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งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมของบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ
ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

งบการเงินทีต่รวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัขา้งตน้น้ี ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ
และบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน  ๆ ซ่ึงเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทั 
ในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับ 
การด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีช่วยผูบ้ริหารในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและ
บริษทั  



 

  

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็น
การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์ 
อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของ 
ผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยีย่ง 
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียง 
ท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดง
ขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม 
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ
และบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการ 
สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย
อยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่
แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตาม 
ท่ีควร  

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ 
การปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้   



 

  

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ซ่ึงรวมถึงประเด็น 
ท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหากขา้พเจ้าได้พบในระหว่าง 
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
ณฐพร  พนัธ์ุอุดม 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3430 
กรุงเทพมหานคร 
23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
 
 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 8,322,125,151 5,038,601,828 1,068,995,162 724,245,433
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกถอน 8 703,539,144 412,287,823 - -
เงินลงทุนระยะสั้น 9 1,160,514,758 982,637,282 300,057,180 -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 10 4,262,304,981 3,699,772,584 1,533,621,691 1,616,688,947
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35.5 268,000,000 298,600,000 5,330,000,000 1,081,800,000
อะไหล่และวสัดุสาํรองคลงั - สุทธิ 11 818,663,661 828,859,497 - -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12 1,079,668,094 1,101,730,880 20,517,813 10,930,241

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 16,614,815,789 12,362,489,894 8,253,191,846 3,433,664,621

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกถอนเกินกวา่ 1 ปี 8 255,797,659 269,281,599 - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 - - 7,159,770,682 4,492,846,516
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 (ก) 1,504,329,090 1,581,468,966 - -
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 (ข) 1,049,333,153 911,940,639 972,642,900 932,737,780
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 15 - 5,000,000 - -
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 16 4,902,251 4,902,251 - -
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 17 46,993,796,124 41,778,841,143 17,780,191 8,414,443
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 18 6,601,153,334 5,078,903,998 29,189,618 13,605,309
เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน 36.4 (ฌ) 2,570,860,000 - - -
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 19 90,676,642 118,509,807 926,103 773,378
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 20 360,887,838 681,794,919 347,861 4,515,554

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 59,431,736,091 50,430,643,322 8,180,657,355 5,452,892,980

รวมสินทรัพย์ 76,046,551,880 62,793,133,216 16,433,849,201 8,886,557,601

กรรมการ _____________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 22 195,773,690 88,000,000 - -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 21 3,614,577,600 5,098,370,730 192,078,096 27,572,981
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 40,885,101 42,282,980 40,885,101 42,282,980
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 22 2,480,913,811 1,936,671,074 556,188,281 413,766,057

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 35.6 462,500,000 450,000,000 - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 54,103,025 32,494,532 - -
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 227,326,640 250,803,685 20,062,827 84,899,173

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 7,076,079,867 7,898,623,001 809,214,305 568,521,191

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 22 46,998,098,292 42,617,691,190 6,146,113,636 6,603,086,966
หุน้กู้ 23 5,489,078,064 - 5,489,078,064 -
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35.6 4,085,000,000 4,547,500,000 - -
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 19 75,483,749 71,853,688 - -
ภาระผกูพนัในการร้ือถอนสินทรัพย์ 226,644,238 153,583,208 - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 156,488,086 136,104,586 4,630,517 3,866,892
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 405,604,801 277,717,637 - -

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 57,436,397,230 47,804,450,309 11,639,822,217 6,606,953,858

รวมหนีสิ้น 64,512,477,097 55,703,073,310 12,449,036,522 7,175,475,049

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน 25
หุน้สามญั 2,700,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 2 บาท

(พ.ศ. 2558 หุน้สามญั 37,800,000 หุน้
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 5,400,000,000 3,780,000,000 5,400,000,000 3,780,000,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
- หุน้สามญั 1,890,000,000 หุน้ ชาํระเตม็มูลค่าหุน้ละ 2 บาท 3,780,000,000 - 3,780,000,000 -
- หุน้สามญั 7,500,000 หุน้ ชาํระเตม็มูลค่าหุน้ละ 100 บาท - 750,000,000 - 750,000,000
- หุน้สามญั 1,000,000 หุน้ ชาํระแลว้มูลค่าหุน้ละ 95.64 บาท - 95,640,000 - 95,640,000
- หุน้สามญั 29,300,000 หุน้ ชาํระแลว้มูลค่าหุน้ละ 25 บาท - 732,500,000 - 732,500,000

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 26 137,796,590 112,411,384 137,796,590 112,411,384
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,057,853,799 1,138,823,156 67,016,089 20,531,168

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (75,488,059) (85,111,500) - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 5,900,162,330 2,744,263,040 3,984,812,679 1,711,082,552
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,633,912,453 4,345,796,866 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 11,534,074,783 7,090,059,906 3,984,812,679 1,711,082,552

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 76,046,551,880 62,793,133,216 16,433,849,201 8,886,557,601

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 27 27,232,261,728 22,857,808,464 322,801,392 536,720,000
รายไดจ้ากการก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 514,604,523 1,085,263,602 - -

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 27,746,866,251 23,943,072,066 322,801,392 536,720,000

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 29 (21,631,653,132) (19,288,029,292) (25,098,388) (136,319,983)
ตน้ทุนการก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (428,838,139) (904,445,190) - -

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (22,060,491,271) (20,192,474,482) (25,098,388) (136,319,983)

กําไรขั้นต้น 5,686,374,980 3,750,597,584 297,703,004 400,400,017
รายไดอ่ื้น 28 171,724,716 249,432,408 743,968,092 784,624,558
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 29 (1,099,954,481) (954,249,097) (98,660,955) (85,407,335)
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน 85,254,817 (1,516,976) (5,403,569) 52,752,938
ตน้ทุนทางการเงิน 30 (2,563,406,928) (2,789,330,897) (430,055,170) (281,282,206)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 14 261,017,401 63,997,551 - -

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 2,541,010,505 318,930,573 507,551,402 871,087,972
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 31 (225,141,263) 28,370,314 152,725 (10,938,158)

กําไรสําหรับปี 2,315,869,242 347,300,887 507,704,127 860,149,814

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่
ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั
ผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิจากภาษี - (12,918,983) - (1,314,208)

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร
หรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 5,035,547 27,935,570 - -

5,035,547 15,016,587 - (1,314,208)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,320,904,789 362,317,474 507,704,127 858,835,606

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,380,249,849 36,261,456 507,704,127 860,149,814
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 935,619,393 311,039,431 - -

2,315,869,242 347,300,887 507,704,127 860,149,814

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,385,478,628 46,031,085 507,704,127 858,835,606
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 935,426,161 316,286,389 - -

2,320,904,789 362,317,474 507,704,127 858,835,606

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 32 0.93 0.06 0.34 1.51

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี 

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กําไร (ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จอื่น

ผลต่างของอัตรา การเปลี่ยนแปลง รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่

ทุนที่ออกและ จัดสรรแล้ว แลกเปลี่ยนจากการ ส่วนได้เสียของบริษัท อื่นของส่วน ผู้เป็นเจ้าของของ ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว - สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร แปลงค่างบการเงิน ใหญ่ในบริษัทย่อย ของเจ้าของ บริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,578,140,000 112,411,384 1,138,823,156 (6,464,542) (78,646,958) (85,111,500) 2,744,263,040 4,345,796,866 7,090,059,906

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สําหรับปี พ.ศ. 2559

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - 1,380,249,849 5,228,779 - 5,228,779 1,385,478,628 935,426,161 2,320,904,789

เรียกชาํระค่าหุน้เพิ่มเติม 25 2,201,860,000 - - - - - 2,201,860,000 - 2,201,860,000

การเพิ่มเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - - 826,865,319 826,865,319

เงินปันผล 33 - - (435,834,000) - - - (435,834,000) (469,781,231) (905,615,231)

สาํรองตามกฎหมาย 26 - 25,385,206 (25,385,206) - - - - - -

การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่

ในบริษทัยอ่ย - - - - 4,394,662 4,394,662 4,394,662 (4,394,662) -

3,780,000,000 137,796,590 2,057,853,799 (1,235,763) (74,252,296) (75,488,059) 5,900,162,330 5,633,912,453 11,534,074,783

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กําไรสะสม
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กําไร (ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จอื่น

ผลต่างของอัตรา การเปลี่ยนแปลง รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่

ทุนที่ออกและ จัดสรรแล้ว แลกเปลี่ยนจากการ ส่วนได้เสียของบริษัท อื่นของส่วน ผู้เป็นเจ้าของของ ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว - สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร แปลงค่างบการเงิน ใหญ่ในบริษัทย่อย ของเจ้าของ บริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 845,640,000 44,617,084 2,534,351,752 (24,343,923) (97,531,667) (121,875,590) 3,302,733,246 3,789,096,154 7,091,829,400

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สําหรับปี พ.ศ. 2558

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - 28,151,704 17,879,381 - 17,879,381 46,031,085 316,286,389 362,317,474

การเพิ่มหุน้สามญั 25 732,500,000 - - - - - 732,500,000 - 732,500,000

การเพิ่มเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - - 780,499,592 780,499,592

เงินปันผล 33 - - (1,355,886,000) - - - (1,355,886,000) (521,200,560) (1,877,086,560)

สาํรองตามกฎหมาย 26 - 67,794,300 (67,794,300) - - - - - -

การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่

ในบริษทัยอ่ย - - - - 18,884,709 18,884,709 18,884,709 (18,884,709) -

1,578,140,000 112,411,384 1,138,823,156 (6,464,542) (78,646,958) (85,111,500) 2,744,263,040 4,345,796,866 7,090,059,906

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรสะสม

ยอดคงเหลือสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

จัดสรรแล้ว
ทุนท่ีออกและ - สํารองตาม รวมส่วนของ

ชําระแล้ว กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เจ้าของ
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 845,640,000 44,617,084 585,375,862 1,475,632,946
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - 858,835,606 858,835,606
การเพ่ิมหุน้สามญั 25 732,500,000 - - 732,500,000
เงินปันผล 33 - - (1,355,886,000) (1,355,886,000)
สาํรองตามกฎหมาย 26 - 67,794,300 (67,794,300) -

ยอดคงเหลือส้ินปี วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 1,578,140,000 112,411,384 20,531,168 1,711,082,552

ยอดคงเหลือต้นปี วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,578,140,000 112,411,384 20,531,168 1,711,082,552
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - 507,704,127 507,704,127
เรียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมเติม 25 2,201,860,000 - - 2,201,860,000
เงินปันผล 33 - - (435,834,000) (435,834,000)
สาํรองตามกฎหมาย 26 - 25,385,206 (25,385,206) -

ยอดคงเหลือส้ินปี วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 3,780,000,000 137,796,590 67,016,089 3,984,812,679

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับปี 2,541,010,505 318,930,573 507,551,402 871,087,972
รายการปรับปรุง

- ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 29 2,474,764,738 1,875,671,963 5,371,873 2,248,541
- ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืและหุน้กูร้อตดับญัชี 30 46,430,955 29,149,983 8,393,991 2,361,272
- ขาดทุน(กาํไร)จากการตดัจาํหน่ายและขายสินทรัพย์ 3,122,183 (842,706) - -
- ดอกเบ้ียรับ 28 (77,185,104) (131,711,794) (87,453,821) (81,739,981)
- ดอกเบ้ียจ่าย 30 2,776,295,063 1,794,817,218 449,648,733 269,329,812
- ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 24 22,783,500 20,321,758 763,625 754,896
- ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 14 (261,017,401) (63,997,551) - -
- ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (225,974,532) 923,467,038 4,186,383 (47,243,501)
- ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายเงินลงทุน - (83,720,292) - 1,340,047
- รายไดจ้ากการก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (514,604,523) (1,085,263,602) - -
- เงินปันผลรับ 28 - - (656,496,326) (702,884,477)

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 163,125,331 298,331,022 56,044,559 (530,837,498)
- อะไหล่และวสัดุสาํรองคลงั 10,195,505 (110,938,732) - -
- สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 68,280,203 (284,644,573) (1,933,577) 677,636
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 11,094,481 29,881,435 100,000 (2,506,542)
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (255,553,190) 804,283,332 919,668 (23,097,466)
- หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (36,625,110) 103,614,705 (61,627,844) 84,418,145
- จ่ายชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 (2,400,000) (214,869) - -
- หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 128,706,033 (40,851,149) - -

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 6,872,448,637 4,396,283,759 225,468,666 (156,091,144)
- เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 97,819,813 172,648,504 67,851,659 69,585,903
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (198,626,039) (99,305,869) (7,653,994) (17,156,933)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 6,771,642,411 4,469,626,394 285,666,331 (103,662,174)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกถอนลดลง(เพ่ิมข้ึน) (261,625,670) 17,181,715 - -
เงินลงทุนระยะสั้นเพ่ิมข้ึน (193,911,514) (622,161,637) (300,057,180) -
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,600,000 630,000,000 748,800,000 1,299,392,320
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินกูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - (535,000,000) (4,997,000,000) (1,834,592,320)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า (10,697,430) - - -
เงินสดจ่ายเพ่ือเพ่ิมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 - - (2,517,191,010) (1,599,494,194)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 90,001,000 - 90,001,000 -
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 (ก) 134,846,343 120,460,815 - -
เงินสดจ่ายเพ่ือเพ่ิมเงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 (ข) (39,905,120) (932,737,780) (39,905,120) (932,737,780)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 4,659,953 - 4,659,953
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (9,292,815,502) (9,901,538,785) (10,212,776) (7,819,562)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (710,135,829) (1,156,199,306) (18,201,789) (8,371,815)

2,133,112 1,686,681 - -
เงินสดจ่ายค่ามดัจาํเพ่ือซ้ือท่ีดิน (2,570,860,000) - - -
เงินปันผลรับ 105,823,540 102,748,634 656,496,326 759,884,764
เงินสดจ่ายล่วงหนา้เพ่ือการร่วมพฒันาโครงการในต่างประเทศ (338,674,412) (370,952,948) (81,255,478) (322,296,720)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (13,055,221,482) (12,641,852,658) (6,468,526,027) (2,641,375,354)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 534,773,690 88,000,000 - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 22 10,952,370,885 16,257,702,971 1,842,100,000 4,610,608,650
เงินสดรับจากหุน้กู้ 23 5,500,000,000 - 5,500,000,000 -
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (427,000,000) (3,609,546,369) - -
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 22 (5,710,513,714) (1,533,677,924) (2,159,916,000) (417,520,000)
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35.6 (450,000,000) (402,000,000) - -
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืและหุน้กู้ (43,394,206) (240,215,430) (11,983,340) (9,672,111)
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 25 2,201,860,000 732,500,000 2,201,860,000 732,500,000
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย 724,897,355 777,857,632 - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอาํนาจควบคุม - (160) - -

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของกลุ่มกิจการ (435,834,000) (1,355,886,000) (435,834,000) (1,355,886,000)
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (469,781,231) (654,201,364) - -
ดอกเบ้ียจ่าย (2,814,887,000) (2,629,744,372) (408,617,235) (271,097,990)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 9,562,491,779 7,430,788,984 6,527,609,425 3,288,932,549

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
บาท บาท บาท บาท

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 3,278,912,708 (741,437,280) 344,749,729 543,895,021
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 5,038,601,828 5,769,156,950 724,245,433 180,350,412
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 4,610,615 10,882,158 - -

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 8,322,125,151 5,038,601,828 1,068,995,162 724,245,433

ข้อมูลเพิม่เติม :

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
- เจา้หน้ีจากการซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 335,752,046 2,098,523,724 1,907,365 -

- ภาระผกูพนัจากประมาณการร้ือถอนสินทรัพย์ 226,644,238 153,583,208 - -
- สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามสญัญาสมัปทาน 1,893,793,401 1,170,433,558 - -
- เปล่ียนสถานะจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5,000,000 - - -
- โอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 32,500,000 - 32,500,000 -
- เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 117,233,155 - 117,233,155 -
- ลูกหน้ีจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 90,001,000 - 90,001,000
- โอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือการร่วมพฒันาโครงการในต่างประเทศ
เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 562,059,915 - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชน ซ่ึงจดัตั้งข้ึนและด าเนินกิจการในประเทศไทย โดยมีท่ีอยู ่
ท่ีจดทะเบียนไวคื้อ เลขท่ี 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย 
 
บริษทัได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน  
พ.ศ. 2559 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ” 
 
กลุ่มกิจการประกอบกิจการโดยมีธุรกิจหลกั คือ ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัหน่วยงานรัฐบาลและผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตนิคม
อุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัซ่ึงใชใ้นการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์การจัดท างบการเงนิ 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก าหนด
ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของ 
งบการเงิน ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชีในล าดบัต่อไป 
 
การจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชี 
ท่ีส าคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัท าข้ึนตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือ
ปฏิบติั และตอ้งเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซบัซ้อน หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการ 
ท่ีมีนยัส าคญัต่องบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทยในกรณี 
ท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง 
 

2.2.1)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งและไม่ส่งผลกระทบอยา่ง 
มีสาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ มีดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการ 
    ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  เร่ือง การรวมธุรกิจ 
   (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
   (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  เร่ือง งบการเงินรวม 
   (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สีย 
   (ปรับปรุง 2558)    ในกิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
   (ปรับปรุง 2558)  

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ไดก้ าหนดให้มีความชดัเจน
ข้ึนเก่ียวกบัการปรับราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเส่ือมราคาสะสม ในกรณีท่ีกิจการใช้
วธีิการตีราคาใหม่ 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์พนกังาน ไดมี้การอธิบายเก่ียวกบัวิธีการ
ปฏิบติัทางบญัชีส าหรับเงินสมทบจากพนกังานหรือบุคคลท่ีสามแก่โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวใ้ห้
ชัดเจนข้ึน การปรับปรุงดงักล่าวให้ความแตกต่างระหว่าง เงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการท่ีเกิดข้ึน 
ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเงินสมทบนั้นเกิดข้ึนเท่านั้น และเงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการท่ีมากกวา่หน่ึง
รอบระยะเวลาบญัชี 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

16 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี
การปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งและไม่ส่งผลกระทบอยา่ง 
มีสาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กัน ได้รวมกิจการท่ีให้บริการด้านผูบ้ริหารส าคญัแก่กิจการท่ีรายงาน หรือแก่บริษทัใหญ่ของกิจการ 
ท่ีรายงาน ซ่ึงกิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนเงินท่ีกิจการไดจ่้ายใหแ้ก่กิจการท่ีใหบ้ริการดา้นผูบ้ริหารส าคญั 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ ให้กิจการท่ีด าเนินธุรกิจ 
ดา้นการลงทุนท่ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งรวมบริษทัย่อยเขา้มาในการจดัท างบการเงินรวมสามารถแสดง 
งบการเงินเฉพาะกิจการเพียงงบเดียวได ้และไดก้ าหนดให้วดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวดว้ย
มูลค่ายติุธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวไปยงัก าไรหรือขาดทุน 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย ์ได้มีการก าหนดเพิ่มเติม
เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในกรณีท่ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยว์ดัมูลค่าโดยใชว้ิธีมูลค่ายติุธรรม
หักต้นทุนในการจ าหน่าย โดยการเปิดเผยดังกล่าวรวมถึง 1) ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 2) กรณีท่ีการ 
วดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในล าดบัชั้นท่ี 2 และ 3 จะตอ้งมีการเปิดเผยเทคนิคท่ีใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรม และ 
ขอ้สมมติฐานส าคญัท่ีใช ้ 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดก้ าหนดให้ชดัเจนข้ึน เก่ียวกบั
การปรับราคาตามบญัชีก่อนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าตดัจ าหน่ายสะสมในกรณีท่ีกิจการใชว้ิธีการตี
ราคาใหม่ 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ไดก้ าหนดใหช้ดัเจนข้ึน
ว่ากิจการควรพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 ในการพิจารณาวา่การไดม้าซ่ึงอสังหาริม
ทรัพยเ์พื่อการลงทุนนั้นเขา้เง่ือนไขการรวมธุรกิจหรือไม่ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ ไดก้ าหนดใหช้ดัเจนข้ึนใน
เร่ือง 1) ภาระผูกพนัท่ีกิจการตอ้งจ่ายช าระส่ิงตอบแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีเขา้ค านิยามของเคร่ืองมือทาง
การเงิน ว่าเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือส่วนของเจา้ของตามค านิยามของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง
การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ หรือตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และไดก้ าหนดใหว้ดัมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีไม่ไดถู้กจดัประเภทเป็นส่วน
ของเจา้ของดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในก าไรหรือขาดทุนทุกส้ินรอบ
ระยะเวลาการรายงาน และ 2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 ไม่ได้ถือปฏิบติักบัการบญัชี
ส าหรับการจดัตั้งการร่วมคา้ท่ีอยูภ่ายใตม้าตรฐานการการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 

 
2.2.1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี

การปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งและไม่ส่งผลกระทบอยา่ง 
มีสาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน ไดก้ าหนดให้มีการ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการรวมส่วนงานเขา้ดว้ยกนั และก าหนดให้น าเสนอการ
กระทบยอดสินทรัพยข์องส่วนงานกบัสินทรัพยข์องกิจการเม่ือกิจการรายงานขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงาน
ใหก้บัผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกิจการ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม การปรับปรุงน้ีไดใ้หค้  า
นิยามของกิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนและไดก้ าหนดขอ้ยกเวน้ในการจดัท างบการเงินรวม ซ่ึงการ
ปรับปรุงดงักล่าวส่งผลใหก้องทุนหลายกองทุนและกิจการท่ีมีธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั ไดรั้บขอ้ยกเวน้จากการ
น าบริษทัย่อยเกือบทั้งหมดมารวมในการจัดท างบการเงินรวม แต่จะวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อย
เหล่านั้นดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สีย 
ในกิจการอ่ืน ไดก้ าหนดให้กิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนเปิดเผยขอ้มูลท่ีก าหนดไวส้ าหรับกิจการ 
ท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง มูลค่ายติุธรรมไดก้ าหนดให้ชดัเจนข้ึน 
เก่ียวกบัขอ้ยกเวน้ในเร่ืองของการวดัมูลค่ายติุธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบติัใชก้บัทุกสัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ 
หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ ซ่ึงรวมถึง
สญัญาท่ีไม่เป็นสญัญาทางการเงิน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 

 
2.2.1)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี

การปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่ม
กิจการ มีดงัน้ี 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 
    ทางบญัชี และขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา 
    แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 
    เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ 
    สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11  เร่ือง การร่วมการงาน 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  เร่ือง สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 
   (ปรับปรุง 2558)    ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 

 
2.2.1)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี

การปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่ม
กิจการ มีดงัน้ี (ต่อ) 



การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตาม 
   (ปรับปรุง 2558)    รูปแบบกฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
   ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558)    การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
   ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
   ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์  
   ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558)    ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและปฏิสมัพนัธ์ของ 
    รายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19  
    เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.2)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนั
บงัคบัใช ้

 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั และเก่ียวขอ้ง

กบักลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียใน 
   กิจการอ่ืน 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี  1 (ปรับปรุง 2559) ไดใ้หค้วามชดัเจนในหลายประเดน็ ท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี  
 
- ความมีสาระส าคญั - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบท่ีท าให้ผูใ้ชง้บการเงิน

เขา้ใจรายการไดล้ดลง หากเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญั จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลให้เพียงพอเพื่ออธิบาย
ผลกระทบท่ีมีต่อฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด -รายการบรรทดัท่ีระบุในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 อาจ
จ าเป็นตอ้งแสดงแยกจากกนัหากเก่ียวขอ้งต่อความเขา้ใจฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
กิจการ นอกจากน้ียงัมีแนวปฏิบติัใหม่ของการใชก้ารรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยนัว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับ
ตามล าดบัการแสดงรายการในงบการเงิน  

- รายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณาวา่เป็นรายการท่ีจะถูกจดั
ประเภทใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงัหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการ
บรรทดัแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 

 
2.2.2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนั
บงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั และเก่ียวขอ้ง

กบักลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ ไดก้ าหนดให้มีความชดัเจน
ข้ึนวา่การคิดค่าเส่ือมราคาท่ีดินอาคารและอุปกรณ์โดยอา้งอิงกบัรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม และ แกไ้ขขอบเขต
ใหพ้ืชท่ีใหผ้ลิตผลท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตรรวมอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ ไดก้ าหนดให้มีความชดัเจน
ข้ึนส าหรับการเลือกใช้อตัราคิดลดส าหรับการประมาณผลประโยชน์หลงัออกจากงานว่าให้ใช้อตัรา
ผลตอบแทนของหน้ีสินโดยพิจารณาจากสกุลเงินของหน้ีสินท่ีมีสกุลเงินท่ีสอดคลอ้งกบัสกุลเงินของ
หน้ีสินผลประโยชน์หลงัออกจากงานเป็นส าคญั ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศท่ีหน้ีสินนั้นเกิดข้ึน 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การแกไ้ขโดยใหท้างเลือกเพิ่มในการบนัทึกเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559)  เพิ่มเติมจากเดิมท่ีใหใ้ชว้ธีิราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายติุธรรม (เม่ือมีการ
ประกาศใช)้ ทั้งน้ีการเลือกใชน้โยบายบญัชีส าหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษทัยอ่ย การร่วมคา้ หรือ
บริษทัร่วม) เป็นอิสระจากกนั โดยหากกิจการเลือกท่ีจะเปล่ียนมาใชว้ิธีส่วนไดเ้สียจะตอ้งท าโดยปรับปรุง
งบการเงินยอ้นหลงั 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ 1) ให้ทางเลือกเพิ่มส าหรับ
กิจการท่ีไม่ใช่กิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็น
กิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน โดยในการบนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนนั้น จะมีทางเลือกในการท่ีจะ
ยงัคงการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมตามท่ี
บริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆใช้อยู่ หรือจะถอดการวดัมูลค่ายุติธรรมออกและแทนดว้ยการจดัท างบ
การเงินรวมของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน และ 2) เพิ่ม
ทางเลือกในการใชว้ธีิส่วนไดเ้สียส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 

 
2.2.2)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนั
บงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั และเก่ียวขอ้ง

กบักลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือไดก้ าหนดให้มีความชดัเจนถึง
ความหมายของการอ้างอิงในมาตรฐาน ไปยงั “ขอ้มูลท่ีได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาล หรือท่ีอ่ืนในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการท่ีใช้ประโยชน์ของขอ้ผ่อนปรนน้ี
จะตอ้งอา้งอิงจากงบการเงินระหวา่งกาลไปถึงยงัรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลดงักล่าวอยา่งเฉพาะเจาะจง โดยท่ีผูใ้ช้
งบการเงินตอ้งสามารถเขา้ถึงรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลนั้นในลกัษณะและเวลาเดียวกนักบังบการเงินระหวา่งกาล  
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการเปล่ียนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่าการตดั
จ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยการอา้งอิงจากรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม ขอ้สันนิษฐานน้ีอาจตกไปหาก
เขา้ขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี คือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดถู้กแสดงเหมือนเป็นตวัวดัของรายได ้(นัน่คือรายไดเ้ป็น
ปัจจยัท่ีเป็นขอ้จ ากดัของมูลค่าท่ีจะไดรั้บจากสินทรัพย)์ หรือสามารถแสดงไดว้า่รายไดแ้ละการใชป้ระโยชน์
เชิงเศรษฐกิจท่ีไดจ้ากสินทรัพยมี์ความสมัพนัธ์กนัเป็นอยา่งมาก 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การปรับปรุงให้ชดัเจนข้ึนเก่ียวกบั 1) 
ขอ้ยกเวน้ในการจดัท างบการเงินรวมว่าให้ใช้กบักิจการท่ีเป็นบริษทัใหญ่ขั้นกลางท่ีเป็นบริษทัย่อยของ
กิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนดว้ยเหมือนกนั และ 2) กิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนจะตอ้งน า
บริษทัย่อยท่ีไม่ใช่กิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนและบริษทัยอ่ยดงักล่าวให้บริการหรือมีกิจกรรมท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการลงทุน มารวมในการจดัท างบการเงินรวมดว้ย 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) ไดก้ าหนดใหมี้ความชดัเจนมากข้ึนส าหรับ 1) 
การซ้ือส่วนไดเ้สียในการด าเนินงานร่วมกนัท่ีกิจกรรมของการด าเนินงานร่วมกนันั้นประกอบกนัข้ึนเป็น
ธุรกิจ ให้ผูซ้ื้อน าหลกัการบญัชีของการรวมธุรกิจมาถือปฏิบติั และ 2) ในกรณีท่ีผูร่้วมด าเนินงานมีการซ้ือ
ส่วนไดเ้สียในการด าเนินงานร่วมกนัเพิ่มข้ึนนั้น ส่วนไดเ้สียเดิมท่ีมีอยูใ่นการด าเนินงานร่วมกนัจะไม่ถูกวดั
มูลค่าใหม่ หากร่วมด าเนินงานยงัคงมีการควบคุมร่วมอยู ่ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การก าหนดให้ชดัเจนยิ่งข้ึนให้กิจการ 
ท่ีเป็นกิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัยอ่ยท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 แมไ้ม่ไดมี้การจดัท างบการเงินรวม 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 

 
2.2.2)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อน 
วนับงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั และเก่ียวขอ้ง

กบักลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
ผูบ้ริหารของกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาวา่มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบ
ท่ีมีนยัส าคญัต่อกลุ่มกิจการ 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่
มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงัน้ี 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 

   ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา 

   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี 

   เก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 

   เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  

   และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 

 
2.2.2)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนั
บงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่

มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  เร่ือง การรวมธุรกิจ 
   (ปรับปรุง 2559)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
   (ปรับปรุง 2559)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
   (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  เร่ือง สญัญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
   (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ 
   (ปรับปรุง 2559)    กิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
   (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
   ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559)    การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย 
   ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559)    สญัญาเช่า หรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน  
   ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559)    การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
   ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559)  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ี 
    และตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล 
    ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า 
 

(1) บริษทัยอ่ย 
 

บริษทัย่อยหมายถึงกิจการ(ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ)ท่ีกลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเม่ือกลุ่ม
กิจการมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถท า
ให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้  านาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทั
ยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มกิจการมีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจการจะไม่น างบการเงินของ
บริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มกิจการสูญเสียอ านาจควบคุม 
 

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส าหรับการซ้ือบริษทัย่อย 
ประกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนใหแ้ละหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพื่อจ่ายช าระใหแ้ก่เจา้ของเดิมของผูถู้ก
ซ้ือและส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของท่ีออกโดยกลุ่มกิจการ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระตามขอ้ตกลง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
เม่ือเกิดข้ึน มูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีรับมาจากการรวม
ธุรกิจจะถูกวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้
ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 

ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหนา้
การรวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้น 
ในก าไรหรือขาดทุน 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของตอ้งไม่มีการวดัมูลค่า
ใหม่ และใหบ้นัทึกการจ่ายช าระในภายหลงัไวใ้นส่วนของเจา้ของ 
 

ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนั
ซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ ท่ีมากกว่ามูลค่ายติุธรรม
สุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า ตอ้งรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ี
โอนให ้มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วน
ของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ นอ้ยกว่ามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยท่ี
ไดม้าเน่ืองจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงัก าไรขาดทุน 

 

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหวา่งกนั ยอดคงเหลือ และก าไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวา่งกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุน
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตดัรายการในท านองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานวา่สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิด
การดอ้ยค่า นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 

 

  



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

26 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 
 

(1) บริษทัยอ่ย (ต่อ) 
 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมี 
การปรับเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะ 
ตอ้งจ่าย ตน้ทุนนั้นจะรวมตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 

 

(2) รายการและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 

กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของเจา้ของของกลุ่ม
กิจการ ส าหรับการซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ละมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นท่ีซ้ือมาในบริษทัย่อยจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ และก าไรหรือขาดทุนจากการขาย 
ในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ 

 

(3) การจ าหน่ายบริษทัยอ่ย 
 

เม่ือกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุม ส่วนได้เสียในหุ้นท่ีเหลืออยู่จะวดัมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม การ
เปล่ียนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่าของ
เงินลงทุนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการวดัมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูใ่นรูปของบริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ 
หรือสินทรัพยท์างการเงิน ส าหรับทุกจ านวนท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้น
จะถูกปฏิบติัเสมือนวา่กลุ่มกิจการมีการจ าหน่ายสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 
 

(4) บริษทัร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มกิจการมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซ่ึงโดยทัว่ไปก็คือการท่ีกลุ่ม
กิจการถือหุน้ ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยูร่ะหวา่งร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วม
รับรู้โดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรก
ดว้ยราคาทุน มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงในภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ยส่วนแบ่งก าไรหรือ
ขาดทุนของผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู ่เงินลงทุนในบริษทัร่วมของกลุ่มกิจการรวมถึง
ค่าความนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 
 

ถา้ส่วนไดเ้สียของเจา้ของในบริษทัร่วมนั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั กิจการตอ้งจดัประเภทรายการท่ี
เคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเขา้ก าไรหรือขาดทุนเฉพาะสดัส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของท่ีลดลง 
 

ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 
และส่วนแบ่งในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ท่ีเกิดข้ึนภายหลังการได้มาจะรวมไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงภายหลงัการได้มาดังกล่าวขา้งต้น จะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน  
เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการ 
ในบริษทัร่วมนั้น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัในหน้ีของบริษทั
ร่วมหรือรับวา่จะจ่ายหน้ีแทนบริษทัร่วม 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 
 

(4) บริษทัร่วม (ต่อ) 
 

กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบญัชีว่ามีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมเกิดการดอ้ยค่า
หรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มกิจการจะค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปท่ีส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ในงบก าไรขาดทุน 
 

รายการก าไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มกิจการกบับริษทัร่วมจะตดับญัชีเท่าท่ีกลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สียใน
บริษทัร่วมนั้น รายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในท านองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานว่า
สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า 
 

บริษทัร่วมจะเปล่ียนนโยบายการบญัชีเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ ก าไรและ
ขาดทุนจากการลดสดัส่วนในบริษทัร่วมจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัร่วม จะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการ
ปรับเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่ตอ้งจ่าย  
ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 
 

(5) การร่วมการงาน 
 

เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการด าเนินงานร่วมกนั หรือการร่วมคา้ โดยข้ึนอยูก่บัสิทธิและ
ภาระผกูพนัตามสญัญาของผูล้งทุนแต่ละราย กลุ่มกิจการไดป้ระเมินลกัษณะของการร่วมการงานท่ีมีและพิจารณาวา่
เป็นการร่วมคา้ ซ่ึงการร่วมคา้รับรู้เงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 

ตามวิธีส่วนไดเ้สียเงินลงทุนในการร่วมคา้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน
เพื่อรับรู้ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและการเปล่ียนแปลงในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของผูไ้ดรั้บการลงทุนตาม
สัดส่วนท่ีกลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สีย หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในการร่วมคา้มีจ านวนเท่ากบัหรือสูงกว่า
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในการร่วมคา้นั้น (ซ่ึงรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใดๆซ่ึงโดยเน้ือหาแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจการในการร่วมคา้นั้น) กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนท่ีเกินกวา่ส่วนไดเ้สีย
ของตนในการร่วมคา้นั้น นอกจากวา่กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนั หรือไดจ่้ายเงินเพื่อช าระภาระผกูพนัแทนการร่วมคา้
ไปแลว้ 
 

รายการก าไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวา่งกลุ่มกิจการกบัการร่วมคา้จะตดับญัชีเท่าท่ีกลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สียในการ
ร่วมคา้นั้น รายการขาดทุนท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในท านองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานว่า
สินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกนัเกิดการดอ้ยค่า การร่วมคา้จะเปล่ียนนโยบายการบญัชีเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อให้สอดคลอ้ง 
กบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 
 

(ก) สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน 
 

รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กลุเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ
หลกัท่ีบริษทัด าเนินงานอยู ่(สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ี 
ใชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงินของบริษทั 

 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 

รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการหรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการก าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่าย
ช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศ
ดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปี ไดบ้นัทึกไวใ้นก าไรหรือขาดทุน  
 

เม่ือมีการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องคป์ระกอบของ
อตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้
ก าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของก าไร
หรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนดว้ย 

 

(ค) กลุ่มกิจการ 
 

การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มกิจการ (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงิน
เฟ้อรุนแรง) ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงินไดถู้กแปลงค่าเป็นสกุล
เงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงินดงัน้ี 

 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีของแต่ละงบ
แสดงฐานะการเงินนั้น 

 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จแปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉล่ีย และ 
 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ
หน่วยงานในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าดว้ยอตัราปิด 

 

2.5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝาก
ธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า 
และเงินเบิกเกินบญัชี เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
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2.6 ลูกหนีก้ารค้า 
 
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจ านวนเงินท่ีเหลืออยูห่กัดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัย 
จะสูญซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญหมายถึงผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชี
ของลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 
โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 

2.7 เช้ือเพลงิและวสัดุส ารองคลงั 
 
2.7.1 เช้ือเพลงิ 

 
เช้ือเพลิงไดแ้ก่ ก๊าซธรรมชาติ ราคาทุนของเช้ือเพลิงค านวณโดยวธีิถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี 
 

2.7.2 วสัดุส ารองคลงั 
 
วสัดุส ารองคลงัแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของวสัดุส ารองคลงั
ค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี ตน้ทุนของการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือ
วสัดุส ารองคลงันั้น เช่นค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเง่ือนไข  
 

2.8 เงนิลงทุน 
 
บริษทัจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม และเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ เป็นเงิน
ลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 
 
เงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 
บริษทัจะทดสอบค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการดอ้ยค่าเกิดข้ึน หากราคา 
ตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการดอ้ยค่ารวมไวใ้นงบ
ก าไรขาดทุน 
 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบั
ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นก าไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจ าหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือ
ตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายจะก าหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั
ดว้ยราคาตามบญัชีจากจ านวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.9 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

ท่ีดินท่ีไม่ไดมี้ไวใ้ชง้านของกลุ่มกิจการ จะถูกจดัประเภทเป็น อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวธีิราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ท่ีดินไม่มีการหกัค่าเส่ือมราคา 
 

การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระท าก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มกิจการ 
จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
 

2.10 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์อ่ืนทั้งหมดวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรง
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม 
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าได้
อยา่งน่าเช่ือถือ มูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรายการออก ส าหรับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอ่ืน ๆ 
บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

วสัดุส ารองคลงัประเภทวสัดุส ารองหลกัเป็นวสัดุท่ีใชส้ าหรับอุปกรณ์เฉพาะในโรงไฟฟ้า ส่วนประเภทวสัดุส ารองทัว่ไปใชก้บั
อุปกรณ์อ่ืนทัว่ไป ซ่ึงมีอายกุารใชง้านเกินกว่า 1 ปี จะถูกจดัประเภทเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ วสัดุส ารองคลงัคิดค่าเส่ือม
ราคาเม่ือมีสภาพพร้อมใชง้านไดต้ามวตัถุประสงคข์องผูบ้ริหารจากกิจการ 
 

ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา  ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นค านวณโดยใชว้ธีิเส้นตรงเพื่อลดราคาทุน แต่ละชนิดตลอดอายุ
การใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 25  ปี 
โรงไฟฟ้า ระบบส่งพลงัไฟฟ้าและอุปกรณ์ 5 - 25  ปี 
อุปกรณ์ส านกังาน เคร่ืองตกแต่งและคอมพิวเตอร์ 3 - 5  ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 5 - 25  ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 
 

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยใ์ห้
เหมาะสม 
 

ตน้ทุนของวสัดุส ารองหลกัท่ีมีอายกุารใชง้านเกินกว่าหน่ึงปีจะบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยเ์ม่ือมีการเบิกใชเ้พื่อการซ่อม
บ ารุงรักษาหลกัและตดัค่าเส่ือมราคาตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้งาน ส่วนวสัดุส ารองท่ีถูกเปล่ียนแทนจากการซ่อม
บ ารุงรักษาหลกัจะตดัออกจากสินทรัพยด์้วยราคาตามบญัชีและบนัทึกเป็นวสัดุส ารองคลงัด้วยราคาตามบญัชี ณ วนัท่ีมี  
การเปล่ียนแทน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.10 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 
ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
ทนัที 
 
ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจาก
การจ าหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

2.11 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
 
ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ คือ ขอ้ตกลงระหวา่งภาครัฐ (ผูใ้หส้มัปทาน) กบัเอกชน (ผูป้ระกอบการ) ท่ีใหผู้ป้ระกอบการเป็นผู ้
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อใหบ้ริการสาธารณะหรือเพื่อยกระดบัโครงสร้างพื้นฐาน การด าเนินการ และการบ ารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานในช่วงเวลาท่ีระบุไว ้ซ่ึงผูป้ระกอบการจะไดรั้บค่าบริการตลอดระยะเวลาของขอ้ตกลง โดยผูใ้หส้มัปทาน
จะมีการควบคุมหรือก ากับดูแลประเภทของบริการท่ีผูป้ระกอบการต้องด าเนินการในการใช้โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ใหบ้ริการกลุ่มผูท่ี้ไดรั้บบริการ และราคาการใหบ้ริการ และผูใ้หส้ัมปทานควบคุมส่วนไดเ้สียคงเหลือท่ีส าคญัในโครงสร้าง
พื้นฐานเม่ือส้ินสุดระยะเวลาของขอ้ตกลงไม่วา่โดยการเป็นเจา้ของ การไดรั้บประโยชน์ หรือวธีิอ่ืนใด 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มกิจการในฐานะผูป้ระกอบการเป็นผูด้  าเนินการก่อสร้างหรือยกระดบัการใหบ้ริการ จะบนัทึกรายไดแ้ละตน้ทุนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างหรือการยกระดบัการให้บริการ โดยอา้งอิงกบัขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง โดยรับรู้ส่ิงตอบ
แทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับส าหรับมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 
กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพยท์างการเงินหากกลุ่มกิจการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและมีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขตามสัญญาท่ี
จะไดรั้บเงินสดหรือสินทรัพยท์างการเงินอ่ืนจากผูใ้หส้ัมปทาน และรับรู้สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนหากกลุ่มกิจการสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานและไดรั้บสิทธิ (ใบอนุญาต) ในการเรียกเก็บค่าบริการจากผูใ้ชบ้ริการสาธารณะ ซ่ึงสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการ
จากผูใ้ชบ้ริการสาธารณะไม่ใช่สิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บเงินสด เน่ืองจากจ านวนเงินดงักล่าวข้ึนอยูก่บัจ านวนการ
ใชบ้ริการสาธารณะ ในกรณีท่ีกลุ่มกิจการไดรั้บช าระค่าบริการส าหรับการก่อสร้างบางส่วนเป็นสินทรัพยท์างการเงินและ
บางส่วนเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน กลุ่มกิจการบนัทึกแต่ละองคป์ระกอบของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บแยกจากกนั ส าหรับรายได้
และตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการใหบ้ริการ จะรับรู้เป็นรายไดแ้ละตน้ทุนเม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ตามเง่ือนไขสญัญา 
 
ภาระผูกพนัตามสัญญาในการบ ารุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานท่ีไม่ใช่เป็นการปรับปรุงเพื่อยกระดบั 
จะรับรู้และวดัมูลค่าดว้ยจ านวนประมาณการท่ีดีท่ีสุดของรายจ่ายท่ีตอ้งน าไปจ่ายช าระภาระผูกพนัในปัจจุบนั ณ วนัส้ิน 
งวดบญัชี 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

2.12.1 สิทธิการใช้สินทรัพย์ 
 

สิทธิการใชสิ้นทรัพยป์ระกอบดว้ย 
 

(ก) สิทธิการใชร้ะบบท่อส่งก๊าซ 
 

ตน้ทุนของระบบท่อส่งก๊าซซ่ึงกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยจ์ะถูกโอนใหก้บัผูจ้ดัจ  าหน่ายก๊าซตามท่ีก าหนดไวใ้น
สัญญาซ้ือขายก๊าซ ได้ถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีโอนสิทธิ และตดัจ าหน่ายโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาซ้ือขายก๊าซ 

 

(ข) สิทธิการใชส้ถานียอ่ย 
 

ตน้ทุนของสถานียอ่ยซ่ึงกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยจ์ะถูกโอนใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้า ไดถู้กจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีโอนสิทธิ และตดัจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอด
อายขุองสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 

2.12.2 สิทธิในสัญญาให้บริการและบ ารุงรักษา 
 

สิทธิในสัญญาให้บริการและบ ารุงรักษาซ่ึงไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย จะตดัจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของ
สัญญาใหบ้ริการและบ ารุงรักษา เป็นระยะเวลา 21 ปี  
 

2.12.3 สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน 
 

สิทธิในการให้บริการจากขอ้ตกลงสัมปทานเป็นสิทธิท่ีไดม้าจากขอ้ตกลงสัมปทานในการผลิตไฟฟ้าเพื่อจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากรัฐบาลประเทศลาวตามนโยบายการบญัชีท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 2.11 
สิทธิในการใหบ้ริการจากขอ้ตกลงสัมปทานตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุอง
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีประกอบกบัสัญญาสัมปทาน 
 

2.12.4 ต้นทุนโครงการโรงไฟฟ้ารอตัดจ่าย 
 

ตน้ทุนโครงการโรงไฟฟ้ารอตดัจ่าย รวมถึงค่าใชจ่้ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงใบอนุญาตในการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าท่ี
เก่ียวขอ้ง และรายจ่ายเพื่อการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้ารับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในจ านวนไม่เกินตน้ทุนท่ี
สามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และเม่ือประเมินแลว้วา่โครงการนั้นจะประสบความส าเร็จ ส่วนรายจ่ายอ่ืนเพื่อ
การพฒันารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ตน้ทุนการพฒันาท่ีไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้ในงวดก่อนจะไม่บนัทึกเป็น
สินทรัพยใ์นงวดถดัไป ตน้ทุนโครงการโรงไฟฟ้ารอตดัจ่ายจะรับรู้และทยอยตดัจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงจะเร่ิม
ตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้าตลอดอายขุองสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 
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2.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 
 

2.12.5 สิทธิในการใช้ที่ดนิ 
 
สิทธิในการใชท่ี้ดิน เป็นค่าใชจ่้ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสิทธิในการใชท่ี้ดินส าหรับการติดตั้งโรงไฟฟ้า สถานียอ่ยระบบ
การจดัส่งพลงังานไฟฟ้า และ เสาไฟฟ้า ค่าสิทธิดังกล่าวรับรู้และตดัจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้
ประโยชน์ของโรงไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 25 ปี  
 

2.12.6 สิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
 
สิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีได้มาจากการรวมธุรกิจถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยด์้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีได้มา 
สัญญาท่ีท ากบัลูกคา้จะถูกตดัจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า สัญญาจดัหาไฟฟ้า 
และสญัญาจดัหาไอน ้าท่ีท ากบัลูกคา้เป็นระยะเวลา 1 ปี ถึง 25 ปี 
 
จ านวนเงินท่ีจ่ายเพื่อใหไ้ดรั้บสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีไม่ไดเ้กิดจากการรวมธุรกิจจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่
มีตวัตนดว้ยมูลค่าตน้ทุนและตดัจ าหน่ายโดยวธีิเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 
 

2.12.7 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 
สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมามีลกัษณะเฉพาะบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยค านวณจากตน้ทุนในการ
ไดม้าและการด าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถน ามาใช้งานไดต้ามประสงค์ โดยจะตดัจ าหน่าย
ตลอดอายปุระมาณการใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 
 

2.13  การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 
สินทรัพยท่ี์มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซ่ึงไม่มีการตดัจ าหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็น
ประจ าทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจ าหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตาม
บญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่า
มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจ านวนท่ีสูงกว่าระหวา่งมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจาก
การใช้  สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได ้เพื่อวตัถุประสงค์ของการประเมินการดอ้ยค่า 
สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแลว้ จะถูก
ประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

34 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.14  สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้หเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญา
เช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้หเ้ช่า) 
จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น  
 

2.15  เงนิกู้ยืม 
 
เงินกูย้มืรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้มืวดัมูลค่า
ในเวลาต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่างระหวา่งเงินท่ีไดรั้บ (หกัดว้ยตน้ทุนการจดัท า
รายการท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพื่อช าระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 
 
ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพื่อใหไ้ดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัท ารายการเงินกูใ้นกรณีท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะใชว้งเงินกู้
บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทัง่มีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้
จะใชว้งเงินบางส่วนหรือทั้งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ส าหรับการใหบ้ริการสภาพคล่องและจะตดั
จ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนเม่ือกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขใหเ้ล่ือนช าระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลา 
ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
(ก) ต้นทุนการกู้ยืม 

 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขตอ้งน ามารวมเป็น
ส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขคือสินทรัพยท่ี์จ าเป็นตอ้งใช้ระยะเวลานานใน 
การเตรียมสินทรัพยน์ั้นให้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขาย การรวมตน้ทุนการกูย้มืเป็น
ราคาทุนของสินทรัพยต์อ้งส้ินสุดลงเม่ือการด าเนินการส่วนใหญ่ ท่ีจ าเป็นในการเตรียมสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขให้อยู ่
ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขายไดเ้สร็จส้ินลง 
 
รายไดจ้ากการลงทุนท่ีเกิดจากการน าเงินกูย้มืท่ีกูม้าโดยเฉพาะ ท่ียงัไม่ไดน้ าไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข
ไปลงทุนเป็นการชัว่คราวก่อน ตอ้งน ามาหกัจากตน้ทุนการกูย้มืท่ีสามารถตั้งข้ึนเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ 
 
ตน้ทุนการกูย้มือ่ืน ๆ ตอ้งถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดข้ึน 
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2.16 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรายการท่ีรับรู้
โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ
ตามล าดบั 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือท่ีคาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมี 
ผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งด าเนินงานอยูแ่ละเกิดรายไดเ้พื่อเสียภาษี 
ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีการน ากฎหมายภาษี  
ไปปฏิบติัข้ึนอยู่กบัการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีท่ีเหมาะสมจากจ านวนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระภาษี 
แก่หน่วยงานจดัเกบ็ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหวา่งฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคาตาม
บญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน  
 
อยา่งไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการ
หน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนทั้งทาง
บญัชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค านวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคาดได้
ค่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดวา่อตัราภาษีดงักล่าวจะน าไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายช าระ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน า
จ านวนผลต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ กลุ่มกิจการไดต้ั้งภาษีเงินไดร้อตดับญัชีโดยพิจารณาจากผลต่างชัว่คราวของเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเวน้แต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการ
กลบัรายการผลต่างชั่วคราวและการกลบัรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกิดข้ึนได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษี
เงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินได้ท่ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2.17 ผลประโยชน์พนักงาน 
 
2.17.1 ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 

 
กลุ่มกิจการไดก้ าหนดโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายใุนหลายรูปแบบ กลุ่มกิจการมีทั้งโครงการสมทบเงินและ
โครงการผลประโยชน์ ส าหรับโครงการสมทบเงินบริษทัจะจ่ายเงินสมทบใหก้องทุนในจ านวนเงินท่ีคงท่ี กลุ่มกิจการ
ไม่มีภาระผูกพนัทางกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียง
พอท่ีจะจ่ายให้พนกังานทั้งหมดส าหรับการให้บริการจากพนกังานทั้งในอดีตและปัจจุบนั กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบ
ให้กบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตามเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของ พระราชบญัญติั
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพนัท่ีจะจ่ายเงินเพิ่มอีกเม่ือไดจ่้ายเงินสมทบไปแลว้ เงิน
สมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานเม่ือถึงก าหนดช าระ ส าหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหนา้จะถูกรับรู้เป็น
สินทรัพยจ์นกวา่จะมีการไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบก าหนดจ่าย 
 
ส าหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการบ าเหน็จบ านาญท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซ่ึงจะก าหนดจ านวนเงิน
ผลประโยชน์ท่ีพนกังานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจ านวนปีท่ีใหบ้ริการ 
และ ค่าตอบแทน 
 
หน้ีสินส าหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ิน
รอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ ภาระผูกพนัน้ีค านวณโดยนักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะ
ประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็น
สกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผูกพนั และวนัครบก าหนดของหุ้นกูใ้กลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งช าระภาระ
ผกูพนักองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
 
ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือ
การเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจา้ของผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 
ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 
 
กลุ่มกิจการไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยใชแ้ผนการก าหนดอตัราการจ่ายสมทบ โดยท่ีสินทรัพยข์องกองทุนได้
แยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มกิจการและบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินเขา้
สมทบกองทุนจากพนกังานและกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.17 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

2.17.2 ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 
 

ผลประโยชน์พนกังานจะจ่ายให้พนกังานท่ียงัคงสถานะ และมีอายงุานขั้นต ่าครบ 10 ปี และจ่ายอีกคร้ังเม่ือมีอายงุาน
ครบทุกๆ 5 ปี ตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดจากการใหผ้ลประโยชน์น้ีจะบนัทึกคา้งจ่ายตลอดระยะเวลาการจา้งงาน โดยใชว้ิธี
ทางการบญัชีเดียวกบัท่ีใชใ้นโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐาน จะรับรู้ในส่วนของเจา้ของ ผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน ภาระผกูพนัน้ีค านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระอยา่งสม ่าเสมอ 
 

2.17.3 ผลประโยชน์เม่ือเลกิจ้าง 
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะจ่ายเม่ือบริษทัยกเลิกการจา้งงานก่อนวนัเกษียณตามปกติ หรือเสนอท่ีจะใหผ้ลประโยชน์
เม่ือเลิกจา้ง เพื่อสนบัสนุนการออกจากงานดว้ยความสมคัรใจของพนกังาน บริษทัจะรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง
เฉพาะเม่ือบริษทัมีโครงการท่ีเป็นทางการอยา่งละเอียดส าหรับการเลิกจา้งและไม่สามารถยกเลิกโครงการนั้นได ้ใน
ส่วนของการเสนอท่ีจะใหผ้ลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งดว้ยความสมคัรใจนั้นจะค านวณจากจ านวนพนกังานท่ีคาดว่าจะ
ยอมรับขอ้เสนอ ผลประประโยชน์ท่ีมีก าหนดช าระเกินกว่า 12 เดือนภายหลงัรอบระยะเวลารายงานตอ้งคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบนั 
 

2.18 ประมาณการหนีสิ้น 
 

2.18.1 ประมาณการหนีสิ้นทั่วไป 
 

บริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินซ่ึงเป็นภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัท าไว ้อนัเป็น 
ผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงการช าระภาระผูกพนันั้นมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะส่งผลใหบ้ริษทั
ตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจ านวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

ในกรณีท่ีมีภาระผกูพนัท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มกิจการก าหนดความน่าจะเป็นท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อ
จ่ายช าระภาระผกูพนัเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผกูพนัทั้งประเภท แมว้า่ความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อช าระภาระผกูพนับางรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัต ่า  
 

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะตอ้งน ามาจ่าย
ช าระภาระผูกพนั โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงิน
ตามเวลาและความเส่ียงเฉพาะของหน้ีสินท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่การเพิ่มข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของ
เงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่าย 
 

ประมาณการหน้ีสินน้ีไม่ไดร้วมเร่ืองผลประโยชน์พนกังานเน่ืองจากบริษทัไดก้ล่าวถึงในนโยบายการบญัชีเร่ือง
ผลประโยชน์พนกังานในหมายเหตุ 2.17  



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

38 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.18 ประมาณการหนีสิ้น (ต่อ) 
 

2.18.2 ประมาณการหนีสิ้นค่าร้ือถอน 
 

กลุ่มกิจการรับรู้ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนโรงไฟฟ้าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการของตน้ทุนค่าร้ือถอนท่ี
จะเกิดข้ึน ณ วนัส้ินสุดของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า หน้ีสินค่าร้ือถอนท่ีรับรู้คิดมาจากประมาณการตน้ทุนค่าร้ือถอนใน
อนาคต โดยมีสมมติฐานต่างๆ เช่น ระยะเวลาร้ือถอนและอตัราเงินเฟ้อในอนาคต มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการ
ของตน้ทุน ค่าร้ือถอนโรงไฟฟ้าค านวณโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีประมาณข้ึนโดยผูบ้ริหารและแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ
ตน้ทุนโรงไฟฟ้า 
 

2.19 การรับรู้รายได้ 
 

ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) รายไดป้ระกอบดว้ยรายไดค่้าความพร้อมจ่าย
พลงัไฟฟ้าและค่าพลงังานไฟฟ้า รายไดค่้าพลงัไฟฟ้ารับรู้ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญาซ้ือขายกระแสไฟฟ้า รายไดค่้า
พลงังานไฟฟ้าค านวณจากปริมาณไฟฟ้าท่ีจ่ายจริง ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้า/ไอน ้ ากบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
รายไดจ้ากการขายรับรู้เม่ือมีการส่งมอบกระแสไฟฟ้า/ไอน ้ า และลูกคา้ยอมรับสินคา้นั้น รายไดจ้ากการขายเป็นจ านวนท่ี
สุทธิจากภาษีขาย และส่วนลด 
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้ตามเกณฑก์ารใหบ้ริการ  
 

รายไดค่้าก่อสร้างภายใตส้ัญญาสัมปทานรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ โดยพิจารณาตามขั้นความส าเร็จของงานดว้ย
มูลค่าซ่ึงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 

รายไดด้อกเบ้ียตอ้งรับรู้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 

รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน 
 

2.20 การจ่ายเงนิปันผล 
 

เงินปันผลท่ีจ่ายไปยงัผูถื้อหุ้นของบริษทัจะรับรู้ในด้านหน้ีสินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึง 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล 
 

2.21 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีน าเสนอใหผู้มี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน 
ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังาน
ของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ คณะกรรมการบริหารท่ีท าการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ 
 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ 
 

กิจกรรมของกลุ่มกิจการยอ่มมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน ความเส่ียงดา้นมูลค่ายติุธรรมอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิด
จากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงดา้นราคา) ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
แผนการจัดการความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลด
ผลกระทบท่ีท าใหเ้สียหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้
 
การจดัการความเส่ียงด าเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง (ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการ) เป็นไปตามนโยบายท่ี
อนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการจะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกนัความเส่ียงทาง
การเงินดว้ยการร่วมมือกนัท างานอยา่งใกลชิ้ดกบัหน่วยปฏิบติังานต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ  
 
3.1.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 
เน่ืองจากกลุ่มกิจการด าเนินงานระหวา่งประเทศจึงยอ่มมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิด
จากสกุลเงินท่ีหลากหลาย โดยมีสกุลเงินหลกัเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ ความเส่ียงจากอตัราแลก เปล่ียนเกิดข้ึนจาก
รายการธุรกรรมในอนาคต การรับรู้รายการของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
 
กลุ่มกิจการใชส้ัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้และสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพื่อป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการรับผิดชอบในการป้องกนัความเส่ียง
ของฐานะสุทธิในแต่ละสกุลเงินโดยใช้การกู้ยืมเป็นเงินสกุลนั้นและใช้สัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าโดยมี
คู่สญัญาเป็นบุคคลภายนอก 
 

3.1.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในอนาคตซ่ึงส่งผลต่อรายไดแ้ละกระแสเงินสดจาก
การด าเนินงาน กลุ่มกิจการใช้สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเพื่อเป็นการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสดของ
จ านวนเงินดอกเบ้ียท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 
 

3.1.3 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 

กลุ่มกิจการไม่มีความเส่ียงในดา้นการให้สินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญักบัเงินสดและเงินลงทุน เน่ืองจากกลุ่มกิจการมี
รายการเงินสดและเงินลงทุนกบัสถาบนัทางการเงินท่ีมีคุณภาพ โดยกลุ่มกิจการไดว้างนโยบายจ ากดัรายการท่ีจะเกิดกบั
สถาบนัการเงินใดสถาบนัการเงินหน่ึงเพื่อลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน และจะน าเงินส่วนเกินไปลงทุนเฉพาะการลงทุน
ท่ีมีความเส่ียงต ่าจากประสบการณ์ในอดีตกลุ่มกิจการไม่เคยมีความสูญเสียจากเงินสดและเงินลงทุน และส าหรับ
รายการลูกหน้ีการคา้ กลุ่มกิจการขายไฟฟ้าใหก้บัหน่วยงานรัฐบาล และภาคอุตสาหกรรม ภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาวและสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าและไอน ้าระยะยาว 
 

3.1.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

จ านวนเงินสดท่ีมีอยา่งเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีตลาดรองรับยอ่มแสดงถึงการจดัการความเส่ียงของ
สภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นไดจ้ากการท่ีมีวงเงินอ านวยความ
สะดวกในการกูย้มืท่ีไดมี้การตกลงไวแ้ลว้อยา่งเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการไดต้ั้งเป้าหมายว่าจะใช้
ความยืดหยุน่ในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้ห้เพียงพอท่ีจะหามาไดเ้น่ืองจากลกัษณะ
ธรรมชาติของธุรกิจท่ีเป็นฐานของกลุ่มกิจการมีพลวตัเปล่ียนแปลงได ้
 

3.2 การบัญชีส าหรับอนุพนัธ์ที่เป็นเคร่ืองมือทางการเงนิและกจิกรรมป้องกนัความเส่ียง 
 

กลุ่มกิจการเป็นคู่สัญญาในอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงส่วนมากจะประกอบดว้ยสัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้
และสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เคร่ืองมือดงักล่าวไม่รับรู้ในงบการเงินในวนัเร่ิมแรก 
 

สัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าช่วยป้องกนักลุ่มกิจการจากความเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนดว้ยการก าหนดอตัรา 
ท่ีจะใชรั้บรู้สินทรัพยท่ี์เป็นสกุลเงินต่างประเทศซ่ึงจะไดรั้บจริง หรือท่ีจะใชรั้บรู้หน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศซ่ึงจะ 
ตอ้งจ่ายช าระ จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากจ านวนเงินท่ีจะไดรั้บจริงจากสินทรัพยห์รือท่ีจะตอ้งจ่ายช าระหน้ีสิน จะน าไป
หักลบกับมูลค่าท่ีเปล่ียนแปลงไปของสัญญาอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าท่ีเก่ียวข้อง รายการก าไรและรายการขาดทุน 
จากเคร่ืองมืออนุพนัธ์จะน ามาหักลบกันในการน าเสนอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและไม่รับรู้ในงบการเงิน 
ค่าธรรมเนียมในการท าสญัญาแต่ละฉบบัจะตดัจ าหน่ายตามอายขุองแต่ละสญัญา (ถา้มี) 
 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียช่วยป้องกนักลุ่มกิจการจากความเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ีย ส่วนต่างท่ีจะตอ้งจ่ายหรือ 
ท่ีจะได้รับจากสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียรับรู้เป็นส่วนประกอบของรายได้ดอกเบ้ียหรือดอกเบ้ียจ่ายตลอดอาย ุ
ของสัญญา รายการก าไรและรายการขาดทุนจากการเลิกสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียก่อนก าหนดหรือจากการจ่ายช าระ
เงินกูย้มืจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

รายละเอียดของอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีกลุ่มกิจการเป็นคู่สญัญาไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 34 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 
 
3.3 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 
กลุ่มกิจการประมาณมูลค่ายติุธรรมส าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน เงินกูย้มืระยะยาว และเคร่ืองมือทางการเงิน โดย
มูลค่ายติุธรรมสามารถจ าแนกตามวธีิประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดบัขอ้มูลไดด้งัน้ี 
 
 ขอ้มูลระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่ง

เดียวกนั  
 ขอ้มูลระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ีสามารถสังเกตได้

โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคา) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  
 ขอ้มูลระดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ี

ไม่สามารถสงัเกตได)้ 
 
กลุ่มกิจการไดเ้ปิดเผยวธีิการประมาณมูลค่ายติุธรรมของรายการท่ีกล่าวขา้งตน้ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

4 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ 
 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ือง และอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีต
และปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 
 
4.1 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคญั และข้อสมมติฐาน 

 
กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบญัชี และใชข้อ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทาง
บญัชีอาจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณทางการบญัชีท่ีส าคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอยา่งเป็นสาระส าคญัท่ี
อาจเป็นเหตุใหเ้กิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 

 
(ก) โรงไฟฟ้า อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 
ฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาการประมาณการอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของโรงไฟฟ้า อุปกรณ์และสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนซ่ึงโดยส่วนใหญ่ค านึงถึงความสามารถทางเทคนิค และอายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ทั้งน้ีผูบ้ริหารจะ
ทบทวนการคิดค่าเส่ือมราคา หากคาดวา่อายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือของโรงไฟฟ้า อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่
มีตวัตนแตกต่างไปจากท่ีไดป้ระมาณการไวอ้ยา่งมีสาระส าคญั หรือจะตดัจ าหน่ายรายการสินทรัพยด์งักล่าวท่ีมีความ
ลา้สมยัทางเทคนิค ไม่ไดใ้ชง้าน หรือขายออกไป 
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4 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 
 

4.1 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคญั และข้อสมมติฐาน (ต่อ) 
 

กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบญัชี และใชข้อ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทาง
บญัชีอาจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณทางการบญัชีท่ีส าคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอยา่งเป็นสาระส าคญัท่ี
อาจเป็นเหตุใหเ้กิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

(ข) ภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ
 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยท่ีใช้ในการค านวณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้
สมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ
 

กลุ่มกิจการไดพ้ิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใชใ้นการก าหนดมูลค่าปัจจุบนั
ของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุในการพิจารณาอตัราคิดลด
ท่ีเหมาะสมกลุ่มกิจการพิจารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ี
ตอ้งจ่ายช าระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุและมีอายคุรบก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายช าระภาระผูกพนั
ผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอายท่ีุเก่ียวขอ้ง 
 

ขอ้สมมติฐานหลกัอ่ืนๆส าหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมอยูใ่นหมายเหตุ 24 
 

4.2 การใช้ดุลยพนิิจที่ส าคญัในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  
 

(ก) การร่วมการงาน 
 

บริษทัถือสิทธิในการออกเสียงร้อยละ 49 ของการร่วมการงานของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการมีการควบคุมร่วมในการงานน้ี 
เน่ืองจากภายใต้สัญญาท่ีตกลงร่วมกันได้ก าหนดว่าการตดัสินใจใด ๆ เก่ียวกับกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งได้รับความ
เห็นชอบอยา่งเป็นเอกฉนัท ์จากผูท่ี้ร่วมกนัควบคุมการงานแลว้เท่านั้น 
 

การร่วมการงานของกลุ่มกิจการไดจ้ดัตั้งข้ึนในรูปแบบบริษทัจ ากดัและให้สิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัจ ากดัน้ี แก่
กลุ่มกิจการและผูร่้วมการงานอ่ืน ภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนั ดงันั้นการงานน้ีจึงจดัประเภทเป็น “การร่วมคา้” 

 

5 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพื่อด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่ม
กิจการเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อลดตน้ทุนของเงินทุน 
 

ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ การ
ออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสิน 

 

  



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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6 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 
กลุ่มกิจการเปิดเผยส่วนงานท่ีรายงานสองส่วนงาน อนัประกอบดว้ย ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าและธุรกิจอ่ืน  
 
(1) ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า : ส่วนงานน้ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าใหก้บัหน่วยงานรัฐบาลและ

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

(2) ธุรกิจอ่ืน : ส่วนงานน้ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจเพื่อการลงทุน การบ ารุงรักษาและการให้บริการในโรงไฟฟ้า และกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า 

 
คณะกรรมการบริษทัประเมินผลการด าเนินงานโดยพิจารณาจากผลก าไรก่อนภาษีแยกตามส่วนงาน ซ่ึงใชม้าตรฐานในการวดัผล
การด าเนินงานเช่นเดียวกบัการจดัท างบการเงินรวม 

 

 งบการเงนิรวม 

 ผลติกระแสไฟฟ้า   
 เพ่ือจ าหน่าย  ธุรกจิอ่ืน รวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บาท บาท บาท 
    

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 28,840,414,110 865,261,316 29,705,675,426 
หกั  รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ (1,102,899,929) (855,909,246) (1,958,809,175) 
    

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 27,737,514,181 9,352,070 27,746,866,251 
    

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 5,298,788,640 (532,573,712) 4,766,214,928 
รายไดด้อกเบ้ีย 47,369,456 29,815,648 77,185,104 
ตน้ทุนทางการเงิน (2,203,113,029) (360,293,899) (2,563,406,928) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้   - 261,017,401 261,017,401 
    

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 3,143,045,067 (602,034,562) 2,541,010,505 

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้ (270,103,770) 44,962,507 (225,141,263) 
    

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,872,941,297 (557,072,055) 2,315,869,242 
    

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 2,449,989,779 24,774,959 2,474,764,738 
    

สินทรัพยถ์าวรจ าแนกตามส่วนงาน 46,914,417,340 79,378,784 46,993,796,124 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้   2,553,662,243 

สินทรัพยไ์ม่จ าแนกตามส่วนงาน   26,499,093,513 
    

สินทรัพยร์วมในงบการเงินรวม   76,046,551,880 
    

หน้ีสินรวมในงบการเงินรวม   64,512,477,097 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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6 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

 ผลติกระแสไฟฟ้า   
 เพ่ือจ าหน่าย  ธุรกจิอ่ืน รวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บาท บาท บาท 
    

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 24,797,332,297 956,417,444 25,753,749,741 
หกั  รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ (859,434,481) (951,243,194) (1,810,677,675) 
    

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 23,937,897,816 5,174,250 23,943,072,066 
    

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 3,354,544,990 (441,992,865) 2,912,552,125 
รายไดด้อกเบ้ีย 40,565,604 91,146,190 131,711,794 
ตน้ทุนทางการเงิน (2,166,247,889) (623,083,008) (2,789,330,897) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้      - 63,997,551 63,997,551 
    

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 1,228,862,705 (909,932,132) 318,930,573 

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้ (37,136,772) 65,507,086 28,370,314 
    

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,191,725,933 (844,425,046) 347,300,887 
    

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,854,157,416 21,514,547 1,875,671,963 
    

สินทรัพยถ์าวรจ าแนกตามส่วนงาน 41,669,409,642 109,431,501 41,778,841,143 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้   2,493,409,605 

สินทรัพยไ์ม่จ าแนกตามส่วนงาน   18,520,882,468 
    

สินทรัพยร์วมในงบการเงินรวม   62,793,133,216 
    

หน้ีสินรวมในงบการเงินรวม   55,703,073,310 

 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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6 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ สินทรัพยต์ามส่วนงานแยก
ตามสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์
 
ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

 รายได้รวม สินทรัพย์รวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ไทย 26,014,847 21,806,526 72,104,098 60,972,476 
สปป.ลาว 514,605 1,085,264 3,476,228 1,383,130 

เวยีดนาม 1,217,414 1,051,282 466,226 437,527 

 27,746,866 23,943,072 76,046,552 62,793,133 

 
ลูกค้ารายใหญ่ 
 
รายไดจ้ากลูกคา้รายหน่ึงจากส่วนงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายของกลุ่มกิจการเป็นเงินประมาณ 16,932.91 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558: 
12,557.74 ลา้นบาท) จากรายไดร้วมของกลุ่มกิจการ 
 

7 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดในมือ 3,290,909 807,718 10,000 10,000 
เงินฝากธนาคาร 7,519,790,057 3,865,639,404 1,068,985,162 724,178,747 

เงินลงทุนระยะสั้นครบก าหนดภายใน 3 เดือน 799,044,185 1,172,154,706 - 56,686 

 8,322,125,151 5,038,601,828 1,068,995,162 724,245,433 

 
เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.40 ถึงร้อยละ 5.00 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 0.30 ถึงร้อยละ 4.00 ต่อปี) 
 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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8 เงนิฝากธนาคารที่มีข้อจ ากดัในการเบิกถอน 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

ส่วนของหมุนเวยีน   
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 639,557,433 410,007,823 

เงินฝากธนาคาร 63,981,711 2,280,000 

 703,539,144 412,287,823 

ส่วนของไม่หมุนเวยีน   
เงินส ารองเพื่อจ่ายช าระเป็นค่าธรรมเนียมแก่กองทุนรวมโครงสร้าง   

   พื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 255,797,659 269,281,599 

 959,336,803 681,569,422 

 
บริษทัย่อยมีเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกถอนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้า เพื่อประกนัการช าระหน้ีทั้งหมดทั้งในปัจจุบนัและในอนาคตท่ีบริษทัมีอยูก่บักองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ 
บี.กริม เพาเวอร์  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เงินฝากธนาคาร เป็นจ านวนเงิน 63.98 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558: 2.28 ลา้นบาท) ไดถู้กใชเ้ป็นหลกัประกนั
ส าหรับหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร เงินฝากธนาคารดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.40 ถึงร้อยละ 4.00 ต่อปี (พ.ศ. 2558: 
ร้อยละ 0.45 ต่อปี) 

 
9 เงนิลงทุนระยะส้ัน 

 
เงินลงทุนระยะสั้นประกอบดว้ย เงินฝากประจ าท่ีมีระยะเวลาครบก าหนดระหวา่ง 4 เดือนถึง 6 เดือนโดยมีอตัราดอกเบ้ียอยูท่ี่ร้อยละ 0.25
ถึงร้อยละ 1.84 ต่อปี (พ.ศ. 2558: ร้อยละ 1.00 ถึงร้อยละ 3.00 ต่อปี) 
 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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10 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้     
   - กิจการอ่ืน 2,066,004,164 1,691,644,200 - - 

   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 35.3) 4,704,413 4,732,717 95,605,850 5,403,500 

รวมลูกหน้ีการคา้ 2,070,708,577 1,696,376,917 95,605,850 5,403,500 
รายไดค้า้งรับ 1,864,009,567 1,527,236,617 - - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ     
   - กิจการอ่ืน 11,212,987 7,650,130 - - 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 35.3) - 9,837,936 59,792,374 44,635,869 
ค่าประกนัจ่ายล่วงหนา้ 129,951,320 105,946,321 - - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 58,353,260 54,942,504 7,939,023 8,515,247 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ - 32,500,000 - 32,500,000 
เงินจ่ายล่วงหนา้เพื่อการร่วมพฒันา     
   โครงการในต่างประเทศ - - 99,984,520 322,296,720 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าพฒันาโครงการ 26,128,030 6,019,497 - 6,019,497 
เงินทดรองจ่ายแก่พนกังาน 11,060,279 10,453,874 4,039,635 4,422,548 
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมายเหตุ 35.3) - 34,615,144 - 9,547,680 
 ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 35.3) 24,628,008 114,183,840 1,238,907,414 1,178,349,715 

อ่ืน ๆ - สุทธิ 66,252,953 100,009,804 27,352,875 4,998,171 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 4,262,304,981 3,699,772,584 1,533,621,691 1,616,688,947 

 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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10 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ (ต่อ) 
 
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้น คือ เงินจ่ายล่วงหนา้เพื่อการซ้ือส่วนไดเ้สียในหุ้นของบริษทั บ่อทอง วินด์
ฟาร์ม จ ากดั (“บ่อทอง”) ในสัดส่วนร้อยละ 74 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดของบ่อทอง บริษทัรับโอนหุ้นจากบ่อทองในระหวา่ง 
ปี พ.ศ. 2559 (หมายเหตุ 13) 
 
เงนิจ่ายล่วงหน้าเพ่ือการร่วมพฒันาโครงการในต่างประเทศ 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษทัไดเ้ขา้ท าบนัทึกขอ้ตกลงจ านวนสามฉบบัส าหรับการร่วมลงทุนเพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน ้ า 
กบักิจการอ่ืนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดแ้ก่ โครงการน ้ าคาว 1 - 5 โครงการน ้ าแจ 1 และโครงการตาสะโกย 
ตามล าดบั นอกจากน้ี วนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษทัไดเ้ขา้ท าขอ้ตกลงการร่วมลงทุนเพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าเซกอง 4 
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กบักิจการอีกแห่งหน่ึง คู่สัญญาตกลงท่ีจะร่วมก่อตั้งบริษทัท่ีมีวตัถุประสงค์เฉพาะ  
เพื่อการพฒันาในดา้นการเงิน การก่อสร้าง การจดัหา การด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้โครงการส าเร็จลุล่วงตามขอ้ตกลงและ
เง่ือนไขในบนัทึกขอ้ตกลง บริษทัตอ้งช าระค่าตอบแทนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงการออกหรือการโอนส่วนไดเ้สียของบริษทัท่ีก่อตั้งข้ึน  
โดยค่าตอบแทนนั้นถูกจัดประเภทเป็นเงินจ่ายล่วงหน้า และแสดงอยู่ในส่วนของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนในงบการเงิน  
เม่ือการออกหรือการโอนส่วนไดเ้สียดงักล่าวส าเร็จแลว้ บริษทัจะไดรั้บสิทธิในการเขา้บริหารจดัการในบริษทัขา้งตน้ ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เงินจ่ายล่วงหนา้ท่ีเหลืออยูส่่วนใหญ่เป็นเงินล่วงหนา้ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าเซกอง 4 
 
ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

ไม่เกิน 3 เดือน 2,065,807,954 1,691,164,928 
3 - 6 เดือน 423 420,196 
6 - 12 เดือน 52,451 59,076 

เกินกวา่ 12 เดือน 143,336 - 

 2,066,004,164 1,691,644,200 

 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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10 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ (ต่อ) 
 
ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ไม่เกิน 3 เดือน 4,704,413 4,732,717 95,605,850 5,018,300 

3 - 6 เดือน - - - 385,200 

 4,704,413 4,732,717 95,605,850 5,403,500 

 

11 อะไหล่และวสัดุส ารองคลงั - สุทธิ 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

เช้ือเพลิง 5,694,918 5,044,693 
อะไหล่ 822,547,763 833,285,708 

อะไหล่ระหวา่งทาง - 108,116 

 828,242,681 838,438,517 

หกั  ค่าเผือ่อะไหล่และวสัดุส ารองคลงัท่ีมีการเคล่ือนไหวชา้ (9,579,020) (9,579,020) 

 818,663,661 828,859,497 

 

12 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 86,311,904 114,036,560 18,584,235 10,930,241 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 630,378 1,843,126 - - 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 960,142,682 833,335,525 1,933,578 - 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด 9,207,280 131,019,333 - - 
อากรขาเขา้รอขอคืน 19,896,635 19,896,635 - - 

อ่ืน ๆ 3,479,215 1,599,701 - - 

 1,079,668,094 1,101,730,880 20,517,813 10,930,241 

 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

กลุ่มกิจการมีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัต่อไปน้ี 
 

 สถานที่หลกัในการ  สัดส่วนของหุ้นสามญัที่ถือโดยบริษทัใหญ่ สัดส่วนการถือหุ้นสามญัที่แท้จริงโดย สัดส่วนการถือหุ้นสามญัที่แท้จริงโดย 

 ประกอบธุรกจิ/ประเทศ   (ร้อยละ) กลุ่มกจิการ (ร้อยละ) ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ) 

ช่ือ ที่จดทะเบยีนจดัตั้ง ลกัษณะของธุรกจิ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
         

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั ประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 51.20 51.20 51.20 51.20 48.80 48.80 
         

ซ่ึงมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี         
         

- บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ โฮลด้ิง จ ากดั ประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า - - 51.19 51.19 48.81 48.81 
         

- บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า - - 50.69 50.69 49.31 49.31 
         

- บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า - - 51.20 51.20 48.80 48.80 
         

- บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จ ากดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า 30.00 30.00 60.72 60.72 39.28 39.28 
         

- บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จ ากดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (เร่ิมด าเนินการในปี พ.ศ. 2558) 29.88 29.88 55.48 55.48 44.52 44.52 
         

- บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จ ากดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (เร่ิมด าเนินการในปี พ.ศ. 2559) 29.88 29.88 55.48 55.48 44.52 44.52 
         

- บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จ ากดั  ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า 30.00 30.00 61.74 61.74 38.26 38.26 
         

- บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จ ากดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า 30.00 30.00 61.74 61.74 38.26 38.26 
         

- บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จ  ากดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง) 29.88 29.88 55.48 55.48 44.52 44.52 
         

- บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จ  ากดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง) 29.88 29.88 55.48 55.48 44.52 44.52 
         

- บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จ  ากดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง) 29.88 100.00 55.48 100.00 44.52 - 
         

- Amata Power (Bien Hoa) Limited ประเทศเวียดนาม ผลิตไฟฟ้า - - 30.72 30.72 69.28 69.28 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจการมีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

 
สถานที่หลกัในการ 

ประกอบธุรกจิ/ประเทศ  

สัดส่วนของหุ้นสามญัที่ถือโดยบริษทัใหญ่ 
(ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามญัที่แท้จริงโดย 
กลุ่มกจิการ (ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามญัที่แท้จริงโดย 
ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ) 

ช่ือ ที่จดทะเบยีนจดัตั้ง ลกัษณะของธุรกจิ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
         

- บริษทั อมตะ เพาเวอร์ (ระยอง) จ ากดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (หยดุด าเนินการ) - - 51.19 51.19 48.81 48.81 
         

- บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส จ ากดั ประเทศไทย บริหารและบริการบ ารุงรักษา  
   (หยดุด าเนินการ) 

- - 51.19 51.19 48.81 48.81 

         

- บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส (ระยอง)  
     จ ากดั 

ประเทศไทย บริหารและบริการบ ารุงรักษา  
   (หยดุด าเนินการ) 

- - 51.19 51.19 48.81 48.81 

         

บริษทั บี.กริม  เพาเวอร์ โฮลด้ิง (แหลมฉบงั) จ ากดั ประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 99.97 99.97 99.97 99.97 0.03 0.03 
         

ซ่ึงมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี         
         

- บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบงั) 1 จ  ากดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า - - 99.96 99.96 0.04 0.04 
         

- บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบงั) 2 จ  ากดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า - - 99.96 99.96 0.04 0.04 
         

- บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส (แหลมฉบงั) จ ากดั ประเทศไทย บริหารและบริการบ ารุงรักษา 
   (หยดุด าเนินการ) 

- - 99.96 99.96 0.04 0.04 

 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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13  เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจการมีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

 สถานที่หลกัในการ  สัดส่วนของหุ้นสามญัที่ถือโดยบริษทัใหญ่ สัดส่วนการถือหุ้นสามญัที่แท้จริงโดย สัดส่วนการถือหุ้นสามญัที่แท้จริงโดย 

 ประกอบธุรกจิ/ประเทศ   (ร้อยละ) กลุ่มกจิการ(ร้อยละ) ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ) 

ช่ือ ที่จดทะเบยีนจดัตั้ง ลกัษณะของธุรกจิ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
         

B.Grimm Power (Lao) Company Limited สปป.ลาว ลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 100.00 100.00 100.00 100.00 - - 
         

ซ่ึงมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี         
         

- XeNamnoy and XeKatam Hydropower   
     Company Limited     

สปป.ลาว ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานน ้ า  
   (อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง) 

- - 70.00 70.00 30.00 30.00 

         

- Nam Che 1 Hydropower Company Limited สปป.ลาว ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานน ้ า  
   (อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง) 

- - 72.00 - 28.00 - 

         

- Nam Khao Hydropower Company Limited สปป.ลาว ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานน ้ า  
   (ยงัไม่เร่ิมด าเนินกิจการ) 

- - 72.00  
- 

28.00  
- 

         

บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1  จ  ากดั  ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (เร่ิมด าเนินการในปี พ.ศ. 2558) 74.00 74.00 74.00 74.00 26.00 26.00 
         

บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2  จ  ากดั  ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (เร่ิมด าเนินการในปี พ.ศ. 2559) 74.00 74.00 74.00 74.00 26.00 26.00 
         

บริษทั บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จ ากดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (เร่ิมด าเนินการในปี พ.ศ. 2559) 74.99 74.99 74.99 74.99 25.01 25.01 
         

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (บ่อวิน)  2 จ ากดั  ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยงัไม่เร่ิมด าเนินกิจการ) 100.00 100.00 100.00 100.00 - - 
         

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 1 จ  ากดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยงัไม่เร่ิมด าเนินกิจการ) 100.00 100.00 100.00 100.00 - - 
         

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จ  ากดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยงัไม่เร่ิมด าเนินกิจการ) 100.00 100.00 100.00 100.00 - - 
         

บริษทั บี.กริม โอเรียนเทล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 1 จ ากดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยงัไม่เร่ิมด าเนินกิจการ) 91.31 91.31 99.97 91.31 0.03 8.69 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

กลุ่มกิจการมีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

 
สถานที่หลกัในการ 

ประกอบธุรกจิ/ประเทศ  

สัดส่วนของหุ้นสามญัที่ถือโดยบริษทัใหญ่ 
(ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามญัที่แท้จริงโดย 
กลุ่มกจิการ (ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามญัที่แท้จริงโดย 
ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ) 

ช่ือ ที่จดทะเบยีนจดัตั้ง ลกัษณะของธุรกจิ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
         

บริษทั บี.กริม โอเรียนเทล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 2 จ ากดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยงัไม่เร่ิมด าเนินกิจการ) 91.31 91.31 99.97 91.31 0.03 8.69 
         

บริษทั บี.กริม โอเรียนเทล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 3 จ ากดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยงัไม่เร่ิมด าเนินกิจการ) 91.31 91.31 99.97 91.31 0.03 8.69 
         

บริษทั บี.กริม โอเรียนเทล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 4 จ ากดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยงัไม่เร่ิมด าเนินกิจการ) 91.31 91.31 99.97 91.31 0.03 8.69 
         

บริษทั ไทย วินด ์เพาเวอร์ (มุกดาหาร) จ ากดั ประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 70.00 70.00 70.00 70.00 30.00 30.00 
         

บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จ  ากดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 
   (ยงัไม่เร่ิมด าเนินกิจการ) 

100.00 100.00 100.00 100.00 - - 

         

บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (สระแกว้) 1 จ ากดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 
   (เร่ิมด าเนินการปี พ.ศ. 2559) 

99.97 99.97 99.97 99.97 0.03 0.03 

         

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส จ ากดั ประเทศไทย บริหารและบริการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 100.00 100.00 100.00 100.00 - - 
         

บริษทั บ่อทอง วินดฟ์าร์ม จ ากดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยงัไม่เร่ิมด าเนินกิจการ) 74.00 - 92.20 - 7.80 - 
 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมอยูใ่นการจดัท างบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สดัส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทัยอ่ยท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ไม่แตกต่างจากสดัส่วนท่ีถือหุน้สามญั บริษทัใหญ่ไม่ไดถื้อหุน้บุริมสิทธิ
ของบริษทัยอ่ยท่ีรวมอยูใ่นกลุ่มกิจการ  
 

ยอดรวมของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เท่ากบั 5,633,912,453 บาท (พ.ศ. 2558 : 4,345,796,866 บาท) ซ่ึงเป็นส่วนของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั เท่ากบั 4,332,006,634 บาท 
(พ.ศ. 2558 : 3,779,854,155 บาท) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยอ่ืนไม่มีสาระส าคญั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจการไดน้ าใบหุน้สามญัทั้งหมดของบริษทัยอ่ย จ านวน 16 บริษทั ไปวางเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัส าหรับเงินกูย้มืระยะยาว
ของบริษทัยอ่ยเหล่านั้น (พ.ศ. 2558 : 13 บริษทั)



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั 
 

รายละเอียดดา้นล่างแสดงขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัต่อกลุ่ม
กิจการ 
 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม : 

 

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั  
(งบการเงนิรวม) 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

ส่วนที่หมุนเวยีน :    
สินทรัพย ์ 9,636,060,853 8,979,037,017 

หน้ีสิน (4,153,158,231) (3,915,378,896) 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีนสุทธิ 5,482,902,622 5,063,658,121 
   

ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน :   
สินทรัพย ์ 34,908,261,636 30,244,672,976 

หน้ีสิน (30,552,128,871) (26,702,624,352) 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนสุทธิ 4,356,132,765 3,542,048,624 
   

สินทรัพย์สุทธิ 9,839,035,387 8,605,706,745 
 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยสรุป ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม : 

 

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั  
(งบการเงนิรวม) 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

รายได ้ 19,554,473,171 17,589,988,162 
รายไดอ่ื้น 146,907,580 197,987,596 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 1,956,474,631 667,317,385 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (129,217,160) (40,705,972) 
ก าไรหลงัภาษีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 1,827,257,471 626,611,413 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน (278,915) 14,515,294 

ก าไรเบด็เสร็จ 1,826,978,556 641,126,707 
   

ก าไรเบด็เสร็จส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 510,425,300 113,087,754 
เงินปันผลจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 342,407,557 337,754,338 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั (ต่อ) 
 
งบกระแสเงินสดโดยสรุป ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม : 
 

 

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั  
(งบการเงินรวม) 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน   
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,595,888,535 2,254,753,440 
จ่ายดอกเบ้ีย (1,648,584,882) (1,677,993,725) 

จ่ายภาษีเงินได ้ (111,533,170) (35,803,352) 
   

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,835,770,483 540,956,363 
   

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (4,722,033,956) (3,780,903,270) 
   

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 3,463,312,072 2,507,403,220 
   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด(ลดลง)เพิม่ขึน้สุทธิ 577,048,599 (732,543,687) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 3,653,892,662 4,381,643,455 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 24,197 4,792,894 
   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 4,230,965,458 3,653,892,662 

 
ขอ้มูลขา้งตน้แสดงดว้ยจ านวนก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้ปี 4,492,846,516 2,893,352,322 
การลงทุนเพิ่มในระหวา่งปี 162,233,155 109,253,450 

การเรียกช าระค่าหุน้เพิ่มของบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 2,504,691,011 1,490,240,744 

ราคาตามบญัชีปลายปี 7,159,770,682 4,492,846,516 

 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี  
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จ ากดั 
 

คณะกรรมการบริหารของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จ ากดั มีมติอนุมติัให้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มจากผูถื้อหุ้นในจ านวนรวม  
75 บาทต่อหุ้น บริษทัจ่ายช าระค่าหุ้นจ านวน 3,765,510 หุ้น ในราคา 45 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงิน 169.45 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี  
19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และราคา 30 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงิน 112.97 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 สัดส่วนการ
ลงทุนของบริษทัในบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จ ากดั ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 

บริษัท บี.กริม บีไอพ ีเพาเวอร์ 2 จ ากดั 
 

คณะกรรมการบริหารของบริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จ ากดั มีมติอนุมติัให้เรียกช าระค่าหุน้เพิ่มจากผูถื้อหุ้นในจ านวนรวม 75 
บาทต่อหุ้น บริษทัจ่ายช าระค่าหุ้นจ านวน 8,658,000 หุ้น ในราคา 75 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงิน 649.35 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 26 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 สดัส่วนการลงทุนของบริษทัในบริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จ ากดั ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จ ากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จ  ากดั มีมติอนุมติัให้เรียก
ช าระค่าหุ้นเพิ่มจากผูถื้อหุ้นในจ านวนรวม 15 บาทต่อหุ้น บริษทัจ่ายช าระค่าหุ้นจ านวน 99,997 หุ้น ในราคา 15 บาทต่อหุ้น เป็น
จ านวนเงิน 1.5 ลา้นบาท และในวนัเดียวกนัมีมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ลา้นบาท เป็น 350 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่ม
จ านวน 3.4 ลา้นหุ้น ในราคาท่ีตราไว  ้100 บาทต่อหุ้น บริษทัไดล้งทุนใน 945,976 หุ้น และจ่ายช าระค่าหุ้นในราคา 40 บาทต่อหุ้น เป็น
จ านวนเงิน 37.84 ลา้นบาท และวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จ  ากดั 
จ านวน 1 หุน้จากผูถื้อหุน้อ่ืนเป็นจ านวนเงิน 40 บาท เป็นผลให้สัดส่วนความเป็นเจา้ของทางตรงของบริษทัในบริษทั อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จ  ากดั ลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 29.88 อยา่งไรกต็าม บริษทัไม่สูญเสียอ านาจการควบคุมในบริษทั อมตะ บี.
กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จ  ากดั เน่ืองจากบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จ  ากดั ยงัถูกถือหุ้นโดยบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัอีกร้อยละ 50 กลุ่มบริษทัไดป้รับปรุงมูลค่าตามบญัชีของส่วนของเจา้ของใหญ่และส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอ านาจควบคุมเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ และรับรู้ก าไรท่ีเกิดจากการลดสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจ านวน
เงิน 4.39 ลา้นบาทโดยตรงในส่วนของเจา้ของบริษทัใหญ่ในงบการเงินรวม 
 

บริษัท บ่อวนิ คลนี เอนเนอจี จ ากดั 
 

คณะกรรมการบริหารของบริษทั บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จ ากดั มีมติอนุมติัใหเ้รียกช าระค่าหุน้เพิ่มจากผูถื้อหุน้ บริษทัจ่ายช าระค่าหุน้
จ านวน 3,400,000 หุ้น ในราคา 61.75 บาทต่อหุ้น และจ านวน 6,998,601 หุ้น ในราคา 75 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงิน 734.85 ลา้น
บาท เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 สดัส่วนการลงทุนของบริษทัในบริษทั บ่อวนิ คลีน เอนเนอจี จ ากดั ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 

เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษทั บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมโดยบริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุ้นเพิ่มเติม
ดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดิมเป็นจ านวนเงิน 100.16 ลา้นบาท 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 

B.Grimm Power (Lao) Company Limited 
 

ในระหวา่งไตรมาสท่ีหน่ึงของปี พ.ศ. 2559 B.Grimm Power (Lao) Company Limited ไดเ้รียกช าระค่าหุน้เพิ่มเติม โดยบริษทัไดจ่้าย
ช าระค่าหุน้เพิ่มเติมดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดิมเป็นจ านวนเงิน 8.65 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบเท่ากบั 305.08 ลา้นบาท 
 

ในระหวา่งไตรมาสท่ีสองของปี พ.ศ. 2559 B.Grimm Power (Lao) Company Limited ไดเ้รียกช าระค่าหุน้เพิ่มเติม โดยบริษทัไดจ่้าย
ช าระค่าหุน้เพิ่มเติมดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดิมเป็นจ านวนเงิน 2.05 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบเท่ากบั 72.81 ลา้นบาท 
 

ในระหวา่งไตรมาสท่ีสามของปี พ.ศ. 2559 B.Grimm Power (Lao) Company Limited ไดเ้รียกช าระค่าหุน้เพิ่มเติม โดยบริษทัไดจ่้าย
ช าระค่าหุน้เพิ่มเติมดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดิมเป็นจ านวนเงิน 2.70 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบเท่ากบั 94.20 ลา้นบาท 
 

บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (สระแก้ว) 1 จ ากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 1 ลา้นบาท เป็น 
152.5 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มจ านวน 1,515,000 หุ้น ในราคาท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุ้น บริษทัจ่ายช าระค่าหุ้นส าหรับ 1,515,000 
หุน้ ในราคา 100 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงิน 151.5 ลา้นบาท 
 

บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จ ากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จ  ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมโดยบริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุ้น
เพิ่มเติมดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดิมเป็นจ านวนเงิน 74.99 ลา้นบาท 
 

บริษัท บ่อทอง วินด์ฟาร์ม จ ากดั 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 บริษทั ไทย วินด์ เพาเวอร์ (มุกดาหาร) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดช้ าระเงินเพื่อเขา้ซ้ือหุ้นของบริษทั บ่อ
ทอง วนิดฟ์าร์ม จ ากดั (“บ่อทอง”) เป็นจ านวนเงิน 5 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 26 ของจ านวนหุน้สามญัทั้งหมดของบริษทับ่อทอง 
อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยยงัคงไม่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัหรือมีอ านาจควบคุมเหนือบริษทับ่อทอง เน่ืองจากยงัไม่บรรลุ
เง่ือนไขเร่ืองการไดส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตามท่ีระบุในสัญญา ดงันั้น เงินลงทุนในบริษทับ่อทอง จึงถูกจดัประเภทเป็นเงินลงทุน
ทัว่ไป (หมายเหตุ 15) 
 

ต่อมา บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกบับริษทับ่อทอง โดยบนัทึกขอ้ตกลงร่วมน้ีให้สิทธิแก่บริษทัหรือบริษทัย่อยภายใตก้ลุ่ม
กิจการ ในการเขา้ซ้ือหุ้นทั้งหมดของบริษทับ่อทอง เป็นจ านวนเงิน 50 ลา้นบาท โดยมีเง่ือนไขว่า หากบริษทับ่อทองไม่สามารถ
ไดรั้บสิทธิในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า ขอ้ตกลงฉบบัน้ีจะถือเป็นโมฆะ 
 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุ้นเป็นจ านวนเงิน 12.50 ลา้นบาท และ 20 
ลา้นบาท ตามล าดบั เพื่อจ่ายล่วงหนา้ส าหรับการเขา้ซ้ือหุ้นส่วนท่ีเหลือจ านวนร้อยละ 74 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทั
บ่อทอง ตามบนัทึกขอ้ตกลงขา้งตน้ หุน้ทั้งหมดจะถูกโอนใหแ้ก่บริษทัเม่ือบริษทัจ่ายช าระค่าหุน้ส่วนสุดทา้ยเป็นจ านวนเงิน 12.50 
ลา้นบาทแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัยงัไม่ไดรั้บโอนหุ้นทั้งหมดและยงัไม่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัหรือมี
อ านาจควบคุมเหนือบริษทับ่อทอง 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 
บริษัท บ่อทอง วินด์ฟาร์ม จ ากดั (ต่อ) 
 
เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษทัจ่ายช าระค่าหุ้นในสัดส่วนท่ีเหลือเพื่อให้ไดม้าซ่ึงเงินลงทุนร้อยละ 74 ของจ านวนหุ้นสามญั
ทั้งหมดของบริษทับ่อทองเป็นจ านวนเงิน 12.50 ลา้นบาท และตกลงช าระหน้ีแทนผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมีกบับริษทับ่อทอง เป็นจ านวนเงิน 
117.23 ลา้นบาท ภายหลงัเสร็จส้ินการจ่ายช าระเงินลงทุน บริษทัมีอ านาจควบคุมเหนือบริษทับ่อทอง และท าให้มีสัดส่วนการถือ 
หุน้สามญัท่ีแทจ้ริงโดยกลุ่มบริษทัร้อยละ 92.20 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย ณ วนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2559   
 พนับาท 
  

ส่ิงตอบแทนทั้งหมด (เงนิสด) 50,000 
  

มูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา  
  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,803 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 22 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 280 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 3,849 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,600 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (923) 
  

มูลค่ายติุธรรมสุทธิ 6,631 

สิทธิในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 43,369 
  

รวมสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ 50,000 

 
บริษัท บี.กริม โอเรียนเทล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 1 จ ากัด บริษัท บี.กริม โอเรียนเทล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 2 จ ากัด บริษัท บี.กริม โอ
เรียนเทล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 3 จ ากดั และ บริษัท บี.กริม โอเรียนเทล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 4 จ ากดั 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั บี.กริม โอเรียนเทล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 1 จ  ากดั บริษทั บี.กริม โอ
เรียนเทล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 2 จ  ากดั บริษทั บี.กริม โอเรียนเทล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 3 จ  ากดั และ บริษทั บี.กริม โอเรียนเทล รีนิวเอ
เบิล เพาเวอร์ 4 จ  ากดั จ านวน 866 หุน้ส าหรับแต่ละบริษทั ในราคาเรียกช าระ 25 บาทต่อหุน้ มูลค่าการลงทุนเป็นจ านวนเงิน 21,650 
บาทในแต่ละบริษทั การซ้ือหุ้นเพิ่มเติมคร้ังน้ีท าให้สัดส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั (รวมส่วนไดเ้สียทางออ้ม) ในส่ีบริษทัดงักล่าว
เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 99.97 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จ ากดั 
 
เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 บริษทัได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จ  ากดั จ านวน 
3,765,510 หุ้น ในราคาเรียกช าระ 25 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงิน 94.14 ลา้นบาท สัดส่วนการลงทุนของบริษทัในบริษทั อมตะ บี.
กริม เพาเวอร์ 4 จ  ากดั ไม่มีการเปล่ียนแปลง  
 
เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษทัไดล้งทุนเพิ่มในหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จ  ากดั จ านวน 
141,614 หุ้น ในราคาเรียกช าระ 100 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงิน 14.16 ลา้นบาท สัดส่วนการลงทุนของบริษทัในบริษทั อมตะ บี.
กริม เพาเวอร์ 4 จ  ากดั ไม่มีการเปล่ียนแปลง และบริษทัจ่ายช าระค่าหุน้ท่ีเรียกช าระเพิ่มเติมในราคา 75 บาทต่อหุน้ส าหรับหุน้สามญั
จ านวน 3,765,510 หุน้ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จ  ากดั เป็นจ านวนเงิน 282.41 ลา้นบาท สัดส่วนการลงทุนของบริษทัใน
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จ  ากดั ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จ ากดั 
 
เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดล้งทุนในหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จ  ากดั จ านวน 3,765,510 
หุ้น ในราคาเรียกช าระ 25 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงิน 94.14 ล้านบาท สัดส่วนการลงทุนของบริษทัในบริษทั อมตะ บี.กริม  
เพาเวอร์ 5 จ  ากดั ไม่มีการเปล่ียนแปลง  
 
บริษัท บี.กริม บีไอพ ีเพาเวอร์ 1 จ ากดั 
 
เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 บริษทัจ่ายช าระค่าหุ้นท่ีเรียกช าระเพิ่มเติมในราคา 75 บาทต่อหุ้นส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 
7,137,300 หุ้น ของบริษทั บี กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จ  ากดั เป็นจ านวนเงิน 535.30 ลา้นบาท สัดส่วนการลงทุนของบริษทัในบริษทั 
บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จ  ากดั ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 

 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จ ากดั 
 

คณะกรรมการบริหารของบริษทั อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จ  ากดั มีมติอนุมติัใหเ้รียกช าระค่าหุน้เพิ่มเติมจากผูถื้อหุน้ใหค้รบ
จ านวน 40 บาทต่อหุ้น บริษทัจ่ายช าระค่าหุ้นจ านวน 99,997 หุ้น ในราคา 15 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงิน 1.50 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี  
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 สดัส่วนการลงทุนของบริษทัในบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จ ากดั ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 

เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จ  ากดั มีมติอนุมติัการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจาก 10 ลา้นบาทเป็น 350 ลา้นบาทโดยออกหุ้นสามญัเพิ่มจ านวน 3.40 ลา้นหุ้น ในราคาท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุ้น 
บริษทัไดล้งทุนในหุ้นสามญัจ านวน 945,976 หุ้นและจ่ายช าระค่าหุ้นในราคาเรียกช าระ 40 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงิน 37.84 ลา้น
บาท และเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัจ านวน 1 หุ้นจากผูถื้อหุ้นอ่ืนเป็นจ านวนเงิน 40 บาท เป็นผลให้
สัดส่วนความเป็นเจา้ของทางตรงของบริษทัในบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จ  ากดั ลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 
29.88 อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่สูญเสียอ านาจการควบคุมในบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จ  ากดั เน่ืองจากบริษทั อมตะ 
บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จ  ากดั ยงัถูกถือโดยบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัอีกร้อยละ 50 กลุ่ม
กิจการไดป้รับปรุงมูลค่าตามบญัชีของส่วนของเจา้ของใหญ่และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงใน
ส่วนของเจา้ของ และรับรู้ก าไรท่ีเกิดจากการลดสัดส่วนการถือหุน้จ านวน 2.95 ลา้นบาทโดยตรงในส่วนของเจา้ของบริษทัใหญ่ใน
งบการเงินรวม  
 

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จ ากดั 
 

คณะกรรมการบริหารของบริษทั อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จ  ากดั มีมติอนุมติัใหเ้รียกช าระค่าหุน้เพิ่มเติมจากผูถื้อหุน้ใหค้รบ
จ านวน 40 บาทต่อหุ้น บริษทัจ่ายช าระค่าหุ้นจ านวน 99,997 หุ้น ในราคา 15 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงิน 1.50 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 21 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 สดัส่วนการลงทุนของบริษทัในบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จ ากดั ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 

เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จ  ากดั มีมติอนุมติัการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจาก 10 ลา้นบาทเป็น 350 ลา้นบาทโดยออกหุน้สามญัเพิ่มจ านวน 3.40 ลา้นหุน้ ในราคาท่ีตราไว ้100 บาท บริษทัได้
ลงทุนในหุ้นสามญัจ านวน 945,976 หุ้นและจ่ายช าระค่าหุ้นในราคาเรียกช าระ 40 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงิน 37.84 ลา้นบาท และ
เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัจ านวน 1 หุน้จากผูถื้อหุน้อ่ืนเป็นจ านวนเงิน 40 บาท เป็นผลใหส้ดัส่วนความ
เป็นเจา้ของทางตรงของบริษทัในบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จ  ากดั ลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 29.88 อยา่งไรก็
ตาม บริษทัไม่สูญเสียอ านาจการควบคุมในบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จ  ากดั เน่ืองจากบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
(ระยอง) 4 จ  ากดั ยงัถูกถือโดยบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัอีกร้อยละ 50 กลุ่มกิจการไดป้รับปรุง
มูลค่าตามบัญชีของส่วนของเจ้าของใหญ่และส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพื่อสะท้อนการเปล่ียนแปลงในส่วน 
ของเจา้ของ และรับรู้ก าไรท่ีเกิดจากการลดสัดส่วนการถือหุ้นจ านวน 2.79 ลา้นบาทโดยตรงในส่วนของเจา้ของบริษทัใหญ่ใน 
งบการเงินรวม  



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 
บริษัท บ่อวนิ คลนี เอนเนอจี จ ากดั 
 
เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จ ากดั มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 350 ลา้นบาทเป็น 466.73 ลา้นบาทโดยออกหุน้สามญัเพิ่มจ านวน 1,167,288 หุน้ ในราคาท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุน้ โดย
หุ้นจ านวนน้ีไดถู้กจ าหน่ายแก่บุคคลภายนอก ท าให้สัดส่วนการลงทุนของบริษทัเปล่ียนแปลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 74.99 
เกิดผลก าไรจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่ในบริษทัยอ่ยในงบการเงินรวมเป็นจ านวนเงิน 13.14 ลา้นบาท 
 
เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จ ากดั มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 466.73 ลา้นบาท เป็น 1,400 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มจ านวน 9,332,712 หุน้ ในราคาท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุน้ บริษทัได้
ลงทุนในหุ้นสามญัจ านวน 6,998,601 หุ้นและจ่ายช าระค่าหุ้นในราคาเรียกช าระ 25 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงิน 174.97 ลา้นบาท
สดัส่วนกาลงทุนของบริษทัในบริษทั บ่อวนิ คลีน เอนเนอจี จ ากดั ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 
บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (สระแก้ว) 1 จ ากดั 
 
เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2558 บริษทัไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (สระแกว้) 1 จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี
จดัตั้งใหม่ จ านวน 9,997 หุน้ ในราคาท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงิน 0.99 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 99.97 
 
บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จ ากดั 
 
เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษทัไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่ 
จ านวน 999,997 หุน้ ในราคาท่ีตราไว ้25 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงิน 24.99 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 100 
 
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วสิ จ ากดั 
 
เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่ 
จ านวน 49,997 หุน้ ในราคาท่ีตราไว ้25 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงิน 1.25 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 100 
 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 
B.Grimm Power (Lao) Company Limited 
 
เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดล้งทุนในหุน้สามญัของ B.Grimm Power (Lao) Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้ง
ใหม่ จ านวน 100,000 หุน้ โดยบริษทัจ่ายช าระค่าหุน้จ านวน 10 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อหุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
หรือเทียบเท่า 33,208,400 บาท คิดเป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 100 
 
เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัจ่ายค่าหุ้นท่ีเรียกช าระเพิ่มจ านวน 10 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อหุ้น ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 
100,000 หุ้น ของ B.Grimm Power (Lao) Company Limited เป็นจ านวนเงินรวม 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯหรือเทียบเท่า 
36,150,000 บาท สดัส่วนการลงทุนของบริษทัใน B.Grimm Power (Lao) Company Limited ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 
เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัจ่ายค่าหุ้นท่ีเรียกช าระเพิ่มจ านวน 10 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อหุ้น ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 
35,000 หุน้ ของ B.Grimm Power (Lao) Company Limited เป็นจ านวนเงินรวม 350,000 ดอลลาร์สหรัฐฯหรือเทียบเท่า 12,645,500 
บาท สดัส่วนการลงทุนของบริษทัใน B.Grimm Power (Lao) Company Limited ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 
บริษัท บี.กริม บีไอพ ีเพาเวอร์ 2 จ ากดั 
 
เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดล้งทุนในหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของบริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จ  ากดั จ านวน 8,658,000 
หุ้น ในราคาเรียกช าระ 25 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงิน 216.45 ลา้นบาท สัดส่วนการลงทุนของบริษทัในบริษทั บี.กริม บีไอพี 
เพาเวอร์ 2 จ  ากดั ไม่มีการเปล่ียนแปลง  

 
  



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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14 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 
 
จ านวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัร่วม 1,504,329,090 1,581,468,966 - - 

การร่วมคา้ 1,049,333,153 911,940,639 972,642,900 932,737,780 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,553,662,243 2,493,409,605 972,642,900 932,737,780 

 
จ านวนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

บริษทัร่วม 163,530,007 84,794,692 
การร่วมคา้ 97,487,394 (20,797,141) 

 261,017,401 63,997,551 

 
(ก) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 
ลกัษณะของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม : 
 

 สถานที่ประกอบธุรกจิ/ 

สัดส่วนของส่วนได้เสีย  
(ร้อยละ) ลกัษณะ  

ช่ือ ประเทศที่จดทะเบียนจดัตั้ง พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 ความสัมพนัธ์ วธีิการวดัมูลค่า 
      

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ  
  บี.กริม เพาเวอร์ 

ประเทศไทย 29.97 29.97 หมายเหตุ 1 วิธีส่วนไดเ้สีย 

 
หมายเหตุ 1 : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บริษทัถือ
หุน้ทางออ้ม ผา่นบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
 
ทั้งน้ี ไม่มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัร่วมของกลุ่มกิจการ 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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14 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 
(ก) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปส าหรับบริษัทร่วมที่มีสาระส าคญั 
 
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป 
 

 

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน
โรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

สินทรัพย์หมุนเวยีน   
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 65,492,307 45,938,839 
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 419,504,626 226,339,617 

   สินทรัพยห์มุนเวยีนรวม 484,996,933 272,278,456 
   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,547,500,000 5,020,340,994 
   

หนีสิ้นหมุนเวยีน   
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 14,921,143 17,652,062 

   หน้ีสินหมุนเวยีนรวม 14,921,143 17,652,062 
   

  สินทรัพย์สุทธิ 5,017,575,790 5,274,967,388 

 
  



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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14 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

(ก) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปส าหรับบริษัทร่วมที่มีสาระส าคญั (ต่อ) 
 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยสรุป 
 

 

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน
โรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

รายไดด้อกเบ้ีย 593,605,363 387,880,218 
รายไดอ่ื้น 69,503 40,905 

รายไดร้วม 593,674,866 387,921,123 

ค่าใชจ่้ายรวม (48,026,464) (48,102,481) 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 545,648,402 339,818,642 

เงินปันผลจากบริษทัร่วม 353,100,000 342,840,000 
 

ขอ้มูลขา้งตน้เป็นจ านวนท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วม (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วม
ดงักล่าว) และปรับปรุงเก่ียวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและบริษทัร่วม 
 

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
 

การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 
 

 

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน
โรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัต้นปี 5,274,967,388 5,679,928,746 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 545,648,402 339,818,642 
จ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน (449,940,000) (401,940,000) 
การจ่ายปันผล (353,100,000) (342,840,000) 

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัส้ินปี 5,017,575,790 5,274,967,388 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม (ร้อยละ 29.97) 1,503,759,938 1,580,899,814 
ผลต่างของราคาซ้ือหน่วยลงทุน 569,152 569,152 

มูลค่าตามบัญชี 1,504,329,090 1,581,468,966 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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14 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 
(ก) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี 1,581,468,966 1,724,824,384 - 90,001,000 
ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษทัร่วม 163,530,007 84,794,692 - - 
การขายเงินลงทุนในระหวา่งปี - (4,940,661) - (90,001,000) 
การลดทุนของบริษทัร่วมในระหวา่งปี (134,846,343) (120,460,815) - - 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม (105,823,540) (102,748,634) - - 

ราคาตามบญัชีปลายปี 1,504,329,090 1,581,468,966 - - 

 
(ข) เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

 
การร่วมคา้ดงัรายช่ือต่อไปน้ีมีทุนเรือนหุน้ทั้งหมดเป็นหุน้สามญั ซ่ึงกลุ่มกิจการไดถื้อหุน้ทางตรง  
 
ลกัษณะของเงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม: 
 

 
สถานที่ประกอบธุรกจิ/

ประเทศที่จด 

สัดส่วนของส่วนได้เสีย 
(ร้อยละ) ลกัษณะ วธีิการวดั 

ช่ือ ทะเบียนจดัตั้ง พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 ความสัมพนัธ์ มูลค่า 
      

บริษทั บี.กริม เสนา โซลาร์ เพาเวอร์ จ ากดั ประเทศไทย 49.00 49.00 หมายเหตุ 1 วิธีส่วนไดเ้สีย 
   ซ่ึงประกอบดว้ยบริษทัยอ่ย ดงัน้ี      
   - บริษทั โซลาร์วา จ ากดั      
   - บริษทั ทีพีเอส คอมเมอร์เช่ียล จ ากดั      
บริษทั บี.กริม ยนัฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จ ากดั ประเทศไทย 49.00 49.00 หมายเหตุ 2 วิธีส่วนไดเ้สีย 

 
หมายเหตุ 1 : บริษทั บี.กริม เสนา โซลาร์ เพาเวอร์ จ ากดั ลงทุนในธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 
 
เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทั บี.กริม เสนา โซลาร์ เพาเวอร์ จ ากดั จ านวน 4,091,497 
หุน้ ในราคาท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงิน 409.15 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 49 
 
หมายเหตุ 2 : บริษทั บี.กริม ยนัฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จ ากดั ประกอบกิจการผลิตและจดัจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์  

  



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

67 

14 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

(ข) เงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษทัจ่ายค่าหุ้นท่ีเรียกช าระเพิ่มในราคา 7 บาทต่อหุ้น ส าหรับหุ้นจ านวน 1,247,035 หุ้น 
เป็นจ านวนเงิน 8.73 ล้านบาท สัดส่วนการลงทุนของบริษทัในบริษทั บี.กริม ยนัฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จ ากัด ไม่มีการ
เปล่ียนแปลง 
 
เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 บริษทัจ่ายค่าหุน้ท่ีเรียกช าระเพิ่มในราคา 2 บาทต่อหุน้ ส าหรับหุน้จ านวน 1,247,035 หุน้ 
เป็นจ านวนเงิน 2.50 ล้านบาท สัดส่วนการลงทุนของบริษัทในบริษัท บี.กริม ยนัฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จ ากัด ไม่มี 
การเปล่ียนแปลง 
 
เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัจ่ายค่าหุ้นท่ีเรียกช าระเพิ่มในราคา 17 บาทต่อหุ้น ส าหรับหุ้นจ านวน 1,247,035 หุ้น 
เป็นจ านวนเงิน 21.20 ล้านบาท สัดส่วนการลงทุนของบริษัทในบริษัท บี.กริม ยนัฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จ ากัด ไม่มี 
การเปล่ียนแปลง 
 
เม่ือวนัท่ี 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 บริษทัจ่ายค่าหุน้ท่ีเรียกช าระเพิ่มในราคา 6 บาทต่อหุน้ ส าหรับหุน้จ านวน 1,247,035 หุน้ 
เป็นจ านวนเงิน 7.48 ล้านบาท สัดส่วนการลงทุนของบริษัทในบริษัท บี.กริม ยนัฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จ ากัด ไม่มี 
การเปล่ียนแปลง 
 
บริษทั บี.กริม เสนา โซลาร์ เพาเวอร์ จ ากดั และ บริษทั บี.กริม ยนัฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จ ากดั เป็นบริษทัจ ากดัและหุ้นของ
บริษทัน้ีไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาด 
 
ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ซ่ึงเกีย่วข้องกบัการร่วมค้า 
 
กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการร่วมคา้ดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาระผกูพนัในสญัญาเช่าท่ียกเลิกไม่ได ้ 145,458,870      148,302,785 145,458,870      148,302,785 
ภาระผกูพนัส าหรับรายจ่ายฝ่ายทุน 17,130,400         147,324,765 17,130,400         147,324,765 
 
 

  



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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14 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 
(ข) เงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปส าหรับการร่วมค้า 
 
ขอ้มูลทางการเงินส าหรับบริษทั บี.กริม เสนา โซลาร์ เพาเวอร์ จ ากดั และบริษทั บี.กริม ยนัฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จ ากดั ซ่ึง
ปฏิบติัตามวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี 
 
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 
 บริษทั บี.กริม เสนา 

โซลาร์ เพาเวอร์ จ ากดั 
และบริษทัย่อย 

บริษทั บี.กริม ยนัฮี  
โซลาร์ เพาเวอร์ จ ากดั 

 
รวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ.  2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ.  2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ.  2558 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

สินทรัพย์หมุนเวยีน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 287,994,595 69,672,043 229,666,456 14,285,627 517,661,051 83,957,670 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (ไม่รวมเงินสด) 285,319,623 378,051,361 419,490,327 521,297,968 704,809,950 899,349,329 
สินทรัพย์หมุนเวยีนรวม 573,314,218 447,723,404 649,156,783 535,583,595 1,222,471,001 983,306,999 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,961,787,806 3,061,032,828 4,022,313,539 4,145,875,453 6,984,101,345 7,206,908,281 
       

รวมสินทรัพย์ 3,535,102,024 3,508,756,232 4,671,470,322 4,681,459,048 8,206,572,346 8,190,215,280 
       

หนีสิ้นหมุนเวยีน       
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียน 197,322,810 340,664,092 194,264,549 94,584,026 391,587,359 435,248,118 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 95,186,036 338,074,609 44,646,429 225,335,795 139,832,465 563,410,404 
หนีสิ้นหมุนเวยีนรวม 292,508,846 678,738,701 238,910,978 319,919,821 531,419,824 998,658,522 
       

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       
หน้ีสินทางการเงิน 2,311,903,945 2,008,317,568 3,205,646,086 3,321,262,069 5,517,550,031 5,329,579,637 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 5,312,879 - - - 5,312,879 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนรวม 2,311,903,945 2,013,630,447 3,205,646,086 3,321,262,069 5,517,550,031 5,334,892,516 
       

รวมหนีสิ้น 2,604,412,791 2,692,369,148 3,444,557,064 3,641,181,890 6,048,969,855 6,333,551,038 
       

สินทรัพย์สุทธิ 930,689,233 816,387,084 1,226,913,258 1,040,277,158 2,157,602,491 1,856,664,242 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 

(ข) เงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 
 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปส าหรับการร่วมค้า (ต่อ) 
 
ขอ้มูลทางการเงินส าหรับบริษทั บี.กริม เสนา โซลาร์ เพาเวอร์ จ ากดั และ บริษทั บี.กริม ยนัฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จ ากดั ซ่ึง
ปฏิบติัตามวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม โดยสรุป 
 

 บริษทั บี.กริม เสนา 
โซลาร์ เพาเวอร์ จ ากดั 

และบริษทัย่อย 
บริษทั บี.กริม ยนัฮ ี

โซลาร์ เพาเวอร์ จ ากดั รวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

รายได ้ 391,013,077 8,067,813 508,303,174 1,173,318 899,316,251 9,241,131 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (103,384,218) (2,533,596) (166,413,855) (9,806,731) (269,798,073) (12,340,327) 
รายไดด้อกเบ้ีย 518,893 281,642 487,352 - 1,006,245 281,642 
ตน้ทุนทางการเงิน (108,564,585) (4,959,478) (156,000,364) (801,030) (264,564,949) (5,760,508) 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 108,989,270 (10,316,050) 105,194,981 (28,285,222) 214,184,251 (38,601,272) 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ 5,312,879 (5,312,880) - - 5,312,879 (5,312,880) 

ก าไร(ขาดทุน)หลงัภาษจีาก       
   การด าเนินงานต่อเน่ือง   114,302,149 (15,628,930) 105,194,981 (28,285,222) 219,497,130 (43,914,152) 

 
ขอ้มูลขา้งตน้เป็นจ านวนท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินของการร่วมคา้ (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในการร่วมคา้
ดงักล่าว) และปรับปรุงเก่ียวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและการร่วมคา้ 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 
(ข) เงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
การกระทบยอดรายการขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป 
 
การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในการร่วมคา้ ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 
 บริษทั บี.กริม เสนา 

โซลาร์ เพาเวอร์ จ ากดั 
และบริษทัย่อย 

บริษทั บี.กริม ยนัฮ ี
โซลาร์ เพาเวอร์ จ ากดั รวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป       
       

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัต้นปี 816,387,084 826,703,134 1,040,277,158 1,068,562,380 1,856,664,242 1,895,265,514 
เรียกช าระค่าหุน้เพ่ิม - - 81,441,120 - 81,441,120 - 
ก าไร(ขาดทุน)ในระหวา่งปี 114,302,149 (10,316,050) 105,194,981 (28,285,222) 219,497,130 (38,601,272) 

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัปลายปี 930,689,233 816,387,084 1,226,913,259 1,040,277,158 2,157,602,492 1,856,664,242 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 4,866,727 (8,280,975) - - 4,866,727 (8,280,975) 

สินทรัพย์สุทธิส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ 925,822,506 824,668,059 1,226,913,259 1,040,277,158 2,152,735,765 1,864,945,217 
       

ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ (ร้อยละ) 49 49 49 49   
ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้  453,653,028 404,087,349 601,187,497 509,735,807 1,054,840,525 913,823,156 
ตดัรายการระหว่างกนั (2,760,339) (1,882,517) (2,747,033) - (5,507,372) (1,882,517) 

มูลค่าตามบัญชี 450,892,689 402,204,832 598,440,464 509,735,807 1,049,333,153 911,940,639 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในการร่วมคา้ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี 911,940,639 - 932,737,780 - 
ลงทุนเพิ่มในระหวา่งปี 39,905,120 932,737,780 39,905,120 932,737,780 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน     
   ในการร่วมคา้ 97,487,394 (20,797,141) - - 

ราคาตามบญัชีส้ินปี 1,049,333,153 911,940,639 972,642,900 932,737,780 

 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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15 เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 5,000,000 11,000,000 - 6,000,000 
การเปล่ียนสถานะจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน     
   เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 13) (5,000,000) - - - 
การช าระบญัชีในระหวา่งปี - (6,000,000) - (6,000,000) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ - 5,000,000 - - 

 
16 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

 งบการเงนิรวม 

 ที่ดนิ 

 บาท 
  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

ราคาทุน 4,902,251 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 4,902,251 
  

มูลค่ายติุธรรม 8,044,800 
  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

ราคาทุน 4,902,251 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 4,902,251 
  

มูลค่ายติุธรรม 7,537,500 

 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มกิจการ เป็นท่ีดินท่ีถือครองไวโ้ดยยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชใ้นอนาคต กลุ่มกิจการ
ไม่ไดร้ะบุวา่จะมีอสงัหาริมทรัพยน์ั้นไวใ้ชง้านหรือเพื่อหาประโยชน์จากการเพิ่มข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยใ์นระยะสั้น  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมีมูลค่า 7,537,500 บาท ประเมินโดยการเทียบเคียง
กบัราคาซ้ือขายท่ีดินซ่ึงมีลกัษณะทางกายภาพและท าเลท่ีตั้งใกลเ้คียงกบัอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีกลุ่มกิจการถืออยู ่ซ่ึงมีการ
ซ้ือขายในระยะเวลาใกลเ้คียงกบัวนัท่ีประเมิน 
 
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอา้งอิงจากวิธีเปรียบเทียบราคาขาย โดยใชข้อ้มูลท่ีสังเกตไดท่ี้มีนยัส าคญั มูลค่า
ยติุธรรมอยูใ่นระดบั 2 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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17 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 

 งบการเงนิรวม 

   โรงไฟฟ้า อุปกรณ์ส านักงาน      
  ส่วนปรับปรุง ระบบส่งพลงัไฟฟ้า เคร่ืองตกแต่ง อาคาร   งานระหว่าง   
 ที่ดนิ ที่ดนิ และอุปกรณ์ และคอมพวิเตอร์ และส่ิงปลูกสร้าง ยานพาหนะ ก่อสร้าง วสัดุส ารองคลงั รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
          

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558          
ราคาทุน  1,085,265,267 71,425,546 30,688,148,192 257,964,534 501,467,354 38,962,211 8,211,063,790 219,678,537 41,073,975,431 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (25,937,520) (10,461,206,848) (116,663,580) (140,434,093) (27,277,954) - - (10,771,519,995) 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - - (2,572,514) - - - - - (2,572,514) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 1,085,265,267 45,488,026 20,224,368,830 141,300,954 361,033,261 11,684,257 8,211,063,790 219,678,537 30,299,882,922 

          
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558          
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,085,265,267 45,488,026 20,224,368,830 141,300,954 361,033,261 11,684,257 8,211,063,790 219,678,537 30,299,882,922 
การซ้ือเพ่ิมข้ึน 20,819,100 33,720,355 348,028,904 20,453,521 230,000 4,156,110 12,705,451,471 77,004,123 13,209,863,584 
การขายและการตดัจ าหน่าย - สุทธิ - - (40,406,077) (53,040) - (822,607) (1,197,981) - (42,479,705) 
การกลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่า - - 2,432,265 - - - - - 2,432,265 
การโอนเขา้ (ออก) - - 9,127,199,855 832,176 1,982,000 - (9,106,056,786) (28,746,745) (4,789,500) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน - - 3,385,154 795 - 22,009 17,675 - 3,425,633 

ค่าเส่ือมราคา - (6,118,758) (1,636,898,746) (20,313,282) (21,121,511) (5,041,759) - - (1,689,494,056) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 1,106,084,367 73,089,623 28,028,110,185 142,221,124 342,123,750 9,998,010 11,809,278,169 267,935,915 41,778,841,143 

          
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558          
ราคาทุน  1,106,084,367 105,145,901 39,891,622,907 278,310,713 503,679,354 41,413,407 11,809,278,169 267,935,915 54,003,470,733 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (32,056,278) (11,863,372,473) (136,089,589) (161,555,604) (31,415,397) - - (12,224,489,341) 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - - (140,249) - - - - - (140,249) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 1,106,084,367 73,089,623 28,028,110,185 142,221,124 342,123,750 9,998,010 11,809,278,169 267,935,915 41,778,841,143 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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17 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

   โรงไฟฟ้า อุปกรณ์ส านักงาน      
  ส่วนปรับปรุง ระบบส่งพลงัไฟฟ้า เคร่ืองตกแต่ง อาคาร   งานระหว่าง   
 ที่ดนิ ที่ดนิ และอุปกรณ์ และคอมพวิเตอร์ และส่ิงปลูกสร้าง ยานพาหนะ ก่อสร้าง วสัดุส ารองคลงั รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
          

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559          
ราคาทุน  1,106,084,367 105,145,901 39,891,622,907 278,310,713 503,679,354 41,413,407 11,809,278,169 267,935,915 54,003,470,733 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (32,056,278) (11,863,372,473) (136,089,589) (161,555,604) (31,415,397) - - (12,224,489,341) 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - - (140,249) - - - - - (140,249) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 1,106,084,367 73,089,623 28,028,110,185 142,221,124 342,123,750 9,998,010 11,809,278,169 267,935,915 41,778,841,143 

          
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559          
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,106,084,367 73,089,623 28,028,110,185 142,221,124 342,123,750 9,998,010 11,809,278,169 267,935,915 41,778,841,143 
การซ้ือเพ่ิมข้ึน 165,838,640 25,678,525 341,475,383 40,386,645 5,968,905 12,071,306 6,890,594,791 - 7,482,014,195 
การไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 13) - - - 2 - - 3,848,016 - 3,848,018 
การขายและการตดัจ าหน่าย - สุทธิ - - (33,116) (13,115) (1) (1,361,047) (3,848,016) - (5,255,295) 
การโอนเขา้ (ออก) 85,592,000 (47,602,866) 13,278,431,272 (52,241,516) 162,201,002 - (13,499,823,459) 73,443,567 - 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน - - (66,332) 253,950 - 88,983  331,796 - 608,397 

ค่าเส่ือมราคา - (3,455,387) (2,207,582,866) (24,324,621) (25,442,235) (5,455,225) - - (2,266,260,334) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 1,357,515,007 47,709,895 39,440,334,526 106,282,469 484,851,421 15,342,027 5,200,381,297 341,379,482 46,993,796,124 

          
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559          
ราคาทุน  1,357,515,007 57,053,512 53,483,130,470 229,595,817 672,408,534 47,044,124 5,200,381,297 341,379,482 61,388,508,243 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (9,343,617) (14,042,655,695) (123,313,348) (187,557,113) (31,702,097) - - (14,394,571,870) 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - - (140,249) - - - - - (140,249) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 1,357,515,007 47,709,895 39,440,334,526 106,282,469 484,851,421 15,342,027 5,200,381,297 341,379,482 46,993,796,124 
 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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17 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 อุปกรณ์ส านักงาน   
 เคร่ืองตกแต่ง   
 และคอมพวิเตอร์ งานระหว่างก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ณ วนัที ่1 ธันวาคม พ.ศ. 2558    
ราคาทุน  1,995,238 - 1,995,238 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (353,452) - (353,452) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 1,641,786 - 1,641,786 

    
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,641,786 - 1,641,786 
การซ้ือเพิ่มข้ึน 4,645,012 3,174,550 7,819,562 

ค่าเส่ือมราคา (1,046,905) - (1,046,905) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 5,239,893 3,174,550 8,414,443 

    
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    
ราคาทุน  6,640,250 3,174,550 9,814,800 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,400,357) - (1,400,357) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 5,239,893 3,174,550 8,414,443 

    
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 5,239,893 3,174,550 8,414,443 
การซ้ือเพิ่มข้ึน 12,120,141 - 12,120,141 
การโอนเขา้ (ออก) 3,174,550 (3,174,550) - 

ค่าเส่ือมราคา (2,754,393) - (2,754,393) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 17,780,191 - 17,780,191 

    
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
ราคาทุน  21,934,940 - 21,934,940 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (4,154,749) - (4,154,749) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 17,780,191 - 17,780,191 

 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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17 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 
ค่าเส่ือมราคาถูกรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ตน้ทุนขาย 2,239,592,137 1,662,254,838 - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 26,668,197 27,239,218 2,754,393 1,046,905 

 2,266,260,334 1,689,494,056 2,754,393 1,046,905 

 
อสังหาริมทรัพยจ์ านวน 44,887,598,861 บาท (พ.ศ. 2558 : 39,914,229,961 บาท) ไดน้ าไปวางเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคาร 
(หมายเหตุ 22) 
 
ตน้ทุนการกูย้ืมจ านวน 270,499,955 บาท (พ.ศ. 2558 : 670,351,045 บาท) ซ่ึงเกิดจากเงินกูย้ืมท่ีมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะส าหรับการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนของโครงการระหวา่งก่อสร้างของงบการเงินรวม กลุ่มกิจการใชอ้ตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนร้อยละ 
3.12 ถึงร้อยละ 5.95 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 2.38 ถึงร้อยละ 5.94 ต่อปี) ในการค านวณตน้ทุนท่ีรวมเป็นราคาทุนของโครงการ
ระหวา่งก่อสร้าง อตัราดงักล่าวเป็นอตัราตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดข้ึนจริงจากเงินกูย้มืท่ีน ามาใชเ้ป็นเงินทุนส าหรับวตัถุประสงคน์ั้น 
 
 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 

 งบการเงนิรวม 

 สิทธิในการใช้ ต้นทุนโครงการ  สิทธิในสัญญา สิทธิในการให้บริการ สินทรัพย์ไม่มตีวัตน สิทธิในสัญญาให้ โปรแกรม  
 สินทรัพย์ โรงไฟฟ้ารอตดัจ่าย สิทธิในการใช้ที่ดนิ ซ้ือขายไฟฟ้า จากข้อตกลงสัมปทาน ระหว่างตดิตั้ง บริการและบ ารุงรักษา คอมพวิเตอร์ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
          

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558          
ราคาทุน  120,210,298  1,739,573,485 322,184,115 940,300,000 - - 21,670,050 28,022,473 3,171,960,421 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (46,997,865) (67,661,612) (11,258,006) (71,372,558) - - (10,358,186) (9,012,902) (216,661,129) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 73,212,433  1,671,911,873 310,926,109 868,927,442 - - 11,311,864 19,009,571 2,955,299,292 

          
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558          
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 73,212,433 1,671,911,873 310,926,109 868,927,442 - - 11,311,864 19,009,571 2,955,299,292 
การซ้ือเพ่ิมข้ึน 3,387,394 966,224,637 168,000 215,690,250 1,116,930,733 1,200,800 - 9,024,974 2,312,626,788 
การขายและการตดัจ าหน่าย - สุทธิ - (4,136,578) - - - - - - (4,136,578) 
การโอนเขา้ (ออก) 368,684 - - - - - - - 368,684 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 797,579 - 81,561 - - - - 44,579 923,719 

ค่าตดัจ าหน่าย (5,382,804) (31,458,329) (7,916,293) (135,585,514) - - (1,562,414) (4,272,553) (186,177,907) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 72,383,286 2,602,541,603 303,259,377 949,032,178 1,116,930,733 1,200,800 9,749,450 23,806,571 5,078,903,998 

          
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558          
ราคาทุน 124,763,955 2,701,661,544 322,433,676 1,155,990,250 1,116,930,733 1,200,800 21,670,050 37,092,026 5,481,743,034 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (52,380,669) (99,119,941) (19,174,299) (206,958,072) - - (11,920,600) (13,285,455) (402,839,036) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 72,383,286 2,602,541,603 303,259,377 949,032,178 1,116,930,733 1,200,800 9,749,450 23,806,571 5,078,903,998 

 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

 สิทธิในการใช้ ต้นทุนโครงการ  สิทธิในสัญญา สิทธิในการให้บริการ สินทรัพย์ไม่มตีวัตน สิทธิในสัญญาให้ โปรแกรม  
 สินทรัพย์ โรงไฟฟ้ารอตดัจ่าย สิทธิในการใช้ที่ดนิ ซ้ือขายไฟฟ้า จากข้อตกลงสัมปทาน ระหว่างตดิตั้ง บริการและบ ารุงรักษา คอมพวิเตอร์ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
          

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559          
ราคาทุน  124,763,955 2,701,661,544 322,433,676 1,155,990,250 1,116,930,733 1,200,800 21,670,050 37,092,026 5,481,743,034 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (52,380,669) (99,119,941) (19,174,299) (206,958,072) - - (11,920,600) (13,285,455) (402,839,036) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 72,383,286 2,602,541,603 303,259,377 949,032,178 1,116,930,733 1,200,800 9,749,450 23,806,571 5,078,903,998 

          
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559          
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 72,383,286 2,602,541,603 303,259,377 949,032,178 1,116,930,733 1,200,800 9,749,450 23,806,571 5,078,903,998 
การซ้ือเพ่ิมข้ึน 9,866,020 100,814,839 74,971,423 986,840,928 514,604,523 8,234,748 - 21,136,327 1,716,468,808 
การโอนเขา้ (ออก) 15,000,000 (87,365,945) 71,832,065 - - (1,200,800) - 1,734,680 - 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 16,819 - (467) 13,018,781 1,250,773 - - (974) 14,284,932 

ค่าตดัจ าหน่าย (6,381,129) (51,621,721) (12,040,124) (131,274,007) - - (1,562,414) (5,625,009) (208,504,404) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 90,884,996 2,564,368,776 438,022,274 1,817,617,880 1,632,786,029 8,234,748 8,187,036 41,051,595 6,601,153,334 

          
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559          
ราคาทุน 172,103,642 2,715,078,427 469,104,035 2,155,849,959 1,632,786,029 8,234,748 21,670,050 67,431,611 7,242,258,501 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (81,218,646) (150,709,651) (31,081,761) (338,232,079) - - (13,483,014) (26,380,016) (641,105,167) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 90,884,996 2,564,368,776 438,022,274 1,817,617,880 1,632,786,029 8,234,748 8,187,036 41,051,595 6,601,153,334 

 
 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  โปรแกรม  
 โปรแกรม คอมพวิเตอร์  
 คอมพวิเตอร์ ระหว่างติดตั้ง รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558    
ราคาทุน 6,820,380 - 6,820,380 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (385,250) - (385,250) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 6,435,130 - 6,435,130 
    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 6,435,130 - 6,435,130 
การซ้ือเพิ่มข้ึน 7,171,015 1,200,800 8,371,815 

ค่าตดัจ าหน่าย (1,201,636) - (1,201,636) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 12,404,509 1,200,800 13,605,309 
    

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    
ราคาทุน 13,991,395 1,200,800 15,192,195 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,586,886) - (1,586,886) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 12,404,509 1,200,800 13,605,309 
    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 12,404,509 1,200,800 13,605,309 
การซ้ือเพิ่มข้ึน 9,967,040 8,234,749 18,201,789 
การโอนเขา้ (ออก) 1,200,800 (1,200,800) - 

ค่าตดัจ าหน่าย (2,617,480) - (2,617,480) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 20,954,869 8,234,749 29,189,618 
    

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
ราคาทุน 25,159,235 8,234,749 33,393,984 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (4,204,366) - (4,204,366) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 20,954,869 8,234,749 29,189,618 
 

  



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 
 
ค่าตดัจ าหน่ายถูกรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ตน้ทุนขาย 74,110,156 44,530,905 - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 134,394,248 141,647,002 2,617,480 1,201,636 

 208,504,404 186,177,907 2,617,480 1,201,636 

 
19 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 
จ านวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 90,676,642 118,509,807 926,103 773,378 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (75,483,749) (71,853,688) - - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 15,192,893 46,656,119 926,103 773,378 

 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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19 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใช ้     
      ประโยชนภ์ายใน 12 เดือน 28,463,153 28,257,516 349,106 298,796 
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน์     

      เกินกวา่ 12 เดือน 352,327,121 305,174,138 576,997 474,582 

 380,790,274 333,431,654 926,103 773,378 
     

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
   หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะจ่ายช าระ     
      ภายใน 12 เดือน (25,460,896) (26,691,356) - - 
   หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะจ่ายช าระ     

      เกินกวา่ 12 เดือน (340,136,485) (260,084,179) - - 

 (365,597,381) (286,775,535) - - 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 15,192,893 46,656,119 926,103 773,378 

 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 46,656,119 (92,545,924) 773,378 - 
เพิ่มในก าไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 31) (31,463,226) 135,953,992 152,725 444,826 

เพิ่มในก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - 3,248,051 - 328,552 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 15,192,893 46,656,119 926,103 773,378 

 
 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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19 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 

ก าไรส่วนเพิม่บน 
ที่ดนิ อาคาร  
และอุปกรณ์ 

ขาดทุนทางภาษี 
ยกมา 

ภาระผูกพนั
ผลประโยชน์

พนักงาน 
ประมาณการหนีสิ้น
ค่าร้ือถอนโรงไฟฟ้า ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า
สินค้าคงเหลือ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
        

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 79,450,173 81,977,229 8,693,632 16,776,960 14,053,540 1,915,804 202,867,338 
เพิ่มในก าไรหรือขาดทุน 73,970,243 4,320,822 4,661,388 11,381,079 32,982,733 - 127,316,265 
เพิ่มในก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 3,248,051 - - - 3,248,051 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 153,420,416 86,298,051 16,603,071 28,158,039 47,036,273 1,915,804 333,431,654 

        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 153,420,416 86,298,051 16,603,071 28,158,039 47,036,273 1,915,804 333,431,654 
เพิ่ม(ลด)ในก าไรหรือขาดทุน 48,360,184 (42,065,402) 1,034,260 14,538,250 25,491,328 - 47,358,620 
        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 201,780,600 44,232,649 17,637,331 42,696,289 72,527,601 1,915,804 380,790,274 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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19 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 
 
 งบการเงนิรวม 

 

มูลค่ายุติธรรม 
ของที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์จากการ
ซ้ือบริษัทย่อย   

มูลค่ายุติธรรม 
ของสินทรัพย์ 

ไม่มีตวัตน  
 

ค่าเส่ือมราคา 
ต้นทุนค่าร้ือถอน

โรงไฟฟ้า   
 

รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 86,130,320 159,920,361 41,225,836 8,136,745 295,413,262 

เพิ่ม(ลด)ในก าไรหรือขาดทุน 997,097 (23,909,982) 7,169,878 7,105,280 (8,637,727) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 87,127,417 136,010,379 48,395,714 15,242,025 286,775,535 

      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 87,127,417 136,010,379 48,395,714 15,242,025 286,775,535 

เพิ่มในก าไรหรือขาดทุน 974,252 34,780,899 33,359,699 9,706,996 78,821,846 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 88,101,669 170,791,278 81,755,413 24,949,021 365,597,381 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์

พนักงาน 

 บาท 
  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 - 
เพิ่มในก าไรหรือขาดทุน 444,826 

เพิ่มในก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 328,552 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 773,378 
  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 773,378 

เพิ่มในก าไรหรือขาดทุน 152,725 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 926,103 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรับรู้ไม่เกินจ านวนท่ีเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่
วา่จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการไม่ไดรั้บรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากรายการขาดทุนจ านวน 1,202,024,218 บาท (พ.ศ. 2558 : 948,790,298 บาท) ท่ีสามารถยกไปเพื่อ
หกักลบกบัก าไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนจะหมดอายใุนปี พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2564 (พ.ศ. 2558 : ปี พ.ศ. 2559 ถึงปี 
พ.ศ. 2563)  



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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20 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินมดัจ า 15,903,344 14,197,808 128,168 228,168 
เงินค่าสัญญาบริการระยะยาวจ่ายล่วงหนา้ 79,306,236 78,644,354 - - 
ค่าประกนัจ่ายล่วงหนา้ท่ีเกินกวา่หน่ึงปี - 4,639,244 - - 
ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี 100,491,594 205,956,744 219,693 4,287,386 
เงินจ่ายล่วงหนา้เพื่อการร่วมพฒันาโครงการ     
   ในต่างประเทศ 147,567,445 370,952,948 - - 

อ่ืน ๆ 17,619,219 7,403,821 - - 

 360,887,838 681,794,919 347,861 4,515,554 

 
21 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ 1,444,130,584 1,451,169,232 1,537,724 2,222,743 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง (หมายเหตุ 35.4) 3,699,748 4,353,417 118,759,803 57,634 
เจา้หน้ีอ่ืน 647,225,018 472,298,719 10,731,695 6,658,419 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย      

-  สถาบนัการเงิน 275,787,020 198,148,530 53,938,042 12,060,884 
-  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 35.4) 396,057,433 203,507,823 - - 
-  กิจการอ่ืน 817,702 845,659 817,702 845,659 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 537,789,115 2,622,064,322 6,293,130 5,727,642 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - สัญญาบริการระยะยาว 309,070,980 139,212,971 - - 

เงินปันผลคา้งจ่าย - 6,770,057 - - 

 3,614,577,600 5,098,370,730 192,078,096 27,572,981 

 
 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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22 เงนิกู้ยืม 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 

ส่วนของหมุนเวยีน     
     

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 195,773,690 88,000,000 - - 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 2,480,913,811 1,936,671,074 556,188,281 413,766,057 

รวมส่วนของหมุนเวยีน 2,676,687,501 2,024,671,074 556,188,281 413,766,057 
     

ส่วนของไม่หมุนเวยีน     
     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 46,998,098,292 42,617,691,190 6,146,113,636 6,603,086,966 

รวมส่วนของไม่หมุนเวยีน 46,998,098,292 42,617,691,190 6,146,113,636 6,603,086,966 
     

เงินกูย้มืรวม 49,674,785,793 44,642,362,264 6,702,301,917 7,016,853,023 
 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

รายละเอียดของเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินมีดงัต่อไปน้ี : 
 

  จ านวนคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม     

 วงเงนิกู้ยืม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558    ก าหนดการจ่ายช าระ 

ล าดบัที ่ ล้าน สกลุเงนิ ล้านบาท ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) ประเภท ก าหนดการช าระคืนเงินต้น ดอกเบีย้ 
         

1 400.00 บาท 155.00 - MLR ลบส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปี ตัว๋สญัญาใชเ้งิน ช าระคืนภายในหน่ึงปี ช าระทุกเดือน 

2 45.00 บาท 40.77 - MLR ลบส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปี ตัว๋สญัญาใชเ้งิน ช าระคืนภายในหน่ึงปี ช าระทุกเดือน 

3 300.00 บาท - 88.00 MLR ลบส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปี ตัว๋สญัญาใชเ้งิน ช าระคืนภายในหน่ึงปี ช าระทุกเดือน 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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22 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 
เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม     

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,523,708,264 1,971,401,860 560,000,000 417,520,000 

หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี (42,794,453) (34,730,786) (3,811,719) (3,753,943) 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 2,480,913,811 1,936,671,074 556,188,281 413,766,057 
     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 47,571,344,596 43,114,292,163 6,152,240,000 6,612,536,000 

หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี (573,246,304) (496,600,973) (6,126,364) (9,449,034) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 46,998,098,292 42,617,691,190 6,146,113,636 6,603,086,966 
     

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 49,479,012,103 44,554,362,264 6,702,301,917 7,016,853,023 

 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสามารถจ าแนกตามสกลุเงินไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สกุลเงินบาท 34,069,118,972 29,658,606,921 6,712,240,000 6,304,980,000 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 16,025,933,888 15,427,087,102 - 725,076,000 
หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี (616,040,757) (531,331,759) (9,938,083) (13,202,977) 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 49,479,012,103 44,554,362,264 6,702,301,917 7,016,853,023 

 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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22 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูย้มื     
   อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 49,479,012,103 44,554,362,264 6,702,301,917 7,016,853,023 

รวมเงินกูย้มื 49,479,012,103 44,554,362,264 6,702,301,917 7,016,853,023 
 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี 
     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.03 - 5.32 2.38 - 5.94 5.25 - 5.32 5.52 - 6.30 
 

มูลค่ายติุธรรมค านวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีผูบ้ริหารคาดวา่เป็นอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี
ในงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั โดยมูลค่าตามบญัชีของเงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะยาวมีมูลค่าใกลเ้คียง
มูลค่ายติุธรรม และอยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 44,554,362,264 28,814,070,660 7,016,853,023 2,827,582,992 
เงินกูย้มืระยะยาวเพิ่มข้ึน 10,952,370,885 16,257,702,971 1,842,100,000 4,610,608,650 
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (5,710,513,714) (1,533,677,924) (2,159,916,000) (417,520,000) 
ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (246,706,677) 1,167,161,449 - 1,657,351 
จ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มื (136,146,190) (189,775,093) (4,067,693) (7,837,242) 
การตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหา     
   เงินกูย้มืรอตดับญัชี 51,582,595 38,880,201 7,332,587 2,361,272 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 14,062,940 - - - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 49,479,012,103 44,554,362,264 6,702,301,917 7,016,853,023 
 

 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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22 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 
 
รายละเอียดของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 

  จ านวนคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม     
 วงเงินกู้ยืม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 อตัราดอกเบีย้   ก าหนดการ 

ล าดับที ่ ล้าน สกลุเงิน ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละต่อปี) วนัครบก าหนด ก าหนดการช าระคืนเงินต้น จ่ายช าระดอกเบีย้ 
         

1 3,000.00 บาท 1,800.00 2,200.00 ปีท่ี 1-2 อตัราคงท่ี 
ปีท่ี 3-7 MLR ลบส่วนเพิ่มคงท่ี 

เมษายน พ.ศ. 2561 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่เมษายน พ.ศ. 2557 ช าระทุก 3 เดือน 

2 175.00 บาท - 34.84 MLR ลบส่วนเพิ่มคงท่ี มกราคม พ.ศ. 2561 ช าระทุกเดือนนบัตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2551 ช าระทุกเดือน 
3 3,000.00 บาท 2,000.00 1,912.60 ปีท่ี 1-2 MLR ลบส่วนเพิ่มคงท่ี 

ปีท่ี 3-7 เป็นตน้ไป MLR 
ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่มิถุนายน พ.ศ. 2560 ช าระทุก 3 เดือน 

4 20.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ - 725.08 LIBOR บวกส่วนเพิ่มคงท่ี มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ วนัส้ินสุดสัญญา ช าระทุก 3 เดือน 
5 3,000.00 บาท 2,912.24 2,157.54 ปีท่ี 1-2 MLR ลบส่วนเพิ่มคงท่ี 

ปีท่ี 3 เป็นตน้ไป MLR 
มีนาคม พ.ศ. 2563 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่มีนาคม พ.ศ. 2561 ช าระทุก 3 เดือน 

6 345.18 บาท 162.23 224.37 THBFIX บวกส่วนเพิ่มคงท่ี กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ช าระทุก 6 เดือน 
7 9.78 ดอลลาร์สหรัฐฯ 165.42 230.37 LIBOR บวกส่วนเพิ่มคงท่ี กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ช าระทุก 6 เดือน 
8 447.25 บาท 223.63 313.08 THBFIX บวกส่วนเพิ่มคงท่ี กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2557 ช าระทุก 6 เดือน 
9 762.59 บาท 404.17 526.19 THBFIX บวกส่วนเพิ่มคงท่ี มกราคม พ.ศ. 2562 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ช าระทุก 6 เดือน 
10 18.41 ดอลลาร์สหรัฐฯ 351.21 460.43 LIBOR บวกส่วนเพิ่มคงท่ี มกราคม พ.ศ. 2562 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ช าระทุก 6 เดือน 
11 295.17 บาท 159.39 206.62 THBFIX บวกส่วนเพิ่มคงท่ี มกราคม พ.ศ. 2562 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2557 ช าระทุก 6 เดือน 
12 2,704.00 บาท 2,271.36 2,406.56 THBFIX บวกส่วนเพิ่มคงท่ี พฤษภาคม พ.ศ. 2573 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ช าระทุก 6 เดือน 
13 41.80 ดอลลาร์สหรัฐฯ 1,264.12 1,348.71 LIBOR บวกส่วนเพิ่มคงท่ี พฤษภาคม พ.ศ. 2573 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ช าระทุก 6 เดือน 
14 2,585.00 บาท 2,391.12 2,468.68 THBFIX บวกส่วนเพิ่มคงท่ี พฤษภาคม พ.ศ. 2574 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ช าระทุก 3 เดือน 
15 41.10 ดอลลาร์สหรัฐฯ 1,368.73 1,422.98 LIBOR บวกส่วนเพิ่มคงท่ี พฤษภาคม พ.ศ. 2574 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ช าระทุก 6 เดือน 
16 2,705.00 บาท 2,434.50 2,542.70 THBFIX บวกส่วนเพิ่มคงท่ี พฤษภาคม พ.ศ. 2574 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ช าระทุก 3 เดือน 
17 43.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ 1,393.30 1,465.38 LIBOR บวกส่วนเพิ่มคงท่ี พฤษภาคม พ.ศ. 2574 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ช าระทุก 6 เดือน 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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22 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 
 

รายละเอียดของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

  จ านวนคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม     
 วงเงินกู้ยืม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 อตัราดอกเบีย้   ก าหนดการ 

ล าดับที ่ ล้าน สกลุเงิน ล้านบาท ล้านบาท  (ร้อยละต่อปี) วนัครบก าหนด ก าหนดการช าระคืนเงินต้น จ่ายช าระดอกเบีย้ 
         

18 2,692.00 บาท 2,651.62 2,692.00 THBFIX บวกส่วนเพิ่มคงท่ี กนัยายน พ.ศ. 2576 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่สิงหาคม พ.ศ. 2559 ช าระทุก 3 เดือน 
19 50.31 ดอลลาร์สหรัฐฯ 1,784.12 1,742.75 LIBOR บวกส่วนเพิ่มคงท่ี กนัยายน พ.ศ. 2576 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่สิงหาคม พ.ศ. 2559 ช าระทุก 3 เดือน 
20 2,509.00 บาท 2,509.00 2,509.00 THBFIX บวกส่วนเพิ่มคงท่ี เมษายน พ.ศ. 2577 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ช าระทุก 3 เดือน 
21 46.89 ดอลลาร์สหรัฐฯ 1,596.07 1,364.95 LIBOR บวกส่วนเพิ่มคงท่ี เมษายน พ.ศ. 2577 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ช าระทุก 3 เดือน 
22 2,720.00 บาท 2,611.20 2,692.80 THBFIX บวกส่วนเพิ่มคงท่ี มกราคม พ.ศ. 2576 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ช าระทุก 3 เดือน 
23 27.60 ดอลลาร์สหรัฐฯ 953.92 990.60 LIBOR บวกส่วนเพิ่มคงท่ี มกราคม พ.ศ. 2576 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ช าระทุก 6 เดือน 
24 2,445.00 บาท 2,408.33 1,576.24 THBFIX บวกส่วนเพิ่มคงท่ี พฤษภาคม พ.ศ. 2576 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่มีนาคม พ.ศ. 2559 ช าระทุก 3 เดือน 
25 37.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ 1,319.20 1,079.53 LIBOR บวกส่วนเพิ่มคงท่ี พฤษภาคม พ.ศ. 2576 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่มีนาคม พ.ศ. 2559 ช าระทุก 6 เดือน 
26 2,760.00 บาท 2,760.00 1,765.55 THBFIX บวกส่วนเพิ่มคงท่ี กนัยายน พ.ศ. 2579 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (ท่ีคาดการณ์ไว)้ ช าระทุก 3 เดือน 
27 53.90 ดอลลาร์สหรัฐฯ 1,901.74 1,594.92 LIBORบวกส่วนเพิ่มคงท่ี กนัยายน พ.ศ. 2579 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (ท่ีคาดการณ์ไว)้ ช าระทุก 3 เดือน 
28 2,924.25 บาท 1,723.25 521.90 THBFIX บวกส่วนเพิ่มคงท่ี ธนัวาคม พ.ศ. 2580 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่มิถุนายน พ.ศ. 2561 (ท่ีคาดการณ์ไว)้ ช าระทุก 3 เดือน
29 41.25 ดอลลาร์สหรัฐฯ 1,130.79 259.54 LIBOR บวกส่วนเพิ่มคงท่ี ธนัวาคม พ.ศ. 2580 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่มิถุนายน พ.ศ. 2561  (ท่ีคาดการณ์ไว)้ ช าระทุก 3 เดือน
30 2,732.00 บาท 1,419.36 347.86 THBFIX บวกส่วนเพิ่มคงท่ี มีนาคม พ.ศ. 2581 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่มิถุนายน พ.ศ. 2562  (ท่ีคาดการณ์ไว)้ ช าระทุก 3 เดือน 
31 38.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ 630.63 23.27 LIBOR บวกส่วนเพิ่มคงท่ี มีนาคม พ.ศ. 2581 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่มิถุนายน พ.ศ. 2562 (ท่ีคาดการณ์ไว)้ ช าระทุก 3 เดือน 
32 2,886.00 บาท 976.54 511.98 THBFIX บวกส่วนเพิ่มคงท่ี กนัยายน พ.ศ. 2581 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ท่ีคาดการณ์ไว)้ ช าระทุก 3 เดือน
33 40.60 ดอลลาร์สหรัฐฯ 724.36 24.54 LIBOR บวกส่วนเพิ่มคงท่ี กนัยายน พ.ศ. 2581 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ท่ีคาดการณ์ไว)้ ช าระทุก 3 เดือน
34 65.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ - 2,136.77 LIBOR บวกส่วนเพิ่มคงท่ี มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ วนัส้ินสุดสัญญา ช าระทุก 3 เดือน 
35 1,116.00 บาท 897.26 1,014.44 THBFIX บวกส่วนเพิ่มคงท่ี ธนัวาคม พ.ศ. 2565 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ช าระทุก 3 เดือน 
36 16.91 ดอลลาร์สหรัฐฯ 489.48 557.26 LIBOR บวกส่วนเพิ่มคงท่ี ธนัวาคม พ.ศ. 2565 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ช าระทุก 6 เดือน 
37 1,126.00 บาท 914.32 1,033.67 THBFIX บวกส่วนเพิ่มคงท่ี ธนัวาคม พ.ศ. 2569 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ช าระทุก 3 เดือน 
38 458.00 บาท 439.60 - MLR ลบส่วนลดคงท่ี เมษายน พ.ศ.2577 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ช าระทุก 3 เดือน 
39 35.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ 952.84 - LIBOR บวกส่วนเพิ่มคงท่ี มิถุนายน พ.ศ.2576 ช าระทุกหกเดือนนบัตั้งแต่ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ช าระทุก 3 เดือน 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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22 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 
เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 
 
เงินกู้ยืมระยะยาวเหล่าน้ีค ้ าประกันโดยหุ้นของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 13) การจดจ านองท่ีดินและโรงไฟฟ้าของกลุ่มกิจการ  
(หมายเหตุ 17) และ standby letter of credit ท่ีออกโดยบริษทัและบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 36) นอกจากน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
บางประการตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาดงักล่าว ซ่ึงขอ้ก าหนดระบุใหบ้ริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 
 
ระยะเวลาครบก าหนดของเงินกูย้มืระยะยาวมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 2,523,708,264 1,971,401,860 560,000,000 417,520,000 
ครบก าหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 15,123,304,552 17,368,336,823 6,152,240,000 6,612,536,000 
ครบก าหนดหลงัจาก 5 ปี 32,448,040,044 25,745,955,340 - - 

 50,095,052,860 45,085,694,023 6,712,240,000 7,030,056,000 
หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี (616,040,757) (531,331,759) (9,938,083) (13,202,977) 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 49,479,012,103 44,554,362,264 6,702,301,917 7,016,853,023 

 
วงเงนิกู้ยืม 
 
กลุ่มกิจการและบริษทัมีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมาใชด้งัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั     
   ครบก าหนดภายใน 1 ปี 139,960,049 1,219,053,641 - - 
   ครบก าหนดเกิน 1 ปี 6,656,959,343 15,054,480,409 87,760,000 1,929,860,000 

 6,796,919,392 16,273,534,050 87,760,000 1,929,860,000 

 
วงเงินกูย้มืท่ีจะครบก าหนดภายในหน่ึงปี เป็นวงเงินกูย้มืของแต่ละปีท่ีจะมีการทบทวนตามวาระ ส่วนวงเงินกูย้มือ่ืนไดรั้บมาเพื่อใช้
ในการขยายการด าเนินงานของกลุ่มกิจการและบริษทั 

  



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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23 หุ้นกู้ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หุน้กู ้ 5,500,000,000 - 5,500,000,000 - 
หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กูร้อตดับญัชี (10,921,936) - (10,921,936) - 

รวมหุน้กู ้ 5,489,078,064 - 5,489,078,064 - 

 
การเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้ามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี - - - - 
เงินสดรับจากหุน้กู ้ 5,500,000,000 - 5,500,000,000 - 
จ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินหุน้กู ้ (11,983,340) - (11,983,340) - 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กูร้อตดับญัชี 1,061,404 - 1,061,404 - 

ราคาตามบญัชีปลายปี 5,489,078,064 - 5,489,078,064 - 

 
เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัในสกลุเงินบาทจ านวน 2 ฉบบั 
- หุน้กูมู้ลค่า 2,300 ลา้นบาท มีก าหนดไถ่ถอนเม่ือครบก าหนด 2 ปี ในวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561 หุน้กูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย

คงท่ี และมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน 
- หุ้นกูมู้ลค่า 3,200 ลา้นบาท มีก าหนดไถ่ถอนเม่ือครบก าหนด 3 ปี ในวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิไถ่ถอน

ก่อนครบก าหนดไถ่ถอนได ้หุน้กูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี และมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน 
บริษทัตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดับางประการตามท่ีไดก้ าหนดไว ้อาทิเช่น การด ารงอตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของ
เจา้ของตามอตัราท่ีระบุในสญัญา เป็นตน้ 

 
ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของหุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 
 บาท บาท บาท บาท 
     

หุน้กู ้ 5,489,078,064 5,543,357,007 5,489,078,064 5,543,357,007  
  



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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23 หุ้นกู้ (ต่อ) 
 

มูลค่ายติุธรรมค านวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีอตัราร้อยละ 3.58 - 3.86 และอยูใ่นขอ้มูล
ระดบั 2 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 
 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี 
     

หุน้กู ้ 3.71 – 3.88 - 3.71 – 3.88 - 
 

24 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 156,488,086 136,104,586 4,630,517 3,866,892 
     

ผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้     
   เขา้ก าไรจากการด าเนินงาน 22,783,500 20,321,758 763,625 754,896 
     

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั     
   ผลประโยชนพ์นกังาน - 16,167,034 - 1,642,760 

 
 
 
 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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24 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
ผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ 
 
รายการเคล่ือนไหวของผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายท่ีุก าหนดไวร้ะหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 127,854,038 95,047,082 3,687,368 1,395,142 
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั     
   ผลประโยชนพ์นกังาน - 16,033,649 - 1,632,444 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 17,364,096 13,633,400 661,516 609,557 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,866,003 3,139,907 67,995 50,225 
จ่ายช าระผลประโยชน์  (2,400,000) - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 146,684,137 127,854,038 4,416,879 3,687,368 

 
จ านวนเงินท่ีรับรู้เขา้ก าไรจากการด าเนินงานในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 17,364,096 13,633,400 661,516 609,557 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,866,003 3,139,907 67,995 50,225 

ตน้ทุนทั้งหมด 21,230,099 16,773,307 729,511 659,782 

 
ค่าใชจ่้ายทั้งจ านวนรับรู้ในตน้ทุนขายและการให้บริการและค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 18,347,052 14,495,998 729,511 659,782 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,883,047 2,277,309 - - 

 21,230,099 16,773,307 729,511 659,782 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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24 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 
 

รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวร้ะหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 8,250,548 4,783,581 179,524 74,094 
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน - 133,385 - 10,316 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,322,562 912,040 28,547 12,476 
ตน้ทุนบริการในอดีต - 2,472,582 - 79,970 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 230,839 163,829 5,567 2,668 
จ่ายช าระผลประโยชน์  - (214,869) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 9,803,949 8,250,548 213,638 179,524 
 

ในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มกิจการเปล่ียนแปลงแผนส าหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาว โดยขยายระยะเวลาส าหรับการจ่ายผลประโยชน์
ให้แก่พนกังานท่ีให้บริการติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน เป็นผลให้ตน้ทุนบริการในอดีตจ านวน 2,472,582 บาท และ 79,970 บาท ถูก
รับรู้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั 
 

จ านวนเงินท่ีรับรู้เขา้ก าไรจากการด าเนินงานในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,322,562 912,040 28,547 12,476 
ตน้ทุนบริการในอดีต - 2,472,582 - 79,970 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 230,839 163,829 5,567 2,668 

ตน้ทุนทั้งหมด 1,553,401 3,548,451 34,114 95,114 
 

ค่าใชจ่้ายทั้งจ านวนรับรู้ในตน้ทุนขายและการให้บริการและค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 300,428 686,220 34,114 95,114 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,252,973 2,862,231 - - 

 1,553,401 3,548,451 34,114 95,114 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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24 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ร้อยละ ร้อยละ 
   

อตัราคิดลด 3.1 3.1 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 4.0 - 9.0 4.0 - 9.0 
อตัราการลาออก 0.0 - 10.0 0.0 - 10.0 
 
 พ.ศ. 2559 

 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 

 การเปลี่ยนแปลง การเพิม่ขึน้ของ การลดลงของ 
 ในข้อสมมติ ข้อสมมติ ข้อสมมติ 

    

อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 11 เพิ่มข้ึนร้อยละ 13 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 1 เพิ่มข้ึนร้อยละ 13 ลดลงร้อยละ 11 
อตัราการลาออก ร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 4 เพิ่มข้ึนร้อยละ 4 
 
 พ.ศ. 2558 

 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 

 การเปลี่ยนแปลง การเพิม่ขึน้ของ การลดลงของ 
 ในข้อสมมติ ข้อสมมติ ข้อสมมติ 

    

อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 10 เพิ่มข้ึนร้อยละ 11 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 1 เพิ่มข้ึนร้อยละ 11 ลดลงร้อยละ 10 
อตัราการลาออก ร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 3 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติัสถานการณ์
ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสมัพนัธ์กนั ในการค านวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของภาระ
ผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ิธีเดียวกบัมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัโครงการ
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวค้  านวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ในการค านวณภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
วธีิการและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท าการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากปีก่อน 
 
ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คือ 24 ปี (พ.ศ. 2558 : 24 ปี) 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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24 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
การวเิคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุไม่มีการคิดลด : 
 

 งบการเงนิรวม 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 13,635,231 5,819,989 20,149,212 569,363,638 608,968,070 



 งบการเงนิรวม 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 23,617,419 13,635,231 17,379,673 577,953,166 632,585,489 



 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 1,895,529 29,081 42,938 8,367,329 10,334,877 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 1,493,982 1,895,529 55,767 62,125,712 65,570,990 

 
  



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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25 ทุนเรือนหุ้น 
 

  หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ 
 จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น บาท 
    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 8,500,000 8,500,000 845,640,000 
การออกหุน้ 29,300,000 29,300,000 732,500,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 37,800,000 37,800,000 1,578,140,000 
    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 37,800,000 37,800,000 1,578,140,000 
การเรียกช าระค่าหุน้เพิ่ม - - 2,201,860,000 

ยอดคงเหลือก่อนการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญั 37,800,000 37,800,000 3,780,000,000 
    

ยอดคงเหลือหลงัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญั 1,890,000,000 1,890,000,000 3,780,000,000 
การเพิ่มทุนจดทะเบียน 810,000,000 - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 2,700,000,000 1,890,000,000 3,780,000,000 

 
ในการประชุมวิสามญั เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากหุ้นสามญัจ านวน 
8,500,000 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เป็นหุ้นสามญัจ านวน 37,800,000 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 
บริษทัไดรั้บค่าหุ้นส าหรับหุ้นสามญัท่ีเพิ่มจ านวน 29,300,000 หุ้น มูลค่าท่ีเรียกช าระหุ้นละ 25 บาท เป็นจ านวนทั้งส้ิน 732,500,000 
บาท เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี  
7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 
เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติใหเ้รียกช าระค่าหุน้เพิ่มเติมในราคา 4.36 บาทต่อหุน้ 
ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 1,000,000 หุน้ และในราคา 75 บาทต่อหุน้ ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 29,300,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 
2,201.86 ลา้นบาท 
 
เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ไดอ้นุมติัให้มีการแตกหุ้นสามญัของบริษทัโดยการลดราคามูลค่าจากราคา
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นราคามูลค่าหุ้นละ 2 บาท ซ่ึงท าให้จ  านวนหุ้นสามญัเพิ่มข้ึนจากจ านวน 37,800,000 หุ้น เป็นจ านวน 
1,890,000,000 หุ้น และอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากหุ้นสามญัจ านวน 1,890,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ  
2 บาท เป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,700,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 2 บาท โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นและ
เพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 2559 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัมีหุ้นสามญัจดทะเบียนจ านวน 2,700,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 2 บาท คิดเป็นทุนจด
ทะเบียนจ านวน 5,400 ลา้นบาท โดยหุน้สามญัจ านวน 1,890,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 2 บาท ไดช้ าระค่าหุน้เตม็มูลค่าแลว้ 
คิดเป็นทุนท่ีออกและช าระแลว้จ านวน 3,780 ลา้นบาท 

  



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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26 ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งส ารองตามกฎหมายอยา่งน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิหลงัจากหกั
ส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ส ารองน้ีจะมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองน้ีไม่สามารถน าไป
จ่ายเงินปันผลได ้
 
ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัจดัสรรส ารองตามกฎหมายเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนเงิน 25,385,206 บาท เน่ืองจาก
การประกาศจ่ายเงินปันผลในระหวา่งปี (พ.ศ. 2558: จ  านวน 67,794,300 บาท) 

 
27 รายได้จากการขายและให้บริการ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 27,222,909,658 22,852,634,214 - - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 9,352,070 5,174,250 322,801,392 536,720,000 

 27,232,261,728 22,857,808,464 322,801,392 536,720,000 

 
28 รายได้อ่ืน 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดด้อกเบ้ีย 77,185,104 131,711,794 87,453,821 81,739,981 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 85,060,339 - - 
รายไดค่้าปรับงานล่าชา้ 17,448,024 10,322,812 - - 
รายไดเ้งินชดเชยจากการประกนัภยั 57,489,417 7,633,926 - - 
รายไดเ้งินปันผลรับ - - 656,496,326 702,884,477 
อ่ืน ๆ 19,602,171 14,703,537 17,945 100 

 171,724,716 249,432,408 743,968,092 784,624,558 

 
  



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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29 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 
ค่าใชจ่้ายท่ีส าคญั ซ่ึงรวมอยูใ่นการค านวณก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินไดส้ามารถแยกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ตน้ทุนค่าก๊าซ 16,285,227,548 15,160,427,921 - - 
ตน้ทุนการขายกระแสไฟฟ้า 1,084,435,263 936,837,083 - - 
ตน้ทุนวสัดุส้ินเปลือง 69,672,195 122,239,170 - - 
ค่าน ้าดิบ 257,165,849 197,057,279 - - 
ตน้ทุนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายกระแสไฟฟ้า 159,878,222 91,492,975 - - 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 833,269,001 444,166,188 24,098,388 15,364,263 
ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 17) 2,266,260,334 1,689,494,056 2,754,393 1,046,905 
ค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 18) 208,504,404 186,177,907 2,617,480 1,201,636 
ค่าซ่อมบ ารุงรักษาหลกัของโรงไฟฟ้า 818,981,699 637,171,153 - 1,457,986 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 60,587,922 62,167,997 27,332,003 36,883,771 
ค่าท่ีปรึกษา 72,918,310 58,735,540 18,312,134 144,311,234 
ค่าปรับ 97,587,665 89,093,138 - - 
ค่าประกนัภยัโรงไฟฟ้า 135,894,472 94,442,951 - - 

 
30 ต้นทุนทางการเงนิ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มืและหุน้กู ้ 2,182,689,700 1,406,937,000 449,648,733 269,329,812 
ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากกองทุนรวมโครงสร้าง 
   พื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ (หมายเหตุ 35.2  
   และ 35.6) 

 
 

593,605,363 

 
 

387,880,218 

 
 

- 

 
 

- 
ขาดทุน(ก าไร)ในอตัราแลกเปล่ียนจากกิจกรรม     
   การจดัหาเงินกูย้มื (284,284,899) 941,171,257 (27,987,554) 9,319,150 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี 46,430,955 29,149,983 8,393,991 2,361,272 
อ่ืน ๆ 24,965,809 24,192,439 - 271,972 

 2,563,406,928 2,789,330,897 430,055,170 281,282,206 

 
  



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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31 ภาษีเงนิได้ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบัน :     
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัส าหรับก าไรทางภาษีส าหรับปี 193,678,037 107,583,678 - 11,382,984 
     

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:     
รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว (หมายเหตุ 19) 31,463,226 (135,953,992) (152,725) (444,826) 

รวมค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้ 225,141,263 (28,370,314) (152,725) 10,938,158 

 
ภาษีเงินไดส้ าหรับก าไรก่อนหกัภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจ านวนเงินท่ีแตกต่างจากการค านวณก าไรทางบญัชีคูณกบัอตัราภาษีของ
ประเทศท่ีบริษทัใหญ่ตั้งอยู ่โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ก าไรก่อนภาษี 2,541,010,505 318,930,573 507,551,402 871,087,972 
     

ภาษีค  านวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20 - ร้อยละ 22     509,670,566 72,658,347 101,510,280 174,217,594 
ผลกระทบ:     
   รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (380,854,445) (194,620,542) (131,299,265) (140,576,896) 
   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี    41,816,767 47,421,592 2,702,585 1,201,116 
   ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถหกัภาษีไดส้องเท่า (3,185,114) (187,485) (918,487) - 
   ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษี     
      เงินไดร้อการตดับญัชี 65,590,647 97,721,101 27,852,162 - 
   การใชป้ระโยชน์ทางภาษีท่ีผา่นมาซ่ึงยงัไม่รับรู้ (8,591,781) (24,329,835) - (23,543,989) 
   การปรับปรุงจากงวดก่อน 946,290 (24,782,093) - (359,667) 
   อ่ืน ๆ (251,667) (2,251,399) - - 

ภาษีเงินได ้ 225,141,263 (28,370,314) (152,725) 10,938,158 
     

อตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ีย ร้อยละ 9 ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 ร้อยละ 1 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ผลแตกต่างชัว่คราวจากผลก าไรในเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้จ านวน 76,690,253 บาท  
ไม่ได้รับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (พ.ศ. 2558: ผลแตกต่างชั่วคราวในผลขาดทุนในเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ 
การร่วมคา้จ านวน 20,797,141 บาท ไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี) 

  



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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32 ก าไรต่อหุ้น 
 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ก าไรสุทธิส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้     
   ของบริษทัใหญ่ (บาท) 1,380,249,849 36,261,456 507,704,127 860,149,814 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีถือ     

   โดยผูถื้อหุน้ (หุน้) 1,479,790,466 570,323,425 1,479,790,466 570,323,425 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.93 0.06 0.34 1.51 

 
บริษทัไม่มีการออกหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดในระหวา่งปีท่ีน าเสนอรายงาน จึงไม่มีการน าเสนอก าไรต่อหุน้ปรับลด 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษทัจากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 2 บาท 
(หมายเหตุ 25) เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีน ามาใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ไดถู้กปรับปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงจ านวนหุน้ในปีปัจจุบนัเสมือนวา่การแตก
หุน้นั้นไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่แรกของรอบระยะเวลาบญัชีดงักล่าว 
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33 เงนิปันผล 
 

พ.ศ. 2559 
 

เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ในอตัราหุน้ละ 2.38 บาท ส าหรับหุน้จ านวน 37,800,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 89.96 ลา้นบาท 
เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
 

เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลประกอบการปี พ.ศ. 
2559 ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท ส าหรับหุน้สามญัท่ีออกและช าระค่าหุน้แลว้จ านวน 1,890,000,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 230.58 
ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในวนัท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
 

เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลประกอบการปี พ.ศ. 
2559 ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท ส าหรับหุน้สามญัท่ีออกและช าระค่าหุน้แลว้จ านวน 1,890,000,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 115.29 
ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 

พ.ศ. 2558 
 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล
จากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ในอตัราหุ้นละ 16.00 บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 37,800,000 หุ้น 
เป็นจ านวนเงินรวม 604.80 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในวนัท่ี 22 กนัยายน พ.ศ. 2558 
 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล
จากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ในอตัราหุ้นละ 19.87 บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 37,800,000 หุ้น 
เป็นจ านวนเงินรวม 751.09 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในวนัท่ี 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 

34 เคร่ืองมือทางการเงิน  
 

กลุ่มกิจการตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีส าคญัไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียและความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน โดย
กลุ่มกิจการไดกู้ย้มืเงินเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจซ่ึงตอ้งจ่ายช าระคืนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศและจ่ายช าระอตัราดอกเบ้ียทั้งแบบ
คงท่ีและแบบลอยตวั 
 

กลุ่มกิจการใชเ้คร่ืองมืออนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน และเพื่อช่วยในการบริหารสภาพคล่องของเงินสด ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียป้องกนัโดยการ
ท าสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
 

กลุ่มกิจการไม่อนุญาตให้มีการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีมีลกัษณะเป็นการเก็งก าไร โดยการท าตราสารอนุพนัธ์ทุกประเภทตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจการก่อน 
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34 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ)  
 
ความเส่ียงที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มกิจการใชเ้คร่ืองมืออนุพนัธ์ทางการเงินดงัต่อไปน้ี ในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและ
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 
สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 
 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเป็นสัญญาท่ีช่วยในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย บริษทัไดท้ า
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ดงัต่อไปน้ี 
 

สกุลเงนิ เงนิกู้ยืมระยะยาว สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศคงที ่

     ร้อยละ ร้อยละ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

       

บาท 34,069,118,972 29,658,606,921 29,011,599,300 12,220,234,100 1.48 – 4.55   1.60 - 4.55 
ดอลลาร์สหรัฐฯ 465,370,965 425,530,209 478,829,050 254,349,290 0.96 – 6.49 0.42 - 6.49 

 
มูลค่าตามสญัญาของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียส าหรับเงินกูย้มืระยะยาวท่ีเหลืออยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 3,878,237,895 2,596,505,099 
ครบก าหนดเกินกวา่ 1 ปี 42,372,404,278 18,844,857,291 

 46,250,642,173 21,441,362,390 

 
สัญญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลีย่นอตัราแลกเปลีย่นสกลุเงนิ 
 
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสญัญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินเป็นสัญญาท่ีช่วยในการบริหารความ
เส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 
บริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน และไดท้ าสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินส าหรับการช าระเงินตามสญัญาก่อสร้าง สญัญาบริการระยะยาว และ ขอ้ตกลงในการจดัหาวสัดุ 
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34 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ)  
 

ความเส่ียงที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (ต่อ) 
 

สัญญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลีย่นอตัราแลกเปลีย่นสกลุเงนิ (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินจากสกุลเงิน
ต่างประเทศเป็นสกลุเงินบาท มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 หน่วยสกลุเงนิท้องถ่ิน หน่วยสกลุเงนิบาท 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

โครนาสวเีดน 326,934,497 48,938,995 1,367,177,145 219,863,282 
ยโูร 4,750,053 3,898,111 188,306,184 167,111,048 
ดอลลาร์สหรัฐฯ 4,763,897 3,966,871 168,685,218 142,676,594 
เยน 1,784,418,828 872,396,839 613,443,961 311,990,748 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินจากสกุลเงิน
ต่างประเทศเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 หน่วยสกลุเงนิท้องถ่ิน หน่วยสกลุเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

โครนาสวเีดน 27,636,062 - 3,284,221 - 
ยโูร 6,557,366 - 7,428,953 - 
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34 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ)  
 

ความเส่ียงที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (ต่อ) 
 

มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน ณ วนัท่ีในงบการเงิน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

สัญญาท่ีเป็นสินทรัพย ์   
   สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 328,263,114 510,922 
   สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 1,982,845 920,712 
   สัญญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงิน - 2,022,871 
   

สญัญาท่ีเป็นหน้ีสิน   
   สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (1,797,307,546) (2,079,509,014) 
   สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (145,184,736) (27,434,837) 
   สัญญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงิน - (20,219,003) 
 
มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียน
สกุลเงินค านวณโดยใชอ้ตัราท่ีก าหนดโดยธนาคารของกลุ่มกิจการเสมือนวา่ไดย้กเลิกสญัญาเหล่านั้น ณ วนัท่ีในงบการเงิน 
 
การประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใชเ้ทคนิคการประเมินในระดบัท่ี 2  
 
มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยอา้งอิง
จากเส้นอตัราผลตอบแทน (yield curve) ท่ีสังเกตได ้ส่วนมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและ
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินก าหนดโดยอา้งอิงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัท่ีในงบ
การเงิน และคิดลดมูลค่าท่ีไดก้ลบัมาเป็นมูลค่าปัจจุบนั 

  



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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35 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
กิจการและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยผ่านกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกวา่หน่ึงแห่ง โดยท่ี
บุคคลหรือกิจการนั้นมีอ านาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ี
ด าเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็น
เจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารส าคญัรวมทั้งกรรมการและ
พนกังานของบริษทัตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งค านึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์
มากกวา่รูปแบบความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (สิงคโปร์) พีทีอี. แอลทีดี. และ คุณฮาราลด์ ลิงค์ ซ่ึงถือหุ้นในบริษทั 
คิดเป็นจ านวนร้อยละ 48.76 และร้อยละ 37.26 ตามล าดบั และบริษทัถูกควบคุมโดยคุณฮาราลด์ ลิงค์ ขอ้มูลของบริษทัย่อยของ
บริษทัเปิดเผยในหมายเหตุ 13 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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35 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
35.1 รายได้และรายได้อ่ืน 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได้     
รายไดจ้ากการขาย :     

   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 27,034,600 32,415,705 - - 

     
ค่าพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า :     
   บริษทัยอ่ย - - 314,761,392 532,720,000 

   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 8,040,000 4,000,000 8,040,000 4,000,000 

 8,040,000 4,000,000 322,801,392 536,720,000 
     

รายได้อ่ืน     
ดอกเบ้ียรับจาก :     
   บริษทัยอ่ย - - 68,258,922 22,574,772 
   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 15,194,530 57,415,434 15,194,530 57,415,434 

 15,194,530 57,415,434 83,453,452 79,990,206 
     

เงนิปันผลรับ     
   บริษทัยอ่ย - - 656,496,326 702,884,478 

 
 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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35 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
35.2  ค่าใช้จ่าย  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

การซ้ือน ้าดิบ      
   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 200,584,673 142,304,369 - - 

     
ดอกเบ้ียจ่าย     
   บริษทัร่วม 593,605,363 387,880,218 - - 
   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน (ผูถื้อหุน้) - 829,501 - 829,501 

 593,605,363 388,709,719 - 829,501 

 
35.3  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนีก้ารค้า     
บริษทัยอ่ย - - 91,283,050  1,123,500 
กิจการร่วมคา้ 4,322,800 4,280,000 4,322,800 4,280,000 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 381,613 452,717 - - 

 4,704,413 4,732,717 95,605,850  5,403,500 

 
 
 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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35 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
35.3  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบีย้ค้างรับ     
บริษทัยอ่ย - - 59,792,374 34,797,933 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - 9,837,936 - 9,837,936 

 - 9,837,936 59,792,374 44,635,869 
     

เงนิทดรองจ่ายแก่บุคคล     
   หรือกจิการที่เกีย่วข้องกัน     
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - 34,615,144 - 9,547,680 
     

ลูกหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย - - 1,214,291,443 1,064,165,875 
กิจการร่วมคา้ 24,615,971 114,183,840 24,615,971 114,183,840 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 12,037 - - - 

 24,628,008 114,183,840 1,238,907,414 1,178,349,715 

 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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35 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
35.4  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจ้าหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย - - 118,555,758 25,545 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 3,699,748 4,353,417 204,045 32,089 

 3,699,748 4,353,417 118,759,803 57,634 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย     
บริษทัร่วม 396,057,433 203,507,823 - - 

 
35.5  เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 5,062,000,000 783,200,000 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 268,000,000 298,600,000 268,000,000 298,600,000 

 268,000,000 298,600,000 5,330,000,000 1,081,800,000 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัและมี
ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ลบส่วนเพิ่มคงท่ีต่อปี (พ.ศ. 2558: ร้อยละ MLR ลบส่วนเพิ่ม
คงท่ีต่อปี)   
 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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35 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
35.6  เงนิกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

บริษทัร่วม 4,547,500,000 4,997,500,000 
 
เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า (“สัญญา”) 
กบักองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ (“กองทุนรวมฯ”) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัหาเงินทุน
ของกลุ่มบริษทั เงินกูย้มืดงักล่าวมีจ านวนทั้งส้ิน 6,202 ลา้นบาท 
 
ตามสัญญาดงักล่าว กลุ่มบริษทัตกลงโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวมฯ ซ่ึงครอบคลุม
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในการช าระคืนเงินตน้
และดอกเบ้ียทุกๆรอบระยะเวลา 6 เดือน สัญญาดงักล่าวจะส้ินสุดในวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 ซ่ึงดอกเบ้ียดงักล่าวถูก
ค านวณโดยอิงกบัผลประกอบการและกระแสเงินสดคงเหลือในแต่งวดของโรงไฟฟ้าของบริษทั อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 
จ  ากดั และบริษทั อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 2 จ  ากดั หกัดว้ยจ านวนเงินตน้ท่ีจะตอ้งจ่ายช าระคืนในแต่ละงวดซ่ึงถูกก าหนดไว้
ภายใตเ้ง่ือนไขในสญัญา 
 
ตามเง่ือนไขในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า เม่ือครบวนัส้ินสุดของสัญญาหากมีจ านวนท่ีคา้ง
ช าระแก่กองทุนรวมฯ ตามสญัญาอยู ่ใหถื้อวา่ภาระหน้ีสินของกลุ่มบริษทับนส่วนท่ีคา้งอยูด่งักล่าวเป็นอนัส้ินสุดลง 

 
เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวแสดงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 462,500,000 450,000,000 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 4,085,000,000 4,547,500,000 

 4,547,500,000 4,997,500,000 
 

  



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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35 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

35.6  เงนิกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 4,997,500,000 5,399,500,000 
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (450,000,000) (402,000,000) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 4,547,500,000 4,997,500,000 
 

ระยะเวลาครบก าหนดของเงินกูย้มืระยะยาว แสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 462,500,000 450,000,000 
ครบก าหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,706,500,000 3,443,000,000 
ครบก าหนดเกินกวา่ 5 ปี 378,500,000 1,104,500,000 

 4,547,500,000 4,997,500,000 
 

35.7 ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 
 

ผูบ้ริหารส าคญัของบริษทั รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) คณะผูบ้ริหารระดบัสูง เลขานุการ
บริษทั และหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนท่ีจ่ายหรือคา้งจ่ายส าหรับผูบ้ริหารส าคญัมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 106,646,000 100,663,600 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7,212,469 6,234,489 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 14,948 12,790 

 113,873,417 106,910,879 
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36 ภาระผูกพนัและสัญญาที่มีสาระส าคญั 
 

36.1 ภาระผูกพนัที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีในงบการเงิน แต่ไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีดงัน้ี 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนส าหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ซ่ึงไม่ได้
รับรู้ในงบการเงิน มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
   

สกุลเงินบาท 3,163,341,463 5,126,552,714 
สกุลเงินเยน 1,730,042,957 4,271,398,559 
สกุลเงินโครนาสวเีดน 781,218,585 1,116,144,180 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 23,833,124 53,553,058 
สกุลเงินยโูร 18,870,302 29,187,482 
สกุลเงินเวยีดนามดอง 1,335,070,158 - 

 
36.2 ภาระผูกพนัที่เป็นข้อผูกมัดตามสัญญาเช่าด าเนินงาน - กรณทีี่บริษทัเป็นผู้เช่า 
 

ยอดรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบก าหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 43,122,408 51,939,592 4,638,778 2,045,812 
ครบก าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 74,976,813 62,500,143 2,260,955 2,749,133 
ครบก าหนดเกิน 5 ปี 194,949,305 184,395,156 - - 

 313,048,526 298,834,891 6,899,733 4,794,945 
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36 ภาระผูกพนัและสัญญาที่มีสาระส าคญั (ต่อ) 
 

36.3 ภาระผูกพนัภายใต้หนังสือสัญญาค า้ประกนั และ Standby letter of credit 
 

 สกลุเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ล้าน) พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
      

การเรียกช าระค่าหุน้ บาท 3,595.30 5,396.83 1,454.63 3,495.83 
การเรียกช าระค่าหุน้ ดอลลาร์สหรัฐฯ - 1.32 - 1.32 
การยืน่ประมูลงานโครงการโรงไฟฟ้า ดอลลาร์สหรัฐฯ - 6.00 - 6.00 
หนงัสือค ้าประกนัสัญญาการซ้ือเคร่ืองจกัร ยโูร 4.49 1.50 - - 
หนงัสือค ้าประกนัสัญญาการซ้ือเคร่ืองจกัร โครนาสวีเดน - 1.50 - - 
หนงัสือค ้าประกนัใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลิต      
   แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามสัญญาซ้ือ      
   ขายไฟฟ้า ( หมายเหตุ 36.4 (ก) ) บาท 4,524.99 4,623.46 1,858.70 1,374.53 
หนงัสือค ้าประกนัใหก้บัการไฟฟ้า      
   ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) บาท 91.61 584.58 7.20 - 
หนงัสือค ้าประกนัเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น บาท 15.01 132.70 - - 
 

36.4 สัญญาที่มีสาระส าคญั 
 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
 

ก) บริษทัยอ่ยสิบหกแห่งไดท้ าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ21 และ 
25 ปี นบัตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า (“COD”) บริษทัยอ่ยทั้งสิบหกแห่งตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้า ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยไดย้ื่นหนงัสือค ้าประกนัจากธนาคารเพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า และจะ
ไดรั้บคืนหลกัประกนัดงักล่าวเม่ือครบอายุสัญญา (หมายเหตุ 36.3)  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีบริษทัย่อยห้าแห่งยงั
ไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์ 
 

ข) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) สัญญาดงักล่าวมีอายุ 25 ปี นับตั้งแต่วนั
เร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(“COD”) โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 

ค) บริษทัยอ่ยสามแห่งในต่างประเทศไดรั้บสัมปทานจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (รัฐบาลแห่งสปป. 
ลาว) ในการก่อสร้าง เป็นเจา้ของ และด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า เพื่อผลิตและขายไฟฟ้าให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 
สัมปทานดงักล่าวมีอายุ 50 ปีนับจากวนัท่ีในสัญญาสัมปทาน และหลงัครบก าหนด บริษทัย่อยจะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิใน
โครงการคืนแก่รัฐบาลแห่งสปป.ลาว ตามเง่ือนไขของสัญญาสัมปทานขา้งต้น บริษทัย่อยได้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ
รัฐวสิาหกิจไฟฟ้าลาว โดยสญัญาดงักล่าวมีอาย ุ25 ปีนบัจากวนัเปิดด าเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

 

สัญญาซ้ือขายก๊าซ 
 

ง) บริษทัยอ่ยสิบสองแห่งไดท้ าสญัญาซ้ือขายก๊าซกบับริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยสญัญามีอาย ุ21 และ 25 ปี โดยปริมาณการ
ซ้ือขายและราคาก๊าซใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา ซ่ึงคู่สญัญาสามารถต่ออายไุดต้ามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

สัญญาซ้ือขายน า้ 
 

จ) บริษทัยอ่ยจ านวนสิบสองแห่งไดท้ าสัญญาซ้ือขายน ้ ากบัผูข้ายในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อน าน ้ ามาใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า 
สัญญามีอาย ุ21 และ 25 ปี และสามารถต่ออายไุดต้ามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา  
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36 ภาระผูกพนัและสัญญาที่มีสาระส าคญั (ต่อ) 
 
36.4 สัญญาที่มีสาระส าคญั (ต่อ) 

 
สัญญาสินทรัพย์โรงไฟฟ้าและสัญญาเช่าท่ีดิน 
 
ฉ) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเช่ากบับริษทันิคมอุตสาหกรรม ประเทศเวียดนาม เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2540 เพื่อเช่า

เคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้า เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า เคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้า และส่วนของท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรม ส าหรับ
การผลิต จ าหน่าย และจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่ผูเ้ช่าในอุตสาหกรรม บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ควบคุมการใชง้านของสินทรัพยเ์หล่าน้ีเม่ือ
เดือนกนัยายน พ.ศ. 2540 โดยสิทธิครอบครองและโฉนดท่ีดินจะไม่ถูกโอนใหบ้ริษทัยอ่ยเม่ือส้ินสุดสญัญา 

 
สัญญาอ่ืน 
 
ช) บริษทัยอ่ยสิบเอด็แห่งไดเ้ขา้ท าสัญญาซ่อมบ ารุงระยะยาวส าหรับอุปกรณ์โรงไฟฟ้า โดยสัญญามีระยะเวลา 8 และ 9 ปี นบัจาก

วนัท่ีเร่ิมซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์และสามารถต่ออายไุดต้ามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 
ซ) บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั และบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) ไดท้  าสญัญาโอนผลประโยชน์

จากการประกอบกิจการไฟฟ้ากบักองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 
2556 เพื่อกูย้ืมเงินจ านวน 6,202 ลา้นบาท ภายใตส้ัญญาฯ ฉบบัน้ี บริษทัย่อยทั้งสองแห่งตกลงจะโอนผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า ท่ีมาจากการด าเนินงานผลิตไฟฟ้าและไอน ้ าท่ีขายให้กบั กฟผ. และผูใ้ช้ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม
ใหแ้ก่กองทุนรวมฯ โดยผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าครอบคลุมรายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัท่ี 
27 กนัยายน พ.ศ. 2565 บริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งตอ้งโอนผลประโยชน์ใหแ้ก่กองทุนฯปีละสองคร้ัง สญัญาดงักล่าวจะส้ินสุดวนัท่ี 
16 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 ตามล าดบั 
 

ฌ) เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยไดล้งนามในสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินรวม 33 สัญญา จากผูจ้ะขายท่ีดินจ านวน
สองราย โดยสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินดงักล่าวมีมูลค่าท่ีดินรวมทั้งส้ิน 8,277.25 ลา้นบาท เพื่อวตัถุประสงค์ในการใช้ท่ีดิน
ดงักล่าวเพื่อการพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดิน จ านวน 33 โครงการของบริษทัยอ่ย
ในอนาคต โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดด้ าเนินการช าระเงินมดัจ าค่าท่ีดินภายใตส้ัญญาจะซ้ือจะ
ขายท่ีดินแลว้เป็นจ านวนเงินรวม 2,570.86 ลา้นบาท ทั้งน้ี เงินมดัจ าค่าจะซ้ือจะขายท่ีดินดงักล่าวนั้น บริษทัยอ่ยผูจ้ะซ้ือมีสิทธิ
ไดรั้บช าระคืนจากผูจ้ะขายหากการซ้ือขายท่ีดินตามสัญญาโครงการหน่ึงโครงการใดเช่นนั้นไม่สามารถไดรั้บการด าเนินการ
ในทา้ยสุด 

 
ญ) บริษทัลงนามในสัญญา Sponsor Support Agreement เพื่อค ้าประกนัเงินกูย้ืมให้แก่บริษทัยอ่ยภายใตว้งเงินกูย้ืมจ านวน 29.12 

ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 
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37 การส่งเสริมการลงทุน 
 
กลุ่มกิจการได้รับบตัรส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“BOI”) ส าหรับการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าและการผลิตไอน ้า โดยบริษทัยอ่ยทั้ง 16 บริษทัจะไดรั้บสิทธิและประโยชน์จากการไดรั้บยกเวน้ภาษีและอากรต่างๆ หลาย
ประการตามท่ีระบุในบตัรส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบ
กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมและมีก าหนดเวลา 8 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุนถูกก าหนดใหป้ฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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