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ข้อมลูสรปุ

ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน ส ำหรบั 9M’2564 เพ่ิมขึน้ 
y-on-y ร้อยละ 6 สู่ 2.2 พนัล้ำนบำท
บี.กริม เพาเวอร์ รายงานก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน (NNP) ที่
2,228 ล้านบาท ส าหรับ 9M’2564 เพิ่มขึ้น y-on-y ร้อยละ 6 จาก
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม (IU) ในประเทศไทย
เติบโตร้อยละ 21.0, SG&A ที่ลดลงร้อยละ 16.9 และการขยายก าลงั
การผลติต่อเนื่อง ส าหรบั Q3’2564 ปรมิาณไฟฟ้าทีข่ายใหแ้ก่ลูกคา้ IU
เตบิโต y-on-y รอ้ยละ 17.1 แตะระดบัสงูสุดที ่844 กกิะวตัต์-ชัว่โมง หกั
กลบด้วยราคาก๊าซธรรมชาติที่เพิม่ขึ้น y-on-y ร้อยละ 14.0 เป็น 268 
บาทต่อล้าน BTU และการซ่อมบ ารุงตามแผนของโรงไฟฟ้า SPP 3 
โครงการ ดังนัน้ ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานใน Q3’2564 ลดลง 
y-on-y รอ้ยละ 23.4 เป็น 571 ลา้นบาท
กลยทุธเ์พ่ือรบัมือกบัแนวโน้มรำคำกำ๊ซธรรมชำติท่ีสูงขึน้
รายไดส้่วนใหญ่หรอืประมาณรอ้ยละ 75 ของ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จะไม่ได้
รบัผลกระทบจากการเพิม่ขึน้ของราคาก๊าซธรรมชาต ิอย่างไรกด็ี บ.ีกรมิ 
เพาเวอร ์ไดเ้ตรยีมรบัมอืกบัแนวโน้มการปรบัตวัขึน้ของราคาก๊าซ โดย
จะเพิ่มก าไรด้วยการเข้าซื้อโครงการเพิ่มเติมภายในช่วง 12 เดือน
ขา้งหน้า และมแีผนการควบคุมค่าใชจ้่าย โดยตัง้เป้าหมายที่จะลดใหไ้ด้
อย่างน้อย 100 ล้านบาทในปีหน้า ทัง้นี้ คาดว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลงั
ความร้อนร่วมเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดมิ 5 โครงการ ซึ่งมกี าหนดเปิด
ด าเนินการเชงิพาณิชย์ใน 2H’2565 จะช่วยประหยดัการอัตราการใช้
ก๊าซธรรมชาตลิงรอ้ยละ 15 ขณะที ่บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จะมคีวามยืดหยุ่น
ในการบรหิารจดัการตน้ทุนค่าก๊าซในอนาคต เมือ่เริม่น าเขา้ LNG ดว้ย
กำรสนับสนุนภำคอตุสำหกรรมอย่ำงต่อเน่ือง
มากกว่า 25 ปีที่เราใหก้ารสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
ด้วยการให้บรกิารด้านสาธารณูปโภคระดบัสากล ที่มคีวามเชื่อถือได้
และมเีสถยีรภาพในระดบัสูงแก่กลุ่มลูกคา้ IU โดย บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ได้
ขยายพืน้ทีก่ารบรกิารอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทัง้พืน้ที่เดมิและพืน้ทีใ่หม่
เพ่ิม 7 ลกูค้ำอตุสำหกรรม PPA 33.5 เมกะวตัต ์ใน 9M’2564
บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ขยายฐานลกูคา้อย่างต่อเนื่อง ส าหรบั 9M’2564 มกีาร
เชือ่มเขา้ระบบตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 33.5 เมกะวตัต์ และอกี 
10 เมกะวตัต์ คาดว่าจะเขา้มาใน Q4’2564 และคาดว่าจะมลีกูคา้ใหม่
มากกว่า 50 เมกะวตัต์ ในปี 2565 ทัง้นี้ในช่วง 9M’2564 ปรมิาณไฟฟ้า
ทีข่ายใหแ้ก่ลกูคา้ IU ในประเทศ เตบิโต y-on-y รอ้ยละ 21.0 เป็น
2,489 กกิะวตัต์-ชัว่โมง เทยีบกบัประมาณการเดมิทีร่อ้ยละ 10-15
ขยำยสู่ 2 นิคมอตุสำหกรรมผ่ำนกำรเข้ำซ้ือ SPP 3 โครงกำร
บรษิทั ยนูิเวนเจอร์ บจีพี ีจ ากดั (UVBGP) ซึ่ง บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ถอืหุน้
ในสัดส่วนร้อยละ 45 อยู่ระหว่างการซื้อหุ้นทัง้หมดของ บริษัท อีส
เทอร์น โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั เพื่อให้ได้มาซึ่งการถือหุ้นทางอ้อมใน
สดัส่วนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 74.5 ในบรษิทั พพีทีซี ีจ ากดั และในสดัส่วน
รอ้ยละ 100 ในบรษิทั เอสเอสยูท ีจ ากดั โดยคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จ
ในเดอืน ธ.ค. 2564 ซึ่งจะท าให ้บี.กรมิ เพาเวอร์ มโีครงการโรงไฟฟ้า 
SPPs ทัง้สิ้น 23 โครงการ เพิ่มก าลงัการผลิตติดตัง้ 360 เมกะวตัต์ 
หรอือย่างน้อย 148.2 เมกะวตัต์ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ เพิม่ก าลงัการ
ผลติตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบั กฟผ. 270 เมกะวตัต์ และขยายพื้นที่
ใหบ้รกิารสู่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงัและนิคมอุตสาหกรรมบางปู
ขยำยกำรบริกำรสู่นิคมอตุสำหกรรมเอเชีย (สวุรรณภมิู)
บี.กริม เพาเวอร์ และนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จ ากัด (AIE) ได้ท า
ขอ้ตกลงร่วมกนัเพือ่ขยายการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า และระบบสาย
ส่งอจัฉรยิะแบบผสมผสาน ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชยี (สุวรรณภูม)ิ ซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่ 4,000 ไร่ ด้วยลูกค้า IU จากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม 
ประกอบดว้ย กลุ่มยานยนต์ เวชภณัฑ ์และดาตา้เซน็เตอร์

ขยำยสู่โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนทดแทน
เข้ำลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลมในยโุรปตะวนัออก 
ประเทศโปแลนด์
ในเดอืน ต.ค. บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ประกาศการอนุมตัจิากคณะกรรมการ
บรษิทั เพือ่เขา้ถอืหุน้รอ้ยละ 90.0 ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม 
ขนาด 14 เมกะวตัต์ ทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันาในประเทศโปแลนด ์โดยมี
ก าหนดเปิดด าเนินการเชงิพาณชิย ์ในปี 2566 นบัเป็นกา้วแรกของ 
บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ในการเขา้ลงทุนในยุโรปตะวนัออก ดว้ยเป้าหมาย 
การมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าเพิม่อกี 50-100 เมกะวตัต์ ในอนาคต
COD โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลมบ่อทอง วินดฟ์ำรม์ 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมบ่อทองวนิด์ฟาร์ม 1&2 ขนาดก าลงัการ
ผลติตดิตัง้ 16 เมกะวตัต์ เริม่เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ส าเรจ็ในเดอืน 
ส.ค. ภายใตส้ญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (กฟภ.) โดย
มสี่วนเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้า (adder) 3.5 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมงจาก
อตัราค่าไฟฟ้าฐาน เป็นระยะเวลา 10 ปี
ขยำยสู่มำเลเซีย ด้วยกำรเข้ำลงทุนใน reNIKOLA
ในเดอืน พย. B.Grimm Power Malaysia Sdn. Bhd. บรษิทัย่อยซึ่ง บ.ี
กริม เพาเวอร์ ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้เข้าท าสญัญาเพื่อเข้าลงทุนใน 
reNIKOLA Holdings Sdn. Bhd. เพื่อถอืหุน้รอ้ยละ 40.6 เพื่อขยาย
พอรต์พลงังานทดแทนในประเทศมาเลเซยี ปัจจุบนัมโีครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยท์ีเ่ปิดด าเนินการแลว้ 88 เมกะวตัต์ และมโีครงการ
ตามแผนงานกว่า 500 เมกะวตัต์ ตัง้เป้าขยายก าลงัการผลติสู่ 1 กกิะ
วตัต์ในอนาคต
โครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 5 โครงการ 
(ABP1, ABP2, BPLC1 และ BGPM1&2) เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
ก าลงัการผลติตดิตัง้รวม 700 เมกะวตัต์ มคีวามคบืหน้ารอ้ยละ 61, 43,
79 และ 40 ตามล าดบั มกี าหนดการ COD ใน 2H’2565
ส าหรบัการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมใหม่ อีก 2
โครงการรวมก าลงัการผลติตดิตัง้ 280 เมกะวตัต์นัน้ BGPAT2 มคีวาม
คบืหน้าในการก่อสรา้งรอ้ยละ 14.0 ขณะที ่BGPAT3 ไดแ้จง้หนังสอืให้
เริม่งานก่อสรา้งแลว้ในเดอืน ต.ค. 2564
การก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าแบบผสมผสานอู่ตะเภา เฟสแรก มคีวาม
คืบหน้าร้อยละ 11.3 ขณะที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
ส าหรบัเฟส 2 คาดว่าจะเริม่ก่อสรา้งในปี 2565
ได้รบักำรยกย่องด้ำนบรรษทัภิบำลและควำมยัง่ยืน
ในเดือน ต .ค. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประกาศ
คดัเลอืกให ้บ.ีกรมิ เพาเวอร ์อยู่ใน “รายชือ่หุน้ยัง่ยนื (THSI)” ตดิต่อกนั
เป็นปีที ่4
นอกจากนี้ บี.กรมิ เพาเวอร์ ไดร้บัคะแนนร้อยละ 94 ส าหรบัโครงการ
ส ารวจและติดตามพัฒนาการด้านการก ากบัดูแลกิจการของบริษัท
จดทะเบยีนในประเทศไทย (CGR) จดัท าโดย สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย ในระดบั “ดเีลศิ” (5 ดาว) ตดิต่อกนัเป็นปีที่ 2 ซึ่ง
ตอกย ้าความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
สิง่แวดลอ้ม สงัคม ตลอดจนการยดึมัน่ในการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี
เงินกู้สีเขียว ส ำหรบัโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์DT 
ในเดอืน ต.ค. Climate Bond Initiative (CBI) ไดร้บัรองเงนิกู ้“สเีขยีว” 
แก่โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ DT ในประเทศเวียดนาม 
จ านวนรวม 160.5 ลา้นดอลลาร์สหรฐั นับเป็นเงนิกูส้เีขยีวชุดที ่2 ของ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาดใหญ่ในประเทศเวยีดนาม
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9M’63 9M’64
เปล่ียน
แปลง

Q3’63 Q2’64 Q3’64
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 33,652 33,642 (0.0%) 11,186 11,475 11,714 4.7% 2.1%
EBITDA* 9,896 9,896 0.0% 3,396 3,524 3,079 (9.3%) (12.6%)
ก าไรสุทธิ 2,700 2,925 8.3% 859 1,471 606 (29.5%) (58.8%)
ก าไรสุทธิ - ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,599 2,080 30.1% 501 1,022 447 (10.8%) (56.3%)
(ก าไร) / ขาดทุน จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่
เกดิขึน้ 510 538 5.5% 310 73 297 (76.5%) 306.8%
รายจ่ายอื่นทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า 296 0 n/a 77 0 0 n/a n/a
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน** 3,505 3,463 (1.2%) 1,245 1,544 903 (27.5%) (41.5%)
ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน–ส่วนท่ีเป็น
ของบริษทัใหญ่ 2,101 2,228 6.0% 745 1,011 571 (23.4%) (43.5%)
อตัราก าไร EBITDA (%) 29.4% 29.4% 30.4% 30.7% 26.3%
อตัราก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน (%) 10.4% 10.3% 11.1% 13.5% 7.7%
สดัส่วนก าไรสทุธจิากการด าเนินงาน – ส่วนที่
เป็นของบรษิทัใหญ่ (%) 59.9% 64.3% 59.8% 65.5% 63.2%
*EBITDA = ก าไรกอ่นดอกเบี้ย ภาษเีงนิได,้ คา่เสือ่มและคา่ตดัจ าหน่าย - ราย ได ้(รายจ่าย) ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงาน
**ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงาน = ก าไรสทุธ ิ-ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ – รายได ้(รายจ่าย) ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงาน

ค านิยาม & ชื่อโครงการผลประกอบการทางการเงนิ สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้งข้อมูลสรปุ
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ข้อมลูสรปุ

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร
• รำยได้รวมเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 4.7 เป็น 11,714 ล้ำน

บำท ส ำหรบั Q3’2564 จากการเตบิโตร้อยละ 17.1 ของปรมิาณ
ไฟฟ้าทีข่ายใหแ้ก่ลกูคา้ IU ในประเทศ จากความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้
และการเชื่อมเขา้ระบบของลูกค้า IU รายใหม่ตามสญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้า 33.5 เมกะวตัต์ ใน 9M’2564 ขณะที่รายได้จากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีป่ระเทศเวยีดนามลดลง จากการ
แบ่งแยกกจิการของโครงการพลงังานแสงอาทติย ์DT1&2 จากเดมิ
ถอืหุ้นร้อยละ 55 ในโครงการ DT1&2 420 เมกะวตัต์ เป็นถือหุ้น
ร้อยละ 100 ในโครงการ DT2 240 เมกะวตัต์ (โดยจ านวนเมกะ
วตัต์ ตามสดัส่วนการถือหุ้นเพิม่ขึ้นเล็กน้อยจาก 231 เมกะวตัต์ 
เป็น 240 เมกะวตัต์) และความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทีล่ดลงในประเทศ
เวยีดนาม จากการล็อคดาวน์ชัว่คราวของประเทศเวยีดนาม จาก
การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ใน Q3’2564

• รำยได้รวมคงท่ี  y-on-y อยู่ ท่ี  33 ,642 ล้ำนบำท ส ำหรับ
9M’2021 ด้วยปริมำณขำยไฟ ฟ้ำรวมท่ี เ พ่ิม ขึ้น ร้อยละ 
2.6 y-on-y เป็น 11,138 กิกะวตัต์-ชัว่โมง จากการเตบิโตรอ้ยละ 
21.0 ของปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้แก่ลูกค้า IU แม้ว่ารายได้จาก
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนามจะ
ลดลงดงักล่าวขา้งตน้

EBITDA
• EBITDA ลดลง y-on-y ร้อยละ 9.3 ส ำหรับ Q3’2564 เป็น 

3,079 ล้านบาท เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น y-on-y
รอ้ยละ 14.0 ใน Q3’2564, การซ่อมบ ารุงตามแผนของโรงไฟฟ้า 
SPP 3 โครงการ, ปรมิาณขายไฟฟ้าทีล่ดลงของโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ในประเทศเวยีดนาม จากการล็อคดาวน์และ
การแบ่งแยกกจิการของโครงการ DT1&2 ในช่วง Q3’2564 ขณะที ่
EBITDA 9M’2564 คงที ่y-on-y อยู่ที ่9,896 ลา้นบาท

• อตัรำก ำไร EBITDA อยู่ท่ีร้อยละ 26.3 ส ำหรบั Q3’2564 ลดลง
จากราคาก๊าซธรรมชาตทิีเ่พิม่ขึน้ y-on-y รอ้ยละ 14.0 ใน Q3’2564
และปริมาณขายไฟฟ้าที่ลดลงของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์ในประเทศเวยีดนาม ดงักล่าวขา้งต้น ขณะที่ตวัเลข 
9M’2564 แขง็แกร่งอยู่ท่ีร้อยละ 29.4

ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน (NNP)
• ก ำ ไ ร สุ ท ธิ จ ำ ก ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น -ส่ ว น ท่ี เ ป็ น ข อ ง

บริษัทใหญ่ลดลง y-on-y ร้อยละ 23.4 ส ำหรับ Q3’2564
เป็น 571 ล้านบาท จากราคาก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น y-on-y
ร้อยละ 14.0 มาที่ 268 บาทต่อล้าน BTU และการซ่อมบ ารุง
ตามแผนของโรงไฟฟ้า SPP 3 โครงการ แมว้่าปรมิาณขายไฟฟ้า
ใหแ้ก่ลกูคา้ IU เพิม่ขึน้ y-on-y รอ้ยละ 17.1 แตะระดบัสงูสุดที ่844 
กิกะวตัต์-ชัว่โมง ใน Q3’2564 อย่างไรก็ดี ก ำไรสุทธิจำกกำร
ด ำเนินงำน-ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 
6.0 ส ำหรบั 9M’2564 สู่ 2,228 ล้านบาท จากการเติบโตร้อยละ
21.0 ของปรมิาณไฟฟ้าทีข่ายใหแ้ก่ลูกคา้ IU, SG&A ลดลงรอ้ยละ 
16.9 และการขยายก าลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิด
ด าเนินการเชงิพาณชิยโ์ครงการโรงไฟฟ้า ในเดอืน ธ.ค. 2563 และ
ส.ค. 2564

ก ำไรสุทธิ
• ก ำ ไ ร สุ ท ธิ - ส่ วน ท่ี เ ป็ น ขอ งบ ริษัท ให ญ่ลดลง  y-on-y

ร้อยละ 10.8 ส ำหรบั Q3’2564 เป็น 447 ล้านบาท แต่เพ่ิมขึ้น
y-on-y ร้อยละ 30.1 ส ำหรบั 9M’2564 เป็น 2,080 ลา้นบาท โดย
ส่วนต่างจากก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน มาจากผลขาดทุนจาก
อตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ (จากสถานะสุทธขิองหนี้และ
ธุรกรรมอื่นทีเ่ป็นสกุลดอลลาร์สหรฐั) และส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจ
ควบคุมทีเ่กีย่วขอ้ง
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โครงสรา้งรายได้

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

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

โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

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

6.5 ส ำหรบั Q3’2564 เป็น 7,516 ลา้นบาท แต่ลดลง y-on-y ร้อย
ละ 4.5 ส ำหรบั 9M’2564 เป็น 20,930 ลา้นบาท
• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ กฟผ. ลดลง y-on-y ร้อยละ 

2.5 ส ำหรบั Q3’2564 เป็น 2,445 กกิะวตัต์-ชัว่โมง เนื่องจาก
การซ่อมบ ารุงตามแผนทีเ่พิม่ขึน้ ใน Q3’2564 ปรมิาณไฟฟ้าที่
ขายให้แก่ กฟผ. ใน 9M’2564 ค่อนข้ำงคงท่ี y-on-y อยู่ที่
7,262 กกิะวตัต์-ชัว่โมง 

• รำคำขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ.  ต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น y-on-y
ร้อยละ 8.9 ส ำหรบั Q3’2564 เป็น 3.07 บาทต่อกิโลวัตต์-
ชัว่โมง และลดลงร้อยละ 3.7 ส ำหรบั 9M’2564 เป็น 2.88 
บาทต่อกิโลวัตต์ -ชัว่โมง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ซึ่งอ้างองิตามราคาก๊าซ
ธรรมชาตทิีเ่พิม่ขึน้ y-on-y รอ้ยละ 14.0 และลดลงรอ้ยละ 4.6
ตามล าดบั

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรม 
ในประเทศไทย 
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำ IU ในประเทศเพ่ิมขึ้น

y-on-y ร้อยละ 16.8 ส ำหรบั Q3’2564 เป็น 2,762 ลา้นบาท และ
ร้อยละ 18.9 ส ำหรบั 9M’2564 เป็น 8,075 ลา้นบาท 

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำ IU ในประเทศเติบโต y-on-y
ร้ อ ย ล ะ  1 7 . 1 ส ำห รับ  Q3 ’2564 สู่ ร ะ ดับ สู ง สุ ด ที่ 84 4
กกิะวตัต์-ชัว่โมง และร้อยละ 21.0 ส ำหรบั 9M’2564 เป็น 2,489
กิกะวัตต์-ชัว่โมง เนื่องจาก 1) มีลูกค้ารายใหม่เชื่อมเข้าระบบ
ตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 33.5 เมกะวตัต์ ใน 9M’2564 และ 2)
ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้จากหลายกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรม
หลัก โดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ , กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า
ในบ้าน, กลุ่มโลหะ, กลุ่มก๊าซอุตสาหกรรมและยางรถยนต์ ด้วย
การเติบโต y-on-y ร้อยละ 31.9 , 16.1, 13.6, 9.4 และ 5.2 
ตามล าดบั ส าหรบั Q3’2564

นอกจากนี้ เรายงัคงขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่า
จะมลีูกค้ารายใหม่เชื่อมเข้าระบบตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 43 
เมกะวตัต์ ในปี 2564 และมากกว่า 25 เมกะวตัต์ ใน 1H’2565

• รำคำขำยไฟฟ้ำให้แก่ลกูค้ำ IU ในประเทศไทยคงท่ี y-on-y ใน 
Q3’2564 อยู่ที่ 3.27 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง และลดลง y-on-y 
ร้อยละ 1.8 ส ำหรบั 9M’2564 เป็น 3.24 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง
ซึง่เป็น ไปตามการเปลีย่นแปลงของค่า Ft ที ่กกพ. ประกาศลดค่า 
Ft เป็น -15.23 สตางคต่์อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ในปี 2564 จาก -11.60 
สตางค์ต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง ในช่วงเดือน ม.ค.- ส.ค. 2563 และ 
-12.43 สตางคต์่อกโิลวตัต-์ชัว่โมง ในช่วงเดอืน ก.ย. - ธ.ค. 2563

* รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิารกอ่สรา้งโครงการผลติไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทติย์ตดิตัง้บนทุน่ลอยน ้า ใหแ้ก ่กฟผ. 
** รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิารกอ่สรา้งโครงการผลติไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทติย์ตดิตัง้บนทุน่ลอยน ้า ใหแ้ก ่กฟผ. และการตดิตัง้เซลลแ์สงอาทติย์แบบตดิตัง้บนหลงัคา ในประเทศฟิลปิปินส์

9M’63 9M’64
เปล่ียน
แปลง

Q3’63 Q2’64 Q3’64
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า
กฟผ. 21,919 20,930 (4.5%) 7,059 7,159 7,516 6.5% 5.0%
ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทย 6,790 8,075 18.9% 2,364 2,682 2,762 16.8% 3.0%
ลกูคา้อุตสาหกรรมในเวยีดนาม 875 976 11.5% 312 366 300 (3.8%) (18.0%)
กฟภ./ กฟน./ Rooftop 621 625 0.6% 200 209 199 (0.5%) (4.8%)
การไฟฟ้าลาว 226 264 16.8% 151 75 160 6.0% 113.3%
การไฟฟ้าเวยีดนาม 2,390 1,889 (21.0%) 771 735 515 (33.2%) (29.9%)
การไฟฟ้ากมัพชูา 0 113 n/a 0 38 38 n/a 0.0%
รวมรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ 32,821 32,871 0.2% 10,856 11,265 11,491 5.8% 2.0%
รายไดจ้ากการขายไอน ้า 662 597 (9.8%) 223 189 209 (6.3%) 10.6%
รายไดจ้ากการขาย Demineralised Water 32 35 9.4% 10 12 11 10.0% (8.3%)
รายไดอ้ื่นจากการขายและการใหบ้รกิาร 136* 138** 1.5% 96* 10** 4** (95.8%) (60.0%)
รวมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 33,652 33,642 (0.0%) 11,186 11,476 11,714 4.7% 2.1%
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รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรม
ในประเทศเวียดนำม
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำ IU ในประเทศ

เวียดนำมลดลง y-on-y ร้อยละ 3.8 ส ำหรบั Q3’2564 เป็น 
300 ล้านบาท และเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 11.5 ส ำหรับ 
9M’2564 เป็น 976 ลา้นบาท

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลกูค้ำ IU ในประเทศเวียดนำม 
ลดลง y-on-y ร้อยละ 10.1 ส ำหรบั Q3’2564 เป็น 114
กกิะวตัต์-ชัว่โมง จากการล็อคดาวน์ชัว่คราวของประเทศ
เวียดนาม จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะท่ี
เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 7.4 ส ำหรบั 9M’2564 เป็น 396
กิกะวัตต์-ชัว่โมง โดยมสีาเหตุหลักมาจากความต้องการ
ใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ของลกูคา้รายเดมิ ในช่วง 1H’2564

• รำคำขำยไฟฟ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำ IU ในประเทศ
เวียดนำมเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 7.3 ส ำหรบั Q3’2564
เป็น 2.63 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง และร้อยละ 3.8 ส ำหรบั 
9M’2564 เป็น 2.46 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ตามวธิีราคา
ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 

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

คงท่ี y-on-y ส ำหรบั Q3’2564 และ 9M’2564 อยู่ที่ 200 ล้าน
บาท และ 625 ลา้นบาท ตามล าดบั แมว้่าจะมกีารเปิดด าเนินการ
เชงิพาณชิยข์องโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม BTW ในประเทศ
ไทยในเดอืน ส.ค. 2564 แต่ค่าความเข้มแสงลดลงจากสภาพ
อากาศ

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำว
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำวเพ่ิมขึ้น

y-on-y ร้อยละ 6.0 ส ำหรบั Q3’2564 เป็น 160 ล้านบาท และ
ร้อยละ 16.8 ส ำหรบั 9M’2564 เป็น 264 ล้านบาท เนื่องจาก
การเพิม่ขึน้ของปรมิาณน ้า

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำเวียดนำม
• กำรรบัรู้รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำได้รบัผลกระทบจำกกำร

แบ่งแยกกิจกำรในเดอืน ก.ค. 2564 จากเดมิถอืหุน้รอ้ยละ 55 
ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ DT1&2 420 เมกะ
วตัต์ เป็นปัจจุบนัถอืหุน้รอ้ยละ 100 ในโครงการ DT2 240 เมกะ
วตัต์ ขณะทีก่ าลงัการผลติตามสดัส่วนการถอืหุน้เพิม่ขึน้เลก็น้อย
จาก 231 เมกะวตัต์ เป็น 240 เมกะวตัต์ ดงันัน้ รายไดจ้ากการ
ขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวยีดนามลดลง y-on-y ร้อยละ 33.2 
ส าหรบั Q3’2564 เป็น 515 ลา้นบาท และรอ้ยละ 21.0 ส าหรบั 
9M’2564 เป็น 1,889 ลา้นบาท

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำกมัพชูำ
• การเปิดด าเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์

Ray Power ในประเทศกมัพูชา ขนาดก าลงัการผลติติดตัง้ 39
เมกะวตัต์ เมื่อวนัที่ 15 ธ.ค. 2563 ท าให้มรีายได้ 38 ล้านบาท 
ส าหรบั Q3’2564 และ 113 ลา้นบาท ส าหรบั 9M’2564

รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทย
• รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ำให้แก่ลูกค้ำ IU ในประเทศไทยลด 

ลง y-on-y ร้อยละ 6.3 ส ำหรบั Q3’2564 เป็น 209 ล้านบาท 
และร้อยละ 9.8 ส ำหรบั 9M’2564 เป็น 597 ล้านบาท โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากราคาขายไฟฟ้าทีล่ดลงของโครงการโรงไฟฟ้า 
BGPM ในช่วงต่ออายุโรงไฟฟ้าตามสญัญา ก่อนทีจ่ะมลีูกคา้ราย
ใหม่เชื่อมเขา้ระบบ ดว้ยสญัญาซื้อขายไอน ้า 108 ตนัต่อชัว่โมง 
ที่ลงนามกบัโครงการโรงไฟฟ้า BGPM replacement (ก าหนด
เปิดด าเนินการเชงิพาณชิยใ์นเดอืน ธ.ค. 2565)

• ปริมำณไอน ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำ IU ในประเทศไทยเพ่ิม 
ขึ้น y-on-y ร้อยละ 19.3 ส ำหรบั Q3’2564 เป็น 284,238
ตนั และร้อยละ 18.0 ส ำหรบั 9M’2564 เป็น 771,924 ตัน
โดยมสีาเหตุหลกัมาจากความตอ้งการไอน ้าทีเ่พิม่ขึน้ในพืน้ที่
แหลมฉบงั และมาบตาพุด

• รำคำขำยไอน ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำ IU ในประเทศไทย
ลดลง y-on-y ร้อยละ 21.5 ส ำหรบั Q3’2564 เป็น 733.66
บาทต่อตัน  และร้อยละ 23.6 ส ำหรับ 9M’2564 เ ป็น
773.89 บาทต่อตนั โดยมสีาเหตุหลกัมาจากราคาขายไฟฟ้า
ทีล่ดลงของโครงการโรงไฟฟ้า BGPM ภายใต้สญัญาช่วงต่อ
อายุโรงไฟฟ้า

4

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’63 9M’64
เปล่ียน
แปลง

Q3’63 Q2’64 Q3’64
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ กฟผ. 7,329 7,262 (0.9%) 2,507 2,516 2,445 (2.5%) (2.8%)
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลกูค้ำอตุสำหกรรมในไทย
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุรี 937 1,155 23.3% 330 384 385 16.6% 0.1%
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 373 499 34.0% 139 170 178 28.0% 4.9%
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 462 498 8.0% 154 161 170 10.0% 5.5%
นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุรี 1 160 183 14.3% 54 63 60 11.3% (3.4%)
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 115 142 23.3% 40 50 48 19.7% (4.3%)
นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) 10 11 9.9% 4 4 4 3.1% 0.7%
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลกูค้ำอตุสำหกรรมในไทย 2,057 2,489 21.0% 721 831 844 17.1% 1.6%
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลูกค้ำอตุสำหกรรมใน
เวียดนำม 369 396 7.4% 127 150 114 (10.1%) (24.0%)

9M’63 9M’64
เปล่ียน
แปลง

Q3’63 Q2’64 Q3’64
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ตนั ตนั y-on-y ตนั ตนั ตนั y-on-y q-on-q
ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุรี 94,809 115,826 22.2% 36,122 37,108 40,563 12.3% 9.3%
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 89,107 92,955 4.3% 38,134 30,467 31,516 (17.4%) 3.4%
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 141,028 182,690 29.5% 47,972 59,967 56,807 18.4% (5.3%)
นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) 319,182 380,454 19.2% 109,966 112,550 155,352 41.3% 38.0%
จงัหวดัอ่างทอง 9,803 0 n/a 5,975 0 0 n/a n/a

ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย 653,929 771,924 18.0% 238,168 240,092 284,238 19.3% 18.4%

ตำรำงท่ี 2: รำคำขำยต่อหน่วย

หน่วย 9M’63 9M’64
เปล่ียน
แปลง

Q3’63 Q2’64 Q3’64
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

y-on-y y-on-y q-on-q
ไฟฟ้า - กฟผ. บาทต่อ kWh 2.99 2.88 (3.7%) 2.82 2.85 3.07 8.9% 7.7%
ไฟฟ้า - ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทย บาทต่อ kWh 3.30 3.24 (1.8%) 3.28 3.23 3.27 (0.3%) 1.2%
ไฟฟ้า - ลกูคา้อุตสาหกรรมใน
เวยีดนาม

บาทต่อ kWh
2.37 2.46 3.8% 2.45 2.43 2.63 7.3% 8.2%

ไอน ้า - ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทย บาทต่อตนั 1,012.71 773.89 (23.6%) 934.80 786.29 733.66 (21.5%) (6.7%)

ราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่
บาทต่อ
ลา้น BTU 254.55 242.96 (4.6%) 235.18 238.98 268.16 14.0% 12.2%
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ต้นทุนค่ำกำ๊ซธรรมชำติ
• ต้นทุนก๊ำซธรรมชำติเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 15.9 ส ำหรบั

Q3’2564 เป็น 7,096 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากราคาก๊าซ
ธรรมชาตทิี่เพิม่ขึ้น y-on-y ร้อยละ 14.0 ขณะที่ ลดลง y-on-y 
ร้อยละ 1.2 ส ำหรบั 9M’2564 เป็น 19,034 ล้านบาทเนื่องจาก
ราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลง y-on-y ร้อยละ 4.6 (ซึ่งราคาก๊าซ
ธรรมชาติจะอ้างองิกบัราคาเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของก๊าซธรรมชาติ
ทัง้หมดของ ปตท.)

ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำของประเทศเวียดนำม
• ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำท่ีซ้ือจำกบริษัทย่อยของ EVN ลดลง y-on-y

ร้อยละ 3.6 ส ำหรบั Q3’2564 เป็น 269 ล้านบาท แต่เพ่ิมขึ้น
y-on-y ร้อยละ 11.4 ส ำหรบั 9M’2564 เป็น 886 ล้านบาท ตาม
ปรมิาณการขายไฟฟ้า

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

ร้อยละ 11.8 ส ำหรบั Q3’2564 เป็น 815 ล้านบาท และร้อยละ
14.2 ส ำหรบั 9M’2564 เป็น 2,287 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการขยายก าลงัการผลติ ผ่านการเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์,
การเขา้ซื้อโครงการโรงไฟฟ้า และการซ่อมบ ารุงตามแผนของ 3
โครงการโรงไฟฟ้า SPP ใน Q3’2564

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรลดลง y-on-y ร้อยละ 16.7

ส ำหรบั Q3’2564 เป็น 375 ลา้นบาท และร้อยละ 16.9 ส ำหรบั
9M’2564 เป็น 1,118 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
ควบคุมค่าใชจ้่าย
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งตน้ทุน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

9M’63 9M’64
เปล่ียน
แปลง

Q3’63 Q2’64 Q3’64
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q
ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร
ตน้ทุนก๊าซธรรมชาติ 19,268 19,034 (1.2%) 6,124 6,400 7,096 15.9% 10.9%
ตน้ทุนค่าไฟฟ้าของประเทศเวยีดนาม 795 886 11.4% 279 332 269 (3.6%) (19.0%)
ตน้ทุนการด าเนินงานและ
การบ ารุงรกัษา 2,002 2,287 14.2% 729 715 815 11.8% 14.0%
ค่าเสือ่มราคา - COGS 4,018 3,784 (5.8%) 1,367 1,268 1,253 (8.3%) (1.2%)
ตน้ทุนอื่น 597* 605** 1.3% 237* 171** 151** (36.3%) (11.7%)
รวมต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร 26,680 26,596 (0.3%) 8,736 8,886 9,584 9.7% 7.9%
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร
(SG&A) 1,346 1,118 (16.9%) 450 370 375 (16.7%) 1.4%
ค่าเสือ่มราคา - SG&A 93 116 24.7% 28 39 38 35.7% (2.6%)
ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 28,119 27,830 (1.0%) 9,214 9,295 9,997 8.5% 7.6%

* รวมตน้ทนุจากการใหบ้รกิารกอ่สรา้งโครงการผลติไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทติย์ตดิตัง้บนทุน่ลอยน ้า ใหแ้ก ่กฟผ. 
** รวมตน้ทนุจากการใหบ้รกิารกอ่สรา้งโครงการผลติไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทติย์ตดิตัง้บนทุน่ลอยน ้า ใหแ้ก ่กฟผ. และตน้ทนุตดิตัง้เซลลแ์สงอาทติย์แบบตดิตัง้บนหลงัคา ในประเทศฟิลปิปินส์



B.GRIMM  POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และกำรรว่มค้ำ
• ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ ส ำหรับ

Q3’2564 อยู่ที่ 14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการบันทึกส่ วนแบ่ง
ขาดทุน 10 ล้านบาท ส าหรับ Q3’2563 และเพ่ิมขึ้น y-on-y
ร้อยละ 25.0 ส าหรบั 9M’2564 เป็น 55 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากการลดลงของรายการส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก
การตดัจ าหน่ายเงนิคนืภาษมีลูค่าเพิม่อนัเกีย่วขอ้งกบัการก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์BGSENA เมือ่ปี 2558 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน

• บนัทึกก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียน 100 ล้ำนบำท ส ำหรับ
Q3’2564 และ 729 ล้ำนบำท ส ำหรบั 9M’2564 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่เกดิขึ้นจรงิใน Q2’2564
จากส่วนต่างอตัราแลกเปลีย่นเมือ่มกีารรบัช าระคนืหนี้ เงนิกูส้กุล
ดอลลารส์หรฐัจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

• ส าหรบัก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงินัน้
มาจากยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ให้แก่กิจกา รที่
เกี่ยวขอ้งกนั กบัการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงนิทอ้งถิน่ เมื่อเทยีบ
กบัดอลลารส์หรฐัในช่วงเวลาดงักล่าว
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

รายการอื่นๆ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

9M’63 9M’64
เปล่ียน
แปลง

Q3’63 Q2’64 Q3’64
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

รายไดอ้ื่น 209 130 (37.8%) 40 45 57 42.5% 26.7%

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุน
ในบรษิทัร่วมและการรว่มคา้ 44 55 25.0% (10) (9) 14 n/a n/a

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น (113) 729 n/a (102) 327 100 n/a (69.4%)
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิ (6) 366 n/a (12) 338 24 n/a (92.9%)
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (107) 363 n/a (90) (11) 75 n/a n/a
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ตน้ทุนทางการเงนิ และรายได/้คา่ใชจ้า่ย ภาษเีงนิได้
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ต้นทุนทำงกำรเงิน
• ต้นทุนทำงกำรเงินเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 24.7 ส ำหรับ

Q3’2564 เป็น 1,226 ล้านบาท และร้อยละ 23.6 ส ำหรับ 
9M’2564 เป็น 3,509 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากดอกเบี้ย
จ่ายจากเงนิกูย้มืของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ Phu
Yen ในเดอืน ธ.ค. 2563 และการออกหุน้กู้ในเดอืน ก.ค. 2564
รวมทัง้มกีารขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกดิขึ้นจรงิ มี
รายละเอยีดดงันี้:

• ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืม เพิ่มขึ้น y-on-y ร้อยละ 24.5
ส าหรับ Q3’2564 เป็น 875 ล้านบาท และร้อยละ 13.8
ส าหรบั 9M’2564 เป็น 2,369 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการบันทึกดอกเบี้ยจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย ์Phu Yen และการออกหุน้กูร้ะดบับรษิทั;

• ดอกเบีย้จ่ายแก่ ABPIF เพิม่ขึน้ y-on-y รอ้ยละ 10.0 ส าหรบั 
Q3’2564 เป็น 11 ล้านบาท และลดลง y-on-y ร้อยละ 24.0 
ส าหรบั 9M’2564 เป็น 57 ล้านบาท ตามการก าหนดการ
โอนผลประโยชน์จากการด าเนินงานของ ABP2 ภายใต ้
ABPIF;

• ดอกเบี้ยจ่ายจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างที่ครบก าหนดช าระ
เกินกว่าหนึ่งปี ลดลงและไม่มียอดคงเหลือใน Q3’2564
จากการครบก าหนดเจ้าหนี้ ค่ าก่อสร้างของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ DT1&2 และ Phu Yen ใน 
Q3’2563 ซึ่งเป็นรายการที่ไม่เป็นตัวเงนิจากการประเมนิ
โดยการคิดลดมูลค่าเจ้าหนี้ ค่ าก่อสร้างระยะยาวตาม
มาตรฐานบญัช;ี

• ผลก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน (FX) ที่เกิดขึ้นจรงิ 69 ล้าน
บาท ใน Q3’2564 อันเนื่องมาจากการช าระคืนหนี้สกุล
ดอลลาร์สหรฐักบัการเปลี่ยนแปลงของค่าเงนิ (อย่างไรก็ด ี
ภายหลงัการรวมก าไรทีเ่กดิขึน้จรงิอนัมาจากการไดร้บัช าระ
เงนิกู้จากบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกนัแล้ว ดงัที่กล่าวไว้ในหน้า 7 
ท าใหบ้รษิทัมกี าไรสุทธจิาก FX ทีเ่กดิขึน้จรงิ 93 ลา้นบาท)

• ผลขาดทุนจาก FX ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
กู้ยมื อยู่ที่ 372 ล้านบาท ส าหรบั Q3’2564 และ 901 ล้าน
ส าหรบั 9M’2564 ซึ่งเป็นรายการที่ไม่กระทบกระแสเงนิสด
เกดิจากเงนิกูย้มืสกุลดอลลาร์สหรฐั ซึ่งอตัราแลกเปลีย่น ณ 
วนัสิน้งวด สกุลเงนิบาทอ่อนค่าเทยีบกบัดอลลารส์หรฐั

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
• ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ลดลง y-on-y ร้อยละ 6.8 ส ำหรับ

Q3’2564 เป็น 55 ล้านบาท จากภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจาก
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม BTW ขณะท่ีเพ่ิมขึ้น y-on-y
ร้อยละ 119.5 ส ำหรบั 9M’2564 เป็น 292 ล้านบาท เนื่องจาก
การเติบโตของก าไร และการสิ้นสุดการยกเว้นภาษีเงนิได้นิติ
บุคคลตามนโยบายส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส าหรบัโครงการ 
ABP3 ในช่วงปลาย Q3’2563 และการเก็บภาษีลดลงร้อยละ 50 
ภายหลงัการสิ้นสุด BOI ของโครงการ ABPR2 ในเดอืน พ.ค. 
2564 

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

9M’63 9M’64
เปล่ียน
แปลง

Q3’63 Q2’64 Q3’64
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

ต้นทุนทำงกำรเงิน
ดอกเบีย้จ่าย 2,082 2,369 13.8% 703 748 875 24.5% 17.0%
ดอกเบีย้จ่ายแก่ ABPIF 75 57 (24.0%) 10 (68) 11 10.0% n/a
ดอกเบีย้จ่ายจากเจา้หนี้ค่าก่อสรา้ง
ทีค่รบก าหนดช าระเกนิกว่าหนึ่งปี 223 0 n/a 35 0 0 n/a n/a

ขาดทุน (ก าไร) จาก FX ทีเ่กดิขึน้จรงิ (23) 82 n/a (10) 168 (69) n/a n/a

ขาดทุน (ก าไร) จาก FX ทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 404 901 123.0% 220 63 372 69.1% 490.5%
ตน้ทุนทางการเงนิอื่น 79 100 26.6% 25 35 36 44.0% 2.9%
รวมต้นทุนทำงกำรเงิน 2,840 3,509 23.6% 983 946 1,226 24.7% 29.6%
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 191 338 77.0% 78 150 93 19.2% (38.0%)
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได้
รอการตดับญัชี (58) (46) n/a (19) (22) (38) n/a n/a
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้ 133 292 119.5% 59 128 55 (6.8%) (57.0%)
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ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน
• ก ำไรสุท ธิ จำกกำรด ำ เ นินงำน -ส่ วน ท่ี เ ป็นของบริษัท

ใหญ่ส ำหรบั Q3’2564 อยู่ที่ 571 ล้านบาท ลดลง y-on-y รอ้ยละ 
23.4 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากราคาก๊าซธรรมชาตทิีเ่พิม่ขึ้น y-on-y
ร้อยละ 14.0, การซ่อมบ ารุงตามแผนของ 3 โครงการโรงไฟฟ้า 
SPP และความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงของโครงการไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม จากการล็อคดาวน์
ชัว่คราวของประเทศเวยีดนาม จากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-
19ใน Q3’2564 ขณะทีก่  ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนิน-ส่วนท่ีเป็นของ
บริษทัใหญ่ ส ำหรบั 9M’2564 เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 6.0 เป็น 
2,228 ลา้นบาท

โดยมกีารปรบัปรุงรายการก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ส าหรบั 
Q3’2564 และ 9M’2564 จากรายการดงันี้:

• รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสดจำกกำรบนัทึกขำดทุนจำกอตัรำ
แลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง จ านวน 297 ล้านบาท และ 
538 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมสีาเหตุหลักจากการบนัทึก
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการแปลง
หนี้สกุลดอลลารส์หรฐั

ก ำไรสุทธิ
• ก ำไรสุทธิ-ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ลดลง y-on-y ร้อยละ 

10.8 ส ำหรบั Q3’2564 เป็น 447 ล้านบาท และเพ่ิมขึ้น y-on-y
ร้อยละ 30.1 ส ำหรบั 9M’2564 เป็น 2,080 ลา้นบาท
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ก าไรสทุธจิากการด าเนินงาน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

9M’63 9M’64
เปล่ียน
แปลง

Q3’63 Q2’64 Q3’64
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

ก ำไรสทุธิ - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,599 2,080 30.1% 501 1,022 447 (10.8%) (56.3%)
ก าไรสุทธิ 2,700 2,925 8.3% 859 1,471 606 (29.5%) (58.8%)
ลบ/บวก (ก าไร) / ขาดทุน จากอตัรา
แลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 510 538 5.5% 310 73 297 (4.2%) 306.8%
บวก รายจ่ายอื่นทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า 296 0 n/a 77 0 0 n/a n/a
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 3,505 3,463 (1.2%) 1,245 1,544 903 (27.5%) (41.5%)
ลบ ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจ
ควบคุม 1,404 1,235 (12.0%) 500 534 331 (33.8%) (38.0%)
ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน - ส่วนท่ี
เป็นของบริษทัใหญ่ 2,101 2,228 6.0% 745 1,011 571 (23.4%) (43.5%)
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานต่อหุน้
(บาทต่อหุน้) 0.81 0.85 6.0% 0.29 0.39 0.22 (23.4%) (43.5%)
จ านวนหุน้ทีใ่ชใ้นการค านวณ (ลา้นหุน้) 2,607 2,607 2,607 2,607 2,607 
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กำรเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งเงินทุน

• สินทรัพย์รวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.0 จาก ณ สิ้นปี 2563 เป็น 
142,512 ล้านบาท ณ วนัที่ 30 ก.ย. 2564 โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการขยายโครงการลงทุนทัง้ในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

• หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.4 จาก ณ สิ้นปี
2563 เป็น 87,707 ลา้นบาท ณ วนัที ่30 ก.ย. 2564 โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากเงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาว ส าหรบัพฒันาโครงการ
ทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้ง

• ส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.3 จาก ณ สิ้นปี 2563 เป็น 
40,217 ลา้นบาท ณ วนัที ่30 ก.ย. 2564 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
การเพิม่ขึน้ของก าไรสะสมในช่วงดงักล่าว

• ดงันัน้ จำกท่ีกล่ำวมำทัง้หมด อตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วน
ของผูถ้ือหุ้น คงท่ีท่ี 1.5 เท่า ณ วนัที ่30 ก.ย. 2564
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สถำนะ
ทำงกำรเงิน

งบแสดงสถานะการเงนิ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถำนะทำงกำรเงิน
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

31 ธ.ค. 63 30 ก.ย. 64 เปล่ียนแปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท

เงนิสด, รายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนชัว่คราว 19,992 27,124 35.7%

รวมสนิทรพัย์ 130,696  142,512 9.0%

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 77,370 87,707 13.4%

รวมหนี้สนิ 91,392 102,295 11.9%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 39,304 40,217 2.3%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ - บรษิทัใหญ่ 27,470 29,414 7.1%
อตัราส่วนหน้ีสินสทุธิต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 1.5 1.5 
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61%

43%

79%

40%

ABP1

ABP2

BPLC1

BGPM

% ความคบืหน้าโครงการ
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โครงกำรโรงไฟฟ้ำ
ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

(ความคบืหน้าในการกอ่สรา้ง ณ ปัจจุบนั)

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำท่ีอยู่
ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

โครงกำร ABP1 ABP2 BPLC1 BGPM #1&2

ก ำลงักำรผลิตติดตัง้ 
(เมกะวตัต)์

140 140 140 280

ก ำลงักำรผลิตไอน ้ำ
(ตนั/ชัว่โมง)

30 30 30 60

สดัส่วนกำรถือหุ้น 50.7% 51.2% 100.0% 70.0%

SCOD 2565 2565 2565 2565

สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ
30 เมกะวตัต์ /

25 ปี
30 เมกะวตัต์ /

25 ปี
30 เมกะวตัต์ / 

25 ปี
60 เมกะวตัต์ / 

25 ปี

U-Tapao (Phase 1 Hybrid Power Plant) 2

SPP Replacement1
ABP1

BPLC1

เฟส 1 เฟส 2

ประเภทเช้ือเพลิง
พลงังานแสงอาทติย์ +
ระบบกกัเกบ็พลงังาน

โรงงานไฟฟ้าพลงั
ความรอ้นรว่ม

ก ำลงักำรผลิตติดตัง้
18 เมกะวตัต ์+ 

50 เมกะวตัต-์ชัว่โมง
80 เมกะวตัต์

สดัส่วนกำรถือหุ้น 100.0% 100.0%

SCOD 2H’2565 สิน้ปี 2566

สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ
15 เมกะวตัต ์/ 

25 ปี
15 เมกะวตัต ์/ 

25 ปี

% ควำมคืบหน้ำโครงกำร 11.3% NTP 2565
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B.GRIMM  POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

COD 
วนัเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์
(Commercial Operation Date) 

EBITDA ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคา

EDL การไฟฟ้าลาว

EPC การด าเนินงานงานดา้นวศิวกรรม จดัหาอุปกรณ์และก่อสรา้ง

EVN การไฟฟ้าแห่งประเทศเวยีดนาม 

Ft คา่ไฟฟ้าผนัแปร 

FX อตัราแลกเปลีย่น

IPO
การเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทัว่ไป
ครัง้แรก

IU ลกูคา้อุตสาหกรรม

JV บรษิทัรว่มทุน

KWh / GWh กโิลวตัต-์ชัว่โมง / กกิะวตัต-์ชัว่โมง 

mmBtu ลา้นบทียีู (หน่วยทีใ่ชอ้า้งองิการใชก๊้าซธรรมชาต)ิ

NNP ก าไรสทุธจิากการด าเนินงาน

O&M การปฏบิตักิารและบ ารงุรกัษา

q-on-q เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสทีผ่า่นมา

SG&A คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 

y-on-y เปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงกบัปีทีผ่า่นมา

กกพ. คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน

กฟน. การไฟฟ้านครหลวง

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย

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

BGPAT1 บรษิทั บ.ีกรมิ อ่างทอง 1 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

BTW โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมบอ่ทอง วนิดฟ์ารม์ 1&2

BGPM บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(เอไออ-ีเอม็ทพี)ี 
(เดมิชื่อ บรษิทั โกลว ์เอสพพี ี1 จ ากดั – SPP1)

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 Plant Project 
(Xuan Cau)

Nam Che1 Nam Che 1 Hydro Power Project

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

PIC Progress Interchem

Ray Power Ray Power Supply Company Limited 

Solar WVO & 
CO-OP

โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบ
ตดิตัง้บนพืน้ดนิ ส าหรบัหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตร

XXHP Xenamnoy 2 and Xekatam 1 Hydro Power Project

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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