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Disclaimer
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 prohibited. 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 time 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.
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ภาพรวมองค์ กร

ภาพรวมองค์กร

Who is ACE?

ประสบการณ์ ท่ ยี าวนานและมั่นคงกว่ า 40 ปี ในอุตสาหกรรมการเกษตรแบบผสมผสานครบวงจร จนเป็ นผู้นาระดับแนวหน้ า
“เป็ นโรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดต้ นแบบของโลกที่มีความรั บผิดชอบต่ อสิ่งแวดล้ อม สังคม และผู้ถือหุ้น”
ผู้นาการผลิตไฟฟ้ าชีวมวลในประเทศไทย
ผู้ผลิตไฟฟ้ าพลังงานทดแทนชัน้ นาของไทย
ผู้นาด้ านพลังงานสะอาดและพลังงานสีเขียว
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ภาพรวมองค์กร

ภาพรวมของ ACE
Innovative
Private
Power
Producer
for
Absolute
Clean
Energy

ประสบการณ์ ท่ ยี าวนานและมั่นคงใน
อุตสาหกรรมการเกษตรแบบ
ผสมผสานครบวงจร จนเป็ นผู้นาระดับ
แนวหน้ า

ความมั่นคงด้ านเชือ้ เพลิงจากแหล่ งวัตถุดบิ ชีวมวล
จานวนมากจากชุมชนรอบโรงไฟฟ้ า

การใช้ เทคโนโลยีพัฒนาการผลิต

ทีมวิจัยและพัฒนาที่มากด้ วยประสบการณ์
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ภาพรวมองค์กร

ภาพรวมของ ACE

Innovative
Private
Power
Producer
for
Absolute
Clean
Energy

โครงการทัง้ หมด 32+1 โครงการ
(ดาเนินการแล้ว 13 โครงการ)
411.47+9.9 เมกะวัตต์ /1

/1

โรงไฟฟ้ าชีวมวล (Biomass)
เปิ ดดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์แล้ว 9 โครงการ
อยู่ระหว่างการพัฒนา 14+1 โครงการ /1
คิ ดเป็ นกาลังการผลิ ตติ ดตัง้ 291.0 เมกะวัตต์

-

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ (Solar)
เปิ ดดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์แล้ว 2 โครงการ
อยู่ระหว่างการพัฒนา 4 โครงการ
คิ ดเป็ นกาลังการผลิ ตติ ดตัง้ 5.02 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนร่วม (Co-generation)
เปิ ดดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์แล้ว 1 โครงการ
คิ ดเป็ นกาลังการผลิ ตติ ดตัง้ 114.35 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้ าเชื้อเพลิ งขยะ (MSW)
เปิ ดดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์แล้ว 1 โครงการ
อยู่ระหว่างการพัฒนา 1 โครงการ
คิ ดเป็ นกาลังการผลิ ตติ ดตัง้ 11.0 เมกะวัตต์

กาลังการผลิ ตติ ดตัง้ ที่คาดการณ์
1,000 เมกะวัตต์ (Gross)
โดยมีเป้ าหมายการเติ บโตเฉลี่ย 36%
(2562-2567)/2
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หมายเหตุ: /1 รวมกาลังการผลิตของ APP ด้ วย โดยอ้ างอิงจากร่างหนังสือชี ้ชวน ส่วนที่ 2.2.1 ข้ อ 1.3.3 กลุม่ ผู้ถือหุ้นของ APP ได้ สง่ จดหมายแจ้ งข้ อเสนอในการขายหุ้นสามัญของ APP ให้ แก่บริษัท
/2 อัตราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ของกาลังการผลิตติดตั ้งตั ้งแต่ปี 2562-2567

ภาพรวมองค์กร

โรงไฟฟ้ าชีวมวล ของ ACE

-
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เปิ ดดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์แล้ว 9 โครงการ
อยู่ระหว่างการพัฒนา 14+1 โครงการ /1
รวมเป็ น 24 โครงการ คิ ดเป็ นกาลังการผลิ ตติ ดตัง้ 291.0 เมกะวัตต์ /1 /2

ACP 1: โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดบ้านบึง

ALCP 1: โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดศรีเชี ยงใหม่

จ.ชลบุรี 9.9 เมกะวัตต์

จ.หนองคาย 9.9 เมกะวัตต์

AAPP 2: โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดโชคชัย

จ.นครราชสีมา 9.9 เมกะวัตต์

ACP 2: โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดโพนทอง

ALCP 2: โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดสิ รินธร

จ.ร้อยเอ็ด 9.9 เมกะวัตต์

AAP 1: โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดน้ าพอง

จ.อุบลราชธานี 9.9 เมกะวัตต์

จ.ขอนแก่น 9.9 เมกะวัตต์

ACP 3: โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดบ่อพลอย

AAPP 1: โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดตานี

ABA 1: โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดเถิ น

จ.กาญจนบุรี 9.9 เมกะวัตต์

จ.สุรินทร์ 9.9 เมกะวัตต์

จ.ลาปาง 9.9 เมกะวัตต์

หมายเหตุ: /1 รวมกาลังการผลิตของ APP ด้ วย โดยอ้ างอิงจากร่างหนังสือชี ้ชวน ส่วนที่ 2.2.1 ข้ อ 1.3.3 กลุม่ ผู้ถือหุ้นของ APP ได้ สง่ จดหมายแจ้ งข้ อเสนอในการขายหุ้นสามัญของ APP ให้ แก่บริษัท
/2 ตัวเลขเมกะวัตต์ คือ Capacity MW หรื อกาลังการผลิตติดตั ้ง

ภาพรวมองค์กร

โรงไฟฟ้ าเชื้อเพลิงขยะของ ACE

- จานวน 1+1 โครงการ กาลังการผลิ ตติ ดตัง้ 11 เมกะวัตต์ /1

ALCP 3: โรงไฟฟ้ าเชื้อเพลิ งขยะ จ.ขอนแก่น 6 เมกะวัตต์
หมายเหตุ: /1 ตัวเลขเมกะวัตต์ คือ Capacity MW หรื อกาลังการผลิตติดตั ้ง
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ภาพรวมองค์กร

โรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนร่วมของ ACE

หมายเหตุ: /1 ตัวเลขเมกะวัตต์ คือ Capacity MW หรื อกาลังการผลิตติดตั ้ง
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- จานวน 1 โครงการ กาลังการผลิ ตติ ดตัง้ 114.35 เมกะวัตต์/1

AAA: โรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนร่วม จ.ฉะเชิ งเทรา 114.35 เมกะวัตต์

ภาพรวมองค์กร

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ของ ACE

- จานวน 2+4 โครงการ กาลังการผลิ ตติ ดตัง้ 5.02 เมกะวัตต์ /1

ACE Solar 3: โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ จ.ชลบุรี 1 เมกะวัตต์

หมายเหตุ: /1 ตัวเลขเมกะวัตต์ คือ Capacity MW หรื อกาลังการผลิตติดตั ้ง
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ACE Solar 4: โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ จ.นครราชสีมา 0.73 เมกะวัตต์

ภาพรวมองค์กร

ACE at a Glance
มีอตั ราการใช้กาลังการผลิ ตเพื่อขายตามสัญญามากกว่า
90%/1

Innovative
Private
Power
Producer
for
Absolute
Clean
Energy

-

โรงไฟฟ้ าชีวมวลของ ACE มีอตั ราการใช้กาลังการผลิ ตเพื่อขายตามสัญญา 97%
ในขณะที่ผ้ผู ลิ ตรายอื่นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ มีอตั ราการใช้กาลังการผลิ ตเพื่อ
ขายตามสัญญาเพียง 96%
โรงไฟฟ้ าเชื้อเพลิ งขยะของ ACE มีอตั ราการใช้กาลังการผลิ ต 95% ในขณะที่
ผูผ้ ลิ ตรายอื่นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ มีอตั ราการใช้กาลังการผลิ ตได้เพียง 72%
โรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนร่วมของ ACE มีอตั ราการใช้กาลังการผลิ ตขายตาม
สัญญา 82% ในขณะที่ผ้ผู ลิ ตรายอื่นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ มีอตั ราการใช้กาลัง
การผลิ ตเพื่อขายตามสัญญา ได้เพียง 81%

ความสามารถในการเผาส่วนผสมเชื้อเพลิ งที่มีความชื้นสูงได้ถึง 65%
โดยเป็ นน้า 65% ชีวมวล 35%
ซึ่งมากกว่าผูผ้ ลิ ตรายอื่นที่ใช้เชื้อเพลิ งที่มีความชื้นได้ไม่เกิ น 40%

Unit : เมกะวัตต์

76
196

ผู้ชนะการประมูล SPP Hybrid Firm Bidding
ที่ได้รบั สัดส่วนกาลังการขายไฟฟ้ าตามสัญญามากที่สดุ

ที่มา: ERC, เว็บไซต์บริษัท และรายงานประจาปี
12 หมายเหตุ : /1 ค่าเฉลี่ยอัตราความสามารถในการขายไฟฟ้า (Capacity Factor) ของโรงไฟฟ้าของบริษัท

ภาพรวมองค์กร

พัฒนาการที่สาคัญของบริษัท
“เป็ นโรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดต้ นแบบของโลกทีม่ ีความรั บผิดชอบต่ อสิ่งแวดล้ อม สังคม และผู้ถือหุ้น”
2559:
โรงไฟฟ้าเชื ้อเพลิงขยะ VSPP
“ALCP” เริ่ มเปิ ดดาเนินการ
(COD)

2555:
โรงไฟฟ้าชีวมวล VSPP
“ACP1” เริ่ มเปิ ดดาเนินการ
(COD)
1979/1 (40 ปี ที่แล้ ว):
Shaiyo Triple A Group
ผู้บริ หารมีประสบการณ์
ผลิตและส่งออกข้ าว
ข้ าวโพด มันสาปะหลัง และ
ไม้ สบั ชันน
้ าของโลก ซึง่ มี
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
อุตสาหกรรมการเกษตรและ
วิจยั พัฒนาพันธุ์ไม้ ต้นเร็ ว
และมีความสนใจในธุรกิจ
พลังงาน

2560:
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อน
ร่วม SPP “AAA” เริ่ มเปิ ด
ดาเนินการ (COD)

2558:
ก่อตัง้ บริ ษัท Absolute
Clean Energy (ACE) ใน
ฐานะ บริ ษัท โฮลดิ ้งด้ วย
ทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 0.5
ล้ านบาท

2565:
คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการ
เชิงพาณิชย์ (COD) ตาม
แผนทังหมด
้ /2 (421.37
เมกะวัตต์) /3

2560:
ชนะการประมูลโรงไฟฟ้า
SPP Hybrid 4 โครงการ
รวมทังสิ
้ ้น 93 เมกะวัตต์

2561:
โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ VSPP เริ่ ม
เปิ ดดาเนินการ (COD)

กาลังการผลิตรวมของ ACE/3 (เมกะวัตต์ )

หน่วย:เมกะวัตต์

421.37

209.5

210.5

212.2

2567:
คาดว่าจะมีกาลังการผลิตติดตัง้
1,000 PPA เมกะวัตต์ และ
กลายเป็ นผู้ผลิตไฟฟ้าชีวมวลราย
ใหญ่ที่สดุ ของประเทศไทย

1,000

421.37

421.37

2565

2567

214.47

85.2
2559

2560

2561

2562

2563

2564

หมายเหตุ: /1 http://www.saaa.co.th/SAA_ENG/home.php
/2 เวลาที่คาดการณ์โดยประมาณ: ปั จจุบนั คณะอนุญาโตตุลาการมีคาชี ้ขาดให้ กฟภ.คืนสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าแล้ ว โดยอยูร่ ะหว่างการเจรจารายระเอียดของสัญญากับกฟภ. และโดยทัว่ ไปโรงไฟฟ้าจะใช้ เวลา
13
ก่อสร้ างประมาณ 2 ปี จึงคาดได้ วา่ จะ COD ได้ ภายในปี 2565
/3 กาลังการผลิตไฟฟ้ารวมกาลังการผลิต (เมกะวัตต์) ของโครงการ APP ตามบันทึกความเข้ าใจ ACE จะรวมโครงการ APP เข้ ามาในกลุม่ บริษัท

ภาพรวมองค์กร

ภาพรวมธุรกิจของบริษัท
Portfolio ธุรกิจ ACE ในประเทศไทย

ประเภท

สัดส่ วนการถือหุ้น
ของ ACE

โครงการปั จจุบัน +
โครงการที่อยู่
ระหว่ างการ
ดาเนินการ

โรงไฟฟ้ าชีวมวล

โรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนร่วม

โรงไฟฟ้ าเชื้อเพลิ งขยะ

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

32+1/1
9+14+1/1
- เปิ ดดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์

1
- เปิ ดดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์แล้ว 1

แล้ว 9 โครงการ
โครงการ
- อยู่ระหว่างการพัฒนา 14+1
โครงการ /1

14
หมายเหตุ: / 1 รวมถึงโครงการ APP (ตามบันทึกความเข้ าใจ, ACE จะรวมโครงการ APP เข้ ามาในกลุม่

1+1
- เปิ ดดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์

แล้ว 1 โครงการ
- อยู่ระหว่างการพัฒนา 1
โครงการ

2+4

- เปิ ดดาเนิ นการเชิ ง

พาณิ ชย์แล้ว 13
- เปิ ดดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์แล้ว โครงการ
2 โครงการ
- อยู่ระหว่างการ
- อยู่ระหว่างการพัฒนา 4
พัฒนา 20
โครงการ
โครงการ/1
- รวม 33 โครงการ/1

ภาพรวมองค์กร

ภาพรวมธุรกิจของบริษัท
Portfolio ธุรกิจ ACE ในประเทศไทย
89.1

5.0

114.35
201.9

กาลังการผลิต
(เมกะวัตต์ )

/1

- ผลิ ตและจ่ายไฟฟ้ าเข้าระบบ - ผลิ ตและจ่ายไฟฟ้ าเข้าระบบแล้ว

แล้ว 89.1 เมกะวัตต์
- อยู่ระหว่างการดาเนิ นการ
192 + 9.9 เมกะวัตต์/1
- รวมกาลังการผลิ ต 291.0
เมกะวัตต์/1

114.35 เมกะวัตต์
- รวมกาลังการผลิ ต 114.35 เมกะวัตต์

1.73
6.0

3.29

- ผลิ ตและจ่ายไฟฟ้ าเข้าระบบ

- ผลิ ตและจ่ายไฟฟ้ าเข้าระบบ

แล้ว 6 เมกะวัตต์
- อยู่ระหว่างการดาเนิ นการ
5 เมกะวัตต์
- รวมกาลังการผลิ ต
11.0 เมกะวัตต์

แล้ว 1.73 เมกะวัตต์
- อยู่ระหว่างการดาเนิ นการ
3.29 เมกะวัตต์
- รวมกาลังการผลิ ต
5.02 เมกะวัตต์

72
4.4

90

/1

1.73
4.5

164.31

- สัญญาการซื้อขายไฟที่

- สัญญาการซื้อขายไฟที่

สัญญาการซือ้ ขาย จ่ายไฟเข้าระบบแล้ว 72 เมกะ - สัญญาการซื้อขายไฟที่จ่ายไฟเข้าระบบ จ่ายไฟเข้าระบบแล้ว 4.5
เมกะวัตต์
วัตต์
แล้ว 90.0 เมกะวัตต์
(เมกะวัตต์ )
- อยู่ระหว่างดาเนิ นการ
- อยู่ระหว่างดาเนิ นการ
156.31 + 8 เมกะวัตต์/1

- รวมสัญญาการซื้อขาย 90.0 เมกะวัตต์

- รวมสัญญาการซื้อขาย

- รวมสัญญาการซื้อขาย

236.31 เมกะวัตต์

8.9 เมกะวัตต์

/1

15 หมายเหตุ: / 1 รวมถึงโครงการ APP (ตามบันทึกความเข้ าใจ, ACE จะรวมโครงการ APP เข้ ามาในกลุม่
/ 2 สัญญาซื ้อขายไฟฟ้า (ESA) กับ IU

4.4 เมกะวัตต์

โครงการปั จจุบนั

- ผลิ ตและจ่าย

ไฟฟ้ าเข้าระบบแล้ว
211.18 เมกะวัตต์
- อยู่ระหว่างการ
ดาเนิ นการ 210.19
เมกะวัตต์/1
- รวมกาลังการผลิ ต
421.37 เมกะวัตต์/1

- ผลิ ตและจ่าย

ไฟฟ้ าเข้าระบบ
แล้ว 168.23
- สัญญาการซื้อขายไฟที่จ่ายไฟ
เมกะวัตต์
เข้าระบบแล้ว 1.73
- อยู่ระหว่างการ
เมกะวัตต์
ดาเนิ นการ 172 เม
- อยู่ระหว่างดาเนิ นการ
กะวัตต์/1
3.29 เมกะวัตต์
- รวมกาลังการ
- รวมสัญญาการซื้อขาย
ผลิ ต 340.23
5.02 เมกะวัตต์/2
เมกะวัตต์/1

โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนา
และรอการพัฒนา

3.29

ภาพรวมองค์กร

โรงไฟฟ้ าของบริษัทมีความสมดุล ตาแหน่ งที่ตงั ้ กระจายตัวอย่ างเหมาะสม
ลักษณะ

MWที่
ติ ดตัง้

1

VSPP - โรงไฟฟ้ าชีวมวล

9.9

8.0

2

VSPP - โรงไฟฟ้ าชีวมวล

9.9

8.0

1

3

VSPP - โรงไฟฟ้ าชีวมวล

9.9

โครงการที่
ดาเนิ นการ
แล้ว

4

VSPP - โรงไฟฟ้ าชีวมวล

15

VSPP - โรงไฟฟ้ าชีวมวล
VSPP - โรงไฟฟ้ าชีวมวล
VSPP - โรงไฟฟ้ าชีวมวล
VSPP - โรงไฟฟ้ าชีวมวล
้ เพลิงขยะ
VSPP - โรงไฟฟ้ าเชือ
SPP - โรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนร่วม
VSPP - โรงไฟฟ้ าชีวมวล
VSPP - โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
VSPP - โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
4 SPP - พลังงานหมุนเวียนผสมผสาน
้ เพลิงขยะ
VSPP - โรงไฟฟ้ าเชือ

16

VSPP - โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

1.0

17

VSPP - โรงไฟฟ้ าชีวมวล

9.9

18

VSPP - โรงไฟฟ้ าชีวมวล

9.9

19

VSPP - โรงไฟฟ้ าชีวมวล

25

VSPP - โรงไฟฟ้ าชีวมวล
VSPP - โรงไฟฟ้ าชีวมวล
VSPP - โรงไฟฟ้ าชีวมวล
VSPP - โรงไฟฟ้ าชีวมวล
VSPP - โรงไฟฟ้ าชีวมวล
VSPP - โรงไฟฟ้ าชีวมวล

26
27

ทรัพย์ สินโดยรวม


ขอนแก่น:



• No. 2 and 9

ปราจีนบุรี:

โครงการอยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
อยู่ระหว่างการพัฒนาและรอการ
พัฒนา

• No. 25

ฉะเชิ งเทรา:
• No. 10

หนองคาย:
• No. 6

ลพบุรี:

ลาปาง:

ร้อยเอ็ด:

• No. 24

• No. 7

(13

• No. 5

โครงการ)

อานาจเจริ ญ:

กาแพงเพชร:

6
7
8
9
10
11

• No. 23

• No. 17, 18
• SPP – Hybrid

5

12
13

อุบลราชธานี :
• No. 8

กาญจนบุรี:
• No. 11

ศรีสะเกษ:
• No. 26

สุพรรณบุรี:
• No. 19

สุรินทร์:
• No. 3

ระนอง:
• SPP - Biomass

นครราชสีมา:

นครปฐม:

• No. 4, 13 ,21,29 and 30

• No. 20

สมทุรสาคร:
• No.28

กระบี่:

ชลบุรี:

• No. 15

• No. 1, 12, 16,22, 27

2

โครงการที่
อยู่ระหว่าง
การพัฒนา
และรอการ
พัฒนา
(20

โครงการ)

นครศรีธรรมราช:
• 2 SPP - Biomass

COD โรงไฟฟ้ าชีวมวล
SCOD โรงไฟฟ้ าชีวมวล
COD โรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนร่วม
COD โรงไฟฟ้ าเชือ
้ เพลิงขยะ

SCOD โรงไฟฟ้ าเชือ
้ เพลิงขยะ
SCOD 4 SPP-พลังงานหมุนเวียน

ผสมผสาน
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

รวมทุก
โครงการ

20
21
22
23
24

PPA MW % ถือครอง

หุ้นส่วนMW

ตาแหน่ ง

100.0%

9.9

100.0%

9.9

8.0

100.0%

9.9

9.9

8.0

100.0%

9.9

9.9

8.0

100.0%

9.9

9.9

8.0

100.0%

9.9

9.9

8.0

100.0%

9.9

9.9

8.0

100.0%

9.9

6.0

4.5

100.0%

6

114.35

90.0

100.0%

114.35

9.9

8.0

100.0%

9.9

1.0

100.0%

1.0

0.73

100.0%

0.73

ชลบุรี
ขอนแก่น
สุรนิ ทร์
นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด
หนองคาย
ลาปาง
อุบลราชธานี
ขอนแก่น
ฉะเชิงเทรา
กาญจนบุรี
ชลบุรี
นครราชสีมา

COD / SCOD

วันที่

สถานภาพ

24/04/2555
02/05/2555
30/10/2555
16/01/2556
04/06/2556
26/12/2556
09/07/2557

เปิ ดดาเนินการเชิง
พาณิชย์ (COD) แล้ว

14/08/2558
29/11/2559
10/02/2560
16/08/2560
20/11/2561
22/02/2562
2564

อยูร่ ะหว่างการจัดทา EIA

กระบี่

2564

ชลบุรี

2562

อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
ประเมินคุณภาพ/อยู่
ระหว่างการก่อสร้าง

93.0

76.31

100.0%

93.0

5.0

4.4

100.0%

5.0

100.0%

1.0

8.0

100.0%

9.9

8.0

100.0%

9.9

9.9

8.0

100.0%

9.9

9.9

8.0

100.0%

9.9

9.9

8.0

100.0%

9.9

9.9

8.0

100.0%

9.9

9.9

8.0

100.0%

9.9

9.9

8.0

100.0%

9.9

9.9

8.0

100.0%

9.9

กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
สุพรรณบุรี
นครปฐม
นครราชสีมา
ชลบุรี
อานาจเจริญ
ลพบุรี
ปราจีนบุรี

VSPP - โรงไฟฟ้ าชีวมวล

9.9

8.0

100.0%

9.9

ศรีสะเกษ

ภายในปี 2565/2

VSPP - โรงไฟฟ้ าชีวมวล/1

9.9

8.0

100.0%

9.9

ชลบุรี
สมุทรสาคร
นครราชสีมา
นครราชสีมา

ภายในปี 2565/2

อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองกลาง
อยูร่ ะหว่างการเจรจา/2

2563

อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง

2563

อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง

2563

อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง

่ี ดิ ตัง้ บนหลังคา
28 VSPP - โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ทต

0.83

100.0%

0.83

่ี ดิ ตัง้ บนพืน้ ดิน
29 VSPP – โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ทต

0.77

100.0%

0.77

่ี ดิ ตัง้ บนพืน้ ดิน
30 VSPP - โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ทต

0.69

100.0%

0.69

421.37 335.21

ภายในปี 2565/2 อยูร่ ะหว่างการเจรจา/2

421.37

ที่มา: ข้ อมูล บริษัท ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562
16 หมายเหตุ: /1 รวมกาลังการผลิตของ APP ด้ วย กลุ่มผู้ถือหุ้นของ APP ได้ ส่งจดหมายแจ้ งข้ อเสนอในการขายหุ้นสามัญของ APP ให้ แก่บริษัท
/2 เวลาที่คาดการณ์โดยประมาณ: ปั จจุบนั คณะอนุญาโตตุลาการมีคาชี ้ขาดให้ กฟภ.คืนสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าแล้ ว โดยอยู่ระหว่างการเจรจารายระเอียดของสัญญากับกฟภ. และโดยทัว่ ไปโรงไฟฟ้าจะใช้ เวลาก่อสร้ างประมาณ 2 ปี จึงคาดได้ ว่าจะ COD ได้ ภายในปี 2565

ภาพรวมองค์กร

โครงสร้ างองค์ กร
(Holding Company)

เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (COD)
อยู่ระหว่ างการพัฒนา และระหว่ าง
การขอคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า

100%

Asia Clean Energy (“ASCE”)
(Holding Company)
Operating Company
100%

100%

Advance

Alliance

Clean Power
(“ACP”)

Clean Power
(“ALCP”)

100%

Advance
Agro Power
Plant
(“AAPP”)

100%

100%

100%

100%

Advance Asia

Advance Bio

Advance

Bio

Power Plant
(“AAP”)

Asia
(“ABA”)

Farm Tree
(“AFT”)

Powerplant
(“BPP”)

100%

ACE Solar
(“ACE Solar”)

100%

100%

100%

Advance

Prasatporn

Advance

Power

Agro Asia

Rungrueng

Power Plant

Supply and

(“AAA”)

(“PSPR”)

(“APP”)/1

Maintenance
Service

Operating Assets

(“PSMS”)

7 VSPP
(69.3 MW)
ACP 1

4 VSPP + 2 MSW
(50.6 MW)
ALCP 1

3 VSPP
(29.7 MW)
AAPP 1

1 VSPP
(9.9 MW)
AAP 1

1 VSPP
(9.9 MW)
ABA1

(Apr 12)

(Dec 13)

(Oct 12)

(May 12)

(Jul 14)

ACP 2

ALCP 2

AAPP 2

(Jun 13)

(Aug 15)

(Jan 13)

ACP 3

ALCP 3

(Aug 17)

(Nov 16)

ACP 4

ALCP 4

AAPP 3

1 VSPP
(9.9 MW)
AFT 1

2 SPP +1 VSPP 2 SPP + 6 VSPP
(54.9 MW)
(53.02 MW)
Rooftop
1
BPP 2
(Nov 18)
BPP 3
BPP 1

Rooftop
2
(Feb 19)
ACE
SOLAR 1
ACE
SOLAR 2

ACP 5

ALCP 5

Rooftop 1
expansion

ACP 6

ALCP 6

Rooftop 2
expansion

ACP 7

17

100%

Farm 1
expansion
Farm 1
expansion

หมายเหตุ: /1 จากบันทึกความเข้ าใจ ACE จะรวมโครงการ APP เข้ ามาในกลุม่ โดยมีมลู ค่าการซื ้อกิจการ

1 SPP
(114.35 MW)
AAA 1
(Feb 17)

1 VSPP
(9.9 MW)

1 VSPP
(9.9 MW)

PSPR 1

APP 1

ภาพรวมองค์กร

คณะกรรมการบริษัท
นายพระนาย สุ วรรณรัฐ ,
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษทั
•
•
•

นายจรู ญ อินทจาร ,
กรรมการอิสระ
•
•
•
•
•

ปัจจุบนั : กรรมกำรกฤษฎีกำ / สำนักงำนกฤษฎีกำ
อ ีตประธำนศำลรัฐธรรมนูญ
อ ีตกรรมำธิ กำรยกร่ ำงรัฐธรรมนูญ / สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผูแ้ ทนรำษฎร
อ ีตผูพ้ ิพำกษำศำลฎีกำ
อ ีตตุลำกำรศำลปกครองสู งสุ

นายนึกรัก ใบเงิน ,
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ , / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
•
•

ปัจจุบนั : ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / บริ ษทั แอ๊ วำนซ์ไลฟ์
ประกันาีวติ จำกั (มหำาน)
ประสบกำรณ์ : Executive Vice President Operation / ธนำคำร ซี ไอเอ็มบี ไทย จำกั (มหำาน)

นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา,
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าทีก่ ลุ่มงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
• ปัจจุบนั : กรรมกำร / บริ ษทั ทรงเมตตำ คอร์ ปอเราัน่
จำกั
• ประสบกำรณ์ : กรรมกำร /บริ ษทั แอ๊ วำนซ์ อะโกร เอเาีย
จำกั

18

ปัจจุบนั : ผูอ้ ำนวยกำรสำนักบริ หำร / สำนักบริ หำรกิจกำรเหล่ำกำาำ
อ ีตประธำนกรรมกำรไฟฟ้ำนครหลวง / กำรไฟฟ้ำนครหลวง
อ ีตปลั กระทรวงมหำ ไทย

นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ ,
กรรมการอิสระ

นางพัชนี สุ ธีวติ านันท์ ,
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

•
•

ปัจจุบนั : ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง, กรรมกำรบริ ษทั
และกรรมกำรอิสระ / บริ ษทั แอ๊ วำนซ์ ไลฟ์ ประกันาีวติ จำกั
ปัจจุบนั : กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง / บริ ษทั ธนำรักษ์พฒั นำ
สิ นทรัพย์ จำกั

นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ,
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
•
•
•

ประสบกำรณ์ : กรรมกำร / บริ ษทั บั เบิล้ เอ (1991) จำกั
(มหำาน)
ประสบกำรณ์ : กรรมกำร / บริ ษทั ไทย เพำเวอร์ ซัพพลำย
จำกั
ประสบกำรณ์ : กรรมกำร / บริ ษทั 304 อิน สั เตรี ยล ปำร์ ค
จำกั

นายพรเมตต์ ทรงเมตตา,
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าทีก่ ลุ่มงานปฏิบัตการ
• ปัจจุบนั : กรรมกำร / บริ ษทั ทรงเมตตำ คอร์ ปอเราัน่ จำกั
• ประสบกำรณ์ : กรรมกำร / บริ ษทั เอเาีย คลีน อิน สั เตรี ยล
ปำร์ ค จำกั

•
•

ปัจจุบนั : กรรมกำรตรวจสอบ / บริ ษทั แอ๊ วำนซ์ ไลฟ์ ประกันาีวติ
จำกั (มหำาน)
ประสบกำรณ์ : Assistant Secretary General /
กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำากำร

นายธนวิจิตร อังคพิพฒ
ั นชัย ,
กรรมการบริษัท
ประธานเจ้ าหน้ าที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี, กรรมการบริหาร
•
•
•

ปัจจุบนั : กรรมกำร / บริ ษทั อินเตอร์ แคร์ แอน ์ เซอร์ วสิ จำกั
ประสบกำรณ์ : Executive Director / บริ ษทั าัยโยเอเอ จำกั
ประสบกำรณ์ : Co-CEO / บริ ษทั แอ๊ วำนซ์ อะโกร เอเาีย จำกั

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ,
กรรมการบริษัท
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร, กรรมการบริหาร
•
•

ปัจจุบนั : กรรมกำรบริ ษทั , กรรมกำรสรรหำและกำหน ค่ำตอบแทน
/ บริ ษทั ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มำนซ์ จำกั (มหำาน)
ประสบกำรณ์ : FSVP - Head of Investment
Banking / บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกั

ภาพรวมองค์กร

กลยุทธ์ ความสามารถในการแข่ งขันและค่ านิยมองค์ กร
ค่ านิยมหลักในการปฏิบัตงิ านของ ACE

ความสามารถในการแข่ งขัน
การเติบโตที่
ยั่งยืน
การวิจัยและ
พัฒนา

ส่งเสริ มพัฒนา
ทีมงาน
สร้างสรรค์ความ
ปลอดภัย

นวัตกรรม
สาหรั บการผลิต
การพัฒนา
ประสิทธิภาพ

ใส่ใจ
สิ่ งแวดล้อม

กลยุทธ์ องค์ กร

การจัดการ
เชิงระบบ

19

การพัฒนา
ศักยภาพ
ทางการ
จัดการ

แผนพัฒนา
วัตถุดบิ ตัง้ ต้ น
ระยะยาว

สะสาง

9ส

สะดวก

สร้างนิ สยั
สะอาด
สุขลักษณะ

สร้างนิ สยั

วัฒนธรรมขององค์ กร

การพัฒนาสาหรั บผู้ถือผลประโยชน์
นวัตกรรมการ
ผลิตเพื่อ
ประสิทธิภาพ

สร้างประสิ ทธิ ภาพ

ความรอบรู้
สร้ างกาไร
ด้ วย CSR

ความยั่งยืน

กระจายอานาจ
ประสานงาน

มุ่งเน้ นผลลัพธ์

ซื่อสัตย์

ความรั บผิดชอบต่ อสังคม

ปรั บตัว
การเป็ นผู้ประกอบการ

การเติบโตที่ย่ ังยืน
ขององค์ กร

