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เหตุการณ์ส าคญั
กำรเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของโครงกำรผลิตไฟฟ้ำ
พลงังำนแสงอำทิตย ์ในประเทศเวียดนำม                                                                    
โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ DT1&2 (โครงการ Xuan 
Cau) ก าลงัการผลติตดิตัง้ 420 เมกะวตัต์ ซึ่งเป็นโครงการผลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภูมภิาคอาเซยีน ไดเ้ปิดด าเนินการ
เชิงพาณิชย์เมื่อว ันที่ 3 มิ.ย. และ 13 ม .ิย. 2562 ตามล าดับ และ
โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ Phu Yen TTP (โครงการ 
Phu Yen) ก าลงัการผลติตดิตัง้ 257 เมกะวตัต์ ได้เปิดด าเนินการเชงิ
พาณิชย์เมื่อว ันที่ 10 มิ.ย . 2562 ทัง้สองโครงการสามารถเปิด
ด าเนินการเชงิพาณชิยไ์ดก้่อนระยะเวลาก าหนด และมคี่าใชจ้่ายในการ
ก่อสรา้งอยู่ภายใต้งบประมาณ รบัรูร้ายได ้183 ลา้นบาทใน Q2’2562 
ตามสญัญาซื้อขายไฟระยะเวลา 20 ปี กบัการไฟฟ้าเวยีดนาม (EVN)
ดว้ยอตัรารบัซื้อไฟฟ้าที ่9.35 เซนต์ดอลลารส์หรฐัต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ DT1&2 และโครงการ
Phu Yen TTP ไม่ไดร้บัผลกระทบจากปัญหาระบบสายส่งและการ
เชื่อมต่อ grid ในพื้นที่บริเวณตอนกลางของประเทศเวียดนาม 
เนื่องจากโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ DT1&2 ตัง้อยู่ที่
จงัหวดั Tay Ninh ในภาคตะวนัตกเฉียงใต้(ซึ่งเป็นพื้นทีท่ีไ่ม่มปัีญหา
สายส่ง) และโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ Phu Yen TTP
ขายไฟฟ้าใหแ้ก่ EVN ผ่านสายส่ง Tuy Hoa – Nha Trang 220kV ซึ่ง
grid มคีวามพรอ้มและเพยีงพอทีจ่ะรองรบัการจ าหน่ายไฟฟ้า ดังนัน้
ทัง้ 2 โครงการสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าและรบัรูร้ายไดจ้าก EVN เป็น
ปกตติัง้แต่เปิดด าเนินการเชงิพาณชิย์
ภายหลงัการเปิดด าเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน
ดงักล่าว ท าให้สดัส่วนก าลงัการผลติจากพลงังานหมุนเวยีนเพิม่ขึ้น
เป็น 30% จาก 8% ในขณะที่สดัส่วนก าลงัการผลติจากโครงการใน
ต่างประเทศเพิม่ขึน้เป็น 25% จาก 2% 

ความส าเรจ็ในการเปิดด าเนินการเชงิพาณชิยค์รัง้นี้ นับเป็นโครงการที ่
41 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่บรษิัทสามารถบรหิารจดัการการเปิด
ด าเนินการเชงิพาณชิย์ไดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนดในสญัญาซือ้ขายไฟ 
และภายใตง้บประมาณทีไ่ดอ้นุมตัิ
Refinance เงินกู้โครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์
เดอืน พ.ค. 2562 โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ในประเทศ
ไทย โ ค ร งก า ร  Solarwa แล ะ โ ค ร ง ก า ร  TPS Commercial ไ ด้
Refinance เงนิกูย้มื 2,200 ลา้นบาท ไปยงัสถาบนัการเงนิอกีแห่งหนึ่ง 
ระยะเวลา 14 ปี ซึง่สามารถลดอตัราดอกเบี้ยลงไดป้ระมาณ 2.0% ต่อ
ปี หรือราว 119 ล้านบาทตลอดอายุโครงการ นอกจากนี้ธุรกรรม
ดงักล่าวจะช่วยเพิม่กระแสเงนิสดประมาณ 84 ลา้นบาท
โครงการ Solarwa และโครงการ TPS Commercial เปิดด าเนินการ
เชงิพาณชิย์ในเดอืน ธ.ค. 2558 ก าลงัการผลติตดิตัง้ 46.5 เมกะวตัต์, 
ดว้ยอตัรารบัซื้อไฟฟ้า FiT 5.66 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ขายไฟฟ้า
ภายใตส้ญัญาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี กบัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค
กำรเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของ โรงไฟฟ้ำพลงังำนน ้ำ
ในสปป. ลำว
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า Nam Che 1 (Run of the river) ก าลงั
การผลิตติดตัง้ 15 เมกะวตัต์ ได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในวนัที ่
1 ม.ิย. 2562 ขายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าลาว (EDL) ตามสญัญาซื้อขาย
ไฟระยะเวลา 25 ปี ดว้ยอตัรารบัซื้อไฟฟ้าที ่6.5 เซนต์ดอลลาร์สหรฐั
ต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง โดยสามารถเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ได้ตาม
ก าหนดทีร่ะบุไวใ้นสญัญาซื้อขายไฟ และมคี่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งอยู่
ภายใตง้บประมาณทีไ่ดอ้นุมตัิ

เดินหน้ำเพ่ิมประสิทธิภำพโรงไฟฟ้ำ ABP5 ผ่ำนสัญญำ
ให้บริกำรระยะยำวกบั Siemens
หลงัจากโรงไฟฟ้า ABP3 ไดเ้ขา้ท าสญัญาใหบ้รกิารระยะยาวเพิ่มเตมิ 
(Long Term Services Agreement : LTSA) กับซี เมนส์ เพื่ อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊ าซ 
[เพื่อใหอ้ตัราการใชเ้ชื้อเพลงิ (heat rate) ลดลง, ลดจ านวนวนัทีใ่ชใ้น
การซ่อมบ ารุงหลกั (หรอืเพิม่วนัด าเนินงาน) 5-10 วนั และเพิม่ก าลงั
การผลติไฟฟ้าราว 7 เมกะวตัต์ต่อโครงการ] ในช่วงเดอืน ธ.ค. 2561 -
ม.ค. 2562 นัน้ ใน Q2’2562 ไดแ้สดงผลการเพิม่ประสทิธภิาพได้ตาม
เกณฑท์ัง้สิน้
เพื่อเร่งขยายผลประโยชน์จากการปรบัปรุงประสทิธภิาพนี้ ABP5 จะ
ด าเนินการ upgrade เครื่องผลติไฟฟ้ากงัหนัก๊าซตามสญัญาดังกล่าว
กบัซเีมนสใ์นช่วง Q3’2562 นี้
ควำมคืบหน้ำกำรพฒันำโรงไฟฟ้ำใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้ำเดิม
บรษิทัมโีรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม 5 โครงการทีเ่ขา้เกณฑ์การสรา้ง
โรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเดมิทีใ่หโ้ครงการ SPP ทีจ่ะ
หมดอายุสญัญาในระหว่างปี 2560-2568 สามารถสรา้งโรงไฟฟ้าใหม่
ภายใตส้ญัญาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี 

โครงการทัง้ 5 โครงการอยู่ระหว่างการพฒันา โดยมกี าหนดการเปิด
ด าเนินการเชงิพาณิชย์ในปี 2565 ซึ่งจะมกีารน าเทคโนโลยใีหม่ที่มี
ประสิทธภิาพมาใช้ เพื่อให้ม ัน่ใจว่าบริษัทจะสามารถให้บริการด้วย
คุณภาพทีส่งูแก่ลกูคา้อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง 
BGRIM ได้รบัรำงวลั Green Financing of the Year จำก
นิตยสำร The Asset
วนัที ่24 ม.ิย. 2562 บรษิัทไดร้บัรางวลั Green Financing of the 
Year จากงาน The Asset Triple A Asia Infrastructure  
Award 2019 จดัโดยนิตยสาร The Asset ณ ประเทศสงิคโปร์ ส าหรบั
ความส าเรจ็ในการออกหุ้นกู้ “กรนีบอนด์” มลูค่า 5,000 ลา้นบาท ซึ่ง
ถือเป็นหุ้นกู้รายแรกของประเทศไทยที่รบัรองโดย Climate Bonds 
Initiative

BGRIM ติดอนัดบัหุ้นยัง่ยืน ESG 100 ต่อเน่ือง 2 ปีซ้้อน
บริษัทได้รบัมอบประกาศนียบตัร ESG 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่ง
เป็น 1 ใน 100 ของบรษิทัจดทะเบยีนทีม่กีารด าเนินงานโดดเด่นดา้น
สิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล (Environmental, Social, and 
Governance - ESG) ในกลุ่มทรพัยากร (Resource)
การไดร้บัคดัเลอืกในครัง้นี้ แสดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัมคีวามมุ่งมัน่และให้
ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ ทัง้ใน ด้าน
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ควบคู่ไปกบัการค านึงถงึประโยชน์
ของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี เพื่อใหเ้รากา้วเป็นบรษิทัพลังงานชัน้น าระดบั
สากลทีม่ฐีานการเตบิโตทีแ่ขง็แกร่งและยัง่ยนื

โครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำงมีควำมคืบหน้ำตำมแผน
โครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม Interchem ก าลงัการผลติตดิตัง้ 
4.8 เมกะวตัต์ ปัจจุบนัมคีวามคบืหน้าในการก่อสรา้งรอ้ยละ 50.7 ซึ่ง
อยู่ระหว่างการเทเสาและท าระบบสายดินโดยมีก าหนดการเปิด
ด าเนินการเชงิพาณชิยใ์นเดอืน ธ.ค. 2562

1

ค านิยาม & ชื่อโครงการผลประกอบการทางการเงนิ สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้งข้อมูลสรปุ
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รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร
• รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร เพ่ิมขึ้นจำกช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน (y-on-y) ร้อยละ 23.4 ส ำหรบั Q2’2562 เป็น 10,866
ลา้นบาท และร้อยละ 24.5 ส ำหรบั 6M’2562 เป็น 21,123 ลา้นบาท
โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 1) ก าลงัการผลติทีเ่พิม่ขึน้ 989 เมกะวตัต์ 
ในระหว่าง Q2’2561 – Q2’2562 จากการเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์
12 โครงการ (โครงการ SPP 2 โครงการ , โครงการผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ในประเทศไทย 7 โครงการ, โครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานน ้ าในลาว 1 โครงการ และโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ในเวียดนาม 2 โครงการ), 2) การซื้อหุ้นโครงการ 
BGYSP เพิม่รอ้ยละ 51 ในเดอืน ก.ค. 2561 และการเขา้ซื้อโครงการ 
SPP1 124 เมกะวตัต์ ในเดอืน ม .ีค. 2562 และ 3) การเพิม่ขึน้ของ
ราคาขายไฟฟ้าและไอน ้าต่อหน่วย

EBITDA
• EBITDA เ พ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 18.5 ส ำหรับ Q2’2562 เป็น 

2,808 ล้านบาท และร้อยละ 13.8 ส ำหรบั 6M’2562 เป็น 5,221 
ล้านบาท เนื่องจากการขยายธุรกิจจากการเปิดด าเนินการเชิง
พาณชิยข์องโรงไฟฟ้าใหม่ และการเขา้ซื้อกจิการ ดงักล่าวขา้งตน้

• อตัรำก ำไร EBITDA เพ่ิมขึ้นจำกไตรมำสก่อนหน้ำ (q-on-q) มำ
ท่ีร้อยละ 25.8 ส ำหรบั Q2’2562 เนื่องจาก 1) การลดลงรอ้ยละ 2.4 
q-o-q ของราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย ขณะที่ค่า Ft คงที่ 2) ไม่มี
แผนการหยุดซ่อมบ ารุง และ 3) การเปิดด าเนินการของโครงการผลติ
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งให้อตัราก าไร 
EBITDA ทีส่งู

• แม้ว่าจะปรบัลดลงเล็กน้อย y-on-y จากการเพิ่มขึ้นของราคาก๊าซ
ธรรมชาติเฉลี่ยที่ร้อยละ 13.8 ส าหรบั 6M’2562 และร้อยละ 9.4 
ส าหรบั Q2’2562 ในขณะทีก่ารปรบัขึน้ของค่า Ft ทีค่่อนขา้งล่าชา้  

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

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ส ำหรบั Q2’2562 เพ่ิมขึ้น q-on-q  
ร้อยละ 29.0 / ร้อยละ 25.7  เป็น 886 ล้านบาท / 557 ล้านบาท 
เนื่องจาก 1) การด าเนินงานของโรงไฟฟ้าใหม่ น ้าแจ1 และโครงการ
ผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ในประเทศเวยีดนาม, 2) การรบัรูผ้ล
ด าเนินงานเตม็ไตรมาสของโครงการ SPP1,  3) ราคาก๊าซธรรมชาติ
เฉลี่ยลดลงร้อยละ 2.4 ขณะที่ค่า Ft คงที่ และ 4) ปริมาณการใช้
เชื้อเพลงิ (heat rate) ของ ABP3 ที่ลดลงหลงัจากการ upgrade 
เครือ่งผลติไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ แมว้่าจะไดร้บัผลกระทบชัว่คราวจากการ
ปรบัปรุงสายส่งของ กฟผ. 

• อย่ำงไรกดี็ ลดลงร้อยละ 17.3 / ร้อยละ 19.0 y-on-y มสีาเหตุหลกั
มาจาก 1) ผลกระทบลบสุทธ ิ111 ล้านบาทจากปัจจยัภายนอก 
[ประกอบไปดว้ย 1.1) ผลกระทบลบจ านวน 71 ลา้นบาท จากราคา
ก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 9.4 y-on-y ขณะทีร่าคาขายไฟ-
ลกูคา้อุตสาหกรรม เพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 0.9 และ 1.2) ผลกระทบลบ
ชัว่คราว 40 ลา้นบาท จากการปรบัปรุงสายส่ง 500 kV ของ กฟผ. ที่
สถานีย่อยหนองโชค-ปลวกแดง ระหว่างวนัที ่15 พ.ค. - 30 ม.ิย. (ซึ่ง
จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลประกอบการปี 2562 
เนื่องจาก กฟผ. จะรบัซื้อไฟเพิม่เพื่อชดเชยในช่วงครึ่งปีหลงั)] และ
2) รายการทีไ่ม่เกดิขึน้ประจ าจ านวน 125 ลา้นบาท (จากการบนัทกึ
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่เกดิขึ้นจรงิ จากการ refinance เงนิกู้
โครงการ BIP ในเดือน พ .ค. 2561) โดยปัจจัยเหล่านี้ได้ร ับการ
ชดเชยเพยีงบางส่วนจาก การสรา้งก าไร 105 ลา้นบาท จากการเปิด
ด าเนินการของโรงไฟฟ้าใหมแ่ละการลดตน้ทุนทางการเงนิ 

• ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน / ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน –
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ ส ำหรบั 6M’2562 ลดลงร้อยละ 17.3 /
ร้อยละ 16.7 y-on-y เป็น 1,573 ล้านบาท / 1,000 ล้านบาท จาก
ปัจจยัทีก่ล่าวมาขา้งตน้

ค านิยาม & ชื่อโครงการผลประกอบการทางการเงนิ สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้งข้อมูลสรปุ

2

ข้อมลูสรปุ

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั
6M’61 6M’62

เปล่ียน 
แปลง

Q2’61 Q1’62 Q2’62
เปล่ียน 
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 16,961 21,123 24.5% 8,805 10,257 10,866 23.4% 5.9%

EBITDA* 4,587 5,221 13.8% 2,369 2,413 2,808 18.5% 16.4%

ก าไรสุทธิ 1,519 1,874 23.4% 316 835 1,038 228.5% 24.3%

ก าไรสุทธิ - ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 938 1,158 23.5% 215 532 626 191.2% 17.7%

ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน** 1,901 1,573 -17.3% 1,071 687 886 -17.3% 29.0%
ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงาน–ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั
ใหญ่ 1,200 1,000 -16.7% 688 443 557 -19.0% 25.7%
อตัรำก ำไร EBITDA (%) 27.0% 24.7% 26.9% 23.5% 25.8%

อตัรำก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน (%) 11.2% 7.4% 12.2% 6.7% 8.2%
สดัส่วนก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน – ส่วนท่ี
เป็นของบริษทัใหญ่ (%) 63.1% 63.6% 64.2% 64.5% 62.9%

หมายเหตุ:
*EBITDA = ก าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษเีงนิได,้ คา่เสือ่มและคา่ตดัจ าหน่าย - ราย ได ้(รายจา่ย) ทีไ่มเ่กดิขึน้ประจ า
**ก าไรสุทธจิากการด าเนนิงาน = ก าไรสุทธ ิ-ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ – รายได ้(รายจา่ย) ทีไ่มเ่กดิขึน้ประจ า 
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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

24.9 ส ำหรบั Q2’2562 เป็น 7,117 ลา้นบาท และร้อยละ 30.8
ส ำหรบั 6M’2562 เป็น 14,029 ลา้นบาท
• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ กฟผ. เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 

16.1 ส ำหรบั Q2’2562 เป็น 2,199 กิกะวตัต์-ชัว่โมง และ
ร้อยละ 18.7 ส ำหรบั 6M’2562 เป็น 4,326 กกิะวตัต์-
ชัว่โมง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปิดด าเนินการเชิง
พาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้า ABPR4 และ ABPR5 ใน
เดอืน ม.ิย. และ ต.ค. 2561 ตามล าดบั และการเพิม่ขึน้ของ
หน่วยขายจากการซื้อ SPP1 ในเดอืน ม.ีค. 2562

• รำคำขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. ต่อหน่วย เพ่ิมขึ้น y-on-y
ร้อยละ 7.6 ส ำหรบั Q2’2562 และร้อยละ 10.2 ส ำหรับ 
6M’2562 เป็น 3.24 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง เนื่องจากการ
เพิม่ขึน้ของค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ซึ่งอ้างองิ
ตามราคาก๊าซธรรมชาตทิีเ่พิม่ขึน้ในช่วงทีผ่่านมา

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรม
ในประเทศไทย 
• รำยไ ด้จำกกำรขำยไฟฟ้ำใ ห้แ ก่ลูก ค้ำอุตสำหกรรม

ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 4.4 ส ำหรบั Q2’2562
และ 6M’2562 เป็น 2,580 ลา้นบาท และเป็น 5,139 ล้านบาท 
ตามล าดบั
• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมในประเทศ

ไทยเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 3.4 ส ำหรับ Q2’2562 เป็น
783 กิกะวัตต์-ชัว่โมง และร้อยละ 3.5 ส ำหรบั 6M’2562
เป็น 1,558 กกิะวตัต์-ชัว่โมง โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 1) การ
เพิม่ขึ้นของลูกคา้ใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  ระยอง 
โดยเฉพาะจากโรงไฟฟ้าใหม่ทีเ่ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ใน
ปี 2561 2) การรวมลูกค้าอุตสาหกรรมของ SPP1 ในนิคม
อุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) และ 3)
การเพิม่ขึน้ของความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของลกูคา้อุตสาหกรรม
รายเดมิในนิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี1 และสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี

• รำคำขำยไฟให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมในประเทศไทย
เ พ่ิม ขึ้น  y-on-y ร้ อยละ  0 . 9  ส ำหรับ  Q2’2562 และ 
6M’2562 เป็น 3.30 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ซึ่งเป็นไปตาม
การเปลีย่นแปลงของค่า Ft ทีป่ระกาศโดย กกพ.

6M’61 6M’62
เปล่ียน 
แปลง

Q2’61 Q1’62 Q2’62
เปล่ียน 
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า
รายไดก้ารขายไฟฟ้าให้ กฟผ. 10,729 14,029 30.8% 5,697 6,912 7,117 24.9% 3.0%
รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหลู้กคา้อตุสาหกรรมในไทย 4,922 5,139 4.4% 2,472 2,559 2,580 4.4% 0.8%
รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหล้กูคา้อตุสาหกรรมใน
เวยีดนาม 561 590 5.2% 300 269 321 7.0% 19.3%
รายไดก้ารขายไฟฟ้าให้ กฝภ. 35 355 914.3% 17 174 181 964.7% 4.0%
รายไดก้ารขายไฟฟ้าให้ กฟน. 0 65 n/a 0 32 33 n/a 3.1%
รวมรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าลาว 51 44 -13.7% 43 6 38 -11.6% 533.3%
รวมรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าเวยีดนาม 0 183 n/a 0 0 183 n/a n/a
รวมรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ 16,298 20,406 25.2% 8,529 9,952 10,453 22.6% 5.0%
รายไดจ้ากการขายไอน ้า 265 410 54.7% 128 192 218 70.3% 13.5%
รายไดจ้ากการขาย Demineralized Water 0 15 n/a 0 4 11 n/a 175.0%
รายไดอ้ื่นจากการขายและการใหบ้รกิาร 398 292 -26.6% 148 109 184 24.3% 68.8%
รวมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 16,961 21,123 24.5% 8,805 10,257 10,866 23.4% 5.9%
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รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำม
• รำยไ ด้จำกกำรขำยไฟฟ้ำใ ห้แ ก่ลูก ค้ ำอุตสำหกรรม

ในประเทศเวียดนำม เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 7.0 ส ำหรับ
Q2’2562 เป็น 321 ลา้นบาท และร้อยละ 5.2 ส ำหรบั 6M’2562 
เป็น 590 ลา้นบาท

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมในประเทศ
เวียดนำม เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 3.3 ส ำหรบั Q2’2562
และ 6M’2562 เป็น 131 กิกะวตัต์-ชัว่โมง และ 247 กิกะ
วัตต์-ชัว่โมง ตามล าดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากความ
ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ของลกูคา้รายเดมิ

• รำคำขำยไฟฟ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำมเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 3.8 ส ำหรับ
Q2’2562 เป็น 2.45 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัว่โมง และร้อยละ 
1.7 ส ำหรบั 6M’2562 เป็น 2.39 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัว่โมง
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาขายปลีกที่
บรษิทัย่อยของ EVN เรยีกเก็บ ซึ่งกลุ่มบรษิัท ขายไฟฟ้าใน
ราคาทีเ่ป็นส่วนเพิม่จากราคาขายปลกีทีบ่รษิทัยอ่ยของ EVN
เรยีกเกบ็ (cost plus margin) 

รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทย
• รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน

ประเทศไทยเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 70.3 ส ำหรบั Q2’2562
เป็น 218 ลา้นบาท และร้อยละ 54.7 ส ำหรบั 6M’2562 เป็น 410
ลา้นบาท

• ปริมำณไอน ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมในประเทศ
ไทยเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 78.6 ส ำหรบั Q2’2562 เป็น
211,779 ตัน  และร้อยละ 50.4 ส ำหรับ 6M’2562 เ ป็น 
377,030 ตัน โดยมีสาเหตุมาจากการรวมลูกค้าไอน ้ า
อุตสาหกรรมของ SPP1 ในนิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ 
ตะวนัออก (มาบตาพุด) และมคีวามตอ้งการใชไ้อน ้าทีเ่พิม่ขึน้
ของลกูคา้อุตสาหกรรมรายเดมิ

• รำคำขำยไอน ้ ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทย ส ำหรบั Q2’2562 มีอตัรำลดลงร้อยละ 4.5
y-on-y เป็น 1,029.11 บาทต่อตัน จากการรวมรายได้จาก
การขายไอน ้าของ SPP1 (ซึ่งมรีาคาขายต่อหน่วยน้อยกว่า
โครงการอื่น) ตัง้แต่เดือน มี.ค.2562 เป็นต้นมา ขณะที่
6M’2562 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.1  y-on-y เป็น 1,087.98 บาท
ต่อตัน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8      
y-on-y ของราคาก๊าชธรรมชาติเฉลี่ย แมจ้ะมกีารรวมรายได้
จากการขายไอน ้าของ SPP1 แลว้กต็าม

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

964.7 ส ำหรบั Q2’2562 เป็น 181 ล้านบาท และร้อยละ 914.3 
ส ำหรบั 6M’2562 เป็น 355 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 1) 
การรวมงบการเงนิของ BGYSP หลงัจากถือหุ้นเพิม่จากร้อยละ 
49 เป็นรอ้ยละ 100 ในไตรมาสที ่3 ปี 2561 และ 2) รายไดจ้าก  
โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนพื้นดนิ 
ส าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ก าลงัการ
ผลิตติดตัง้ 10.8 เมกะวัตต์ ซึ่งเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์        
ในเดอืน ธ.ค. 2561

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟน.
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟน. ส ำหรบั Q2’2562 อยู่ที ่

33 ลา้นบาท และส ำหรบั 6M’2562 อยู่ที ่65 ลา้น จากโครงการ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนพื้นดิน ส าหรบั
หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ก าลงัการผลิต
ติดตัง้ 20.0 เมกะวตัต์ ซึ่งเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ ในปลาย
เดอืน ธ.ค. 2561

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำเวียดนำม
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำเวียดนำมส ำหรบั 

Q2’2562 และ 6M’2562 อยู่ที่  183 ล้านบาท จากการเปิด
ด าเนินการของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศเวียดนาม ก าลงัการผลิตติดตัง้ 677 เมกะวตัต์ ได้แก่
โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์  Dau Tieng 1 และ Dau
Tieng 2 ซึง่เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ เมือ่วนัที ่3 ม.ิย. และ 13 
มิ.ย .  2562 ตามล าดับ และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย์ Phu Yen TTP ซึ่งเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ เมือ่
วนัที ่10 ม.ิย. 2562

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำว
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำวลดลง y-on-y

ร้อยละ 11.6 ส ำหรบั Q2’2562 เป็น 38 ลา้นบาท และร้อยละ
13.7 ส ำหรบั 6M’2562 เป็น 44 ลา้นบาท เนื่องจากการลดลงของ
ปรมิาณน ้า

รำยได้อ่ืนจำกกำรขำยและกำรให้บริกำร
• รำยได้อ่ืนจำกกำรขำยและกำรให้บริกำร ส ำหรบั Q2’2562

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.3 y-on-y เป็น 184 ล้านบาท และส ำหรบั 
6M’2562 ลดลงร้อยละ 26.6 y-on-y เป็น 292 ลา้นบาท โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการบันทึกรายได้จากการก่อสร้างภายใต้
ขอ้ตกลงสมัปทาน ซึง่จะรบัรูต้ามความคบืหน้าในการก่อสรา้งของ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า Nam Che1 ในประเทศสาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว ตามหลกัการลงบญัชี TFRIC 12 -
Concession Agreement

4

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งรายได้

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง



B.GRIMM  POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร

5

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งรายได้

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

ตำรำงท่ี 1: ปริมำณไฟฟ้ำและไอน ้ำท่ีขำย

6M’61 6M’62
เปล่ียน
แปลง

Q2’61 Q1’62 Q2’62
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ กฟผ. 3,644 4,326 18.7% 1,894 2,127 2,199 16.1% 3.4%
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลูกค้ำอตุสำหกรรมในไทย
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุรี 796 792 -0.5% 403 395 397 -1.5% 0.4%
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 175 229 30.6% 90 106 123 36.4% 15.5%
นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 349 338 -3.1% 173 172 166 -4.4% -3.9%
นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุรี 1 112 114 1.9% 54 57 57 5.3% -0.9%
สวนอตุสาหกรรมบางกะดี 74 76 2.7% 37 38 38 2.2% -2.0%
นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) 0 9 n/a 0 6 3 n/a -44.8%
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลูกค้ำอตุสำหกรรมในไทย 1,506 1,558 3.5% 757 775 783 3.4% 1.0%
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลูกค้ำอตุสำหกรรมในเวียดนำม 239 247 3.3% 127 116 131 3.3% 13.6%

6M’61 6M’62
เปล่ียน
แปลง

Q2’61 Q1’62 Q2’62
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ตนั ตนั y-on-y ตนั ตนั ตนั y-on-y q-on-q
ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุรี 68,459 74,818 9.3% 33,742 37,477 37,341 10.7% -0.4%
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 71,145 69,320 -2.6% 32,227 33,646 35,674 10.7% 6.0%
นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 111,052 115,249 3.8% 52,599 56,245 59,004 12.2% 4.9%
นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) 0 117,644 n/a 0 37,883 79,761 n/a 110.5%
ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย 250,655 377,030 50.4% 118,568 165,250 211,779 78.6% 28.2%

ตำรำงท่ี 2: รำคำขำยต่อหน่วย

หน่วย 6M’61 6M’62
เปล่ียน
แปลง

Q2’61 Q1’62 Q2’62
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

ราคาไฟฟ้า - กฟผ. บาทต่อ kWh 2.94 3.24 10.2% 3.01 3.25 3.24 7.6% -0.3%
ราคาขายไฟฟ้า –
ลูกคา้อตุสาหกรรมในไทย บาทต่อ kWh 3.27 3.30 0.9% 3.27 3.30 3.30 0.9% 0.0%
ราคาขายไฟฟ้า –
ลูกคา้อตุสาหกรรมในเวยีดนาม บาทต่อ kWh 2.35 2.39 1.7% 2.36 2.32 2.45 3.8% 5.6%
ราคาขายไอน ้า –
ลูกคา้อตุสาหกรรมในไทย บาทต่อตนั 1,055.70 1,087.98 3.1% 1,078.14 1,163.43 1,029.11 -4.5% -11.5%

ราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ บาทต่อลา้น BTU 244.28 277.98 13.8% 250.98 281.42 274.66 9.4% -2.4%
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ต้นทุนค่ำกำ๊ซ้ธรรมชำติ
• ต้นทุนก๊ำซ้ธรรมชำติเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 24.5 ส ำหรบั 

Q2’2562 เ ป็น 6,575 ล้านบาท และร้อยละ 30.6 ส ำหรับ 
6M’2562 เป็น 13,078 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปรมิาณ
การใชก้๊าซธรรมชาตทิีเ่พิม่ขึน้จากการผลติไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้และการ
เพิม่ขึ้นของราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งอ้างอิงกบักบัราคาเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนกัของก๊าซธรรมชาตทิัง้หมดของ ปตท.

ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำของประเทศเวียดนำม
• ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำท่ีซ้ื้อจำกบริษทัย่อยของ EVN เพ่ิมขึ้น y-on-y

ร้อยละ 8.2 ส ำหรบั Q2’2562 เป็น 291 ลา้นบาท และร้อยละ 
6.5 ส ำหรับ 6M’2562 เป็น 537 ล้านบาท สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ ลูกค้า
อุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม

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

ร้อยละ 35.9 ส ำหรบั Q2’2562 เป็น 629 ลา้นบาท และร้อยละ
38.6 ส ำหรบั 6M’2562 เป็น 1,252 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้า 
ABPR4, ABPR5 โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์
แบบตดิตัง้บนพื้นดนิ ส าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาค
การเกษตร, โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ Dau Tieng 
1 และ Dau Tieng 2,   Phu Yen TTP และ โครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานน ้า Nam Che 1

ต้นทุนอ่ืนของกำรขำยและกำรให้บริกำร
• ต้นทุนอ่ืนของกำรขำยและกำรให้บริกำร ส ำหรบั Q2’2562

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.5 y-on-y เป็น 329 ล้านบาท และส ำหรบั 
6M’2562 ลดลงร้อยละ 7.0 y-on-y เป็น 567 ล้านบาท โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการบนัทกึต้นทุนจากการก่อสร้างตามความ
คืบหน้าการก่อสร้างของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน ้ า 
Nam Che 1

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 37.5

ส ำหรบั Q2’2562 เป็น 392 ลา้นบาท และร้อยละ 30.2 ส ำหรบั 
6M’2562 เป็น 720 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเปิด
ด า เนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าใหม่  ในปี
2561 ดงักล่าวขา้งตน้
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งตน้ทุน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

6M’61 6M’62
เปล่ียน
แปลง

Q2’61 Q1’62 Q2’62
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q
ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร
ตน้ทุนก๊าซธรรมชาติ 10,011 13,078 30.6% 5,283 6,503 6,575 24.5% 1.1%
ตน้ทุนค่าไฟฟ้าของประเทศเวยีดนาม 504 537 6.5% 269 246 291 8.2% 18.3%
ตน้ทุนการด าเนินงานและการ
บ ารุงรกัษา 903 1,252 38.6% 463 623 629 35.9% 1.0%
ตน้ทุนอื่น 610 567 -7.0% 260 239 329 26.5% 37.7%
รวมต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร
(ไมร่วม ค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) 12,028 15,435 28.3% 6,275 7,611 7,824 24.7% 2.8%
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร
(SG&A) 553 720 30.2% 285 328 392 37.5% 19.5%
ค่าเสือ่มราคา - COGS 1,424 2,020 41.9% 740 947 1,073 45.0% 13.3%
ค่าเสือ่มราคา - SG&A 85 44 -48.2% 43 21 23 -46.5% 9.5%
ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 14,090 18,219 29.3% 7,343 8,907 9,312 26.8% 4.5%
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รำยได้อ่ืนๆ

• รำยได้อ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 19.0 ส ำหรบั Q2’2562
เ ป็ น  69 ล้ านบาท  และร้ อยละ  46.3 ส ำหรับ  6M’2562            
เป็น 117 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเปลีย่นแปลงของ
ดอกเบีย้รบั

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทรว่ม
และกำรรว่มค้ำ

• ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำลดลง y-on-y
ร้อยละ 62.3 ส ำหรบั Q2’2562 เป็น 20 ลา้นบาท และร้อยละ 
51.0 ส ำหรบั 6M’2562 เป็น 51 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมา
จาก 1) การเปลี่ยนแปลงวธิกีารลงบญัชสี าหรบัส่วนแบ่งรายได้
ของโครงการ BGYSP จากวธิีส่วนได้เสีย (Equity Method) มา
เป็นการรวมงบการเงนิ (Consolidation Method) หลงัจากถอืหุ้น
เพิม่จากร้อยละ 49 เป็นรอ้ยละ 100 ในไตรมาสที ่3 ของปี 2561
2) ส่วนแบ่งก าไรทีล่ดลงจากบรษิทัร่วม ABPIF และ 3) ส่วนแบ่ง
ก าไรที่ลดลงจากบริษัทร่วม BGSENA เนื่องจากมีการบันทึก
ค่าใช้จ่ายในการ Refinance จ านวน 9 ล้านบาท ในเดือน พ.ค. 
2562

ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน

• บริษัทบนัทึกขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียน 26 ล้ำนบำท 
ส ำหรบั Q2’2562 และ 15 ล้ำนบำท ส ำหรบั 6M’2562 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการบนัทกึขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ไม่
เกดิขึน้จรงิ จากสนิทรพัยอ์ื่นๆ
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

รายการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

6M’61 6M’62
เปล่ียน
แปลง

Q2’61 Q1’62 Q2’62
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

รายไดอ้ื่น 80 117 46.3% 58 48 69 19.0% 43.8%
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)
จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม
และการร่วมคา้ 104 51 -51.0% 53 30 20 -62.3% -33.3%
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปลีย่น 0 (15) n/a 94 11 (26) n/a n/a
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ตน้ทุนทางการเงนิ และรายได/้คา่ใชจ้า่ย ภาษเีงนิได้

8

ต้นทุนทำงกำรเงิน
• ต้นทุนทำงกำรเงินลดลง y-on-y ร้อยละ 61.1 ส ำหรบั Q2’2562

เป็น 517 ลา้นบาท และร้อยละ 27.3 ส ำหรบั 6M’2562 เป็น
1,071 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
• ดอกเบีย้จ่ายแก่ ABPIF: ลดลง y-on-y รอ้ยละ 27.9 ส าหรบั

Q2’2562 เป็น 49 ลา้นบาท และรอ้ยละ 23.0 ส าหรบั
6M’2562 เป็น 104 ลา้นบาท ตามก าหนดการเงนิน าส่งจาก
ABP1 และ ABP2;

• ผลก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ย ัง ไม่ เกิดขึ้นจริงจา ก        
กจิกรรมจดัหาเงนิกูย้มื ส าหรบั Q2’2562: สาเหตุหลกัมาจาก
เงนิกู้ยมืสกุลดอลลาร์สหรฐั; บริษัทบนัทกึผลก าไรจากอัตรา
แลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 277 ลา้นบาท ส าหรบั Q2’2562 
จากการที่สกุลเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ 
ในช่วงเวลาดงักล่าว ขณะทีม่ผีลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนที่
ยงัไมเ่กดิขึน้จรงิ 713 ลา้นบาท ส าหรบั Q2’2561 จากสกุลเงนิ
บาททีอ่่อนค่าเมือ่เทยีบกบัดอลลารส์หรฐัในช่วงเวลาดงักล่าว

• ผลก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ย ังไม่ เกิดขึ้นจริงจา ก         
กจิกรรมจดัหาเงนิกู้ยมื ส าหรบั 6M’2562: สาเหตุหลกัมาจาก
เงนิกูย้มืสกุลดอลลาร์สหรฐั; บรษิทับนัทกึผลก าไรจากอตัรา
แลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกดิขึ้นจรงิ 446 ล้านบาท จากการที่สกุล
เงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเวล า
ดงักล่าว ขณะทีบ่นัทกึผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่
เกดิขึน้จรงิ 247 ลา้นบาท ส าหรบั 6M’2561 จากสกุลเงนิบาท
ที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาดังกล่าว

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

• ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 181.8 ส ำหรบั 
Q2’2562 เป็น 62 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึ้น
ของก าไรก่อนภาษีเงนิได ้และการบนัทกึรายได้ภาษีเงนิไดร้อการ
ตดับญัชทีีล่ดลง และร้อยละ 85.0 ส ำหรบั 6M’2562 เป็น 111 ลา้น
บาท เนื่องมาจาก การบนัทกึค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได้รอการตัดบญัช ี
เทยีบกบัรายไดภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีใน 6M’2561

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

6M’61 6M’62
เปล่ียน
แปลง

Q2’61 Q1’62 Q2’62
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

ต้นทุนทำงกำรเงิน
ดอกเบีย้จ่าย 1,119 1,325 18.4% 587 652 673 14.7% 3.2%
ดอกเบีย้จ่ายแก่ ABPIF 135 104 -23.0% 68 56 49 -27.9% -12.5%
ดอกเบีย้จ่ายจากเจา้หนี้ค่าก่อสรา้งทีค่รบ
ก าหนดช าระเกนิกว่าหนึ่งปี 0 27 n/a 0 0 27 n/a n/a
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น
ทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 247 (446) n/a 713 (170) (277) n/a 62.9%
ตน้ทุนทางการเงนิอื่น (27) 61 n/a (39) 16 45 n/a 181.3%
รวมต้นทุนทำงกำรเงิน 1,474 1,071 -27.3% 1,329 554 517 -61.1% -6.7%
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 137 109 -20.4% 50 41 68 36.0% 65.9%
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได้
รอการตดับญัชี (77) 2 n/a (28) 8 (6) -78.6% n/a
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้ 60 111 85.0% 22 49 62 181.8% 26.5%
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ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน
• ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน / ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน –

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ส ำหรบั Q2’2562 เพ่ิมขึ้น q-on-q 
ร้อยละ 29.0 / ร้อยละ 25.7  เป็น 886 ล้านบาท/ 557 ล้านบาท มี
สาเหตุหลกัมาจาก 1) การด าเนินงานของโรงไฟฟ้าใหม่ น ้าแจ1 และ
โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ในประเทศเวยีดนาม, 2) การ
รบัรู้ผลด าเนินงานเต็มไตรมาสของโครงการ SPP1,  3) ราคาก๊าซ
ธรรมชาติเฉลี่ยลดลงร้อยละ 2.4 ขณะที่ค่า Ft คงที่ และ 4) ปรมิาณ
การใชเ้ชือ้เพลงิ (heat rate) ของ ABP3 ทีล่ดลงหลงัจากการ upgrade 
เครือ่งผลติไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ แมว้่าจะไดร้บัผลกระทบชัว่คราวจากการ
ปรบัปรุงสายส่งของ กฟผ. 

• อย่ำงไรกดี็ ลดลงร้อยละ 17.3 / ร้อยละ 19.0 y-on-y มสีาเหตุหลกั
มาจาก 1) ผลกระทบลบสุทธจิ านวน 111 ลา้นบาทจากปัจจยัภายนอก
[ประกอบไปดว้ย 1.1) ผลกระทบจ านวน 71 ลา้นบาท จากการเพิม่ขึ้น
รอ้ยละ 9.4 y-on-y ของราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ ขณะทีร่าคาขายไฟ-
ลูกคา้อุตสาหกรรมในประเทศไทย เพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 0.9 และ 1.2) 
ผลกระทบชัว่คราว 40 ลา้นบาท จากการปรบัปรุงสายส่ง 500 kV ของ
กฟผ. ที่สถานีย่อยหนองโชค-ปลวกแดง ระหว่างวนัที ่15 พ.ค. - 30 
ม.ิย. (ซึง่จะไมส่่งผลกระทบอยา่งมนียัส าคญัต่อผลประกอบการปี 2562 
เนื่องจาก กฟผ. จะรบัซื้อไฟเพิม่เพือ่ชดเชยในช่วงครึง่ปีหลงั)] และ 2)
รายการทีไ่มเ่กดิขึน้ประจ าจ านวน 125 ลา้นบาท (จากการบนัทกึก าไร
จากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิ จากการ refinance เงนิกูโ้ครงการ 
BIP ในเดือน พ.ค. 2561) โดยปัจจยัเหล่านี้ได้รบัการชดเชยเพียง
บางส่วนจาก การสร้างก าไร 105 ล้านบาท จากการเปิดด าเนินการ
ของโรงไฟฟ้าใหมแ่ละการลดตน้ทุนทางการเงนิ 

• ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน / ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน –
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ส ำหรบั 6M’2562 ลดลงร้อยละ 17.3 /
ร้อยละ 16.7 y-on-y เป็น 1,573 ล้านบาท / 1,000 ล้านบาท จาก
ปัจจยัทีก่ล่าวมาขา้งตน้

โดยมกีารปรบัปรุงรายการก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ส าหรบั Q2’2562 
จากรายการดงันี้ 

• ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง จ านวน 245 
ลา้นบาท จากหนี้สนิสุทธทิีเ่ป็นสกุลดอลลาร์สหรฐั ขณะทีส่กุลเงนิ
บาทแขง็ค่าเมือ่เทยีบกบัดอลลารส์หรฐัในช่วงเวลาดงักล่าว;

• รำยจ่ำยอ่ืนท่ีไม่เกิดขึ้นเป็นประจ ำ จ านวน 92 ลา้นบาท โดยมี
สาเหตุมาจาก ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจ าจากการตั ้งส ารอง
เพิม่เตมิของค่าชดเชยส าหรบัพนักงานทีเ่กษียณอายุ และมอีายุ
งานมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน จ านวน 51 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายส าหรบัพนักงานของ
บริษัทเพื่อให้ท างานอยู่ร่วมกบัองค์กรที่จดัสรรให้ในช่วง IPO
จ านวน 15 ลา้นบาท, ค่าใชจ้่ายในการ Refinance ของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จ านวน 9 ล้านบาท และการตัด
จ าหน่ายวสัดุส ารองคลงั จ านวน 17 ลา้นบาท

โดยมกีารปรบัปรุงรายการก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ส าหรบั 6M’2562 
จากรายการดงันี้ 

• ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง จ านวน 425
ลา้นบาท จากหนี้สนิสุทธทิีเ่ป็นสกุลดอลลาร์สหรฐั ขณะทีส่กุลเงนิ
บาทแขง็ค่าเมือ่เทยีบกบัดอลลารส์หรฐัช่วงเวลาดงักล่าว;

• รำยจ่ำยอ่ืนท่ีไม่เกิดขึน้เป็นประจ ำ จ านวน 124 ลา้นบาท โดยมี
สาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจ าจากการตั ้งส ารอง
เพิม่เตมิของค่าชดเชย ส าหรบัพนักงานทีเ่กษียณอายุ ตามทีร่ะบุ
ข้างต้น จ านวน 51 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายส าหรับพนักงานของ
บริษัทเพื่อให้ท างานอยู่ร่วมกับองค์กรที่จ ัดสรรให้ในช่วง IPO
จ านวน 29 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายในการ Refinance ของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ จ านวน 9 ล้านบาท และการตัด
จ าหน่ายวสัดุส ารองคลงั จ านวน 35 ลา้นบาท
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ก าไรสทุธจิากการด าเนินงาน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

6M’61 6M’62
เปล่ียน
แปลง

Q2’61 Q1’62 Q2’62
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q
ก าไรส าหรบังวด 1,519 1,874 23.4% 316 835 1,038 228.5% 24.3%
บวก (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่
เกดิขึน้ 217 (425) n/a 616 (180) (245) n/a n/a
บวก รายจ่ายอื่นทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า 166 124 -25.3% 139 31 92 -33.8% 196.8%
ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน 1,901 1,573 -17.3% 1,071 687 886 -17.3% 29.0%
ลบ ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจ
ควบคุม 702 573 -18.4% 383 244 329 -14.1% 34.8%
ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน - ส่วนท่ี
เป็นของบริษทัใหญ่ 1,200 1,000 -16.7% 688 443 557 -19.0% 25.7%
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานต่อหุน้ (บาทต่อ
หุน้) 0.46 0.38 -16.7% 0.26 0.17 0.21 -19.0% 25.7%
จ านวนหุน้ทีใ่ชใ้นการค านวณ (ลา้นหุน้) 2,607 2,607 2,607 2,607 2,607 
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กำรเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งเงินทุน

• สินทรพัยร์วมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 13.1 จาก ณ 31 ธ.ค. 2561 เป็น
113,801 ลา้นบาท ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการขยายโครงการลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ

• หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.2 จาก ณ 31 ธ.ค. 
2561 เป็น 60,053 ลา้นบาท ณ วนัที ่30 ม.ิย. 2562 โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากการกูย้มืเงนิระยะสัน้ ส าหรบัซื้อโครงการ

• ส่วนของผูถ้ือหุ้นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.0 จาก ณ 31 ธ.ค. 2561 เป็น 
28,583 ลา้นบาท ณ วนัที ่30 ม.ิย. 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
การเพิม่ขึน้ของก าไรสะสมจากผลประกอบการในช่วงทีผ่่านมา

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

งบแสดงสถานะการเงนิ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถำนะทำงกำรเงิน
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

31 ธ.ค. 61 30 มิ.ย. 62 เปล่ียนแปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท

เงนิสด, รายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนชัว่คราว 14,644 14,788 1.0%

รวมสนิทรพัย์ 100,636 113,801 13.1%

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 58,173 60,053 3.2%

รวมหนี้สนิ 72,897 85,218 16.9%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 27,739 28,583 3.0%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ - บรษิทัใหญ่ 19,253 19,607 1.8%
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

สญัญำซ้ื้อขำยไฟฟ้ำ 4.0 MW / 20 ปี
% ควำมคืบหน้ำ 50.7%

Progress on track
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ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร

ADB ธนาคารพฒันาเอเชยี (Asian Development Bank)

COD วนัเปิดด าเนินการเชงิพาณชิย ์(Commercial 
Operation Date) 

EBITDA ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษ ีและค่าเสือ่มราคา

EDL การไฟฟ้าลาว

EPC การด าเนินงานงานดา้นวศิวกรรม จดัหาอุปกรณ์และ
ก่อสรา้ง

EVN การไฟฟ้าแห่งประเทศเวยีดนาม 

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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