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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 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.

Disclaimer
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การใช้ไฟฟ้าเตบิโตขึน้อย่างต่อเน่ืองโดยไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนในด้านต่างๆ

การใช้ไฟฟ้าสามารถเติบโตได้อย่างม่ันคงโดยไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ

ท่ีมา : Global Energy Statistical 2018

ภาวะอตุสาหกรรมและศกัยภาพในการเติบโต

การใช้ไฟฟ้าของโลก

การใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยเทียบกบั SET Index
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บทบญัญติัปารีส : กว่า 88% ของประเทศทัว่โลกลงนามในสญัญาบทบญัญติัปารีส รวมถึงรฐับาลไทย

การปฏิวติัรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า : แนวโน้มของ EV มาพร้อมกบั 1) การห้ามใช้ยานพาหนะท่ีใช้น ้ามนั และ 2) ผูผ้ลิตรถยนตป์ระกาศการสนับสนุนรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า

เป้าหมายทีจ่ะยกเลกิ
การใชน้ ้ามนัภายในปี

2040

เป้าหมายทีจ่ะยกเลกิ
การใชน้ ้ามนัภายในปี

2040

รฐับาลมมีตทิีจ่ะยกเลกิ
การใชน้ ้ามนัภายในปี

2025 ผูผ้ลิตรถยนตช์ัน้น ามีเป้าหมายท่ีจะขายเฉพาะรถยนตไ์ฟฟ้า หรือรถยนต์ Hybrid

ท่ีมา : Paris Agreement, Climate change, Vox

แนวโน้มของโลกในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

โลกท่ีมีปริมาณการปล่อยคารบ์อนเท่ากบัศนูย์ :    รฐับาลทัว่โลกร่วมมือกนัเพือ่เป้าหมายในการสร้าง คารบ์อนเท่ากบัศนูย์ ภายในปี 2050

ตวัอย่างของ
ประเทศท่ีก 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

ใหส้ตัยาบรรณ
ลงนาม
ไมล่งนาม / ถอนตวั

นอรเ์วย์ ฝรัง่เศส รฐัแคริฟอเนีย สหราชอาณาจกัร

ฝรัง่เศสสหราชอาณาจกัร เนเธอรแ์ลนด์

ภาวะอตุสาหกรรมและศกัยภาพในการเติบโต
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การเติบโต: 17.90%

(2012-2020)

การเติบโต: 12.00%

(2018-2030)

การเติบโต: 19.80%

(2010-2035)

การเติบโต: 10.50%

(2019-2030)

กมัพชูา ลาว

พมา่ เวียดนาม

อตัราการเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้า



25

แนวโน้มในประเทศส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
บทบญัญัตปิารีส

ก ำหนดเปำ้หมำยระดบัโลกทีจ่ะลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ใหเ้ป็น zero carbon ในช่วง 2050-2100

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประเทศไทย

 มาตรา 72(5): สง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน
และการใช้พลงังานอยา่งคุ้มคา่ รวมทัง้พฒันา
และสนบัสนนุให้มีการผลติและการใช้พลงังาน
ทางเลือกเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงด้าน
พลงังานอยา่งยัง่ยืน 

 ดงันัน้นโยบายและการกระท าของรัฐบาลใน
ปัจจบุนัและตอ่เน่ืองจะต้องเป็นไปตามมาตรา
นี ้

“ พลังงานทดแทน” เป็นแนวโน้มทีท่ั่วโลกรวมถงึประเทศไทยมุ่งไปในทศิทางเดยีวกัน

ภาวะอตุสาหกรรมและศกัยภาพในการเติบโต

แผน PDP 2018 

 กระทรวงพลงังานได้แจ้งวา่อาจมีการปรับปรุง 
PDP 2018 ซึง่สดัสว่นพลงังานทดแทน
สามารถเพิ่มขึน้ได้อีก

 อาจารย์จากสถาบนัชัน้น าของประเทศไทย
เสนอความคิดเหน็ในการเพิ่มสดัสว่นพลงังาน
หมนุเวียนได้มากถงึ 40%

แผนปฏรูิป

 ก าหนดคณุภาพชีวมวลและมาตรฐานราคา
และพฒันาตลาดกลาง

 ริเร่ิมฐานข้อมลูผู้ผลติชีวมวล
 ศกึษา / พฒันาเทคโนโลยีการแปรรูปวตัถดุิบ

ชีวมวลเพ่ือสร้างมลูค่าเพิ่ม
 สนบัสนนุ Firm Contract ส าหรับโรงไฟฟา้   

ชีวมวล
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นโยบายแห่งรัฐในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

ที่มา : รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย

ภาวะอตุสาหกรรมและศกัยภาพในการเติบโต

ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย หมวดท่ี 6 แนวนโยบายแห่งรฐั
ข้อ 5 ส่งเสริมอนุรกัษ์พลงังานและการใช้พลงังานอย่างคุ้มค่า รวมทัง้พฒันาและสนับสนุนให้มีการผลิตและการใช้พลงังานทางเลือก

เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงทางด้านพลงังานอย่างยัง่ยืน

• รฐับาลจะพฒันาอุตสาหกรรม
ภายใตแ้นวคดิเศรษฐกจิ
ชวีภาพ/เศรษฐกจิหมนุเวยีน
และเศรษฐกจิสเีขยีว (Bio-

Circular Green Economy) 

สง่เสรมิการใชพ้ลงังานทดแทน
การใชป้ระโยชน์จากวสัดเุหลอื
ใชท้างการเกษตรมาเพิม่มลูค่า

• สนบัสนุนใหเ้กดิโครงสรา้ง
ตลาดไฟฟ้ารปูแบบใหม่ อาทิ
เชน่ แพลตฟอรม์ตลาดกลางซื้อ
ขายพลงังานไฟฟ้า

• สง่เสรมิการผลติและการใช้
พลงังานทดแทนตามศกัยภาพ
ของแหล่งเชือ้เพลงิในพืน้ที่

• แกไ้ขปัญหาก๊าซเรอืนกระจก
และผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงของสภาพ
ภูมอิากาศ

• โดยมุง่เน้นการลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก สรา้งสงัคม
คารบ์อนต ่าและปลอดฝุ่ น
ละอองขนาดไมเ่กนิ 2.5 

ไมครอน (PM 2.5)

• การจดัการขยะหรอืของเสยีเพื่อ
น าไปใชใ้นกระบวนการผลติ
และท าใหเ้กดิประโยชน์จาก
ทรพัยากรอยา่งคุม้คา่

• แกไ้ขปัญหาการจดัการขยะและ
ของเสยีอยา่งเป็นระบบ

• พฒันาโรงงานก าจดัขยะและ
ของเสยีอนัตรายทีไ่ดม้าตรฐาน

• นโยบายเรง่ดว่นของรฐัขอ้ 4

• ใหค้วามชว่ยเหลอืเกษตรกร

• สง่เสรมิเกษตรพนัธสญัญา

• สง่เสรมิการใชผ้ลผลติทาง
การเกษตรในอุตสาหกรรม
พลงังาน

 รฐับาลสนบัสนุนการเพิม่ก าลงั
การผลติของโรงไฟฟ้าชวีมวล
และโรงไฟฟ้าจากขยะชมุชน
เน่ืองจากโรงไฟฟ้าชวีมวลสรา้ง
รายไดใ้หก้บัเกษตรกร

 บรษิทัผูผ้ลติไฟฟ้าสามารถขาย
ไฟฟ้าใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าไดโ้ดยตรง
ทัง้ในชว่ง peak และ off-peak

 บรษิทัสามารถขยายหรอืเพิม่
ก าลงัการผลติในอนาคตไดอ้กี
มากเพราะเป็นผูน้ าของตลาด
เกีย่วกบัโรงไฟฟ้าชวีมวลและ
โรงไฟฟ้าชวีมวลสามารถ
แกปั้ญหาเรอืนกระจกและสรา้ง
สรา้งสงัคมคารบ์อนต ่าและ
ปลอดฝุ่ นละอองได้

 บรษิทัสามารถขยายหรอืเพิม่
ก าลงัการผลติของโรงไฟฟ้า
ขยะไดม้าก เพราะมคีวาม
เชีย่วชาญอยา่งมอือาชพี
เกีย่วกบัโรงไฟฟ้าขยะ

 โรงไฟฟ้าชวีมวลของบรษิทั
สามารถหาเชือ้เพลงิ
คณุภาพสงูและตน้ทุนต ่าได้
มากยิง่ขึน้

1 2 3 4 5

ประเทศไทยต้องด าเนินการตามข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีได้มีข้อผกูพนัไว้ในเวทีโลกท่ีเก่ียวข้องกบัส่ิงแวดล้อม
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ผลกระทบทางสังคมโดยรวม (TSI) และสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภบิาล (ESG)

โรงไฟฟ้าชีวมวล

โรงไฟฟ้าขยะชมุชน

สนับสนุน Paris Agreement ลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก

ศกัยภาพในอนาคต สามารถผลติไฟฟ้าไดแ้น่นอนต่อเน่ือง (Base-load) ไปยงักรดิ แทนพลงังานสิน้เปลอืง

• ลดงบประมาณของรฐับาลในการดบัไฟป่า
• ลดงบประมาณของรฐับาลในการแกไ้ขปัญหาสขุภาพของประชาชนจากฝุ่ น PM 2.5 เช่น การแจกมาสก์ ฉีดน ้าลดฝุ่ น

เป็นตน้
• ป้องกนัการสญูเสยีทางเศรษฐกจิ จากการลดลงของนกัทอ่งเทีย่วเนื่องจากปัญหาฝุ่ น PM 2.5

ก าจดัต้นก าเนิดของปัญหาฝุ่ น PM 2.5

• สรา้งรายไดเ้พิม่เตมิใหก้บัเกษตรกร
• สรา้งเสถยีรภาพในรายไดใ้หก้บัเกษตรกรภายใตค้วามไมแ่น่นอนของเศรษฐกจิ → ลดเงนิอุดหนุนจากรฐับาล
• สรา้งเสถยีรภาพของราคาไฟฟ้าทีจ่ะไมท่ าใหร้าคาไฟฟ้าสงูขึน้เกนิไปในอนาคต
• กระจายรายไดใ้หก้บัเกษตรกรโดยการเปลีย่นจากการน าเขา้ก๊าซธรรมชาตเิหลว (LNG) จากประเทศในแถบ

ตะวนัออกกลาง เป็นการซือ้เชือ้เพลงิชวีมวลจากเกษตรไทย

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสงัคมเชิงบวก

มีส่วนร่วมใน GDP/1 1.8 พนัลา้นบาท ต่อ ปี ต่อ โรงไฟฟ้าชวีมวล 9.9 เมกะวตัต์

ท่ีมา: สถาบนัวทิยาการพลงังาน

สนับสนุน Paris Agreement ลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก

ศกัยภาพในอนาคต สามารถผลติไฟฟ้าไดแ้น่นอนต่อเน่ือง (Base-load) ไปยงักรดิ แทนพลงังานสิน้เปลอืง

ก าจดัปัญหากองขยะชมุชน ลดงบประมาณของรฐับาลดา้นสาธารณสขุ และสิง่แวดลอ้มจากปัญหาทีเ่กดิจากขยะมลูฝอย

ภาวะอตุสาหกรรมและศกัยภาพในการเติบโต
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พลังงานทดแทนเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด (37%) ของแผนการเพิ่มก าลังการผลิตตาม PDP2018

พลงังาน
ทดแทน

37%

ระบบผลติพลงังาน
ไฟฟ้ารว่ม

23%

โรงไฟฟ้าใหมห่รอื
ทีถ่กูทดแทน

15%

น าเขา้
10%

Saving programme
7%

กา๊ซธรรมชาติ
4%

ลกิไนตห์รอืเชือ้เพลงิถา่นหนิ
3%

การผลติพลงังานแบบปั๊ม
1%

1

ก าลังการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึน้ในอีก 20 ปีข้างหน้าตามแผน PDP 2018

ก าลังการผลติที่เพิม่ขึน้ (37%) ส่วนใหญ่มาจากพลังงานหมุนเวียน

ศักยภาพใน
การผลิตไฟฟ้า
ณ สิน้ปี 2017

ศักยภาพการผลิต
ไฟฟ้า ณ ปี 2037

ก าลังการผลิตที่
เพิ่มขึน้ในอีก 20 ปี

ข้างหน้า

ก าลังการผลิตที่
ปลดระวางใน 20 

ปีข้างหน้า

ศักยภาพ
จาก เมกะ
วัตต์ EV/1

ก าลังการผลิต
ทัง้หมดในปี 2037 
เม่ือรวม ศักยภาพ
จาก เมกะวัตต์ EV

+56,431 -25,310

126,640+49,429

77,211

46,090

PDP2018 ศกัยภาพจาก เมกะวตัต์ EV/1

ภาวะอตุสาหกรรมและศกัยภาพในการเติบโต

ตามแผน PDP ปี 2018 พลังงานทดแทนเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดหรือ 37% ของก าลังการผลติใหม่ที่เพิม่ขึน้ท้ังหมดภายในปี 2037

ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าในปี 2017-2037

ก าลังการผลิตที่เพิ่มขึน้ถงึ ~105,000 เมกะวัตต์

หน่วย : เมกะวตัต์

ที่มา: Power Development Plan (PDP) 2018 
หมายเหตุ: /1 ค านวณจากการอปุโภคน า้มนัดบิส าหรับการเดนิทางทางบกแปลงมาเป็นก าลงัการผลติไฟฟา้โดยเผ่ือปริมาณการใช้สงูสดุอีก 35%
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พลงังาน
ทดแทน

37%

ระบบผลติพลงังาน
ไฟฟ้ารว่ม

23%

โรงไฟฟ้าใหมห่รอื
ทีถ่กูทดแทน

15%

น าเขา้
10%

Saving programme
7%

กา๊ซธรรมชาติ
4%

ลกิไนตห์รอืเชือ้เพลงิถา่นหนิ
3%

การผลติพลงังานแบบปั๊ม
1%

1

ตามแผน PDP ปี 2018 พลังงานทดแทนเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดหรือ 37% ของก าลังการผลติใหม่ที่เพิม่ขึน้ท้ังหมดภายในปี 2037

ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าในปี 2017-2037 ก าลังการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึน้ในอีก 20 ปีข้างหน้าตามแผน PDP 2018

+56,431

46,090

ก าลังการผลติที่เพิม่ขึน้ (37%) ส่วนใหญ่มาจากพลังงานหมุนเวียน

+56,431 เมกะวตัต์หน่วย : เมกะวตัต์

+56,431 -25,310

126,640+49,429

77,211

46,090

ก าลังการผลิตที่เพิ่มขึน้ถงึ ~105,000 เมกะวัตต์

PDP2018 ศกัยภาพจากเมกะวตัต์ EV/1

ศกัยภาพในการเติบโต

ศักยภาพ
จากเมกะ
วัตต์ EV/1

ก าลังการผลิต
ทัง้หมดในปี 2037 
เม่ือรวม ศักยภาพ
จากเมกะวัตต์ EV

พลังงานทดแทนเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด (37%) ของแผนการเพิ่มก าลังการผลิตตาม PDP2018

ศักยภาพใน
การผลิตไฟฟ้า
ณ สิน้ปี 2017

ศักยภาพการผลิต
ไฟฟ้า ณ ปี 2037

ก าลังการผลิตที่
เพิ่มขึน้ในอีก 20 ปี

ข้างหน้า

ก าลังการผลิตที่
ปลดระวางใน 20 

ปีข้างหน้า

ที่มา: Power Development Plan (PDP) 2018 
หมายเหตุ: /1 ค านวณจากการอปุโภคน า้มนัดบิส าหรับการเดนิทางทางบกแปลงมาเป็นก าลงัการผลติไฟฟา้โดยเผ่ือปริมาณการใช้สงูสดุอีก 35%
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สัดส่วนของพลังงานทดแทนจะเพิม่ขึน้จาก 26% ในปี 2018 เป็น 46% ในปี 2037

% ก าลงัการผลติตดิตัง้

2037

2018

หมายเหตุ: /1 ไมร่วมก าลงัการผลติที่จะปลดระวางในอีก 20 ปีข้างหน้า 
ที่มา: Power Development Plan (PDP) 2018

ภาวะอตุสาหกรรมและศกัยภาพในการเติบโต

ก าลังการผลิตไฟฟ้าตามแหล่งที่มาของความจุรวมส าหรับปี 2018 และ 2037 ก าลังการผลิตไฟฟ้าของแหล่งพลังงานทดแทนแต่ละแหล่งส าหรับปี 2017 และ 2037/1

พลังงานทดแทนจะเป็นแหล่งพลังงานที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย

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%

พลงังานหมนุเวยีน

พลงังานตามแบบ

อื่นๆ
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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

ปริมาณไฟฟ้าท่ีสามารถผลิตได้ของแหล่งพลงังานทดแทนแต่ละแหล่งส าหรบัปี 2017 และ 2037/1

88%

ความสามารถในการผลิตไฟฟ้า (Capacity factor) ของโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ

หน่วย: จิกะวตัต-์ชัว่โมง

20% 48% 25% 73% 78%

ภาวะอตุสาหกรรมและศกัยภาพในการเติบโต
ชีวมวล: แหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

20372017 20372017 20372017 20372017 20372017 20372017

ที่มา: Power Development Plan (PDP) 2018, ค่าเฉลีย่ของความสามารถในการผลติไฟฟา้ของโรงไฟฟา้ประเภทตา่งๆ จาก EGAT และ EIA 
หมายเหตุ:  /1 ค านวณจากการผลติไฟฟา้ 365 วนัต่อปี 24 ชัว่โมงต่อวนั และความสามารถในการผลติไฟฟา้ของโรงไฟฟา้ประเภทตา่งๆ

/2 ไมร่วมก าลงัการผลติที่จะปลดระวางในอีก 20 ปีข้างหน้า 
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การเตบิโตอย่างต่อเน่ืองจากโครงการที่ก าลังพัฒนากับศักยภาพของก าลังการผลติที่จะเพิม่ขึน้อีกในอนาคตที่สนับสนุนจากรัฐบาล

ก าลงัการผลิต (เมกะวตัต)์ ปัจจบุนัและอนาคตของบริษทั /1,/2

การเติบโตของบริษัทในอตีต ปัจจุบัน และอนาคต

85.2

209.5 210.5 212.2
214.47

421.37 421.37

1,000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2565 2567

421.37

โครงการปัจจุบนั โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการพฒันา และโครงการทีร่อการพฒันา

โครงการในอนาคต

ภาวะอตุสาหกรรมและศกัยภาพในการเติบโต

ที่มา: Power Development Plan (PDP) 2018
หมายเหตุ: /1 ก าลงัการผลิตไฟฟา้รวมก าลงัการผลิต (เมกะวตัต์) ของโครงการ APP ตามบนัทกึความเข้าใจ ACE จะรวมโครงการ APP เข้ามาในกลุม่บริษัท

/2 เวลาที่คาดการณ์โดยประมาณ: ปัจจบุนั คณะอนญุาโตตลุาการมคี าชีข้าดให้ กฟภ.คืนสญัญาซือ้ขายไฟฟา้แล้ว โดยอยูร่ะหวา่งการเจรจารายระเอียดของสญัญากบักฟภ. และโดยทัว่ไปโรงไฟฟา้จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี จงึคาดได้วา่จะ 
COD ได้ภายในปี 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

การเตบิโตอย่างต่อเน่ืองจากโครงการที่ก าลังพัฒนากับศักยภาพของก าลังการผลติที่จะเพิม่ขึน้อีกในอนาคตที่สนับสนุนจากรัฐบาล

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 

การเติบโตในอนาคต

Under-Development and Pending for Development

ภาวะอตุสาหกรรมและศกัยภาพในการเติบโต

ที่มา: Power Development Plan (PDP) 2018
หมายเหตุ: /1 ก าลงัการผลิตไฟฟา้รวมก าลงัการผลิต (MW) ของโครงการ APP ตามบนัทกึความเข้าใจ ACE จะรวมโครงการ APP เข้ามาในกลุม่บริษัท

/2 เวลาที่คาดการณ์โดยประมาณ: ปัจจบุนั คณะอนญุาโตตลุาการมคี าชีข้าดให้ กฟภ.คืนสญัญาซือ้ขายไฟฟา้แล้ว โดยอยูร่ะหวา่งการเจรจารายระเอียดของสญัญากบักฟภ. และโดยทัว่ไปโรงไฟฟา้จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี จงึคาดได้วา่จะ 
COD ได้ภายในปี 2022

1000
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ชนะการประมลูโดยได้รบัส่วนแบง่ทีม่ากทีส่ดุจาก SPP Hybrid Bidding 2017 คิดเป็น 28%

พสูิจน์ศักยภาพจากการประมูลที่ผ่านมา
ภาวะอตุสาหกรรมและศกัยภาพในการเติบโต

การประมูลสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลปี 2017 การประมูลสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและชีวภาพในอนาคต/1

ผู้ชนะการประมูลที่ได้เมกะวัตต์เยอะที่สุดจากผู้สมัคร 42 คนในการประมูลแบบ 
SPP Hybrid ปี 2017

หน่วย : เมกะวตัต์

ก าลังการผลติที่ประมูล: 272 เมกะวัตต์

1

ACE

ผู้ชนะการเสนอราคาอื่น ๆ ท่ีเป็นโรงไฟฟา้ชีวมวล

ได้รับส่วนแบ่งประมาณ 28% ในผู้ชนะการประมูลสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวล

196

76

ที่มา: ERC, PEA
/1 แนวคิดโครงการโรงไฟฟา้ชมุชน, PEA

2,997

1,128

ชีวมวล

ชีวภาพ

เมกะวตัต์

เมกะวตัต์

ก าลังการผลติรวมที่จะเปิดประมูลในอนาคต: 4,125 เมกะวัตต์
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ความสามารถในการแข่งขนัของ ACE ในการได้มาซ่ึงสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าใหม่ๆ

 มอีตัราการใชเ้ชือ้เพลงิน้อยแต่ผลติไฟไดม้าก
 ใช้ Artificial Intelligence, IoTs and Big data เพือ่

ควบคมุตน้ทุนและปรบัปรงุมาตรฐานการผลติไฟฟ้า
 ใชเ้ทคโนโลยกีารผลติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

 มคีวามมัน่คงทางดา้นเชือ้เพลงิอยา่ง
ยัง่ยนื

 มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัชุมชน
 มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัสถาบนัทางการเงนิ

ความสามารถในการแข่งขันของ ACE ในการได้มาซึ่งสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าใหม่ๆ
ภาวะอตุสาหกรรมและศกัยภาพในการเติบโต

1 มีเทคโนโลยีที่ทนัสมัย

3 มีความสัมพนัธ์ที่ดีกับ
ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย

มีความช านาญอย่างมอือาชีพ
 มตีน้ทุน O&M ทีต่ ่า
 มทีมีงานผูเ้ชีย่วชาญในการพฒันาโครงการใหม่

มีความยัง่ยืน
 ความยัง่ยนืในดา้นเชือ้เพลงิ
 ความยัง่ยนืในดา้นการเงนิ
 ไดร้บัการสนบัสนุนจากชุมชน

 มผีลการด าเนินงานทีพ่สิจูน์ใหเ้หน็แลว้ในการด าเนิน
โครงการทีม่ปีระสทิธภิาพสงู

 มุง่มัน่ทีจ่ะปรบัปรุงพฒันาการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง
 ประหยดัการลงทุน การบรหิาร การจดัการและการซ่อม

บ ารุง เน่ืองจากมโีรงงานทีเ่หมอืนๆกนัหลายแห่ง
 มทีมีจดัหาซือ้วตัถุดบิทีม่คีวามสามารถ

มีความเช่ียวชาญอย่างมืออาชีพ
ในการด าเนินงานและ
เดนิเคร่ืองจักรโรงงาน
มีประสิทธิภาพสูง

ท าการวิจยัและพฒันาอย่างต่อเน่ือง
 วจิยัและพฒันาการใชเ้ชือ้เพลงิชวีมวลใหม้ี

ประสทิธภิาพสงูขึน้
 คน้ควา้หาเชือ้เพลงิชวีมวลประเภทใหม่ๆ
 การออกแบบเครือ่งจกัรและโรงงาน

ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้

2


