมาณการใช

พลั ง งานหลั งปรับปรุ งพรอมระบุสมมติ ฐาน ท่ี ใช ให ชั ด เจน 

ประกอบดวย 

1) ขอมูลประเมินปริมาณการใชพลังงานหลังปรับปรุง 

2) ขอมูลประเมินชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ 

3) ขอมูลประเมินปจจัยการทํางานท่ีมีผลตอการใชพลังงานฐาน 

ไดแก สภาวะการใชงาน สภาพแวดลอม เชน อุณหภูมิอากาศ 

ความสองสวาง เปนตน 

     4) ราคาคาพลังงานท่ีประเมิน 

 4.4 สําเนาสัญญาพลังงาน*

(Energy Performance 

Contract: EPC) ในโครงการ

หรือมาตรการท่ีดําเนินการ

ใหกับสถานประกอบการ

ทางดานการอนุรักษพลังงาน

อยางนอย 1 แหง โดยตอง

- ตองเปนสัญญาท่ีทําข้ึนอยางถูกตองมีผลบังคับใชไดตามกฎหมาย

ไทย 

- ตองระบุชื่อ ท่ีอยูติดตอ และผูมีอํานาจลงนาม ของคูสัญญาท้ังสอง

ฝาย ท้ังฝายผูวาจางและผูรับจาง พรอมวันท่ีท่ีสัญญามีผลบังคับใช

ตามกฎหมาย 

- ตองแสดงความหมายและอธิบายคําจํากัดความ คํานิยาม และคํา

เอกสารแนบ

ท่ี 13 
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รายงานประจําปสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2561 

 

ท่ี หัวขอ คําอธิบาย/รายละเอียดของเอกสาร 

ลําดับการ

จัดเรียง

เอกสาร 

ดําเนินการแลวเสร็จอยาง

นอย 6 เดือน  

เฉพาะตางๆท่ีใชในสัญญา ครอบคลุมหัวขอตอไปนี้เปนอยางนอย 

1) ผูวาจาง (ผูประกอบการ) 

2) ผูรับจาง (บริษัทจัดการพลังงาน) 

3) เงินลงทุนของโครงการ 

4) การใชพลังงานฐาน 

5) มาตรการหรือโครงการอนุรักษพลังงาน 

6) ผลประหยัดจากโครงการ 

     7) การตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดพลังงาน 

- ตองแสดงรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการโครงการ 

- ตองแสดงหนาท่ีความรับผิดชอบของบริษัทจัดการพลังงาน และ

หนาท่ีความรับผิดชอบของผูประกอบการในแตละข้ันตอนของการ

ดําเนินงาน 

- ตองจัดทําแผนวิธีการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดพลังงาน 

(Measurement and Verification Plan: M&V Plan) แนบทาย

เปนสวนหนึ่งของสัญญาพลังงาน 

- ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการพลังงานในการรับประกันผล

ประหยัดของโครงการตองครอบคลุมความเสี่ยงทางเทคนิค ไดแก 

การประเมินการใชพลังงาน, การวิเคราะหและออกแบบดาน

วิศวกรรม, การคัดเลือกชนิดและขนาดของเทคโนโลยี, การบริหาร

โครงการ และประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณประหยัด

พลังงาน ตลอดระยะเวลาการรับประกัน 

• กรณีท่ีเปนสัญญารูปแบบการรับประกันผลประหยัด 

(Guaranteed Saving) จะตองมีการกําหนดเง่ือนไข

สําคัญในสัญญา ดังนี้ 

 - ตองกําหนดเง่ือนไขการรับประกันผลประหยัดอยาง

ชัดเจน และระบุจํานวนเงินผลประหยัดพลังงานท่ีรับประกัน โดย

อาจระบุเปนตัวเลขหรือกําหนดเปนสูตรคํานวณท่ีชัดเจน 

          - ตองกําหนดเง่ือนไขและวิธีการชําระเงินชดเชยใหแก
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รายงานประจําปสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2561 

 

ท่ี หัวขอ คําอธิบาย/รายละเอียดของเอกสาร 

ลําดับการ

จัดเรียง

เอกสาร 

ผูประกอบการในกรณีท่ีตางจากขอตกลงในสัญญา  

• กรณีท่ีเปนสัญญารูปแบบแบงปนผลประหยัด (Shared 

Saving) จะตองมีการกําหนดเง่ือนไขสําคัญในสัญญา 

ดังนี ้

           - ตองมีการระบุระยะเวลาผลตอบแทนของโครงการและ

กําหนดผลตอบแทนจากการดําเนินโครงการฯ ซ่ึงเปนเงินท่ีไดจาก

การประหยัดพลังงาน ท่ีเปนท่ียอมรับท้ังสถานประกอบการและ

บริษัทจัดการพลังงาน 

           - ตองมีการระบุขอตกลงท่ีจะชําระคาตอบแทนจากผล

ประหยัดพลังงานระหวางสถานประกอบการและบริ ษัทจัด

การพลังงาน 

 

หมายเหตุ : ในสัญญาท้ังรูปแบบรับประกันผลประหยัด 

(Guaranteed Saving) และแบงปนผลประหยัด (Shared Saving) 

หากมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินหรือสูตรคํานวณจํานวนเงินการ

ประกันในภายหลัง จะตองมีหนังสือแจงตอคูสัญญาเปนลายลักษณ

อักษร โดยตองไดรับความยินยอมจากคูสัญญาท้ังสองฝายและจัดทํา

เปนขอตกลงแนบทายเปนสวนหนึ่งของสัญญา 

• กรณี ท่ีเปนสัญญารูปแบบอ่ืนๆ เชน การประกันคา

พลังงาน (Guaranteed Rebate/  Chauffage) 

จะตองมีการกําหนดเง่ือนไขสําคัญในสัญญา ดังนี้ 

 - หากเปนสัญญาพลังงานรูปแบบการประกันคาพลังงาน 

ตองกําหนดปริมาณข้ันต่ํา คุณสมบัติข้ันต่ํา และราคาของพลังงาน ท่ี

บริษัทจัดการพลังงานรับประกันการผลิตพลังงานราคาตามท่ีตกลง

ใหสถานประกอบการ 

 4 . 5  สาํ เน า รายง านการ

ตรวจวั ดและ พิ สู จน ผ ล

ประห ยัด  

(Measu rement   

บริษัทฯ จะตองมีคุณสมบัติมีความสามารถในการออกแบบ และ

ดําเนินการ ในกระบวนการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดพลังงาน 

หรือ M&V ท่ีไดมาตรฐานท่ีชัดเจนและสามารถทําใหเปนท่ียอมรับ

ไดระหวางคูสัญญา โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

เอกสารแนบ

ท่ี 14 
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ท่ี หัวขอ คําอธิบาย/รายละเอียดของเอกสาร 

ลําดับการ

จัดเรียง

เอกสาร 

and Ve r i f i c a t i on :  

M&V )  โ ดยต อ ง มี กา ร

ล งนามยอมรับผลการ

ตรวจวั ดฯ  จากสถาน

ประกอบการ  

 

- จัดทําขอตกลงการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดโดยแนบทาย

สัญญาพลังงาน เพ่ือเปนสวนหนึ่งของสัญญาแสดงขอมูลพลังงาน

และรายละเอียดมาตรการและของสถานประกอบการในรายงาน

การตรวจวัดฯ 

- เลือกแนวทางการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดท่ีเหมาะสม และ

จัดทํา M&V Plan  

- แสดงวิธีการตรวจวัดฯ และเครื่องมือท่ีใชในการตรวจวัดฯ ท่ีได

มาตรฐานสากล 

- ตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานกอนปรับปรุงและหลัง

ปรับปรุง 

- จัดทํารายงานการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด พรอมกับรับรอง

รายงานการตรวจวัดและพิสูจนผลการใชพลังงาน 

 4 . 6  สาํ เน า รายง าน/

ข อ มู ลการติ ดตามผล

ภายห ลั งกา ร ติดตั้ ง

อุ ปกรณห รื อร ะบบของ

โคร งการอนุ รั กษ

พลั ง ง าน ท่ี ดํา เ นิ นการ   

ซ่ึงจะเปนเอกสารหลังจากการจัดทํารายงานตรวจวัดและพิสูจนผล

ประหยัดแลวนั้น ระหวางการเดินเครื่อง และการซอมบํารุงใหกับ

สถานประกอบการ (Operation and Maintenance) ตลอด

ระยะเวลาของสัญญาพลังงานท่ีระบุไว เชน ระยะเวลาทุก 3 เดือน 

หรือ 6 เดือน หรือ 1 ป เปนตน 

เอกสารแนบ

ท่ี 15 

หมายเหตุ : สถานประกอบการ หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรม หรือ อาคารธุรกิจ เชน โรงแรม สถานพยาบาล 

หางสรรพสินคา สถานศึกษา อาคารสํานักงาน เปนตน หรือ อาคารของหนวยงานราชการ ซ่ึงสถาน

ประกอบการในท่ีนี้ไมรวมถึงการเปนท่ีปรึกษาใหกับหนวยงานของภาครัฐ โดยสถาบันพลังงานฯ จะไมนับเปน

ผลการดําเนินงานในรูปแบบ ESCO 

 

5. อายุและเง่ือนไขการตออายุใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงาน 

 ใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงานมีอายุ 1 ป นับจากวันท่ีไดรับการพิจารณาและอนุมัติใหเปน

บริษัทจัดการพลังงาน และสิ้นสุดในเดือนธันวาคมของทุกป โดยมีเง่ือนไขสําหรับการตออายุ ดังนี้ 

5.1 ใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมภายใตโครงการฯ เปนอยางดี อาทิ Thailand ESCO Fair 

กิจกรรม ESCO Forum สําหรับผูบริหาร กิจกรรม ESCO Business Matching การอบรม/เยี่ยมชม และการ

ประชุมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับบริษัทจัดการพลังงาน เปนตน รวมถึงมีการแจงความคืบหนาและสงขอมูลกลับมา
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ยังสถาบันพลังงานฯ เก่ียวกับผลการดําเนินโครงการอนุรักษพลังงานท่ีดําเนินการใหแกสถานประกอบการ 

หลังจากการเขารวมกิจกรรมภายใตโครงการฯ ทุกครั้งท่ีมีการติดตามผลจากสถาบันพลังงานฯ  

5.2 แจงผลการดําเนินงานของ ESCO ท่ีดําเนินการเองเปนขอมูลรายไตรมาสหรือรายปท้ังในรูปแบบ

โครงการ ESCO คือ โครงการท่ีมีการทําสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) และไมใช

โครงการรูปแบบ ESCO คือ โครงการท่ีไมไดทําสัญญาพลังงาน (Non EPC) โดยข้ึนอยูกับการติดตามขอมูลของ

สถาบันพลังงานฯ เพ่ือเปนหลักฐานสําหรับการตออายุใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงานรายป  

  

ท้ังนี้ หากบริษัทจัดการพลังงานท่ีไมดําเนินการสงขอมูลและไมไดใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ 

ภายใตโครงการตามขอท่ี 5.1 และ 5.2 สถาบันพลังงานฯ จะดําเนินการตามเง่ือนไขและขอกําหนดในการ

กํากับดูแลและควบคุมคุณภาพของบริษัทจัดการพลังงานดังตารางท่ี 2  

 

ตารางท่ี 2 : เง่ือนไขและขอกําหนดในการกํากับดูแลและควบคุมคุณภาพ 

ท่ี เง่ือนไข 
ขอกําหนดในการกํากับดูแล 

และควบคุมคุณภาพ  
หมายเหตุ 

1 ESCO ท่ีเขารวมกิจกรรมแตไมสงขอมูล

ภายหลังจบกิจกรรมนั้นๆ 

สถาบันพลังงานฯ จะสงวนสิทธิ์

ในการเขารวมกิจกรรมครั้ ง

ตอไปตามความเหมาะสมหรือ

เปนไปตามมติของคณะทํางาน

โครงการฯ 

ESCO ท่ีมีการแจงความประสงค

เขารวมกิจกรรม แตไมสามารถ

เ ข า ร ว ม ไ ด  ต อ ง มี ก า ร แจ ง

ลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ 

และจะมีการแจงใหสมาคมฯ 

ไดรับทราบตอไป 

2 ESCO ท่ีไมดําเนินการสงขอมูลผลการ

ดําเนินงานตอเนื่องเปนเวลาไมเกิน 3 ป (นับ

จากวันท่ีข้ึนทะเบียนเปน ESCO) แตไดรับการ

แจงกลับมายังสถาบันพลังงานฯ วาอยูระหวาง

การจัดทําขอมูล 

ESCO ท่ีเปนไปตามเง่ือนไขท่ี 2 

จะมีการแสดงผลสถานะของ 

ESCO รายนั้นๆ ในเว็บไซต วา 

“รอตอทะเบียน” และไม

สามารถดูขอมูลบริษัทนั้นๆ ผาน

เว็บไซต thaiesco.org ได   

ESCO รายใดตองการตออายุ

ใบรั บรองการ เป นบริ ษัทจั ด

การพลังงาน ใหมีการสงขอมูล

ยอนหลังนับตั้งแตปท่ีขาดการ

สง  
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ท่ี เง่ือนไข 
ขอกําหนดในการกํากับดูแล 

และควบคุมคุณภาพ  
หมายเหตุ 

3 ESCO ท่ีมีสถานะไมตอทะเบียนจะพิจารณา

ตามเง่ือนไขท่ี 3* แบงเปน 4 กรณี คือ 

- กรณีท่ี 1 ESCO ท่ีไมดําเนินการสงขอมูลผล

การดําเนินงานใดๆ มาเปนเวลา 3 ปข้ึนไป 

(นับจากวันท่ีข้ึนทะเบียนเปน ESCO) 

- กรณีท่ี 2 ESCO ไมมีผลการดําเนินงาน

รูปแบบ ESCO (Non EPC) ตอเนื่องเปนเวลา 

3 ปข้ึนไป 

- กรณีท่ี 3 ESCO ท่ีไมไดดําเนินธุรกิจรูปแบบ 

ESCO มาเปนเวลา 3 ปข้ึนไป เชน ดําเนิน

ธุรกิจในลักษณะท่ีปรึกษาดานพลังงานท่ัวไป 

หรือจําหนายอุปกรณประหยัดพลังงานเพียง

อยางเดียว เปนตน (นับจากวันท่ีข้ึนทะเบียน

เปน ESCO) 

- กรณีท่ี 4 ESCO ท่ีมีสถานะ“ไมตอทะเบียน” 

คือ ESCO ท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิง

งานของทางราชการ หรือเปนผูท่ีไดรับผลของ

การสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน เปนผูท้ิงงาน 

และผลการลงโทษ ผูท้ิงงานตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (Black list) 

ESCO ท่ีมีสถานะ “ไมตอ

ทะเบียน” จะมีการพิจารณา

ถอดถอนชื่อออกจากการรับรอง

เปนบริษัทจัดการพลังงานของ

ส ถ า บั น พ ลั ง ง า น ฯ  แ ล ะ ไ ม

ส า ม า ร ถ ดู ข อ มู ล บ ริ ษั ท ใ น 

www.thaiesco.org (เง่ือนไขดังกลาว

มีผลยอนหลัง 3 ป โดยข้ึนอยูกับ

การพิจารณาของคณะทํางาน

โครงการฯ ถือเปนท่ีสิ้นสุด)  

ESCO รายใดท่ีถูกถอดถอน โดย

ภ า ย ห ลั ง ต อ ง ก า ร ต อ อ า ยุ

ใบรั บรองการ เป นบริ ษัทจั ด

การพลังงาน จะตองดําเนินการ

ย่ืนขอข้ึนทะเบียนกับสถาบัน

พลังงานฯ ใหมตามข้ันตอนท่ี

กําหนดไว  

หมายเหตุ : สถานะการเปนบริษัทจัดการพลังงานจะแสดงผลบนเว็บไซต thaiesco.org ซ่ึงแบงออกเปน 4 

สถานะ คือ ตอทะเบียน รอตอทะเบียน ไมตอทะเบียน และถอดถอน 

 

6. สิทธิประโยชนในการข้ึนทะเบียนเปนบริษัทจัดการพลังงาน 

 6.1 การประชุมเครือขายบริษัทจัดการพลังงานกับสถาบันพลังงานฯ 

 6.2 การเขารวมกิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการสงเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ท่ีดําเนินการโดย

สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เชน Thailand ESCO Fair, ESCO 
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Forum สําหรับผูบริหาร, ESCO Business Matching และกิจกรรมสรางเครือขายความรวมมือท้ังในและ

ตางประเทศ เครือขายความรวมมือกับสถาบันการเงิน กิจกรรมฝกอบรมธุรกิจ ESCO เปนตน 

 6.3 มีสวนรวมในการจัดสื่อเผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับธุรกิจ ESCO เชน เอกสารเผยแพรและ

จัดทําวีดีทัศนโครงการท่ีประสบความสําเร็จจากการใชบริการ ESCO เปนตน 

6.4 การขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ดานงบประมาณสนับสนุนทางดานการเงินโดยเฉพาะสําหรับ

ธุรกิจ ESCO เชน ESCO Fund, โครงการสนับสนุนการลงทุนเพ่ือปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุ 

อุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน, โครงการเงินกูดอกเบี้ยต่ํา, การยกเวนสิทธิและประโยชนดานภาษีอากร 

(Board of Investment: BOI) เปนตน โดยเง่ือนไขการสนับสนุนเปนไปตามหลักเกณฑของภาครัฐ 

 6.5 การขอรับการสนบัสนุนจากสถาบันการเงิน ดานงบประมาณสนับสนุนทางดานการเงินโดยเฉพาะ

สําหรับธุรกิจ ESCO เชน ธนาคารตางๆ ท่ีมีโปรแกรมสินเชื่อดานพลังงานหรือสินเชื่อดานธุรกิจ ESCO เปนตน 

โดยเง่ือนไขการสนับสนุนเปนไปตามหลักเกณฑของสถาบันการเงินนั้นๆ 

 6.6 การยื่นขอสมัครสมาชิกของสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยสําหรับสมาชิกประเภทสามัญได 

โดยใชใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงานเปนหลักฐานในการสมัครสมาชิกดังกลาว 
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ภาคผนวก 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเปนสมาชิกผูใหบริการ  

ในเว็บไซต Thaiesco.org 
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การลงทะเบียนเปนสมาชิกผูใหบริการ (ESCO) หลังจากท่ีทานไดรับการพิจารณาอนุมัติใหเปนบริษัท

จัดการพลังงานจากสถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรมเรียบรอยแลว จะตองมีการเขามาลงทะเบียนเปนสมาชิก

ในรูปแบบผูใหบริการ (ESCO) ผานเว็บไซต Thaiesco.org ใหเรียบรอย และทางสถาบันพลังงานฯ จะ

ดําเนินการออกหนังสือรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงานใหแกทาน 

 

ข้ันตอนการลงทะเบียน มีรายละเอียดดังนี้ 

1. เขาสูเว็บไซต www.thaiesco.org 

2. เม่ือเขาสูเว็บไซต Thaiesco.org เรียบรอยแลว จะข้ึนหนาหลักของเว็บไซตดังรูปท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการลงทะเบียนเปนสมาชิกผูใหบริการ (ESCO) ในเว็บไชต Thaiesco.org 

 

ไปที่ดานซายมือในหัวขอ 

“เขาสูระบบสมาชิก” 
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4. เม่ือคลิกท่ีหัวขอ “ตองการสมัครสมาชิกใหม” จะมี page ท่ีข้ึนวาสมัครสมาชิก โดยใหทานคลิก 

“ลงทะเบียน” ในดานของผูใหบริการ (ขวามือ) ดังรูปท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. จากหนาหลักเลื่อน Page มาท่ีดานลางตรงดาน

ซายมือหัวขอ “เขาสูระบบสมาชิก” ใหคลิกท่ีหัวขอ 

“ตองการสมัครสมาชิกใหม” ดังรูปท่ี 2  

 

คลิกท่ี 

“ลงทะเบียน” 

ในสวนของผู

ใหบริการ 
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5. เม่ือคลิก “ลงทะเบียน” จะปรากฏหนาท่ีใหกรอกขอมูล ลงทะเบียนผูใหบริการ โดยใหทานกรอกขอมูลและ

รายละเอียดใหครบถวน ดังรูปท่ี 4-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 การ

กรอกขอมูล

ในสวนของผู

ใหบริการท่ี

เปนขอมูล

เบ้ืองตนของ

บริษัท 

 

รูปท่ี 5 การ

กรอกขอมูลใน

สวนของ

ขอมูลเก่ียวกับ

บริษัท 
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6. หลังจากท่ีทานกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ทางเจาหนาท่ีจะดําเนินการตรวจสอบขอมูลและอัพเดทขอมูลของ

ทานตอไป 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 การกรอก

ขอมูลในสวนของ

ความถนัดความ

เช่ียวชาญและ

เทคโนโลยีท่ีบริษัท

ดําเนินการ 
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ภาคผนวก ค. 
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หนวยงานสงเสริมธุรกิจ ESCO 

สําหรับการสงเสริมธุรกิจ ESCO ในไทยนั้น มีหนวยงานหลักท่ีรวมกันพัฒนาและผลักดันธุรกิจบริษัท

จัดการพลังงานไทยใหเปนท่ีรูจักและยอมรับอยางกวางขวาง ตลอดจนการมีระบบควบคุมคุณภาพ ESCO ใหมี

มาตรฐานในระดับสากล เพ่ือสรางความเชื่อม่ันจากผูประกอบการท่ีจะเลือกใชบริการ ESCO และแหลงเงินทุน

ตางๆ ท่ีจะใหการสนับสนุนสินเชื่อดานพลังงานท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ ESCO ตอไป ซ่ึงหนวยงานหลักท่ีมีสวนใน

การสงเสริมธุรกิจ ESCO ใหยั่งยืนตอไปนั้น ประกอบดวย 3 หนวยงานดวยกัน คือ  

- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน  

- สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ESCO Information Center) 

- สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย (Thai ESCO Association) 

 

1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เปนหนวยงานหลักท่ีใหการสนับสนุนในการ

สงเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน และผลักดันใหเกิดความรูความเขาใจตอการอนุรักษพลังงานดวยบริษัทจัด

การพลังงานอยางท่ัวถึง รวมถึงใหการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะ

กอใหเกิดประโยชนดานการอนุรักษพลังงานท้ังในระดับองคกรและในระดับประเทศ ดังนี้ 

• ลดปริมาณการใชพลังงานท้ังในระดับองคกรและระดับประเทศ 

• สงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงาน 

• สงเสริม เผยแพรและประชาสัมพันธการอนุรักษพลังงาน 

• มีศูนยกลางจัดการขอมูล ESCO 

 

ซ่ึง พพ. ไดใหการสนับสนุนธุรกิจ ESCO เริ่มมาตั้งแตป 2550 และไดดําเนินงานตอเนื่องมาถึงปจจุบัน

เปนปท่ี 8 ภายใต “โครงการสงเสริมธุรกิจและกระตุนตลาดการอนุรักษพลังงานโดยกลไกบริษัทจัด

การพลังงาน (ESCO)” เพ่ือมุงเนนการสงเสริมใหมีการใชกลไกบริษัทจัดการพลังงานในการดําเนินโครงการ

ดานอนุรักษพลังงานเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่องและสรางความเชื่อม่ันใหแกสถานประกอบการกลุมอุตสาหกรรม

และธุรกิจ/หนวยงานราชการ ในการตัดสินใจเลือกใชกลไกบริษัทจัดการพลังงานธุรกิจ ESCO ในการดําเนิน

โครงการดานอนุรักษพลังงาน ตลอดจนพัฒนาความเปนมืออาชีพในการใหบริการอยูในมาตรฐานท่ียอมรับท้ัง

ในระดับประเทศและสากล 

 

ท้ังนี้ การดําเนินการสงเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานท่ีผานมา พพ. ไดรวมมือกับสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย ซ่ึงแนวทางหลักท่ีไดดําเนินการ ประกอบดวย   
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1) การสรางความเขาใจและใหความรูเก่ียวกับ ESCO รวมถึงเผยแพรผลงานความสําเร็จของโครงการ

อนุรักษพลังงานแบบ ESCO โดยดําเนินการในรูปแบบการจัดกิจกรรมสัมมนา อบรม และการดูงาน ท้ังใน

สวนกลางและภูมิภาค     

2) การจัดกิจกรรมสงเสริมและกระตุนธุรกิจและความตองการใชบริการ ESCO เชน ESCO Business 

Matching กิจกรรม Forum สําหรับผูบริหาร เปนตน 

3) การพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานผูใหบริการธุรกิจ ESCO ผานทางการข้ึน

ทะเบียนอยางเปนทางการ และผลักดันใหมีการสรางแนวทางการตรวจวัดพิสูจนผลประหยัด (Measurement 

and Verification: M&V) อันเปนท่ียอมรับและใชเปนแนวทางรวมกัน 

4) การสรางเครือขายระหวางผูท่ีเก่ียวของในธุรกิจ ESCO ท้ังในและตางประเทศ และการจัดตั้ง 

ESCO Information Center ซ่ึงจะเปนศูนยกลางขอมูลขาวสาร ตลอดจนการประสานงานระหวางผูเก่ียวของ

และสนใจในธรุกิจ ESCO  

 

2. สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

สถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ มีวิสัยทัศนและความมุงม่ันท่ีจะชวยผลักดันใหโครงการฯ 

บรรลุผลสําเร็จ โดยบริหารโครงการฯ รวมกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ดวยการมุงเนนการสงเสริมให

มีการใชกลไกบริษัทจัดการพลังงานในการดําเนินโครงการดานอนุรักษพลังงานเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่องและ

สรางความเชื่อม่ันในใหแกสถานประกอบการกลุมอุตสาหกรรมและธุรกิจ/หนวยงานราชการ ในการตัดสินใจ

เลือกใชกลไกบริษัทจัดการพลังงานธุรกิจ ESCO ในการดําเนินโครงการดานอนุรักษพลังงาน 

 

ตลอดจนพัฒนาความเปนมืออาชีพในการใหบริการอยูในมาตรฐานท่ียอมรับท้ังในระดับประเทศ

และสากล โดยมี ESCO Information Center เปนศูนยกลางในการสนับสนุนและแลกเปล่ียนขอมูล

ระหวางผูเกี่ยวของในธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ดังแสดงในรูปท่ี 1 เปนสื่อกลางในการติดตอแกสถาน

ประกอบการท่ีสนใจสามารถหาขอมูลเบื้องตนหรือตองการใชบริการจาก ESCO และเปนสื่อกลางใหกับบริษัท

ท่ีดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการอนุรักษพลังงานเขารวมเครือขาย ESCO ตอไปในอนาคต  
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รูปท่ี 1  เครือขายของ ESCO Information Center 

  

 2.1 แนวทางการบริหารงาน 

           สภาอุตสาหกรรมฯ ไดกําหนดแนวทางการบริหารงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของโครงการฯ 

โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

• เพ่ือชวยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ในการดําเนินโครงการ

สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษพลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงานใหสําเร็จบรรลุ

ตามวัตถุประสงค รวมกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย 

• ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย บริษัทจัด

การพลังงานท่ีไมมีอยูในสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ผูประกอบการ และสถาบัน

การเงิน เพ่ือวิเคราะหถึงปญหาและอุปสรรคท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการฯ เพ่ือกําหนด

แนวทางปรับปรุงการดําเนินโครงการ พรอมท้ังเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการ

ขยายผลโครงการฯ ตอไป 

 
103 

 



รายงานประจําปสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2561 

 
• พัฒนาเปนศูนยกลางขอมูล (ESCO Information Center) ใหมีขอมูลตาง ๆ ท่ีจําเปน

อยางเพียงพอและมีความทันสมัยท้ังสําหรับผูใหบริการ ผูใชบริการ และผูท่ีเก่ียวของ

ตางๆ ในธุรกิจ ESCO และมีระบบการบริหารจัดการขอมูลดังกลาวท่ีมีประสิทธิภาพ  

 

2.2 ศูนยกลางขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการพลังงาน ESCO Information Center  

    

   พันธกิจของ ESCO Information Center 

• สรางความเชื่อม่ันในการลงทุนดานการอนุรักษพลังงานมากยิ่งข้ึน โดยมีการทบทวน

ผลการดําเนินงานดวยการรวบรวมขอมูลเพ่ือวิเคราะหปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการ

ดําเนินการของธุรกิจ ESCO เพ่ือหาแนวทางการแกไขตอไป 

• ศูนยกลางขอมูลเพ่ือเชื่อมโยงกันระหวางบริษัทจัดการพลังงาน ผูประกอบการและ

สถาบันการเงิน และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหผูท่ีสนใจสามารถรับทราบขอมูลรูปแบบการ

ใหบริการและประโยชนท่ีจะไดรับจากการใชบริการจากบริษัทจัดการพลังงานไดงาย

ยิ่งข้ึน 

• การศึกษาถึงแนวทางการขยายผลการอนุรักษพลังงานโดยบริษัทจัดการพลังงาน 

ดวยการกําหนดเปนแผนการสงเสริมระยะยาว เพ่ือใหเกิดเปนระบบอยางยั่งยืน 

 

 

ESCO Information Center เปนศูนยกลางขอมูลใหคําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับธุรกิจ ESCO 

โดยจัดข้ึนภายใตโครงการสงเสริมธุรกิจและกระตุนตลาดการอนุรักษพลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน 

(ESCO) เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแกผูท่ีเก่ียวของในธุรกิจ ESCO ใหรวมกันสนับสนุนการลงทุนดานการอนุรักษ

พลังงานมากยิ่งข้ึน โดยมีการทบทวนผลการดําเนินงานดวยการรวบรวมขอมูลเพ่ือวิเคราะหปญหาท่ีเปน

อุปสรรคตอการดําเนินการของธุรกิจ ESCO เพ่ือหาแนวทางการแกไขตอไป รวมท้ังเปนศูนยกลางขอมูลเพ่ือ

เชื่อมโยงกันระหวางบริษัทจัดการพลังงาน ผูประกอบการและสถาบันการเงิน และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือให

ผูประกอบการท่ีสนใจสามารถรับทราบขอมูลรูปแบบการใหบริการ และประโยชนท่ีจะไดรับจากการใชบริการ

จากบริษัทจัดการพลังงานไดงายยิ่งข้ึน และยังเปนสวนท่ีรับปรึกษา แนะนํา ใหความรู และขอมูลเพ่ิมเติมแก

ผูสนใจท่ีมีขอสงสัยและตองการซักถามรายละเอียดดานพลังงาน การตัดสินใจเลือกลงทุนเพ่ือการอนุรักษ

พลังงานกับบริษัทจัดการพลังงานไดอยางเหมาะสม โดย ESCO Information Center จะใหขอมูลกับผูท่ีสนใจ

ดานการอนุรักษพลังงาน เบื้องตนดังนี้ 

- การดําเนินการบริหารโครงการของบริษัทจัดการพลังงานตางๆ 

- ใหคําแนะนําความรูดานเทคโนโลยีการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน 

- การใชประโยชนจาก ESCO Information Center 
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- ใหคําแนะนําดานแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา 

- การใหคําแนะนําในการดําเนินโครงการอนุรักษพลังงานโดยกลไก ESCO 

 

นอกจากนี้ ESCO Information Center ภายใตการดําเนินงานของสถาบันพลังงานเพ่ือ

อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ยังเปนหนวยงานท่ีรับข้ึนทะเบียนเปนบริษัทจัด

การพลังงาน โดยจะออกใบรับรองการเปนบริษัทจัดการพลังงานเพ่ือรับรองวา “บริษัทท่ีผานการข้ึนทะเบียน

นั้นไดดําเนินธุรกิจ ESCO จริง” (สามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทจัดการพลังงานไดท่ีภาคผนวก ก. หรือ 

www.thaiesco.org) สําหรับบริษัทท่ีมีความสนใจดําเนินธุรกิจรูปแบบ ESCO และเปนบริษัทท่ีดําเนินงานดาน

พลังงาน เชน บริษัทท่ีปรึกษาดานพลังงาน บริษัทผูผลิต/จําหนายอุปกรณประหยัดพลังงาน บริษัทรับเหมา/

ติดตั้งโครงการดานพลังงาน เปนตน อีกท้ังเปนศูนยขอมูลท่ีเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลเบื้องตนของบริษัทจัด

การพลังงาน ประกอบไปดวย ตัวอยางมาตรการท่ีประสบความสําเร็จ บทสัมภาษณผูบริหารของโรงงานท่ี

ประสบความสําเร็จ รายชื่อหัวขออาคารควบคุม รูปแบบการลงทุน ขีดความสามารถของ ESCO สัญญา

พลังงาน การตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เปนตน 

  

นอกจากนี้ กิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการสงเสริมธุรกิจและกระตุนตลาดการอนุรักษพลังงานโดยกลไก

บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ยังเปนตัวขับเคลื่อนในการสรางความเชื่อม่ันใหกับธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 

โดยกิจกรรมตางๆ จะรวมเผยแพรหลักการ และแนวคิดของธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน กระจายความรูความ

เขาใจของการลงทุนเพ่ือการอนุรักษพลังงานดวยระบบ ESCO และการเขาถึงแหลงเงินทุนตางๆ เพ่ือใหการ

เผยแพรขาวสารตางๆ ไปถึงกลุมเปาหมายและผูท่ีสนใจอ่ืนๆ อยางท่ัวถึง จากกิจกรรมตางๆ อาทิ Thailand 

ESCO Fair, ESCO Fair ภูมิภาค, ESCO Dinner for Executive, ESCO Business Matching เปนตน 
 

“SAVE ENERGY ……....  SAVE MONEY” 
 

ปรึกษาขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 

ติดตอ ESCO Information Center  

 

 

สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

เลขท่ี 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสรางสรรคชั้น 7 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนน

นางลื้นจี่ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท 0-2345-1250-51  

E-mail: admin@thaiesco.org , www.thaiesco.org 
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รายงานประจําปสถานภาพทางธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 2561 

 
3. สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย (Thai ESCO Association) 

 จากการผลักดันของ พพ. ใหมีการกอต้ังสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยมาอยางตอเนื่อง จึง

สงผลใหในป 2555 ไดมีการกอตั้งสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยเปนท่ีเรียบรอยแลวเม่ือวันท่ี  25 ธันวาคม 

2555 โดยผูกอตั้งสมาคมไดยื่นจดทะเบียนจัดตั้ง “สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย” เพ่ือใหเกิดการรวมกลุม

กันระหวางผูประกอบการธุรกิจ ESCO อยางเปนรูปธรรม กอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคมและ

สามารถสรางความเขมแข็งในการดูแลตัวเองอยางยั่งยืนในระยะยาว อีกท้ังยังเปนแหลงฐานขอมูลเก่ียวกับการ

ลงทุนในโครงการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนภายใตรูปแบบบริการ ESCO ในประเทศไทย และ

เผยแพรขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีดานอนุรักษและพลังงานทดแทนและแนวทางการนําเทคโนโลยี

นั้นๆ ไปใชอยางเหมาะสม อีกท้ังยังใหความม่ันใจในประโยชนสูงสุดแกผูประกอบการท่ีจะไดรับจากการใช

บริการ ESCO ในการดําเนินโครงการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน 

 

การดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยในการสงเสริมธุรกิจ ESCO รวมกับสถาบัน

พลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ ในดานตางๆ ไมวาจะเปนการกําหนดระบบควบคุมคุณภาพ ESCO ใหมี

มาตรฐานและนาเชื่อถือ โดยการพัฒนาและผลักดันให ESCO นํามาตรฐานท่ีไดกําหนดข้ึนไปใชงานเพ่ือเปน

การเสริมสรางขีดความสามารถของ ESCO ตอไปในอนาคต รวมถึงการพัฒนาแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน

ผลประหยัดพลังงาน (M&V) ในมาตรการอนุรักษพลังงานท่ีหลากหลายเพ่ือนําไปใชเปนแนวทางการทํา M&V 

ท่ีมีความนาเชื่อถือ และจะชวยลดขอขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนในการดําเนินงานใหแกผูประกอบการได ตลอดจน

การจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ESCO สามารถใหบริการอยางเปนมืออาชีพ 
 

ติดตอสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยไดท่ี 

 
ท่ีอยู 475 อาคารสิริภิญโญ ชัน้ 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400 

Tel. 02-201-3466-7, Fax. 02-201-3405 

E-mail: association@thaiesco.org, www.thaiesco.org 
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ติดตอสอบถามขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการพลังงาน 

 
สถาบันพลังงานเพือ่อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสรางสรรคช้ัน 7 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ ถนนนางลื้นจ่ี แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท : 02-345-1250-51 

E-mail :  admin@thaiesco.org, escocenter.iie@gmail.com 

www.thaiesco.org 
 


	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงพลังงานในการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนได้จัดตั้งโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงินขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในกา...
	โดยตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้อนุมัติงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจลงทุนในโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานหรืออาคารก่อสร้างใหม...
	โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงินดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน สร้างความมั่นใจ ความคุ้นเคยให้แก่สถาบันการเงินในการกู้เงินแก่โรงงานแล...
	 ประเภทของบริการ
	 เอกสารประกอบการสมัคร
	 เงื่อนไขการใช้บริการ
	 อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

