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ประวัติความเป็ นมา
ชื่อบริ ษทั

บริษทั เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อิ นเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด
Excellent Energy International Co., Ltd. (EEI)

ทะเบียนการค้า

0105542011771

วันที่เปิ ดดําเนิ นการ

15 กุมภาพันธ์ 2542

ทุนจดทะเบียน

26 ล้านบาท

ที่ตงั ้ สํานักงาน

475 อาคารสิรภิ ญ
ิ โญ ชัน้ 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

+66 (0) 2201-3466 (Auto), +66 (0) 2640 0270

โทรสาร

+66 (0) 2201-3465

Website

http://www.eei.co.th

E-mail address

marketing@eei.co.th

ผูก้ ่อตัง้

จัดตัง้ โดยกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญด้านพลังงานและนักธุรกิจชัน้ นําของประเทศ
ไทย ร่วมกับ บริ ษทั ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน), Global Energy
Partners LLC (Global) และ Electric Power Research Institute
(EPRI) จากสหรัฐอเมริกา

EEI เป็ นบริ ษัท จัด การพลัง งาน (Energy
Service Company: ESCO) ซึ่ ง ประสบ
ความสํ า เร็ จ รายแรกและรายเดี ย วของ
โครงการนําร่องบริษทั จัดการพลังงานซึ่งได้รบั
การสนับสนุนส่งเสริ มจากทางรัฐบาลไทยและ
ธนาคารโลก ตัง้ แต่ปี 2542

EEI ได้ ร บั รางวัล บริ ษัท จัด การพลัง งานดี เ ด่ น ปี
2552-2556 (ESCO Excellence Award 2009-2013)
ซึ่ ง เป็ น 5
ปี ซ้ อ นที่ บริ ษั ท ได้ ร ับ โดยสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย กรม
พัฒ นาพลัง งานทดแทนและอนุ ร ัก ษ์ พ ลัง งาน
กระทรวงพลังงาน
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รูปแบบการดําเนินงาน
บริ ษทั เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อิ นเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด (EEI) คือ บริษทั จัด
การพลังงาน (Energy Service Company หรือ ESCO) ซึง่ ให้บริการหลักด้านการพัฒนาและจัดการ
ประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency Management)แบบครบวงจร EEI มีความเชีย่ วชาญพิเศษ
ด้านโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานร่วม (Cogeneration) และ การจัดการประหยัดพลังงานด้านอื่นๆ รองรับ
ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และอาคารสํานักงานต่างๆ โดยดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการอนุ รกั ษ์
พลังงานแบบครบวงจร โดย EEI จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตัง้ แต่การตรวจสอบการใช้พลังงาน การออกแบบ
และบริหารโครงการ การสนับสนุ นด้านการจัดหาแหล่งเงินทุน การจัดซือ้ จัดจ้าง การควบคุมการติดตัง้
ตลอดจนการตรวจวัดเพื่อพิสจู น์ผลประหยัด (Measurement and Verification System หรือ M&V)
EEI ยังรับประกันผลการประหยัดพลังงาน การลงทุน และค่าใช้จ่ายตัง้ แต่เริม่ ต้นโครงการ จวบ
จนกระทังสิ
่ น้ สุดระยะเวลาคืนทุน และรับผิดชอบชดเชยหากผลประหยัดดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นไปตาม
เป้ าหมายทีก่ ําหนด ซึง่ ทําให้เจ้าของโรงงาน/อาคารและผูล้ งทุนมันใจได้
่
ว่าจะได้รบั ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนสูงสุด (Maximize Profit) และปราศจากความเสีย่ งทางเทคนิคจากการลงทุนในโครงการ
(Technical Risk Free Solution)
EEI ดําเนินการโดยทีมงานมืออาชีพทีม่ ปี ระสบการณ์เชีย่ วชาญในหลายสาขา และใช้เทคโนโลยี
พลังงานประสิทธิภาพสูงทีพ่ สิ จู น์แล้วจากทัวโลก
่
EEI ได้รบั การสนับสนุ นจาก พันธมิตร ชัน้ นําทัง้ ในประเทศ และในระดับสากล อาทิเช่น
Electric Power Research Institute (EPRI) สถาบันวิจยั ด้านพลังงานทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในสหรัฐอเมริกา,
Global Energy Partners LLC (Global) บริษทั วิศวกรรมพลังงานทีม่ ปี ระสบการณ์จากสหรัฐอเมริกา,
บริ ษทั ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริษทั ทีป่ ระกอบกิจการด้านการลงทุนและให้คาํ ปรึกษา
ด้านการเงิน รวมทัง้ EEI ยังได้รบั การยอมรับจากทางสถาบันการเงินและกองทุนพลังงานชัน้ นําของ
เอเซียซึง่ บริหารจัดการเงินลงทุนให้แก่สถาบันการเงิน เช่น ADB และ JBIC ทําให้ EEI ได้รบั ความ
ไว้วางใจและเชื่อมันจากกลุ
่
่มธุรกิจ/อุตสาหกรรมต่างต่างให้เป็ นผูด้ าํ เนินการและบริหารจัดการแบบครบ
วงจรทัง้ ระบบให้แก่โครงการขนาดใหญ่หลายแห่ง
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บริการของ EEI
บริการหลักของ EEI แบ่งออกได้เป็ น 6 รูปแบบ คือ
1. บริการด้านการจัดการพลังงานพร้อมรับประกันผลประหยัด (ESCO Performance
Guaranteed Service)
คือ การเข้าไปรับดําเนินการและบริหารจัดการแบบครบวงจร ตัง้ แต่การตรวจสอบการใช้พลังงาน
การออกแบบและบริหารโครงการ การสนับสนุ นด้านการจัดหาแหล่งเงินทุน การจัดซือ้ จัดจ้าง
บริหารจัดการและควบคุมการติดตัง้
ตลอดจนการตรวจวัดเพื่อพิสจู น์ผลประหยัดให้แก่
ผูป้ ระกอบการ พร้อมทัง้ มีการรับประกันถึงผลการประหยัด (Performance Guarantee Service)
และรับผิดชอบชดเชยหากผลประหยัดไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายทีก่ ําหนด
ค่าประหยัดพลังงาน
ที่รบั ประกัน

=

ค่าการใช้พลังงาน
พื้นฐานรับประกัน

-

ค่าพลังงานหลังการ
ปรับปรุงที่รบั ประกัน

2. บริการด้านการจัดการพลังงานพร้อมรับประกันผลงาน (ESCO Performance Base
Service)
คือ การเข้าไปรับดําเนินการและบริหารจัดการแบบครบวงจร ตัง้ แต่การตรวจสอบการใช้พลังงาน
การออกแบบและบริหารโครงการ การสนับสนุ นด้านการจัดหาแหล่งเงินทุน การจัดซือ้ จัดจ้าง
บริหารจัดการและควบคุมการติดตัง้
ตลอดจนการตรวจวัดเพื่อพิสจู น์ผลประหยัดให้แก่
ผูป้ ระกอบการ พร้อมทัง้ มีการรับประกันผลงานทีเ่ กิดขึน้ (Performance Base Service) โดยไม่
รับค่าบริการหากผลประหยัดไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายทีก่ ําหนด
3. บริการคําปรึกษาทางด้านการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการ (Project Management
Consultancy/Owner Engineer/Project Advisory)
คือ บริการให้คาํ ปรึกษาทางด้านการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการอย่างครบวงจร ควบคุม
โครงการขนาดใหญ่ ตัง้ แต่การตรวจสอบการใช้พลังงาน การออกแบบและบริหารโครงการ การ
จัดซือ้ จัดจ้าง บริหารจัดการและควบคุมการติดตัง้ ตลอดจนการตรวจวัดเพื่อพิสูจน์ผลประหยัด
ให้แก่ผปู้ ระกอบการ รวมถึงให้การปรึกษาแนะนํ าการลงทุน
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4. บริ การที่ ปรึกษาวิ ศวกรอิ สระ (Independent Engineer/Lender Engineering)
คือ บริการให้คําปรึกษาด้านวิศวกรรม ครอบคลุมตัง้ แต่การตรวจสอบความเหมาะสมเชิงเทคนิค
และการเงินของรายงานการศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility study) และความพร้อมของ
โครงการทัง้ ในแง่กฏหมาย สิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย การติดตามและรายงานความคืบหน้าของ
การก่อสร้าง (Construction Phase) และการดําเนินโครงการ (Operation Phase) และให้
คําแนะนํ าที่เป็ นประโยชน์แก่ธนาคารหรือผูล้ งทุน รวมไปจนถึง Owner ของโครงการ เพื่อช่วย
ป้ องกันปั ญหาต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และส่งผลในทางลบทัง้ ต่อโครงการและผูล้ งทุน
5. บริ การพัฒนาการปฏิ บตั ิ การและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้ า (O&M Service)
คือ บริการให้คําปรึกษาในการพัฒนาการปฏิบตั กิ ารและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้ า จัดเตรียมความ
พร้อม การฝึ กอบรมของทีมปฏิบตั กิ ารและบํารุงรักษาก่อนการเริม่ เดินเครื่องของโรงไฟฟ้ า และ
เมื่อโรงไฟฟ้ าเริม่ เดินเครื่อง ให้คําปรึกษาในการควบคุมและดูแลการปฏิบตั กิ ารและบํารุงรักษา
โรงไฟฟ้ า ณ พืน้ ทีโ่ รงไฟฟ้ า เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า ทีมปฏิบตั กิ ารและบํารุงรักษาสามารถดําเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามทีก่ ําหนดไว้
6. บริ การพัฒนาและติ ดตัง้ ระบบติ ดตามการดําเนิ นงานโรงไฟฟ้ า (Plant Monitoring
System: PMS)
คือ บริก ารออกแบบระบบ กํ าหนดขอบเขตของการติด ตัง้ รวมทัง้ การออกแบบและพัฒ นา
Software (ด้านวิศวกรรม และด้านโปรแกรมการทํางาน) และจัดซื้อ – จัดจ้างสําหรับอุปกรณ์
Hardware และ Software,ควบคุมงานติดตัง้ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรวจวัดต่างๆ ในโครงการ
พร้อมทําการทดสอบการใช้งานของระบบ และการควบคุมดูแลระบบ
PMS ซึง่ ทํางานตามโครงสร้างการบริหารโครงการ ดังนี้
6.1. ส่วนบริหารโครงการ (Project Management)
ทําหน้ าที่ในการบริหาร ควบคุม การดําเนินการทัง้ หมดให้มคี ุณภาพตามขอบเขตงาน และ
แผนการดําเนินงานที่กําหนด และเป็ นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับคณะทํางาน
ของโรงงาน และการติดต่อประสานงานภายในคณะทํางานทัง้ หมด
6.2. ส่วนวิเคราะห์ระบบงาน (System Analysis)
ทํ า หน้ า ที่ใ นการศึก ษากระบวนการทํ า งานและการเดิน เครื่อ งของโรงไฟฟ้ า และนํ า ผล
การศึกษาไปวิเคราะห์ เพื่อกําหนดฟั งก์ชนการทํ
ั่
างาน การส่งผ่านข้อมูล (Information Flow)
ลัก ษณะการใช้ข้อ มูล รายงาน สําหรับผู้ใ ช้งานที่เ กี่ยวข้องต่ างๆ ไปจัด ทําข้อ กําหนดการ
ทํางานของระบบ (Functional Specification)
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6.3. ส่วนออกแบบระบบ (System Engineering)
ทํา หน้ าที่ใ นการออกแบบรายละเอียดระบบทัง้ หมด ทัง้ ในด้าน Function การใช้ง าน
Hardware Software และ Information Architecture รวมทัง้ รับผิดชอบในการกําหนด
รายละเอียด การคัดเลือก และการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดการทํางาน
ของระบบ
6.4. ส่วนพัฒนาโปรแกรมระบบ SCADA (SCADA Programming)
ทําหน้าทีใ่ นการพัฒนาจัดทําโปรแกรมและฐานข้อมูลระบบ SCADA ให้เป็ นไปตาม Function
การใช้งานทีก่ ําหนด
6.5. ส่วนติดตัง้ อุปกรณ์ระบบ (System Installation)
ทําหน้ าที่ค วบคุมการติด ตัง้ อุ ปกรณ์ ได้แก่ มิเ ตอร์วดั ไฟฟ้ า มิเ ตอร์วดั ไอนํ้ า เครื่องมือ วัด
อุ ณ หภูม ิ ความดันไอนํ้ า อุ ปกรณ์ ระบบ อุ ปกรณ์ ค อมพิว เตอร์ รวมทัง้ การเดินสายไฟฟ้ า
สายสัญญาณ และการเดินสายระบบเครือข่าย SCADA

ความเชี่ยวชาญพิเศษ
EEI สามารถให้บริการได้ทุกประเภทอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม เช่น

โดยมองภาพรวมทุกระบบแล้วเสนอ

 Cogeneration System (Natural Gas, Biomass, Coal)
 Renewable Power Plant
 Solar Power Plant
 Waste to Energy, Waste Heat Recovery to Energy System
 Boiler System
 Plant Monitoring System
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รูปแบบการลงทุนและการรับประกัน
ในกรณีท่ใี ห้บริการด้านการจัดการพลังงานพร้อมรับประกันผลประหยัด (ESCO Performance
Guaranteed Service) ลูกค้ามีทางเลือกในการลงทุนได้ 2 ทางเลือกดังต่อไปนี้
1. ลูกค้าเป็ นผู้รบั ผิดชอบด้านการลงทุน
2. ผูล้ งทุน และ/หรือ ลูกค้าร่วมลงทุน
ซึง่ ในทุกๆ ทางเลือก EEI เป็ นผูบ้ ริหารและจัดการโครงการ รวมถึงการรับประกันผลประหยัด

รูปแบบการรับประกัน
รูปแบบการรับประกัน ผูป้ ระกอบการ (หรือผูล้ งทุน) จะได้รบั การรับประกันจาก EEI ว่าผลประหยัด
ทีไ่ ด้รบั จากโครงการจะเพียงพอทีจ่ ะสามารถนํ าไปชําระคืนเงินลงทุนทัง้ หมด รวมทัง้ ดอกเบีย้
หากค่าพลังงาน และ/หรือ ค่าใช้จ่าย ทีป่ ระหยัดได้จริงตํ่ากว่าค่าผลประหยัดทีก่ ําหนดในสัญญา แล้ว
EEI จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบส่วนต่างทัง้ หมด แต่หากค่าพลังงาน และ/หรือ ค่าใช้จา่ ยทีป่ ระหยัดได้นนั ้ สูงกว่าค่า
ผลประหยัดทีไ่ ด้กําหนดในสัญญาฯ แล้ว EEI และผูป้ ระกอบการ (หรือผูล้ งทุน) จะได้รบั ส่วนแบ่งวงเงินส่วน
ทีป่ ระหยัดได้ตามอัตราส่วนทีก่ ําหนดร่วมกัน
โดยจะแบ่งออกเป็ น 2 รูปแบบขึน้ กับรูปแบบการลงทุน คือ
1.1 สัญญารับประกันแบบประกันผลประหยัด (Guaranteed Savings Option) ใช้ในกรณีท่ี
ผูป้ ระกอบการรับผิดชอบเรื่องการลงทุนเอง โดย EEI จะเป็ นผูร้ บั ประกันผลประหยัดได้จาก
การลงทุนดังกล่าว ซึง่ หากภายหลังการดําเนินโครงการผลการประหยัด ไม่เป็ นไปตามที่
รับประกันไว้ EEI จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบส่วนต่างค่าพลังงานทีป่ ระหยัดได้จริงกับค่าทีร่ บั ประกันไว้

Page 6/8
Update as of 2014-09-10

Company Profile
1.2 สัญญารับประกันแบบแบ่งผลประหยัด (Shared Savings Option) ใช้ในกรณีทม่ี ผี ลู้ งทุน
มาลงทุน หรือลูกค้าร่วมลงทุนกับผูล้ งทุน ค่าพลังงานทีป่ ระหยัดได้จะนํามาแบ่งผลประโยชน์
ตามสัดส่วนตามทีไ่ ด้ตกลงร่วมกัน หากค่าพลังงานทีป่ ระหยัดได้ต่าํ กว่าทีก่ ําหนดไว้ตามสัญญา
EEI จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในส่วนต่างดังกล่าว ทัง้ นี้ เมือ่ สิน้ สุดระยะเวลาของสัญญาแล้ว
ผูป้ ระกอบการจะได้รบั กรรมสิทธิ ์ของโครงการในทันที

ความรับผิดชอบด้านการ
ลงทุน / การรับประกัน
การลงทุน

1.1 Guaranteed Savings
Option
ลูกค้า

1.2 Shared Savings
Option
ผูล้ งทุน และ/หรือ
ลูกค้าร่วมลงทุน

การรับประกัน

EEI

EEI
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ตัวอย่างลูกค้าโครงการ ESCO ของ EEI

BANGKOK PRODUCE
MERCHANDISING PCL.

PATAYA FOOD INDUSTRIES CO., LTD.

SUN FOOD
INTERNATIONAL CO., LTD.

C. GIGANTIC
CARBON
CHUMPORN PALM OIL
INDUSTRY CO., LTD.

NAN-YANG
KNITTING
FACTORY CO.,

THAI GLASS INDUSTRIES PCL.
NONG BUA FARM &
COUNTRY HOME VILLAGE
CO LTD

THONBURI AUTOMOTIVE
ASSEMBLY PLANT CO., LTD.

...และอืน่ ๆอีกมากมาย ตามเอกสารแนบ
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