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ข้อมลูสรปุ

เหตุการณ์ส าคญั
บี.กริม ปรบัโครงสร้ำงผนึกก ำลงั สู่อีกขัน้ของควำมส ำเรจ็
ภายใต้ปรชัญา “การด าเนินธุรกจิด้วยความโอบอ้อมอารี” กว่า 143 ปี     
บ.ีกรมิ ใหค้วามส าคญักบัความร่วมมอืกบัพนัธมติรในทุกกลุ่มธุรกจิ

เมือ่วนัที ่15 ธ.ค. 2563 บ.ีกรมิ เพาเวอร ์มกีารปรบัโครงสรา้งการบรหิาร 
โดยแต่งตัง้ ดร. ฮาราลด์ ลงิค์ ประธานกรรมการของ บี.กริม ให้ด ารง
ต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์มุง่เพิม่ศกัยภาพ
คว าม ร่ ว มมือ ใ นกลุ่ ม  บี .กริม  ซึ่ ง มีธุ ร กิจ ห ล ากหล าย  ทั ้ง ใ น 
ภาคอุตสาหกรรม ธุรกจิอาคาร ธุรกจิสุขภาพ และธุรกจิดา้นดจิทิลั ฯลฯ

ความร่วมมอืครัง้นี้จะส่งเสรมิเพิม่เตมิจากเป้าหมายการขยายก าลงัการ
ผลติตดิตัง้สู่ 7,200 เมกะวตัต์ ภายในปี 2568

ควำมร่วมมือกบัพนัธมิตรเพ่ือขยำยก ำลงักำรผลิต
ในเดอืน ม.ค. 2564 บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ประกาศความร่วมมอืกบับรษิทั ยนูิ
เวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) (UV) โดยเขา้ลงทุนในบรษิัท ยูนิเวนเจอร ์
บจีพี ีจ ากดั (UVBGP) ในสดัส่วนรอ้ยละ 45 UV ด าเนินธุรกจิลงทุนและ
พฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีม่ผีลติภณัฑแ์ละบรกิารทีห่ลากหลาย ซึ่งจะช่วย
สนบัสนุนโอกาสทางดา้นโครงการพลงังานต่างๆ เพือ่สนบัสนุนธรุกจิการ
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ร่วมกนั

ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนเติบโต y-on-y ร้อยละ 21 
ส ำหรบัทัง้ปี 2563 และ Q4’2563
แมว้่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างหนักไปทัว่โลก     
บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ยงัคงรายงานผลก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน (NNP)-
ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 21.1 เป็น 2,617 ลา้นบาท ในปี 
2563 เนื่องจาก 1) การเพิม่ขึน้ของก าลงัการผลติ 162 เมกะวตัต์ ส่งผล
ใหป้รมิาณการผลติไฟฟ้าเตบิโตรอ้ยละ 6 เป็น 14,451 กกิะวตัต์-ชัว่โมง, 
2) การรบัรู้ผลการด าเนินงานเต็มปีของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์ขนาดใหญ่ในประเทศเวียดนาม และ 3) การลดลง ร้อยละ 
10.4 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน (y-on-y) ของราคาก๊าซธรรมชาต ิเป็น 
244 บาทต่อล้านบทียีูในปี 2563 โดยประมาณการราคาก๊าซธรรมชาติ
ของ ปตท. คาดการณ์ว่าอยู่ที ่225 บาทต่อลา้นบทียี ูในปี 2564

ส าหรบั Q4’2563 NNP-ส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่เพิม่ขึ้นร้อยละ 20.6
y-on-y เป็น 516 ลา้นบาท จากการเขา้ซื้อโรงไฟฟ้า Angthong Power 
เมือ่ ม.ีค. 2563, การฟ้ืนตวัอย่างแขง็แกร่งของความต้องการจากลูกค้า
อุตสาหกรรม, ราคาก๊าซธรรมชาตทิีล่ดลง และการควบคุมค่าใชจ้่าย

ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมฟ้ืนตวั y-on-y
5 เดือนติดต่อกนั ช่วงเดือน ก.ย. 2563 - ม.ค. 2564
ปรมิาณไฟฟ้าทีข่ายใหแ้ก่ลกูคา้อุตสาหกรรมในประเทศไทยฟ้ืนตวัอย่าง
แขง็แกร่ง และปรมิาณขายไฟฟ้าสูงกว่าช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า 5 
เดอืนตดิต่อกนั ปรมิาณขายไฟฟ้าส าหรบั Q4’2563 เพิม่ขึน้ y-on-y รอ้ย
ละ 4.6 เป็น 764 กกิะวตัต์-ชัว่โมง โดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์, กลุ่มยาง
รถยนต์ และกลุ่มเครื่องใช้ในครวัเรอืน ด้วยการเติบโต y-on-y ร้อยละ 
5.3, รอ้ยละ 6.8 และรอ้ยละ 6.0 ตามล าดบั

ในเดอืน ม.ค. 2564 ปรมิาณขายไฟฟ้าใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
y-on-y รอ้ยละ 4.8 เป็น 258 กกิะวตัต-์ชัว่โมง 

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ขยายฐานลกูคา้อย่างต่อเนื่อง โดยมกีารเชื่อมเขา้ระบบ
ของลูกค้าอุตสาหกรรมรายใหม่ 15 เมกะวตัต์ ในปี 2563 และคาดว่ามี
อกีมากกว่า 40 เมกะวตัต์ ในปี 2564 ตามทีม่สีญัญาซื้อขายไฟฟ้า

กำร COD โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ในกมัพชูำตำมแผน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์Ray Power ก าลงัการผลติตดิตัง้ 
39 เมกะวตัต์ ขายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้ากมัพูชา (EDC) ตามสญัญาซื้อ
ขายไฟระยะเวลา 20 ปี ไดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ (COD) ในวนัที ่
15 ธ.ค. 2563 ตามก าหนด แมว้่าจะมคีวามยากล าบาก จากผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 และสถานการณ์อุทกภยั
ครัง้ใหญ่ในประเทศกมัพชูา โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ Ray
Power เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพียงแห่งเดียวที่
ปลอดภัยจากอุทกภัยที่คาดไม่ถึงในครัง้นี้  เนื่องจากแผงโซลาร์และ
อุปกรณ์จบัยดึไดต้ดิตัง้อยู่เหนือระดบัอุทกภยัยอ้นหลัง 100 ปี โครงการ
นี้ไดร้บัการบนัทกึเป็นโครงการโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยทีเ่ปิด
ด าเนินการ ภายใตส้ญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้ากมัพชูา

ลงนำมเงินกู้สีเขียวรำยแรกในไทยและภมิูภำค CLMV
ในเดอืน ต.ค. 2563 Phu Yen TTP ในเวยีดนาม ลงนามเงนิกู้สเีขยีว
จ านวน 186 ลา้นดอลลาร์สหรฐั กบัธนาคารพฒันาแห่งเอเชยี (ADB), 5
ธนาคารพาณิชย์ และ Leading Asia’s Private Infrastructure Fund
(LEAP) ซึ่งเป็นเงนิกู้สเีขยีวครัง้แรกในประเทศไทยและภูมภิาค CLMV
ทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก Climate Bonds Initiative

ได้รบักำรยกย่องในด้ำนกำรพฒันำเพ่ือควำมยัง่ยืน
ในเดอืน ธ.ค. 2563 บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ไดร้บั 5 รางวลัจาก 4 องค์กรไดแ้ก่  
1) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ส าหรบัการประเมิน
โครงการส ารวจการก ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน (CGR) ในระดบั 
“ดเีลศิ” (5 ดาว), 2) สถาบนัไทยพฒัน์ ส าหรบัการติดอนัดบั “รายชือ่ 
ESG100 ปี 2563” เป็นปีที ่3 ตดิต่อกนั และ “รางวลัการเปิดเผยขอ้มูล
ความยัง่ยืนประจ าปี 2563”, 3) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส าหรบัการไดร้บัคดัเลอืกใหอ้ยู่ใน “รายชือ่หุ้นยัง่ยนื (THSI)” ตดิต่อกนั
เป็นปีที ่3 และ 4) สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ส าหรบัการได้รบั “ผลการ
ประเมิน 100 คะแนนเต็ม อยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ ในโครงการประเมิน
คุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563”

ควำมคืบหน้ำของโครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมบ่อทอง วนิด์ฟาร์ม 1&2 ขนาดก าลงัการ
ผลติติดตัง้ 16 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ในจงัหวดัมุกดาหาร มคีวามคบืหน้าใน
การก่อสร้างร้อยละ 80.8 โดยมกี าหนดการเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์
ใน 1H’2564 

การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 5 โครงการ 
(ABP1, ABP2, BPLC1 และ BPAM1&2) ภายใตแ้ผนการสรา้งโรงไฟฟ้า
ส าหรบัภาคอุตสาหกรรม (SPP) โครงการใหมเ่พื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
โดยมคีวามคบืหน้าในการก่อสรา้งรอ้ยละ 19, 14, 32 และ 9 ตามล าดบั 
มกี าหนดการเปิดด าเนินการเชงิพาณชิย ์ใน 2H’2565 

คงอตัรำกำรจ่ำยปันผลท่ีร้อยละ 45
บี.กริม เพาเวอร์ ประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท 
ส าหรบัปี 2563 ประกอบดว้ยเงนิปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 0.15 
บาท ซึ่ง บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ่ายปันผลเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ และเหลอืเงนิ
ปันผลจ่ายงวดสุดทา้ยในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัการอนุมตัิ
ของทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 โดยคดิเป็นอตัราการจ่ายปัน
ผลทีร่อ้ยละ 45 ของก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน สอดคลอ้งกบันโยบาย
การจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ในอตัราไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 40

1

ค านิยาม & ชื่อโครงการผลประกอบการทางการเงนิ สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้งข้อมูลสรปุ
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ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน–ส่วนที ่เ ป็นของบริษัทใหญ่
เติบโตร้อยละ 21.1 ในปี 2563 แม้ว่ำจะมีสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโควิด-19 เนื่องจำกกำรขยำยก ำลงักำรผลิตอย่ำง
ต่อเนื่อง, กำรปรบัปรุงประสิทธิภำพโรงไฟฟ้ำ และรำคำก๊ำซ
ธรรมชำติทีล่ดลง 
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร
• รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรคงท่ีในปี  2563

ท่ำมกลำงกำรแพร่ระบำดของโควิด - 19  อยู่ที่  44 ,087 
ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้รายได้เต็มปีขอ ง
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 677 เมกะวัตต์         
ในประเทศเวยีดนาม, การเขา้ซื้อโครงการโรงไฟฟ้า BPAM ขนาด 
124 เมกะวัตต์ ในเดือนมี.ค. 2562 และการเข้าซื้อโครงการ
โรงไฟฟ้า ATP ขนาด 123 เมกะวัตต์ ในเดือนมี.ค. 2563 ซึ่ง
สามารถชดเชยความตอ้งการทีล่ดลงของลกูคา้อุตสาหกรรม

• ส าหรบั Q4’2563 รายไดร้วมลดลงรอ้ยละ 7.3 y-on-y เป็น 10,435
ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลง       
y-on-y รอ้ยละ 19.6 ซึ่งท าใหอ้ตัราก าไรเพิม่ขึน้ แมว้่าค่าพลงังาน
ไฟฟ้า (Energy Payment) ลดลง (ตามกลไกราคาส่งผ่านค่า
เชื้อ เพลิง ) ขณะที่ร ายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติยล์ดลง y-on-y เนื่องจากความเขม้แสงทีล่ดลง

EBITDA
• EBITDA เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 13.2 ส ำหรับปี 2563 เป็น

13,003 ลา้นบาท และร้อยละ 5.8 y-on-y ส ำหรบั Q4’2563 เป็น 
3,107 ลา้นบาท เนื่องจากการขยายก าลงัการผลติดงักล่าวข้างต้น,
การปรบัปรุงประสทิธภิาพเครื่องผลติไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ และราคา
ก๊าซธรรมชาตทิีล่ดลง

• อตัรำก ำไร EBITDA เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 29.5 ส ำหรบัปี 2563 จาก 
รอ้ยละ 26.0 ส าหรบัปี 2562 เนื่องจาก 1) ผลการด าเนินงานของ
โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนทีใ่หอ้ตัราก าไร EBITDA
ทีส่งู และ 2) ราคาก๊าซธรรมชาตทิีล่ดลง y-on-y รอ้ยละ 10.4

ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน                           
• ก ำไรสุท ธิจำกกำรด ำ เ นินงำน–ส่วน ท่ี เ ป็นของบริษัท

ใหญ่ เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 21.1 ส ำหรบัปี 2563 เป็น 2,617
ล้านบาท จากการขยายก าลงัการผลิต และการลดลงของราคา
ก๊าซธรรมชาติดังกล่าวข้างต้น รวมทัง้เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 
20.6 ส ำหรับ Q4’2563 เป็น 516 ล้านบาท จากการเข้าซื้อ
โครงการโรงไฟฟ้า ATP ในเดอืนม.ีค. 2563, ราคาก๊าซธรรมชาตทิี่
ลดลง y-on-y รอ้ยละ 19.6 และค่าใชจ้่ายทีล่ดลง

ก ำไรสุทธิ
• ก าไรสุทธ-ิส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 2,175 ลา้นบาท ต่างจากก าไร

สุทธิจากการด าเนินงานจากรายจ่ายที่ไม่ เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานหลกั: 1) ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้
จรงิ 242 ลา้นบาท จากรายการทีเ่ป็นสกุลดอลลาร์สหรฐั, 2) การ
คดิลดมูลค่าเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างตามมาตรฐานบญัช ี223 ล้านบาท 
และ 3) ค่าใช้จ่ายที่จดัสรรให้ในช่วง IPO ส าหรับพนักงานของ
บรษิทั 62 ลา้นบาท

ค านิยาม & ชื่อโครงการผลประกอบการทางการเงนิ สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้งข้อมูลสรปุ

3

ข้อมลูสรปุ

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั
2562 2563

เปล่ียน
แปลง

Q4’62 Q3’63 Q4’63
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 44,132 44,087 (0.1%) 11,258 11,186 10,435 (7.3%) (6.7%)
EBITDA* 11,485 13,003 13.2% 2,938 3,396 3,107 5.8% (8.5%)
ก าไรสุทธิ 3,977 3,755 (5.6%) 816 859 1,056 29.4% 22.9%
ก าไรสุทธิ - ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 2,331 2,175 (6.7%) 409 501 576 40.8% 15.0%
(ก าไร) / ขาดทนุ จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่
เกดิขึน้

(730) 242 n/a (109) 310 (268) n/a n/a

รายจา่ยอื่นทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า 411 311 (24.3%) 125 77 16 (87.2%) (79.2%)
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน** 3,658 4,308 17.8% 832 1,245 803 (3.5%) (35.5%)
ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน–ส่วนท่ีเป็นของ
บริษทัใหญ่

2,161 2,617 21.1% 428 745 516 20.6% (30.7%)

อตัราก าไร EBITDA (%) 26.0% 29.5% 26.1% 30.4% 29.8%
อตัราก าไรสุทธจิากการด าเนนิงาน (%) 8.3% 9.8% 7.4% 11.1% 7.7%
สดัส่วนก าไรสุทธจิากการด าเนนิงาน – ส่วนทีเ่ป็น
ของบรษิทัใหญ่ (%) 

59.1% 60.7% 51.4% 59.8% 64.3%

*EBITDA = ก าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษเีงนิได้, ค่าเสือ่มและค่าตดัจ าหน่าย - ราย ได ้(รายจ่าย) ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน
**ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน = ก าไรสุทธ ิ-ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึ้น – รายได ้(รายจ่าย) ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน
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โครงสรา้งรายได้

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

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

โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

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

1.4 ส ำหรบัปี 2563 เป็น 28,330 ล้านบาท และร้อยละ 11.4 
ส ำหรบั Q4’2563 เป็น 6,411 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากกลไกราคาส่งผ่านค่าเชื้อเพลิงและราคาก๊าซธรรมชาติที่
ลดลง
• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ กฟผ. เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 

6 .7 ส ำหรับ ปี  2 5 6 3 เ ป็ น  9 ,714  กิก ะ วัต ต์ -ชั ว่ โ ม ง 
และร้อยละ 1.2 ส ำหรบั Q4’2563 เป็น 2,384 กิกะวัตต์-
ชัว่โมง โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเขา้ซื้อโครงการ BPAM
ในเดือน ม .ีค. 2562 และโครงการโรงไฟฟ้า ATP ในเดือน 
ม.ีค. 2563 

• รำคำขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. ต่อหน่วย ลดลง y-on-y
ร้อยละ 7.6 ส ำหรบัปี 2563 เป็น 2.92 บาทต่อกิโลวัตต์-
ชัว่โมง จาก 3.16 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ในปี 2562 และ
ร้อยละ 12.4 ส ำหรบั Q4’2563 เป็น 2.69 บาทต่อกโิลวตัต์-
ชัว่โมง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของค่าพลังงานไฟฟ้า 
(Energy Payment) ซึง่อา้งองิตามราคาก๊าซธรรมชาตทิีล่ดลง 
y-on-y รอ้ยละ 10.4 ส าหรบัปี 2563 และรอ้ยละ 19.6 ส าหรบั 
Q4’2563

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรม
ในประเทศไทย 
• รำยไ ด้จำกกำรขำยไฟฟ้ำใ ห้แ ก่ลูก ค้ำอุตสำหกรรม             

ฟ้ืนตวัอย่ำงแขง็แกร่งในช่วงปลำยปี 2563 และกลบัมาเพิม่ขึน้ 
y-on-y รอ้ยละ 2.5 เป็น 2,479 ลา้นบาท ส าหรบั Q4’2563 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการฟ้ืนของทุกกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม แมว้่า
รายไดล้ดลง y-on-y ร้อยละ 8.9 เป็น 9,720 ลา้นบาท ส าหรบัปี
2563 เนื่องจากผลกระทบชัว่คราวจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโควดิ-19 โดยเฉพาะใน Q2’2563

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมในประเทศ
ไทยเติบโต y-on-y อย่ำงต่อเน่ืองในเดือน ก.ย.-ม.ค.
ส าหรับ Q4’2563 ปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น y-on-y
ร้อยละ 4.6 เป็น 764 กิกะวัตต์ -ชัว่โมง จาก 1) ลูกค้า
อุตสาหกรรมกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ , กลุ่มยางรถยนต์ ,
กลุ่มเครื่องใช้ในครวัเรอืน, กลุ่มบรรจุภณัฑ์, กลุ่มปิโตรเคม ี
และกลุ่มโลหะ และ 2) ลกูคา้อุตสาหกรรมรายใหม่จ านวน 15      
เมกะวัตต์ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  ระยอง แม้ว่า
ปรมิาณขายไฟฟ้าทัง้ปีลดลงรอ้ยละ 8.5 จากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโควดิ-19 ใน Q2’2563

• รำคำขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมในประเทศไทย
ค่อนข้ำงทรงตัว ส าหรับปี 2563 อยู่ที่ 3.29 บาทต่อ
กโิลวตัต์-ชัว่โมง และส าหรบั Q4’2563 อยู่ที่ 3.24 บาทต่อ
กโิลวตัต์-ชัว่โมง ซึง่เป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัการเปลีย่น
แปลงของค่า Ft ที ่กกพ. ประกาศลดค่า Ft -12.43 สตางคต่์อ
กโิลวตัต์-ชัว่โมง ในช่วง 4 เดอืนสุดทา้ยของปี 2563

* รวมรายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใต้ขอ้ตกลงสมัปทาน ซึง่จะรบัรูต้ามความคบืหน้าในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า Nam Che 1 (เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์ม.ิย. 2562)            
** รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิารก่อสรา้งโครงการผลติไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทติย์ตดิตัง้บนทุ่นลอยน ้า ใหแ้ก่ กฟผ. และรบัรูต้ามความคบืหน้าในการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า 
Tadsakoi

2562 2563
เปล่ียน
แปลง

Q4’62 Q3’63 Q4’63
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า
กฟผ. 28,726 28,330 (1.4%) 7,236 7,059 6,411 (11.4%) (9.2%)
ลูกคา้อตุสาหกรรมในไทย 10,174 9,270 (8.9%) 2,418 2,364 2,479 2.5% 4.9%
ลูกคา้อตุสาหกรรมในเวยีดนาม 1,238 1,214 (1.9%) 324 312 339 4.6% 8.7%
กฝภ./ กฟน./ Rooftop 773 772 (0.1%) 166 200 151 (9.0%) (24.5%)
การไฟฟ้าลาว 268 338 26.1% 78 151 113 44.9% (25.2%)
การไฟฟ้าเวยีดนาม 1,623 2,941 81.2% 737 771 551 (25.2%) (28.5%)
การไฟฟ้ากมัพูชา 0 7 n/a 0 0 7 n/a n/a
รวมรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ 42,802 42,872 0.2% 10,959 10,857 10,051 (8.3%) (7.4%)
รายไดจ้ากการขายไอน ้า 927 894 (3.6%) 228 223 232 1.8% 4.0%
รายไดจ้ากการขาย Demineralised Water 36 44 22.2% 10 10 11 10.0% 10.0%
รายไดอ้ื่นจากการขายและการใหบ้รกิาร 366* 277** (24.3%) 61* 96** 142** 132.8% 47.9%
รวมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 44,131 44,087 (0.1%) 11,258 11,186 10,436 (7.3%) (6.7%)
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รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำม
• รำยไ ด้จำกกำรขำยไฟฟ้ำใ ห้แ ก่ลูก ค้ำอุตสำหกรรม               

ในประเทศเวียดนำมฟ้ืนตวัอย่ำงแข็งแกร่งในช่วงปลำยปี 
2563 เพิ่มขึ้น y-on-y ร้อยละ 4.6 เป็น 339 ล้านบาท แม้ว่า
ส าหรบัปี 2563 จะลดลงรอ้ยละ 1.9 เป็น 1,214 ลา้นบาท

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แ ก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน   
ประเทศเวียดนำมเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 3.0 ส ำหรบั 
Q4’2563 เป็น 141 กกิะวตัต์-ชัว่โมง และลดลงร้อยละ 1.8
ส าหรบัปี 2563 เป็น 510 กกิะวตัต์-ชัว่โมง โดยมสีาเหตุหลกั
มาจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงชัว่คราวจากการแพร่
ระบาดของโควดิ-19

• รำคำขำยไฟฟ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรม
ในประเทศเวียดนำมเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 1.7 ส ำหรบั 
Q4’2563 เป็น 2.40 บาทต่อกิโลวัตต์ -ชัว่โมง และคงท่ี
ส ำหรับทัง้ปี 2563 อยู่ที่ 2.38 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัว่โมง
ตามวธิรีาคาทุนบวกก าไรส่วนเพิม่

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟภ./ กฟน./ Rooftop
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กฟภ . / กฟน. / Rooftop

คงท่ี ส ำหรบัปี 2563 อยู่ที่ 772 ล้านบาท และลดลง y-on-y     
ร้อยละ 9.0 ส ำหรบั Q4’2563 เป็น 151 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากค่าความเขม้แสงทีล่ดลง

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำว
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำวเพ่ิมขึ้น y-on-y

ร้อยละ 26.1 ส ำหรบัปี 2563 เป็น 338 ล้านบาท และร้อยละ 
44.9 ส ำหรบั Q4’2563 เป็น 113 ลา้นบาท เนื่องจาก 1) การเปิด
ด า เนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้ า           
Nam Che1 เมื่อเดือนมิ.ย . 2562 และ 2) การเพิ่มขึ้นของ
ปรมิาณน ้า

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำเวียดนำม
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำเ วียดนำม

เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 81.2 ส ำหรับปี 2563 เป็น 2,941
ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้รายได้ตัง้แต่เปิดด าเนินการเชิง
พาณิชย์ของโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ DT และ
Phu Yen TTP เมื่อเดือน มิ.ย. 2562 และลดลงร้อยละ 25.2 
ส ำหรบั Q4’2563 เป็น 551 ลา้นบาท เนื่องจากค่าความเขม้แสง
ที่ ล ด ล ง  แ ล ะ ก า ร ซ่ อ มบ า รุ ง ต า ม ก า ร รับ ป ร ะ กัน ข อ ง
ผู้ร ับเหมาก่อสร้าง ส าหรับโครงการ DT2 ซึ่งกลับมาเปิด
ด าเนินการตามปกตเิป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้

รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทย
• รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน

ประเทศไทยลดลง y-on-y ร้อยละ 3.6 ส ำหรบัปี 2563 เป็น
894 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกบัราคาขายไฟฟ้าและราคาก๊าซ
ธรรมชาต ิแมว้่าปรมิาณขายไอน ้าเพิม่ขึน้ และส ำหรบั Q4’2563 
เพ่ิมขึน้ y-on-y ร้อยละ 1.8 เป็น 232 ลา้นบาท

• ป ริมำณไอน ้ ำ ท่ี ข ำย ใ ห้แ ก่ ลู ก ค้ ำอุต สำหกรรม
ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 6.1 ส ำหรับ
ปี 2563 เป็น 907,305 ตัน โดยมีสาเหตุจากการเข้าซื้อ
โครงการโรงไฟฟ้า BPAM และโครงการโรงไฟฟ้า ATP ใน
เดือนมี.ค. 2562 และเดือนมี.ค. 2563 ตามล าดับ และ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.8 ส ำหรบั Q4’2563 เป็น 253,375 ตนั 
จากความตอ้งการไอน ้าทีเ่พิม่ขึน้ในทุกพืน้ที่

• รำคำขำยไอน ้ ำ ต่อหน่วยแก่ลูก ค้ำอุตสำหกรรม
ในประเทศไทย ลดลง y-on-y ร้อยละ 9.1 ส ำหรบัปี 2563 
เป็น 985.75 บาทต่อตัน และร้อยละ 13.4 ส ำหรับ 
Q4’2563 เป็น 916.16 บาทต่อตัน ซึ่งสอดคล้องกับราคา
ก๊าซธรรมชาตทิีล่ดลง ซึง่สะทอ้นไปยงัราคาไอน ้า

5

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งรายได้

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง



B.GRIMM  POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร

6

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งรายได้

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

ตำรำงท่ี 1: ปริมำณไฟฟ้ำและไอน ้ำท่ีขำย

2562 2563
เปล่ียน
แปลง

Q4’62 Q3’63 Q4’63
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ กฟผ. 9,100 9,714 6.7% 2,355 2,507 2,384 1.2% (4.9%)
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลูกค้ำอตุสำหกรรมในไทย
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุรี 1,530 1,302 (14.9%) 349 330 365 4.5% 10.7%
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 484 509 5.3% 121 139 137 12.7% (1.6%)
นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 680 628 (7.7%) 168 154 166 (1.2%) 7.7%
นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุรี 1 227 213 (6.3%) 52 54 52 0.1% (3.5%)
สวนอตุสาหกรรมบางกะดี 148 156 5.6% 36 40 41 13.2% 2.1%
นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) 16 13 (15.4%) 3 4 3 (4.3%) (6.5%)
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลูกค้ำอตุสำหกรรมในไทย 3,084 2,821 (8.5%) 731 721 764 4.6% 6.1%
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลูกค้ำอตุสำหกรรมในเวียดนำม 519 510 (1.8%) 137 127 141 3.0% 11.3%

2562 2563
เปล่ียน
แปลง

Q4’62 Q3’63 Q4’63
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ตนั ตนั y-on-y ตนั ตนั ตนั y-on-y q-on-q
ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุรี 142,696 132,786 (6.9%) 30,520 36,122 37,976 24.4% 5.1%
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 136,621 126,371 (7.5%) 31,079 38,134 37,264 19.9% (2.3%)
นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 219,056 197,500 (9.8%) 55,294 47,972 56,472 2.1% 17.7%
นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) 357,004 440,845 23.5% 98,181 109,966 121,662 23.9% 10.6%
จงัหวดัอา่งทอง 0 9,803 n/a 0 5,975 0 n/a n/a

ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย 855,377 907,305 6.1% 215,074 238,168 253,375 17.8% 6.4%

ตำรำงท่ี 2: รำคำขำยต่อหน่วย

หน่วย 2562 2563
เปล่ียน
แปลง

Q4’62 Q3’63 Q4’63
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

ราคาขายไฟฟ้า - กฟผ.
บาทต่อ

กโิลวตัต-์ชัว่โมง 3.16 2.92 (7.6%) 3.07 2.82 2.69 (12.4%) (4.6%)
ราคาขายไฟฟ้า –
ลูกคา้อตุสาหกรรมในไทย

บาทต่อ
กโิลวตัต-์ชัว่โมง 3.30 3.29 (0.3%) 3.31 3.28 3.24 (2.1%) (1.2%)

ราคาขายไฟฟ้า –
ลูกคา้อตุสาหกรรมในเวยีดนาม

บาทต่อ
กโิลวตัต-์ชัว่โมง 2.38 2.38 0.0% 2.36 2.45 2.40 1.7% (2.0%)

ราคาขายไอน ้า –
ลูกคา้อตุสาหกรรมในไทย บาทต่อตนั 1,083.93 985.75 (9.1%) 1,058.37 934.80 916.16 (13.4%) (2.0%)
ราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ บาทต่อลา้นบทียีู 272.84 244.41 (10.4%) 266.45 235.18 214.28 (19.6%) (8.9%)
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ต้นทุนค่ำกำ๊ซธรรมชำติ
• ต้นทุนก๊ำซธรรมชำติลดลง y-on-y ร้อยละ 7.1 ส ำหรับปี

2563 เป็น 24,726 ลา้นบาท และร้อยละ 17.4 ส ำหรบั Q4’2563
เป็น 5,458 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากราคาก๊าซธรรมชาติ
ที่ลดลงร้อยละ 10.4 และร้อยละ 19.6 ตามล าดบั (ซึ่งราคาก๊าซ
ธรรมชาติจะอ้างองิกบัราคาเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของก๊าซธรรมชาติ
ทัง้หมดของ ปตท.)

ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำของประเทศเวียดนำม
• ต้นทุน ค่ำไฟ ฟ้ำ ท่ี ซ้ือจำกบริษัท ย่อยของ  EVN ลดลง

y-on-y ร้อยละ 2.1 ส ำหรบัปี 2563 เป็น 1,097 ล้านบาท และ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.8 ส ำหรบั Q4’2563 เป็น 302 ล้านบาท ตาม
ปรมิาณการขายไฟฟ้า

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

ร้อยละ 2.8 ส ำหรบัปี 2563 เป็น 2,768 ล้านบาท และร้อยละ
1.2 ส ำหรบั Q4’2563 เป็น 766 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการขยายก าลงัการผลติจากการเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์
ของโรงไฟฟ้าและการเขา้ซื้อกจิการ และการซ่อมบ ารุงตามแผน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 6.8

ส ำหรบัปี 2563 เป็น 1,895 ลา้นบาท ซึง่สอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้
ของก าลงัการผลติจากการเขา้ซื้อกจิการดงักล่าวขา้งต้น โดยใน
ส่วนของ Q4’2563 ลดลง y-on-y รอ้ยละ 13.5 เป็น 549 ลา้นบาท 
โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการควบคุมค่าใชจ้่าย
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งตน้ทุน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

2562 2563
เปล่ียน
แปลง

Q4’62 Q3’63 Q4’63
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q
ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร
ตน้ทนุก๊าซธรรมชาติ 26,618 24,726 (7.1%) 6,604 6,124 5,458 (17.4%) (10.9%)
ตน้ทนุค่าไฟฟ้าของประเทศเวยีดนาม 1,120 1,097 (2.1%) 291 279 302 3.8% 8.2%
ตน้ทนุการด าเนินงานและการบ ารงุรกัษา 2,693 2,768 2.8% 757 729 766 1.2% 5.1%
ค่าเสื่อมราคา - COGS 4,569 5,350 17.1% 1,285 1,367 1,332 3.7% (2.6%)
ตน้ทนุอื่น 952* 907** (4.7%) 211* 237** 310** 46.9% 30.8%
รวมต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร 35,952 34,848 (3.1%) 9,148 8,736 8,168 (10.7%) (6.5%)
ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (SG&A) 1,774 1,895 6.8% 635 450 549 (13.5%) 22.0%
ค่าเสื่อมราคา - SG&A 91 144 58.2% 24 28 51 112.5% 82.1%

ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 37,817 36,887 (2.5%) 9,807 9,214 8,768 (10.6%) (4.8%)

* รวมรายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใต้ขอ้ตกลงสมัปทาน ซึง่จะรบัรูต้ามความคบืหน้าในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า Nam Che 1 (เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์ม.ิย. 2562)            
** รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิารก่อสรา้งโครงการผลติไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทติย์ตดิตัง้บนทุ่นลอยน ้า ใหแ้ก่ กฟผ. และรบัรูต้ามความคบืหน้าในการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า 
Tadsakoi
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ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และกำรรว่มค้ำ
• ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำลดลง y-on-y 

ร้อยละ 42.6 ส ำหรบัปี 2563 เป็น 58 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกั
จากรายจ่ายทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานจากการตดัจ าหน่าย
เงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มอันเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง โรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ BGSENA เมื่อปี 2558 และจากส่วนแบ่ง
ก าไรทีล่ดลงของ ABPIF เนื่องจากสิน้สุดการน าส่งเงนิจาก ABP1
ตัง้แต่เดอืน ก.ย. 2562

ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน
• บนัทึกขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน 334 ล้ำนบำท และ 221

ล้ำนบำท ส ำหรับปี 2563 และ Q4’2563 ตำมล ำดับ โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการอ่อนค่าของสกุลเงินท้องถิ่น เทียบกับ
ดอลลาร์สหรฐัในช่วงเวลาดงักล่าวของยอดหนี้ค่าก่อสรา้งในสกุล
ดอลลารส์หรฐั
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

รายการอื่นๆ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

2562 2563
เปล่ียน
แปลง

Q4’62 Q3’63 Q4’63
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

รายไดอ้ื่น 289 251 (13.1%) 136 40 42 (69.1%) 5.0%
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)
จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม
และการร่วมคา้ 101 58* (42.6%) 24 (10)* 15 (37.5%) n/a
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปลีย่น 138 (334) n/a (15) (102) (221) n/a n/a

* รวมรายจ่ายทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน 26 ลา้นบาท จากการตดัจ าหน่ายเงนิคนืภาษมีลูค่าเพิม่ ชว่งก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์BGSENA ในปี 2558
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ตน้ทุนทางการเงนิ และรายได/้คา่ใชจ้า่ย ภาษเีงนิได้
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ต้นทุนทำงกำรเงิน
• ต้นทุนทำงกำรเงินเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 21.1 ส ำหรับปี

2563 เ ป็ น  3 ,186 ล้ า นบาท  โ ดยมีส า เหตุ ห ลัก จ ากก า ร
เปลีย่นแปลงของผลก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกิดขึน้จรงิ 
ขณะทีด่อกเบีย้จ่ายจากเงนิกูย้มืเพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 3.7 จากการ
ขยายก าลงัการผลิต ส ำหรบั Q4’2563 ลดลง y-on-y ร้อยละ 
52.6 เป็น 347 ลา้นบาท เนื่องจากผลก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่
ยงัไม่เกดิขึน้จรงิ ขณะทีด่อกเบี้ยจ่ายจากเงนิกูย้ ืมเพิม่ขึน้ y-on-y
รอ้ยละ 5.1 จากการขยายก าลงัการผลติ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้:
• ดอกเบีย้จ่ายจากเงนิกูย้มื เพิม่ขึน้ y-on-y รอ้ยละ 3.7 ส าหรบั 

ปี 2563 เป็น 2,806 ล้านบาท และร้อยละ 5.1 y-on-y 
ส าหรบั Q4’2563 เป็น 724 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการบันทึกดอกเบี้ยจ่ายหลังการเปิดด าเนินการเชิง
พาณชิยข์องโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า Nam Che 1 ในเดอืน 
มิ.ย . 2562 การเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้า BPAM และ
โครงการโรงไฟฟ้า ATP ในเดอืน ม.ีค. 2562 และ ม.ีค. 2563
ตามล าดบั และการกูย้มืเงนิส าหรบัจ่ายคนืเจา้หนี้ค่าก่อสรา้ง
ของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ DT ใน 
Q3’2563;

• ดอกเบี้ยจ่ายแก่ ABPIF ลดลง y-on-y รอ้ยละ 46.2 ส าหรบั 
ปี 2563 เป็น 107 ล้านบาท และร้อยละ 29.5 ส าหรับ 
Q4’2563 เป็น 31 ลา้นบาท จากการสิ้นสุดการน าส่งเงนิจาก 
ABP1 ใหแ้ก่ ABPIF เมือ่เดอืน ก.ย. 2562;

• ดอกเบี้ยจ่ายจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างที่ครบก าหนดช าระ
เกนิกว่าหนึ่งปี ลดลง y-on-y รอ้ยละ 98.9 ส าหรบั Q4’2563
เป็น 1 ล้านบาท จากการช าระคืนเจ้าหนี้ ค่ าก่อสร้าง
ของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ DT และ 
Phu Yen TTP ในปี 2563 ซึ่งเป็นรายการที่ไม่เป็นตัวเงนิ
จากการประเมนิโดยการคดิลดมลูค่าเจา้หนี้ค่าก่อสรา้งระยะ
ยาวตามมาตรฐานบญัช ีส าหรบัโครงการผลติไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยใ์นประเทศเวยีดนาม 

• ผลก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากกจิกรรม
จดัหาเงนิกูย้มื คอืรายการทีไ่มก่ระทบกระแสเงนิสด เกดิจาก
เงนิกู้ยมืสกุลดอลลาร์สหรฐั ซึ่งอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัสิ้น
งวด สกุลเงนิบาทแขง็ค่าเทยีบกบัดอลลาร์สหรฐั จาก 30.33 
บาท/ดอลลารส์หรฐั ณ สิน้ปี 2562 เป็น 30.21 บาท/ดอลลาร์
สหรฐั ณ สิน้ปี 2563 ท าใหบ้นัทกึก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น
ที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริง 55 ล้านบาท ส าหรบัปี 2563 และ 458
ลา้นบาท ส าหรบั Q4’2563

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
• ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ลดลง y-on-y ร้อยละ 0.9 ส ำหรบัปี 2563

เป็น 233 ล้านบาท และเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 108.3 ส ำหรบั
Q4’2563 เป็น 100 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
สิ้นสุดการยกเว้นภาษี เ งินได้นิติบุคคลส าหรับโครงกา ร
ABP3 ในช่วงปลาย Q3’2563

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

2562 2563
เปล่ียน
แปลง

Q4’62 Q3’63 Q4’63
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

ต้นทุนทำงกำรเงิน
ดอกเบีย้จา่ย 2,705 2,806 3.7% 689 703 724 5.1% 3.0%
ดอกเบีย้จา่ยแก่ ABPIF 199 107 (46.2%) 44 10 31 (29.5%) 210.0%
ดอกเบีย้จา่ยจากเจา้หนี้ค่าก่อสรา้งทีค่รบ
ก าหนดช าระเกนิกว่าหนึ่งปี 221 223 0.9% 92 35 1 (98.9%) (97.1%)
ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น
ทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (605) (55) n/a (129) 220 (458) n/a n/a
ตน้ทนุทางการเงนิอื่น 111 105 (5.4%) 36 15 49 36.1% 226.7%
รวมต้นทุนทำงกำรเงิน 2,631 3,186 21.1% 732 983 347 (52.6%) (64.7%)
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 244 311 27.5% 58 78 120 106.9% 53.8%
ค่าใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษเีงนิได้
รอการตดับญัชี (8) (78) n/a (11) (19) (21) n/a n/a
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ 235 233 (0.9%) 48 59 100 108.3% 69.5%
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ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน
• ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน–ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

ส ำหรับปี 2563 เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 21.1 เป็น 2,617                  
ลา้นบาท เนื่องจาก 1) การเขา้ซื้อกจิการดงักล่าวขา้งต้น, 2) การ
รบัรู้รายได้เต็มปีจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ใน
ประเทศเวียดนาม และผลการด าเนินงานที่ดีข ึ้นของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังน ้ าทัง้สองโครงการ , 3) การเพิ่มขึ้นของลูกค้า
อุตสาหกรรมรายใหม่จ านวน 15 เมกะวัตต์ และ 4) การลดลง        
y-on-y รอ้ยละ 10.4 ของราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ต่อหน่วย

โดยมกีารปรบัปรุงรายการก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ส าหรบัปี
2563 จากรายการดงันี้ 

• รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสดจำกกำรบนัทึกขำดทุนจำกอตัรำ
แลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง จ านวน 242 ลา้นบาท โดยมี
สาเหตุหลกัจากการรบัรู้ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงั
ไมเ่กดิขึน้จรงิ จากรายการทีเ่ป็นสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั 

• รำยจ่ำยอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำน จ านวน 311
ลา้นบาท โดยมสีาเหตุมาจาก 1) รายการที่ไม่ใช่เงนิสด 223 
ล้านบาท จากการคิดลดเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างระยะยาวตาม
มาตรฐานบญัชี, 2) ค่าใชจ้่ายที่จดัสรรใหใ้นช่วง IPO ส าหรบั
พนักงาน 62 ล้านบาท และ 3) การตัดจ าหน่ายเงินคืน
ภาษีมูลค่า เพิ่ม  ช่วงก่อสร้างโครงการโรงฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย ์BGSENA ในปี 2558 26 ลา้นบาท

• ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน–ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 
ส ำหรับ  Q4’2563 เ พ่ิม ขึ้น  y-on-y ร้ อยละ  2 0.6 เ ป็น 516
ล้านบาท จากการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้า ATP, การเพิ่มขึ้น      
y-on-y รอ้ยละ 4.6 ของปรมิาณขายไฟฟ้าใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรม
ในประเทศไทย, ราคาก๊าซธรรมชาติทีล่ดลง y-on-y ร้อยละ 19.6
และค่าใชจ้่ายทีล่ดลง

โดยมกีารปรบัปรุงรายการก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ส าหรบั          
Q4’2563 จากรายการดงันี้ 
• รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสดจำกกำรบนัทึกก ำไรจำกอัตรำ

แลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 268 ล้านบาท โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากการบนัทกึผลก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ย ังไม่
เกดิขึน้จรงิ จากการแปลงหนี้สกุลดอลลารส์หรฐั; และ

• รำยจ่ำยอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำน 16 ลา้นบาท 
โดยมสีาเหตุมาจาก ค่าใชจ้่ายทีจ่ดัสรรใหใ้นช่วง IPO ส าหรบั
พนกังาน 15 ลา้นบาท และรายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด 1 ลา้นบาท 
จากการคดิลดเจา้หนี้ค่าก่อสรา้งระยะยาว ตามมาตรฐานบญัชี

ก ำไรสุทธิ
• ส ำหรบัปี 2563 ก าไรสุทธ-ิส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ลดลง y-on-y

รอ้ยละ 6.7 เป็น 2,175 ลา้นบาท จากสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้
• ส ำหรบั Q4’2563 ก าไร / ก าไรสุทธิ-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

เตบิโต y-on-y รอ้ยละ 29.4 / 40.8 เป็น 1,056 ลา้นบาท และ 576 
ลา้นบาท ตามล าดบั
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ก าไรสทุธจิากการด าเนินงาน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

2562 2563
เปล่ียน
แปลง

Q4’62 Q3’63 Q4’63
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

ก ำไรสทุธิ - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,331 2,175 (6.7%) 409 501 576 40.8% 15.0%
ก าไรสุทธิ 3,977 3,755 (5.6%) 816 859 1,056 29.4% 22.9%
ลบ/บวก (ก าไร) / ขาดทุน จากอตัรา
แลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (730) 242 n/a (109) 310 (268) n/a n/a
บวก รายจ่ายอื่นทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า 411 311 (24.3%) 125 77 16 (87.2%) (79.2%)
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 3,658 4,308 17.8% 832 1,245 803 (3.5%) (35.5%)
ลบ ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจ
ควบคุม 1,496 1,691 13.0% 404 500 287 (29.0%) (42.6%)
ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน – ส่วนท่ี
เป็นของบริษทัใหญ่ 2,161 2,617 21.1% 428 745 516 20.6% (30.7%)
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานต่อหุน้
(บาทต่อหุน้) 0.83 1.00 21.1% 0.16 0.29 0.20 20.6% (30.7%)
จ านวนหุน้ทีใ่ชใ้นการค านวณ (ลา้นหุน้) 2,607 2,607 2,607 2,607 2,607 
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กำรเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งเงินทุน

• สินทรัพย์รวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.4 จาก ณ สิ้นปี 2562 เป็น 
130,696 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2563 โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการขยายโครงการลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ

• หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.1 จาก ณ สิ้นปี 
2562 เป็น 77,370 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2563 โดยมสีาเหตุ
หลักม าจ ากการ ร วมหนี้ สิน  หลัง ก า ร เ ข้ าซื้ อ โ ค ร งก า ร 
โรงไฟฟ้า ATP ในเดือน มี.ค. 2563 และเงนิกู้ยืมระยะสัน้และ     
ระยะยาว ส าหรบัพฒันาโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้ง

• ส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.6 จาก ณ สิ้นปี 2562 เป็น 
39,304 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
การเพิม่ขึน้ของก าไรสะสมในช่วงเวลาดงักล่าว

• ด้วยสำเหตุดงักล่ำวข้ำงต้น ท ำให้อตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้น จาก 1.0 เท่า ณ สิ้นปี 2562 เป็น 1.5 
เท่า ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2563 
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สถำนะ
ทำงกำรเงิน

งบแสดงสถานะการเงนิ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถำนะทำงกำรเงิน
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 เปล่ียนแปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท

เงนิสด, รายการเทยีบเทา่เงนิสด และเงนิลงทนุชัว่คราว 23,271 19,992 (14.1%)

รวมสนิทรพัย์ 121,693 130,696  7.4%

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 60,387 77,370 28.1%

รวมหนี้สนิ 83,016 91,392 10.1%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 38,677 39,304 1.6%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ - บรษิทัใหญ่ 28,144 27,470 (2.4%)

อตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 1.0 1.5 
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โครงกำรโรงไฟฟ้ำ
ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

(ความคบืหน้าในการกอ่สรา้ง ณ ปัจจุบนั)

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำท่ีอยู่
ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

Bo Thong1

Bo Thong 1&2 Projects

ประเภทเช้ือเพลิง พลงังานลม

ก ำลงักำรผลิตติดตัง้ (MW) 16 เมกะวตัต์ 

สดัส่วนกำรถือหุ้น (%) 92.2%

SCOD H1’2564

สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 16 เมกะวตัต์ / 25 ปี

% ควำมคืบหน้ำ 81%

19%

14%

32%

9%

ABP1

ABP2

BPLC1

BPAM

% ความคบืหน้าโครงการ

โครงกำร ABP1 ABP2 BPLC1 BPAM #1&2

ก ำลงักำรผลิตติดตัง้  
(เมกะวตัต)์

140 140 140 280

ก ำลงักำรผลิตไอน ้ำ
(ตนั/ชัว่โมง)

30 30 30 60

สดัส่วนกำรถือหุ้น 51.20% 51.20% 100.00% 75.00%

SCOD 2022 2022 2022 2022

สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ
30 เมกะวตัต์ / 

25 ปี
30 เมกะวตัต์ / 

25 ปี
30 เมกะวตัต์ / 

25 ปี
60 เมกะวตัต์ / 

25 ปี

SPP Replacement2

BPLC1

BPAM
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COD วนัเปิดด าเนินการเชงิพาณชิย ์(Commercial Operation Date) 

EBITDA ก าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ภาษ ีและคา่เสือ่มราคา

EDC การไฟฟ้ากมัพชูา

EDL การไฟฟ้าลาว

EPC การด าเนินงานงานดา้นวศิวกรรม จดัหาอุปกรณ์และก่อสรา้ง

EVN การไฟฟ้าแหง่ประเทศเวยีดนาม 

Ft คา่ไฟฟ้าผนัแปร 

FX อตัราแลกเปลีย่น

IPO การเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปครัง้แรก

IU ลกูคา้อุตสาหกรรม

JV บรษิทัรว่มทุน

kWh / GWh กโิลวตัต-์ชัว่โมง / กกิะวตัต-์ชัว่โมง 

mmBtu ลา้นบทียีู (หน่วยทีใ่ชอ้า้งองิการใชก๊้าซธรรมชาต)ิ

NNP ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน

O&M การปฏบิตักิารและบ ารงุรกัษา

q-on-q เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสทีผ่า่นมา

SG&A คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

y-on-y เปรยีบเทยีบการชว่งเดยีวกนัของปีทีผ่า่นมา

กกพ. คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน

กฟน. การไฟฟ้านครหลวง

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย

กฟภ. การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค

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

ATP บรษิทั อ่างทอง เพาเวอร ์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

Bo Thong 1&2 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมบ่อทอง วนิดฟ์ารม์ 1&2

BPAM บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(เอไออ-ีเอม็ทพี)ี จ ากดั
(ชื่อเดมิ โกลว ์เอสพพี ี1)

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

DT Dau Tieng Ninh Energy Solar Project

Nam Che1 Nam Che 1 Hydro Power Project

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

PIC Progress Interchem

Ray Power Ray Power Supply Company Limited 

Solar WVO & 
CO-OP

โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บน
พืน้ดนิ ส าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร

XXHP Xenamnoy 2 and Xekatam 1 Hydro Power Project
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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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