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       สมัยที่ ดร.ปยสวัสดิ์ อัมระนันทน เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ไดมีดําริที่
จะสงเสริมใหเกิดธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานขึ้นในประเทศไทย จึงใหกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) มอบหมายใหสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยเปนผูดําเนินการ เพราะเปนองคกรที่มีสมาชิกภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด 
และเปนภาคที่ใชพลังงานมากที่สุด สูงถึง 37% ซึ่งมีศักยภาพที่จะชวยกันสงเสริมให
เกิดธุรกิจ ESCO ขึ้นได ขณะเดียวกันยอมสามารถลดการใชพลังงานไดมากเชนกัน
       สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปน
หนวยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อใหความรูแกสมาชิกใหรูจักใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ จึง
ไดรับมอบหมายเปนผูดําเนินการตั้งแตป 2551 จนถึงปจจุบันเปนปที่ 7

ความเปนมาของการสงเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน
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ปัญหาและอปุสรรคในการส่งเสริมธรุกิจ ESCO
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ธุรกิจ ESCO เปนระบบที่ตองทําสัญญาตกลงกันระหวาง
ผูประกอบการกับบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) โดยในสัญญามีการ
กําหนดเครื่องจักรอุปกรณที่ใชแลวประหยัดพลังงานได, เงินลงทุน,  
พลังงาน และตัวเงินที่จะประหยัดได ตลอดจนระยะเวลาคืนทุนที่ชัดเจน
ที่สําคัญที่สุดคือ ESCO ตองรับประกันผลประหยัด ถาประหยัดไมได
ตามที่ตกลงไว ESCO ตองจายเงินชดเชยสวนตาง ระบบนี้จึงเปนที่
ยอมรับกันทั่วโลก เพราะใหความเปนธรรมทั้ง 2 ฝาย

ดังนั้นบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) จึงตองมีความรูความ
เชี่ยวชาญจริงถึงทําธุรกิจนี้ได และตองมีจรรยาบรรณจึงสามารถสราง
ความเชื่อมั่นใหกับผูประกอบการหันมาใชบริการได



ปัญหาและอปุสรรคในการส่งเสริมธรุกิจ ESCO
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 ผูประกอบการไมเชื่อมั่นการใหบริการของ ESCO
 ผูประกอบการฟง ESCO แลวไมจาง ESCO แตไปทําเอง หรือ

ใหที่ปรึกษาคนอื่นทําให
 ธนาคารไมกลาปลอยกูใหผูประกอบการไปซื้ออุปกรณเพราะ

กลัววาจะประหยัดไมไดจริง จึงไมสามารถจายเงินคืน (ในกรณี 
Guaranteed Saving)

 ธนาคารไมกลาให ESCO กูเงินซื้ออุปกรณมาติดตั้งให
ผูประกอบการ (ในกรณี Shared Saving) 



กิจกรรมสงเสริมธุรกิจ ESCO2
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กิจกรรมสงเสริมธุรกิจ ESCO

• การจัดตั้ง ESCO Information Center

เพื่อใหเปนแหลงขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกบริษัท ESCO ของ

ผูประกอบการ อีกทั้งยังเปนศูนยกลางในการกระจายขาวสาร ตลอดจนการ

ประสานงานระหวางบริษัทจัดการพลังงาน สถาบันการเงิน และผูประกอบการ 

อีกทั้งยังเปนสวนที่รับปรึกษา แนะนํา ใหความรู และขอมูลเพิ่มเติมแกผูสนใจที่

มีขอสงสัยและตองการซักถามรายละเอียดดานพลังงานดวย โดยไดดําเนินการ

บริหารและปรับปรุงมาอยางตอเนื่องทุกป

• การจัดงาน ESCO Fair ในกรุงเทพฯ
เปนงาน Fair ขนาดใหญ ประจําปของ ESCO  ในพื้นที่ กทม. โดยใช

ชื่องานวา Thailand ESCO Fair จัดขึ้นปละครั้ง รวมจัดไปแลวทั้งหมด 6 ครั้ง
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กิจกรรมสงเสริมธุรกิจ ESCO (ตอ)

• การจัดงาน ESCO ภูมิภาค
จัดขึ้นเพื่อเปนการสงเสริม เผยแพร และกระจายความรูความเขาใจ

ของแนวคิดธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน และใหผูประกอบการสนใจทีจ่ะลงทุน

ดานการอนุรักษพลังงานไดเจรจาดานธุรกิจอนุรักษพลังงานรวมกับบริษัทจัด

การพลังงานไดอยางตรงเปาหมายที่ผูประกอบการตองการ 

• การจัดงาน ESCO Business Matching
เพื่อใหผูประกอบการที่สนใจดําเนินงานดานอนุรักษพลังงานไดพบ

และหารือกับบริษัท ESCO โดยตรง โดยจัดมาแลวทั้งสิ้นจํานวน 21 ครั้ง ซึ่งจัดขึ้น

ทั้งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล และตางจังหวัด
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กิจกรรมสงเสริมธุรกิจ ESCO (ตอ)

• การจัดประชุม ESCO Bank networking
เปนการประชุมหารือระหวางบริษัทจัดการพลังงาน สถาบันการเงิน สถาบันพลังงานฯ 

พพ. และหนวยงานอืน่ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาและสรางความเขมแข็งของเครือขาย โดยในปถัดไป จะ
ผลักดันใหสถาบันการเงินที่เปนเครือขายความรวมมือกับสถาบันพลังงานฯ ภายใตโครงการฯ ไดมี
บทบาทมากขึ้น และเสนอใหมีปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุม ESCO – Bank Networking ใหมี
รูปแบบใหมๆ
 

• การสรางเครือขายความรวมมือระหวางบริษัทจัดการพลังงาน 

      กลุมผูผลิต/จําหนายอุปกรณประสิทธิภาพสูง และสถานประกอบการ 
เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในกลุมผูผลิต/จําหนายอุปกรณประสิทธิภาพสูง และ

เผยแพรความรูความเขาใจในเรื่องการอนุรักษพลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงานโดยแยกตาม
กลุมโรงงานและอาคารกลุมเปาหมายที่สามารถใชเทคโนโลยีหรืออุปกรณประหยัดพลังงาน
ประสิทธิภาพสูงแตละชนิดนั้นๆ เพื่อผลักดันใหมีการรวบรวมขอมูลเครือขาย
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กิจกรรมสงเสริมธุรกิจ ESCO (ตอ)

• การจัดอบรมพัฒนาบุคลากรเชิงวิชาการ
อบรมสัมมนาใหความรูกับบุคลากรที่เกี่ยวของในธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน เพื่อสราง

ความรู ความเขาใจในกลไกของบริษัทจัดการพลังงาน หรือสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหไดความรูตรง
ตามกลุมเปาหมาย 

• กิจกรรมเยี่ยมชมสถานประกอบการที่

      ประสบความสําเร็จจากการใชบริการ ESCO
จัดใหมีการเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบผลสําเร็จดานการอนุรักษพลังงานและ

พลังงานทดแทน โดยการใชบริการจากบริษัท ESCO เพื่อเพิ่มพูนความรูและไดรับประสบการณตรง
ดานการอนุรักษพลังงาน กอใหเกิดความเขาใจ และความเชื่อมั่นถึงการดําเนินการของบริษัทจัดการ
ดานพลังงาน และเปนตัวเลือกใหมสําหรับการอนุรักษพลังงาน ใหกับผูประกอบการโรงงานและอาคาร
รวมทั้งผูสนใจทั่วไป
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กิจกรรมสงเสริมธุรกิจ ESCO (ตอ)

• การจัดประชุมประสานงานความรวมมือกับหนวยงาน

        บริษัทจัดการพลังงานของตางประเทศ 
สรางเครือขายความสัมพันธตางประเทศ รวมกับสมาคม ESCO และหนวยงานที่

เกี่ยวของ ของประเทศญี่ปุน เกาหลี เวียดนาม สิงคโปร และ จีน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ขอมูล 
ประสบการณ และศึกษาแนวทางการรวมมือกันอนุรักษพลังงานดวยระบบ ESCO ในอนาคต
 
• การจัดทําสื่อเผยแพรผลสําเร็จและผลการดําเนินงานการสงเสริมธุรกิจ 

ESCO ในรูปแบบเอกสารและวีดีทัศน
- รายงานประจําปสถานภาพธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Annual Report)
- เอกสารเผยแพรกรณีศึกษาของโครงการที่ประสบความสําเร็จซึ่งที่ดําเนินการโดยกลไก

บริษัทจัดการพลังงาน
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กิจกรรมสงเสริมธุรกิจ ESCO (ตอ)

      ภารกิจที่สําคัญคือ ทําใหสถาบันการเงินเขาใจธุรกิจ ESCO 

การที่ พพ. ไดจัดตั้ง ESCO Revolving Fund ขึ้นมา ก็เปน

มาตรการขอหนึ่งที่ทําใหธนาคารยินดีปลอยกูเพิ่มหลังจากที่ 

ESCO ไดไปกูจาก ESCO Fund แลวสวนหนึ่ง
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• ปจจุบัน สถาบันพลังงานฯ ไดลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) กับบริษัท

จัดการพลังงานไปแลวเปนจํานวน 57 บริษัท และสถาบันการเงิน 5 

ธนาคาร

• เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ไดมีการจดทะเบียนจัดตั้ง “สมาคมบริษัท

จัดการพลั งงานไทยขึ้น” เพื่ อให เกิดการรวมกลุมกันระหวาง

ผูประกอบการธุรกิจ ESCO อยางเปนรูปธรรม โดยมีคุณอาทิตย เวชกิจ 

เปนนายกสมาคม ปจจุบันมีสมาชิก 35 บริษัท

• ผลการดําเนินงานระยะเวลา 6 ปที่ผานมา ทําใหเกิดการลงทุน 10,192 

ลานบาท จากภาคอุตสาหกรรม 9,577 ลานบาท และภาคอาคาร 615 

ลานบาท สามารถประหยัดพลังงานได 90 ktoe มูลคา 2,600 ลานบาท

ผลการดําเนินงาน
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ผลการดําเนินงาน

สาํหรบัผลการดาํเนินงานปีที่ผ่านมาเกิดการลงทุนมากที่สุด
โดยมีมูลค่า 6,400 ล้านบาทต่อปี เนื่องจากมีโครงการติดตัง้ระบบ
โซล่าร์เซลล์ มูลค่าประมาณ 5,400 ล้านบาท สามารถประหยดั
พลงังานได้ 22.21 ktoe หรือประหยดัได้ 1,400 ล้านบาทต่อ โดยมี
จาํนวนมาตรการในภาคอตุสาหกรรม ที่มีการดาํเนินการมากที่สุด 
คือ ระบบอากาศอดั (Air Compressor) รองลงมา คือ ระบบแสง
สว่าง (Lighting) และเครื่องทํานํ้าเยน็ประสิทธิภาพสูง (High
Efficiency Chiller) ตามลาํดบั และมาตรการในภาคอาคารธรุกิจที่
ได้ดาํเนินการมากที่สุด คือ ระบบแสงสว่าง (Lighting) รองลงมา 
คือ เครื่องทาํนํ้าเยน็ประสิทธิภาพสงู (High Efficiency Chiller) และ
อปุกรณ์ปรบัความเรว็รอบมอเตอร ์(Variable Speed Drive: VSD) 
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         การสงเสริมบริษัท ESCO ใหมีความรูตามมาตรฐานสากล 

มี จรรยาบรรณ  โดย เนน ใน เ รื่ องการทํ า สัญญา  Energy 

Performance Contract (EPC) ที่ละเอียด ถูกตอง เปนธรรมทั้ง 2 

ฝาย การสรางมาตรฐาน Measurement and Verification (M&V) 

ใหเปนที่ยอมรับ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูประกอบการและ

สถาบันการเงิน ซึ่งจะทําใหการใหบริการของ ESCO ไดรับการ

ยอมรับและเพิ่มขึ้นอยางยั่งยืนตอไป

การสงเสริมธุรกิจ ESCO ในอนาคต
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ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
ESCO Information Center

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
โทรศัพท 0-2345-1250-1 โทรสาร 0-2345-1258
E-mail: admin@thaiesco.org
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