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เหตุการณ์ส าคญั
ล ง น ำ ม ค ว ำ ม ร่ ว ม มื อ กั บ  PetroVietnam Power 
Corporation-JSC
เมื่อวนัที่ 2 พ.ย. 2562 บริษัทได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ 
PetroVietnam Power Corporation-JSC (รฐัวสิาหกจิของเวยีดนาม) 
เพื่อร่วมกนัศึกษาการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
เหลว (LNG) เป็นเชื้อเพลงิ รวมถึงโครงการการน าเขา้และจ าหน่าย 
LNG เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับโรงงานผลิตไฟฟ้าในประเทศ
เวยีดนาม

ผลประกอบกำรโดดเด่น ด้วยก ำไรสุทธิจำกกำร
ด ำเนินงำนท่ีสูงท่ีสุด ในไตรมำสท่ี 3 ปี 2562
บรษิทัประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มกี าไรสุทธจิาก
การด าเนินงาน 1,225 ลา้นบาท เป็นส่วนของผูถ้อืหุน้ใหญ่ 715 ลา้น
บาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 69.0 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน (y-on-y) และ
รอ้ยละ 24.3% จากไตรมาสก่อน (q-on-q) เนื่องจาก 1) การรบัรู้ผล
การด าเนินงานเต็มไตรมาสโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
DT1&2, โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Phu Yen และ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า Nam Che 1 ซึ่งเริม่เปิดด าเนินการเชงิ
พาณิชย์ในเดือน ม.ิย. 2562, 2) การลดลงร้อยละ 2.1 q-on-q ของ
ราคาก๊าซธรรมชาติ (แมว้่าเพิม่ขึ้นร้อยละ 1.0 y-on-y) และ 3) การ
เพิม่ของลกูคา้อุตสาหกรรมรายใหม ่ทัง้นี้ อตัราก าไร EBITDA ยงัปรบั
เพิม่สู่ระดบัสูงสุดที่รอ้ยละ 28.3 จากการด าเนินการเชงิพาณิชย์ของ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศเวยีดนามดว้ย

เพ่ิมประสิทธิภำพโรงไฟฟ้ำ ABP5 ด้วยควำมรว่มมือกบั 
ซีเมนส์
โรงไฟฟ้า ABP5 ได้ปรบัปรุงประสิทธภิาพ ภายใต้สญัญาให้บริการ
ระยะยาวเพิ่มเติม (Long Term Services Agreement : LTSA) กับ
ซีเมนส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือน ส.ค. นับเป็นโครงการที่ 2 
หลงัจากโครงการโรงไฟฟ้า ABP3 ประสบความส าเรจ็ในการปรบัปรุง
ประสทิธภิาพไปแลว้เมือ่เดอืน ม.ค. ซึ่งช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ด าเนินงานของเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ [เพื่อให้อัตราการใช้
เชื้อเพลงิ (heat rate) ลดลง, ลดจ านวนวนัทีใ่ชใ้นการซ่อมบ ารุงหลกั 
(หรอืเพิม่วนัด าเนินงาน) 5-10 วนั และเพิม่ก าลงัการผลติไฟฟ้าราว 7 
เมกะวตัต์ต่อโครงการ]

นอกจากนี้ บรษิทัยงัมอีกี 4 โครงการทีจ่ะทยอยปรบัปรุงประสทิธภิาพ 
ภายใต้สญัญาให้บริการระยะยาวเพิม่เติม กบัซีเมนส์ ในระหว่างปี 
2563-2565 ดงันัน้ บรษิทัคาดว่าการปรบัปรุงประสทิธภิาพจะเหน็ผล
อย่างมนีัยส าคญั หลงัจากทัง้ 6 โครงการได้ด าเนินการซ่อมบ ารุง 
ภายใตส้ญัญาดงักล่าว

ได้ร ับอนุมัติใ ห้พัฒนำโรงไฟฟ้ำใหม่ เพื่อทดแทน
โรงไฟฟ้ำเดิม

บรษิทัมโีรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม 5 โครงการทีเ่ขา้เกณฑ์การสรา้ง
โรงไฟฟ้าใหมท่ดแทนโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเดมิทีใ่หโ้ครงการ SPP ทีจ่ะ
หมดอายุสญัญาในระหว่างปี 2560-2568 สามารถสรา้งโรงไฟฟ้าใหม่
ภายใตส้ญัญาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี 

เมื่อวนัที่ 27 ก.ย. โครงการทัง้ 5 โครงการได้รบัใบอนุญาตทัง้หมด 
พรอ้มทัง้หนังสอืตอบรบัการซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. เรยีบรอ้ยแล้ว และ
อยู่ระหว่างการรอลงนามในสญัญาซื้อขายไฟฟ้าฉบบัใหม่

โครงการทัง้ 5 อยู่ระหว่างการพฒันาและมกี าหนดการเปิดด าเนินการ
เชงิพาณชิยใ์นปี 2565 ซึง่จะมกีารน าเทคโนโลยใีหม่ทีม่ปีระสทิธภิาพ
สูงมาใช ้เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าบรษิทัจะสามารถให้บรกิารดว้ยคุณภาพทีสู่ง
แก่ลกูคา้อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง 
โรงไฟฟ้า ABP1 (1 ในโครงการทีเ่ขา้เกณฑ์) ซึ่งหมดอายุสญัญากบั 
กฟผ. เมือ่วนัที ่17 ก.ย. ไดเ้ริม่เขา้สู่ช่วงของการต่ออายุรบัซื้อไฟฟ้า
ออกไปอกี 3 ปี ก่อนทีก่ารก่อสรา้งโรงไฟฟ้าใหมท่ดแทนโรงไฟฟ้าเดมิ
จะแลว้เสรจ็ และเปิดด าเนินการเชงิพาณชิยใ์นช่วงกลางปี 2565
โครงกำรระหว่ำงก่อสรำ้งมีควำมคืบหน้ำตำมแผน
โครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม Interchem ก าลงัการผลติตดิตัง้ 
4.8 เมกะวตัต์ ปัจจุบนัมคีวามคบืหน้าในการก่อสรา้งรอ้ยละ 86.64 ซึ่ง
อยู่ระหว่างการวางระบบระบายน ้าของโครงการ , งานติดตัง้ก่อผนัง
โดยใช้อิฐบล็อค 2 ชัน้ และก่อสร้างอาคารซ่อมบ ารุงและอาคาร
คารบ์อนแบลค็ (ผงถ่าน) โดยมกี าหนดการเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์
ในเดอืน ธ.ค. 2562

รำงวลัและประกำศเกียรติคณุ
ในเดอืน ก.ย. ทีผ่่านมา คุณปรยีนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจา้หน้าที่
บรหิารไดร้บัรางวลั “CEO of the Year 2019” จากงาน Asian Power 
Awards 2019 นอกจากนี้บรษิทัยงัไดร้บัรางวลั “Solar Power Project 
of the Year 2019 – Thailand” ส าหรบัความส าเรจ็ในการออกหุน้กู้
“กรนีบอนด์” รายแรกของประเทศไทยทีร่บัรองโดย Climate Bonds 
Initiative และรางวลั “Solar Power Project of the Year 2019 -
Vietnam” ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีใ่หญ่ที่สุด
ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ (DT1&2) จดัโดยนิตยสาร Asian
Power Magazine ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซยี
นอกจากนี้ บรษิทัไดร้บัรางวลั “the Most Outstanding Company in 
Thailand-Utilities Sector 2019” จากงาน Asiamoney Awards 2019 
ส าหรบับรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคทีม่คีวามโดดเด่นใน
ดา้นผลการประกอบการ ทมีผู้บรหิารทีย่อดเยี่ยม กจิกรรมนักลงทุน
สัมพันธ์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดโดย
นิตยสาร Asiamoney Magazine ณ ประเทศสงิคโปร์
อีกทัง้ ได้รบัรางวลั “Best Renewable Project ASEAN 2019”  
ส าหรบัความส าเร็จในการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ 2 โครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ขนาดใหญ่ในประเทศเวยีดนาม ก าลัง
การผลติติดตัง้รวม 677 เมกะวตัต์ ประกอบดว้ย โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ Dau Tieng 420 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้  
จากนิตยสาร International Business Magazine
บ ริษั ท ไ ด้ ร ั บ คัด เ ลื อ ก ใ ห้ อ ยู่ ใ น ร า ย ชื่ อ หุ้ น ยั ง่ ยื น “Thailand    
Sustainability Investment (THSI)” ประจ าปี 2562 ประกาศโดยตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เป็นปีทีส่องต่อเนื่องมา ถอืเป้นการตอก
ย ้าเป้าหมายการเป็นบรษิัทพลงังานชัน้น าระดบัสากลที่มคีวามโดด
เด่น และด าเนินธุรกจิตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยื่นทัง้ในด้าน
สิง่แวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกจิ รวมถงึบรรษทัภบิาล

1

ค านิยาม & ชื่อโครงการผลประกอบการทางการเงนิ สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้งข้อมูลสรปุ
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รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร
• รำยไ ด้จำกกำรขำยและกำรใ ห้บ ริกำร  เ พ่ิม ขึ้น  y-on-y               

ร้อยละ 21.3 ส ำหรบั Q3’2562 เป็น 11,751 ลา้นบาท และร้อยละ
23.3 ส ำหรบั 9M’2562 เป็น 32,874 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมา
จาก 1) ก าลงัการผลติทีเ่พิม่ขึน้ 856 เมกะวตัต์ ในช่วง 12 เดอืนที่
ผ่านมา จากการเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ 11 โครงการ (โครงการ
โรงไฟฟ้า ABPR5, โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศไทย 7 โครงการ, โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า Nam Che 1
ในลาว และโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ DT1&2 และ 
Phu Yen TTP ในเวยีดนาม), 2) การเขา้ซื้อโครงการ SPP1 124 เม
กะวตัต์ ในเดอืน ม.ีค. 2562 และ 3) การเพิม่ขึน้ของราคาขายไฟฟ้า
ในช่วง 9M’2562

EBITDA
• EBITDA เ พ่ิมขึ้น  y-on-y ร้อยละ 38.0 ส ำหรับ Q3’2562 เ ป็น 

3,326 ล้านบาท และร้อยละ 21.4 ส ำหรบั 9M’2562 เป็น 8,496
ล้านบาท เนื่องจากการขยายธุรกิจจากการเปิดด าเนินการเชิง
พาณชิยข์องโรงไฟฟ้าใหม่ และการเขา้ซื้อกจิการ ดงักล่าวขา้งตน้

• อตัรำก ำไร EBITDA เพ่ิมขึ้นมำท่ีร้อยละ 28.3 ส ำหรบั Q3’2562 
เนื่องจาก 1) การรับรู้ผลการด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ ในเวียดนาม ซึ่งให้อัตราก าไร EBITDA ที่สูง 
และ 2) การลดลงร้อยละ 2.1 q-on-q ของราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 
ขณะทีค่่า Ft คงที ่

• ส ำหรบั 9M’2562 อัตราก าไร EBITDA ปรบัลดลงเล็กน้อย y-on-y
มาที่ร้อยละ 25.8 จากการเพิม่ขึ้นของราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยต่อ
หน่วย ที่รอ้ยละ 9.1 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ขณะทีก่ารปรบัขึ้น
ของค่า Ft ทีค่่อนขา้งล่าชา้  

ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน
• ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน / ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน –

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ส ำหรับ Q3’2562 เพ่ิมขึ้น y-on-y  
ร้อยละ 64.4 / ร้อยละ 69.0 เป็น 1,225 ล้านบาท / 715 ล้านบาท 
เนื่องจาก 1) การด าเนินงานของโรงไฟฟ้า ABPR5, โรงไฟฟ้า SPP1, 
โรงไฟฟ้าพลงังานน ้า Nam Che 1 และโครงการผลติไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ ในเวียดนาม 2 โครงการ, 2) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
(heat rate) ของโครงการโรงไฟฟ้า ABP3 ที่ลดลงหลงัจากการ 
upgrade เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ ในเดือน ธ .ค. 2562 - ม.ค.
2563 และ 3) การลดตน้ทุนทางการเงนิ 

• ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน / ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน –
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่  ส ำหรับ 9M’2562 เพ่ิมขึ้น y-on-y  
ร้อยละ 6.8 เป็น 2,825 ลา้นบาท / 1,733 ลา้นบาท มสีาเหตุหลกัมา
จากการขยายธุรกิจและการเข้าซื้อกิจการดังที่กล่าวมาข้างต้ น 
ประกอบกบัการลดตน้ทุนทางการเงนิ แมว้่าราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่
ต่อหน่วย เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.1

ก ำไรสุทธิ
• ส ำหรบั Q3’2562 ก าไรสุทธอิยู่ที ่1,287 ลา้นบาท ขณะที่ก าไรสุทธ ิ-

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ อยู่ที่ 763 ล้านบาท เพิ่มขึ้น q-on-q
รอ้ยละ 21.9 จากสาเหตุดงักล่าวขา้งต้น แมว้่าลดลง y-on-y รอ้ยละ 
4.0 โดยสาเหตุหลกัมาจาก ก าไรจากการซื้อกจิการ (BGYSP) 276 
ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด และไม่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานในช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน

• ส ำหรบั 9M’2562 ก าไรสุทธิ / ก าไรสุทธ ิ- ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 
เพิม่ขึ้น y-on-y ร้อยละ 17.2 เป็น 3,161 ลา้นบาท และร้อยละ 10.9 
เป็น 1,922 ลา้นบาท ตามล าดบั

ค านิยาม & ชื่อโครงการผลประกอบการทางการเงนิ สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้งข้อมูลสรปุ

2

ข้อมลูสรปุ

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั
9M’61 9M’62

เปล่ียน 
แปลง

Q3’61 Q2’62 Q3’62
เปล่ียน 
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 26,652 32,874 23.3% 9,691 10,866 11,751 21.3% 8.1%

EBITDA* 6,997 8,496 21.4% 2,410 2,808 3,326 38.0% 18.4%

ก าไรสุทธิ 2,696 3,161 17.2% 1,177 1,038 1,287 9.3% 24.0%

ก าไรสุทธิ - ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,733 1,922 10.9% 795 626 763 (4.0%) 21.9%

ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน** 2,646 2,825 6.8% 745 913 1,225 64.4% 34.2%
ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงาน–ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั
ใหญ่ 1,622 1,733 6.8% 423 575 715 69.0% 24.3%
อตัรำก ำไร EBITDA (%) 26.3% 25.8% 24.9% 25.8% 28.3%
อตัรำก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน (%) 9.9% 8.6% 7.7% 8.4% 10.4%
สดัส่วนก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน –
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (%) 61.3% 61.3% 56.8% 63.0% 58.4%
หมายเหตุ:
*EBITDA = ก าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษเีงนิได,้ คา่เสือ่มและคา่ตดัจ าหน่าย - ราย ได ้(รายจา่ย) ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน
**ก าไรสุทธจิากการด าเนนิงาน = ก าไรสุทธ ิ-ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ – รายได ้(รายจา่ย) ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน



B.GRIMM  POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร

3

โครงสรา้งรายได้

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ค านิยาม & ชื่อโครงการผลประกอบการทางการเงนิ สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ

โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. 
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. เพ่ิมขึน้ y-on-y ร้อยละ

18.8 ส ำหรบั Q3’2562 เป็น 7,462 ลา้นบาท และร้อยละ 26.3
ส ำหรบั 9M’2562 เป็น 21,491 ลา้นบาท
• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ กฟผ. เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 

20.6 ส ำหรบั Q3’2562 เป็น 2,419 กิกะวตัต์-ชัว่โมง และ
ร้อยละ 19.4 ส ำหรับ 9M’2562 เป็น 6,745 กิกะวัตต์ -
ชัว่โมง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปิดด าเนินการเชิง
พาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้า ABPR4 และ ABPR5 ใน
เดอืน ม.ิย. และ ต.ค. 2561 ตามล าดบั และการเพิม่ขึน้ของ
หน่วยขายจากการเข้าซื้อโครงการ SPP1 ในเดือน มี.ค.
2562

• รำคำขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. ต่อหน่วย ลดลง y-on-y
ร้อยละ 1.3 ส ำหรบั Q3’2562 เป็น 3.09 บาทต่อกโิลวตัต์-
ชัว่โมง มีสาเหตุหลักมาจากเงินบาทแข็งค่าในช่วงเวลา
ดงักล่าว

• รำคำขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. ต่อหน่วย เพ่ิมขึ้น y-on-y
ร้อยละ 6.0 ส ำหรบั 9M’2562 เป็น 3.19 บาทต่อกโิลวตัต์-
ชัว่โมง เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy 
Payment) ซึง่อา้งองิตามราคาก๊าซธรรมชาตทิีเ่พิม่ขึ้นรอ้ยละ
9.1 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรม
ในประเทศไทย 
• รำยไ ด้จำกกำรขำยไฟฟ้ำใ ห้แ ก่ลูก ค้ำอุตสำหกรรม

ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 0.5 ส ำหรบั Q3’2562
เป็น 2,617 ล้านบาท และร้อยละ 3.1 ส ำหรบั 9M’2562 เป็น 
7,756 ลา้นบาท 

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมในประเทศ
ไทยเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 0.8 ส ำหรับ Q3’2562 เป็น
795 กิกะวัตต์-ชัว่โมง และร้อยละ 2.5 ส ำหรบั 9M’2562
เป็น 2,353 กกิะวตัต์-ชัว่โมง โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 1) การ
เพิม่ขึ้นของลูกคา้ใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  ระยอง 
โดยเฉพาะจากโรงไฟฟ้าใหม่ทีเ่ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ใน
ปี 2561, 2) การรวมลูกคา้อุตสาหกรรมของโครงการ SPP1
ในนิคมอุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด)
และ 3) การเพิ่มขึ้นของความต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า
อุตสาหกรรมรายเดมิ ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี

• รำคำขำยไฟให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมในประเทศไทย
ค่อนข้ำงคงท่ี y-on-y ส ำหรับ Q3’2562 ที่ 3.29 บาทต่อ
กิโลวัตต์-ชัว่โมง และเพิ่มขึ้น y-on-y ร้อยละ 0.6 ส าหรับ 
9M’2562 เป็น 3.30 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ซึ่งเป็นไปตาม
การเปลีย่นแปลงของค่า Ft ทีป่ระกาศโดย กกพ.

9M’61 9M’62
เปล่ียน 
แปลง

Q3’61 Q2’62 Q3’62
เปล่ียน 
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า
รายไดก้ารขายไฟฟ้าให้ กฟผ. 17,012 21,491 26.3% 6,283 7,117 7,462 18.8% 4.8%
รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหลู้กคา้อตุสาหกรรมในไทย 7,525 7,756 3.1% 2,603 2,580 2,617 0.5% 1.4%
รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหล้กูคา้อตุสาหกรรมใน
เวยีดนาม 874 913 4.5% 312 321 323 3.5% 0.6%
รายไดก้ารขายไฟฟ้าให้ กฝภ. 173 512 196.0% 138 181 157 13.8% (13.3%)
รายไดก้ารขายไฟฟ้าให้ กฟน. - 96 n/a - 33 31 n/a (6.1%)
รวมรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าลาว 84 190 126.2% 32 38 145 353.1% 281.6%
รวมรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าเวยีดนาม - 886 n/a - 183 703 n/a 284.2%
รวมรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ 25,668 31,844 24.1% 9,370 10,453 11,438 22.1% 9.4%
รายไดจ้ากการขายไอน ้า 408 700 71.6% 143 218 289 102.1% 32.6%
รายไดจ้ากการขาย Demineralized Water - 26 n/a - 11 11 n/a 0.0%
รายไดอ้ื่นจากการขายและการใหบ้รกิาร* 576 305 (47.0%) 178 184 12 (93.3%) (93.5%)
รวมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 26,652 32,874 23.3% 9,691 10,866 11,751 21.3% 8.1%

*รวมรายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน ซึง่จะรบัรูต้ามความคบืหน้าในการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า ในประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตย
ประชาชนลาว ซึง่จะหกัลา้งกบัการบนัทกึตน้ทนุจากการก่อสรา้งตามความคบืหน้าการก่อสรา้ง ตามหลกัการลงบญัช ีTFRIC 12 - Concession Agreement
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รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำม
• รำยไ ด้จำกกำรขำยไฟฟ้ำใ ห้แ ก่ลูก ค้ ำอุตสำหกรรม

ในประเทศเวียดนำม เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 3.5 ส ำหรับ
Q3’2562 เป็น 323 ลา้นบาท และร้อยละ 4.5 ส ำหรบั 9M’2562 
เป็น 913 ลา้นบาท

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมในประเทศ
เวียดนำม เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 3.3 ส ำหรบั Q3’2562
และ  9M’2562 เ ป็น  135 กิก ะ วัตต์ -ชัว่ โ มง  และ  382
กกิะวตัต์-ชัว่โมง ตามล าดบั โดยมสีาเหตุหลกัมาจากความ
ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ของลกูคา้รายเดมิ

• รำคำขำยไฟฟ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำมคงท่ี y-on-y ส ำหรบั Q3’2562 ที่ 2.39
บาทต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง และเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 1.3
ส ำหรบั 9M’2562 เป็น 2.39 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของราคาขายปลกีทีบ่รษิทัย่อย
ของ EVN เรยีกเกบ็ ซึ่งกลุ่มบรษิทั ขายไฟฟ้าในราคาทีเ่ป็น
ส่วนเพิม่จากราคาขายปลกีทีบ่รษิทัย่อยของ EVN เรยีกเก็บ 
(cost plus margin) 

รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทย
• รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน

ประเทศไทยเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 102.1 ส ำหรบั Q3’2562
เป็น 289 ลา้นบาท และร้อยละ 71.6 ส ำหรบั 9M’2562 เป็น 700
ลา้นบาท

• ป ริม ำณไอน ้ ำ ท่ี ข ำ ย ใ ห้ แ ก่ ลู ก ค้ ำ อุ ต ส ำหกร ร ม
ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 119.9 ส ำหรับ 
Q3’2562 เ ป็น 278,885 ตัน  และร้อยละ 73.8 ส ำหรับ 
9M’2562 เป็น 655,915 ตัน โดยมีสาเหตุมาจากการรวม
ลูกค้าไอน ้ าอุตสาหกรรมของโครงการ SPP1 ในนิคม
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) และ     
มคีวามต้องการใชไ้อน ้าทีเ่พิม่ขึน้ของลูกคา้อตุสาหกรรมราย
เดิม ในนิคมอุ ตสาหกรรมอมตะซิตี้  ชลบุ รี  และนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบงั

• รำคำขำยไอน ้ ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทย มีอัตรำลดลงร้อยละ 7.9 y-on-y ส ำหรบั 
Q3’2562 เป็น 1,037.50 บาทต่อตัน และร้อยละ 1.2 
ส ำหรบั 9M’2562 เป็น 1,066.51 บาทต่อตนั จากการรวม
รายไดจ้ากการขายไอน ้าของ SPP1 (ซึง่มรีาคาขายต่อหน่วย
น้อยกว่าโครงการอื่น) ตัง้แต่เดอืน ม.ีค. 2562 เป็นตน้มา

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟภ.
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่  กฟภ .  เ พ่ิมขึ้น y-on-y          

ร้อยละ 13.8 ส ำหรบั Q3’2562 เป็น 157 ล้านบาท และร้อยละ
196.0 ส ำหรบั 9M’2562 เป็น 512 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมา
จาก 1) รายได้จากโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์
แบบตดิตัง้บนพื้นดนิ ส าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาค
การเกษตร ก าลังการผลิตติดตัง้ 10.8 เมกะวัตต์  ซึ่ง เปิด
ด าเนินการเชงิพาณิชย์ ในเดอืน ธ.ค. 2561 และ 2) การรวมงบ
การเงินของ BGYSP หลงัจากถือหุ้นเพิ่มจากร้อยละ 49 เป็น
รอ้ยละ 100 ในไตรมาสที ่3 ปี 2561 ตามล าดบั

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟน.
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟน . ส ำหรับ Q3’2562

อยู่ที่ 31 ล้านบาท และส ำหรบั 9M’2562 อยู่ที่ 96 ล้านบาท 
จากโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บน
พื้นดินส าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร 
ก าลังการผลิตติดตัง้ 20.0 เมกะวัตต์ ซึ่งเปิดด าเนินการเชิง
พาณชิย ์ในปลายเดอืน ธ.ค. 2561

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำเวียดนำม
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำเวียดนำมส ำหรบั 

Q3’2562 อยู่ที ่703 ลา้นบาท และ 9M’2562 อยู่ที ่886 ลา้นบาท 
จากการเปิดด าเนินการของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม ก าลังการผลิตติดตัง้ 677
เมกะวตัต์ ได้แก่โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ Dau
Tieng 1 และ Dau Tieng 2 ซึ่งเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ เมื่อ
วนัที่ 3 ม.ิย. และ 13 ม.ิย. 2562 ตามล าดบั และโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ Phu Yen TTP ซึ่งเปิดด าเนินการเชงิ
พาณชิย ์เมือ่วนัที ่10 ม.ิย. 2562

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำว
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำวเพ่ิมขึน้ y-on-y

ร้อยละ 353.1 ส ำหรบั Q3’2562 เป็น 145 ลา้นบาท และร้อยละ
126.2 ส ำหรบั 9M’2562 เป็น 190 ลา้นบาท เนื่องจาก 1) การ
เปิดด าเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า Nam Che 1
ซึง่เปิดด าเนินการเชงิพาณชิย์ เมือ่วนัที่ 1 ม.ิย. 2562, 2) การ
เพิม่ขึน้ของปรมิาณน ้า และ 3) ไมม่กีารปิดซ่อมบ ารุง เมือ่เทยีบ
กบัไตรมาส ที่ 3 ปี 2561
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งรายได้

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งรายได้

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

ตำรำงท่ี 1: ปริมำณไฟฟ้ำและไอน ้ำท่ีขำย

9M’61 9M’62
เปล่ียน
แปลง

Q3’61 Q2’62 Q3’62
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

GWh GWh y-on-y GWh GWh GWh y-on-y q-on-q

ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ กฟผ. 5,649 6,745 19.4% 2,006 2,199 2,419 20.6% 10.0%
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลูกค้ำอตุสำหกรรมในไทย
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุรี 1,215 1,180 (2.9%) 419 397 388 (7.4%) (2.2%)
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 274 363 32.5% 98 123 134 35.8% 8.8%
นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 524 512 (2.4%) 176 166 174 (1.1%) 5.0%
นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุรี 1 174 174 0.4% 62 57 60 (2.3%) 6.2%
สวนอตุสาหกรรมบางกะดี 108 112 3.5% 34 38 35 5.4% (6.1%)
นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) - 12 n/a - 3 3 n/a 9.7%
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลูกค้ำอตุสำหกรรมในไทย 2,295 2,353 2.5% 789 783 795 0.8% 1.5%
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลูกค้ำอตุสำหกรรมในเวียดนำม 370 382 3.3% 131 131 135 3.3% 3.0%

9M’61 9M’62
เปล่ียน
แปลง

Q3’61 Q2’62 Q3’62
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ตนั ตนั y-on-y ตนั ตนั ตนั y-on-y q-on-q
ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุรี 105,636        112,176 6.2% 37,177 37,341 37,358 0.5% 0.0%
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 108,104 105,542 (2.4%) 36,959 35,674 36,222 (2.0%) 1.5%
นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 163,740 179,374 9.5% 52,688 59,004 64,125 21.7% 8.7%
นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) - 258,823 n/a - 79,761 141,180 n/a 77.0%

ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย 377,480 655,915 73.8% 126,824 211,779 278,885 119.9% 31.7%

ตำรำงท่ี 2: รำคำขำยต่อหน่วย

หน่วย 9M’61 9M’62
เปล่ียน
แปลง

Q3’61 Q2’62 Q3’62
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

y-on-y y-on-y q-on-q

ราคาไฟฟ้า - กฟผ. บาทต่อ kWh 3.01 3.19 6.0% 3.13 3.24 3.09 (1.3%) (4.6%)
ราคาขายไฟฟ้า –
ลูกคา้อตุสาหกรรมในไทย บาทต่อ kWh 3.28 3.30 0.6% 3.30 3.30 3.29 (0.3%) (0.3%)
ราคาขายไฟฟ้า –
ลูกคา้อตุสาหกรรมในเวยีดนาม บาทต่อ kWh 2.36 2.39 1.3% 2.39 2.45 2.39 0.0% (2.4%)
ราคาขายไอน ้า –
ลูกคา้อตุสาหกรรมในไทย บาทต่อตนั 1,079.55 1,066.51 (2.1%) 1,126.70 1,029.11 1,037.50 (7.9%) 0.8%
ราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ บาทต่อลา้น BTU 252.07 275.02 9.1% 266.45 275.08 269.22 1.0% (2.1%)
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ต้นทุนค่ำกำ๊ซธรรมชำติ

• ต้นทุนก๊ำซธรรมชำติเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 17.4 ส ำหรบั 
Q3’2562 เ ป็น 6,935 ล้านบาท และร้อยละ 25.7 ส ำหรับ 
9M’2562 เป็น 20,014 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปรมิาณ
การใชก้๊าซธรรมชาตทิีเ่พิม่ขึน้จากการผลติไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้และการ
เพิม่ขึ้นของราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งอ้างอิงกบักบัราคาเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนกัของก๊าซธรรมชาตทิัง้หมดของ ปตท.

ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำของประเทศเวียดนำม
• ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำท่ีซ้ือจำกบริษทัย่อยของ EVN เพ่ิมขึ้น y-on-y

ร้อยละ 4.3 ส ำหรบั Q3’2562 เป็น 292 ลา้นบาท และร้อยละ 
5.9 ส ำหรับ 9M’2562 เป็น 830 ล้านบาท สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ ลูกค้า
อุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม

ต้นทุนกำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรงุรกัษำ
• ต้นทุนกำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรุงรกัษำเพ่ิมขึ้น y-on-y

ร้อยละ 22.6 ส ำหรบั Q3’2562 เป็น 684 ล้านบาท และร้อยละ
32.5 y-on-y ส ำหรับ 9M’2562 เ ป็น 1,936 ล้านบาท โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ของ โครงการ
โรงไฟฟ้า ABPR5, โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์
แบบตดิตัง้บนพื้นดนิ ส าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาค
การเกษตร, โครงการโรงไฟฟ้าผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
DT1&2, โครงการโรงไฟฟ้าผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ Phu
Yen TTP และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า Nam Che 1

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 33.4

ส ำหรบั Q3’2562 เป็น 419 ลา้นบาท และร้อยละ 31.5 ส ำหรบั 
9M’2562 เป็น 1,140 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ดังกล่าว
ขา้งตน้
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งตน้ทุน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

9M’61 9M’62
เปล่ียน 
แปลง

Q3’61 Q2’62 Q3’62
เปล่ียน 
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q
ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร
ตน้ทุนก๊าซธรรมชาติ 15,918 20,014 25.7% 5,906 6,575 6,935 17.4% 5.5%
ตน้ทุนค่าไฟฟ้าของประเทศเวยีดนาม 784 830 5.9% 280 291 292 4.3% 0.3%
ตน้ทุนการด าเนินงานและการ
บ ารุงรกัษา 1,461 1,936 32.5% 558 629 684 22.6% 8.7%
ตน้ทุนอื่น* 906 741 (18.2%) 296 329 173 (41.6%) (47.4%)
รวมต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร
(ไมร่วม ค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) 19,068 23,520 23.3% 7,040 7,824 8,086 14.9% 3.3%
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร
(SG&A) 867 1,140 31.5% 314 392 419 33.4% 6.9%
ค่าเสือ่มราคา - COGS 2,284 3,284 43.8% 859 1,073 1,264 47.1% 17.8%
ค่าเสือ่มราคา - SG&A 102 66 (35.3%) 17 23 22 29.4% (4.3%)
ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 22,321 28,010 25.5% 8,230 9,312 9,791 19.0% 5.1%

*รวมตน้ทนุค่าก่อสรา้ง ซึง่จะรบัรูต้ามความคบืหน้าในการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า ในประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ซึ่งจะหกัล้าง
กบัรายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน ซึง่จะรบัรูต้ามความคบืหน้าในการก่อสรา้ง ตามหลกัการลงบญัชี TFRIC 12 - Concession Agreement
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รำยได้อ่ืนๆ

• รำยได้อ่ืนๆ ลดลง y-on-y ร้อยละ 88.3 ส ำหรบั Q3’2562 เป็น
36 ลา้นบาท และร้อยละ 60.5 ส ำหรบั 9M’2562 เป็น 153 ลา้น
บาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากก าไรจากการซื้อกจิการ (BGYSP)
276 ลา้นบาท ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ซึง่จะถูกตดัจ าหน่ายปีละ
12 ลา้นบาท ตลอดระยะเวลาของสญัญาซื้อขายไฟฟ้า

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทรว่ม
และกำรรว่มค้ำ

• ส่วนแบ่งก ำไรจำกบ ริษัท ร่วมและกำร ร่วมค้ำลดลง
y-on-y ร้อยละ 10.3 ส ำหรบั Q3’2562 เป็น 26 ลา้นบาท และ
ร้อยละ 42.1 ส ำหรบั 9M’2562 เป็น 77 ล้านบาท โดยมสีาเหตุ
หลักมาจาก 1) ส่วนแบ่งก าไรที่ลดลงจากบริษัทร่วม ABPIF
และ BGSENA เนื่องจากมกีารบนัทกึค่าใชจ้่ายในการ Refinance
จ านวน 9 ลา้นบาท ในเดอืน พ.ค. 2562 และ 2) การเปลีย่นแปลง
วธิกีารลงบญัชสี าหรบัส่วนแบ่งรายไดข้องโครงการ BGYSP จาก
วิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) มาเป็นการรวมงบการเงิน 
(Consolidation Method) หลงัจากการถือหุ้นเพิม่จากร้อยละ 49 
เป็นรอ้ยละ 100 ในไตรมาสที ่3 ของปี 2561

ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน

• บริษัทบันทึกก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียน 168 ล้ำนบำท
ส ำหรบั Q3’2562 และ 153 ล้ำนบำท ส ำหรบั 9M’2562 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการบนัทกึก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่
เกิดขึ้นจริง จากยอดหนี้ค่าก่อสร้างในสกุลดอลลาร์สหรัฐของ
โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ในเวยีดนาม เมือ่สกุลเงนิ
ดองเวยีดนามแขง็ค่า เทยีบกบัดอลลารส์หรฐั
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

รายการอื่นๆ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

9M’61 9M’62
เปล่ียน
แปลง

Q3’61 Q2’62 Q3’62
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q

รายไดอ้ื่น 387 153 (60.5%) 308 69 36 (88.3%) (47.8%)
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)
จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม
และการร่วมคา้ 133 77 (42.1%) 29 20 26 (10.3%) 30.0%
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปลีย่น (14) 153 n/a (14) (26) 168 n/a n/a
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ตน้ทุนทางการเงนิ และรายได/้คา่ใชจ้า่ย ภาษเีงนิได้
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ต้นทุนทำงกำรเงิน
• ต้นทุนทำงกำรเงินเพ่ิมขึน้ y-on-y ร้อยละ 54.5 ส ำหรบั

Q3’2562 เป็น 828 ลา้นบาท และลดลง y-on-y ร้อยละ 5.6
ส ำหรบั 9M’2562 เป็น 1,899 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
• ดอกเบีย้จ่ายจากเงนิกูย้มื y-on-y: เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.3 ส าหรบั

Q3’2562 เป็น 691 ลา้นบาท และรอ้ยละ 15.1 ส าหรบั
9M’2562 เป็น 2,016 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการ
บนัทกึดอกเบีย้จ่ายของโครงการโรงไฟฟ้า ABPR5 และโครง
การโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า Nam Che 1 หลงัการเปิด
ด าเนินการเชงิพาณชิย์ ในเดอืน ต.ค. 2561 และเดอืน ม.ิย.
2562 ตามล าดบั และการเขา้ซื้อโครงการ SPP1 ในเดอืน
ม.ีค. 2562;

• ดอกเบีย้จ่ายแก่ ABPIF y-on-y: ลดลง รอ้ยละ 19.0 ส าหรบั
Q3’2562 เป็น 51 ลา้นบาท และรอ้ยละ 22.1 ส าหรบั
9M’2562 เป็น 155 ลา้นบาท ตามก าหนดการเงนิน าส่งจาก
ABP1 และ ABP2;

• ดอกเบี้ยจ่ายจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างที่ครบก าหนดช าระเกิน
กว่าหนึ่งปี: ที ่102 ลา้นบาท ส าหรบั Q3’2562 และ 129 ลา้น
บาท ส าหรบั 9M’2562 ซึ่งคอืการบนัทกึต้นทุนทีเ่กิดจากการ
คดิลดเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างที่ครบก าหนดช าระเกินกว่าหนึ่งปี 
ตามมาตรฐานบญัช;ี

• ผลก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ย ังไม่ เกิดขึ้นจริงจา ก        
กจิกรรมจดัหาเงนิกูย้มื ส าหรบั Q3’2562: สาเหตุหลกัมาจาก
เงนิกู้ยมืสกุลดอลลาร์สหรฐั; บรษิัทบนัทกึผลก าไรจากอตัรา
แลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 30 ลา้นบาท ส าหรบั Q3’2562
และ 180 ล้านบาทส าหรบั Q3’2561 จากการที่สกุลเงนิบาท
แขง็ค่าเมือ่เทยีบกบัดอลลารส์หรฐั ในช่วงเวลาดงักล่าว

• ผลก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ย ังไม่ เกิดขึ้นจริงจา ก     
กิจกรรมจัดหาเงินกู้ยืม ส าหรับ 9M’2562: สาเหตุหลักมา    
จากเงนิกู้ยืมสกุลดอลลาร์สหรฐั; บริษัทบนัทึกผลก าไรจาก
อตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริง 476 ล้านบาท ส าหรบั 
9M’2562 จากการทีส่กุลเงนิบาทแขง็ค่าเมือ่เทยีบกบัดอลลาร์
สหรฐั ในช่วงเวลาดงักล่าว ขณะทีบ่นัทกึผลขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 68 ลา้นบาท ส าหรบั 9M’2561 
จากสกุลเงินบาทที่อ่อนค่า เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐใน
ช่วงเวลาดงักล่าว

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
• ค่ำใช้จ่ำยภำษีเ งินได้เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 8.6 ส ำหรับ 

Q3’2562 เป็น 76 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึ้น
ของก าไรก่อนภาษีเงินได้ และร้อยละ 41.7 ส ำหรบั 9M’2562
เป็น 187 ลา้นบาท เนื่องมาจากการบนัทกึค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดร้อ
การตดับญัชเีทยีบกบัรายได้ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี ส าหรบั
9M’2561

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

9M’61 9M’62
เปล่ียน
แปลง

Q3’61 Q2’62 Q3’62
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q

ต้นทุนทำงกำรเงิน
ดอกเบีย้จ่าย 1,751 2,016 15.1% 632 673 691 9.3% 2.7%
ดอกเบีย้จ่ายแก่ ABPIF 199 155 (22.1%) 63 49 51 (19.0%) 4.1%
ดอกเบีย้จ่ายจากเจา้หนี้ค่าก่อสรา้งทีค่รบ
ก าหนดช าระเกนิกว่าหนึ่งปี - 129 n/a - 27 102 n/a 277.8%
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น
ทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 68 (476) n/a (180) (277) (30) (83.3%) (89.2%)
ตน้ทุนทางการเงนิอื่น (7) 75 n/a 21 45 14 (33.3%) (68.9%)
รวมต้นทุนทำงกำรเงิน 2,011 1,899 (5.6%) 536 517 828 54.5% 60.2%
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 196 185 (5.6%) 58 68 76 31.0% 11.8%
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได้
รอการตดับญัชี (64) 2 n/a 12 (6) 0 n/a n/a
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้ 132 187 41.7% 70 62 76 8.6% 22.6%
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ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน
• ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน / ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน

–ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ส ำหรบั Q3’2562 เพ่ิมขึ้น y-on-y  
ร้อยละ 64.4 / ร้อยละ 69.0 เป็น 1,225 ลา้นบาท / 715 ลา้นบาท 
เนื่องจาก 1) การด าเนินงานของโรงไฟฟ้า ABPR5, โรงไฟฟ้า 
SPP1, โรงไฟฟ้าพลงังานน ้า Nam Che 1 และโครงการผลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ ในเวยีดนาม 2 โครงการ, 2) ปรมิาณการใช้
เชื้อเพลงิ (heat rate) ของโครงการโรงไฟฟ้า ABP3 ที่ลดลง
หลงัจากการ upgrade เครื่องผลติไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ ในเดอืน ธ.ค. 
2562 - ม.ค. 2563 และ 3) การลดตน้ทุนทางการเงนิ 

• ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน / ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน
–ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่  ส ำหรบั 9M’2562 เพ่ิมขึ้น y-on-y  
ร้อยละ 6.8 เป็น 2,825 ลา้นบาท / 1,733 ลา้นบาท มสีาเหตุหลกั
มาจากการขยายธุรกจิและการเขา้ซื้อกจิการดงัที่กล่าวมาข้างต้น 
ประกอบกบัการลดต้นทุนทางการเงนิ แมว้่าราคาก๊าซธรรมชาติ
เฉลีย่ต่อหน่วย เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.1
โดยมกีารปรบัปรุงรายการก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ส าหรบั 
Q3’2562 จากรายการดงันี้ 
• ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง จ านวน 197 

ล้านบาท จากหนี้และเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างที่เป็นสกุลดอลลาร์
สหรฐั ขณะทีส่กุลดองเวยีดนามแขง็ค่า เมือ่เทยีบกบัดอลลาร์
สหรฐัในช่วงเวลาดงักล่าว; และ

• รำยจ่ำยอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำน จ านวน 135 
ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจาก 1) รายการที่ไม่ใช่เงินสด 
จ านวน 102 ลา้นบาท ซึง่คอืตน้ทุนทีเ่กดิจากการคดิลดเจา้หนี้
ค่าก่อสร้างทีค่รบก าหนดช าระเกนิกว่าหนึ่งปี ตามมาตรฐาน
บญัช,ี 2) ค่าใช้จ่ายส าหรบัพนักงานของบรษิัทเพื่อใหท้ างาน
อยู่ร่วมกบัองคก์รทีจ่ดัสรรใหใ้นช่วง IPO จ านวน 16 ลา้นบาท 
และ 3) การตดัจ าหน่ายวสัดุส ารองคลงั จ านวน 17 ลา้นบาท

โดยมีการปรับปรุงรายการก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน ส าหรับ
9M’2562 จากรายการดงันี้ 

• ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง จ านวน 622 
ล้านบาท จากหนี้และเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างที่เป็นสกุลดอลลาร์
สหรฐั ขณะทีส่กุลดองเวยีดนาม แขง็ค่าเมือ่เทยีบกบัดอลลาร์
สหรฐัในช่วงเวลาดงักล่าว; และ

• รำยจ่ำยอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำน จ านวน 286 
ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจาก 1) รายการที่ไม่ใช่เงินสด 
จ านวน 129 ลา้นบาท ซึง่คอืตน้ทุนทีเ่กดิจากการคดิลดเจา้หนี้
ค่าก่อสร้างที่ครบก าหนดช าระเกนิกว่าหนึ่งปี ตามมาตรฐาน
บญัช,ี 2) การตัง้ส ารองเพิม่เตมิของค่าชดเชย ส าหรบัพนกังาน
ทีเ่กษียณอายุ และมอีายุงานมากกว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน จ านวน 51 ล้านบาท, 3) 
ค่าใชจ้่ายส าหรบัพนักงานของบรษิทัเพื่อใหท้ างานอยู่ร่วมกบั
องค์กรทีจ่ดัสรรให้ในช่วง IPO จ านวน 45 ล้านบาท, 4) การ
ตัดจ าหน่ายวัสดุส ารองคลัง จ านวน 35 ล้านบาท และ 5) 
ค่าใช้จ่ายในการ Refinance ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์จ านวน 9 ลา้นบาท

ก ำไรสุทธิ
• ส ำหรบั Q3’2562 ก าไรสุทธอิยู่ที ่1,287 ลา้นบาท ขณะทีก่ าไรสุทธ ิ

- ส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่ อยู่ที่ 763 ล้านบาท เพิม่ขึ้น q-on-q
รอ้ยละ 21.9 จากสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ แมว้่าลดลง y-on-y รอ้ยละ 
4.0 โดยสาเหตุหลกัมาจาก ก าไรจากการซื้อกจิการ (BGYSP) 276 
ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่เงนิสด และไม่เกี่ยวข้องกบัการ
ด าเนินงาน ในช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน

• ส ำหรบั 9M’2562 ก าไรสุทธิ / ก าไรสุทธ ิ- ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั
ใหญ่ เพิม่ขึน้ y-on-y รอ้ยละ 17.2 เป็น 3,161 ลา้นบาท และรอ้ยละ 
10.9 เป็น 1,922 ลา้นบาท ตามล าดบั
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ก าไรสทุธจิากการด าเนินงาน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

9M’61 9M’62
เปล่ียน
แปลง

Q3’61 Q2’62 Q3’62
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q
ก าไรส าหรบังวด 2,696 3,161 17.2% 1,177 1,038 1,287 9.3% 24.0%
บวก (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่
เกดิขึน้ 33 (622) n/a (184) (245) (197) 7.1% (19.6%)
บวก รายจ่ายอื่นทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า (83) 286 n/a (248) 119 135 n/a 13.4%
ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน 2,646 2,825 6.8% 745 913 1,225 64.4% 34.2%
ลบ ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจ
ควบคุม 1,024 1,093 6.7% 322 338 510 58.4% 50.9%
ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน – ส่วนท่ี
เป็นของบริษทัใหญ่ 1,622 1,733 6.8% 423 575 715 69.0% 24.3%
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานต่อหุน้
(บาทต่อหุน้) 0.62 0.66 6.8% 0.16 0.22 0.27 69.0% 24.3%
จ านวนหุน้ทีใ่ชใ้นการค านวณ (ลา้นหุน้) 2,607 2,607 2,607 2,607 2,607 
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กำรเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งเงินทุน

• สินทรพัยร์วมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 13.3 จาก ณ 31 ธ.ค. 2561 เป็น
114,038 ลา้นบาท ณ วนัที่ 30 ก.ย. 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการขยายโครงการลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ

• หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.4 จาก ณ 31 ธ.ค. 
2561 เป็น 61,305 ลา้นบาท ณ วนัที ่30 ก.ย. 2562 โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากการกูย้มืเงนิระยะสัน้ ส าหรบัซื้อโครงการ

• ส่วนของผูถ้ือหุ้นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.2 จาก ณ 31 ธ.ค. 2561 เป็น 
29,462 ลา้นบาท ณ วนัที ่30 ก.ย. 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
การเพิม่ขึน้ของก าไรสะสมจากผลประกอบการในช่วงทีผ่่านมา

• อัตรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้น จาก      
1.5 เท่า ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2561 เป็น 1.6 เท่า ณ วนัที่ 30 ก.ย. 
2562
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สถำนะ
ทำงกำรเงิน

งบแสดงสถานะการเงนิ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถำนะทำงกำรเงิน
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

31 ธ.ค. 61 30 ก.ย. 62 เปล่ียนแปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท

เงนิสด, รายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนชัว่คราว 14,644 15,290 4.4%

รวมสนิทรพัย์ 100,636 114,038 13.3%

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 58,173 61,305 5.4%

รวมหนี้สนิ 72,897 84,576 16.0%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 27,739 29,462 6.2%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ - บรษิทัใหญ่ 19,253 19,964 3.7%
อตัราส่วนหน้ีสินสทุธิต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 1.5 1.6 
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โครงกำรโรงไฟฟ้ำ
ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

(ความคบืหน้าในการกอ่สรา้ง ณ ปัจจุบนั)

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำท่ีอยู่
ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

Interchem

ประเภทเช้ือเพลิง ขยะอุตสาหกรรม

ก ำลงักำรผลิตติดตัง้ (MW) 4.8 MW 

สดัส่วนกำรถือหุ้น (%) 48.0%

SCOD 31 ธ.ค. 2562

สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 4.0 MW / 20 ปี
% ควำมคืบหน้ำ 86.64%

Progress on track
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COD วนัเปิดด าเนินการเชงิพาณชิย ์(Commercial 
Operation Date) 

EBITDA ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษ ีและค่าเสือ่มราคา

EDL การไฟฟ้าลาว

EPC การด าเนินงานงานดา้นวศิวกรรม จดัหาอุปกรณ์และ
ก่อสรา้ง

EVN การไฟฟ้าแห่งประเทศเวยีดนาม 

Ft ค่าไฟฟ้าผนัแปร 

FX อตัราแลกเปลีย่น

IPO การเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทัว่ไป
ครัง้แรก

IU ลกูคา้อุตสาหกรรม

JV บรษิทัร่วมทุน

KWh / GWh กโิลวตัต์-ชัว่โมง / กกิะวตัต์-ชัว่โมง 

mmBtu ลา้นบทียีู (หน่วยทีใ่ชอ้า้งองิการใชก้๊าซธรรมชาต)ิ

NNP ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน

O&M การปฏบิตักิารและบ ารุงรกัษา

Q-o-Q เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสทีผ่่านมา

SG&A ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 

Y-o-Y เปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงกบัปีทีผ่่านมา

กกพ. คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน

กฟน. การไฟฟ้านครหลวง

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย

กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค

ปตท. บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

ABPIF กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ 
เพาเวอร ์

ABP1 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั

ABP2 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั

ABP3 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์3 จ ากดั

ABP4 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์4 จ ากดั

ABP5 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์5 จ ากดั

ABPR1 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 1 จ ากดั

ABPR2 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 2 จ ากดั

ABPR3 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 3 จ ากดั

ABPR4 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 4 จ ากดั

ABPR5 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 5 จ ากดั

BGPSK บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(สระแกว้) 1 จ ากดั 

BGSENA บรษิทั บ.ีกรมิ เสนา โซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั

BGYSP บรษิทั บ.ีกรมิ ยนัฮ ีโซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั

BIP1 บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์1 จ ากดั

BIP2 บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์2 จ ากดั

BPLC1 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 1 จ ากดั

BPLC2 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 2 จ ากดั

BPWHA1 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั

Nam Che1 Nam Che 1 Hydro Power Project

XXHP Xenamnoy 2 and Xekatam 1 Hydro Power 
Project

Interchem Progress Interchem

Solar WVO & 
CO-OP

โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบ
ตดิตัง้บนพืน้ดนิ ส าหรบัหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตร

DT Dau Tieng Ninh Energy Solar Plant Project 
(Xuan Cau)

Phu Yen TTP Phu Yen TTP Solar Plant Project (Phu Yen)

SPP1 Glow SPP 1 Limited

Management’s Discussion and Analysis
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ค านิยาม

ชือ่โครงการ

ค ำนิยำม 
& ช่ือโครงกำร

ผลประกอบการทางการเงนิ ค ำนิยำม & ช่ือโครงกำรขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง



Disclaimer

None of the Company makes any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of the information contained
in this document or otherwise made available nor as to the reasonableness of any assumption contained herein or therein, and any liability therein
(including in respect of any direct, indirect or consequential loss or damage) is expressly disclaimed. Nothing contained herein or therein is, or
shall be relied upon as, a promise or representation, whether as to the past or the future and no reliance, in whole or in part, should be placed on
the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information contained herein. Further, nothing in this document should be construed as
constituting legal, business, tax or financial advice.

This material contains “forward-looking” statements that relate to future events, which are, by their nature, subject to significant risks and
uncertainties. These forward-looking statements reflect our current views with respect to future events and are not a guarantee of future
performance. Actual results may differ materially from information contained in these forward-looking statements as a result of a number of
factors. We do not undertake to update our forward-looking statements to reflect future events or circumstances.

The information in these materials is provided as at the date of this document and is subject to change without notice.
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