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ผู้บริหารมอง ETC มีแนวโน้มชนะการประมูลโรงไฟฟ้าจากขยะ

อุตสาหกรรมสูง 10 โรง รวมกาํลังการผลิต 100 MW 
 
Excusive Meeting:  
 
เราได้มีโอกาสเข้าพบผู้บริหารบริษัท ETC เพื่อ update พัฒนาการของบริษัท มีประเด็น
ลงทุนที่น่าสนใจดังนี้ 

1. บริษัทได้มีการเข้าร่วมประมูลโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม จำนวน 10 โรง คิด
เป็นกำลังการผลิตรวม 100 MW โดยปัจจุบันบริษัทได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรอบ
แรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรอบสองที่เป็นการคัดเลือกเชิง Technical ซึ่งจะมีการ
ประกาศผลในวันที่ 25 มกราคม 2566 และจะประกาศผู้ชนะการประมูลในเดือน
มีนาคม 2566 

2. ผู้บริหารมีความมั่นใจว่าจะสามารถชนะการประมูลได้ทั้งหมด โดยมองว่าบรษิัทมี
ความพร้อมทั้งในด้านประสบการณ์ที่มีมากกว่า 20 ปี และความสามารถในการ
จัดหาแหล่งเชื้อเพลิง Solid Refused Fuel (SRF) ที่ supply โดยบริษัทแม่ BWG    

3. หลังจากการประมูล ผู้บริหารมองว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและ test 
run ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และสามารถจ่ายไฟได้ภายในปี 2568 

4. คาดว่าค่า FiT จะอยู ่ประมาณ 6 บาท และจะได้ค่า premium อีก 0.8 บาทเป็น
เวลา 8 ปี 

5. จากแผน PDP 2022 บริษัทคาดว่าจะมีการประมูลโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม
เพิ่มอกี 100 MW ซึ่งบริษัทจะเข้าร่วมการประมูลด้วย 
 

ความเห็น 
เรามีมุมมองเชิงบวกกับการเข้าพบผู้บริหารในครั้งน้ี โดยธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะจากอตุสาหกรรม
เป็นธุรกิจที่ได้รับผลตอบแทนสูงเนื่องจากได้รับค่า FiT ที่สูงกว่าโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ และมี
ต้นทุนการผลิตที่ต่ำ โดยบริษัทมี net profit margin สำหรับ 9M2566 ที่ 26.29% ในขณะที่
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าขยะอยู่ที่ 19.77% และค่าเฉลี่ยโรงไฟฟ้าแบบ converntional 
อยู่ในระดับต่ำกว่า 20%   
 
สำหรับโครงการโรงไฟฟ้านั้นเรามีความเชื่อว่าบริษัทจะได้ชนะการประมูลโรงไฟฟ้า 5 แห่ง
เป็นอย่างน้อย โดยโรงไฟฟ้า 1 โรงขนาด 10 MW ประเมินว่าจะม ีNet profit ราว 120 - 140 
ล้านบาทต่อปี  
 
ทั้งนี้เรายังอยู่ในระหว่างจัดทำประมาณการและราคาเป้าหมาย 
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Disclaimer : การเปิดเผยผลการสาํรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรืองการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) นี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสาํรวจของ IOD เป็น

การสาํรวจและประเมินจากขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ (MAI) ทีมีการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผูล้งทนุทัวไปสามารถเขา้ถงึได ้ดงันนั ผลสาํรวจดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมุมมองของบคุคลภายนอก โดยไม่ได้

เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดมี้การใชข้อ้มูลภายในเพือการประเมิน ผลสาํรวจดงักล่าวเป็นผลการสาํรวจ ณ วนัทีปรากฏในรายงานการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน ดงันนั ผลการสาํรวจจึงอาจเปลียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวขอ้งมีการ

เปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดยื้นยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองถงึความถกูตอ้งครบถว้นของผลการสาํรวจดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
 

Anti-corruption Progress Indicators 

 
บริษัททีเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

 ได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วม CAC 

 ได้รับการรับรอง CAC 

 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีจดัทาํโดยสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึมีการเปิดเผยโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยนี์ เป็นการดาํเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยืนสาํหรบับริษัทจดทะเบียน โดยผลการ

ประเมินดงักล่าว สถาบนัทีเกียวขอ้งอาศยัขอ้มูลทีไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุในแบบแสดงขอ้มลูเพือการประเมิน 

Anti-Corruption ซงึได้อา้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือ

รายงานอืนทีเกียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนนนั แลว้แต่กรณี ดงันนั ผลการประเมินดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมมุมองของสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึ

เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพือการ

ประเมิน 

เนืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านนั ดงันนั ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้

ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือเมือขอ้มลูทีเกียวขอ้งมีการเปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองความถูกตอ้ง

ครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

 


