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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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ความสามารถในการแข่งขัน
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ภาพรวมองค์กร
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Who is ACE?

“เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลกที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น”

ภาพรวมองค์กร

ผู้น าการผลิตไฟฟ้าชีวมวลในประเทศไทย

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนชัน้น าของไทย

ผู้น าด้านพลังงานสะอาดและพลังงานสีเขียว

ประสบการณ์ที่ยาวนานและมั่นคงกว่า 40 ปี ในอุตสาหกรรมการเกษตรแบบผสมผสานครบวงจร จนเป็นผู้น าระดบัแนวหน้า
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Innovative 

Private 

Power 

Producer 

for 

Absolute

Clean 

Energy

ความม่ันคงด้านเชือ้เพลิงจากแหล่งวัตถุดบิชีวมวล
จ านวนมากจากชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

ประสบการณ์ที่ยาวนานและมั่นคงใน
อุตสาหกรรมการเกษตรแบบ

ผสมผสานครบวงจร จนเป็นผู้น าระดบั
แนวหน้า

การใช้เทคโนโลยีพัฒนาการผลิต

ทมีวิจัยและพฒันาที่มากด้วยประสบการณ์

ภาพรวมองค์กร

ภาพรวมของ ACE
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ภาพรวมองค์กร

Innovative 

Private 

Power 

Producer 

for 

Absolute

Clean 

Energy

โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม (Co-generation)

- เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ล้ว 1 โครงการ
คิดเป็นก าลงัการผลิตติดตัง้ 114.35 เมกะวตัต์

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar)

- เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ล้ว 2 โครงการ
- อยู่ระหว่างการพฒันา 4 โครงการ
คิดเป็นก าลงัการผลิตติดตัง้ 5.02 เมกะวตัต์

โรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงขยะ (MSW)

- เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ล้ว 1 โครงการ
- อยู่ระหว่างการพฒันา 1 โครงการ

คิดเป็นก าลงัการผลิตติดตัง้ 11.0 เมกะวตัต์

โรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass)

- เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ล้ว 9 โครงการ
- อยู่ระหว่างการพฒันา 14+1 โครงการ /1

คิดเป็นก าลงัการผลิตติดตัง้ 291.0 เมกะวตัต์

โครงการทัง้หมด 32+1 โครงการ/1 

(ด าเนินการแล้ว 13 โครงการ)

411.47+9.9 เมกะวตัต์ /1

ก าลงัการผลิตติดตัง้ท่ีคาดการณ์
1,000 เมกะวตัต์ (Gross)

โดยมีเป้าหมายการเติบโตเฉล่ีย 36%

(2562-2567)/2

หมายเหตุ:  /1 รวมก าลงัการผลติของ APP ด้วย โดยอ้างอิงจากร่างหนงัสอืชีช้วน สว่นที่ 2.2.1 ข้อ 1.3.3 กลุม่ผู้ ถือหุ้นของ APP ได้สง่จดหมายแจ้งข้อเสนอในการขายหุ้นสามญัของ APP ให้แก่บริษัท
/2 อตัราการเติบโตเฉลีย่ตอ่ปี (CAGR) ของก าลงัการผลติตดิตัง้ตัง้แตปี่ 2562-2567

ภาพรวมของ ACE
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โรงไฟฟ้าชีวมวล ของ ACE

ACP 1: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดบ้านบึง
จ.ชลบรีุ 9.9 เมกะวตัต์

ภาพรวมองค์กร

หมายเหตุ:  /1 รวมก าลงัการผลติของ APP ด้วย โดยอ้างอิงจากร่างหนงัสอืชีช้วน สว่นที่ 2.2.1 ข้อ 1.3.3 กลุม่ผู้ ถือหุ้นของ APP ได้สง่จดหมายแจ้งข้อเสนอในการขายหุ้นสามญัของ APP ให้แก่บริษัท
/2 ตวัเลขเมกะวตัต์ คือ Capacity MW หรือก าลงัการผลติตดิตัง้

- เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ล้ว 9 โครงการ
- อยู่ระหว่างการพฒันา 14+1 โครงการ /1

- รวมเป็น 24 โครงการ คิดเป็นก าลงัการผลิตติดตัง้ 291.0 เมกะวตัต์ /1 /2

ALCP 1: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดศรีเชียงใหม่
จ.หนองคาย 9.9 เมกะวตัต์

AAPP 2: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดโชคชยั
จ.นครราชสีมา 9.9 เมกะวตัต์

ACP 2: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดโพนทอง
จ.ร้อยเอด็ 9.9 เมกะวตัต์

ALCP 2: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดสิรินธร
จ.อบุลราชธานี 9.9 เมกะวตัต์

AAP 1: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดน ้าพอง
จ.ขอนแก่น 9.9 เมกะวตัต์

ACP 3: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดบอ่พลอย
จ.กาญจนบรีุ 9.9 เมกะวตัต์

AAPP 1: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดตานี
จ.สริุนทร์ 9.9 เมกะวตัต์

ABA 1: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดเถิน
จ.ล าปาง 9.9 เมกะวตัต์
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โรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงขยะของ ACE 

ALCP 3: โรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงขยะ จ.ขอนแก่น 6 เมกะวตัต์

ภาพรวมองค์กร

หมายเหตุ: /1 ตวัเลขเมกะวตัต์ คือ Capacity MW หรือก าลงัการผลติตดิตัง้

- จ านวน 1+1 โครงการ ก าลงัการผลิตติดตัง้ 11 เมกะวตัต์ /1
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โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของ ACE 

AAA: โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม จ.ฉะเชิงเทรา 114.35 เมกะวตัต์

ภาพรวมองค์กร

หมายเหตุ: /1 ตวัเลขเมกะวตัต์ คือ Capacity MW หรือก าลงัการผลติตดิตัง้

- จ านวน 1 โครงการ ก าลงัการผลิตติดตัง้ 114.35 เมกะวตัต/์1



11

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง ACE
ภาพรวมองค์กร

หมายเหตุ: /1 ตวัเลขเมกะวตัต์ คือ Capacity MW หรือก าลงัการผลติตดิตัง้

- จ านวน 2+4 โครงการ ก าลงัการผลิตติดตัง้ 5.02 เมกะวตัต์ /1

ACE Solar 3: โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ จ.ชลบรีุ 1 เมกะวตัต์ ACE Solar 4: โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ จ.นครราชสีมา 0.73 เมกะวตัต์
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ที่มา: ERC, เว็บไซต์บริษัท และรายงานประจ าปี
หมายเหตุ :  /1 คา่เฉลี่ยอตัราความสามารถในการขายไฟฟา้ (Capacity Factor) ของโรงไฟฟา้ของบริษัท

Innovative 

Private 

Power 

Producer 

for 

Absolute

Clean 

Energy

ACE at a Glance

ความสามารถในการเผาส่วนผสมเช้ือเพลิงท่ีมีความช้ืนสงูได้ถึง 65%

โดยเป็นน ้า 65% ชีวมวล 35%

ซ่ึงมากกว่าผูผ้ลิตรายอ่ืนท่ีใช้เช้ือเพลิงท่ีมีความช้ืนได้ไม่เกิน 40%

ผู้ชนะการประมลู SPP Hybrid Firm Bidding 

ท่ีได้รบัสดัส่วนก าลงัการขายไฟฟ้าตามสญัญามากท่ีสดุ

Unit : เมกะวตัต์

มีอตัราการใช้ก าลงัการผลิตเพ่ือขายตามสญัญามากกว่า
90%/1

- โรงไฟฟ้าชีวมวลของ ACE มีอตัราการใช้ก าลงัการผลิตเพ่ือขายตามสญัญา 97% 

ในขณะท่ีผู้ผลิตรายอ่ืนท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์ มีอตัราการใช้ก าลงัการผลิตเพ่ือ
ขายตามสญัญาเพียง 96%

- โรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงขยะของ ACE มีอตัราการใช้ก าลงัการผลิต 95% ในขณะท่ี
ผูผ้ลิตรายอ่ืนท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์ มีอตัราการใช้ก าลงัการผลิตได้เพียง 72%

- โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของ ACE มีอตัราการใช้ก าลงัการผลิตขายตาม
สญัญา 82% ในขณะท่ีผู้ผลิตรายอ่ืนท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์ มีอตัราการใช้ก าลงั
การผลิตเพ่ือขายตามสญัญา ได้เพียง 81%

ภาพรวมองค์กร

196

76
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พัฒนาการที่ส าคัญของบริษัท

85.2

209.5 210.5 212.2
214.47

421.37 421.37

1,000

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2567

421.37

“เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลกทีมี่ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น”

2567:
คาดวา่จะมกี าลงัการผลิตติดตัง้ 
1,000 PPA เมกะวตัต์ และ
กลายเป็นผู้ผลิตไฟฟา้ชีวมวลราย
ใหญ่ที่สดุของประเทศไทย

2565: 
คาดวา่จะเปิดด าเนินการ
เชิงพาณิชย์ (COD) ตาม
แผนทัง้หมด/2 (421.37 
เมกะวตัต์) /3

1979/1 (40 ปีที่แล้ว): 
Shaiyo Triple A Group 
ผู้บริหารมปีระสบการณ์
ผลิตและสง่ออกข้าว 
ข้าวโพด มนัส าปะหลงั และ
ไม้สบัชัน้น าของโลก ซึง่มี
ความเช่ียวชาญในธุรกิจ
อตุสาหกรรมการเกษตรและ
วิจยัพฒันาพนัธุ์ไม้ต้นเร็ว
และมีความสนใจในธุรกิจ
พลงังาน

2559: 
โรงไฟฟา้เชือ้เพลิงขยะ VSPP
“ALCP” เร่ิมเปิดด าเนินการ
(COD)

2558:
ก่อตัง้ บริษัท Absolute 
Clean Energy (ACE) ใน
ฐานะ บริษัท โฮลดิง้ด้วย
ทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 0.5 
ล้านบาท

2560: 
โรงไฟฟา้พลงังานความร้อน
ร่วม SPP “AAA” เร่ิมเปิด
ด าเนินการ (COD)

2560: 
ชนะการประมลูโรงไฟฟา้ 
SPP Hybrid 4 โครงการ 
รวมทัง้สิน้ 93 เมกะวตัต์

2561: 
โรงไฟฟา้พลงังาน
แสงอาทิตย์ VSPP เร่ิม
เปิดด าเนินการ (COD)

2555: 
โรงไฟฟา้ชีวมวล VSPP 
“ACP1” เร่ิมเปิดด าเนินการ
(COD)

หน่วย:เมกะวตัต์ ก าลังการผลิตรวมของ ACE/3 (เมกะวัตต์) 

หมายเหต:ุ /1 http://www.saaa.co.th/SAA_ENG/home.php
/2 เวลาที่คาดการณ์โดยประมาณ: ปัจจบุนั คณะอนญุาโตตลุาการมคี าชีข้าดให้ กฟภ.คืนสญัญาซือ้ขายไฟฟา้แล้ว โดยอยูร่ะหวา่งการเจรจารายระเอียดของสญัญากบักฟภ. และโดยทัว่ไปโรงไฟฟา้จะใช้เวลา
ก่อสร้างประมาณ 2 ปี จงึคาดได้วา่จะ COD ได้ภายในปี 2565
/3 ก าลงัการผลิตไฟฟา้รวมก าลงัการผลิต (เมกะวตัต์) ของโครงการ APP ตามบนัทกึความเข้าใจ ACE จะรวมโครงการ APP เข้ามาในกลุม่บริษัท

ภาพรวมองค์กร
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Portfolio ธุรกิจ ACE ในประเทศไทย

ประเภท

โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงขยะ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์

สัดส่วนการถือหุ้น
ของ ACE

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

โครงการปัจจุบัน +
โครงการที่อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ

9+14+1/1

- เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์
แล้ว 9 โครงการ
- อยู่ระหว่างการพฒันา 14+1

โครงการ /1

1

- เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ล้ว 1

โครงการ

1+1

- เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์
แล้ว 1 โครงการ
- อยู่ระหว่างการพฒันา 1

โครงการ

2+4

- เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ล้ว
2 โครงการ
- อยู่ระหว่างการพฒันา 4

โครงการ

32+1/1

- เปิดด าเนินการเชิง
พาณิชยแ์ล้ว 13

โครงการ
- อยู่ระหว่างการ
พฒันา 20

โครงการ/1

- รวม 33 โครงการ/1

ภาพรวมธุรกิจของบริษัท

หมายเหต:ุ / 1 รวมถึงโครงการ APP (ตามบนัทกึความเข้าใจ, ACE จะรวมโครงการ APP เข้ามาในกลุม่

ภาพรวมองค์กร
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Portfolio ธุรกิจ ACE ในประเทศไทย

ก าลังการผลิต
(เมกะวัตต์)

- ผลิตและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
แล้ว 89.1 เมกะวตัต์
- อยู่ระหว่างการด าเนินการ
192 + 9.9 เมกะวตัต/์1

- รวมก าลงัการผลิต 291.0

เมกะวตัต/์1

- ผลิตและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว
114.35 เมกะวตัต์
- รวมก าลงัการผลิต 114.35 เมกะวตัต์

- ผลิตและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
แล้ว 6 เมกะวตัต์
- อยู่ระหว่างการด าเนินการ
5 เมกะวตัต์
- รวมก าลงัการผลิต
11.0 เมกะวตัต์

- ผลิตและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
แล้ว 1.73 เมกะวตัต์
- อยู่ระหว่างการด าเนินการ
3.29 เมกะวตัต์
- รวมก าลงัการผลิต
5.02 เมกะวตัต์

- ผลิตและจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว
211.18 เมกะวตัต์
- อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 210.19

เมกะวตัต/์1

- รวมก าลงัการผลิต
421.37 เมกะวตัต/์1

สัญญาการซือ้ขาย
(เมกะวัตต์)

- สญัญาการซ้ือขายไฟท่ี
จ่ายไฟเข้าระบบแล้ว 72 เมกะ
วตัต์
- อยู่ระหว่างด าเนินการ
156.31 + 8 เมกะวตัต/์1

- รวมสญัญาการซ้ือขาย
236.31 เมกะวตัต/์1

- สญัญาการซ้ือขายไฟท่ีจ่ายไฟเข้าระบบ
แล้ว 90.0 เมกะวตัต์
- รวมสญัญาการซ้ือขาย 90.0 เมกะวตัต์

- สญัญาการซ้ือขายไฟท่ี
จ่ายไฟเข้าระบบแล้ว 4.5 

เมกะวตัต์
- อยู่ระหว่างด าเนินการ
4.4 เมกะวตัต์
- รวมสญัญาการซ้ือขาย
8.9 เมกะวตัต์

- สญัญาการซ้ือขายไฟท่ีจ่ายไฟ
เข้าระบบแล้ว 1.73

เมกะวตัต์
- อยู่ระหว่างด าเนินการ
3.29 เมกะวตัต์
- รวมสญัญาการซ้ือขาย
5.02 เมกะวตัต/์2

- ผลิตและจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบ
แล้ว 168.23

เมกะวตัต์
- อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 172 เม
กะวตัต/์1

- รวมก าลงัการ
ผลิต 340.23

เมกะวตัต/์1

ภาพรวมธุรกิจของบริษัท

หมายเหต:ุ / 1 รวมถึงโครงการ APP (ตามบนัทกึความเข้าใจ, ACE จะรวมโครงการ APP เข้ามาในกลุม่
/ 2 สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (ESA) กบั IU

ภาพรวมองค์กร

89.1

201.9

114.35
1.73

3.29
6.0

5.0

72

164.31

90 4.54.4

โครงการปัจจุบนั โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการพฒันา
และรอการพฒันา

/1

/1

1.73

3.29
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ชลบรีุ:

• No. 1, 12,  16,22, 27

นครราชสีมา:

• No. 4, 13 ,21,29 and 30

สริุนทร:์

• No. 3

ขอนแก่น:

• No. 2 and 9

ร้อยเอด็:

• No. 5

หนองคาย:

• No. 6

ล าปาง:

• No. 7

อบุลราชธานี:

• No. 8

ฉะเชิงเทรา:

• No. 10

กาญจนบรีุ:

• No. 11

ก าแพงเพชร:

• No. 17, 18

• SPP – Hybrid

ศรีสะเกษ:

• No. 26

สพุรรณบรีุ:

• No. 19

นครปฐม:

• No. 20

อ านาจเจริญ:

• No. 23

ลพบรีุ:

• No. 24

กระบี่:
• No. 15

ปราจีนบรีุ:

• No. 25

ระนอง:

• SPP - Biomass

โรงไฟฟ้าของบริษัทมีความสมดุล ต าแหน่งที่ตัง้กระจายตัวอย่างเหมาะสม
ทรัพย์สินโดยรวม

นครศรีธรรมราช:

• 2 SPP - Biomass

COD โรงไฟฟ้าชวีมวล
SCOD โรงไฟฟ้าชวีมวล
COD โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่ม
COD โรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิขยะ

SCOD โรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิขยะ
SCOD 4 SPP-พลงังานหมนุเวยีน
ผสมผสาน
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์

สมทรุสาคร:

• No.28

ภาพรวมองค์กร

ลกัษณะ MWท่ี
ติดตัง้ PPA MW % ถือครอง หุ้นส่วนMW ต าแหน่ง COD / SCOD 

วนัท่ี สถานภาพ

โครงการท่ี
ด าเนินการ

แล้ว

(13 

โครงการ)

1 VSPP - โรงไฟฟ้าชวีมวล 9.9 8.0 100.0% 9.9 ชลบุรี 24/04/2555

เปิดด าเนินการเชงิ
พาณิชย์ (COD) แลว้

2 VSPP - โรงไฟฟ้าชวีมวล 9.9 8.0 100.0% 9.9 ขอนแก่น 02/05/2555

3 VSPP - โรงไฟฟ้าชวีมวล 9.9 8.0 100.0% 9.9 สรุนิทร์ 30/10/2555

4 VSPP - โรงไฟฟ้าชวีมวล 9.9 8.0 100.0% 9.9 นครราชสมีา 16/01/2556

5 VSPP - โรงไฟฟ้าชวีมวล 9.9 8.0 100.0% 9.9 รอ้ยเอด็ 04/06/2556

6 VSPP - โรงไฟฟ้าชวีมวล 9.9 8.0 100.0% 9.9 หนองคาย 26/12/2556

7 VSPP - โรงไฟฟ้าชวีมวล 9.9 8.0 100.0% 9.9 ล าปาง 09/07/2557

8 VSPP - โรงไฟฟ้าชวีมวล 9.9 8.0 100.0% 9.9 อุบลราชธานี 14/08/2558

9 VSPP - โรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิขยะ 6.0 4.5 100.0% 6 ขอนแก่น 29/11/2559

10 SPP - โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่ม 114.35 90.0 100.0% 114.35 ฉะเชงิเทรา 10/02/2560

11 VSPP - โรงไฟฟ้าชวีมวล 9.9 8.0 100.0% 9.9 กาญจนบุรี 16/08/2560

12 VSPP - โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคา 1.0 100.0% 1.0 ชลบุรี 20/11/2561

13 VSPP - โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคา 0.73 100.0% 0.73 นครราชสมีา 22/02/2562

โครงการท่ี
อยู่ระหว่าง
การพฒันา
และรอการ
พฒันา

(20 

โครงการ)

4 SPP - พลงังานหมนุเวยีนผสมผสาน 93.0 76.31 100.0% 93.0 2564 อยูร่ะหวา่งการจดัท า EIA

15 VSPP - โรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิขยะ 5.0 4.4 100.0% 5.0 กระบี่ 2564 อยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง

16 VSPP - โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคา 1.0 100.0% 1.0 ชลบุรี 2562
ประเมนิคณุภาพ/อยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

17 VSPP - โรงไฟฟ้าชวีมวล 9.9 8.0 100.0% 9.9 ก าแพงเพชร

ภายในปี 2565/2 อยูร่ะหวา่งการเจรจา/2

18 VSPP - โรงไฟฟ้าชวีมวล 9.9 8.0 100.0% 9.9 ก าแพงเพชร
19 VSPP - โรงไฟฟ้าชวีมวล 9.9 8.0 100.0% 9.9 สพุรรณบุรี
20 VSPP - โรงไฟฟ้าชวีมวล 9.9 8.0 100.0% 9.9 นครปฐม
21 VSPP - โรงไฟฟ้าชวีมวล 9.9 8.0 100.0% 9.9 นครราชสมีา
22 VSPP - โรงไฟฟ้าชวีมวล 9.9 8.0 100.0% 9.9 ชลบุรี
23 VSPP - โรงไฟฟ้าชวีมวล 9.9 8.0 100.0% 9.9 อ านาจเจรญิ
24 VSPP - โรงไฟฟ้าชวีมวล 9.9 8.0 100.0% 9.9 ลพบุรี
25 VSPP - โรงไฟฟ้าชวีมวล 9.9 8.0 100.0% 9.9 ปราจนีบุรี

26 VSPP - โรงไฟฟ้าชวีมวล 9.9 8.0 100.0% 9.9 ศรสีะเกษ ภายในปี 2565/2
อยูร่ะหวา่งการพจิารณา
ของศาลปกครองกลาง

27 VSPP - โรงไฟฟ้าชวีมวล/1 9.9 8.0 100.0% 9.9 ชลบุรี ภายในปี 2565/2 อยูร่ะหวา่งการเจรจา/2

28 VSPP - โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคา 0.83 100.0% 0.83 สมทุรสาคร 2563 อยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง

29 VSPP – โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนพืน้ดนิ 0.77 100.0% 0.77 นครราชสมีา 2563 อยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง

30 VSPP - โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนพืน้ดนิ 0.69 100.0% 0.69 นครราชสมีา 2563 อยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง

รวมทกุ
โครงการ

421.37 335.21 421.37

1

2

 โครงการอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ
 อยู่ระหว่างการพฒันาและรอการ

พฒันา

ท่ีมา: ข้อมลู บริษัท ณ วนัท่ี 28 สิงหาคม 2562
หมายเหต:ุ /1 รวมก าลงัการผลิตของ APP ด้วย กลุ่มผู้ ถือหุ้นของ APP ได้ส่งจดหมายแจ้งข้อเสนอในการขายหุ้นสามญัของ APP ให้แก่บริษัท

/2 เวลาท่ีคาดการณ์โดยประมาณ: ปัจจบุนั คณะอนญุาโตตลุาการมีค าชีข้าดให้ กฟภ.คืนสญัญาซือ้ขายไฟฟา้แล้ว โดยอยู่ระหว่างการเจรจารายระเอียดของสญัญากบักฟภ. และโดยทัว่ไปโรงไฟฟา้จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี จงึคาดได้ว่าจะ COD ได้ภายในปี 2565
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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

Rooftop 1 
expansion

Power 

Supply and 

Maintenance 

Service 

(“PSMS”)

Advance 

Power Plant

(“APP”)/1

APP 1

1 VSPP

(9.9 MW)

100%

Rooftop 2 
expansion

Farm 1 
expansion

Farm 1 
expansion

โครงสร้างองค์กร
ภาพรวมองค์กร

หมายเหต:ุ /1 จากบนัทกึความเข้าใจ ACE จะรวมโครงการ APP เข้ามาในกลุม่โดยมีมลูคา่การซือ้กิจการ

เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ (COD)

อยู่ระหว่างการพัฒนา และระหว่าง
การขอคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
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นายพระนาย สุวรรณรัฐ , 

กรรมการอสิระ
ประธานกรรมการบริษทั
• 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 ใบเงิน ,

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

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

Operation / ธนำคำร ซีไอเอม็บี ไทย จ ำก ั (มหำาน)

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

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

จ  ำก ั

นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ ,

กรรมการอสิระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
• ปัจจุบนั : ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง, กรรมกำรบริษทั 

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

สินทรัพย ์จ  ำก ั

นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ,

กรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน
• ประสบกำรณ์ : กรรมกำร / บริษทั  บัเบิ้ล 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
ประธานเจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานปฏิบัตการ
• 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 ประกนัาีวติ 

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

กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำากำร

นายธนวจิิตร องัคพพิฒันชัย ,

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

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ,
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
ภาพรวมองค์กร
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กลยุทธ์ ความสามารถในการแข่งขันและค่านิยมองค์กร
ภาพรวมองค์กร

ความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์องค์กร

ค่านิยมหลักในการปฏิบัตงิานของ ACE

สร้างประสิทธิภาพ

9 ส
สร้างนิสยั

สะสาง

สะอาด

สะดวก
สร้างสรรคค์วาม

ปลอดภยั

ส่งเสริมพฒันา
ทีมงาน

ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม สขุลกัษณะ สร้างนิสยั

การวจิัยและ
พัฒนา

นวัตกรรม
ส าหรับการผลิต

การเตบิโตที่
ยั่งยืน

การพัฒนา
ประสทิธิภาพ

การพัฒนาส าหรับผู้ถือผลประโยชน์

การจัดการ
เชงิระบบ

การพัฒนา
ศักยภาพ
ทางการ
จัดการ

นวัตกรรมการ
ผลติเพื่อ

ประสทิธิภาพ

แผนพัฒนา
วัตถุดบิตัง้ต้น
ระยะยาว

สร้างก าไร
ด้วย CSR

ความยั่งยืน

วัฒนธรรมขององค์กร

ความรอบรู้

กระจายอ านาจ

ประสานงาน

ซื่อสัตย์

ปรับตัว

การเป็นผู้ประกอบการ

มุ่งเน้นผลลัพธ์

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การเตบิโตที่ยั่ งยืน
ขององค์กร
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ความสามารถในการแข่งขัน

ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ

ภาพรวมองค์กรI

IV

III

สารบัญ

ภาวะอุตสาหกรรมและ ศักยภาพในการเตบิโตII

ประเดน็ที่ส าคัญV



ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพในการเตบิโต

ผู้น าด้านพลังงานสะอาดและพลังงานสีเขียว
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การใช้ไฟฟ้าเตบิโตขึน้อย่างต่อเน่ืองโดยไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนในด้านต่างๆ

การใช้ไฟฟ้าสามารถเติบโตได้อย่างม่ันคงโดยไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ

ท่ีมา : Global Energy Statistical 2018

ภาวะอตุสาหกรรมและศกัยภาพในการเติบโต

การใช้ไฟฟ้าของโลก

การใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยเทียบกบั SET Index
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สถานทีส่ าคญัใน
กรุงเทพ
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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
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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
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ความสามารถในการแข่งขัน

ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ

ภาพรวมองค์กรI

IV

III

สารบัญ

ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพในการเตบิโตII

ประเดน็ที่ส 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

เป็นผู้ผลติไฟฟ้าชัน้น าของประเทศที่มีศกัยภาพในการเติบโตสงูท่ีสดุ/1

ได้รับการพิสจูน์แล้ววา่เป็นผู้ ท่ีมีศกัยภาพสงูในการบริหารจดัการและเดินเคร่ืองจกัร
โรงไฟฟา้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

มีความน่าเช่ือถือสงูและความเสี่ยงต ่า เพราะรายได้สว่นใหญ่มาจากสญัญาขายไฟฟ้า
ระยะยาวแก่การไฟฟ้า 

หมายเหตุ: 1 / คาดการณ์การเตบิโตของก าลงัการผลติในปี 2019-2022; ข้อมลูของผู้ประกอบการรายอ่ืน อ้างอิงจากข้อมลูสาธารณะ
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ชีวมวล: 42.2%

ขยะชุมชน: 2.8% แสงอาทติย์ : 0.8%

ก๊าซธรรมชาต:ิ 54.2%

2019 2022 /1,/2 2024

ชีวมวล: 69.1%

ขยะชุมชน: 2.6% แสงอาทติย์: 1.2%

ก๊าซธรรมชาต:ิ 27.1%

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

แสงอาทติย์

ชีวมวล: 29.1%

ก๊าซธรรมชาต:ิ 11.4%

ขยะชุมชน: 1.1%

แสงอาทติย์ : 0.5%

หมายเหตุ: /1 ก าลงัการผลติไฟฟา้รวมก าลงัการผลติ (MW) ของโครงการ APP ตามบนัทกึความเข้าใจ ACE จะรวมโครงการ APP เข้ามาในกลุม่บริษัท
/2 เวลาท่ีคาดการณ์โดยประมาณ: ปัจจบุนั คณะอนญุาโตตลุาการมีค าชีข้าดให้ กฟภ.คืนสญัญาซือ้ขายไฟฟา้แล้ว โดยอยู่ระหว่างการเจรจารายระเอียดของสญัญากบักฟภ. และโดยทัว่ไปโรงไฟฟา้จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี จงึคาดได้ว่าจะ 
COD ได้ภายในปี 2022
/3 บริษัทมีเปา้หมายที่จะเพิ่มก าลงัการผลติไฟฟา้ให้ครบ 1,000 เมกะวตัต์ ภายในปี 2024
/4 ก าลงัการผลติเพิ่มเตมิขึน้อยู่กบัแนวทางการจดัการ แต่จะมุง่เน้นในสาขาพลงังานหมนุเวียน

+26% อตัราการเติบโตของก าลงัการผลิต
จากปี 2019 - 2022

+36% อตัราการเติบโตของก าลงัการผลิต
จากปี 2019 - 2024

เป้าหมายที่จะมีก าลังการผลิตไฟฟ้าครบ 1,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2024
ความสามารถในการแข่งขนั – การบริหารจดัการโรงไฟฟา้ได้หลากหลายประเภทอยา่งมีประสทิธิภาพ

โครงการทีเ่ดนิเครือ่งจกัรและผลติกระแสไฟฟ้า
: 211 เมกะวตัต์
โครงการทีเ่ดนิเครือ่งจกัรและโครงการทีอ่ยู่
ระหวา่งด าเนินการก่อสรา้ง : 421.37 เมกะวตัต/์1

โครงการทีเ่ดนิเครือ่งจกัรและผลติกระแสไฟฟ้า
: 421.37 เมกะวตัต์
โครงการทีเ่ดนิเครือ่งจกัรและโครงการทีอ่ยู่ระหวา่ง
ด าเนินการก่อสรา้ง : 421.37+[x] เมกะวตัต์

โครงการทีเ่ดนิเครือ่งจกัรและผลติกระแสไฟฟ้า
: 421.37 +[x] เมกะวตัต์
เป้าหมายก าลงัตดิตัง้ : 1,000 เมกะวตัต์
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ความสามารถในการ R&D ของ ACE ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดบิชีวมวลและต้นทุน O&M ลดลงโดยมีเป้าหมายในการลดต้นทุนวัตถุดบิประมาณ 5% - 15% ส าหรับโครงการใน
ปัจจุบันและ ลดเพิม่อีก 24.70%-27.81% ส าหรับโครงการในอนาคตและลดต้นทุน O&M ประมาณ 15% - 25% ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

นวัตกรรมเทคโนโลยีชัน้น า พัฒนาอย่างต่อเน่ือง
ผลการด าเนินงานในอดีตที่

โดดเด่น

• ความสามารถของ ACE ในการเผา
เชือ้เพลิงประเภทต่างๆ ท่ีมี
ความชืน้สงูถึง 60-65% ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

• สามารถเลือกใช้เชือ้เพลิงท่ีมีต้นทนุ
ต ่าได้

• ISO 9001, 14001, 18001

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

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

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

• มีอตัราการท าก าไรท่ีดีขึน้ตลอด 3
ปีท่ีผ่านมา

• พิสจูน์ความสามารถในการจดัหา
วตัถดุิบชีวมวลอย่างเพียงพอ (ไม่
เคยมีการขาดแคลนอปุทาน)

97% 98% 97%

80%

96%

32%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018 6?19 2017 2018 Others2017 2018

ผูป้ระกอบธุรกจิทีจ่ด
ทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย์

ผูป้ระกอบธุรกจิราย
อื่นๆ ทีอ่ยูน่อกตลาด

หลกัทรพัย์

6M’19

• เป็นผู้ประกอบธรุกิจพลงังานชีวมวลท่ี
ด าเนินงานอย่างเป็นมืออาชีพท่ีใหญ่
ท่ีสดุในประเทศไทย

• เดินเคร่ืองจกัรผลิตไฟฟ้าเต็มก าลงั
การผลิตอย่างตอ่เน่ืองมากกวา่ 1 ปี
โดยไม่ต้องหยดุเคร่ืองเพื่อบ ารุงรักษา

• นวตักรรมเทคโนโลยีชัน้น าท่ีสามารถ
รองรับเชือ้เพลิงชีวมวลท่ีหลากหลาย
ชนิดได้

ศักยภาพในการเตบิโต

ที่มา:        ข้อมลูของผู้ประกอบการรายอ่ืนอ้างอิงจากรายงานประจ าปีและเอกสารน าเสนอท่ีเป็นข้อมลูสาธารณะ
หมายเหตุ: 1/ Selling capacity factor (Selling Electricity /(Total Operating hours * Selling Capacity))

2/ จากเทคโนโลยีใหม ่(high temp, high pressure turbine) และตรวจสอบโดยท่ีปรึกษาอิสระเร่ืองเทคโนโลยี
3/ รายงานความเห็นท่ีปรึกษาอิสระเร่ืองอายโุรงไฟฟา้ ได้ระบอุายเุฉลี่ยของโรงไฟฟา้ชีวมวล 25-30 ปี หรือมากกว่า หากมีการบ ารุงรักษาอย่างถกูต้องตามรอบระยะเวลา 

 เป็นผู้ประกอบธุรกิจพลงังานชีวมวลที่ด าเนินงานอยา่งเป็นมืออาชีพที่
ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย

สามารถเดินเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าเตม็ก าลงัการผลิตได้ตอ่เน่ืองกนัโดย
ไม่ต้องหยดุ มากกว่า 1 ปี

ความสามารถในการเผาเชือ้เพลิงที่มีความชืน้สงูมากถึง 60%-65%

ประสิทธิภาพสงู

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

• โครงการสามารถด าเนินงานตอ่อีก 
15 ปี หลงัสญัญา PPA หมดอาย/ุ3

เป็นผู้ผลิตพลังงานชีวมวลชัน้น าของประเทศไทย

อตัราความสามารถในการขายไฟฟ้า (Capacity Factor)/1

ความสามารถในการแข่งขนั– การบริหารจดัการโรงไฟฟ้าได้หลากหลายประเภทอยา่งมีประสทิธิภาพ

2017 2018

การด าเนินงานที่เป็นมืออาชีพ



41

นวัตกรรมเทคโนโลยีชัน้น า พัฒนาอย่างต่อเน่ือง
ผลการด าเนินงานในอดีตที่

โดดเด่น
ศักยภาพในการเตบิโต

ลดต้นทนุวตัถดุิบชีวมวล 5% -15% ภายใน 2-3 ปี 

 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานที่ดีขึน้ประมาณ 24.70% - 27.81% /2

จากอตัราการใช้พลงังานปัจจบุนั ส าหรับโครงการในอนาคต (VSPP, 
SPP Hybrid)

ลดคา่ใช้จ่าย O&M 15% -25% ภายใน 2-3 ปี 

อตัราก าไรท่ีดีขึน้

ต้นทุนวัตถุดบิชีวมวลและต้นทุน O&M 

ต้นทุนวัตถุดบิชีวมวล
(บาท/ หน่วยผลติไฟฟ้า)

ต้นทุน O&M 
(บาท/ หน่วยผลติไฟฟ้า)

ความสามารถในการแข่งขนั – การบริหารจดัการโรงไฟฟา้ได้หลากหลายประเภทอยา่งมีประสทิธิภาพ

ผู้ผลิตพลังงานชีวมวลชัน้น าของประเทศไทย

หมายเหตุ: 1/ Selling capacity factor (Selling Electricity /(Total Operating hours * Selling Capacity))
2/ จากเทคโนโลยีใหม ่(high temp, high pressure turbine) และตรวจสอบโดยท่ีปรึกษาอิสระเร่ืองเทคโนโลยี
3/ รายงานความเห็นท่ีปรึกษาอิสระเร่ืองอายโุรงไฟฟา้ ได้ระบอุายเุฉลี่ยของโรงไฟฟา้ชีวมวล 25-30 ปี หรือมากกว่า หากมีการบ ารุงรักษาอย่างถกูต้องตามรอบระยะเวลา 
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การด าเนินงานที่เป็นมืออาชีพ

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

• ความสามารถของ ACE ในการเผา
เชือ้เพลิงประเภทตา่งๆ ท่ีมี
ความชืน้สงูถึง 60-65% ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

• สามารถเลือกใช้เชือ้เพลิงท่ีมีต้นทนุ
ต ่าได้

• ISO 9001, 14001, 18001

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

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

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

• มีอตัราการท าก าไรท่ีดีขึน้ตลอด 3
ปีท่ีผ่านมา

• พิสจูน์ความสามารถในการจดัหา
วตัถดุิบชีวมวลอย่างเพียงพอ (ไม่
เคยมีการขาดแคลนอปุทาน)

• เป็นผู้ประกอบธรุกิจพลงังานชีวมวลท่ี
ด าเนินงานอย่างเป็นมืออาชีพที่ใหญ่
ท่ีสดุในประเทศไทย

• เดินเคร่ืองจกัรผลิตไฟฟ้าเต็มก าลงั
การผลิตอย่างตอ่เน่ืองมากกวา่ 1 ปี
โดยไม่ต้องหยดุเคร่ืองเพื่อบ ารุงรักษา

• นวตักรรมเทคโนโลยีชัน้น าท่ีสามารถ
รองรับเชือ้เพลิงชีวมวลท่ีหลากหลาย
ชนิดได้

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

• โครงการสามารถด าเนินงานตอ่อีก 
15 ปี หลงัสญัญา PPA หมดอาย/ุ3
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ผลการด าเนินงานในอดีตที่โดดเดน่

ศกัยภาพในการจ าหน่ายไฟฟา้ให้ IU อีกประมาณ 24 เมกะวตัต์

 โครงการสามารถด าเนินงานตอ่อีก 15 ปี หลงัสญัญา PPA สิน้สดุ/3

ศกัยภาพในการเติบโตในอนาคต

อัตราก าไรขัน้ต้น

24%

28%

37%

2019

2H19

Q1’19

Q2’19

Q2/19

ความสามารถในการแข่งขนั – การบริหารจดัการโรงไฟฟา้ได้หลากหลายประเภทอยา่งมีประสทิธิภาพ

ผู้ผลิตพลังงานชีวมวลชัน้น าของประเทศไทย

หมายเหตุ: 1/ Selling capacity factor (Selling Electricity /(Total Operating hours * Selling Capacity))
2/ จากเทคโนโลยีใหม ่(high temp, high pressure turbine) และตรวจสอบโดยท่ีปรึกษาอิสระเร่ืองเทคโนโลยี
3/ รายงานความเห็นท่ีปรึกษาอิสระเร่ืองอายโุรงไฟฟา้ ได้ระบอุายเุฉลี่ยของโรงไฟฟา้ชีวมวล 25-30 ปี หรือมากกว่า หากมีการบ ารุงรักษาอย่างถกูต้องตามรอบระยะเวลา 

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

นวัตกรรมเทคโนโลยีชัน้น า พัฒนาอย่างต่อเน่ือง
ผลการด าเนินงานในอดีตที่

โดดเด่น
ศักยภาพในการเตบิโตการด าเนินงานที่เป็นมืออาชีพ

• ความสามารถของ ACE ในการเผา
เชือ้เพลิงประเภทตา่งๆ ท่ีมี
ความชืน้สงูถึง 60-65% ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

• สามารถเลือกใช้เชือ้เพลิงท่ีมีต้นทนุ
ต ่าได้

• ISO 9001, 14001, 18001

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

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

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

• มีอตัราการท าก าไรท่ีดีขึน้ตลอด 3
ปีท่ีผ่านมา

• พิสจูน์ความสามารถในการจดัหา
วตัถดุิบชีวมวลอย่างเพียงพอ (ไม่
เคยมีการขาดแคลนอปุทาน)

• เป็นผู้ประกอบธรุกิจพลงังานชีวมวลท่ี
ด าเนินงานอย่างเป็นมืออาชีพที่ใหญ่
ท่ีสดุในประเทศไทย

• เดินเคร่ืองจกัรผลิตไฟฟ้าเต็มก าลงั
การผลิตอย่างตอ่เน่ืองมากกวา่ 1 ปี
โดยไม่ต้องหยดุเคร่ืองเพื่อบ ารุงรักษา

• นวตักรรมเทคโนโลยีชัน้น าท่ีสามารถ
รองรับเชือ้เพลิงชีวมวลท่ีหลากหลาย
ชนิดได้

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

• โครงการสามารถด าเนินงานตอ่อีก 
15 ปี หลงัสญัญา PPA หมดอาย/ุ3
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 เป็นผู้ประกอบการโรงไฟฟา้ขยะชมุชนที่มีประสิทธิภาพท่ีสดุในประเทศไทย

 มีความสามารถเผาขยะที่ทีความชืน้สงูมากถงึ 80% ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 ไม่ปลอ่ยน า้เสียสูธ่รรมชาติ ไม่มีกลิ่น และไม่มีฝุ่ นละออง

ประสิทธิภาพสงูและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม

นวัตกรรมเทคโนโลยีชัน้น า การยอมรับระดับนานาชาติ

• โครงการของ ACE ใช้นวตักรรม
เทคโนโลยีที่สามารถเผาขยะที่มี
ความชืน้สงูมากถึง 80% ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• ไมป่ลอ่ยของเสียสูธ่รรมชาติ (“Zero 
discharge”) 

• โรงไฟฟ้าขยะชมุชนที่ไมม่ีกลิ่น

• ISO 9001, 14001, 18001

• ผู้ประกอบการโรงไฟฟา้ขยะชมุชน ท่ีมี
ประสทิธิภาพท่ีสดุในประเทศไทย

• ทีม O&M ภายในที่แข็งแกร่ง

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

ผลการด าเนินงานในอดีตที่
โดดเด่น

• ศกัยภาพในการจ าหน่ายไฟฟ้า 0.4 
เมกะวตัต์ (เพ่ิมขึน้ 9% จาก PPA เม
กะวตัต์ปัจจบุนั) 

• รายได้จากการก าจดัขยะที่เพ่ิมขึน้จะ
ช่วยเพ่ิมผลตอบแทนของโครงการ 
(รายได้เพ่ิม 10% ทกุ 3 ปี)

• โครงการด าเนินงานด้วยประสิทธิภาพ
และอตัราก าไรท่ีดีขึน้อย่างต่อเน่ืองใน 
3 ปีที่ผ่านมา

• ปริมาณขยะชมุชนที่มีจ านวนมาก

ศักยภาพในการเตบิโต

• รับรางวลั 3Rs ในปี 2559 จากการ
เป็นผู้ด าเนินการด้านพลงังานที่เป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม

• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังานของ
ประเทศไทย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่
ของประเทศต่าง ๆ เย่ียมชมโรงไฟฟ้า
ในฐานะโรงไฟฟ้าขยะต้นแบบ

การที่ ACE เป็นผู้ประกอบธุรกจิรายแรกๆ ที่ลงทุนในโรงไฟฟ้าขยะชุมชน มีผลงานในการชนะประมูล และมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ 
ท าให้ ACE มีโอกาสในการชนะประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะในอนาคต

ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในประเทศไทย

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

ดชันีความพร้อมการเดินเครือ่ง
(Availability Factor)

อตัราความสามารถในการขาย
ไฟฟ้า (Capacity Factor)

ความสามารถในการแข่งขนั – การบริหารจดัการโรงไฟฟา้ได้หลากหลายประเภทอยา่งมีประสทิธิภาพ

ผูป้ระกอบธุรกจิ
ทีจ่ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย์

ผูป้ระกอบธุรกจิ
ทีจ่ดทะเบยีนใน
ตลาดลกัทรพัย์

ที่มา:        ข้อมลูของผู้ประกอบการรายอ่ืนอ้างอิงจากรายงานประจ าปีและเอกสารน าเสนอท่ีเป็นข้อมลูสาธารณะ
หมายเหตุ: 1/ Capacity factor (Produced Electricity /(Total Operating hours * Total Capacity)); Selling capacity factor ส าหรับปี 2017 2018 และ 6M2019 เท่ากบั 98% 100% และ 99% ตามล าดบั

การด าเนินงานที่เป็นมืออาชีพ



44

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

ดร. ศิริ จิระพงษ์พนัธ์ (รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) เยีย่มชมโครงกำร MSW จ.ขอนแก่น
12 ธ.ค.2561 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของประเทศไทยเยี่ยมชมโครงการ MSW จ.ขอนแก่น
ความสามารถในการแข่งขนั – การบริหารจดัการโรงไฟฟา้ได้หลากหลายประเภทอยา่งมีประสทิธิภาพ

นวัตกรรมเทคโนโลยีชัน้น า การยอมรับระดับนานาชาติ
ผลการด าเนินงานในอดีตที่

โดดเด่น
ศักยภาพในการเตบิโตการด าเนินงานที่เป็นมืออาชีพ

การที่ ACE เป็นผู้ประกอบธุรกจิรายแรกๆ ที่ลงทุนในโรงไฟฟ้าขยะชุมชน มีผลงานในการชนะประมูล และมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ 
ท าให้ ACE มีโอกาสในการชนะประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะในอนาคต

• โครงการของ ACE ใช้นวตักรรม
เทคโนโลยีที่สามารถเผาขยะที่มี
ความชืน้สงูมากถึง 80% ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• ไมป่ลอ่ยของเสียสูธ่รรมชาติ (“Zero 
discharge”) 

• โรงไฟฟ้าขยะชมุชนที่ไมม่ีกลิ่น

• ISO 9001, 14001, 18001

• ผู้ประกอบการโรงไฟฟา้ขยะชมุชน ท่ีมี
ประสทิธิภาพท่ีสดุในประเทศไทย

• ทีม O&M ภายในที่แข็งแกร่ง

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

• ศกัยภาพในการจ าหน่ายไฟฟ้า 0.4 
เมกะวตัต์ (เพ่ิมขึน้ 9% จาก PPA เม
กะวตัต์ปัจจบุนั) 

• รายได้จากการก าจดัขยะที่เพ่ิมขึน้จะ
ช่วยเพ่ิมผลตอบแทนของโครงการ 
(รายได้เพ่ิม 10% ทกุ 3 ปี)

• โครงการด าเนินงานด้วยประสิทธิภาพ
และอตัราก าไรท่ีดีขึน้อย่างต่อเน่ืองใน 
3 ปีที่ผ่านมา

• ปริมาณขยะชมุชนที่มีจ านวนมาก

• รับรางวลั 3Rs ในปี 2559 จากการ
เป็นผู้ด าเนินการด้านพลงังานที่เป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม

• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังานของ
ประเทศไทย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่
ของประเทศต่าง ๆ เย่ียมชมโรงไฟฟ้า
ในฐานะโรงไฟฟ้าขยะต้นแบบ
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ท่ำนไกรสีห์ กรรณสูต (อดีตกรรมกำรกกพ.) เยีย่มชมโครงกำร MSW จ.ขอนแก่น

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานเยี่ยมชมโครงการ MSW จ.ขอนแก่น
ความสามารถในการแข่งขนั – การบริหารจดัการโรงไฟฟา้ได้หลากหลายประเภทอยา่งมีประสทิธิภาพ

นำยครุุจิต นำครทรรพ (ประธำนกรรมำธิกำรขบัเคลือ่นกำรปฏิรูปประเทศดำ้น
พลงังำน) เยีย่มชมโครงกำร MSW จ.ขอนแก่น

การที่ ACE เป็นผู้ประกอบธุรกจิรายแรกๆ ที่ลงทุนในโรงไฟฟ้าขยะชุมชน มีผลงานในการชนะประมูล และมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ 
ท าให้ ACE มีโอกาสในการชนะประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะในอนาคต

นวัตกรรมเทคโนโลยีชัน้น า การยอมรับระดับนานาชาติ
ผลการด าเนินงานในอดีตที่

โดดเด่น
ศักยภาพในการเตบิโตการด าเนินงานที่เป็นมืออาชีพ

• โครงการของ ACE ใช้นวตักรรม
เทคโนโลยีที่สามารถเผาขยะที่มี
ความชืน้สงูมากถึง 80% ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• ไมป่ลอ่ยของเสียสูธ่รรมชาติ (“Zero 
discharge”) 

• โรงไฟฟ้าขยะชมุชนที่ไมม่ีกลิ่น

• ISO 9001, 14001, 18001

• ผู้ประกอบการโรงไฟฟา้ขยะชมุชน ท่ีมี
ประสทิธิภาพท่ีสดุในประเทศไทย

• ทีม O&M ภายในที่แข็งแกร่ง

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

• ศกัยภาพในการจ าหน่ายไฟฟ้า 0.4 
เมกะวตัต์ (เพ่ิมขึน้ 9% จาก PPA เม
กะวตัต์ปัจจบุนั) 

• รายได้จากการก าจดัขยะที่เพ่ิมขึน้จะ
ช่วยเพ่ิมผลตอบแทนของโครงการ 
(รายได้เพ่ิม 10% ทกุ 3 ปี)

• โครงการด าเนินงานด้วยประสิทธิภาพ
และอตัราก าไรท่ีดีขึน้อย่างต่อเน่ืองใน 
3 ปีที่ผ่านมา

• ปริมาณขยะชมุชนที่มีจ านวนมาก

• รับรางวลั 3Rs ในปี 2559 จากการ
เป็นผู้ด าเนินการด้านพลงังานที่เป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม

• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังานของ
ประเทศไทย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่
ของประเทศต่าง ๆ เย่ียมชมโรงไฟฟ้า
ในฐานะโรงไฟฟ้าขยะต้นแบบ
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H.E.Mrs.Kshenuka Dhireni Senewiratne (เอกอคัรำชทูตของศรีลงักำ) เยีย่มชมโครงกำร MSW จ.ขอนแก่น 11 ธ.ค. 2561

เอกอัคราชฑูตของศรีลังกาเยี่ยมชมโครงการ MSW จ.ขอนแก่น
ความสามารถในการแข่งขนั – การบริหารจดัการโรงไฟฟา้ได้หลากหลายประเภทอยา่งมีประสทิธิภาพ

การที่ ACE เป็นผู้ประกอบธุรกจิรายแรกๆ ที่ลงทุนในโรงไฟฟ้าขยะชุมชน มีผลงานในการชนะประมูล และมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ 
ท าให้ ACE มีโอกาสในการชนะประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะในอนาคต

นวัตกรรมเทคโนโลยีชัน้น า การยอมรับระดับนานาชาติ
ผลการด าเนินงานในอดีตที่

โดดเด่น
ศักยภาพในการเตบิโตการด าเนินงานที่เป็นมืออาชีพ

• โครงการของ ACE ใช้นวตักรรม
เทคโนโลยีที่สามารถเผาขยะที่มี
ความชืน้สงูมากถึง 80% ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• ไมป่ลอ่ยของเสียสูธ่รรมชาติ (“Zero 
discharge”) 

• โรงไฟฟ้าขยะชมุชนที่ไมม่ีกลิ่น

• ISO 9001, 14001, 18001

• ผู้ประกอบการโรงไฟฟา้ขยะชมุชน ท่ีมี
ประสทิธิภาพท่ีสดุในประเทศไทย

• ทีม O&M ภายในที่แข็งแกร่ง

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

• ศกัยภาพในการจ าหน่ายไฟฟ้า 0.4 
เมกะวตัต์ (เพ่ิมขึน้ 9% จาก PPA เม
กะวตัต์ปัจจบุนั) 

• รายได้จากการก าจดัขยะที่เพ่ิมขึน้จะ
ช่วยเพ่ิมผลตอบแทนของโครงการ 
(รายได้เพ่ิม 10% ทกุ 3 ปี)

• โครงการด าเนินงานด้วยประสิทธิภาพ
และอตัราก าไรท่ีดีขึน้อย่างต่อเน่ืองใน 
3 ปีที่ผ่านมา

• ปริมาณขยะชมุชนที่มีจ านวนมาก

• รับรางวลั 3Rs ในปี 2559 จากการ
เป็นผู้ด าเนินการด้านพลงังานที่เป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม

• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังานของ
ประเทศไทย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่
ของประเทศต่าง ๆ เย่ียมชมโรงไฟฟ้า
ในฐานะโรงไฟฟ้าขยะต้นแบบ
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Md. Tajul Islam (รฐัมนตรีของบงัคลำเทศ) เยีย่มชมโครงกำร MSW
จ.ขอนแก่น 16 ก.พ. 2562 

รัฐมนตรีของบังคลาเทศเยี่ยมชมโครงการ MSW จ.ขอนแก่น
ความสามารถในการแข่งขนั – การบริหารจดัการโรงไฟฟา้ได้หลากหลายประเภทอยา่งมีประสทิธิภาพ

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

การที่ ACE เป็นผู้ประกอบธุรกจิรายแรกๆ ที่ลงทุนในโรงไฟฟ้าขยะชุมชน มีผลงานในการชนะประมูล และมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ 
ท าให้ ACE มีโอกาสในการชนะประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะในอนาคต

นวัตกรรมเทคโนโลยีชัน้น า การยอมรับระดับนานาชาติ
ผลการด าเนินงานในอดีตที่

โดดเด่น
ศักยภาพในการเตบิโตการด าเนินงานที่เป็นมืออาชีพ

• โครงการของ ACE ใช้นวตักรรม
เทคโนโลยีที่สามารถเผาขยะที่มี
ความชืน้สงูมากถึง 80% ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• ไมป่ลอ่ยของเสียสูธ่รรมชาติ (“Zero 
discharge”) 

• โรงไฟฟ้าขยะชมุชนที่ไมม่ีกลิ่น

• ISO 9001, 14001, 18001

• ผู้ประกอบการโรงไฟฟา้ขยะชมุชน ท่ีมี
ประสทิธิภาพท่ีสดุในประเทศไทย

• ทีม O&M ภายในที่แข็งแกร่ง

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

• ศกัยภาพในการจ าหน่ายไฟฟ้า 0.4 
เมกะวตัต์ (เพ่ิมขึน้ 9% จาก PPA เม
กะวตัต์ปัจจบุนั) 

• รายได้จากการก าจดัขยะที่เพ่ิมขึน้จะ
ช่วยเพ่ิมผลตอบแทนของโครงการ 
(รายได้เพ่ิม 10% ทกุ 3 ปี)

• โครงการด าเนินงานด้วยประสิทธิภาพ
และอตัราก าไรท่ีดีขึน้อย่างต่อเน่ืองใน 
3 ปีที่ผ่านมา

• ปริมาณขยะชมุชนที่มีจ านวนมาก

• รับรางวลั 3Rs ในปี 2559 จากการ
เป็นผู้ด าเนินการด้านพลงังานที่เป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม

• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังานของ
ประเทศไทย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่
ของประเทศต่าง ๆ เย่ียมชมโรงไฟฟ้า
ในฐานะโรงไฟฟ้าขยะต้นแบบ
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ความสามารถในการแข่งขนั – การบริหารจดัการโรงไฟฟา้ได้หลากหลายประเภทอยา่งมีประสทิธิภาพ

เทศบาลต่างๆ เยี่ยมชมโครงการ MSW จ.ขอนแก่น

ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มเยีย่มชม
โรงไฟฟำ้ขยะทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม

คณะผูแ้ทนรองประธำนำธิบดี ประเทศอินโดนีเซีย เยีย่มชม
และประสำนขอใหไ้ปช่วยแก้ไขปัญหำขยะและขำดแคลน

กระแสไฟฟำ้ทีอิ่นโดนีเซีย

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ินและคณะผูบ้ริหำร
เยีย่มชมตน้แบบกำรบริหำรจดักำรขยะทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และ

เป็นทีย่อมรบัของชมุชน

อธิบดีกรมควบคมุมลพิษและคณะเยีย่มชมโรงงำนไฟฟำ้ขยะ
ตน้แบบของประเทศไทย

รองอธิบดีกรมปกครองส่วนทอ้งถ่ินและคณะ
เยีย่มชมกำรบริหำรจดักำรขยะทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม

นำยสริุยะ อมรโรจน์วรวฒิุ ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัอ ำนำจเจริญ เขำ้เยีย่ม
ชมดูงำนและประสำนงำนใหบ้ริษัทฯ อ ำนวยกำรบริหำรจดักำรขยะ
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ความสามารถในการแข่งขนั – การบริหารจดัการโรงไฟฟา้ได้หลากหลายประเภทอยา่งมีประสทิธิภาพ

เทศบาลต่างๆ เยี่ยมชมโครงการ MSW จ.ขอนแก่น

คณะเยีย่มชมดูงำนจำก พืน้ที ่อ.เพ็ญ จ.อดุรธำนี
เพือ่ใชเ้ป็นตน้แบบในกำรบริหำรจดักำรขยะของ Cluster อ.

เพ็ญ จ.อดุรธำนี

คณะเยีย่มชมดูงำนจำกเทศบำลเมืองภูเก็ต
เพือ่ใชเ้ป็นตน้แบบในกำรบริหำรจดักำรขยะของ จ.ภูเก็ต

คณะผูบ้ริหำรระดบัสูงขององค์กำรบริหำรส่วนทอ้งถ่ินใน จ.สรุำษฎร์
ธำนี เขำ้ศึกษำดูงำนเพือ่น ำไปใชเ้ป็นตน้แบบของกำรบริหำรจดักำร

ขยะของ จ.สรุำษฎร์ธำนี

คณะผูบ้ริหำรจำก ต ำบลโนนแดง อ.โนนศิลำ จ.ขอนแก่นขอ
ศึกษำดูงำนเพือ่ใชเ้ป็นตน้แบบของกำรจดักำรบริหำรจดักำร

ขยะของ Cluster โนนศิลำ จ.ขอนแก่น

คณะผูบ้ริหำรระดบัสูง เทศบำลเมืองชมุพร เขำ้ศึกษำดูงำน
เพือ่ใชเ้ป็นตน้แบบในกำรบริหำรจดักำรขยะของ จ.ชมุพร

คณะผูน้ ำชมุชน เทศบำลต ำบลโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ศึกษำดูงำน
เพือ่ใชเ้ป็นแบบอย่ำงในกำรบริหำรจดักำรขยะของ Cluster โพนทอง 

จ.ร้อยเอ็ด
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ความสามารถในการแข่งขนั – การบริหารจดัการโรงไฟฟา้ได้หลากหลายประเภทอยา่งมีประสทิธิภาพ

เทศบาลต่างๆ เยี่ยมชมโครงการ MSW จ.ขอนแก่น

คณะผูบ้ริหำรจำก เทศบำลเมืองมหำสำรคำม ขอศึกษำดู
งำนตน้แบบกำรบริหำรจดักำรขยะทีเ่ป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม

คณะผูบ้ริหำรระดบัสูงของ จ.กระบี ่ขอดูงำนเพือ่น ำไปใช้
เป็นแบบอย่ำงในกำรท ำจงัหวดักระบีใ่หเ้ป็นเมืองสะอำด

เพือ่กำรท่องเทีย่ว

ผูน้ ำกำรปกครองทอ้งถ่ินจำกจงัหวดัสงขลำ ขอศึกษำดูงำน
เพือ่น ำไปใชแ้ก้ปัญหำขยะของ จ.สงขลำ

คณะผูบ้ริหำรกระทรวงพลงังำนและกระทรวงปกครองทอ้งถ่ินของ
ประเทศบงักลำเทศขอศึกษำดูงำนและประสำนใหไ้ปช่วยด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำกำรขยะลน้เมืองและกำรขำดแคลนกระแสไฟฟำ้ทีน่คร

แดกกำ (DACHKA)

คณะเยีย่มชมดูงำนจำก พืน้ที ่อ.เพ็ญ จ.อดุรธำนี
เพือ่ใชเ้ป็นตน้แบบในกำรบริหำรจดักำรขยะของ Cluster อ.เพ็ญ จ.

อดุรธำนี

คณะเยีย่มชมดูงำนจำกเทศบำลเมืองบำ้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น 
เพือ่ใชเ้ป็นแบบอย่ำงในกำรแก้ปัญหำขยะของ Cluster 

เทศบำลเมืองบำ้นผ ่ำ
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ก าไรขัน้ต้น และอัตราก าไรขัน้ต้น

36%

43%

50%

2H19

Q1’19

Q2’19

ผลการด าเนินงานในอดีตที่ดีขึน้

ศกัยภาพในการจ าหน่ายไฟฟา้เพิ่มอีกขึน้ประมาณ 0.4 เมกะวตัต์

 รายได้จากการก าจดัขยะที่เพ่ิมขึน้จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนของ
โครงการ

ศกัยภาพในการเติบโตในอนาคต

Q2/19

ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในประเทศไทย
ความสามารถในการแข่งขนั – การบริหารจดัการโรงไฟฟา้ได้หลากหลายประเภทอยา่งมีประสทิธิภาพ

การที่ ACE เป็นผู้ประกอบธุรกจิรายแรกๆ ที่ลงทุนในโรงไฟฟ้าขยะชุมชน มีผลงานในการชนะประมูล และมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ 
ท าให้ ACE มีโอกาสในการชนะประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะในอนาคต

นวัตกรรมเทคโนโลยีชัน้น า การยอมรับระดับนานาชาติ
ผลการด าเนินงานในอดีตที่

โดดเด่น
ศักยภาพในการเตบิโตการด าเนินงานที่เป็นมืออาชีพ

• โครงการของ ACE ใช้นวตักรรม
เทคโนโลยีที่สามารถเผาขยะที่มี
ความชืน้สงูมากถึง 80% ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• ไมป่ลอ่ยของเสียสูธ่รรมชาติ (“Zero 
discharge”) 

• โรงไฟฟ้าขยะชมุชนที่ไมม่ีกลิ่น

• ISO 9001, 14001, 18001

• ผู้ประกอบการโรงไฟฟา้ขยะชมุชน ท่ีมี
ประสทิธิภาพท่ีสดุในประเทศไทย

• ทีม O&M ภายในที่แข็งแกร่ง

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

• ศกัยภาพในการจ าหน่ายไฟฟ้า 0.4 
เมกะวตัต์ (เพ่ิมขึน้ 9% จาก PPA เม
กะวตัต์ปัจจบุนั) 

• รายได้จากการก าจดัขยะที่เพ่ิมขึน้จะ
ช่วยเพ่ิมผลตอบแทนของโครงการ 
(รายได้เพ่ิม 10% ทกุ 3 ปี)

• โครงการด าเนินงานด้วยประสิทธิภาพ
และอตัราก าไรท่ีดีขึน้อย่างต่อเน่ืองใน 
3 ปีที่ผ่านมา

• ปริมาณขยะชมุชนที่มีจ านวนมาก

• รับรางวลั 3Rs ในปี 2559 จากการ
เป็นผู้ด าเนินการด้านพลงังานที่เป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม

• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังานของ
ประเทศไทย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่
ของประเทศต่าง ๆ เย่ียมชมโรงไฟฟ้า
ในฐานะโรงไฟฟ้าขยะต้นแบบ
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96%

98%
99%

98%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

ACE

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

ดชันีความพร้อมการเดินเครือ่ง
(Availability Factor)

อตัราความสามารถในการขายไฟฟ้า
(Capacity Factor)

ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตทิี่มีศักยภาพในการแข่งขันสูง

เทคโนโลยีระดบัสงูการด าเนินงานท่ีเป็นมืออาชีพ การพฒันาอย่างต่อเน่ือง

• โรงไฟฟา้ใช้เทคโนโลยีขัน้สงู ท่ี
สามารถควบคมุการ
ด าเนินงานได้ตามความ
ต้องการของ EGAT

• ISO 9001, 14001, 18001

• ทีมงาน O&M ของบริษัทที่
แข็งแกร่ง

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

• หนึง่ในผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติท่ีมีประสทิธิภาพ
ท่ีสดุในประเทศไทย

2017 2018 6M19 2017 2018 6M19

สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม (Co-Generation) ช่วยรกัษาสมดลุความเสีย่งโดยรวมของ portfolio โรงไฟฟ้าของบริษทั

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

 หนึง่ในผู้ประกอบการโรงไฟฟา้ก๊าซธรรมชาติท่ีมีประสทิธิภาพท่ีสดุในประเทศไทย

 ทีมงาน O&M ของบริษัทท่ีแข็งแกร่ง

 เปา้หมายในการลดค่าใช้จ่าย O&M 15% -25% ภายใน 2-3 ปี

รกัษาสมดลุความเส่ียงโดยรวม

ผลการด าเนินงานในอดีตที่
โดดเด่น

ศักยภาพในการเตบิโต

ความสามารถในการแข่งขนั – การบริหารจดัการโรงไฟฟา้ได้หลากหลายประเภทอยา่งมีประสทิธิภาพ

• ผลงานในอดีตประมาณ 3 ปีท่ี
ด าเนินการด้วยประสิทธิภาพและ
อตัราก าไรท่ีสงู

• รูปแบบรายได้ท่ีสง่ผ่านต้นทนุสง่ผล
ให้มีอตัราก าไรท่ีเสถียร

• สญัญาซือ้ขายก๊าซระยะยาวกบั
ปตท.

• ศกัยภาพในการจ าหน่ายไฟฟา้ให้แก่ IU 
มากกว่า 20 Mเมกะวตัต์

• ศกัยภาพในการขายไอน า้ให้ IU มากกว่า 
100,000 ตนั / ปี

• การด าเนินงานอีก 25 ปี ภายหลงั
PPA หมดอายุ /2

ผูป้ระกอบธุรกจิ
ทีจ่ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย์

ผูป้ระกอบธุรกจิ
ทีจ่ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย์

83%

80%
82%

81%

70%

75%

80%

85%

ACE
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อตัราก าไรขัน้ต้นท่ีเสถียร

ก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรข้างต้น

484 
567 

141 

142

 -

 200

 400

 600

2017 2018 2019

29% 29% 27%

2H19

Q1’19

Q2’19

ผลการด าเนินงานในอดีตท่ีมีอตัราก าไรท่ีเสถียร

ศกัยภาพในการขายไฟฟ้าให้ IU อีกประมาณ 20 เมกะวตัต์

การด าเนินงานอีก 25 ปี/2 ภายหลงั PPA สิน้สดุ

Q2/19

ความสามารถในการแข่งขนั – การบริหารจดัการโรงไฟฟา้ได้หลากหลายประเภทอยา่งมีประสทิธิภาพ

เทคโนโลยีระดบัสงูการด าเนินงานท่ีเป็นมืออาชีพ การพฒันาอย่างต่อเน่ือง

• โรงไฟฟา้ใช้เทคโนโลยีขัน้สงู ท่ี
สามารถควบคมุการ
ด าเนินงานได้ตามความ
ต้องการของ EGAT

• ISO 9001, 14001, 18001

• ทีมงาน O&M ของบริษัทที่
แข็งแกร่ง

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

• หนึง่ในผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติท่ีมีประสทิธิภาพ
ท่ีสดุในประเทศไทย

ผลการด าเนินงานในอดีตที่
โดดเด่น

ศักยภาพในการเตบิโต

• ผลงานในอดีตประมาณ 3 ปีท่ี
ด าเนินการด้วยประสิทธิภาพและ
อตัราก าไรท่ีสงู

• รูปแบบรายได้ท่ีสง่ผ่านต้นทนุสง่ผล
ให้มีอตัราก าไรท่ีเสถียร

• สญัญาซือ้ขายก๊าซระยะยาวกบั
ปตท.

ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตทิี่มีศักยภาพในการแข่งขันสูง

Unit : ลา้นบาท / (%)

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

ศกัยภาพในการเติบโตในอนาคต

• ศกัยภาพในการจ าหน่ายไฟฟา้ให้แก่ IU 
มากกว่า 20 เมกะวตัต์

• ศกัยภาพในการขายไอน า้ให้ IU มากกว่า 
100,000 ตนั / ปี

• การด าเนินงานอีก 25 ปี ภายหลงั
PPA หมดอายุ /2

สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม (Co-Generation) ช่วยรกัษาสมดลุความเสีย่งโดยรวมของ portfolio โรงไฟฟ้าของบริษทั
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แหล่งรายได้ทีเ่ช่ือถือได้พร้อมประสิทธิภาพสูงและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายสามารถรับประกันกระแสเงนิสดให้กับบริษัท

ดัชนีความพร้อมการเดนิเคร่ือง (AF)
อัตราความสามารถในการขายไฟฟ้า (CF)

โครงสร้างรายได้ ปี 2565

การควบคุมต้นทุนวัตถุดบิ

ผลลัพธ์

Upside Potential

โรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนร่วม

โรงไฟฟ้าเชือ้เพลิงขยะโรงไฟฟ้าชีวมวล

ความเพียงพอของวัตถุดบิ • สญัญาซือ้ขายระยะยาวกบัปตท.

รูปแบบรายได้สง่ผา่นต้นทนุ

• สญัญาบริหารจดัการและก าจดัขยะมลู
ฝอย กบัรัฐบาล

• ใช้งานได้ประมาณ 10,000 MW 
• แผนการพฒันาเชือ้เพลิง

ไม่มีต้นทนุวตัถดุิบควบคมุได้

• รายได้จากการก าจดัขยะ
• ศกัยภาพในการขายไฟฟา้ให้กบั IUs

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

AF : 99%

CF : 82%

AF : 95%

CF : 95%

AF : 92%

CF : 97%

กระแสเงนิสดที่มีความแน่นอนพร้อมกับ Upside Potential

92%

8%ผู้ใช้อุตสาหกรรม

90%

10%ผู้ใช้อุตสาหกรรม

82%

18%
ผู้ใช้อุตสาหกรรม

• ศกัยภาพในการขายไฟฟา้ให้กบั IUs
• ด าเนินงานได้อีก 25 ปี ภายหลงัสิน้สดุ PPA /2

รายได้ส่วนใหญ่มาจากสัญญาขายไฟฟ้าระยะยาวแก่การไฟฟ้า ซึ่งมีความน่าเช่ือถือสูง ความเส่ียงต ่า
ความสามารถในการแข่งขนั – การบริหารจดัการโรงไฟฟา้ได้หลากหลายประเภทอยา่งมีประสทิธิภาพ

หมายเหตุ: 1/ รายงานความเห็นท่ีปรึกษาอิสระเร่ืองอายโุรงไฟฟา้ ได้ระบอุายเุฉลี่ยของโรงไฟฟา้ชีวมวล 25-30 ปี หรือมากกว่า หากมีการบ ารุงรักษาอย่างถกูต้องตามรอบระยะเวลา 
2/ รายงานความเห็นท่ีปรึกษาอิสระเร่ืองอายโุรงไฟฟา้ ได้ระบอุายขุองโรงไฟฟา้ก๊าซธรรมชาติโดยเฉลี่ยประมาณ 30-60 ปี
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ความสามารถในการแข่งขัน

ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ

ภาพรวมองค์กรI

IV

III

สารบัญ

ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพในการเตบิโตII

ประเดน็ที่ส าคัญV



ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ
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99%

1%

รายได้แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า

รายได้/1 รายได้แยกตามประเภทลูกค้า

ข้อสังเกต

2018

การเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งด้วยการผสมผสานรายได้ที่หลากหลาย
ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั

1,886 

4,243 
4,833 

2,335 2,462

-500

500

1500

2500

3500

4500

5500

6500

7500

2016 2017 2018 1H18 1H19

(ลา้นบาท)

Q1: 1,150

Q2: 1,185

Q1: 1,213

Q2: 1,249

หมายเหต:ุ /1 ไมร่วมรายไดค้่าก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน และรายไดอ้ื่น

54.0%
41.0%

5.0%

0.0%

Biomass Co-Generation MSW Solar Others

2018

รายได้แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า

20172016

99.0%

1.0%

55.0%
40.0%

5.0%  รายได้ของบริษัทเพิ่มขึน้อย่างนัยส าคัญท่ี 
อตัราเติบโตเฉลี่ยตอ่ปี ประมาณ 60% ตอ่ปี

 รายได้จากโรงไฟฟา้ชีวมวลและโรงไฟฟา้
ก๊าซธรรมชาตเิป็นรายได้สว่นใหญ่ของ ACE 
(คิดเป็น 54% และ 41% ตามล าดบั)

 ท่ีมาของรายได้หลกัของบริษัทมาจากEGAT 
และ PEA

รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ EGAT และ PEA
รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลกูค้า IU
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EBITDA/3 and EBITDA margin/2

ผลประกอบการสะท้อนความแขง็แกร่งและสม า่เสมอของรายได้ EBITDA และการเติบโตของก าไรสทุธิ พร้อมกบัการเพิม่ข้ึนของอตัราก าไรอย่างต่อเนือ่ง

ก าไรขัน้ต้นและอัตราส่วนก าไรขัน้ต้น/2

หมายเหตุ: *ในปี 2016 กลุม่ ACE ได้ซือ้เชือ้เพลงิชีวมวลจากบริษัทที่เก่ียวข้องและได้รับค่าปรับเชือ้เพลงิในกรณีท่ีผู้จ าหน่ายเชือ้เพลงิไมส่ามารถด าเนินการตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ในสญัญาซือ้ขายเชือ้เพลงิ 
/1 ปรับปรุงโดยไมร่วมค่าปรับเชือ้เพลงิ
/2 อตัราก าไรปรับปรุงโดยไมร่วมรายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สญัญาสมัปทาน
/3 EBITDA ค านวณจากก าไรสทุธิ + ภาษี + ดอกเบีย้ + ค่าเสื่อมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย + รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด 

ข้อสังเกต

 ก าไรขัน้ตน้ของ ACE เพิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญัทีอ่ตัราเตบิโตเฉลีย่ตอ่ปี 46% (2016-2018) อยา่งไรกต็าม หากไมม่คีา่ปรบัเชือ้เพลงิ ก าไรขัน้ตน้ของกลุม่จะมอีตัราการเตบิโต
เฉลีย่ตอ่ปีที่ 70% (2016-2018)

 อตัราก าไรขัน้ตน้ของกลุม่เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง เนื่องจากกลุม่บรษิทัประสบความส าเรจ็ใน 1) การลดตน้ทุน 2) การเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติไฟฟ้า (ชัว่โมงด าเนินงานที่
ยาวนานขึน้) 3) โครงการใหม่ๆ เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ (COD) 

ผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

793 

1,472 
1,635 

825 907

42.1% 34.7%

33.8%

35.8%

34.1%

32.8% 34.8%

39.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

2016 2017 2018 1H18 1H19

EBITDA % EBITDA to Sales

669

1,121 

1,417 

699 775

35.5%

26.4%

29.3%
30.3%

29.2%
26.1%/1

29.6%

33.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2016 2017 2018 1H18 1H19

Gross Profit %GP to Sales

494/1

/1

Q1: 348

Q2: 351

Q1:355

Q2: 420

Q1: 412

Q2: 413

Q1: 414

Q2: 493

Q1 %GP to Sales Q2 %GP to Sales Q1 %EBITDA 

to Sales

Q2 %EBITDA 

to Sales

618/1
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ก าไรสุทธิและอัตราส่วนก าไรสุทธิ /2

ผลประกอบการสะท้อนความแขง็แกร่งและสม า่เสมอของรายได้ EBITDA และการเติบโตของก าไรสทุธิ พร้อมกบัการเพิม่ข้ึนของอตัราก าไรอย่างต่อเนือ่ง

ข้อสังเกต

 ก าไรสทุธขิอง ACE รวมผลก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น (Unrealized) ทีเ่กดิจากสญัญาเชา่ทางการเงนิของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ดงันัน้ ผลก าไรสทุธอิาจไมส่ะทอ้น
ผลก าไรทีแ่ทจ้รงิหากอตัราแลกเปลีย่นผนัผวน

 ก าไรสทุธทิีป่รบัปรงุแลว้โดยการหกัผลก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น (Unrealized) สะทอ้นผลการด าเนนิงานทีแ่ทจ้รงิของบรษิทั และสะทอ้นการเพิม่ขึน้ของก าไรและ
อตัราก าไรของบรษิทั

ก าไรสุทธิและอัตราส่วนก าไรสุทธิ/2 (ที่ปรับปรุง) /3

ผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั
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2016 2017 2018 1H18 1H19

Net Profit %NP to Sales

-41.3/1

-2.2%/1

Q1: 168

Q2: 127

Q1: 161

Q2: 257

Q1 %NP to Sales Q2 %NP to Sales

14.6% 13.3%

10.7%

20.6%

Exchange rate (THB/USD) 32.5146 32.2848 33.0065 30.5733

31.0573 31.6449

35.0684

At COD 

10/2/2017

YE 2017 YE 2018

Q1’2018 Q1’2019

Q2’2018 Q2’2019

หมายเหตุ: *ในปี 2016 กลุม่ ACE ได้ซือ้เชือ้เพลงิชีวมวลจากบริษัทที่เก่ียวข้องและได้รับค่าปรับเชือ้เพลงิในกรณีท่ีผู้จ าหน่ายเชือ้เพลงิไมส่ามารถด าเนินการตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ในสญัญาซือ้ขายเชือ้เพลงิ 
/1 ปรับปรุงโดยไมร่วมค่าปรับเชือ้เพลงิ
/2 อตัราก าไรปรับปรุงโดยไมร่วมรายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สญัญาสมัปทาน
/3 บวกผลก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน (Unrealized) ท่ีเกิดจากสญัญาเช่าทางการเงิน

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท)
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Equity Total IBD/Equity

อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงนิของ ACE
หน่วย: ล้านบาท 31 ธันวาคม 30 มถุินายน

2016 2017 2018 2Q19

หนีส้ินหมนุเวียนท่ีมีภาระดอกเบีย้ 2,633 3,328 1,166 2,523

หนีส้ินไมห่มนุเวียนท่ีมีภาระดอกเบีย้ 5,825 5,197 6,632 4,840

รวมหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ 8,458 8,525 7,798 7,363

ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,614 5,022 5,572 5,914

หน้ีสนิของ ACE ลดลงเน่ืองจากการช าระคืนเงนิกู้ธนาคารส าหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ท าให้ IBD / Equity ลดลงตามล าดับ

หน่วย: ลำ้นบำท

ฐานะทางการเงนิที่แข็งแกร่งที่สนับสนุนการเตบิโต
ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั
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หน่วย: ล้านบาท 31 ธันวาคม 30 มถุินายน
2016 2017 2018 2Q19

หนีส้ินหมนุเวียนท่ีมีภาระดอกเบีย้ 2,633 3,328 1,166 2,523

หนีส้ินไมห่มนุเวียนท่ีมีภาระดอกเบีย้ 5,825 5,197 6,632 4,840

รวมหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ 8,458 8,525 7,798 7,363

ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,614 5,022 5,572 5,914

 อัตราดอกเบีย้ของ ACE ลดลงตามล าดับ นอกจากนี ้อัตราดอกเบีย้ของ ACE จะปรับลดลงภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ของ ACE

คาดว่าอตัราดอกเบีย้มีโอกาสลดลง
ภายหลงัเข้าจดทะเบียนใน SET

หมายเหตุ: /1 ตามเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้  สถาบนัการเงินจะลดอตัราดอกเบีย้ขอโครงการโรงไฟฟา้ชีวมวล/ขยะชมุชน และโครงการโรงไฟฟา้ก๊าซธรรมชาติ เป็น MLR-2.5% และ MLR-2.0% ตามล าดบั เป็นระยะเวลา 2 ปีแรก ภายหลงัเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และ MLR-1.75% และ MLR-1.5% ตามล าดบั หลงัจาก 2 ปี ภายหลงัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ

ฐานะทางการเงนิที่แข็งแกร่งที่สนับสนุนการเตบิโต
ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั

หน่วย: ลำ้นบำท

MLR -2.0%, MLR -2.5%/1

2 ปีแรกหลงัจาก IPO
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อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัย์ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น

1.1%

2.4%

3.9%

6.0%

1.1%

2.8%

5.2%

7.9%

4.1%

8.1%

12.4%

16.0%

2016 2017 2018 Annualized
Q2/19

Return on Asset

Return of Asset (Exclude lease)

Return on Fixed Asset

5.5%

6.9%

10.3%

14.2%

2016 2017 2018 Annualized
Q2/19

หมายเหต:ุ อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยค์ านวณโดยสตูร ก าไร(ขาดทุน) ส าหรบังวด / สนิทรพัยร์วมเฉลีย่
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (ไมร่วมสญัญาเชา่) ค านวณโดยสตูร ก าไร(ขาดทุน) ส าหรบังวด / สนิทรพัยร์วมเฉลีย่ (ไมร่วมสญัญาเชา่)
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวรค านวณโดยสตูร (ก าไร(ขาดทุน) ส าหรบังวด + คา่เสือ่มราคา) / สนิทรพัยถ์าวรเฉลีย่

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร
ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั
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หน่วย: THB mm (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชงิพาณิชย์
ก าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชงิพาณิชย์ตาม

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

มูลค่าที่ดนิ 1,765.23

การปรับปรุงที่ดนิ 453.64

มูลค่าที่ดนิรวมหลังปรับปรุง 2,218.87

ที่ตัง้ของโรงไฟฟ้า ACE ที่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญอาจส่งผลให้บริษัทได้รับมูลค่าที่ดนิเมื่อสิน้สุดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน/2

โดยทั่วไป โรงไฟฟ้าชีวมวลมีอายุการด าเนินงานโดยเฉล่ียประมาณ 25-30 ปี/1 โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตมิีอายุโดยเฉล่ีย
ประมาณ 30-60 ปี/1 และโรงไฟฟ้าขยะชุมชนมีอายุการด าเนินงานโดยเฉล่ียประมาณ 25-30 ปี/1

Potential Claim จากคดีความจ านวน 3,901.25 ล้านบาท/2

2

1

3

หมายเหตุ: 1 / ตรวจสอบโดยบคุคลท่ีสามซึง่เป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคในสมมติฐานที่ว่าการบ ารุงรักษาท่ีเกิดขึน้จะถกูด าเนินการอย่างถกูต้อง
2 / จากหนงัสือชีช้วน

ข้อมูลที่ส าคัญเพิ่มเตมิของ ACE
ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั

รายได้เพิ่มเตมิจากการขายไฟฟ้าให้กับ IU4

• โรงไฟฟ้าชีวมวล (VSPP Biomass)

• โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม (Co-Gen SPP)

• โรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงขยะ (MSW)

โอกาสในการขยายก าลังการผลิตอีกเท่าตวับนที่ดนิข้างโรงไฟฟ้าปัจจุบันของบริษัทตามกฎหมายผังเมือง5
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ความสามารถในการแข่งขัน

ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ

ภาพรวมองค์กรI

IV

III

สารบัญ

ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพในการเตบิโตII

ประเดน็ที่ส าคัญV



ประเดน็ที่ส าคัญ
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จุดแข็งและโอกาสของ ACE

2

3

การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าได้หลากหลายประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ
 ต้นทนุวตัถดุบิชีวมวลและต้นทนุ O&M ลดลง สง่ผลให้อตัราก าไรสงูขึน้

 อตัราดอกเบีย้ลดลงจากฐานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง

 การซือ้ขายไฟฟา้ระหว่างกนัโดยไมผ่่านระบบจ าหน่าย (Peer-to-Peer Electricity Trading) เพิ่มศกัยภาพในการขายไฟฟา้เพิ่มเติม

Downside Risk ที่ต ่า
 มีอปุสงค์ และกระแสเงนิสดท่ีเช่ือถือได้ จากหน่วยงานของรัฐ

 มีการบริหารจดัการโรงไฟฟา้และเชือ้เพลงิได้อย่างมีประสทิธิภาพ

 มีความมุง่มัน่เพ่ือสว่นรวม เช่น ESG และ TSI

เตบิโตอย่างต่อเน่ืองจากแผนโครงการในอนาคต
 ราคาซือ้ไฟฟา้ท่ีสงูของโครงการ VSPP

 เทคโนโลยีขัน้สงูสง่ผลให้ประสทิธิภาพในการด าเนินงานสงูขึน้

 การประหยดัต่อขนาดจาก CAPEX OPEX และ SG&A ท่ีลดลง

 การแข็งค่าของเงินบาทสง่ผลให้ CAPEX ลดลง

 ชนะการประมลูสญัญาซือ้ขายไฟฟา้โรงไฟฟา้ชีวมวลครัง้ลา่สดุ ท่ีได้รับสดัสว่นก าลงัการขายไฟฟา้ตามสญัญามากท่ีสดุ (28%)

5

ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มอุตสาหกรรมและการเปล่ียนแปลงของโลก
 “Electrification” Era (ยคุแหง่การใช้ไฟฟา้)

 รัฐบาลทัว่โลกร่วมมือกนัเพ่ือเปา้หมายในการสร้าง Zero carbon ซึง่สง่ผลบวกต่ออตุสาหกรรมพลงังานทดแทน

 โรงไฟฟา้ชีวมวลจะเป็นหนึ่งในแหลง่พลงังานทดแทนท่ีสะอาดท่ีสามารถใช้เป็นพลงังานหลกัของชาติได้

 เป็นองค์กรท่ีให้ความส าคญัด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล (ESG)

1 ผู้ผลติไฟฟ้าชัน้น าของประเทศที่มีศักยภาพในการเตบิโตสูงที่สุด
 เป็นผู้ประกอบการโรงไฟฟา้ชีวมวลท่ีมีรายได้สว่นใหญ่มาจากสญัญาขายไฟฟา้ระยะยาวแก่ กฟภ. และ กฟผ. ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย

 เป็นผู้น าโรงไฟฟา้พลงังานสะอาดอนัดบั 1 ของประเทศไทย เมื่อพิจารณาจากอตัราการเติบโตของ Equity MW  

4

ประเดน็ทีส่ าคญั


