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This presentation is for information purposes only and does not constitute or form whole or part of any offer, invitation or solicitation by or on behalf of the Company for sale or 

subscription of or solicitation or invitation of any offer to or recommendation to buy or subscribe for any securities of the Company, nor shall it or any part of it form the basis of or 

be relied on in connection with any contract, commitment or investment decision in relation thereto (“Securities”) in Thailand, the United States or any other jurisdictions. Any 

recipient considering a purchase of Securities is hereby reminded that any such purchase should be made solely on the basis of the information contained in a final offering 

document (which may be different from the information contained in this presentation ) and subject to the selling restrictions set out therein. No public offering of the Securities will 

be made in the United States or in any other jurisdiction outside of Thailand where such an offering is restricted or prohibi ted. This presentation should not be construed as legal, 

tax, investment or other advice. The information contained herein does not take into consideration the investment objectives, financial situation or particular needs of any particular 

investor, and should not be treated as giving investment advice. 

In addition, this presentation contains certain financial information and results of operation, and may also contain certain projections, plans, strategies, and objectives of the 

Company, that are not statements of historical fact which would be treated as forward looking statements that reflect the Company's current views with respect to future events and 

financial performance. These views are based on a number of estimates and current assumptions which are subject to business, economic and competitive uncertainties and 

contingencies as well as various risks which are in many cases beyond the control of the Company, and which may change over t ime and may cause actual events and the 

Company's future results to be materially different than expected or indicated by such statements. No assurance can be given that future events will occur, that projections will be 

achieved, or that the Company's assumptions are correct. Such forward‐looking statements are not guarantees of future performance and accordingly, the actual results, financial 

condition, performance or achievements of the Company may differ materially from those anticipated by the Company in the forward looking statements. The recipient is cautioned 

not to place undue reliance on these forward looking statements. 

In providing this presentation, the Company does not undertake to provide any recipient with access to any additional information or to correct any inaccuracies herein which may 

become apparent.

Disclaimer
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Who is ACE?

“เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลกทีม่ีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และผู้ถอืหุ้น”

ภาพรวมองคก์ร

ผู้น าการผลิตไฟฟ้าชวีมวลในประเทศไทย

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนชัน้น าของไทย

ผู้น าด้านพลังงานสะอาดและพลังงานสีเขยีว

ประสบการณท์ีย่าวนานและม่ันคงกว่า 40 ปี ในอุตสาหกรรมการเกษตรแบบผสมผสานครบวงจร จนเป็นผู้น าระดับแนวหน้า
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Innovative 

Private 

Power 

Producer 

for 

Absolute

Clean 

Energy

ความม่ันคงด้านเชือ้เพลิงจากแหล่งวัตถุดบิชวีมวล
จ านวนมากจากชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

ประสบการณท์ีย่าวนานและม่ันคงใน
อุตสาหกรรมการเกษตรแบบ

ผสมผสานครบวงจร จนเป็นผู้น าระดับ
แนวหน้า

การใช้เทคโนโลยพีัฒนาการผลิต

ทมีวจิัยและพัฒนาทีม่ากด้วยประสบการณ์

ภาพรวมองคก์ร

ภาพรวมของ ACE
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ภาพรวมองคก์ร

Innovative 

Private 

Power 

Producer 

for 

Absolute

Clean 

Energy

โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่ม (Co-generation)

- เปิดด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ 1 โครงการ

คดิเป็นก าลงัการผลติตดิต ัง้ 114.35 เมกะวตัต ์

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์(Solar)

- เปิดด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ 4 โครงการ

- อยู่ระหว่างการพฒันา 2 โครงการ

คดิเป็นก าลงัการผลติตดิต ัง้ 5.32 เมกะวตัต ์

โรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิขยะ (MSW)

- เปิดด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ 2 โครงการ

- อยู่ระหว่างการพฒันา - โครงการ

คดิเป็นก าลงัการผลติตดิต ัง้ 12.0 เมกะวตัต ์

โรงไฟฟ้าชวีมวล (Biomass)

- เปิดด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ 12 โครงการ

- อยู่ระหว่างการพฒันา 14+1 โครงการ /1

คดิเป็นก าลงัการผลติตดิต ัง้ 317.9 เมกะวตัต ์

โครงการทัง้หมด 35+1 โครงการ/1 

(ด าเนินการแลว้ 19 โครงการ)

439.67+9.9 เมกะวตัต ์/1

ก าลงัการผลติตดิต ัง้ทีค่าดการณ์

1,000 เมกะวตัต ์(Gross)

โดยมเีป้าหมายการเตบิโตเฉลีย่ 36%

(2562-2567)/2

หมายเหต:ุ  /1 รวมก าลงัการผลิตของ APP ดว้ย โดยอา้งอิงจากรา่งหนงัสือชีช้วน สว่นท่ี 2.2.1 ขอ้ 1.3.3 กลุม่ผูถื้อหุน้ของ APP ไดส้ง่จดหมายแจง้ขอ้เสนอในการขายหุน้สามญัของ APP ใหแ้ก่บริษัท
/2 อตัราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของก าลงัการผลิตติดตัง้ตัง้แต่ปี 2562-2567

ภาพรวมของ ACE
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ภาพรวมองคก์ร
โรงไฟฟ้าชีวมวล ของ ACE - เปิดด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ 12 โครงการ

- อยู่ระหว่างการพฒันา 14+1 โครงการ /1

- รวมเป็น 27 โครงการ คดิเป็นก าลงัการผลติตดิต ัง้ 317.9 เมกะวตัต ์/1 /2 /3

หมายเหตุ:  /1 รวมก าลงัการผลิตของ APP ดว้ย โดยอา้งอิงจากรา่งหนงัสือชีช้วน สว่นท่ี 2.2.1 ขอ้ 1.3.3 กลุม่ผูถื้อหุน้ของ APP ไดส้ง่จดหมายแจง้ขอ้เสนอในการขายหุน้สามญัของ APP ใหแ้ก่บริษัท
/2 ตวัเลขเมกะวตัต์ คือ Capacity MW หรือก าลงัการผลิตติดตัง้
/3 รวมก าลงัการผลิตติดตัง้ของ บมจ. เอือ้วิทยา 26.9 เมกะวตัต ์หลงัจากท าการรบัโอนกิจการเมื่อวนัท่ี 21 สิงหาคม 2563

ACP 1: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดบา้นบงึ 

จ.ชลบุร ี9.9 เมกะวตัต ์

ALCP 1: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดศรเีชยีงใหม่

จ.หนองคาย 9.9 เมกะวตัต ์
AAPP 2: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดโชคชยั

จ.นครราชสมีา 9.9 เมกะวตัต ์

ACP 2: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดโพนทอง 

จ.รอ้ยเอด็ 9.9 เมกะวตัต ์
ALCP 2: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดสิรนิธร 

จ.อบุลราชธานี 9.9 เมกะวตัต ์
AAP 1: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดน ้าพอง 

จ.ขอนแกน่ 9.9 เมกะวตัต ์
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ภาพรวมองคก์ร
โรงไฟฟ้าชีวมวล ของ ACE - เปิดด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ 12 โครงการ

- อยู่ระหว่างการพฒันา 14+1 โครงการ /1

- รวมเป็น 27 โครงการ คดิเป็นก าลงัการผลติตดิต ัง้ 317.9 เมกะวตัต ์/1 /2 /3

หมายเหตุ:  /1 รวมก าลงัการผลิตของ APP ดว้ย โดยอา้งอิงจากรา่งหนงัสือชีช้วน สว่นท่ี 2.2.1 ขอ้ 1.3.3 กลุม่ผูถื้อหุน้ของ APP ไดส้ง่จดหมายแจง้ขอ้เสนอในการขายหุน้สามญัของ APP ใหแ้ก่บริษัท
/2 ตวัเลขเมกะวตัต์ คือ Capacity MW หรือก าลงัการผลิตติดตัง้
/3 รวมก าลงัการผลิตติดตัง้ของ บมจ. เอือ้วิทยา 26.9 เมกะวตัต ์หลงัจากท าการรบัโอนกิจการเมื่อวนัท่ี 21 สิงหาคม 2563

ACP 3: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดบ่อพลอย 

จ.กาญจนบุร ี9.9 เมกะวตัต ์

AAPP 1: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดตานี 

จ.สุรนิทร ์9.9 เมกะวตัต ์
ABA 1: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดเถนิ 

จ.ล าปาง 9.9 เมกะวตัต ์

AAE: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดเมอืงโคราช 

จ.นครราชสมีา 9.9 เมกะวตัต ์
ABE: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดดอนมนต ์

จ. บรรีมัย ์ก าลงัการผลติตดิต ัง้รวม 9.5 เมกะวตัต ์
SBM: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดสตกึ

จ. บรรีมัย ์ก าลงัการผลติตดิต ัง้รวม 7.5 เมกะวตัต ์
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โรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิขยะของ ACE 

ภาพรวมองคก์ร

หมายเหตุ: /1 ตวัเลขเมกะวตัต์ คือ Capacity MW หรือก าลงัการผลิตติดตัง้

- จ านวน 2 โครงการ ก าลงัการผลติตดิต ัง้ 12 เมกะวตัต ์/1

ALCP 3: โรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิขยะ จ.ขอนแก่น 6 เมกะวตัต ์

ALCP 6: โรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิขยะ จ.กระบี ่6 เมกะวตัต ์
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โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่มของ ACE 

ภาพรวมองคก์ร

หมายเหต:ุ /1 ตวัเลขเมกะวตัต์ คือ Capacity MW หรือก าลงัการผลิตติดตัง้

- จ านวน 1 โครงการ ก าลงัการผลติตดิต ัง้ 114.35 เมกะวตัต/์1

AAA: โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่ม จ.ฉะเชงิเทรา 114.35 เมกะวตัต ์
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โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์อง ACE

ภาพรวมองคก์ร

หมายเหตุ: /1 ตวัเลขเมกะวตัต ์ คือ Capacity MW หรือก าลงัการผลิตติดตัง้

- จ านวน 4+2 โครงการ ก าลงัการผลติตดิต ัง้ 5.02 เมกะวตัต ์/1

ACE Solar 3: โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

จ.ชลบุร ี

ACE Solar 3: โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

(สว่นขยาย) จ.ชลบุร ี

ACE Solar 4: โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

จ.นครราชสมีา

ACE Solar 5: โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

จ.สมุทรสาคร

ACE Solar 6: โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

จ.นครราชสมีา
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ทีม่า: ERC, เว็บไซตบ์รษัิท และรายงานประจ าปี
หมายเหตุ :  /1 ค่าเฉล่ียอตัราความสามารถในการขายไฟฟ้า (Capacity Factor) ของโรงไฟฟ้าของบรษัิท

Innovative 

Private 

Power 

Producer 

for 

Absolute

Clean 

Energy

ACE at a Glance

ความสามารถในการเผาส่วนผสมเชือ้เพลงิทีม่คีวามชืน้สูงไดถ้งึ 65%

โดยเป็นน ้า 65% ชวีมวล 35%

ซึง่มากกว่าผูผ้ลติรายอืน่ทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิทีม่คีวามชืน้ไดไ้ม่เกนิ 40%

ผูช้นะการประมูล SPP Hybrid Firm Bidding 

ทีไ่ดร้บัสดัสว่นก าลงัการขายไฟฟ้าตามสญัญามากทีสุ่ด

Unit : เมกะวตัต์

มอีตัราการใชก้ าลงัการผลติเพือ่ขายตามสญัญามากกว่า 

90%/1

- โรงไฟฟ้าชวีมวลของ ACE มอีตัราการใชก้ าลงัการผลติเพือ่ขายตามสญัญา 97% 

ในขณะทีผู่ผ้ลติรายอืน่ทีอ่ยู่ในตลาดหลกัทรพัย ์มอีตัราการใชก้ าลงัการผลติเพือ่

ขายตามสญัญาเพยีง 96%

- โรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิขยะของ ACE มอีตัราการใชก้ าลงัการผลติ 95% ในขณะที่

ผูผ้ลติรายอืน่ทีอ่ยู่ในตลาดหลกัทรพัย ์มอีตัราการใชก้ าลงัการผลติไดเ้พยีง 72%

- โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่มของ ACE มอีตัราการใชก้ าลงัการผลติขายตาม

สญัญา 82% ในขณะทีผู่ผ้ลติรายอืน่ทีอ่ยู่ในตลาดหลกัทรพัย ์มอีตัราการใชก้ าลงั

การผลติเพือ่ขายตามสญัญา ไดเ้พยีง 81%

ภาพรวมองคก์ร

196

76
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449.57 449.57

1,000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024

449.57

พฒันาการทีส่ าคัญของบริษัท

“เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลกทีมี่ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น”

2567:
คาดว่าจะมีก าลงัการผลติตดิตัง้ 
1,000 PPA เมกะวตัต์ และ
กลายเป็นผูผ้ลติไฟฟ้าชีวมวลราย
ใหญ่ท่ีสดุของประเทศไทย

2565: 
คาดว่าจะเปิดด าเนินการ
เชิงพาณิชย ์(COD) ตาม
แผนทัง้หมด/2 (449.57 
เมกะวตัต)์ /3

1979/1 (40 ปีทีแ่ล้ว): 
Shaiyo Triple A Group 
ผูบ้รหิารมีประสบการณ์
ผลิตและส่งออกขา้ว 
ขา้วโพด มนัส าปะหลงั และ
ไมส้บัชัน้น  าของโลก ซึ่งมี
ความเช่ียวชาญในธรุกิจ
อตุสาหกรรมการเกษตรและ
วิจยัพฒันาพนัธุไ์มต้น้เรว็
และมีความสนใจในธรุกิจ
พลงังาน

2559: 
โรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิขยะ VSPP
“ALCP” เริม่เปิดด าเนนิการ
(COD)

2558:
ก่อตัง้ บรษัิท Absolute 
Clean Energy (ACE) ใน
ฐานะ บรษัิท โฮลดิง้ดว้ย
ทนุจดทะเบียนเริม่แรก 0.5 
ลา้นบาท

2560: 
โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้น
รว่ม SPP “AAA” เริม่เปิด
ด าเนินการ (COD)

2560: 
ชนะการประมลูโรงไฟฟ้า 
SPP Hybrid 4 โครงการ 
รวมทัง้สิน้ 93 เมกะวตัต์

2561: 
โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์VSPP เริม่
เปิดด าเนินการ (COD)

2555: 
โรงไฟฟ้าชีวมวล VSPP 
“ACP1”  เริม่เปิดด าเนินการ
(COD)

หน่วย:เมกะวตัต ์

ก าลังการผลิตรวมของ ACE/3 (เมกะวัตต)์ 

หมายเหต:ุ /1 http://www.saaa.co.th/SAA_ENG/home.php
/2 เวลาท่ีคาดการณโ์ดยประมาณ: ปัจจบุนั คณะอนญุาโตตลุาการมีค  าชีข้าดให ้กฟภ.คืนสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแลว้ โดยอยูร่ะหว่างการเจรจารายระเอียดของสญัญากบักฟภ. และโดยทั่วไปโรงไฟฟ้าจะใชเ้วลา
ก่อสรา้งประมาณ 2 ปี จึงคาดไดว้า่จะ COD ไดภ้ายในปี 2565

/3 ก าลงัการผลติไฟฟ้ารวมก าลงัการผลิต (เมกะวตัต)์ ของโครงการ APP ตามบนัทึกความเขา้ใจ ACE จะรวมโครงการ APP เขา้มาในกลุ่มบรษัิท
/4 ก าลงัการผลิตติดตัง้โรงไฟฟ้าชีวมวลของ บมจ.เอือ้วทิยา ซึ่งบรษัิทฯรบัโอนกิจการมาเมื่อวนัท่ี 21 สิงหาคม 2563

ภาพรวมองคก์ร

2563: 
จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย
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ประเภทโรงไฟฟ้า

ชวีมวล กา๊ซธรรมชาติ ขยะ พลงังานแสงอาทติย ์

สดัส่วนการถอืหุน้ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

โครงการปัจจุบนั + 

โครงการทีก่ าลงัพฒันา
12+14+1/1 1 2 4+2

ก าลงัการผลติ 

(เมกะวตัต)์

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า

ให ้กฟภ. กฟผ. และ 

ลูกคา้อุตสาหกรรม (เม

กะวตัต)์

116

201.9
114.35

3.56

1.76
12.0

หมายเหตุ: /1 รวมก ำลงักำรผลติ APP 9.9 เมกะวตัต ์

/2 สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกบัลกูคำ้อตุสำหกรรม

รวม: 317.9/1 รวม: 114.35 รวม: 12.0

รวม: 5.32/2

94.5
164.31 90 8.9

รวม: 258.81/1 รวม: 90 รวม: 8.9

รวม: 5.32

โครงกำรปัจจุบนั โครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ + รอกำรพฒันำ

Portfolio ธุรกจิ ACE ในประเทศไทย

/1

/1

3.56

1.76

COD:            245.91

Pipeline:       203.66

รวม:          449.57

COD:            19

Pipeline:       17/1

รวม:           36/1

COD:            196.96

Pipeline:       166.07

รวม:             363.03

17

ภาพรวมธุรกจิของบริษัท
ภาพรวมองคก์ร



สุรนิทร:์

• No. 3

ขอนแก่น:

• No. 2 และ 9

รอ้ยเอด็:

• No. 5

หนองคาย:

• No. 6

ล าปาง:

• No. 7

อบุลราชธานี:

• No. 8

ฉะเชงิเทรา:

• No. 10

กาญจนบุร:ี

• No. 11

ก าแพงเพชร:

• No. 20, 21

• SPP – Hybrid

ศรษีะเกษ:

• No. 29

สุพรรณบุร:ี

• No. 22

นครปฐม:

• No. 23

อ านาจเจรญิ:

• No. 26

ลพบุร:ี

• No. 27

กระบี:่

• No. 19

ปราจนีบุรiี:

• No. 28

ระนอง:

• SPP - Biomass

นครศรธีรรมราช:

• 2 SPP - Biomass

ชลบุร:ี

• No. 1, 12,  14, 25, 30

สมุทรสาคร:

• No.15 

นครราชสมีา:

• No. 4, 13 ,16, 24,31, 32

ประเภท MW ตดิต ัง้ PPA MW ต ำแหนง่ COD / SCOD วนัที่ สถำนะ

1 VSPP - Biomass 9.9 8 ชลบรุี 4/24/2012

2 VSPP - Biomass 9.9 8 ขอนแกน่ 5/2/2012

3 VSPP – Biomass 9.9 8 สรุนิทร์ 10/30/2012

4 VSPP – Biomass 9.9 8 นตรราชสมีา 1/16/2013

5 VSPP – Biomass 9.9 8 รอ้ยเอ็ด 6/4/2013

6 VSPP – Biomass 9.9 8 หนองคาย 12/26/2013

7 VSPP – Biomass 9.9 8 ล าปาง 7/9/2014

8 VSPP – Biomass 9.9 8 อบุลราชธานี 8/14/2015

9   VSPP – MSW 6 4.5 ขอนแกน่ 11/29/2016

10   SPP   - Cogen 114.35 90 ฉะเชงิเทรา 2/10/2017

11 VSPP – Biomass 9.9 8 กาญจนบรุี 8/16/2017

12 VSPP – Solar Rooftop 1 1 ชลบรุี 11/20/2018

13 VSPP – Solar Rooftop 0.73 0.73 นครราชสมีา 2/22/2019

14   1 Solar Rooftop 1 1 ชลบรุี 9/27/2019

15  1 Solar Rooftop 0.83 0.83 สมทุรสาคร 1/5/2020

16 VSPP-Biomass 7.5 6.5 บรุรัีมย ์(SBM) 24/1/2006

17 VSPP-Biomass 9.5 8 บรุรัีมย ์(UAB) 6/2/2008

18 VSPP - Biomass 9.9 8 นครราชสมีา (UKB) 11/10/2011

19  VSPP – MSW 6 4.4 กระบี่ 28/12/20

  3 SPP – Hybrids

  1 SPP – Hybrid
93 76.31 with in 2022

EIA process

EIA อนุมตั ิ

20 VSPP – Biomass 9.9 8 ก าแพงเพชร Within 2021 อยู่ระหวา่งกอ่สรา้ง

21 VSPP – Biomass 9.9 8 ก าแพงเพชร Within 2022

22 VSPP – Biomass 9.9 8 สพุรรณบรุี Within 2022

23 VSPP - Biomass 9.9 8 นครปฐม Within 2022

24 VSPP - Biomass 9.9 8 นครราชสมีา Within 2022

25 VSPP - Biomass 9.9 8 ชลบรุี Within 2022

26 VSPP - Biomass 9.9 8 อ านาจเจรญิ Within 2022

27 VSPP - Biomass 9.9 8 ลพบรุี Within 2022

28 VSPP - Biomass 9.9 8 ปราจนีบรุี Within 2022

29 VSPP – Biomass 9.9 8 ศรษีะเกษ Within 2022
อยู่ระหวา่งการ

พจิารณาของศาล

30 VSPP – Biomass
/1 9.9 8 ชลบรุี Within 2022 อยู่ระหวา่งการเจรจา/2

31  1  Floating Solar 1.52 1.52 นครราชสมีา Q1 2021 อยู่ระหวา่งการพัฒนา

32  1 Solar Rooftop 0.24 0.24 นครราชสมีา Q4 2020 อยู่ระหวา่งการพัฒนา

รวมทกุ

โครงกำร
449.57 363.03

โครงกำรทีอ่ยู่

ระหวำ่งกำร

พฒันำ

และรอกำร

พฒันำ

(17 โครงกำร

โครงกำรที่

ด ำเนนิกำรแลว้

(19 โครงกำร)

เปิดด าเนนิการเชงิ

พาณิชย ์(COD) แลว้

อยู่ระหวา่งการเจรจา/2

เปิดด าเนนิการเชงิ

พาณิชย ์(COD) แลว้

2

1

บุรรีมัย:์

• No. 17,18

โรงไฟฟ้าของบริษัทมคีวามสมดุล ต าแหน่งทีต่ัง้กระจายตัวอย่างเหมาะสม
ภาพรวมองคก์ร

ที่มา: ขอ้มลู บริษัท ณ สงิหาคม 2563
หมายเหต:ุ /1 รวมก าลงัการผลติของ APP ดว้ย กลุม่ผูถ้ือหุน้ของ APP ไดส้ง่จดหมายแจง้ขอ้เสนอในการขายหุน้สามญัของ APP ใหแ้ก่บริษัท

/2 เวลาที่คาดการณโ์ดยประมาณ: ปัจจบุนั คณะอนญุาโตตลุาการมีค าชีข้าดให ้กฟภ.คืนสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแลว้ โดยอยู่ระหว่างการเจรจารายระเอียดของสญัญากบักฟภ. และโดยทั่วไปโรงไฟฟ้าจะใชเ้วลาก่อสรา้งประมาณ 2 ปี จงึคาดไดว้่าจะ COD ไดภ้ายในปี 2565

ทรัพย์สินโดยรวม

▪ โครงการอยูร่ะหว่างการด าเนินการ
▪ อยู่ระหว่างการพฒันาและรอการ

พฒันา

COD โรงไฟฟ้ำชวีมวล

SCOD โรงไฟฟ้ำชวีมวล

COD โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นรว่ม

COD โรงไฟฟ้ำเชือ้เพลงิขยะ

SCOD โรงไฟฟ้ำเชือ้เพลงิขยะ

SCOD 4 SPP-พลงังำนหมุนเวยีน

ผสมผสำน

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์
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Asia Clean Energy (“ASCE”)

(Holding Company)

100%

(Holding Company)

100%100% 100% 100% 100% 100%

Advance 

Farm Tree

(“AFT”)

1 VSPP

(9.9 MW)

AFT 1

Advance Asia 

Power Plant

(“AAP”)

1 VSPP

(9.9 MW)

AAP 1

(May 12)

Advance Bio 

Asia

(“ABA”)

1 VSPP

(9.9 MW)

ABA1

(Jul 14)

100%

Advance 

Agro Asia

(“AAA”)

1 SPP

(114.35 MW)

AAA 1

(Feb 17)

Advance 

Agro Power 

Plant

(“AAPP”)

3 VSPP

(29.7 MW)

AAPP 1

(Oct 12)

AAPP 2

(Jan 13)

AAPP 3

Advance

Clean Power

(“ACP”)

7 VSPP

(69.3 MW)

ACP 1

(Apr 12)

ACP 2

(Jun 13)

ACP 3

(Aug 17)

ACP 4

ACP 5

ACP 6

ACP 7

Operating Company

Operating Assets

100% 100%

Alliance 

Clean Power

(“ALCP”)

4 VSPP + 2 MSW

(50.6 MW)

ALCP 1

(Dec 13)

ALCP 2

(Aug 15)

ALCP 3

(Nov 16)

ALCP 4

ALCP 5

ALCP 6

ACE Solar

(“ACE Solar”)

2 SPP + 6 VSPP 

(53.02 MW)

Rooftop 
1

(Nov 18)

Rooftop 
2

(Feb 19)

BPP 1

Bio 

Powerplant

(“BPP”)

2 SPP +1 VSPP

(54.9 MW)

BPP 2

BPP 3

Prasatporn

Rungrueng

(“PSPR”)

PSPR 1

1 VSPP

(9.9 MW)

100% 100%

ACE 

SOLAR 1

ACE 

SOLAR 2

Power 

Supply and 

Maintenance 

Service 

(“PSMS”)

Advance 

Power Plant

(“APP”)/1

APP 1

1 VSPP

(9.9 MW)

100%

โครงสร้างองคก์ร
ภาพรวมองคก์ร

หมายเหต:ุ /1 จากบนัทึกความเขา้ใจ ACE จะรวมโครงการ APP เขา้มาในกลุม่โดยมีมลูค่าการซือ้กิจการ
/2 รบัโอนกิจการจาก บมจ.เอือ้วิทยา เมื่อวนัที 21 สิงหาคม 2563

เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD)

อยู่ระหว่างการพัฒนา และระหว่าง
การขอคืนสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า

Satuek Biomass

(“SBM”)/2

99.99%

99.99%

99.99%

Rooftop1
Expansion

(Sep 19)

1 VSPP

(9.9 MW)

1 VSPP

(9.5 MW)

1 VSPP

(7.5 MW)

Rooftop
3

(May 20)
Advance Asia 

Energy

(“AAE”)/2

Advance Bio 

Energy

(“ABE”)/2

ACE 

SOLAR 5

ACE 

SOLAR 6
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นายพระนาย สุวรรณรัฐ , 

กรรมการอสิระ
ประธานกรรมการบริษัท
• ปัจจุบนั : ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกับริหำร / ส ำนกับริหำรกิจกำรเหล่ำกำาำ 
• อ ีตประธำนกรรมกำรไฟฟ้ำนครหลวง / กำรไฟฟ้ำนครหลวง
• อ ีตปล ักระทรวงมหำ ไทย

นายจรูญ อนิทจาร ,

กรรมการอสิระ
• ปัจจุบนั : กรรมกำรกฤษฎีกำ / ส ำนกังำนกฤษฎีกำ
• อ ีตประธำนศำลรัฐธรรมนูญ 
• อ ีตกรรมำธิกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญ / ส ำนกังำนเลขำธิกำรสภำ

ผูแ้ทนรำษฎร
• อ ีตผูพ้ิพำกษำศำลฎีกำ
• อ ีตตุลำกำรศำลปกครองสูงสุ 

นายนึกรัก ใบเงนิ ,

กรรมการอสิระ
กรรมการตรวจสอบ , / กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน
• ปัจจุบนั : ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / บริษทั แอ ๊วำนซไ์ลฟ์

ประกนัาีวิต จ  ำก ั (มหำาน)
• ประสบกำรณ์ : Executive Vice President -

Operation / ธนำคำร ซีไอเอม็บี ไทย จ  ำก ั (มหำาน)

นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา,
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยแีละนวตักรรม
• ปัจจุบนั : กรรมกำร / บริษทั ทรงเมตตำ คอร์ปอเราัน่

จ  ำก ั
• ประสบกำรณ์ : กรรมกำร /บริษทั แอ ๊วำนซ์ อะโกร เอเาีย 

จ ำก ั

นางสาวชลธชิา จิตราอาภรณ์ ,

กรรมการอสิระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
• ปัจจุบนั : ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง, กรรมกำรบริษทั 

และกรรมกำรอิสระ / บริษทั แอ ๊วำนซ์ ไลฟ์ ประกนัาีวิต จ ำก ั
• ปัจจุบนั : กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง / บริษทั ธนำรักษพ์ฒันำ

สินทรัพย ์จ  ำก ั

นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ,

กรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน
• ประสบกำรณ์ : กรรมกำร / บริษทั  บัเบ้ิล เอ (1991) จ ำก ั 

(มหำาน)
• ประสบกำรณ์ : กรรมกำร / บริษทั ไทย เพำเวอร์ ซพัพลำย 

จ  ำก ั
• ประสบกำรณ์ : กรรมกำร / บริษทั 304 อิน สัเตรียล ปำร์ค

จ ำก ั

นายพรเมตต์ ทรงเมตตา,
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบตัการ
• ปัจจุบนั : กรรมกำร / บริษทั ทรงเมตตำ คอร์ปอเราัน่ จ  ำก ั
• ประสบกำรณ์ : กรรมกำร / บริษทั เอเาีย คลีน อิน สัเตรียล

ปำร์ค จ  ำก ั

นางพชันี สุธีวติานันท์ ,

กรรมการอสิระ
กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 
• ปัจจุบนั : กรรมกำรตรวจสอบ / บริษทั แอ ๊วำนซ์ ไลฟ์ ประกนัาีวิต 

จ  ำก ั (มหำาน)
• ประสบกำรณ์ : Assistant Secretary General / 

กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำากำร

นายธนวจิิตร องัคพพิฒันชัย ,

กรรมการบริษัท 
ประธานเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานการเงินและบัญชี, กรรมการบริหาร
• ปัจจุบนั : กรรมกำร / บริษทั อินเตอร์แคร์ แอน ์ เซอร์วิส จ  ำก ั
• ประสบกำรณ์ : Executive Director / บริษทั ายัโยเอเอ จ  ำก ั
• ประสบกำรณ์ : Co-CEO / บริษทั แอ ๊วำนซ์ อะโกร เอเาีย จ  ำก ั

นายธนะชัย บัณฑติวรภูมิ ,
กรรมการบริษัท 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริหาร
• ปัจจุบนั : กรรมกำรบริษทั, กรรมกำรสรรหำและก ำหน ค่ำตอบแทน  

/ บริษทั ซินเนอร์เจติค ออโต ้เพอร์ฟอร์มำนซ์ จ  ำก ั (มหำาน)
• ประสบกำรณ์ : FSVP - Head of Investment 

Banking / บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จ  ำก ั

คณะกรรมการบริษัท
ภาพรวมองคก์ร
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กลยุทธ์ ความสามารถในการแข่งขันและค่านิยมองคก์ร
ภาพรวมองคก์ร

ความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธอ์งคก์ร

ค่านิยมหลักในการปฏิบัตงิานของ ACE

สรา้งประสทิธภิาพ

9 ส 
สรา้งนิสยั

สะสาง

สะอาด

สะดวก
สรา้งสรรคค์วาม

ปลอดภยั

ส่งเสรมิพฒันา

ทมีงาน

ใส่ใจ

สิง่แวดลอ้ม
สุขลกัษณะ

สรา้งนิสยั

การวิจัยและ
พัฒนา

นวัตกรรม
ส าหรับการผลิต

การเติบโตที่
ยั่งยนื

การพัฒนา
ประสิทธิภาพ

การพัฒนาส าหรับผู้ถอืผลประโยชน์

การจัดการ
เชิงระบบ

การพัฒนา
ศักยภาพ
ทางการ
จัดการ

นวัตกรรมการ
ผลิตเพื่อ

ประสิทธิภาพ

แผนพัฒนา
วัตถุดิบตั้งตน้
ระยะยาว

สร้างก าไร
ด้วย CSR

ความยั่งยนื

วัฒนธรรมขององคก์ร

ความรอบรู้

กระจายอ านาจ

ประสานงาน

ซ่ือสัตย์

ปรับตัว

การเป็นผู้ประกอบการ

มุ่งเน้นผลลัพธ์

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การเตบิโตทีย่ั่งยนื
ขององคก์ร
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ความสามารถในการแข่งขัน

ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ

ภาพรวมองคก์รI

IV

III

สารบัญ

ภาวะอุตสาหกรรมและ ศักยภาพในการเติบโตII

ประเด็นที่ส าคัญV



ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพในการเตบิโต

ผู้น าด้านพลังงานสะอาดและพลังงานสีเขยีว
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การใช้ไฟฟ้าเติบโตขึน้อย่างต่อเน่ืองโดยไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนในด้านต่างๆ

การใช้ไฟฟ้าสามารถเตบิโตได้อย่างม่ันคงโดยไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ

ทีม่า : Global Energy Statistical 2018

ภาวะอตุสาหกรรมและศกัยภาพในการเติบโต

การใชไ้ฟฟ้าของโลก

การใชไ้ฟฟ้าในประเทศไทยเทยีบกบั SET Index
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บทบญัญตัปิารสี : กว่า 88% ของประเทศทัว่โลกลงนามในสญัญาบทบญัญตัปิารสี รวมถงึรฐับาลไทย

การปฏวิตัริถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า : แนวโน้มของ EV มาพรอ้มกบั 1) การหา้มใชย้านพาหนะทีใ่ชน้ ้ามนั และ 2) ผูผ้ลติรถยนตป์ระกาศการสนบัสนุนรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า 

เป้าหมายทีจ่ะยกเลกิ
การใชน้ ้ ามนัภายในปี

2040

เป้าหมายทีจ่ะยกเลกิ
การใชน้ ้ ามนัภายในปี

2040

รฐับาลมมีตทิีจ่ะยกเลกิ
การใชน้ ้ ามนัภายในปี

2025 ผูผ้ลติรถยนตช์ ัน้น ามเีป้าหมายทีจ่ะขายเฉพาะรถยนตไ์ฟฟ้า หรอืรถยนต ์Hybrid

ทีม่า : Paris Agreement, Climate change, Vox

แนวโน้มของโลกในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

โลกทีม่ปีรมิาณการปล่อยคารบ์อนเท่ากบัศูนย ์ :    รฐับาลทัว่โลกร่วมมือกนัเพือ่เป้าหมายในการสร้าง คารบ์อนเท่ากบัศูนย ์ภายในปี 2050

ตวัอย่างของ

ประเทศทีก่ าลงั

ด าเนินการ:

Target Date: 2030

Status: In law

Target Date: 2050

Status: In law

Target Date: 2050

Status: In law

Target Date: 2045

Status: Executive Order

ใหส้ตัยำบรรณ

ลงนำม

ไม่ลงนำม / ถอนตวั

นอรเ์วย ์ ฝร ัง่เศส รฐัแครฟิอเนีย สหราชอาณาจกัร

ฝร ัง่เศสสหราชอาณาจกัร เนเธอรแ์ลนด ์

ภาวะอตุสาหกรรมและศกัยภาพในการเตบิโต
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การเตบิโต: 17.90%
(2012-2020)

การเตบิโต: 12.00%
(2018-2030)

การเตบิโต: 19.80%
(2010-2035)

การเตบิโต: 10.50%
(2019-2030)

กมัพูชา ลาว

พม่า เวยีดนาม

อตัราการเตบิโตของปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า
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แนวโน้มในประเทศส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
บทบัญญัตปิารีส

ก ำหนดเป้ำหมำยระดบัโลกทีจ่ะลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก ใหเ้ป็น zero carbon ในช่วง 2050-2100

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประเทศไทย

✓ มาตรา 72(5): สง่เสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน
และการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้คา่ รวมทัง้พฒันา
และสนบัสนนุใหม้ีการผลติและการใชพ้ลงังาน
ทางเลอืกเพื่อเสรมิสรา้งความมั่นคงดา้น
พลงังานอยา่งยั่งยืน 

✓ ดงันัน้นโยบายและการกระท าของรฐับาลใน
ปัจจบุนัและตอ่เนื่องจะตอ้งเป็นไปตามมาตรา
นี ้

“ พลังงานทดแทน” เป็นแนวโน้มทีท่ั่วโลกรวมถึงประเทศไทยมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน

ภาวะอตุสาหกรรมและศกัยภาพในการเติบโต

แผน PDP 2018 

✓ กระทรวงพลงังานไดแ้จง้วา่อาจมีการปรบัปรุง 
PDP 2018 ซึง่สดัสว่นพลงังานทดแทน
สามารถเพิ่มขึน้ไดอ้ีก

✓ อาจารยจ์ากสถาบนัชัน้น าของประเทศไทย
เสนอความคิดเห็นในการเพิ่มสดัสว่นพลงังาน
หมนุเวียนไดม้ากถึง 40%

แผนปฏิรูป

✓ ก าหนดคณุภาพชีวมวลและมาตรฐานราคา
และพฒันาตลาดกลาง

✓ รเิริม่ฐานขอ้มลูผูผ้ลติชีวมวล
✓ ศกึษา / พฒันาเทคโนโลยีการแปรรูปวตัถดุิบ

ชีวมวลเพื่อสรา้งมลูคา่เพิ่ม
✓ สนบัสนนุ Firm Contract ส าหรบัโรงไฟฟา้   

ชีวมวล



28

นโยบายแหง่รัฐในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

ท่ีมา : รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย

ภาวะอตุสาหกรรมและศกัยภาพในการเติบโต

ตามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย หมวดที ่6 แนวนโยบายแหง่รฐั 

ขอ้ 5 สง่เสรมิอนุรกัษพ์ลงังานและการใชพ้ลงังานอย่างคุม้คา่ รวมท ัง้พฒันาและสนบัสนุนใหม้กีารผลติและการใชพ้ลงังานทางเลอืก 

เพือ่เสรมิสรา้งความม ัน่คงทางดา้นพลงังานอย่างย ัง่ยนื

• รฐับำลจะพฒันำอุตสำหกรรม

ภำยใตแ้นวคดิเศรษฐกจิชวีภำพ/

เศรษฐกจิหมุนเวยีนและเศรษฐกจิ

สเีขยีว (Bio-Circular Green 

Economy) สง่เสรมิกำรใช ้

พลงังำนทดแทน กำรใชป้ระโยชน์

จำกวสัดเุหลอืใชท้ำงกำรเกษตร

มำเพิม่มูลคำ่

• สนับสนุนใหเ้กดิโครงสรำ้งตลำด

ไฟฟ้ำรปูแบบใหม่ อำทเิชน่ 

แพลตฟอรม์ตลำดกลำงซือ้ขำย

พลงังำนไฟฟ้ำ

• สง่เสรมิกำรผลติและกำรใช ้

พลงังำนทดแทนตำมศกัยภำพ

ของแหลง่เชือ้เพลงิในพืน้ที่

• แกไ้ขปัญหำกำ๊ซเรอืนกระจกและ

ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลง

ของสภำพภมูอิำกำศ

• โดยมุ่งเนน้กำรลดกำรปลอ่ยกำ๊ซ

เรอืนกระจก สรำ้งสงัคมคำรบ์อน

ต ่ำและปลอดฝุ่ นละอองขนำดไม่

เกนิ 2.5 ไมครอน (PM 2.5)

• กำรจดักำรขยะหรอืของเสยีเพือ่

น ำไปใชใ้นกระบวนกำรผลติและ

ท ำใหเ้กดิประโยชนจ์ำก

ทรพัยำกรอยำ่งคุม้คำ่

• แกไ้ขปัญหำกำรจดักำรขยะและ

ของเสยีอยำ่งเป็นระบบ

• พฒันำโรงงำนก ำจดัขยะและของ

เสยีอนัตรำยทีไ่ดม้ำตรฐำน

• นโยบำยเรง่ดว่นของรฐัขอ้ 4

• ใหค้วำมชว่ยเหลอืเกษตรกร

• สง่เสรมิเกษตรพนัธสญัญำ

• สง่เสรมิกำรใชผ้ลผลติทำง

กำรเกษตรในอุตสำหกรรม

พลงังำน

✓ รฐับำลสนับสนุนกำรเพิม่ก ำลงั

กำรผลติของโรงไฟฟ้ำชวีมวลและ

โรงไฟฟ้ำจำกขยะชมุชน 

เน่ืองจำกโรงไฟฟ้ำชวีมวลสรำ้ง

รำยไดใ้หก้บัเกษตรกร

✓ บรษิทัผูผ้ลติไฟฟ้ำสำมำรถขำย

ไฟฟ้ำใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้ำไดโ้ดยตรงทัง้

ในชว่ง peak และ off-peak

✓ บรษิทัสำมำรถขยำยหรอืเพิม่

ก ำลงักำรผลติในอนำคตไดอ้กี

มำกเพรำะเป็นผูน้ ำของตลำด

เกีย่วกบัโรงไฟฟ้ำชวีมวลและ

โรงไฟฟ้ำชวีมวลสำมำรถ

แกปั้ญหำเรอืนกระจกและสรำ้ง

สรำ้งสงัคมคำรบ์อนต ่ำและปลอด

ฝุ่ นละอองได ้

✓ บรษิทัสำมำรถขยำยหรอืเพิม่

ก ำลงักำรผลติของโรงไฟฟ้ำขยะ

ไดม้ำก เพรำะมคีวำมเชีย่วชำญ

อยำ่งมอือำชพีเกีย่วกบัโรงไฟฟ้ำ

ขยะ

✓ โรงไฟฟ้ำชวีมวลของบรษิทั

สำมำรถหำเชือ้เพลงิคณุภำพสงู

และตน้ทนุต ่ำไดม้ำกยิง่ขึน้

1 2 3 4 5

ประเทศไทยตอ้งด าเนินการตามขอ้ตกลงระหว่างประเทศทีไ่ดม้ขีอ้ผูกพนัไวใ้นเวทโีลกทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม
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ผลกระทบทางสังคมโดยรวม (TSI) และสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภบิาล (ESG)

โรงไฟฟ้าชวีมวล

โรงไฟฟ้าขยะชมุชน

สนบัสนุน Paris Agreement ลดกำรปล่อยกำ๊ซเรอืนกระจก

ศกัยภาพในอนาคต สำมำรถผลติไฟฟ้ำไดแ้น่นอนต่อเน่ือง (Base-load) ไปยงั grid มำแทนทีพ่ลงังำนจำกฟอสซลิได ้

• ลดงบประมำณของรฐับำลในกำรดบัไฟป่ำและไฟลำมทุ่ง

• ลดงบประมำณของรฐับำลในกำรแกไ้ขปัญหำสุขภำพของประชำชนจำกฝุ่น PM 2.5 เชน่ กำรแจกมำสก ์ฉีดน ำ้ลดฝุ่น 

ฝนเทยีมและค่ำรกัษำพยำบำลในระยะยำว

• ป้องกนักำรสูญเสยีทำงเศรษฐกจิ จำกกำรลดลงของนักท่องเทีย่วเน่ืองจำกปัญหำฝุ่น PM 2.5
ก าจดัตน้ก าเนิดของปัญหาฝุ่น PM 2.5

• สรำ้งรำยไดเ้พิม่เตมิใหก้บัเกษตรกร

• สรำ้งเสถยีรภำพในรำยไดใ้หก้บัเกษตรกรภำยใตค้วำมไม่แน่นอนของเศรษฐกจิ → ลดเงนิอุดหนุนจำกรฐับำล

• สรำ้งเสถยีรภำพของรำคำไฟฟ้ำทีจ่ะไม่ท ำใหร้ำคำไฟฟ้ำสูงขึน้เกนิไปในอนำคต

• กระจำยรำยไดใ้หก้บัเกษตรกรโดยกำรเปลีย่นจำกกำรน ำเขำ้กำ๊ซธรรมชำตเิหลว (LNG) รำคำแพง เป็นกำรซือ้เชือ้เพลงิชวี

มวลจำกเกษตรไทย

ผลกระทบทางเศรษฐกจิ และสงัคมเชงิบวก

มสี่วนรว่มใน GDP/1 1.8 พนัลำ้นบำท ต่อ ปี ต่อ โรงไฟฟ้ำชวีมวล 9.9 เมกะวตัต ์

ทีม่า: สถำบนัวทิยำกำรพลงังำน

สนบัสนุน Paris Agreement ลดกำรปล่อยกำ๊ซเรอืนกระจก

ศกัยภาพในอนาคต สำมำรถผลติไฟฟ้ำไดแ้น่นอนต่อเน่ือง (Base-load) ไปยงั grid มำแทนทีพ่ลงังำนจำกฟอสซลิได ้

ก าจดัปัญหากองขยะชมุชน ลดงบประมำณของรฐับำลดำ้นสำธำรณสุข และสิง่แวดลอ้มจำกปัญหำทีเ่กดิจำกขยะมูลฝอย

ภาวะอตุสาหกรรมและศกัยภาพในการเติบโต
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พลังงานทดแทนเป็นสัดส่วนทีม่ากทีสุ่ด (37%) ของแผนการเพิม่ก าลังการผลิตตาม PDP2018

พลงังำน
ทดแทน

37%

ระบบผลติพลงังำน
ไฟฟ้ำรว่ม

23%

โรงไฟฟ้ำใหมห่รอื
ทีถ่กูทดแทน

15%

น ำเขำ้
10%

Saving programme
7%

กำ๊ซธรรมชำติ
4%

ลกิไนตห์รอืเชือ้เพลงิถำ่นหนิ
3%

กำรผลติพลงังำนแบบปั๊ม
1%

1

ก าลังการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึน้ในอีก 20 ปีข้างหน้าตามแผน PDP 2018

ก าลังการผลิตทีเ่พ่ิมขึน้ (37%) ส่วนใหญ่มาจากพลังงานหมุนเวยีน

ศักยภาพใน
การผลิตไฟฟ้า
ณ สิ้นปี 2017

ศักยภาพการผลิต
ไฟฟ้า ณ ปี 2037

ก าลังการผลิตท่ี
เพ่ิมขึน้ในอีก 20 ปี

ข้างหน้า

ก าลังการผลิตท่ี
ปลดระวางใน 20 

ปีข้างหน้า

ศักยภาพ
จาก เมกะ
วัตต์ EV/1

ก าลังการผลิต
ท้ังหมดในปี 2037 
เม่ือรวม ศักยภาพ
จาก เมกะวัตต์ EV

+56,431 -25,310

126,640+49,429

77,211

46,090

PDP2018 ศกัยภาพจาก เมกะวตัต ์EV/1

ภาวะอตุสาหกรรมและศกัยภาพในการเติบโต

ตามแผน PDP ปี 2018 พลังงานทดแทนเป็นสัดส่วนทีใ่หญ่ทีสุ่ดหรือ 37% ของก าลังการผลิตใหม่ทีเ่พ่ิมขึน้ทัง้หมดภายในปี 2037

ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าในปี 2017-2037

ก าลังการผลิตทีเ่พิ่มขึน้ถงึ ~105,000 เมกะวัตต์

หนว่ย : เมกะวตัต์

ท่ีมา: Power Development Plan (PDP) 2018 
หมายเหต:ุ /1 ค านวณจากการอปุโภคน า้มนัดิบส าหรบัการเดินทางทางบกแปลงมาเป็นก าลงัการผลิตไฟฟา้โดยเผ่ือปริมาณการใชส้งูสดุอีก 35%
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พลงังำน
ทดแทน

37%

ระบบผลติพลงังำน
ไฟฟ้ำรว่ม

23%

โรงไฟฟ้ำใหมห่รอื
ทีถ่กูทดแทน

15%

น ำเขำ้
10%

Saving programme
7%

กำ๊ซธรรมชำติ
4%

ลกิไนตห์รอืเชือ้เพลงิถำ่นหนิ
3%

กำรผลติพลงังำนแบบปั๊ม
1%

1

ตามแผน PDP ปี 2018 พลังงานทดแทนเป็นสัดส่วนทีใ่หญ่ทีสุ่ดหรือ 37% ของก าลังการผลิตใหม่ทีเ่พ่ิมขึน้ทัง้หมดภายในปี 2037

ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าในปี 2017-2037 ก าลังการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึน้ในอีก 20 ปีข้างหน้าตามแผน PDP 2018

+56,431

46,090

ก าลังการผลิตทีเ่พ่ิมขึน้ (37%) ส่วนใหญ่มาจากพลังงานหมุนเวยีน

+56,431 เมกะวตัต ์หนว่ย : เมกะวตัต์

+56,431 -25,310

126,640+49,429

77,211

46,090

ก าลังการผลิตทีเ่พิ่มขึน้ถงึ ~105,000 เมกะวัตต์

PDP2018 ศกัยภาพจากเมกะวตัต ์EV/1

ศกัยภาพในการเติบโต

ศักยภาพ
จากเมกะ
วัตต์ EV/1

ก าลังการผลิต
ท้ังหมดในปี 2037 
เม่ือรวม ศักยภาพ
จากเมกะวัตต์ EV

พลังงานทดแทนเป็นสัดส่วนทีม่ากทีสุ่ด (37%) ของแผนการเพิม่ก าลังการผลิตตาม PDP2018

ศักยภาพใน
การผลิตไฟฟ้า
ณ สิ้นปี 2017

ศักยภาพการผลิต
ไฟฟ้า ณ ปี 2037

ก าลังการผลิตท่ี
เพ่ิมขึน้ในอีก 20 ปี

ข้างหน้า

ก าลังการผลิตท่ี
ปลดระวางใน 20 

ปีข้างหน้า

ท่ีมา: Power Development Plan (PDP) 2018 
หมายเหต:ุ /1 ค านวณจากการอปุโภคน า้มนัดิบส าหรบัการเดินทางทางบกแปลงมาเป็นก าลงัการผลิตไฟฟา้โดยเผ่ือปริมาณการใชส้งูสดุอีก 35%
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สัดส่วนของพลังงานทดแทนจะเพ่ิมขึน้จาก 26% ในปี 2018 เป็น 46% ในปี 2037

% ก าลงัการผลติตดิตัง้

2037

2018

หมายเหต:ุ /1 ไมร่วมก าลงัการผลิตท่ีจะปลดระวางในอีก 20 ปีขา้งหนา้ 
ท่ีมา: Power Development Plan (PDP) 2018

ภาวะอตุสาหกรรมและศกัยภาพในการเติบโต

ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามแหล่งทีม่าของความจุรวมส าหรับปี 2018 และ 2037 ก าลังการผลิตไฟฟ้าของแหล่งพลังงานทดแทนแตล่ะแหล่งส าหรับปี 2017 และ 2037/1

พลังงานทดแทนจะเป็นแหล่งพลังงานทีใ่หญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย

หน่วย: เมกะวตัต์

2017 2037 2017 2037 2017 2037 2017 2037 2017 2037 2017 2037

389%

211%

48%

252%

254% 178%
2,573

1,659

5,632

590
175 306

12,573 

5,155 

8,357 

2,075 

619 
852 

Solar Biomass Hydro Wind Waste Biogas

73%

26%

1%

48%

46%

6%

พลงังำนหมุนเวยีน

พลงังำนตำมแบบ

อืน่ๆ
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4,507 

12,790 

23,682 

1,291 1,119 
2,091 

22,027 

39,740 

35,140 

4,544 3,958 
5,822 

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

 35,000

 40,000

 45,000

Solar Biomass Hydro Wind Waste Biogas

เมือ่พิจารณาจากปริมาณไฟฟ้าทีส่ามารถผลิตได้ ชีวมวลเป็นแหล่งพลงังานทดแทนทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย

ปรมิาณไฟฟ้าทีส่ามารถผลติไดข้องแหล่งพลงังานทดแทนแตล่ะแหลง่ส าหรบัปี 2017 และ 2037/1

88%

ความสามารถในการผลติไฟฟ้า (Capacity factor) ของโรงไฟฟ้าประเภทตา่งๆ

หน่วย: จิกะวตัต-์ชัว่โมง

20% 48% 25% 73% 78%

ภาวะอตุสาหกรรมและศกัยภาพในการเติบโต
ชีวมวล: แหล่งพลังงานทดแทนทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย

20372017 20372017 20372017 20372017 20372017 20372017

ท่ีมา: Power Development Plan (PDP) 2018, ค่าเฉลี่ยของความสามารถในการผลิตไฟฟา้ของโรงไฟฟา้ประเภทต่างๆ จาก EGAT และ EIA 
หมายเหต:ุ  /1 ค านวณจากการผลิตไฟฟา้ 365 วนัต่อปี 24 ชั่วโมงต่อวนั และความสามารถในการผลิตไฟฟา้ของโรงไฟฟา้ประเภทต่างๆ

/2 ไมร่วมก าลงัการผลิตท่ีจะปลดระวางในอีก 20 ปีขา้งหนา้ 
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การเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากโครงการทีก่ าลังพัฒนากับศักยภาพของก าลังการผลิตทีจ่ะเพ่ิมขึน้อีกในอนาคตทีส่นับสนุนจากรัฐบาล

ก าลงัการผลติ (เมกะวตัต)์ ปัจจุบนัและอนาคตของบรษิทั /1,/2

การเตบิโตของบริษัทในอตตี ปัจจุบัน และอนาคต

85.2

209.5 210.5 212.2

240.15

449.57 449.57

1,000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2565 2567

449.57

โครงกำรปัจจบุนั โครงกำรทีอ่ยูร่ะหวำ่งกำรพฒันำ และโครงกำรทีร่อกำรพฒันำ 

โครงกำรในอนำคต

ภาวะอตุสาหกรรมและศกัยภาพในการเติบโต

ทีม่า: Power Development Plan (PDP) 2018
หมายเหตุ: /1 ก าลงัการผลติไฟฟ้ารวมก าลงัการผลิต (เมกะวตัต)์ ของโครงการ APP ตามบนัทึกความเขา้ใจ ACE จะรวมโครงการ APP เขา้มาในกลุ่มบรษัิท

/2 เวลาท่ีคาดการณโ์ดยประมาณ: ปัจจบุนั คณะอนญุาโตตลุาการมีค  าชีข้าดให ้กฟภ.คืนสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแลว้ โดยอยูร่ะหว่างการเจรจารายระเอียดของสญัญากบักฟภ. และโดยทั่วไปโรงไฟฟ้าจะใชเ้วลาก่อสรา้งประมาณ 2 ปี จึงคาดไดว้า่จะ 
COD ไดภ้ายในปี 2022
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212 212 212 212 212 212 
2 209 209 209 209 

289 
579 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Future Growth acc. to plan

Existing

การเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากโครงการทีก่ าลังพัฒนากับศักยภาพของก าลังการผลิตทีจ่ะเพ่ิมขึน้อีกในอนาคตทีส่นับสนุนจากรัฐบาล

โครงการที่ด าเนินการแล้วและก าลังพัฒนา /1,/2

348 377 481 
834 

1,221 
1,530 

1,920 
2,117 

2,891 2,950 
3,176 

3,376 3,376 

105 139 
174 

209 

244 

244 

335 

399 

514 
546 

546 

546 546 

29 
57 86 

114 

143 

171 

200 

229 

257 
286 

314 

343 371 
6 

21 

35 44 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Biomass

Biogas

MSW

Industrial Waste

ก าลังการผลิตในช่วงปี 2025 – 2037 ตามแผน PDP 2018 

การเตบิโตในอนาคต

Under-Development and Pending for Development

ภาวะอตุสาหกรรมและศกัยภาพในการเติบโต

ทีม่า: Power Development Plan (PDP) 2018
หมายเหตุ: /1 ก าลงัการผลติไฟฟ้ารวมก าลงัการผลิต (MW) ของโครงการ APP ตามบนัทึกความเขา้ใจ ACE จะรวมโครงการ APP เขา้มาในกลุ่มบรษัิท

/2 เวลาท่ีคาดการณโ์ดยประมาณ: ปัจจบุนั คณะอนญุาโตตลุาการมีค  าชีข้าดให ้กฟภ.คืนสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแลว้ โดยอยูร่ะหว่างการเจรจารายระเอียดของสญัญากบักฟภ. และโดยทั่วไปโรงไฟฟ้าจะใชเ้วลาก่อสรา้งประมาณ 2 ปี จึงคาดไดว้า่จะ 
COD ไดภ้ายในปี 2022

1000



36

ชนะการประมูลโดยได้รบัส่วนแบง่ทีม่ากทีส่ดุจาก SPP Hybrid Bidding 2017 คิดเป็น 28%

พสูิจนศั์กยภาพจากการประมูลทีผ่่านมา
ภาวะอตุสาหกรรมและศกัยภาพในการเติบโต

การประมูลสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลปี 2017 การประมูลสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและชีวภาพในอนาคต/1

ผู้ชนะการประมูลทีไ่ด้เมกะวัตต์เยอะทีสุ่ดจากผู้สมัคร 42 คนในการประมูลแบบ 
SPP Hybrid ปี 2017

หนว่ย : เมกะวตัต์

ก าลังการผลิตทีป่ระมูล: 272 เมกะวัตต์

1

ACE

ผูช้นะการเสนอราคาอ่ืน ๆ ท่ีเป็นโรงไฟฟา้ชีวมวล

ได้รับส่วนแบ่งประมาณ 28% ในผู้ชนะการประมูลสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวล

196

76

ท่ีมา: ERC, PEA
/1 แนวคิดโครงการโรงไฟฟา้ชมุชน, PEA

2,997

1,128

ชีวมวล

ชีวภาพ

เมกะวตัต ์

เมกะวตัต ์

ก าลังการผลิตรวมที่จะเปิดประมูลในอนาคต: 4,125 เมกะวัตต์
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ความสามารถในการแขง่ขนัของ ACE ในการไดม้าซึง่สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าใหม่ๆ

✓ มอีตัรำกำรใชเ้ชือ้เพลงินอ้ยแต่ผลติไฟไดม้ำก

✓ ใช ้Artificial Intelligence, IoTs and Big data เพือ่

ควบคุมตน้ทุนและปรบัปรุงมำตรฐำนกำรผลติไฟฟ้ำ

✓ ใชเ้ทคโนโลยกีำรผลติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

✓ มคีวำมมั่นคงทำงดำ้นเชือ้เพลงิอย่ำงยัง่ยนื

✓ มคีวำมสมัพนัธท์ีด่กีบัชมุชน

✓ มคีวำมสมัพนัธท์ีด่กีบัสถำบนัทำงกำรเงนิ

ความสามารถในการแข่งขันของ ACE ในการได้มาซึง่สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าใหม่ๆ
ภาวะอตุสาหกรรมและศกัยภาพในการเติบโต

1 มเีทคโนโลยทีีท่นัสมัย

3 มีความสัมพันธท์ีด่กีับ
ผู้ทีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย

มคีวามช านาญอย่างมอือาชพี

✓ มตีน้ทุน O&M ทีต่ ่ำ

✓ มทีมีงำนผูเ้ชีย่วชำญในกำรพฒันำโครงกำรใหม่

มคีวามย ัง่ยนื

✓ ควำมยัง่ยนืในดำ้นเชือ้เพลงิ

✓ ควำมยัง่ยนืในดำ้นกำรเงนิ

✓ ไดร้บักำรสนับสนุนจำกชมุชน

✓ มผีลกำรด ำเนินงำนทีพ่สิจูนใ์หเ้ห็นแลว้ในกำรด ำเนิน

โครงกำรทีม่ปีระสทิธภิำพสงู

✓ มุ่งมั่นทีจ่ะปรบัปรงุพฒันำกำรด ำเนินงำนอยำ่งตอ่เน่ือง

✓ ประหยดักำรลงทนุ กำรบรหิำร กำรจดักำรและกำรซอ่ม

บ ำรงุ เน่ืองจำกมโีรงงำนทีเ่หมอืนๆกนัหลำยแหง่

✓ มทีมีจดัหำซือ้วตัถดุบิทีม่คีวำมสำมำรถ

มีความเช่ียวชาญอย่างมืออาชีพ
ในการด าเนินงานและ
เดนิเคร่ืองจักรโรงงาน
มีประสิทธิภาพสูง

ท าการวจิยัและพฒันาอย่างตอ่เน่ือง

✓ วจิยัและพฒันำกำรใชเ้ชือ้เพลงิชวีมวลใหม้ี

ประสทิธภิำพสงูขึน้

✓ คน้ควำ้หำเชือ้เพลงิชวีมวลประเภทใหม่ๆ

✓ กำรออกแบบเครือ่งจกัรและโรงงำน

ใหม้ปีระสทิธภิำพสงูขึน้

2
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ความสามารถในการแข่งขัน

ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ

ภาพรวมองคก์รI

IV

III

สารบัญ

ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพในการเติบโตII

ประเด็นที่ส าคัญV



ความสามารถในการแข่งขนั
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ความสามารถในการแข่งขัน

1

2

3

Thailand’s Leading Integrated Power Producer with highest growth potential

Proven Operational Capabilities

Secured Cash Flow Supported by PPA with EGAT/PEA

เป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าชัน้น าของประเทศท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตสงูที่สดุ/1

ไดร้บัการพิสจูนแ์ลว้วา่เป็นผูท่ี้มีศกัยภาพสงูในการบรหิารจดัการและเดินเครื่องจกัร
โรงไฟฟ้าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

มีความน่าเช่ือถือสงูและความเสี่ยงต ่า เพราะรายไดส้ว่นใหญ่มาจากสญัญาขายไฟฟ้า
ระยะยาวแก่การไฟฟ้า 

หมายเหต:ุ 1 / คาดการณก์ารเติบโตของก าลงัการผลิตในปี 2019-2022; ขอ้มลูของผูป้ระกอบการรายอ่ืน อา้งอิงจากขอ้มลูสาธารณะ
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ชีวมวล: 42.2%

ขยะชุมชน: 2.8% แสงอาทติย ์: 0.8%

ก๊าซธรรมชาติ: 54.2%

2019 2022 /1,/2 2024

ชีวมวล: 69.1%

ขยะชุมชน: 2.6% แสงอาทติย:์ 1.2%

ก๊าซธรรมชาติ: 27.1%

ก าลังการผลิต
เพิ่มเติม /4:
- ชีวมวล
- ชีวภาพ
- ขยะชุมชน
- พลังงาน

แสงอาทติย์

ชีวมวล: 29.1%

ก๊าซธรรมชาติ: 11.4%

ขยะชุมชน: 1.1%

แสงอาทติย ์: 0.5%

หมายเหต:ุ /1 ก าลงัการผลิตไฟฟา้รวมก าลงัการผลิต (MW) ของโครงการ APP ตามบนัทึกความเขา้ใจ ACE จะรวมโครงการ APP เขา้มาในกลุม่บริษัท
/2 เวลาท่ีคาดการณโ์ดยประมาณ: ปัจจบุนั คณะอนญุาโตตลุาการมีค าชีข้าดให ้กฟภ.คืนสญัญาซือ้ขายไฟฟา้แลว้ โดยอยูร่ะหวา่งการเจรจารายระเอียดของสญัญากบักฟภ. และโดยทั่วไปโรงไฟฟา้จะใชเ้วลาก่อสรา้งประมาณ 2 ปี จึงคาดไดว้า่จะ 
COD ไดภ้ายในปี 2022
/3 บริษัทมีเปา้หมายท่ีจะเพ่ิมก าลงัการผลิตไฟฟา้ใหค้รบ 1,000 เมกะวตัต ์ภายในปี 2024
/4 ก าลงัการผลิตเพิ่มเติมขึน้อยูก่บัแนวทางการจดัการ แต่จะมุง่เนน้ในสาขาพลงังานหมนุเวียน

+26% อตัราการเตบิโตของก าลงัการผลติ

จากปี 2019 - 2022

+36% อตัราการเตบิโตของก าลงัการผลติ

จากปี 2019 - 2024

เป้าหมายทีจ่ะมกี าลังการผลิตไฟฟ้าครบ 1,000 เมกะวัตตภ์ายในปี 2024
ความสามารถในการแขง่ขนั – การบรหิารจดัการโรงไฟฟา้ไดห้ลากหลายประเภทอยา่งมีประสทิธิภาพ

โครงกำรทีเ่ดนิเคร ือ่งจกัรและผลติกระแสไฟฟ้ำ

: 211 เมกะวตัต ์

โครงกำรทีเ่ดนิเคร ือ่งจกัรและโครงกำรทีอ่ยูร่ะหวำ่ง

ด ำเนินกำรกอ่สรำ้ง : 421.37 เมกะวตัต/์1

โครงกำรทีเ่ดนิเคร ือ่งจกัรและผลติกระแสไฟฟ้ำ

: 449.27 เมกะวตัต ์

โครงกำรทีเ่ดนิเคร ือ่งจกัรและโครงกำรทีอ่ยูร่ะหวำ่ง

ด ำเนินกำรกอ่สรำ้ง : 449.27+[x] เมกะวตัต ์

โครงกำรทีเ่ดนิเคร ือ่งจกัรและผลติกระแสไฟฟ้ำ

: 449.27 +[x] เมกะวตัต ์

เป้ำหมำยก ำลงัตดิตัง้ : 1,000 เมกะวตัต ์
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ความสามารถในการ R&D ของ ACE ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดบิชีวมวลและต้นทุน O&M ลดลงโดยมีเป้าหมายในการลดต้นทุนวัตถุดบิประมาณ 5% - 15% ส าหรับโครงการใน
ปัจจุบันและ ลดเพ่ิมอีก 24.70%-27.81% ส าหรับโครงการในอนาคตและลดต้นทุน O&M ประมาณ 15% - 25% ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

นวัตกรรมเทคโนโลยชีั้นน า พัฒนาอยา่งต่อเน่ือง
ผลการด าเนินงานในอดตีที่

โดดเด่น

• ความสามารถของ ACE ในการเผา
เชือ้เพลิงประเภทตา่งๆ ที่มี
ความชืน้สงูถึง 60-65% ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ

• สามารถเลือกใชเ้ชือ้เพลิงที่มีตน้ทนุ
ต ่าได้

• ISO 9001, 14001, OHSAS 
18001

• เป้าหมายในการลดตน้ทนุวตัถดุิบ
ชีวมวล 5% -15% ภายใน 2-3 ปี 

• เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานที่
ดีขึน้ประมาณ 24.70% -
27.81%/2 จากอตัราการใช้
พลงังานปัจจบุนัส  าหรบัโครงการ
ในอนาคต (VSPP, SPP Hybrid)

• เป้าหมายในการลดคา่ใชจ้า่ย 
O&M 15% -25% ภายใน 2-3 ปี 

• มีอตัราการท าก าไรที่ดีขึน้ตลอด 3
ปีที่ผ่านมา

• พิสจูนค์วามสามารถในการจดัหา
วตัถดุิบชีวมวลอยา่งเพียงพอ (ไม่
เคยมีการขาดแคลนอปุทาน)

97% 98% 98% 92% 94%

32%
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100%

2017 2018 2019 2019 2019 Others2017 2018
ผูป้ระกอบธรุกจิทีจ่ด

ทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์

ผูป้ระกอบธรุกจิรำย

อืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกตลำด

หลกัทรพัย ์

2019

• เป็นผูป้ระกอบธุรกิจพลงังานชีวมวลที่
ด  าเนินงานอยา่งเป็นมืออาชีพที่ใหญ่
ที่สดุในประเทศไทย

• เดินเครือ่งจกัรผลิตไฟฟา้เต็มก าลงั
การผลิตอยา่งตอ่เน่ืองมากกวา่ 1 ปี
โดยไมต่อ้งหยดุเครือ่งเพื่อบ  ารุงรกัษา

• นวตักรรมเทคโนโลยีชัน้น าที่สามารถ
รองรบัเชือ้เพลิงชีวมวลที่หลากหลาย
ชนิดได้

ศักยภาพในการเติบโต

ท่ีมา:        ขอ้มลูของผูป้ระกอบการรายอ่ืนอา้งอิงจากรายงานประจ าปีและเอกสารน าเสนอท่ีเป็นขอ้มลูสาธารณะ
หมายเหตุ: 1/ Selling capacity factor (Selling Electricity /(Total Operating hours * Selling Capacity))

2/ จากเทคโนโลยีใหม ่(high temp, high pressure turbine) และตรวจสอบโดยท่ีปรกึษาอิสระเรื่องเทคโนโลยี
3/ รายงานความเห็นท่ีปรกึษาอิสระเรื่องอายโุรงไฟฟา้ ไดร้ะบอุายเุฉลี่ยของโรงไฟฟา้ชีวมวล 25-30 ปี หรือมากกวา่ หากมีการบ ารุงรกัษาอยา่งถกูตอ้งตามรอบระยะเวลา 

✓ เป็นผูป้ระกอบธุรกิจพลงังานชีวมวลท่ีด าเนินงานอย่างเป็นมืออาชีพท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย

✓สามารถเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟา้เต็มก าลงัการผลิตไดต้่อเน่ืองกนัโดย
ไม่ตอ้งหยดุ มากกว่า 1 ปี

✓ความสามารถในการเผาเชือ้เพลิงท่ีมีความชืน้สงูมากถึง 60%-65%

ประสทิธภิาพสูง

• ศกัยภาพในการจ าหน่ายไฟฟา้ให้
ผูใ้ชไ้ฟฟา้รายอ่ืนๆ (IU) ได้ อีก
ประมาณ 24 เมกะวตัต์

• โครงการสามารถด าเนินงานตอ่อีก 
15 ปี หลงัสญัญา PPA หมดอาย/ุ3

เป็นผู้ผลิตพลังงานชีวมวลชั้นน าของประเทศไทย

อตัราความสามารถในการขายไฟฟ้า (Capacity Factor)/1

ความสามารถในการแขง่ขนั– การบรหิารจดัการโรงไฟฟา้ไดห้ลากหลายประเภทอยา่งมีประสทิธิภาพ

2018 2019

การด าเนินงานทีเ่ป็นมืออาชีพ
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นวัตกรรมเทคโนโลยชีั้นน า พัฒนาอยา่งต่อเน่ือง
ผลการด าเนินงานในอดตีที่

โดดเด่น
ศักยภาพในการเติบโต

✓ลดตน้ทนุวตัถดุิบชีวมวล 5% -15% ภายใน 2-3 ปี 

✓ เพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานท่ีดีขึน้ประมาณ 24.70% - 27.81% /2

จากอตัราการใชพ้ลงังานปัจจบุนั ส าหรบัโครงการในอนาคต (VSPP, 
SPP Hybrid)

✓ลดค่าใชจ้่าย O&M 15% -25% ภายใน 2-3 ปี 

อตัราก าไรทีด่ขีึน้

ต้นทุนวัตถุดบิชีวมวลและต้นทุน O&M 

ต้นทุนวัตถุดบิชีวมวล
(บาท/ หน่วยผลิตไฟฟ้า)

ต้นทุน O&M 
(บาท/ หน่วยผลิตไฟฟ้า)

ความสามารถในการแขง่ขนั – การบรหิารจดัการโรงไฟฟา้ไดห้ลากหลายประเภทอยา่งมีประสทิธิภาพ

ผู้ผลิตพลังงานชวีมวลชั้นน าของประเทศไทย

หมายเหต:ุ 1/ Selling capacity factor (Selling Electricity /(Total Operating hours * Selling Capacity))
2/ จากเทคโนโลยีใหม ่(high temp, high pressure turbine) และตรวจสอบโดยท่ีปรกึษาอิสระเรื่องเทคโนโลยี
3/ รายงานความเห็นท่ีปรกึษาอิสระเรื่องอายโุรงไฟฟา้ ไดร้ะบอุายเุฉลี่ยของโรงไฟฟา้ชีวมวล 25-30 ปี หรือมากกวา่ หากมีการบ ารุงรกัษาอยา่งถกูตอ้งตามรอบระยะเวลา 

การด าเนินงานทีเ่ป็นมืออาชีพ

ความสามารถในการ R&D ของ ACE ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดบิชีวมวลและต้นทุน O&M ลดลงโดยมีเป้าหมายในการลดต้นทุนวัตถุดบิประมาณ 5% - 15% ส าหรับโครงการใน
ปัจจุบันและ ลดเพ่ิมอีก 24.70%-27.81% ส าหรับโครงการในอนาคตและลดต้นทุน O&M ประมาณ 15% - 25% ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

• ความสามารถของ ACE ในการเผา
เชือ้เพลิงประเภทตา่งๆ ที่มี
ความชืน้สงูถึง 60-65% ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ

• สามารถเลือกใชเ้ชือ้เพลิงที่มีตน้ทนุ
ต ่าได้

• ISO 9001, 14001, OHSAS 
18001

• เป้าหมายในการลดตน้ทนุวตัถดุิบ
ชีวมวล 5% -15% ภายใน 2-3 ปี 

• เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานที่
ดีขึน้ประมาณ 24.70% -
27.81%/2 จากอตัราการใช้
พลงังานปัจจบุนัส  าหรบัโครงการ
ในอนาคต (VSPP, SPP Hybrid)

• เป้าหมายในการลดคา่ใชจ้า่ย 
O&M 15% -25% ภายใน 2-3 ปี 

• มีอตัราการท าก าไรที่ดีขึน้ตลอด 3
ปีที่ผ่านมา

• พิสจูนค์วามสามารถในการจดัหา
วตัถดุิบชีวมวลอยา่งเพียงพอ (ไม่
เคยมีการขาดแคลนอปุทาน)

• เป็นผูป้ระกอบธุรกิจพลงังานชีวมวลที่
ด  าเนินงานอยา่งเป็นมืออาชีพที่ใหญ่
ที่สดุในประเทศไทย

• เดินเครือ่งจกัรผลิตไฟฟา้เต็มก าลงั
การผลิตอยา่งตอ่เน่ืองมากกวา่ 1 ปี
โดยไมต่อ้งหยดุเครือ่งเพื่อบ  ารุงรกัษา

• นวตักรรมเทคโนโลยีชัน้น าที่สามารถ
รองรบัเชือ้เพลิงชีวมวลที่หลากหลาย
ชนิดได้

• ศกัยภาพในการจ าหน่ายไฟฟา้ให้
ผูใ้ชไ้ฟฟา้รายอ่ืนๆ (IU) ได้ อีก
ประมาณ 24 เมกะวตัต์

• โครงการสามารถด าเนินงานตอ่อีก 
15 ปี หลงัสญัญา PPA หมดอาย/ุ3

0.74
0.70

0.64
0.59

2017 2018 2019 9M'2020

1.60 1.54

1.31 1.26

2017 2018 2019 9M'2020
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✓ผลการด าเนินงานในอดีตท่ีโดดเด่น

✓ศกัยภาพในการจ าหน่ายไฟฟา้ให ้IU อีกประมาณ 24 เมกะวตัต์

✓ โครงการสามารถด าเนินงานต่ออีก 15 ปี หลงัสญัญา PPA สิน้สดุ/3

ศกัยภาพในการเตบิโตในอนาคต

อัตราก าไรขั้นต้น

ความสามารถในการแขง่ขนั – การบรหิารจดัการโรงไฟฟา้ไดห้ลากหลายประเภทอยา่งมีประสทิธิภาพ

ผู้ผลิตพลังงานชวีมวลชั้นน าของประเทศไทย

หมายเหต:ุ 1/ Selling capacity factor (Selling Electricity /(Total Operating hours * Selling Capacity))
2/ จากเทคโนโลยีใหม ่(high temp, high pressure turbine) และตรวจสอบโดยท่ีปรกึษาอิสระเรื่องเทคโนโลยี
3/ รายงานความเห็นท่ีปรกึษาอิสระเรื่องอายโุรงไฟฟา้ ไดร้ะบอุายเุฉลี่ยของโรงไฟฟา้ชีวมวล 25-30 ปี หรือมากกวา่ หากมีการบ ารุงรกัษาอยา่งถกูตอ้งตามรอบระยะเวลา 

ความสามารถในการ R&D ของ ACE ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดบิชีวมวลและต้นทุน O&M ลดลงโดยมีเป้าหมายในการลดต้นทุนวัตถุดบิประมาณ 5% - 15% ส าหรับโครงการใน
ปัจจุบันและ ลดเพ่ิมอีก 24.70%-27.81% ส าหรับโครงการในอนาคตและลดต้นทุน O&M ประมาณ 15% - 25% ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

นวัตกรรมเทคโนโลยชีั้นน า พัฒนาอยา่งต่อเน่ือง
ผลการด าเนินงานในอดตีที่

โดดเด่น
ศักยภาพในการเติบโตการด าเนินงานทีเ่ป็นมืออาชีพ

• ความสามารถของ ACE ในการเผา
เชือ้เพลิงประเภทตา่งๆ ที่มี
ความชืน้สงูถึง 60-65% ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ

• สามารถเลือกใชเ้ชือ้เพลิงที่มีตน้ทนุ
ต ่าได้

• ISO 9001, 14001, OHSAS 
18001

• เป้าหมายในการลดตน้ทนุวตัถดุิบ
ชีวมวล 5% -15% ภายใน 2-3 ปี 

• เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานที่
ดีขึน้ประมาณ 24.70% -
27.81%/2 จากอตัราการใช้
พลงังานปัจจบุนัส  าหรบัโครงการ
ในอนาคต (VSPP, SPP Hybrid)

• เป้าหมายในการลดคา่ใชจ้า่ย 
O&M 15% -25% ภายใน 2-3 ปี 

• มีอตัราการท าก าไรที่ดีขึน้ตลอด 3
ปีที่ผ่านมา

• พิสจูนค์วามสามารถในการจดัหา
วตัถดุิบชีวมวลอยา่งเพียงพอ (ไม่
เคยมีการขาดแคลนอปุทาน)

• เป็นผูป้ระกอบธุรกิจพลงังานชีวมวลที่
ด  าเนินงานอยา่งเป็นมืออาชีพที่ใหญ่
ที่สดุในประเทศไทย

• เดินเครือ่งจกัรผลิตไฟฟา้เต็มก าลงั
การผลิตอยา่งตอ่เน่ืองมากกวา่ 1 ปี
โดยไมต่อ้งหยดุเครือ่งเพื่อบ  ารุงรกัษา

• นวตักรรมเทคโนโลยีชัน้น าที่สามารถ
รองรบัเชือ้เพลิงชีวมวลที่หลากหลาย
ชนิดได้

• ศกัยภาพในการจ าหน่ายไฟฟา้ให้
ผูใ้ชไ้ฟฟา้รายอ่ืนๆ (IU) ได้ อีก
ประมาณ 24 เมกะวตัต์

• โครงการสามารถด าเนินงานตอ่อีก 
15 ปี หลงัสญัญา PPA หมดอาย/ุ3
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✓ เป็นผูป้ระกอบการโรงไฟฟา้ขยะชมุชนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสดุในประเทศไทย

✓ มีความสามารถเผาขยะท่ีทีความชืน้สงูมากถึง 80% ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ

✓ ไม่ปล่อยน า้เสียสู่ธรรมชาติ ไม่มีกลิ่น และไม่มีฝุ่ นละออง

ประสทิธภิาพสูงและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

นวัตกรรมเทคโนโลยชีั้นน า การยอมรับระดับนานาชาติ

• โครงการของ ACE ใชน้วตักรรม
เทคโนโลยีท่ีสามารถเผาขยะท่ีมี
ความชืน้สงูมากถึง 80% ไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพ 

• ไม่ปลอ่ยของเสียสูธ่รรมชาต ิ(“Zero 
discharge”) 

• โรงไฟฟ้าขยะชมุชนท่ีไม่มีกลิ่น

• ISO 9001, 14001, OHSAS 18001

• ผูป้ระกอบการโรงไฟฟา้ขยะชมุชน ท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีสดุในประเทศไทย

• ทีม O&M ภายในท่ีแข็งแกรง่

• เปา้หมายในการลดตน้ทนุ O&M 15% -
25% ภายใน 2-3 ปี

ผลการด าเนินงานในอดตีที่
โดดเด่น

• ศกัยภาพในการจ าหน่ายไฟฟ้า 0.4 
เมกะวตัต์ (เพิ่มขึน้ 9% จาก PPA เม
กะวตัตปั์จจบุนั) 

• รายไดจ้ากการก าจดัขยะท่ีเพิ่มขึน้จะ
ช่วยเพิ่มผลตอบแทนของโครงการ 
(รายไดเ้พิ่ม 10% ทกุ 3 ปี)

• โครงการด าเนินงานดว้ยประสทิธิภาพ
และอตัราก าไรท่ีดีขึน้อย่างตอ่เน่ืองใน 
3 ปีท่ีผ่านมา

• ปรมิาณขยะชมุชนท่ีมีจ านวนมาก

ศักยภาพในการเติบโต

• รบัรางวลั 3Rs ในปี 2559 จากการ
เป็นผูด้  าเนินการดา้นพลงังานท่ีเป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

• รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพลงังานของ
ประเทศไทย  รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยและเจา้หนา้ท่ี
ของประเทศตา่ง ๆ เย่ียมชมโรงไฟฟ้า
ในฐานะโรงไฟฟ้าขยะตน้แบบ

การที ่ACE เป็นผู้ประกอบธุรกิจรายแรกๆ ทีล่งทุนในโรงไฟฟ้าขยะชุมชน มีผลงานในการชนะประมูล และมคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ 
ท าให้ ACE มีโอกาสในการชนะประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะในอนาคต

ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ทีม่ปีระสิทธิภาพทีสุ่ดในประเทศไทย

ดัชนีความพร้อมการเดินเครือ่ง (Availability Factor) และ อัตราความสามารถในการ
ขายไฟฟ้า (Capacity Factor)/1

ดชันีความพร้อมการเดินเครือ่ง
(Availability Factor)

อตัราความสามารถในการขาย
ไฟฟ้า (Capacity Factor)

ความสามารถในการแขง่ขนั – การบรหิารจดัการโรงไฟฟา้ไดห้ลากหลายประเภทอยา่งมีประสทิธิภาพ

ผูป้ระกอบธรุกจิที่

จดทะเบยีนใน

ตลำดหลกัทรพัย ์

ผูป้ระกอบธรุกจิ

ทีจ่ดทะเบยีนใน

ตลำดลกัทรพัย ์

ท่ีมา:        ขอ้มลูของผูป้ระกอบการรายอ่ืนอา้งอิงจากรายงานประจ าปีและเอกสารน าเสนอท่ีเป็นขอ้มลูสาธารณะ
หมายเหต:ุ 1/ Capacity factor (Produced Electricity /(Total Operating hours * Total Capacity)); Selling capacity factor ส าหรบัปี 2017 2018 และ 6M2019 เท่ากบั 98% 100% และ 99% ตามล าดบั

การด าเนินงานทีเ่ป็นมืออาชีพ



46

พลเอก อนพุงษ์ เผ่ำจินดำ (รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) เยีย่มชมโครงกำร MSW จ.ขอนแก่น
3 พ.ค. 2561

ดร. ศริ ิจิระพงษ์พนัธ์ (รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) เยีย่มชมโครงกำร MSW จ.ขอนแก่น
12 ธ.ค.2561 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของประเทศไทยเยี่ยมชมโครงการ MSW จ.ขอนแก่น
ความสามารถในการแขง่ขนั – การบรหิารจดัการโรงไฟฟา้ไดห้ลากหลายประเภทอยา่งมีประสทิธิภาพ

นวัตกรรมเทคโนโลยชีั้นน า การยอมรับระดับนานาชาติ
ผลการด าเนินงานในอดตีที่

โดดเด่น
ศักยภาพในการเติบโตการด าเนินงานทีเ่ป็นมืออาชีพ

การที ่ACE เป็นผู้ประกอบธุรกิจรายแรกๆ ทีล่งทุนในโรงไฟฟ้าขยะชุมชน มีผลงานในการชนะประมูล และมคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ 
ท าให้ ACE มีโอกาสในการชนะประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะในอนาคต

• โครงการของ ACE ใชน้วตักรรม
เทคโนโลยีท่ีสามารถเผาขยะท่ีมี
ความชืน้สงูมากถึง 80% ไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพ 

• ไม่ปลอ่ยของเสียสูธ่รรมชาต ิ(“Zero 
discharge”) 

• โรงไฟฟ้าขยะชมุชนท่ีไม่มีกลิ่น

• ISO 9001, 14001, OHSAS 18001

• ผูป้ระกอบการโรงไฟฟา้ขยะชมุชน ท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีสดุในประเทศไทย

• ทีม O&M ภายในท่ีแข็งแกรง่

• เปา้หมายในการลดตน้ทนุ O&M 15% -
25% ภายใน 2-3 ปี

• ศกัยภาพในการจ าหน่ายไฟฟ้า 0.4 
เมกะวตัต์ (เพิ่มขึน้ 9% จาก PPA เม
กะวตัตปั์จจบุนั) 

• รายไดจ้ากการก าจดัขยะท่ีเพิ่มขึน้จะ
ช่วยเพิ่มผลตอบแทนของโครงการ 
(รายไดเ้พิ่ม 10% ทกุ 3 ปี)

• โครงการด าเนินงานดว้ยประสทิธิภาพ
และอตัราก าไรท่ีดีขึน้อย่างตอ่เน่ืองใน 
3 ปีท่ีผ่านมา

• ปรมิาณขยะชมุชนท่ีมีจ านวนมาก

• รบัรางวลั 3Rs ในปี 2559 จากการ
เป็นผูด้  าเนินการดา้นพลงังานท่ีเป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

• รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพลงังานของ
ประเทศไทย  รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยและเจา้หนา้ท่ี
ของประเทศตา่ง ๆ เย่ียมชมโรงไฟฟ้า
ในฐานะโรงไฟฟ้าขยะตน้แบบ
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ท่ำนไกรสหี ์กรรณสูต (อดตีกรรมกำรกกพ.) เยีย่มชมโครงกำร MSW จ.ขอนแก่น

คณะกรรมการก ากับกจิการพลังงานเยีย่มชมโครงการ MSW จ.ขอนแก่น
ความสามารถในการแขง่ขนั – การบรหิารจดัการโรงไฟฟา้ไดห้ลากหลายประเภทอยา่งมีประสทิธิภาพ

นำยครุุจิต นำครทรรพ (ประธำนกรรมำธิกำรขบัเคลือ่นกำรปฏรูิปประเทศดำ้น
พลงังำน) เยีย่มชมโครงกำร MSW จ.ขอนแก่น

การที ่ACE เป็นผู้ประกอบธุรกิจรายแรกๆ ทีล่งทุนในโรงไฟฟ้าขยะชุมชน มีผลงานในการชนะประมูล และมีความเชีย่วชาญและประสบการณ์ 
ท าให้ ACE มีโอกาสในการชนะประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะในอนาคต

นวัตกรรมเทคโนโลยชีั้นน า การยอมรับระดับนานาชาติ
ผลการด าเนินงานในอดตีที่

โดดเด่น
ศักยภาพในการเติบโตการด าเนินงานทีเ่ป็นมืออาชีพ

• โครงการของ ACE ใชน้วตักรรม
เทคโนโลยีท่ีสามารถเผาขยะท่ีมี
ความชืน้สงูมากถึง 80% ไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพ 

• ไม่ปลอ่ยของเสียสูธ่รรมชาต ิ(“Zero 
discharge”) 

• โรงไฟฟ้าขยะชมุชนท่ีไม่มีกลิ่น

• ISO 9001, 14001, OHSAS 18001

• ผูป้ระกอบการโรงไฟฟา้ขยะชมุชน ท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีสดุในประเทศไทย

• ทีม O&M ภายในท่ีแข็งแกรง่

• เปา้หมายในการลดตน้ทนุ O&M 15% -
25% ภายใน 2-3 ปี

• ศกัยภาพในการจ าหน่ายไฟฟ้า 0.4 
เมกะวตัต์ (เพิ่มขึน้ 9% จาก PPA เม
กะวตัตปั์จจบุนั) 

• รายไดจ้ากการก าจดัขยะท่ีเพิ่มขึน้จะ
ช่วยเพิ่มผลตอบแทนของโครงการ 
(รายไดเ้พิ่ม 10% ทกุ 3 ปี)

• โครงการด าเนินงานดว้ยประสทิธิภาพ
และอตัราก าไรท่ีดีขึน้อย่างตอ่เน่ืองใน 
3 ปีท่ีผ่านมา

• ปรมิาณขยะชมุชนท่ีมีจ านวนมาก

• รบัรางวลั 3Rs ในปี 2559 จากการ
เป็นผูด้  าเนินการดา้นพลงังานท่ีเป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

• รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพลงังานของ
ประเทศไทย  รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยและเจา้หนา้ท่ี
ของประเทศตา่ง ๆ เย่ียมชมโรงไฟฟ้า
ในฐานะโรงไฟฟ้าขยะตน้แบบ
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H.E.Mrs.Kshenuka Dhireni Senewiratne (เอกอคัรำชทูตของศรลีงักำ) เยีย่มชมโครงกำร MSW จ.ขอนแก่น 11 ธ.ค. 2561

เอกอัคราชฑูตของศรีลังกาเยีย่มชมโครงการ MSW จ.ขอนแก่น
ความสามารถในการแขง่ขนั – การบรหิารจดัการโรงไฟฟา้ไดห้ลากหลายประเภทอยา่งมีประสทิธิภาพ

การที ่ACE เป็นผู้ประกอบธุรกิจรายแรกๆ ทีล่งทุนในโรงไฟฟ้าขยะชุมชน มีผลงานในการชนะประมูล และมีความเชีย่วชาญและประสบการณ์ 
ท าให้ ACE มีโอกาสในการชนะประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะในอนาคต

นวัตกรรมเทคโนโลยชีั้นน า การยอมรับระดับนานาชาติ
ผลการด าเนินงานในอดตีที่

โดดเด่น
ศักยภาพในการเติบโตการด าเนินงานทีเ่ป็นมืออาชีพ

• โครงการของ ACE ใชน้วตักรรม
เทคโนโลยีท่ีสามารถเผาขยะท่ีมี
ความชืน้สงูมากถึง 80% ไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพ 

• ไม่ปลอ่ยของเสียสูธ่รรมชาต ิ(“Zero 
discharge”) 

• โรงไฟฟ้าขยะชมุชนท่ีไม่มีกลิ่น

• ISO 9001, 14001, OHSAS 18001

• ผูป้ระกอบการโรงไฟฟา้ขยะชมุชน ท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีสดุในประเทศไทย

• ทีม O&M ภายในท่ีแข็งแกรง่

• เปา้หมายในการลดตน้ทนุ O&M 15% -
25% ภายใน 2-3 ปี

• ศกัยภาพในการจ าหน่ายไฟฟ้า 0.4 
เมกะวตัต์ (เพิ่มขึน้ 9% จาก PPA เม
กะวตัตปั์จจบุนั) 

• รายไดจ้ากการก าจดัขยะท่ีเพิ่มขึน้จะ
ช่วยเพิ่มผลตอบแทนของโครงการ 
(รายไดเ้พิ่ม 10% ทกุ 3 ปี)

• โครงการด าเนินงานดว้ยประสทิธิภาพ
และอตัราก าไรท่ีดีขึน้อย่างตอ่เน่ืองใน 
3 ปีท่ีผ่านมา

• ปรมิาณขยะชมุชนท่ีมีจ านวนมาก

• รบัรางวลั 3Rs ในปี 2559 จากการ
เป็นผูด้  าเนินการดา้นพลงังานท่ีเป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

• รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพลงังานของ
ประเทศไทย  รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยและเจา้หนา้ท่ี
ของประเทศตา่ง ๆ เย่ียมชมโรงไฟฟ้า
ในฐานะโรงไฟฟ้าขยะตน้แบบ
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Md. Tajul Islam (รฐัมนตรขีองบงัคลำเทศ) เยีย่มชมโครงกำร MSW
จ.ขอนแก่น 16 ก.พ. 2562 

รัฐมนตรีของบงัคลาเทศเยีย่มชมโครงการ MSW จ.ขอนแก่น
ความสามารถในการแขง่ขนั – การบรหิารจดัการโรงไฟฟา้ไดห้ลากหลายประเภทอยา่งมีประสทิธิภาพ

H.E.Mrs.Kshenuka Dhireni Senewiratne (เอกอคัรรำชทูตของศรลีงักำ) เยีย่มชม
โครงกำร MSW จ.ขอนแก่น 11 ธ.ค. 2561

การที ่ACE เป็นผู้ประกอบธุรกิจรายแรกๆ ทีล่งทุนในโรงไฟฟ้าขยะชุมชน มีผลงานในการชนะประมูล และมีความเชีย่วชาญและประสบการณ์ 
ท าให้ ACE มีโอกาสในการชนะประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะในอนาคต

นวัตกรรมเทคโนโลยชีั้นน า การยอมรับระดับนานาชาติ
ผลการด าเนินงานในอดตีที่

โดดเด่น
ศักยภาพในการเติบโตการด าเนินงานทีเ่ป็นมืออาชีพ

• โครงการของ ACE ใชน้วตักรรม
เทคโนโลยีท่ีสามารถเผาขยะท่ีมี
ความชืน้สงูมากถึง 80% ไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพ 

• ไม่ปลอ่ยของเสียสูธ่รรมชาต ิ(“Zero 
discharge”) 

• โรงไฟฟ้าขยะชมุชนท่ีไม่มีกลิ่น

• ISO 9001, 14001, OHSAS 18001

• ผูป้ระกอบการโรงไฟฟา้ขยะชมุชน ท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีสดุในประเทศไทย

• ทีม O&M ภายในท่ีแข็งแกรง่

• เปา้หมายในการลดตน้ทนุ O&M 15% -
25% ภายใน 2-3 ปี

• ศกัยภาพในการจ าหน่ายไฟฟ้า 0.4 
เมกะวตัต์ (เพิ่มขึน้ 9% จาก PPA เม
กะวตัตปั์จจบุนั) 

• รายไดจ้ากการก าจดัขยะท่ีเพิ่มขึน้จะ
ช่วยเพิ่มผลตอบแทนของโครงการ 
(รายไดเ้พิ่ม 10% ทกุ 3 ปี)

• โครงการด าเนินงานดว้ยประสทิธิภาพ
และอตัราก าไรท่ีดีขึน้อย่างตอ่เน่ืองใน 
3 ปีท่ีผ่านมา

• ปรมิาณขยะชมุชนท่ีมีจ านวนมาก

• รบัรางวลั 3Rs ในปี 2559 จากการ
เป็นผูด้  าเนินการดา้นพลงังานท่ีเป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

• รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพลงังานของ
ประเทศไทย  รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยและเจา้หนา้ท่ี
ของประเทศตา่ง ๆ เย่ียมชมโรงไฟฟ้า
ในฐานะโรงไฟฟ้าขยะตน้แบบ
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ความสามารถในการแขง่ขนั – การบรหิารจดัการโรงไฟฟา้ไดห้ลากหลายประเภทอยา่งมีประสทิธิภาพ

เทศบาลต่างๆ เยีย่มชมโครงการ MSW จ.ขอนแก่น

ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้มเยีย่มชม
โรงไฟฟำ้ขยะทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม

คณะผูแ้ทนรองประธำนำธิบด ีประเทศอนิโดนเีซีย เยีย่มชม
และประสำนขอใหไ้ปช่วยแกไ้ขปัญหำขยะและขำดแคลน

กระแสไฟฟำ้ทีอ่นิโดนเีซีย

อธิบดกีรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่นและคณะผูบ้รหิำร
เยีย่มชมตน้แบบกำรบรหิำรจดักำรขยะทีเ่ป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม และ

เป็นทีย่อมรบัของชมุชน

อธิบดกีรมควบคมุมลพษิและคณะเยีย่มชมโรงงำนไฟฟำ้ขยะ
ตน้แบบของประเทศไทย

รองอธิบดกีรมปกครองส่วนทอ้งถิ่นและคณะ
เยีย่มชมกำรบรหิำรจดักำรขยะทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม

นำยสรุยิะ อมรโรจนว์รวฒุ ิผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัอ ำนำจเจรญิ เขำ้เยีย่ม
ชมดูงำนและประสำนงำนใหบ้รษิัทฯ อ ำนวยกำรบรหิำรจดักำรขยะ
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ความสามารถในการแขง่ขนั – การบรหิารจดัการโรงไฟฟา้ไดห้ลากหลายประเภทอยา่งมีประสทิธิภาพ

เทศบาลต่างๆ เยีย่มชมโครงการ MSW จ.ขอนแก่น

คณะเยีย่มชมดูงำนจำก พืน้ที ่อ.เพญ็ จ.อดุรธำนี
เพือ่ใชเ้ป็นตน้แบบในกำรบรหิำรจดักำรขยะของ Cluster อ.

เพญ็ จ.อดุรธำนี

คณะเยีย่มชมดูงำนจำกเทศบำลเมอืงภูเกต็
เพือ่ใชเ้ป็นตน้แบบในกำรบรหิำรจดักำรขยะของ จ.ภูเกต็

คณะผูบ้รหิำรระดบัสูงขององคก์ำรบรหิำรส่วนทอ้งถิ่นใน จ.สรุำษฎร์
ธำน ีเขำ้ศกึษำดูงำนเพือ่น ำไปใชเ้ป็นตน้แบบของกำรบรหิำรจดักำร

ขยะของ จ.สรุำษฎรธ์ำนี

คณะผูบ้รหิำรจำก ต ำบลโนนแดง อ.โนนศลิำ จ.ขอนแก่นขอ
ศกึษำดูงำนเพือ่ใชเ้ป็นตน้แบบของกำรจดักำรบรหิำรจดักำร

ขยะของ Cluster โนนศลิำ จ.ขอนแก่น

คณะผูบ้รหิำรระดบัสูง เทศบำลเมอืงชมุพร เขำ้ศกึษำดูงำน
เพือ่ใชเ้ป็นตน้แบบในกำรบรหิำรจดักำรขยะของ จ.ชมุพร

คณะผูน้  ำชมุชน เทศบำลต ำบลโพนทอง จ.รอ้ยเอด็ ศกึษำดูงำน
เพือ่ใชเ้ป็นแบบอย่ำงในกำรบรหิำรจดักำรขยะของ Cluster โพนทอง 

จ.รอ้ยเอด็
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ความสามารถในการแขง่ขนั – การบรหิารจดัการโรงไฟฟา้ไดห้ลากหลายประเภทอยา่งมีประสทิธิภาพ

เทศบาลต่างๆ เยีย่มชมโครงการ MSW จ.ขอนแก่น

คณะผูบ้รหิำรจำก เทศบำลเมอืงมหำสำรคำม ขอศกึษำดู
งำนตน้แบบกำรบรหิำรจดักำรขยะทีเ่ป็นมติรต่อ

สิ่งแวดลอ้ม

คณะผูบ้รหิำรระดบัสูงของ จ.กระบี ่ขอดูงำนเพือ่น ำไปใช้
เป็นแบบอย่ำงในกำรท ำจงัหวดักระบีใ่หเ้ป็นเมอืงสะอำด

เพือ่กำรท่องเทีย่ว

ผูน้  ำกำรปกครองทอ้งถิ่นจำกจงัหวดัสงขลำ ขอศกึษำดูงำน
เพือ่น ำไปใชแ้กปั้ญหำขยะของ จ.สงขลำ

คณะผูบ้รหิำรกระทรวงพลงังำนและกระทรวงปกครองทอ้งถิ่นของ
ประเทศบงักลำเทศขอศกึษำดูงำนและประสำนใหไ้ปช่วยด ำเนนิกำร
แกไ้ขปัญหำกำรขยะลน้เมอืงและกำรขำดแคลนกระแสไฟฟำ้ทีน่คร

แดกกำ (DACHKA)

คณะเยีย่มชมดูงำนจำก พืน้ที ่อ.เพญ็ จ.อดุรธำนี
เพือ่ใชเ้ป็นตน้แบบในกำรบรหิำรจดักำรขยะของ Cluster อ.เพญ็ จ.

อดุรธำนี

คณะเยีย่มชมดูงำนจำกเทศบำลเมอืงบำ้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น 
เพือ่ใชเ้ป็นแบบอย่ำงในกำรแกปั้ญหำขยะของ Cluster 

เทศบำลเมอืงบำ้นผ ่ำ
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Unit : ลา้นบาท / (%)

ก าไรขั้นต้น และอัตราก าไรขั้นต้น

✓ผลการด าเนินงานในอดีตท่ีดีขึน้

✓ศกัยภาพในการจ าหน่ายไฟฟา้เพิ่มอีกขึน้ประมาณ 0.4 เมกะวตัต์

✓ รายไดจ้ากการก าจดัขยะท่ีเพิ่มขึน้จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนของ
โครงการ

ศกัยภาพในการเตบิโตในอนาคต

ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ทีม่ปีระสิทธิภาพทีสุ่ดในประเทศไทย
ความสามารถในการแขง่ขนั – การบรหิารจดัการโรงไฟฟา้ไดห้ลากหลายประเภทอยา่งมีประสทิธิภาพ

การที ่ACE เป็นผู้ประกอบธุรกิจรายแรกๆ ทีล่งทุนในโรงไฟฟ้าขยะชุมชน มีผลงานในการชนะประมูล และมีความเชีย่วชาญและประสบการณ์ 
ท าให้ ACE มีโอกาสในการชนะประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะในอนาคต

นวัตกรรมเทคโนโลยชีั้นน า การยอมรับระดับนานาชาติ
ผลการด าเนินงานในอดตีที่

โดดเด่น
ศักยภาพในการเติบโตการด าเนินงานทีเ่ป็นมืออาชีพ

• โครงการของ ACE ใชน้วตักรรม
เทคโนโลยีท่ีสามารถเผาขยะท่ีมี
ความชืน้สงูมากถึง 80% ไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพ 

• ไม่ปลอ่ยของเสียสูธ่รรมชาต ิ(“Zero 
discharge”) 

• โรงไฟฟ้าขยะชมุชนท่ีไม่มีกลิ่น

• ISO 9001, 14001, OHSAS 18001

• ผูป้ระกอบการโรงไฟฟา้ขยะชมุชน ท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีสดุในประเทศไทย

• ทีม O&M ภายในท่ีแข็งแกรง่

• เปา้หมายในการลดตน้ทนุ O&M 15% -
25% ภายใน 2-3 ปี

• ศกัยภาพในการจ าหน่ายไฟฟ้า 0.4 
เมกะวตัต์ (เพิ่มขึน้ 9% จาก PPA เม
กะวตัตปั์จจบุนั) 

• รายไดจ้ากการก าจดัขยะท่ีเพิ่มขึน้จะ
ช่วยเพิ่มผลตอบแทนของโครงการ 
(รายไดเ้พิ่ม 10% ทกุ 3 ปี)

• โครงการด าเนินงานดว้ยประสทิธิภาพ
และอตัราก าไรท่ีดีขึน้อย่างตอ่เน่ืองใน 
3 ปีท่ีผ่านมา

• ปรมิาณขยะชมุชนท่ีมีจ านวนมาก

• รบัรางวลั 3Rs ในปี 2559 จากการ
เป็นผูด้  าเนินการดา้นพลงังานท่ีเป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

• รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพลงังานของ
ประเทศไทย  รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยและเจา้หนา้ท่ี
ของประเทศตา่ง ๆ เย่ียมชมโรงไฟฟ้า
ในฐานะโรงไฟฟ้าขยะตน้แบบ

Q3’20
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ดัชนีความพร้อมการเดินเครือ่ง (Availability Factor) และ อัตราความสามารถในการ
ขายไฟฟ้า (Capacity Factor)/1

ดชันีความพร้อมการเดินเครือ่ง
(Availability Factor)

อตัราความสามารถในการขายไฟฟ้า
(Capacity Factor)

ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตทิีม่ศัีกยภาพในการแข่งขันสูง

เทคโนโลยรีะดบัสูงการด าเนินงานทีเ่ป็นมอือาชพี การพฒันาอย่างตอ่เน่ือง

• โรงไฟฟา้ใชเ้ทคโนโลยีขัน้สงู ที่
สามารถควบคมุการ
ด าเนินงานไดต้ามความ
ตอ้งการของ EGAT

• ISO 9001, 14001, OHSAS 

18001

• ทีมงาน O&M ของบรษิัทท่ี
แข็งแกรง่

• เปา้หมายในการลดคา่ใชจ้่าย
O&M 15% -25% ภายใน
ระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี

• หนึง่ในผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติที่มีประสทิธิภาพ
ที่สดุในประเทศไทย

2017 2018 2019 2017 2018 2019

สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วม (Co-Generation) ช่วยรกัษาสมดลุความเสีย่งโดยรวมของ portfolio โรงไฟฟ้าของบริษทั

หมายเหต:ุ 1/ Selling capacity factor (Selling Electricity /(Total Operating hours * Selling Capacity))
2/ รายงานของท่ีปรกึษาเทคนิคระบอุายขุองโรงไฟฟา้ก๊าซธรรมชาติโดยเฉลี่ยประมาณ 30-60 ปี

✓ หนึง่ในผูป้ระกอบการโรงไฟฟา้ก๊าซธรรมชาติที่มีประสทิธิภาพท่ีสดุในประเทศไทย

✓ ทีมงาน O&M ของบรษัิทท่ีแข็งแกรง่

✓ เปา้หมายในการลดคา่ใชจ้่าย O&M 15% -25% ภายใน 2-3 ปี

รกัษาสมดุลความเสีย่งโดยรวม

ผลการด าเนินงานในอดตีที่
โดดเด่น

ศักยภาพในการเติบโต

ความสามารถในการแขง่ขนั – การบรหิารจดัการโรงไฟฟา้ไดห้ลากหลายประเภทอยา่งมีประสทิธิภาพ

• ผลงานในอดีตประมาณ 3 ปีที่
ด  าเนินการดว้ยประสิทธิภาพและ
อตัราก าไรที่สงู

• รูปแบบรายไดท้ี่สง่ผ่านตน้ทนุสง่ผล
ใหมี้อตัราก าไรที่เสถียร

• สญัญาซือ้ขายก๊าซระยะยาวกบั
ปตท.

• ศกัยภาพในการจ าหน่ายไฟฟา้ใหแ้ก่ IU 
มากกวา่ 20 Mเมกะวตัต์

• ศกัยภาพในการขายไอน า้ให ้IU มากกวา่ 
100,000 ตนั / ปี

• การด าเนินงานอีก 25 ปี ภายหลงั
PPA หมดอายุ /2

ผูป้ระกอบธรุกจิที่

จดทะเบยีนใน

ตลำดหลกัทรพัย ์

ผูป้ระกอบธรุกจิที่

จดทะเบยีนใน

ตลำดหลกัทรพัย ์

83%

80%
82%

81%

70%

75%

80%

85%

ACE
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อตัราก าไรข ัน้ตน้ทีเ่สถยีร

ก าไรขัน้ตน้และอตัราก าไรขา้งตน้

✓ผลการด าเนินงานในอดีตที่มีอตัราก าไรท่ีเสถียร

✓ศกัยภาพในการขายไฟฟา้ให ้IU อีกประมาณ 20 เมกะวตัต์

✓การด าเนินงานอีก 25 ปี/2 ภายหลงั PPA สิน้สดุ

ความสามารถในการแขง่ขนั – การบรหิารจดัการโรงไฟฟา้ไดห้ลากหลายประเภทอยา่งมีประสทิธิภาพ

เทคโนโลยรีะดบัสูงการด าเนินงานทีเ่ป็นมอือาชพี การพฒันาอย่างตอ่เน่ือง

• โรงไฟฟา้ใชเ้ทคโนโลยีขัน้สงู ที่
สามารถควบคมุการ
ด าเนินงานไดต้ามความ
ตอ้งการของ EGAT

• ISO 9001, 14001, OHSAS 

18001

• ทีมงาน O&M ของบรษิัทท่ี
แข็งแกรง่

• เปา้หมายในการลดคา่ใชจ้่าย
O&M 15% -25% ภายใน
ระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี

• หนึง่ในผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติที่มีประสทิธิภาพ
ที่สดุในประเทศไทย

ผลการด าเนินงานในอดตีที่
โดดเด่น

ศักยภาพในการเติบโต

• ผลงานในอดีตประมาณ 3 ปีที่
ด  าเนินการดว้ยประสิทธิภาพและ
อตัราก าไรที่สงู

• รูปแบบรายไดท้ี่สง่ผ่านตน้ทนุสง่ผล
ใหมี้อตัราก าไรที่เสถียร

• สญัญาซือ้ขายก๊าซระยะยาวกบั
ปตท.

ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตทิีม่ศัีกยภาพในการแข่งขันสูง

Unit : ลา้นบาท / (%)

หมายเหต:ุ 1/ Selling capacity factor (Selling Electricity /(Total Operating hours * Selling Capacity))
2/ รายงานของท่ีปรกึษาเทคนิคระบอุายขุองโรงไฟฟา้ก๊าซธรรมชาติโดยเฉลี่ยประมาณ 30-60 ปี

ศกัยภาพในการเตบิโตในอนาคต

• ศกัยภาพในการจ าหน่ายไฟฟา้ใหแ้ก่ IU 
มากกวา่ 20 เมกะวตัต์

• ศกัยภาพในการขายไอน า้ให ้IU มากกวา่ 
100,000 ตนั / ปี

• การด าเนินงานอีก 25 ปี ภายหลงั
PPA หมดอายุ /2

สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วม (Co-Generation) ช่วยรกัษาสมดลุความเสีย่งโดยรวมของ portfolio โรงไฟฟ้าของบริษทั

484

567 577

144

29.0% 29.0% 27.9%

31.2%

-2%

3%

8%

13%

18%

23%

28%

33%

38%

0

200

400

600

800

1,000

2017 2018 2019 2020

Q3’20

Q3’20

9M20
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แหล่งรายได้ทีเ่ชื่อถือได้พร้อมประสิทธิภาพสูงและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายสามารถรับประกันกระแสเงินสดให้กับบริษัท

ดัชนีความพร้อมการเดินเคร่ือง (AF)
อัตราความสามารถในการขายไฟฟ้า (CF)

โครงสร้างรายได้ ปี 2565

การควบคุมต้นทุนวัตถุดบิ

ผลลัพธ์

Upside Potential

โรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนร่วม

โรงไฟฟ้าเชือ้เพลิงขยะโรงไฟฟ้าชีวมวล

ความเพยีงพอของวัตถุดบิ • สญัญาซือ้ขายระยะยาวกบัปตท.

รูปแบบรายไดส้่งผ่านตน้ทนุ

• สญัญาบรหิารจดัการและก าจดัขยะมลู
ฝอย กบัรฐับาล

• ใชง้านไดป้ระมาณ 10,000 MW 
• แผนการพฒันาเชือ้เพลิง

ไม่มีตน้ทนุวตัถดุิบควบคมุได้

• รายไดจ้ากการก าจดัขยะ
• ศกัยภาพในการขายไฟฟา้ใหก้บั IUs

• ศกัยภาพในการขายไฟฟา้ใหก้บั IUs
• ด าเนินงานอีก 15 ปี ภายหลงัสิน้สดุ PPA/1

AF : 99%

CF : 82%

AF : 95%

CF : 95%

AF : 92%

CF : 97%

กระแสเงนิสดทีม่ีความแน่นอนพร้อมกับ Upside Potential

92%

8%ผู้ใช้อุตสาหกรรม

90%

10%ผู้ใช้อุตสาหกรรม

82%

18%
ผู้ใช้อุตสาหกรรม

• ศกัยภาพในการขายไฟฟา้ใหก้บั IUs
• ด าเนินงานไดอ้ีก 25 ปี ภายหลงัสิน้สดุ PPA /2

รายได้ส่วนใหญ่มาจากสัญญาขายไฟฟ้าระยะยาวแก่การไฟฟ้า ซึ่งมีความน่าเชือ่ถอืสูง ความเส่ียงต ่า
ความสามารถในการแขง่ขนั – การบรหิารจดัการโรงไฟฟา้ไดห้ลากหลายประเภทอยา่งมีประสทิธิภาพ

หมายเหต:ุ 1/ รายงานความเห็นท่ีปรกึษาอิสระเรื่องอายโุรงไฟฟา้ ไดร้ะบอุายเุฉลี่ยของโรงไฟฟา้ชีวมวล 25-30 ปี หรือมากกวา่ หากมีการบ ารุงรกัษาอยา่งถกูตอ้งตามรอบระยะเวลา 
2/ รายงานความเห็นท่ีปรกึษาอิสระเรื่องอายโุรงไฟฟา้ ไดร้ะบุอายขุองโรงไฟฟา้ก๊าซธรรมชาติโดยเฉลี่ยประมาณ 30-60 ปี
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ความสามารถในการแข่งขัน

ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ

ภาพรวมองคก์รI

IV

III

สารบัญ

ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพในการเติบโตII

ประเด็นที่ส าคัญV



ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ
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4,243
4,833 4,951

1,245 1,286

0

1,500

3,000

4,500

6,000

2017 2018 2019 Q3'2019 Q3'2020

Sales Revenue

99%

1%

รายได้แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า

รายได้/1 รายได้แยกตามประเภทลูกค้า

ข้อสังเกต

2018

การเตบิโตของรายได้ทีแ่ข็งแกร่งดว้ยการผสมผสานรายได้ทีห่ลากหลาย
ขอ้มลูทางการเงินท่ีส าคญั

(ลา้นบาท)

หมายเหตุ: /1 ไม่รวมรำยไดค้่ำกอ่สรำ้งภำยใตส้ญัญำสมัปทำน และรำยไดอ้ืน่

2018

รายได้แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า

20172016

▪ รายไดข้องบริษัทเพิ่มขึน้อย่างนัยส าคัญท่ี 
อตัราเตบิโตเฉล่ียตอ่ปี ประมาณ 60% ตอ่ปี

▪ รายไดจ้ากโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาตเิป็นรายไดส้ว่นใหญ่ของ ACE 
(คดิเป็น 54% และ 41% ตามล าดบั)

▪ ท่ีมาของรายไดห้ลกัของบริษัทมาจากEGAT 
และ PEA

รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟา้ใหแ้ก่ EGAT และ PEA
รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟา้ใหแ้ก่ลกูคา้ IU

54.0%
41.0%

5.0%

0.0%

Biomass Co-Generation MSW Solar Others

55.0%
40.0%

5.0%

52.2%41.5%

5.5%

0.1% 0.7%
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(THB mm)

Remark: */1 Margin divided by sale and service revenue (not including construction revenue)

/2 EBITDA is calculated from net income + tax+ interest +depreciation/amortization+ other non cash items 

(THB mm)

1,121

1,417

1,626

420 446

26.4%

29.3%

32.8% 33.6%
35.9%

0%

10%

20%

30%

40%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2017 2018 2019 Q2'2019 Q2'2020

Gross Profit % Margin

1,472
1,635

1,865

497 545

34.7% 33.8%
37.7%

34.2%

42.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2017 2018 2019 Q3'2019 Q3'2020

EBITDA % Margin

ข้อสังเกต

▪ ก ำไรขัน้ตน้ของ ACE เพิม่ขึน้อยำ่งมนัียส ำคญัทีอ่ตัรำเตบิโตเฉลีย่ตอ่ปี 20% (2017-2019)

▪ อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของกลุม่เพิม่ขึน้อยำ่งตอ่เน่ือง เน่ืองจำกกลุม่บรษิทัประสบควำมส ำเรจ็ใน 1) กำรลดตน้ทุน 2) กำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำรผลติไฟฟ้ำ (ช ัว่โมงด ำเนินงำนทีย่ำวนำนขึน้) 3) 

โครงกำรใหม่ๆ เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) 

ผลประกอบการสะท้อนความแขง็แกร่งและสม า่เสมอของรายได้ EBITDA และการเติบโตของก าไรสทุธิ พร้อมกบัการเพิม่ข้ึนของอตัราก าไรอย่างต่อเนือ่ง

ก าไรขั้นต้นและอัตราส่วนก าไรขั้นตน้/2

ผลประกอบการทีแ่ข็งแกร่ง

EBITDA/3 and EBITDA margin/2

ขอ้มลูทางการเงินท่ีส าคญั
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(THB mm)
(THB mm)

334

547

815

247

354

7.9%

11.3%

16.5%

19.8%

28.5%

0%

10%

20%

30%

40%

0

500

1,000

1,500

2017 2018 2019 Q2'2019 Q2'2020

Net Profit % Margin

448

557

901

234

375

10.6% 11.5%

18.2%

18.7%

29.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

500

1,000

1,500

2017 2018 2019 Q3'2019 Q3'2020

Net Profit % Margin

Remark: */1 Margin divided by sale and service revenue (not including construction revenue)

/2 Adjusted net profit calculated from Net income – FX gain/(loss) – insurance claim – forward contract gain (applied in Q1’20) and other non recurring items

Exchange rate (THB/USD) 32.5146 32.2848

YE 2017 YE 2018

29.9767

YE 2019 Q3’20Q3’19

ขอ้มลูทางการเงินท่ีส าคญั

ผลประกอบการทีแ่ข็งแกร่ง
ผลประกอบการสะท้อนความแขง็แกร่งและสม า่เสมอของรายได้ EBITDA และการเติบโตของก าไรสทุธิ พร้อมกบัการเพิม่ข้ึนของอตัราก าไรอย่างต่อเนือ่ง

ก าไรสุทธิและอัตราส่วนก าไรสุทธิ /2 ก าไรสุทธิและอัตราส่วนก าไรสุทธิ/2 (ที่ปรับปรุง) /3

ข้อสังเกต

▪ ก ำไรสทุธขิอง ACE รวมผลก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลีย่น (Unrealized) ทีเ่กดิจำกสญัญำเชำ่ทำงกำรเงนิของโรงไฟฟ้ำกำ๊ซธรรมชำต ิดงัน้ัน ผลก ำไรสทุธอิำจไม่สะทอ้นผลก ำไร

ทีแ่ทจ้รงิหำกอตัรำแลกเปลีย่นผนัผวน

▪ ก ำไรสทุธทิีป่รบัปรงุแลว้โดยกำรหกัผลก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลีย่น (Unrealized) สะทอ้นผลกำรด ำเนินงำนทีแ่ทจ้รงิของบรษิทั และสะทอ้นกำรเพิม่ขึน้ของก ำไรและอตัรำก ำไร

ของบรษิทั

31.490030.4176
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อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงนิของ ACE
หน่วย: ล้านบาท 31 ธันวาคม 30 กันยายน

2017 2018 2019 3Q20

หนีส้นิหมนุเวียนที่มีภาระดอกเบีย้ 3,328 1,166 1,084 748

หนีส้นิไมห่มนุเวียนที่มีภาระดอกเบีย้ 5,197 6,632 1,911 3,198

รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ 8,525 7,798 2,995 3,946

เงินสดเทียบเทา่และเงินสดที่มีภาระผกูพนั 285 429 571 920

สุทธิหนี้สินทีมี่ภาระดอกเบีย้ 8,240 7,369 2,424 3,026

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,022 5,572 10,793 11,741

หนว่ย: ลำ้นบำท

ฐานะทางการเงนิทีแ่ข็งแกร่งทีส่นับสนุนการเตบิโต
ขอ้มลูทางการเงินท่ีส าคญั

5,022 
5,572 

10,793 
11,741 

1.70x

1.40x

0.28x
0.34x

1.64x

1.32x

0.22x
0.26x

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2017 2018 2019 Q3'2020

Total Equity IBD/E Net IBD/E
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หน่วย: ล้านบาท 31 ธันวาคม 30 กันยายน
2017 2018 2019 3Q20

หนีส้นิหมนุเวียนที่มีภาระดอกเบีย้ 3,328 1,166 1,084 748

หนีส้นิไมห่มนุเวียนที่มีภาระดอกเบีย้ 5,197 6,632 1,911 3,198

รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ 8,525 7,798 2,995 3,946

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,022 5,572 10,793 11,741

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ของ ACE

ฐานะทางการเงนิทีแ่ข็งแกร่งทีส่นับสนุนการเตบิโต
ขอ้มลูทางการเงินท่ีส าคญั

หนว่ย: ลำ้นบำท

497 483
413

107
28

5.5% 5.5%

4.8%
5.1%

2.75%

8.1% 8.0%

6.8% 6.8%

0%

10%

0

200

400

600

800

1,000
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2017 2018 2019 Q3'2019 Q3'2020

Interest Expense Project finance interest rates Equity loan/Bond

MLR SCB 5.25%

at 30 September 2020
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Remark: Return on Asset calculated from net income / average total assets

Return on Asset (exclude lease) calculated from net income / average total assets exclude lease

Return on Fixed Asset calculated from (net income + depreciation) / average total fixed assets

2.4%
3.9%

5.8%

9.8%

2.8%

5.2%

7.9%

12.5%

8.1%

12.4%

14.7%

20.6%

2017 2018 2019 Annualized Q3'20

Return on Asset Return on Asset (excluding lease)

Return on Fixed Asset

6.9%

10.3%

12.5%
13.3%

2017 2018 2019 Annualized Q3'20

Return on Equity

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร
ขอ้มลูทางการเงินท่ีส าคญั

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรพัย ์ อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้
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หน่วย: THB mm (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอยา่งอื่น) จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
ก าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชยต์าม

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้า
พืน้ที่ (ไร่ งาน ตรว) 1,249-19-624 1,345-17-563

มูลค่าที่ดิน 1,765.23

การปรับปรุงที่ดิน 453.64

มูลค่าที่ดินรวมหลังปรับปรุง 2,218.87

ทีต่ัง้ของโรงไฟฟ้า ACE ทีอ่ยู่ในจุดยุทธศาสตรท์ีส่ าคัญอาจส่งผลใหบ้ริษัทได้รับมูลค่าทีด่นิเมื่อสิน้สุดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน/2

โดยทั่วไป โรงไฟฟ้าชีวมวลมีอายุการด าเนินงานโดยเฉลี่ยประมาณ 25-30 ปี/1 โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตมิีอายุโดยเฉลี่ย
ประมาณ 30-60 ปี/1 และโรงไฟฟ้าขยะชุมชนมีอายุการด าเนินงานโดยเฉลี่ยประมาณ 25-30 ปี/1

Potential Claim จากคดคีวามจ านวน 3,901.25 ล้านบาท/2

2

1

3

หมายเหต:ุ 1 / ตรวจสอบโดยบคุคลท่ีสามซึง่เป็นท่ีปรกึษาดา้นเทคนิคในสมมติฐานท่ีวา่การบ ารุงรกัษาท่ีเกิดขึน้จะถกูด าเนินการอยา่งถกูตอ้ง
2 / จากหนงัสือชีช้วน

ข้อมูลทีส่ าคัญเพิม่เตมิของ ACE
ขอ้มลูทางการเงินท่ีส าคญั

รายได้เพิม่เตมิจากการขายไฟฟ้าใหกั้บ IU4

• โรงไฟฟ้าชวีมวล (VSPP Biomass)

• โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่ม (Co-Gen SPP)

• โรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิขยะ (MSW)

โอกาสในการขยายก าลังการผลิตอีกเทา่ตัวบนทีด่นิข้างโรงไฟฟ้าปัจจุบันของบริษัทตามกฎหมายผังเมอืง5
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ความสามารถในการแข่งขัน

ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ

ภาพรวมองคก์รI

IV

III

สารบัญ

ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพในการเติบโตII

ประเด็นที่ส าคัญV



ประเดน็ทีส่ าคัญ
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จุดแข็งและโอกาสของ ACE

2

3

การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าได้หลากหลายประเภทอยา่งมีประสิทธิภาพ
▪ ตน้ทนุวตัถดิุบชีวมวลและตน้ทนุ O&M ลดลง สง่ผลใหอ้ตัราก าไรสงูขึน้

▪ อตัราดอกเบีย้ลดลงจากฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง่

▪ การซือ้ขายไฟฟา้ระหวา่งกนัโดยไมผ่่านระบบจ าหน่าย (Peer-to-Peer Electricity Trading) เพิ่มศกัยภาพในการขายไฟฟา้เพ่ิมเติม

Downside Risk ที่ต ่า
▪ มีอปุสงค์ และกระแสเงินสดท่ีเช่ือถือได ้จากหน่วยงานของรฐั

▪ มีการบริหารจดัการโรงไฟฟา้และเชือ้เพลิงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

▪ มีความมุง่มั่นเพื่อสว่นรวม เช่น ESG และ TSI

เติบโตอยา่งต่อเน่ืองจากแผนโครงการในอนาคต
▪ ราคาซือ้ไฟฟา้ท่ีสงูของโครงการ VSPP

▪ เทคโนโลยีขัน้สงูสง่ผลใหป้ระสิทธิภาพในการด าเนินงานสงูขึน้

▪ การประหยดัต่อขนาดจาก CAPEX OPEX และ SG&A ท่ีลดลง

▪ การแข็งค่าของเงินบาทสง่ผลให ้CAPEX ลดลง

▪ ชนะการประมลูสญัญาซือ้ขายไฟฟา้โรงไฟฟา้ชีวมวลครัง้ลา่สดุ ท่ีไดร้บัสดัสว่นก าลงัการขายไฟฟา้ตามสญัญามากท่ีสดุ (28%)

5

ได้รับประโยชนจ์ากแนวโน้มอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของโลก
▪ “Electrification” Era (ยคุแห่งการใชไ้ฟฟา้)

▪ รฐับาลทั่วโลกรว่มมือกนัเพ่ือเปา้หมายในการสรา้ง Zero carbon ซึง่สง่ผลบวกต่ออตุสาหกรรมพลงังานทดแทน

▪ โรงไฟฟา้ชีวมวลจะเป็นหนึ่งในแหลง่พลงังานทดแทนท่ีสะอาดท่ีสามารถใชเ้ป็นพลงังานหลกัของชาติได้

▪ เป็นองคก์รท่ีใหค้วามส าคญัดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล (ESG)

1 ผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นน าของประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงทีสุ่ด
▪ เป็นผูป้ระกอบการโรงไฟฟา้ชีวมวลท่ีมีรายไดส้ว่นใหญ่มาจากสญัญาขายไฟฟา้ระยะยาวแก่ กฟภ. และ กฟผ. ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย

▪ เป็นผูน้  าโรงไฟฟา้พลงังานสะอาดอนัดบั 1 ของประเทศไทย เมื่อพิจารณาจากอตัราการเติบโตของ Equity MW  

4

ประเด็นทีส่ ำคญั


