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โปรแกรมเยี'ยมชมดูงาน  ครั,งที' 2/2557 

อาคาร เอส ซี จ ี344 ปี 
LEED PLATINUM with Chilled Water Storage System 

วนัศุกร์ ที' 5 กนัยายน IJJK 
(รับจาํนวนจาํกัด 44 ท่าน) 

หลกัการและเหตุผล 
 โครงการ “อาคาร เอส ซี จี 100 ปี” ของบริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) (SCG) เป็นโครงการทีUทาง เอส ซี จี มุ่งมัUน ทีUจะ
พฒันาอาคารใหม่ ใหเ้ป็นอาคารเขียวตามเกณฑข์อง USGBC-LEED โดย ตั_งเป้าหมายวา่จะตอ้งเป็นอาคารทีUไดรั้บการประเมินในระดบั 
LEED PLATINUM ในการออกแบบนั_น นอกจากจะตอ้งคาํนึงถึงวสัดุและสภาพแวดลอ้มภายในอาคารแลว้ การใชพ้ลงังานก็คือเป็นหวัใจ
หลกั ในการทาํคะแนน เพืUอใหไ้ดรั้บการประเมินไดถึ้งระดบั PLATINUM 

 
 ในการออกแบบระบบพลงังานจะตอ้งดาํเนินการใหไ้ดดี้กวา่มาตรฐาน Baseline คือ ASHRAE-90.1-2007 โดยจะตอ้งพิจารณา
ตั_งแต่การออกแบบเปลือกอาคาร ใหมี้ค่า Window to Wall Ratio (WWR) ไม่เกิน 40% และเลือกใชก้ระจกสองชั_นแบบมีฉนวน เพืUอป้องกนั
ความร้อน การเลือกใชเ้ครืUองปรับอากาศ และ มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูง นอกจากนี_ เพืUอใหอ้าคารประหยดั “ค่าไฟ” อนัเป็นขอ้กาํหนด
ทางออ้มของ LEED ในการลดการใชพ้ลงังานช่วง Peak Time ของประเทศ อาคาร เอส ซี จี 100 ปี จึงไดอ้อกแบบใหมี้ระบบถังเกบ็นํ,าเยน็ 
เพืUอทาํนํ_ าเยน็ในเวลากลางคืน และนาํมาใชใ้นเวลากลางวนั ดว้ยวธีิการนี_จะทาํใหอ้าคารลดการเปิด Chiller ในเวลากลางวนัจาก 1,100 ตนั 
ลงเหลือ 550 ตนั ได ้ลด Demand การใชพ้ลงังานของประเทศลงไปได ้
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 นอกจากนั_นในส่วนการระบายอากาศจะมีการระบายอากาศใหม้ากกวา่เกณฑ ์ASHRAE-qr.s-rttu อีก 30% เพืUอใหม้ัUนใจวา่
ผูใ้ชง้านในอาคารจะไดรั้บอากาศบริสุทธิw อยา่งเพียงพอ ทาํใหอ้าคารตอ้งติดตั_งระบบแลกเปลี'ยนความร้อนระหว่างอากาศสู่อากาศเพืUอชดเชย
ปริมาณความร้อนทีUเขา้มามาก และ ลดการใชพ้ลงังาน 

 
 

เจ้าของโครงการ : บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
ผู้ออกแบบวศิวกรรมงานระบบ : บริษทั มิตร เทคนิคลั คอนซลัแทน้ท ์จาํกดั 

ผู้ออกแบบสถาปัตย์ : บริษทั Design 103 International จาํกดั 
ผู้ออกแบบวศิวกรรมโครงสร้าง : บริษทั อรุณ ชยัเสรี คอนซลัติ_ง เอน็จิเนียร์ จาํกดั 
ผู้บริหารงานก่อสร้าง : บริษทั Construction Management 49 จาํกดั 
ผู้รับเหมาก่อสร้าง : บริษทั Christiani & Neilsen (Thai) จาํกดั และ บริษทั Jardines Engineering Corporation จาํกดั 

 

สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จึงมีความยนิดีในการจดังานสมัมนาพร้อมการเยีUยมชมดูโครงการ “อาคาร เอส ซี จี 
100 ปี ” ขึ_นเพืUอเป็นประโยชนใ์นการพฒันาวชิาชีพทางดา้นระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และเพืUอใหไ้ดค้วามรู้ในหลกัการออกแบบ 

ควบคุมงาน ก่อสร้าง และ วสัดุ เครื'องจกัรที'จาํเป็น สาํหรับงานอาคารเขียว USGBC-LEED จากอาคารจริงทีUไดรั้บการประเมินในระดบั 
PLATINUM โดยในการจดัเยีUยมชมดูงาน ครั_ งทีU 2/r||u มีโปรแกรมดงัต่อไปนี_  
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กาํหนดการเยี'ยมชมดูงาน  ครั,งที' 2/2557 

อาคาร เอส ซี จ ี344 ปี 
 LEED PLATINUM with Chilled Water Storage System 
วนัศุกร์ ที' 5 กนัยายน IJJK 

 

08:30-09:00 น.  ลงทะเบียน ณ หอ้งประชุม 2 ชั_น 3 อาคาร วสท. 

09:00-09:15 น.  พิธีเปิด 
  โดย... ผศ.ดร.ตุลย ์  มณีวฒันา  นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

09:15-11:00 น.  วทิยากรออกแบบอาคารบรรยายสรุป 
  โดย...คุณ ประพุธ พงษเ์ลาหพนัธ์ุ  
                                        Project Manager บริษทั มิตร เทคนิคลั คอนซลัแทน้ท ์จาํกดั            

11:00-12:00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 

12:00-13:30 น.  นาํคณะออกเดินทางไปยงั “อาคาร เอส ซี จี 100 ปี”  

                                บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  

13:30-13:45 น.    คุณ อานนท ์พุกกะณะสุต ผูจ้ดัการฝ่ายบริการกลาง บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

                             กล่าวตอ้นรับคณะผูบ้ริหารและสมาชิกของสมาคมฯ 

14:00-16:30 น.    นาํคณะเขา้เยีUยมชมหอ้งเครืUอง หอ้งควบคุม และ Cooling Tower  “อาคาร เอส ซี จี 100 ปี” 

16:30 น.   นาํคณะออกเดินทางกลบัอาคาร วสท. 

 

------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ: 

สมาคมฯ ขอยกเลิกการจดัโปรแกรมดงักล่าว กรณีทีUมีผูส้มคัรไม่ถึง �t ท่าน ซึUงสมาคมฯจะแจง้ใหท่้านทราบต่อไป  

 

 

 

 

 



สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย      
AIR - CONDITIONING  ENGINEERING  ASSOCIATION OF THAILAND. 
487 อาคารว.ส.ท. ซอยรามคาํแหง 39(เทพลีลา) แขวงพลบัพลาเขตวงัทองหลางกรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท.์02-318-4119, 02-318-4123 โทรสาร. 02-318-4120  E-Mail :info@acat.or.thhttp://www.acat.or.th 
Co-organized by 

 

 
 

  

แบบตอบรับโปรแกรมเยี'ยมชมดูงาน  ครั,งที' 2/2557 

อาคาร เอส ซี จ ี344 ปี LEED PLATINUM with Chilled Water Storage System 
วนัศุกร์ ที' 5 กนัยายน IJJK 

 (รับจาํนวนจาํกัด 4� ท่าน) 

ชืUอ    นามสกลุ      หมายเลขสมาชิก   

บริษทั       เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี     

ทีUอยู(่สาํหรับออกใบเสร็จ)            

โทรศพัท ์   โทรสาร    มือถือ      

E-mail              

เลขที�สมาชิกสภาวิศวกร(ถ้ามี).....................................................เลขที�ใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ามี)............................................. 

    (กรุณากรอกเลขสมาชิกสภาวิศวกรให้ครบถ้วน  เนื�องจากจะมีผลต่อคะแนน CPD ของท่าน) 

อตัราค่าลงทะเบียน     ชําระเงินภายในวันที' 27 ส.ค.JK  ชําระเงินหลงัวันที' 27 ส.ค.JK 

�สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter   1,800บาท   2,200  บาท  
�บุคคลทัUวไป    2,200บาท   2,600   บาท 

(ราคาดงักล่าวได้รวมภาษมูีลค่าเพิ'ม K% ไว้เรียบร้อยแล้ว) 

หมายเหตุ  
1. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายทีUตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีUจ่าย �% 
2. สมาคมเป็นองคก์รแม่ข่ายของสภาวิศวกรมีหนา้ทีUในการจดักิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืUองใหก้ารรับรองกิจกรรม และจาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) 

ของกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอยา่งต่อเนืUองสามารถออกใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอยา่งต่อเนืUองได ้

 

การเดินทาง 
�ร่วมเดินทางไปกบัรถบสัปรับอากาศสมาคมฯ�สะดวกเดินทางไปเอง 

วธีิการชําระเงนิ   
�เงินสด ณ ทีUทาํการสมาคมฯ  
�เช็คสัUงจ่าย “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
�โอนเงินเขา้บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”   
 ธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  เลขทีUบญัชี  q�� - r - stu|� – q 

กรุณาส่งแฟ็กซ์ใบตอบรับฉบับนี� พร้อมสลิปใบโอนเงิน ไปยังหมายเลขโทรสาร %&-()*-+)&%จึงจะถอืว่าท่านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ 


