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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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จุดแข็งและโอกำสของ ACE

2

3

กำรบริหำรจัดกำรโรงไฟฟ้ำได้หลำกหลำยประเภทอยำ่งมีประสิทธิภำพ
▪ ตน้ทนุวตัถดิุบชีวมวลและตน้ทนุ O&M ลดลง สง่ผลใหอ้ตัราก าไรสงูขึน้

▪ อตัราดอกเบีย้ลดลงจากฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง่

▪ การซือ้ขายไฟฟา้ระหวา่งกนัโดยไมผ่่านระบบจ าหน่าย (Peer-to-Peer Electricity Trading) เพิ่มศกัยภาพในการขายไฟฟา้เพ่ิมเติม

Downside Risk ที่ต ่ำ
▪ มีอปุสงค์ และกระแสเงินสดท่ีเช่ือถือได ้จากหน่วยงานของรฐั

▪ มีการบริหารจดัการโรงไฟฟา้และเชือ้เพลิงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

▪ มีความมุง่มั่นเพื่อสว่นรวม เช่น ESG และ TSI

เติบโตอยำ่งต่อเน่ืองจำกแผนโครงกำรในอนำคต
▪ ราคาซือ้ไฟฟา้ท่ีสงูของโครงการ VSPP

▪ เทคโนโลยีขัน้สงูสง่ผลใหป้ระสิทธิภาพในการด าเนินงานสงูขึน้

▪ การประหยดัต่อขนาดจาก CAPEX OPEX และ SG&A ท่ีลดลง

▪ การแข็งค่าของเงินบาทสง่ผลให ้CAPEX ลดลง

▪ ชนะการประมลูสญัญาซือ้ขายไฟฟา้โรงไฟฟา้ชีวมวลครัง้ลา่สดุ ท่ีไดร้บัสดัสว่นก าลงัการขายไฟฟา้ตามสญัญามากท่ีสดุ (28%)
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ได้รับประโยชนจ์ำกแนวโน้มอุตสำหกรรมและกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
▪ “Electrification” Era (ยคุแห่งการใชไ้ฟฟา้)

▪ รฐับาลทั่วโลกรว่มมือกนัเพ่ือเปา้หมายในการสรา้ง Zero carbon ซึง่สง่ผลบวกต่ออตุสาหกรรมพลงังานทดแทน

▪ โรงไฟฟา้ชีวมวลจะเป็นหนึ่งในแหลง่พลงังานทดแทนท่ีสะอาดท่ีสามารถใชเ้ป็นพลงังานหลกัของชาติได้

▪ เป็นองคก์รท่ีใหค้วามส าคญัดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล (ESG)

1 ผู้ผลิตไฟฟ้ำชั้นน ำของประเทศที่มีศักยภำพในกำรเติบโตสูงทีสุ่ด
▪ เป็นผูป้ระกอบการโรงไฟฟา้ชีวมวลท่ีมีรายไดส้ว่นใหญ่มาจากสญัญาขายไฟฟา้ระยะยาวแก่ กฟภ. และ กฟผ. ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย

▪ เป็นผูน้  าโรงไฟฟา้พลงังานสะอาดอนัดบั 1 ของประเทศไทย เมื่อพิจารณาจากอตัราการเติบโตของ Equity MW  
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