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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

not to place undue reliance on these forward looking statements. 

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

become apparent.

Disclaimer
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Who is ACE?

“เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลกทีม่ีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และผู้ถอืหุ้น”

ภาพรวมองคก์ร

ผู้น าการผลิตไฟฟ้าชวีมวลในประเทศไทย

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนชัน้น าของไทย

ผู้น าด้านพลังงานสะอาดและพลังงานสีเขยีว

ประสบการณท์ีย่าวนานและม่ันคงกว่า 40 ปี ในอุตสาหกรรมการเกษตรแบบผสมผสานครบวงจร จนเป็นผู้น าระดับแนวหน้า
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Innovative 

Private 

Power 

Producer 

for 

Absolute

Clean 

Energy

ความม่ันคงด้านเชือ้เพลิงจากแหล่งวัตถุดบิชวีมวล
จ านวนมากจากชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

ประสบการณท์ีย่าวนานและม่ันคงใน
อุตสาหกรรมการเกษตรแบบ

ผสมผสานครบวงจร จนเป็นผู้น าระดับ
แนวหน้า

การใช้เทคโนโลยพีัฒนาการผลิต

ทมีวจิัยและพัฒนาทีม่ากด้วยประสบการณ์

ภาพรวมองคก์ร

ภาพรวมของ ACE
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ภาพรวมองคก์ร

Innovative 

Private 

Power 

Producer 

for 

Absolute

Clean 

Energy

โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่ม (Co-generation)

- เปิดด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ 1 โครงการ

คดิเป็นก าลงัการผลติตดิต ัง้ 114.35 เมกะวตัต ์

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์(Solar)

- เปิดด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ 5 โครงการ

- อยู่ระหว่างการพฒันา 1 โครงการ

คดิเป็นก าลงัการผลติตดิต ัง้ 5.32 เมกะวตัต ์

โรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิขยะ (MSW)

- เปิดด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ 2 โครงการ

- อยู่ระหว่างการพฒันา - โครงการ

คดิเป็นก าลงัการผลติตดิต ัง้ 12.0 เมกะวตัต ์

โรงไฟฟ้าชวีมวล (Biomass)

- เปิดด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ 12 โครงการ

- อยู่ระหว่างการพฒันา 14+1 โครงการ /1

คดิเป็นก าลงัการผลติตดิต ัง้ 317.9 เมกะวตัต ์

โครงการทัง้หมด 35+1 โครงการ/1 

(ด าเนินการแลว้ 19 โครงการ)

439.67+9.9 เมกะวตัต ์/1

ก าลงัการผลติตดิต ัง้ทีค่าดการณ์

1,000 เมกะวตัต ์(Gross)

โดยมเีป้าหมายการเตบิโตเฉลีย่ 36%

(2562-2567)/2

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

ภาพรวมของ ACE
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ภาพรวมองคก์ร
โรงไฟฟ้าชีวมวล ของ ACE - เปิดด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ 12 โครงการ

- อยู่ระหว่างการพฒันา 14+1 โครงการ /1

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

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

ACP 1: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดบา้นบงึ 

จ.ชลบุร ี9.9 เมกะวตัต ์

ALCP 1: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดศรเีชยีงใหม่

จ.หนองคาย 9.9 เมกะวตัต ์
AAPP 2: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดโชคชยั

จ.นครราชสมีา 9.9 เมกะวตัต ์

ACP 2: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดโพนทอง 

จ.รอ้ยเอด็ 9.9 เมกะวตัต ์
ALCP 2: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดสิรนิธร 

จ.อบุลราชธานี 9.9 เมกะวตัต ์
AAP 1: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดน ้าพอง 

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

- อยู่ระหว่างการพฒันา 14+1 โครงการ /1

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

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

ACP 3: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดบ่อพลอย 

จ.กาญจนบุร ี9.9 เมกะวตัต ์

AAPP 1: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดตานี 

จ.สุรนิทร ์9.9 เมกะวตัต ์
ABA 1: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดเถนิ 

จ.ล าปาง 9.9 เมกะวตัต ์

AAE: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดเมอืงโคราช 

จ.นครราชสมีา 9.9 เมกะวตัต ์
ABE: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดดอนมนต ์

จ. บุรรีมัย ์ก าลงัการผลติตดิต ัง้รวม 9.5 เมกะวตัต ์
SBM: โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดสตกึ

จ. บุรรีมัย ์ก าลงัการผลติตดิต ัง้รวม 7.5 เมกะวตัต ์
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โรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิขยะของ ACE 

ภาพรวมองคก์ร

หมายเหตุ: /1 ตวัเลขเมกะวตัต์ คือ Capacity MW หรือก าลงัการผลิตติดตัง้

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

ALCP 3: โรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิขยะ จ.ขอนแก่น 6 เมกะวตัต ์

ALCP 6: โรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิขยะ จ.กระบี ่6 เมกะวตัต ์
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โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่มของ ACE 

ภาพรวมองคก์ร

หมายเหต:ุ /1 ตวัเลขเมกะวตัต์ คือ Capacity MW หรือก าลงัการผลิตติดตัง้

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

AAA: โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่ม จ.ฉะเชงิเทรา 114.35 เมกะวตัต ์
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โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์อง ACE

ภาพรวมองคก์ร

หมายเหตุ: /1 ตวัเลขเมกะวตัต ์ คือ Capacity MW หรือก าลงัการผลิตติดตัง้

- จ านวน 5+1 โครงการ ก าลงัการผลติตดิต ัง้ 5.32 เมกะวตัต ์/1

ACE Solar 3: โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

จ.ชลบุร ี

ACE Solar 3: โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

(สว่นขยาย) จ.ชลบุร ี

ACE Solar 4: โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

จ.นครราชสมีา

ACE Solar 5: โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

จ.สมุทรสาคร

ACE Solar 6: โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

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

Innovative 

Private 

Power 

Producer 

for 

Absolute

Clean 

Energy

ACE at a Glance

ความสามารถในการเผาส่วนผสมเชือ้เพลงิทีม่คีวามชืน้สูงไดถ้งึ 65%

โดยเป็นน ้า 65% ชวีมวล 35%

ซึง่มากกว่าผูผ้ลติรายอืน่ทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิทีม่คีวามชืน้ไดไ้ม่เกนิ 40%

ผูช้นะการประมูล SPP Hybrid Firm Bidding 

ทีไ่ดร้บัสดัสว่นก าลงัการขายไฟฟ้าตามสญัญามากทีสุ่ด

Unit : เมกะวตัต์

มอีตัราการใชก้ าลงัการผลติเพือ่ขายตามสญัญามากกว่า 

90%/1

- โรงไฟฟ้าชวีมวลของ ACE มอีตัราการใชก้ าลงัการผลติเพือ่ขายตามสญัญา 97% 

ในขณะทีผู่ผ้ลติรายอืน่ทีอ่ยู่ในตลาดหลกัทรพัย ์มอีตัราการใชก้ าลงัการผลติเพือ่

ขายตามสญัญาเพยีง 96%

- โรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิขยะของ ACE มอีตัราการใชก้ าลงัการผลติ 95% ในขณะที่

ผูผ้ลติรายอืน่ทีอ่ยู่ในตลาดหลกัทรพัย ์มอีตัราการใชก้ าลงัการผลติไดเ้พยีง 72%

- โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่มของ ACE มอีตัราการใชก้ าลงัการผลติขายตาม

สญัญา 82% ในขณะทีผู่ผ้ลติรายอืน่ทีอ่ยู่ในตลาดหลกัทรพัย ์มอีตัราการใชก้ าลงั

การผลติเพือ่ขายตามสญัญา ไดเ้พยีง 81%

ภาพรวมองคก์ร

196

76
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257.57

พฒันาการทีส่ าคัญของบริษัท

“เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลกทีมี่ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น”

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

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

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

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

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

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

2560: 
ชนะการประมลูโรงไฟฟ้า 
SPP Hybrid 4 โครงการ 
รวมทัง้สิน้ 93 เมกะวตัต์

2561: 
โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์VSPP เริม่
เปิดด าเนินการ (COD)

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

หน่วย:เมกะวตัต ์

ก าลังการผลิตรวมของ ACE/3 (เมกะวัตต)์ 

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

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

ภาพรวมองคก์ร

2563: 
จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย



A  Portfolio ธุรกจิ ACE ในประเทศไทย

ประเภทโรงไฟฟ้า

ชวีมวล กา๊ซธรรมชาติ ขยะ พลงังานแสงอาทติย ์ หลุมฝังกลบ

สดัสว่นการถอืหุน้ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

โครงการปัจจบุนั

+ โครงการทีก่ าลงั

พฒันา

12+14+1/1 1+0 2+0 4+1 1+0

ก าลงัการผลติ 

(เมกะวตัต)์

สญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้า ให ้กฟภ. 

กฟผ. และ ลูกคา้

อตุสาหกรรม (เม

กะวตัต)์

116

201.9
114.35

5.08

0.24

12.0

รวม: 317.9/1 รวม: 114.35 รวม: 12.0

รวม: 5.32/2

94.5
164.31 90 8.9

รวม: 258.81/1
รวม: 90 รวม: 8.9

รวม: 5.32

/1

/1

COD:            247.43

Pipeline:       202.14

รวม:           449.57

COD:            21

Pipeline:       16/1

รวม:           37/1

COD:            198.48

Pipeline:       164.55

รวม:           363.03

100.0%

ธุรกจิโรงไฟฟ้า ธุรกจิอืน่

5.08

0.24

ภาพรวมธุรกจิของบริษัท
ภาพรวมองคก์ร

หมายเหตุ: /1 รวมก ำลงักำรผลติ APP 9.9 เมกะวตัต ์

/2 สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกบัลกูคำ้อตุสำหกรรม
โครงกำรปัจจุบนั โครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ + รอกำรพฒันำ



สุรนิทร:์

• No. 3

ขอนแก่น:

• No. 2 และ 9

รอ้ยเอด็:

• No. 5

หนองคาย:

• No. 6

ล าปาง:

• No. 7

อบุลราชธานี:

• No. 8

ฉะเชงิเทรา:

• No. 10

กาญจนบุร:ี

• No. 11

ก าแพงเพชร:

• No. 22, 23

• SPP – Hybrid

ศรษีะเกษ:

• No. 31

สุพรรณบุร:ี

• No. 24

นครปฐม:

• No. 25

อ านาจเจรญิ:

• No. 28

ลพบุร:ี

• No. 29

กระบี:่

• No. 19

ปราจนีบุรiี:

• No. 30

ระนอง:

• SPP - Biomass

นครศรธีรรมราช:

• 2 SPP - Biomass

ชลบุร:ี

• No. 1, 12,  14, 27, 32

สมุทรสาคร:

• No.15 

นครราชสมีา:

• No. 4, 13 ,16,21, 26, 33

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19  VSPP – MSW 6 4.4 กระบี่ 28/12/20

20 Waste Landfill N/A N/A อดุรธานี 5/1/2021

21  1  Floating Solar 1.52 1.52 นครราชสมีา 31/3/2021

  3 SPP – Hybrids

  1 SPP – Hybrid
93 76.31 with in 2022

EIA process

เซนต ์PPA 3 โครงการ

22 VSPP – Biomass 9.9 8 ก าแพงเพชร Within 2021 อยู่ระหวา่งกอ่สรา้ง

23 VSPP – Biomass 9.9 8 ก าแพงเพชร Within 2022

24 VSPP – Biomass 9.9 8 สพุรรณบรุี Within 2022

25 VSPP - Biomass 9.9 8 นครปฐม Within 2022

26 VSPP - Biomass 9.9 8 นครราชสมีา Within 2022

27 VSPP - Biomass 9.9 8 ชลบรุี Within 2022

28 VSPP - Biomass 9.9 8 อ านาจเจรญิ Within 2022

29 VSPP - Biomass 9.9 8 ลพบรุี Within 2022

30 VSPP - Biomass 9.9 8 ปราจนีบรุี Within 2022

31 VSPP – Biomass 9.9 8 ศรษีะเกษ Within 2022
อยู่ระหวา่งการ

พจิารณาของศาล

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

33  1 Solar Rooftop 0.24 0.24 นครราชสมีา Q4 2020 อยู่ระหวา่งการพัฒนา

รวมทกุ

โครงกำร
449.57 363.03

โครงกำรทีอ่ยู่

ระหวำ่งกำร

พฒันำ

และรอกำร

พฒันำ

(16 โครงกำร

โครงกำรที่

ด ำเนนิกำรแลว้

(21 โครงกำร)

อยู่ระหวา่งการเจรจา/2

เปิดด าเนนิการเชงิ

พาณิชย ์(COD) แลว้

เปิดด าเนนิการเชงิ

พาณิชย ์(COD) แลว้

2

1

บุรรีมัย:์

• No. 17,18

โรงไฟฟ้าของบริษัทมคีวามสมดุล ต าแหน่งทีต่ัง้กระจายตัวอย่างเหมาะสม
ภาพรวมองคก์ร

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

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

ทรัพย์สินโดยรวม

▪ โครงการอยูร่ะหว่างการด าเนินการ
▪ อยู่ระหว่างการพฒันาและรอการ

พฒันา

COD โรงไฟฟ้ำชวีมวล

SCOD โรงไฟฟ้ำชวีมวล

COD โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นรว่ม

COD โรงไฟฟ้ำเชือ้เพลงิขยะ

SCOD โรงไฟฟ้ำเชือ้เพลงิขยะ

SCOD 4 SPP-พลงังำนหมุนเวยีน

ผสมผสำน

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์

อดุรธานี:

• No. 20



19

Asia Clean Energy (“ASCE”)

(Holding Company)

100%

(Holding Company)

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

Advance 

Farm Tree

(“AFT”)

1 VSPP

(9.9 MW)

AFT 1

Advance Asia 

Power Plant

(“AAP”)

1 VSPP

(9.9 MW)

AAP 1

(May 12)

Advance Bio 

Asia

(“ABA”)

1 VSPP

(9.9 MW)

ABA1

(Jul 14)

100%

Advance 

Agro Asia

(“AAA”)

1 SPP

(114.35 MW)

AAA 1

(Feb 17)

Advance 

Agro Power 

Plant

(“AAPP”)

3 VSPP

(29.7 MW)

AAPP 1

(Oct 12)

AAPP 2

(Jan 13)

AAPP 3

Advance

Clean Power

(“ACP”)

7 VSPP

(69.3 MW)

ACP 1

(Apr 12)

ACP 2

(Jun 13)

ACP 3

(Aug 17)

ACP 4

ACP 5

ACP 6

ACP 7

Operating Company

Operating Assets

100% 100%

Alliance 

Clean Power

(“ALCP”)

4 VSPP + 2 MSW

(50.6 MW)

ALCP 1

(Dec 13)

ALCP 2

(Aug 15)

ALCP 3

(Nov 16)

ALCP 4

ALCP 5

ALCP 6

ACE Solar

(“ACE Solar”)

2 SPP + 6 VSPP 

(53.02 MW)

Rooftop 
1

(Nov 18)

Rooftop 
2

(Feb 19)

BPP 1

Bio 

Powerplant

(“BPP”)

2 SPP +1 VSPP

(54.9 MW)

BPP 2

BPP 3

Prasatporn

Rungrueng

(“PSPR”)

PSPR 1

1 VSPP

(9.9 MW)

100% 100%

ACE 

SOLAR 1

ACE 

SOLAR 2

Power 

Supply and 

Maintenance 

Service 

(“PSMS”)

Advance 

Power Plant

(“APP”)/1

APP 1

1 VSPP

(9.9 MW)

100%

โครงสร้างองคก์ร
ภาพรวมองคก์ร

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

เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD)

อยู่ระหว่างการพัฒนา และระหว่าง
การขอคืนสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า

Satuek Biomass

(“SBM”)/2

99.99%

99.99%

99.99%

Rooftop1
Expansion

(Sep 19)

1 VSPP

(9.9 MW)

1 VSPP

(9.5 MW)

1 VSPP

(7.5 MW)

Rooftop
3

(May 20)
Advance Asia 

Energy

(“AAE”)/2

Advance Bio 

Energy

(“ABE”)/2

ACE 

SOLAR 5

ACE 

SOLAR 6
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นายพระนาย สุวรรณรัฐ , 

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

นายจรูญ อนิทจาร ,

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

ผูแ้ทนรำษฎร
• อ ีตผูพ้ิพำกษำศำลฎีกำ
• อ ีตตุลำกำรศำลปกครองสูงสุ 

นายนึกรัก ใบเงนิ ,

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

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

Operation / ธนำคำร ซีไอเอม็บี ไทย จ  ำก ั (มหำาน)

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

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

จ ำก ั

นางสาวชลธชิา จิตราอาภรณ์ ,

กรรมการอสิระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
• ปัจจุบนั : ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง, กรรมกำรบริษทั 

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

สินทรัพย ์จ  ำก ั

นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ,

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

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

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

จ ำก ั

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

ปำร์ค จ  ำก ั

นางพชันี สุธีวติานันท์ ,

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

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

กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำากำร

นายธนวจิิตร องัคพพิฒันชัย ,

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

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

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

Banking / บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จ  ำก ั

คณะกรรมการบริษัท
ภาพรวมองคก์ร
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กลยุทธ์ ความสามารถในการแข่งขันและค่านิยมองคก์ร
ภาพรวมองคก์ร

ความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธอ์งคก์ร

ค่านิยมหลักในการปฏิบัตงิานของ ACE

สรา้งประสทิธภิาพ

9 ส 
สรา้งนิสยั

สะสาง

สะอาด

สะดวก
สรา้งสรรคค์วาม

ปลอดภยั

ส่งเสรมิพฒันา

ทมีงาน

ใส่ใจ

สิง่แวดลอ้ม
สุขลกัษณะ

สรา้งนิสยั

การวิจัยและ
พัฒนา

นวัตกรรม
ส าหรับการผลิต

การเติบโตที่
ยั่งยนื

การพัฒนา
ประสิทธิภาพ

การพัฒนาส าหรับผู้ถอืผลประโยชน์

การจัดการ
เชิงระบบ

การพัฒนา
ศักยภาพ
ทางการ
จัดการ

นวัตกรรมการ
ผลิตเพื่อ

ประสิทธิภาพ

แผนพัฒนา
วัตถุดิบตั้งตน้
ระยะยาว

สร้างก าไร
ด้วย CSR

ความยั่งยนื

วัฒนธรรมขององคก์ร

ความรอบรู้

กระจายอ านาจ

ประสานงาน

ซ่ือสัตย์

ปรับตัว

การเป็นผู้ประกอบการ

มุ่งเน้นผลลัพธ์

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การเตบิโตทีย่ั่งยนื
ขององคก์ร


