
 

 
    Scan Inter Plc | Q1 2565 MD&A                                  

หน่วย: ลา้นบาท 

 

ค ำอธิบำยและการวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร 

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที ่1 สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 
 

 

ข้อมูลสรุป 

เหตุการณส์ าคัญ 

ความส าเร็จในการร่วมมือกับบริษัทพลังงานรายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่ น ด้วยก าไรสุทธิเพิ่มมากขึน้กว่า 10 เท่าในไตรมาสแรก 

SCN ประสบความส าเรจ็จบัมือกับพนัธมิตร “Shizuoka Gas Company Limited (SZG)” ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยโ์ตเกียว (Tokyo Stock 

Exchange) รว่มกนัขยายฐานลกูคา้ iCNG และ iLNG ยอดขายจากเดิม iCNG 5,000 MMBTU ต่อวนั คาดการณเ์พิ่มเป็น 10,000 MMBTU ต่อวนั  

SCN ไดด้ าเนินการเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ส าหรบัการขายหุน้ของบริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญ่ีปุ่ น จ ากดั (TJN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCN ใหก้บั “Shizuoka Gas 

Company Limited (SZG)” ในสดัส่วนรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ดว้ยราคาเสนอซือ้ทัง้โครงการ 639.0 ลา้นบาท ทนุจดทะเบียน 412 ลา้นบาท เพื่อ

รว่มมือขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติในระดบัสากล  

จับมือพันธมิตรรายใหม่เพื่อต่อยอดธุรกิจกัญชงเชิงพาณิชยใ์นรูปแบบ indoor ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 

ปัจจุบันมีนักลงทุนรายใหม่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากในผลตอบแทนของบริษัท พืชเภสัชกรรม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ SCN โดยเข้าร่วมเป็น

พันธมิตรเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ เพื่อพัฒนาธุรกิจและรว่มสรา้งมลูค่ารายไดใ้หก้บั บริษัท พืชเภสชักรรม จ ากัด (จดทะเบียนเปล่ียนชื่อจากเดิม บริษัท สแกน เมดิเฮิรบ์ จ ากดั 

เมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 2565) ประมาณมลูค่าของ บริษัท พืชเภสชักรรม จ ากดั ท่ี 240 ลา้นบาท และไดเ้พิ่มทนุใหก้บันกัลงทนุรายใหม่ใหเ้ขา้ซือ้หุน้ใหม่จ านวน 20% เป็นมลูค่า 

48 ลา้นบาท ส่งผลใหปั้จจบุนั SCN ถือหุน้ 41% จากเม็ดเงินลงทนุทัง้หมด 2.5 ลา้นบาท  

นอกจากนีโ้ครงการดงักล่าวไดร้บัใบอนุญาตการปลูกกญัชงเชิงพาณิชยใ์นรูปแบบ indoor เรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งเป็นหน่ึงในการปลกูกญัชงรูปแบบ indoor ท่ีใหญ่

ท่ีสดุในประเทศไทย ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการปรบัปรุงพืน้ท่ีโรงงานเพื่อใชเ้ป็นการเพาะปลกูกญัชงส าหรบัทางการแพทย์ (Medical grade) 

จากเหตุการณด์งักล่าวขา้งตน้ SCN ไดร้บัรูก้  าไรในไตรมาส 1 ส่งผลใหค้วามสามารถในการช าระหนี ้(DSCR ratio) ดีขึน้จากเดิม 1.1 เป็น 1.3 เท่า เมื่อเทียบ

กบัปีก่อนหนา้ แสดงถึงศกัยภาพทางการเงินท่ีแข็งแกรง่ภายหลงัความส าเรจ็ในการจบัมือกบัพนัธมิตร SZG เพื่อการเป็นผูน้ าในธุรกิจก๊าซธรรมชาติและสรา้งโอกาสในการ

ขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ทัง้ในไทยและต่างประเทศ 

ข้อมูลทำงกำรเงินท่ีส ำคัญ 

  Q4’2564 Q1’2565 % QoQ Q1’2564 Q1’2565 % YoY 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 493.9 329.5 -33.3% 377.3 329.5 -12.7% 

EBITDA 92.8 334.1 260.0% 76.8 334.1 334.8% 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 26.7 268.5 905.7% 23.2 268.5 1059.6% 

อัตราก าไร EBITDA (%) 18.8% 101.4% 82.6% 20.4% 101.4% 81.0% 

อัตราก าไรสุทธิ (%) 5.4% 81.5% 76.1% 6.1% 81.5% 75.3% 

รำยได ้
● รายได้ในไตรมาส 1 ส าหรับปี 2565 เท่ากับ 329.5  ล้านบาท 

(ลดลงร้อยละ 12.7 เทียบกับปีก่อนหน้า) สาเหตุหลักของการ
ลดลงมาจากการเปลี่ยนแปลงการรบัรูร้ายไดจ้ากการเปลี่ยนสัดส่วน
การถือหุ้นของธุรกิจ iCNG และ iLNG  โดยบริษัทจะรับรูเ้ป็นส่วน
แบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมแทนการ Consolidate แต่
ส าหรบัธุรกิจอื่น บริษัทยงัคงมีรายไดท่ี้เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง ไดแ้ก่ (1) 
ยอดขายอะไหล่และอปุกรณส์ าหรบัธุรกิจ Automotive (2) รายไดค่้า 

 
ซ่อมบ ารุงสถานีก๊าซ NGV (3) ยอดขนส่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึน้จาก
การท่ีมีปริมาณการใชก้๊าซท่ีเพิ่มขึน้ รวมถึงความส าเร็จจากการชนะ
การประมูลงานขนส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งทั้งหมดเป็นสาเหตุอย่างมี
นยัส าคญั  
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ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย(EBITDA) 
● EBITDA ในไตรมาส 1 ส าหรับปี 2565 เท่ากับ 331.4 ล้านบาท 

(เพิ่มขึน้ร้อยละ 334.8 เทียบกับปีก่อนหน้า) ซึ่งสาเหตหุลกัจาก
การรับรูก้  าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ านวน 120.7 
ลา้นบาท และก าไรจากการตีมูลค่าเงินลงทุนจ านวน 200.7 ลา้น
บาท นอกจากนีใ้นธุรกิจอื่น ไดแ้ก่ ธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัผลิตภณัฑ์
ก๊าซธรรมชาติท่ีปรับตัวขึน้อย่างมีนัยส าคัญจากปริมาณความ
ตอ้งการ การใชก้๊าซธรรมชาติท่ีกลบัมาสงูขึน้ ธุรกิจซ่อมบ ารุงสถานี
ก๊าซธรรมชาติท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยอดขายอะไหล่
และอปุกรณส์ าหรบัธุรกิจ Automotive ยงัคงต่อเน่ืองเป็นอย่างดี  

ก าไรสุทธิ 
● ก าไรสุทธิในไตรมาส 1 ส าหรับปี 2565 เท่ากับ 268.5 ล้าน

บาท (เพิ ่มขึ น้ร ้อยละ 1,059.6 เทียบกับปีก่อนหน้า) โดย

เหตุผลส าคญัจากการรับรูก้  าไรจากการขายเงินลงทุนและก าไร
จากการตีมลูค่าเงินลงทนุในบริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญ่ีปุ่ น จ ากดั 
ในสัดส่วนรอ้ยละ 49  อีกทั้งในบริษัท พืชเภสัชกรรม จ ากัด และ 
บริษัท สแกน ไอซีที จ ากดั มีการรบัรูก้  าไรจากการตีมลูค่าเงินลงทนุ 
พรอ้มกันนัน้ยังท าก าไรจากการเขา้ไปลงทุนในบริษัทร่วมทัง้จาก
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ณ เมือง มินบู ประเทศ
เมียนมา และจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบ
ติดตัง้บนหลงัคาผ่านบริษัท สแกน แอดวานซเ์พาเวอร ์รวม 14 

ลา้นบาท ทัง้นีใ้นไตรมาส 1 ส าหรบัปี 2565  บริษัท ไดบ้นัทึกการ
ดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือจ านวน 31.3 ลา้นบาท และค่าใช้จ่าย
ประมาณการส าหรบัหนีส้ินท่ีอาจเกิดจากการถูกฟ้องรอ้งจ านวน 
2.5 ลา้นบาทซึ่งหากหักรายการขา้งตน้ จะท าใหบ้ริษัทฯ บนัทึกใน
ไตรมาส 1 ส าหรบัปี 2565 จ านวน 302.3 ลา้นบาท 

 
 

 

ผลประกอบกำรทำงกำรเงิน 

โครงสร้ำงรำยได ้  

  Q4’2564 Q1’2565 % QoQ Q1’2564 Q1’2565 % YoY 

ธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัผลิตภณัฑก์๊าซธรรมชาติ 286.0 211.8 -25.9% 257 211.8 -17.6% 

ธุรกิจจ าหน่ายรถยนต ์อะไหล่ และรถโดยสารปรบัอากาศ 35.8 40.3 12.6% 31 40.3 30.0% 

ธุรกิจพลงังานหมนุเวียน 64.7 16.9 -73.9% 22.2 16.9 -23.9% 

ธุรกิจขนส่งและอื่นๆ 107.4 60.5 -43.7% 67.1 60.5 -9.8% 

รายได้จากการขายและบริการสุทธิ 493.9 329.5 -33.3% 377.3 329.5 -12.7% 

ธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับผลิตภัณฑก์๊ำซธรรมชำติ 

● รายได้จากธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับผลิตภัณฑก์๊าซธรรมชาติไตร

มาส 1 ส าหรับปี 2565 เท่ากับ 211.8 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 

17.6 เทียบกับปีก่อนหน้า) สาเหตุหลักของการลดลงมาจากการ

เปล่ียนแปลงการรับรูร้ายได้จากการเปล่ียนสัดส่วนการถือหุ้นของ

ธุรกิจ iCNG และ iLNG  โดยบริษัทจะรบัรูเ้ป็นส่วนแบ่งก าไรจากเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วมแทนการ Consolidate แต่อย่างไรก็ตามการท่ี

ราคาน า้มันมีการปรบัตัวเพิ่มสูงขึน้ ท าใหค้วามตอ้งการในเชือ้เพลิง

ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับเชือ้เพลิงประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะ

ก๊าซธรรมชาติอัดส าหรับอุตสาหกรรม (iCNG) ส่งผลให้ยอดขาย 

iCNG ปรับตัวสูงขึน้ ประกอบกับมีรายได้ซ่อมบ ารุงรักษาสถานี

บริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) เพิ่มขึน้ ส่งผลใหร้ายไดท่ี้เกี่ยวเน่ืองกับ

ผลิตภณัฑก์๊าซธรรมชาติปรบัตวัสงูขึน้  

 

ธุรกิจจ ำหน่ำยรถยนตแ์ละอะไหล่ 

• รายได้จากธุรกิจจ าหน่ายรถยนต์ อะไหล่และซ่อมบ ารุงรถ
โดยสารปรับอากาศไตรมาส 1 ส าหรับปี 2565 เท่ากับ 40.3 

ล้านบาท (เพิ่มขึน้ร้อยละ 30 เทียบกับปีก่อนหน้า) โดยนอกจาก
บริษัทจะมีรายไดจ้ากสญัญาซ่อมบ ารุงรถเมล์ NGV จ านวน 489 
คัน ท่ีรับรู ้รายได้เป็นอย่างดีแล้ว  บริษัทยังสามารถรับรู ้รายได้
เพิ่มขึน้จากยอดจ าหน่ายอะไหล่ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจยานยนตท่ี์
เริ่มด าเนินงานเมื่อเดือนมกราคม 2564 จึงท าให้รายได้เพิ่มขึน้
อย่างมีนยัส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย: ลา้นบาท 
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หน่วย: ลา้นบาท 

หน่วย: ลา้นบาท 

ธุรกิจพลังงำนหมุนเวียน 

• รายได้จากธุรกิจพลังงานหมุนเวียนไตรมาส 1 ส าหรับปี 2565 
เท่ากับ 16.9 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 23.9 เทียบกับปีก่อน
หน้า) เหตุผลหลักมาจากการลดลงของยอดขายอุปกรณ์ ท่ี
เกี่ยวขอ้งกบังานโซลารรู์ฟท็อปเทียบกบัปี 2564 

 
 

ธุรกิจขนส่งและอ่ืนๆ 

• รายได้ธุรกิจขนส่งและอ่ืนๆ ไตรมาส 1 ส าหรับปี 2565 
เท่ากับ60.5 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 9.8 เทียบกับปีก่อนหน้า) 
มีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของรายไดธุ้รกิจ EPC ท่ีล่าชา้กว่าแผน
แต่ยงัคงจะแลว้เสรจ็ภายในไตรมาส 2  ปี 2565 นี ้

 
 

โครงสร้ำงก ำไรขั้นต้น 
 

  Q4’2564 Q1’2565 % QoQ Q1’2564 Q1’2565 % YoY 

ธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัผลิตภณัฑก์๊าซธรรมชาติ 43.5 9.9 -77.2% 41.5 9.9 -76.1% 

ธุรกิจจ าหน่ายรถยนต ์และอะไหล ่ 4.8 5.4 12.5% 4.5 5.4 20.0% 

ธุรกิจพลงังานหมนุเวียน 18.6 13.0 -30.1% 12.2 13.0 6.6% 

ธุรกิจขนส่งและอื่นๆ 3.1 -19.9 741.9% -5.0 -19.9 -298.0% 

ก าไรขั้นต้นสุทธิ 70.0 8.4 -88.0% 53.2 8.4 -84.2% 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 49.5 64.2 29.7% 37.4 64.2 71.7% 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 46.2 32.7 -29.2% 42.6 32.7 -23.3% 

 

ธุรกิจท่ีเกีย่วเน่ืองกบัผลิตภัณฑก์๊ำซธรรมชำติ 

• ก าไรขั้นต้นในไตรมาส 1 ส าหรับปี 2565 เท่ากับ 9.9 ล้านบาท 

(ลดลงร้อยละ 76.1 เทียบกับปีก่อนหน้า) เป็นผลมาจากการ
เปล่ียนแปลงการรับรูร้ายได้จากการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นของ
ธุรกิจ iCNG และ iLNG  โดยบริษัทจะรบัรูเ้ป็นส่วนแบ่งก าไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมแทนการ Consolidate และบริษัทมีการบันทึก
การดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือ จ านวน 18.9 ลา้นบาท แต่อย่างไรก็
ตามรายได้จากธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ
ปรบัตวัขึน้อย่างมีนัยส าคญัจากปริมาณความตอ้งการการใชก้๊าซ
ธรรมชาติท่ีกลบัมาสงูขึน้ รวมถึงมีการบริหารจดัการตน้ทนุในธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติอดัส าหรบัอตุสาหกรรม (iCNG) และธุรกิจซ่อมบ ารุง
สถานีก๊าซธรรมชาติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

ธุรกิจท่ีจ ำหน่ำยรถยนตแ์ละอะไหล ่

• ก าไรขั้นต้นในไตรมาส 1 ส าหรับปี 2565 เท่ากับ 5.4 ล้านบาท 

(เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เทียบกับปีก่อนหน้า) เป็นผลจากการ
เพิ่มขึน้ของก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจจ าหน่ายอะไหล่ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจยานยนต ์ประกอบกับการด าเนินงานให้บริการตามสญัญา
ซ่อมบ ารุงรถเมล ์NGV จ านวน 489 คนั ท าใหบ้ริษัทรบัรูก้  าไรขัน้ตน้
เพิ่มขึน้  

 

 

 

ธุรกิจพลงังานหมุนเวียน 

• ก าไรขั้นต้นในไตรมาส 1 ส าหรับปี 2565 เท่ากับ 13.0 ล้านบาท 

(เพิ่มขึ้นร้อยละ6.6 เทียบกับปีก่อนหน้า) ธุรกิจพลังงาน
หมุนเวียนยังคงมีก าไรขั้นต้นอย่างต่อเน่ือง โดยภาพรวมไม่มี
เหตกุารณท่ี์เปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั  

ธุรกิจขนส่งและอ่ืนๆ 

• ก าไรขั้นต้นในไตรมาส 1 ส าหรับปี 2565 เท่ากับ -19.9 ล้านบาท 

(ลดลงร้อยละ 298 เทียบกับปีก่อนหน้า) เป็นผลมาจากบริษัทมี
การบันทึกการดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือ จ านวน 10.8 ลา้นบาท 
ส่งผลใหก้ าไรขัน้ตน้ลดลง  
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หน่วย: ลา้นบาท รายการท่ีไม่เกีย่วข้องกับการด าเนินการ 

 

รายได้อ่ืน ๆ 

• รายได้อ่ืน ๆ ในไตรมาส 1 ส าหรับปี 2565 เท่ากับ 21.1 ล้าน

บาท (เพิ่มขึน้ร้อยละ 48.6 เทียบกับปีก่อนหน้า) มีสาเหตุหลกั

มาจากรายรบัดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้จากการใหบ้ริษัทในเครือกูย้ืม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

● ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในไตร

มาส 1 ส าหรับปี 2565  เท่ากับ 14.2 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 

18.9 เทียบกับปีก่อนหน้า) เป็นผลมาจาก โครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย ์ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมา จ านวน 12.5 

ลา้นบาท (ลดลงรอ้ยละ 10.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

หน้า) อีกทั้งการรับรู ้ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัท สแกน แอดวานซ์ 

เพาเวอร ์จ ากัด (SAP) จ านวน 1.7 ลา้นบาท (ลดลงรอ้ยละ 26.7 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหนา้) เน่ืองจากมีการเลื่อนการ 

COD ในไตรมาสแรกของปี จ านวน 4 โครงการ อย่างไรก็ตาม

ภาพรวมโครงการทัง้หมดยงัคงเป็นไปตามแผนท่ีจะแลว้เสร็จภายใน

ปี 2565 ซึ่งจะสามารถรบัรูร้ายไดแ้ละก าไรไดภ้ายในปี 2565 นี้

 

ต้นทุนทำงกำรเงิน และก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน 

 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 
● ต้นทุนทางการเงินในไตรมาส 1 ส าหรับปี 2565 เท่ากับ 17.8

ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 9.6 เทียบกับปีก่อนหน้า) เป็นผลมา
จากการจ่ายช าระคืนเงินกูร้ะยะสัน้และระยะยาว จากเงินสดจาก
การขายเงินลงทนุในบริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญ่ีปุ่ น จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Q4’2564 Q1’2565 % QoQ Q1’2564 Q1’2565 % YoY 

รายไดอ้ื่น ๆ 20.3 21.1 3.9% 14.2 21.1 48.6% 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทรว่ม 17.3 14.2 -17.9% 17.5 14.2 -18.9% 

  Q4’2564 Q1’2565 % QoQ Q1’2564 Q1’2565 % YoY 

ตน้ทนุทางการเงิน 19.8 17.8 -10.1% 19.7 17.8 -9.6% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน 0.1 0.0 -100.0% 0.1 0.0 -100.0% 

หน่วย: ลา้นบาท 
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ค ำนิยำม 

ขสมก.    องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

COD    จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date) 

GEP    บริษัท กรีนเอิรธ์ พาวเวอร ์ประเทศไทย จ ำกดั 

iCNG    ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติอดัส  ำหรบัอตุสำหกรรม (Industrial Compressed Natural Gas) 

NGV    ก๊ำซธรรมชำติส  ำหรบัยำนยนต ์(Natural Gas Vehicle) 

PMS    ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลกัโดยเอกชน (Private Mother Station) 

SCN    Scan Inter Public Company Limited 

SZG    Shizuoka Gas Company Limited  

TFRS    Thai Financial Reporting Standards 

TJN    บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญ่ีปุ่ น จ ากดั  

SMH    บริษัท สแกน เมดิเฮิรบ์ จ ากดั  

PP    บริษัท พืชเภสชักรรม จ ากดั  
 

 

 

IR Contact : 

ir@scan-inter.com 

+662-503-4400 #7042 

 

 

 

 

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. 


