
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และข้อมูลทางการเงินเฉพาะ
กิจการระหว่างกาลของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน 
สิ้นสุดวันเดียวกัน  และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และ 
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
แบบย่อ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ี
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินรวม
และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
กิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี 
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทําให้ข้าพเจ้า
ไม่สามารถได้ความเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคัญทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังน้ันข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูล 
ทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได้  
 
ข้อสรุป 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งท่ีเป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า  
 
 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด 
 
 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445  
กรุงเทพมหานคร 
11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,287,401 8,322,125 676,241 1,068,995
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกถอนภายในหน่ึงปี 445,050 703,539 - -
เงินลงทุนระยะสั้น 825,505 1,160,515 - 300,057
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 6 4,878,964 4,262,305 1,890,223 1,533,622
เงินใหกู้ร้ะยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15.5 268,000 268,000 6,857,000 5,330,000
อะไหล่และวสัดุสาํรองคลงั - สุทธิ 833,696 818,664 - -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,006,454 1,079,668 26,306 20,518

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 17,545,070 16,614,816 9,449,770 8,253,192

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกถอนเกินกวา่หน่ึงปี 242,711 255,798 - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 - - 7,331,536 7,159,771
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 (ก) 1,365,614 1,504,329 - -
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 (ข) 1,119,410 1,049,333 972,643 972,643
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 4,902 4,902 - -
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 9 49,496,385 46,993,796 19,382 17,780
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 9 6,812,792 6,601,153 43,291 29,190
เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน 3,677,230 2,570,860 - -
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 93,707 90,677 1,702 926
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 352,542 360,888 322 347

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 63,165,293 59,431,736 8,368,876 8,180,657

รวมสินทรัพย์ 80,710,363 76,046,552 17,818,646 16,433,849

กรรมการ _____________________________________

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11 - 195,774 - -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10 3,371,578 3,614,578 215,777 192,078
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 41,279 40,885 41,279 40,885
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15.6 1,344,678 - 1,344,678 -
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 11 3,484,649 2,480,914 1,976,286 556,188
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15.7 438,000 462,500 - -
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 97,403 54,103 - -
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 216,407 227,326 13,663 20,063

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 8,993,994 7,076,080 3,591,683 809,214

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 11 36,642,826 46,998,098 4,527,906 6,146,114
หุน้กู้ 12 16,972,740 5,489,078 5,491,532 5,489,078
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15.7 3,866,000 4,085,000 - -
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 63,816 75,484 - -
ประมาณการหน้ีสินการร้ือถอนสินทรัพย์ 230,199 226,644 - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 166,327 156,488 8,511 4,630
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 364,448 405,605 - -

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 58,306,356 57,436,397 10,027,949 11,639,822

รวมหนีสิ้น 67,300,350 64,512,477 13,619,632 12,449,036

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน 

หุน้สามญั 2,700,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 2 บาท 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 1,890,000,000 หุน้ ชาํระเตม็มูลค่าหุน้ละ 2 บาท 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000

ทุนสาํรองอ่ืน - การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 10,743 - 10,743 -
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 137,797 137,797 137,797 137,797
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,036,831 2,057,854 270,474 67,016

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (179,606) (75,488) - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 6,785,765 5,900,163 4,199,014 3,984,813
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,624,248 5,633,912 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 13,410,013 11,534,075 4,199,014 3,984,813

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 80,710,363 76,046,552 17,818,646 16,433,849

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 7,718,471 6,725,337 40,997 92,130
รายไดจ้ากการก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 245,752 100,828 - -

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 7,964,223 6,826,165 40,997 92,130

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (6,091,194) (5,301,984) (8,211) (5,265)
ตน้ทุนการก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (204,805) (84,037) - -

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (6,295,999) (5,386,021) (8,211) (5,265)

กําไรขั้นต้น 1,668,224 1,440,144 32,786 86,865
รายไดอ่ื้น 41,555 91,722 482,613 311,657
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (249,063) (203,205) (44,805) (21,536)
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน (4,057) 1,588 48 (1,034)
ตน้ทุนทางการเงิน (713,025) (576,930) (164,814) (105,491)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 50,655 54,366 - -

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 794,289 807,685 305,828 270,461
ภาษีเงินได ้ 13 (44,538) (80,398) 41 38

กําไรสําหรับงวด 749,751 727,287 305,869 270,499

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน
ในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (21,301) (6,696) - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 728,450 720,591 305,869 270,499

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 420,906 422,549 305,869 270,499
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 328,845 304,738 - -

749,751 727,287 305,869 270,499
-

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 399,511 416,129 305,869 270,499
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 328,939 304,462 - -

728,450 720,591 305,869 270,499
-

กําไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.22 0.31 0.16 0.20

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

5



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 15,156,702 13,437,470 89,563 107,670
รายไดจ้ากการก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 458,430 171,200 - -

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 15,615,132 13,608,670 89,563 107,670

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (11,924,311) (10,721,802) (13,969) (9,488)
ตน้ทุนการก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (382,036) (142,680) - -

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (12,306,347) (10,864,482) (13,969) (9,488)

กําไรขั้นต้น 3,308,785 2,744,188 75,594 98,182
รายไดอ่ื้น 52,379 113,095 623,955 328,166
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (535,994) (442,179) (67,581) (48,590)
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน (17,303) 135,281 945 (20,140)
ตน้ทุนทางการเงิน (955,797) (887,021) (309,271) (186,723)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 8 115,712 101,510 - -

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 1,967,782 1,764,874 323,642 170,895
ภาษีเงินได้ 13 (120,092) (97,892) 776 76

กําไรสําหรับงวด 1,847,690 1,666,982 324,418 170,971

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน
ในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (123,194) (13,934) - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,724,496 1,653,048 324,418 170,971

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,099,937 1,018,073 324,418 170,971
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 747,753 648,909 - -

1,847,690 1,666,982 324,418 170,971
-

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 995,836 1,004,430 324,418 170,971
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 728,660 648,618 - -

1,724,496 1,653,048 324,418 170,971
-

กําไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.58 0.95 0.17 0.16

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2560

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างของ การเปลี่ยนแปลง รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่

ทุนทีอ่อกและ จัดสรรแล้ว อัตราแลกเปลี่ยนจาก ส่วนได้เสียของบริษทั อื่นของส่วน เจ้าของ ไม่มอีํานาจ รวมส่วนของ
ชําระแล้ว - สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร การแปลงค่างบการเงิน ใหญ่ในบริษทัย่อย ของเจ้าของ บริษทัใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือต้นงวด
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,578,140 112,411 1,138,823 (6,464) (78,647) (85,111) 2,744,263 4,345,797 7,090,060

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่
30 มถิุนายน พ.ศ. 2559

การเพิ่มทุน 2,201,860 - - - - - 2,201,860 - 2,201,860
การเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย - - - - - - - 430,812 430,812
สาํรองตามกฎหมาย - 4,499 (4,499) - - - - - -
เงินปันผล 14 - - (89,964) - - - (89,964) (220,916) (310,880)
การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่
ในบริษทัยอ่ย - - - - 4,395 4,395 4,395 (4,395) -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - 1,018,073 (13,643) - (13,643) 1,004,430 648,618 1,653,048

ยอดคงเหลือสิ้นงวด 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2559 3,780,000 116,910 2,062,433 (20,107) (74,252) (94,359) 5,864,984 5,199,916 11,064,900

ข้อมูลทางการเงินรวม 
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2560

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ทุนสํารองอื่น ผลต่างของ การเปลี่ยนแปลง รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่

ทุนทีอ่อกและ - การจ่ายโดย จัดสรรแล้ว อัตราแลกเปลี่ยนจาก ส่วนได้เสียของบริษทั อื่นของส่วน ผู้เป็นเจ้าของของ ไม่มอีํานาจ รวมส่วนของ
ชําระแล้ว ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร การแปลงค่างบการเงิน ใหญ่ในบริษทัย่อย ของเจ้าของ บริษทัใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือต้นงวด
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 3,780,000 - 137,797 2,057,854 (1,236) (74,252) (75,488) 5,900,163 5,633,912 11,534,075

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่
30 มถิุนายน พ.ศ. 2560

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - 10,743 - - - - - 10,743 - 10,743
การเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - 590,661 590,661
เงินปันผล 14 - - - (120,960) - - - (120,960) (329,002) (449,962)
การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่
ในบริษทัยอ่ย - - - - - (17) (17) (17) 17 -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 1,099,937 (104,101) - (104,101) 995,836 728,660 1,724,496

ยอดคงเหลือสิ้นงวด 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2560 3,780,000 10,743 137,797 3,036,831 (105,337) (74,269) (179,606) 6,785,765 6,624,248 13,410,013

ข้อมูลทางการเงินรวม 
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2560

ทุนสํารองอ่ืน จัดสรรแล้ว

ทุนทีอ่อกและ - การจ่ายโดย - สํารองตาม รวมส่วนของ

ชําระแล้ว ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,578,140 - 112,411 20,531 1,711,082

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่

30 มถุินายน พ.ศ. 2559

การเพิ่มทุน 2,201,860 - - - 2,201,860

สาํรองตามกฎหมาย - - 4,499 (4,499) -

เงินปันผล 14 - - - (89,964) (89,964)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 170,971 170,971

ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2559 3,780,000 - 116,910 97,039 3,993,949

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 3,780,000 - 137,797 67,016 3,984,813

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่

30 มถุินายน พ.ศ. 2560

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - 10,743 - - 10,743

เงินปันผล 14 - - - (120,960) (120,960)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 324,418 324,418

ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2560 3,780,000 10,743 137,797 270,474 4,199,014

  

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวด 1,967,782 1,764,874 323,642 170,895
รายการปรับปรุง

- ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 9 1,388,408 1,195,517 4,587 2,205
- ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืและหุน้กูร้อตดับญัชี 166,181 19,323 6,521 2,022
- ค่าเผือ่อะไหล่และวสัดุสาํรองคลงัเคล่ือนไหวชา้ 28,667 - - -
- กาํไรจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ (184) (773) - -
- ดอกเบ้ียรับ (42,849) (21,082) (84,336) (29,152)
- ดอกเบ้ียจ่าย 1,424,526 1,186,203 302,355 203,439
- ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 19,666 11,323 410 382
- ค่าใชจ่้ายพนกังานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 10,743 - 5,962 -
- ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (625,574) (344,707) 47,203 1,581
- เงินปันผลรับ - - (539,402) (298,996)
- ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 8 (115,712) (101,510) - -
- รายไดจ้ากการก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสัมปทาน (458,430) (171,200) - -

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน
ลดลง(เพ่ิมข้ึน)ในสินทรัพยด์าํเนินงาน
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (71,916) (89,976) (114,966) 179,428
- อะไหล่และวสัดุสาํรองคลงั (44,054) 60,667 - -
- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 66,218 29,421 (1,087) (404)
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,715 12,532 25 100
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในหน้ีสินดาํเนินงาน
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (706,543) (358,971) 6,654 (4,306)
- หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (41,611) (93,174) (6,400) (70,236)
- ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (3,499) - - -
- หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (41,160) 73,609 - -

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 2,930,374 3,172,076 (48,832) 156,958
- เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 53,027 41,005 12,249 24,009
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (79,497) (75,489) (4,701) (3,287)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 2,903,904 3,137,592 (41,284) 177,680

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกถอนลดลง (เพ่ิมข้ึน) 271,576 (24,087) - -
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 335,009 69,847 300,057 -
เงินสดรับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 26,600 3,000,000 424,800
เงินสดจ่ายใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (4,527,000) (2,557,918)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

- สุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า - (10,697) - -
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (157,396) (1,400,020)
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ - (32,423) - (32,423)
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 (ก) 72,971 61,876 - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,174,905) (4,723,013) (3,641) (3,187)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (28,222) (692,725) (15,272) (4,864)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 385 819 - -
เงินสดจ่ายค่ามดัจาํเพ่ือซ้ือท่ีดิน (1,617,500) (2,340,860) - -
เงินปันผลรับ 8 111,379 53,676 326,515 298,996

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (4,029,307) (7,610,987) (1,076,737) (3,274,616)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน - 2,201,860 - 2,201,860
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย 497,607 430,812 - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 267,000 281,774 - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 11 3,311,520 4,848,656 - 894,300
เงินสดรับจากหุน้กู้ 12 11,500,000 - - -
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน (462,774) (307,000) - -
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 (11,985,764) (897,283) (200,000) (208,760)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,360,000 - 1,360,000 -
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15.7 (243,500) (206,500) - -
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มื (37,475) (4,580) (17,500) -
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่เจา้ของของบริษทัใหญ่ 14 (120,960) (89,964) (120,960) (89,964)
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (191,280) (206,670) - -
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (1,761,581) (1,234,776) (296,273) (207,298)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 2,132,793 4,816,329 725,267 2,590,138

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 1,007,390 342,934 (392,754) (506,798)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 8,322,125 5,038,602 1,068,995 724,245
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน

ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (42,114) 1,132 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินงวด 9,287,401 5,382,668 676,241 217,447

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ข้อมูลเพิม่เติม:
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 634,244 669,540 - -
โอนเงินมดัจาํท่ีดินไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 554,630 - - -
ภาระผกูพนัจากประมาณการร้ือถอนสินทรัพย์ 230,199 208,200 - -
เจา้หน้ีจากการซ้ือบริษทัยอ่ย - - - 117,233
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามสัญญาสัมปทาน 458,430 171,200 - -
เงินอุดหนุนบริษทัยอ่ยภายใตโ้ครงการผลตอบแทนพนกังาน - - 14,369 -
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ชาํระดว้ยตราสารทุน 10,743 - 5,962 -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งจัดต้ังขึ้นและดําเนินกิจการในประเทศไทย โดยมีที่อยู่ที่ 
จดทะเบียนไว้คือ เลขท่ี 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย 
 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มกิจการ” 
 
กลุ่มกิจการประกอบกิจการโดยมีธุรกิจหลัก คือ ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหน่วยงานรัฐบาลและผู้ใช้ไฟฟ้าในเขต 
นิคมอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 11 สิงหาคม  
พ.ศ. 2560 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลท่ีนําเสนอน้ีได้มีการสอบทานแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิน 

 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
ข้อมูลทางการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และ 
งบกระแสเงินสด)ได้นําเสนอในรูปแบบท่ีสอดคล้องกับรูปแบบของงบการเงินประจําปีซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย 
ฉบับที่ 1 เร่ืองการนําเสนองบการเงิน  ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดทําเป็นแบบย่อ บริษัทได้เปิดเผยหมายเหตุ
ประกอบข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมตามข้อกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทจากเดิมมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 2 บาท 
เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่นํามาใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นสําหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงจํานวนหุ้นในปีปัจจุบัน
เสมือนว่าการแตกหุ้นน้ันได้เกิดขึ้นต้ังแต่แรกของรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ภาษาไทยท่ีจัดทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 
 
นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทํา 
งบการเงินสําหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ยกเว้นเร่ืองท่ีอธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิน
ข้อ 3  
 
รายจ่ายท่ีเกิดขึ้นเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบัญชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับการ
แสดงรายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปีบัญชี 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิน (ต่อ) 

 
ภาษีเงินได้ระหว่างกาลต้ังค้างจ่ายไว้โดยใช้อัตราภาษีเดียวกับที่ใช้กับผลกําไรรวมท้ังปีที่คาดว่าจะได้ 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเกี่ยวข้อง 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2560 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ  และเก่ียวข้องกับ 

กลุ่มกิจการมีดังต่อไปนี้  
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม
   (ปรับปรุง 2559) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน
   (ปรับปรุง 2559) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
   (ปรับปรุง 2559) 

 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) ได้ให้ความชัดเจนในหลายประเด็น ที่สําคัญดังต่อไปนี้  

 
- ความมีสาระสําคัญ - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงข้อมูลในรูปแบบท่ีทําให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจรายการได้

ลดลง หากเป็นรายการท่ีมีสาระสําคัญ จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบท่ีมีต่อฐานะการเงิน
หรือผลการดําเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทัดท่ีระบุใน มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) อาจ
จําเป็นต้องแสดงแยกจากกันหากเก่ียวข้องต่อความเข้าใจฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ นอกจากนี้
ยังมีแนวปฏิบัติใหม่ของการใช้การรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยันว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จําเป็นต้องเรียงลําดับตามลําดับการแสดง
รายการในงบการเงิน  

- รายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่ เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็นรายการท่ีจะถูกจัดประเภทใหม่ไปยังกําไรหรือ
ขาดทุนในภายหลังหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทัดแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ และเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ

มีดังต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญคือ ได้กําหนดให้มีความชัดเจนขึ้นว่าการ 
คิดค่าเส่ือมราคาท่ีดินอาคารและอุปกรณ์โดยอ้างอิงกับรายได้นั้นไม่เหมาะสม และ แก้ไขขอบเขตให้พืชที่ให้ผลิตผล 
ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญคือ ได้กําหนดให้มีความชัดเจนขึ้นสําหรับ 
การเลือกใช้อัตราคิดลดสําหรับการประมาณผลประโยชน์หลังออกจากงานว่าให้ใช้อัตราผลตอบแทนของหนี้สิน 
โดยพิจารณาจากสกุลเงินของหนี้สินที่มีสกุลเงินที่สอดคล้องกับสกุลเงินของหนี้สินผลประโยชน์หลังออกจากงานเป็น
สําคัญ ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศที่หนี้สินนั้นเกิดขึ้น 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการแก้ไขโดยให้ทางเลือกเพิ่มในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) 
เพิ่มเติมจากเดิมท่ีให้ใช้วิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) ทั้งน้ีการเลือกใช้นโยบายบัญชีสําหรับเงิน
ลงทุนแต่ละประเภท (บริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม) เป็นอิสระจากกัน โดยหากกิจการเลือกที่จะเปล่ียนมาใช้วิธี
ส่วนได้เสียจะต้องทําโดยปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) ให้ทางเลือกเพิ่มสําหรับกิจการท่ีไม่ใช่กิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะด้าน 
การลงทุนที่มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าท่ีเป็นกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน โดยในการบันทึก
บัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสียในเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าท่ีเป็นกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนน้ัน 
จะมีทางเลือกในการที่จะยังคงการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าน้ันๆด้วยวิธีมูลค่า
ยุติธรรมตามท่ีบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าน้ันๆใช้อยู่ หรือจะถอดการวัดมูลค่ายุติธรรมออกและแทนด้วยการจัดทํา 
งบการเงินรวมของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าท่ีเป็นกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน  
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญคือได้กําหนดให้มีความชัดเจนถึงความหมายของ
การอ้างอิงในมาตรฐาน ไปยัง “ข้อมูลที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล หรือที่อื่นในรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการท่ีใช้ประโยชน์ของข้อผ่อนปรนน้ีจะต้องอ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลไปถึงยัง
รายงานอื่นที่มีข้อมูลดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยท่ีผู้ใช้งบการเงินต้องสามารถเข้าถึงรายงานอื่นที่มีข้อมูลนั้น 
ในลักษณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงินระหว่างกาล  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ และเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ 

มีดังต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการเปล่ียนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่าการตัดจําหน่ายของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการอ้างอิงจากรายได้นั้นไม่เหมาะสม ข้อสันนิษฐานนี้อาจตกไปหากเข้าข้อหนึ่งข้อใดต่อไปน้ี  
คือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ถูกแสดงเหมือนเป็นตัววัดของรายได้ (นั่นคือรายได้เป็นปัจจัยที่ เป็นข้อจํากัดของมูลค่า 
ที่จะได้รับจากสินทรัพย์) หรือสามารถแสดงได้ว่ารายได้และการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ได้จากสินทรัพย์มีความสัมพันธ์กัน
เป็นอย่างมาก  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้นเก่ียวกับ 1) ข้อยกเว้นในการ
จัดทํางบการเงินรวมว่าให้ใช้กับกิจการที่เป็นบริษัทใหญ่ขั้นกลางที่เป็นบริษัทย่อยของกิจการท่ีดําเนินธุรกิจด้านการลงทุน
ด้วยเหมือนกัน และ 2) กิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนจะต้องนําบริษัทย่อยที่ไม่ใช่กิจการท่ีดําเนินธุรกิจด้าน 
การลงทุนและบริษัทย่อยดังกล่าวให้บริการหรือมีกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการลงทุน มารวมในการจัดทํางบการเงินรวมด้วย 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) ได้กําหนดให้มีความชัดเจนมากขึ้นสําหรับ 1) การซ้ือ 
ส่วนได้เสียในการดําเนินงานร่วมกันที่ กิจกรรมของการดําเนินงานร่วมกันนั้นประกอบกันขึ้นเป็นธุรกิจ ให้ผู้ซื้อ 
นําหลักการบัญชีของการรวมธุรกิจมาถือปฏิบัติ และ 2) ในกรณีที่ผู้ร่วมดําเนินงานมีการซ้ือส่วนได้เสียในการดําเนินงาน
ร่วมกันเพิ่มขึ้นน้ัน ส่วนได้เสียเดิมท่ีมีอยู่ในการดําเนินงานร่วมกันจะไม่ถูกวัดมูลค่าใหม่ หากร่วมดําเนินงานยังคงมี 
การควบคุมร่วมอยู่  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการกําหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นให้กิจการท่ีเป็นกิจการ 
ที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุน ต้องเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อยที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ตามท่ีกําหนดใน มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) แม้ไม่ได้มีการจัดทํางบการเงินรวม 
 
ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญ
ต่อกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีม่ีการปรับปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญที่เก่ียวข้องแต่ไม่มี

ผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดังน้ี  
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน
   เงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กําไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)
 

เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์
   (ปรับปรุง 2559) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ
   (ปรับปรุง 2559) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เร่ือง ส่วนงานดําเนินงาน
   (ปรับปรุง 2559) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายติุธรรม
   (ปรับปรุง 2559) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีม่ีการปรับปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญที่เก่ียวข้องแต่ไม่มี

ผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดังน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทาง
   การเงิน

 
3 นโยบายการบัญชีใหม่  

 
 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  

 
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าของโครงการผลตอบแทนพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชําระด้วยตราสารทุน โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตรา
สารทุนที่ออกให้ ซึ่งวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันให้สิทธิแก่พนักงาน และทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานพร้อมๆกับการเพิ่มขึ้นในส่วนของ
ผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาท่ีพนักงานต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขผลงานหรือบริการท่ีตกลงกัน จํานวนท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจะถูกปรับปรุง
เพื่อให้สะท้อนถึงจํานวนตราสารทุนที่แท้จริงซ่ึงออกให้เม่ือเข้าเง่ือนไขผลงานหรือการให้บริการที่ไม่ใช่เงื่อนไขทางตลาด 
 
รายจ่ายของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและบันทึกเป็นส่วนเพิ่มในรายการ  
“ทุนสํารองอื่น-การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของเจ้าของในขณะเดียวกัน ตลอดระยะเวลาท่ีเงื่อนไขของระยะเวลาการให้บริการ
โดยพนักงานเป็นไปตามเง่ือนไข 

 
กรณีที่บริษัทให้ตราสารทุนแก่พนักงานของบริษัทย่อยในกลุ่มกิจการ จะปฏิบัติเหมือนเป็นเงินอุดหนุนจากบริษัทใหญ่ กลุ่มกิจการต้อง
วัดมูลค่ายุติธรรมของบริการของพนักงาน โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ มูลค่าของตราสารทุนเหล่าน้ันต้องวัด 
ณ วันที่ให้สิทธิ ซึ่งจะรับรู้ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับสิทธิ ในงบเฉพาะของบริษัทจะบันทึกเสมือนกับเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยและเพิ่มส่วนของเจ้าของ 
 

4 ประมาณการ 
 
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อการนํานโยบายการ
บัญชีมาใช้ และจํานวนเงินของสินทรัพย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสําคัญในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและ
แหล่งท่ีมาของข้อมูลที่สําคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยู่มาใช้เช่นเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 
 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน  
 
กลุ่มกิจการเปิดเผยส่วนงานที่รายงานสองส่วนงาน อันประกอบด้วย ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าและธุรกิจอื่น  
 
(1) ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า: ส่วนงานน้ีเก่ียวข้องกับการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าให้กับหน่วยงานรัฐบาลและ 

ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
(2) ธุรกิจอื่น: ส่วนงานนี้เก่ียวข้องกับธุรกิจการลงทุน การบํารุงรักษาและการให้บริการในโรงไฟฟ้า  
 
คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการดําเนินงานโดยพิจารณาจากผลกําไรก่อนภาษีแยกตามส่วนงาน ซึ่งใช้มาตรฐานในการวัดผล 
การดําเนินงานเช่นเดียวกับการจัดทําข้อมูลทางการเงินรวม 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ผลิตกระแสไฟฟ้า
 เพื่อจําหน่าย ธุรกิจอื่น รวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 พันบาท พันบาท พันบาท
   

รายได้จากส่วนงานธุรกิจ 16,122,640 342,751 16,465,391
หัก  รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ (512,404) (337,855) (850,259)
  

รายได้จากลูกค้าภายนอก 15,610,236 4,896 15,615,132
  

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 3,042,215 (277,198) 2,765,017
รายได้ดอกเบี้ย 27,849 15,001 42,850
ต้นทุนทางการเงิน (562,280) (393,517) (955,797)
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า - 115,712 115,712
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 2,507,784 (540,002) 1,967,782
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (120,879) 787 (120,092)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,386,905 (539,215) 1,847,690
  

ค่าเส่ือมราคาและคา่ตัดจําหน่าย  1,375,285 13,123 1,388,408
  
สินทรัพย์ถาวรจําแนกตามส่วนงาน 49,411,920 84,465 49,496,385
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  2,485,024
สินทรัพย์ไม่จําแนกตามส่วนงาน  28,728,954
สินทรัพย์รวมในข้อมูลทางการเงินรวม  80,710,363
  

หนี้สินรวมในข้อมูลทางการเงินรวม  67,300,350
 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ผลิตกระแสไฟฟ้า
 เพื่อจําหน่าย ธุรกิจอื่น รวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 พันบาท พันบาท พันบาท
   

รายได้จากส่วนงานธุรกิจ 14,132,241 301,234 14,433,475
หัก  รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ (528,197) (296,608) (824,805)
  

รายได้จากลูกค้าภายนอก 13,604,044 4,626 13,608,670
  

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 2,704,369 (190,966) 2,513,403
รายได้ดอกเบี้ย 22,390 14,592 36,982
ต้นทุนทางการเงิน (680,148) (206,873) (887,021)
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า - 101,510 101,510
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 2,046,611 (281,737) 1,764,874
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (114,869) 16,977 (97,892)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,931,742 (264,760) 1,666,982
  

ค่าเส่ือมราคาและคา่ตัดจําหน่าย  1,184,424 11,093 1,195,517
  
สินทรัพย์ถาวรจําแนกตามส่วนงาน 43,637,473 72,930 43,710,403
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  993,661
สินทรัพย์ไม่จําแนกตามส่วนงาน  24,053,895
สินทรัพย์รวมในข้อมูลทางการเงินรวม  68,757,959
  

หนี้สินรวมในข้อมูลทางการเงินรวม  57,693,063
 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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6 ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธิ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
  

ลูกหนี้การค้า  
   - กิจการอื่น 2,362,592 2,066,004 - -
   - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
        (หมายเหตุ 15.3) 4,258 4,705 25,295 95,606
รวมลูกหนี้การค้า 2,366,850 2,070,709 25,295 95,606
รายได้ค้างรับ 2,212,235 1,864,010 - -
ดอกเบี้ยค้างรับ  
   - กิจการอื่น 1,079 11,213 - -
   - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
         (หมายเหตุ 15.3) - - 131,879 59,792
ค่าประกันจ่ายล่วงหน้า 63,815 129,951 793 -
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 54,509 58,353 9,639 7,939
เงินจ่ายล่วงหน้าเพือ่การร่วมพัฒนา  
   โครงการในต่างประเทศ - - 126,569 99,985
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าพัฒนาโครงการ 15,220 26,128 - -
เงินทดรองจ่ายแก่พนักงาน 4,373 11,060 52 4,040
เงินปันผลค้างรับ (หมายเหตุ 15.3) - - 212,887 -
ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน  
   (หมายเหตุ 15.3) 28,152 24,628 1,296,785 1,238,907
อื่น ๆ - สุทธิ 132,731 66,253 86,324 27,353
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 4,878,964 4,262,305 1,890,223 1,533,622
 
 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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6 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ (ต่อ) 
 
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่นสามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างชําระได้ดังน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 พันบาท พันบาท
  

ไม่เกิน 3 เดือน 2,362,364 2,065,808
3 - 6 เดือน 6 1
6 - 12 เดือน 14 52
เกินกว่า 12 เดือน 208 143
 2,362,592 2,066,004
 
ลูกหน้ีการค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกันสามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างชําระได้ดังน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
  

ไม่เกิน 3 เดือน 1,655 4,705 22,692 95,606
3 - 6 เดือน 2,140 - 2,140 -
6 - 12 เดือน 463 - 463 -
 4,258 4,705 25,295 95,606

 
 
 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
กลุ่มกิจการมีบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปนี้ 
 

ชื่อกิจการ 

สถานที่หลักในการ
ประกอบธุรกิจ/
ประเทศที่จด
ทะเบียนจัดตั้ง ลักษณะของธุรกิจ 

สัดส่วนของหุ้นสามญัที่ถือโดยบริษัทใหญ่
(ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามญัที่แท้จริงโดย
กลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามญัที่แท้จริงโดย 
ส่วนได้เสียทีไ่มม่ีอํานาจควบคุม (ร้อยละ) 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

   

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด ประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า 51.20 51.20 51.20 51.20 48.80 48.80 
   

ซึ่งมีบริษัทย่อยดังนี้   
   

- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด ประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า - - 51.19 51.19 48.81 48.81 
   

- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จํากัด ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า - - 50.69 50.69 49.31 49.31 
   

- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จํากัด ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า - - 51.20 51.20 48.80 48.80 
   

- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จํากัด ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า 30.00 30.00 60.72 60.72 39.28 39.28 
   

- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จํากัด ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า 29.88 29.88 55.48 55.48 44.52 44.52 
   

- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จํากัด ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า 29.88 29.88 55.48 55.48 44.52 44.52 
   

- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จํากัด  ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า 30.00 30.00 61.74 61.74 38.26 38.26 
   

- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จํากัด ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า 30.00 30.00 61.74 61.74 38.26 38.26 
   

- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จํากัด ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) 29.88 29.88 55.48 55.48 44.52 44.52 
    

- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จํากัด ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) 29.88 29.88 55.48 55.48 44.52 44.52 
  

- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จํากัด ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) 29.88 29.88 55.48 55.48 44.52 44.52 
 

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



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจการมีบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 

ชื่อกิจการ 

สถานที่หลักในการ
ประกอบธุรกิจ/ประเทศ
ที่จดทะเบยีนจัดตั้ง ลักษณะของธุรกิจ 

สัดส่วนของหุ้นสามญัที่ถือโดยบริษัทใหญ่ 
(ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามญัที่แท้จริงโดย 
กลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามญัที่แท้จริงโดย 
ส่วนได้เสียทีไ่มม่ีอํานาจควบคุม (ร้อยละ) 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

   

- บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (ระยอง) จํากัด ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (หยุดดําเนินการ) - - 51.19 51.19 48.81 48.81 
   

- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส จํากัด ประเทศไทย บริหารและบริการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า
  (หยุดดําเนินการ)

- - 51.19 51.19 48.81 48.81 

   

- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี 1 จํากัด (เดิมชื่อ  
“บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส (ระยอง)  
จํากัด”)

ประเทศไทย ออกจําหน่ายหุ้นกู้ - - 61.40 51.19 38.60 48.81 

   

บริษัท บี.กริม  เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (แหลมฉบัง) จํากัด ประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า 99.97 99.97 99.97 99.97 0.03 0.03 
   

ซึ่งมีบริษัทย่อยดังนี้   
   

- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จํากัด ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า - - 99.96 99.96 0.04 0.04 
   

- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 2 จํากัด ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า - - 99.96 99.96 0.04 0.04 
  

- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส (แหลมฉบัง) จํากัด ประเทศไทย บริหารและบริการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า
  (หยุดดําเนินการ)

- - 99.96 99.96 0.04 0.04 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจการมีบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 

ชื่อกิจการ 

สถานที่หลักในการ
ประกอบธุรกิจ/ประเทศ
ที่จดทะเบยีนจัดตั้ง ลักษณะของธุรกิจ 

สัดส่วนของหุ้นสามญัที่ถือโดยบริษัทใหญ่
(ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามญัที่แท้จริงโดย
กลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามญัที่แท้จริงโดย 
ส่วนได้เสียทีไ่มม่ีอํานาจควบคุม (ร้อยละ) 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

   

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

ซึ่งมีบริษัทย่อยดังนี้   
   

- XeNamnoy and XeKatam Hydropower   
     Company Limited    

สปป.ลาว ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา
  (อยู่ระหว่างก่อสร้าง)

- - 70.00 70.00 30.00 30.00 

   

- Nam Che 1 Hydropower Company Limited สปป.ลาว ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา
  (อยู่ระหว่างก่อสร้าง)

- - 72.00 72.00 28.00 28.00 

   

- Nam Khao Hydropower Company Limited สปป.ลาว ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา
  (ยังไม่เริ่มดําเนินกิจการ)

- - 72.00 72.00 28.00 28.00 

   

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1  จํากัด  ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า 74.00 74.00 74.00 74.00 26.00 26.00 
   

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2  จํากัด  ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า 74.00 74.00 74.00 74.00 26.00 26.00 
   

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จํากัด  
   (เดิมชื่อ “บริษัท บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จํากัด”) 

ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า 74.99 74.99 74.99 74.99 25.01 25.01 

   

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (บ่อวิน)  2 จํากัด  ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยังไม่เริ่มดําเนินกิจการ) 100.00 100.00 100.00 100.00 - - 
   

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 1 จํากัด ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยังไม่เริ่มดําเนินกิจการ) 100.00 100.00 100.00 100.00 - - 
   

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จํากัด ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยังไม่เริ่มดําเนินกิจการ) 100.00 100.00 100.00 100.00 - - 
   

บริษัท บี.กริม โอเรียนเทล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 1 จํากัด ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยังไม่เริ่มดําเนินกิจการ) 91.31 91.31 99.97 99.97 0.03 0.03 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจการมีบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 

ชื่อกิจการ 

สถานที่หลักในการ
ประกอบธุรกิจ/

ประเทศที่จดทะเบียน
จัดตั้ง ลักษณะของธุรกิจ 

สัดส่วนของหุ้นสามญัที่ถือโดยบริษัทใหญ่
(ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามญัที่แท้จริงโดย
กลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามญัที่แท้จริงโดย 
ส่วนได้เสียทีไ่มม่ีอํานาจควบคุม (ร้อยละ) 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

  

บริษัท บี.กริม โอเรียนเทล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 2 จํากัด ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยังไม่เริ่มดําเนินกิจการ) 91.31 91.31 99.97 99.97 0.03 0.03 
   

บริษัท บี.กริม โอเรียนเทล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 3 จํากัด ประเทศไทย ผลิตไฟฟา้ (ยังไม่เริ่มดําเนินกิจการ) 91.31 91.31 99.97 99.97 0.03 0.03 
   

บริษัท บี.กริม โอเรียนเทล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 4 จํากัด ประเทศไทย ผลิตไฟฟา้ (ยังไม่เริ่มดําเนินกิจการ) 91.31 91.31 99.97 99.97 0.03 0.03 
   

บริษัท ไทย วินด์ เพาเวอร์ (มุกดาหาร) จํากัด ประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟา้ 70.00 70.00 70.00 70.00 30.00 30.00 
   

บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จํากัด ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
   (ยังไม่เริ่มดําเนินกิจการ) 

100.00 100.00 100.00 100.00 - - 

   

ซึ่งมีบริษัทย่อยดังนี้   
- บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (บําเหน็จณรงค์) จํากัด ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

  (ยังไม่เริ่มดําเนินกิจการ)
- - 51.00 - 49.00 - 

- บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชะอํา) จํากัด ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
  (ยังไม่เริ่มดําเนินกิจการ)

- - 51.00 - 49.00 - 

- บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชัยบาดาล) จํากัด ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
   (ยังไม่เริ่มดําเนินกิจการ) 

- - 51.00 - 49.00 - 

- บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชนแดน) จํากัด ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
  (ยังไม่เริ่มดําเนินกิจการ)

- - 51.00 - 49.00 - 

- บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (นิคมคําสร้อย) จํากัด ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
  (ยังไม่เริ่มดําเนินกิจการ)

- - 99.99 - 0.01 - 

- บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ซับใหญ่) จํากัด ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
  (ยังไม่เริ่มดําเนินกิจการ)

- - 51.00 - 49.00 - 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

กลุ่มกิจการมีบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 

ชื่อกิจการ 

สถานที่หลักในการ
ประกอบธุรกิจ/

ประเทศที่จดทะเบียน
จัดตั้ง ลักษณะของธุรกิจ 

สัดส่วนของหุ้นสามญัที่ถือโดยบริษัทใหญ่
(ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามญัที่แท้จริงโดย
กลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามญัที่แท้จริงโดย 
ส่วนได้เสียทีไ่มม่ีอํานาจควบคุม (ร้อยละ) 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

  

- บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ศรีบุญเรือง) จํากัด ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
  (ยังไม่เริ่มดําเนินกิจการ)

- - 51.00 - 49.00 - 

- บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (วานรนิวาส) จํากัด ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
  (ยังไม่เริ่มดําเนินกิจการ)

- - 51.00 - 49.00 - 

- บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ยางตลาด) จํากัด ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
  (ยังไม่เริ่มดําเนินกิจการ)

- - 51.00 - 49.00 - 

บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (สระแก้ว) 1 จํากัด ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
  (เริ่มดําเนินการปี พ.ศ. 2559)

99.97 99.97 99.97 99.97 0.03 0.03 

   

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส จํากัด ประเทศไทย บริหารและบริการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า 100.00 100.00 100.00 100.00 - - 
   

บริษัท บ่อทอง วินด์ฟาร์ม จํากัด ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยังไม่เริ่มดําเนินกิจการ) 74.00 74.00 92.20 92.20 7.80 7.80 
   

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) 1 จํากัด ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยังไม่เริ่มดําเนินกิจการ) 99.97 - 99.97 - 0.03 - 
   

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) 2 จํากัด ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยังไม่เริ่มดําเนินกิจการ) 99.97 - 99.97 - 0.03 - 
 

บริษัทย่อยข้างต้นได้รวมอยู่ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยที่ถือโดยบริษัทใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนที่ถือหุ้นสามัญ บริษัทใหญ่ไม่ได้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท
ย่อยที่รวมอยู่ในกลุ่มกิจการ 
 

ยอดรวมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีจํานวน 6,624 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด จํานวน 4,784 ล้านบาท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 
ของบริษัทย่อยอื่นไม่มีสาระสําคัญ 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย กลุ่มกิจการได้นําใบหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทย่อยจํานวน 15 บริษัท ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันสําหรับเงินกู้ยืมระยะยาว 
ของบริษัทย่อยเหล่านั้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559: 16 บริษัท) 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
 พันบาท
 

ราคาตามบัญชีต้นงวด 7,159,771
ลงทุนเพิ่มในระหว่างงวด 157,396
เงินอุดหนุนบริษัทย่อยภายใต้โครงการผลตอบแทนพนักงาน 14,369
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด 7,331,536
 
การเปล่ียนแปลงที่สําคัญของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีดังต่อไปนี้ 
 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จํากัด 
 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จํากัด ได้เรียกชําระค่าหุ้นเพิ่มเติม โดยบริษัทได้จ่ายชําระค่าหุ้นเพิ่มเติมดังกล่าวตามสัดส่วน 
การลงทุนเดิมเป็นจํานวนเงินรวม 78.45 ล้านบาท 
 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จํากัด 
 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จํากัด ได้เรียกชําระค่าหุ้นเพิ่มเติม โดยบริษัทได้จ่ายชําระค่าหุ้นเพิ่มเติมดังกล่าวตามสัดส่วน 
การลงทุนเดิมเป็นจํานวนเงินรวม 78.45 ล้านบาท 
 
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) 1 จํากัด 
 

บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) 1 จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดต้ังใหม่จํานวน 9,997 หุ้น มูลค่าท่ีเรียกชําระ   
25 บาท ต่อหุ้น เป็นจํานวนเงิน 0.25 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.97  
 
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) 2 จํากัด 
 

บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) 2 จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจัดต้ังใหม่จํานวน 9,997 หุ้น มูลค่าท่ีเรียกชําระ 25 บาท 
ต่อหุ้น เป็นจํานวนเงิน 0.25 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.97  
 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี 1 จํากัด (เดิมชื่อ “บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส (ระยอง) จํากัด”) 
 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรงของบริษัทได้ขายส่วนได้เสีย จํานวนร้อยละ 99.99 ในบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
เอสพีวี 1 จํากัด ให้แก่ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จํากัด บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จํากัด และ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
(ระยอง) 2 จํากัด ในสัดส่วนร้อยละ 33.33 ต่อบริษัท การขายส่วนได้เสียดังกล่าวทําให้สัดส่วนการถือหุ้นที่แท้จริงโดยกลุ่มกิจการใน  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี 1 จํากัด เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51.19 เป็นร้อยละ 61.40  



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงที่สําคัญของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีดังต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จํากัด 
 
บริษัทย่อยได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดต้ังขึ้นใหม่จํานวน 9 บริษัท โดยมีรายละเอียดการลงทุนดังต่อไปนี้ 
 

ชื่อกิจการ จํานวนหุ้น 
มูลค่าที่ชําระต่อหุ้น  

(บาท) 
จํานวนเงินลงทุนรวม 

(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ลงทุน 

(ร้อยละ) 
  

บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (บําเหน็จณรงค์) จํากัด 509,997 35 17.85 51.00
บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชะอํา) จํากัด 509,997 35 17.85 51.00
บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชัยบาดาล) จํากัด 509,997 35 17.85 51.00
บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชนแดน) จํากัด 509,997 35 17.85 51.00
บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (นิคมคําสร้อย) จํากัด 99,997 35 3.50 99.99
บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ซับใหญ่) จํากัด 509,997 35 17.85 51.00
บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ศรีบุญเรือง) จํากัด 509,997 35 17.85 51.00
บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (วานรนิวาส) จํากัด 509,997 35 17.85 51.00
บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ยางตลาด) จํากัด 509,997 35 17.85 51.00
 

8 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 
8(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 
ลักษณะของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 

ชื่อกิจการ 

สถานท่ีประกอบ
ธุรกิจ/ประเทศที่ 
จดทะเบียนจัดตั้ง 

สัดส่วนของ
ส่วนได้เสีย
ทางอ้อม 
(ร้อยละ) 

ลักษณะ
ความสัมพันธ ์ วิธีการวัดมูลค่า 

  

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า
   อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

ประเทศไทย 29.97 หมายเหตุ 1 วิธีส่วนได้เสีย

 
หมายเหตุ 1: กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี .กริม  เพาเวอร์ เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า  
ที่กลุ่มกิจการซ้ือหน่วยลงทุนทางอ้อมผ่านทางบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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8 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ (ต่อ) 
 

8(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษัทร่วมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม
 พันบาท
 

ราคาตามบัญชีต้นงวด 1,504,329
ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วม 45,635
การลดทุนของบริษัทร่วม (72,971)
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (111,379)
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด 1,365,614
 

8(ข) เงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

การร่วมค้าดังรายช่ือต่อไปนี้มีทุนเรือนหุ้นทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ ซึ่งกลุ่มกิจการได้ถือหุ้นทางตรง  
 

ลักษณะของเงินลงทุนในการร่วมค้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 

ชื่อกิจการ 

สถานท่ีประกอบ
ธุรกิจ/ประเทศที่ 
จดทะเบียนจัดตั้ง 

สัดส่วนของ
ส่วนได้เสีย 
(ร้อยละ) ลักษณะของธุรกิจ วิธีการวัดมูลค่า 

  

บริษัท บี.กริม เสนา โซลาร์ เพาเวอร์ จาํกัด
ซึ่งประกอบด้วยบริษัทย่อย ดังน้ี 
    - บริษัท โซลาร์วา จํากัด 
    - บริษัท ทีพีเอส คอมเมอร์เชีย่ล จํากัด 

ประเทศไทย 49.00 ลงทุนในธุรกิจผลิตและ    
     จัดจําหน่ายไฟฟ้าจาก   
     พลังงานแสงอาทิตย์ 

วิธีส่วนได้เสีย

  

บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จํากัด ประเทศไทย 49.00 ประกอบกิจการผลิตและ  
     จัดจําหน่ายไฟฟ้าจาก 

  พลังงานแสงอาทิตย์ 

วิธีส่วนได้เสีย

 

บริษัทร่วมค้าท้ังสองแห่งเป็นบริษัทจํากัดและหุ้นของบริษัทดังกล่าวไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาด 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในการร่วมค้าสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีดังต่อไปนี้ 
 

                 ข้อมูลทางการเงินรวม   ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
 พันบาท พันบาท
  

ราคาตามบัญชีต้นงวด 1,049,333 972,643
ส่วนแบ่งกําไรจากการร่วมค้า 70,077 -
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด 1,119,410 972,643



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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9 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
 ท่ีดิน อาคาร และ สินทรัพย์ ท่ีดิน อาคาร และ สินทรัพย์
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด อุปกรณ์ ไม่มีตัวตน อุปกรณ ์ ไม่มีตัวตน
   วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ  46,993,796 6,601,153 17,780 29,190
การซื้อเพิ่มขึ้น 3,805,036 485,465 3,421 16,869
การตัดจําหน่าย - สุทธิ (723) - - -
การโอนเข้า (ออก) (14,012) (13,633) - -
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตัดจําหน่าย (1,278,835) (109,573) (1,819) (2,768)
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน (8,877) (150,620) - -
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธิ  49,496,385 6,812,792 19,382 43,291
 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีราคาตามบัญชีจํานวน 46,999 ล้านบาท ได้นําไปใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 11) 
 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ต้นทุนทางการเงินจํานวน 82 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากเงินกู้ยืมท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ
สําหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ถูกบันทึกรวมเป็นต้นทุนของโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้างในข้อมูลทางการเงินรวม กลุ่มกิจการใช้อัตรา 
การต้ังขึ้นเป็นทุนร้อยละ 3.38 ถึงร้อยละ 3.40 ต่อปี ในการคํานวณต้นทุนที่รวมเป็นราคาทุนของโครงการระหว่างก่อสร้าง อัตราดังกล่าวเป็นอัตรา
ต้นทุนการกู้ยืมระยะยาวท่ีเกิดจริงจากเงินกู้ยืมท่ีนํามาใช้เป็นเงินทุนสําหรับโครงการน้ัน 
 

10 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
  

เจ้าหนี้การค้า 1,771,307 1,444,131 7,328 1,538
เจ้าหนี้อื่น  
   - กิจการท่ีเก่ียวข้อง (หมายเหตุ 15.4)  460 3,700 118,746 118,760
   - กิจการอื่น   466,813 647,225 23,524 10,731
ดอกเบี้ยค้างจ่าย   
   - สถาบันการเงิน 286,438 275,787 50,814 53,938
   - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 15.4) 185,186 396,057 8,803 -
   - กิจการอื่น 403 818 403 818
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 132,839 537,789 6,159 6,293
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - สัญญาบริการระยะยาว 390,410 309,071 - -
เงินปันผลค้างจ่าย (หมายเหตุ 15.4) 137,722 - - -
 3,371,578 3,614,578 215,777 192,078



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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11 เงินกู้ยืม 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
  
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 195,774 - -
  

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
- ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี - สุทธิ 3,484,649 2,480,914 1,976,286 556,188
- ส่วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี - สุทธิ 36,642,826 46,998,098 4,572,906 6,146,114

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 40,127,475 49,479,012 6,504,192 6,702,302
  

เงินกู้ยืมรวม 40,127,475 49,674,786 6,504,192 6,702,302
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะส้ันในรูปของต๋ัวสัญญาใช้เงินจํานวน 195.77 ล้านบาท เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 
MLR ลบส่วนลดคงท่ีต่อปี โดยบริษัทย่อยได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะส้ันดังกล่าวแล้วทั้งจํานวนในระหว่างไตรมาสท่ีสองของปี พ.ศ. 2560 
  
การเปล่ียนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สามารถวิเคราะห์ได้ดังน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
 พันบาท พันบาท
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ 49,479,012 6,702,302
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น 3,311,520 -
จ่ายคืนเงินกู้ยืม (11,985,764) (200,000)
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น (736,205) -
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม (50,620) -
ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี 164,162 1,890
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (54,630) -
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธิ 40,127,475 6,504,192
 
เงินกู้ยืมระยะยาวค้ําประกันโดยหุ้นของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 7) การจดจํานองท่ีดินและโรงไฟฟ้าของกลุ่มกิจการ (หมายเหตุ 9) และ 
ค้ําประกันโดย standby letter of credit ที่ออกโดยบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากน้ี กลุ่มกิจการต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดบางประการตาม 
ที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดํารงอัตราส่วนทางการเงินตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญา 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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11 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

ในระหว่างไตรมาสท่ีสองของปี พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยสามแห่งของกลุ่มบริษัทได้แก่ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จํากัด บริษัท อมตะ  
บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จํากัด และบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จํากัด จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนถึงกําหนดท้ังจํานวนเป็น
จํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 6,991.19 ล้านบาท และ 110.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (เทียบเท่ากับ 3,800.49 ล้านบาท) นอกจากนี้ บริษัทย่อยทั้งสามแห่ง
ได้จ่ายชําระค่าธรรมเนียมในการคืนเงินกู้ยืมก่อนถึงกําหนดเป็นจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 31.41 ล้านบาท และ 1.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (เทียบเท่า
กับ 56.92 ล้านบาท) และตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชีที่คงเหลืออยู่ ณ วันจ่ายคืนเงินกู้ทั้งจํานวนเป็นจํานวนรวม
ทั้งส้ิน 144  ล้านบาท ค่าธรรมเนียมและค่าตัดจําหน่ายดังกล่าวแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560     
 
วงเงินกู้ยืม 
 
กลุ่มกิจการและบริษัทมีวงเงินกู้ยืมท่ียงัไม่ได้ใช้ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
  

อัตราดอกเบ้ียลอยตัว  
   - ครบกําหนดภายใน 1 ปี 357,017 139,960 87,760 -
   - ครบกําหนดเกิน 1 ปี 3,749,321 6,656,959 682,966 87,760
 4,106,338 6,796,919 770,726 87,760
 
วงเงินกู้ยืมท่ีจะครบกําหนดภายในหน่ึงปี เป็นวงเงินกู้ยืมของแต่ละปีที่จะมีการทบทวนตามวาระ ส่วนวงเงินกู้ยืมอื่นได้รับมาเพื่อใช้ในการ 
ขยายการดําเนินงานของกลุ่มกิจการและบริษัท 
 

12 หุ้นกู้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
 

หุ้นกู้ 17,000,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000
หัก  ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี (27,260) (10,922) (8,468) (10,922)
  

รวมหุ้นกู้ 16,972,740 5,489,078 5,491,532 5,489,078



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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12 หุ้นกู้ (ต่อ) 
 
การเปล่ียนแปลงของหุ้นกู้สามารถวิเคราะห์ได้ดังน้ี 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
 พันบาท พันบาท
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ 5,489,078 5,489,078
การออกหุ้นกู้เพิ่ม 11,500,000 -
ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ (19,039) -
ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี 2,701 2,454
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธิ 16,972,740 5,491,532
 
รายละเอียดของหุ้นกู้ 
 
1) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาทจํานวน 2 ชุด รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ชุดท่ี 1  หุ้นกู้มูลค่า 2,300 ล้านบาท มีกําหนดไถ่ถอนเม่ือครบกําหนด 2 ปี ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561 หุ้นกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี          

และมีกําหนดชําระดอกเบ้ียทุกหกเดือน 
 ชุดท่ี 2  หุ้นกู้มูลค่า 3,200 ล้านบาท มีกําหนดไถ่ถอนเม่ือครบกําหนด 3 ปี ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อน        

ครบกําหนดไถ่ถอนได้ หุ้นกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ และมีกําหนดชําระดอกเบ้ียทุกหกเดือน 
 บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและข้อจํากัดบางประการตามท่ีได้กําหนดไว้ อาทิเช่น การดํารงอัตราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของ

เจ้าของตามอัตราท่ีระบุในสัญญา เป็นต้น 
2) เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี 1 จํากัด (“ABPSPV1”) (เดิมช่ือ “บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์     

เซอร์วิส (ระยอง) จํากัด”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ออกหุ้นกู้ประเภทมีผู้ค้ําประกัน ในสกุลเงินบาทเป็นจํานวนเงินทั้งส้ิน 11,500 ล้านบาท  
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ชุดท่ี 
จํานวน  

(ล้านบาท) วันครบกําหนดไถ่ถอน 
อายุ
(ปี) 

อัตราดอกเบ้ีย
(ร้อยละ) 

 
กําหนดชําระดอกเบ้ีย 

  

1 1,800 21 เมษายน พ.ศ. 2563 3 2.68 ทุก 6 เดือน เร่ิมจากวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560
2 600 21 เมษายน พ.ศ. 2564 4 3.00 ทุก 6 เดือน เร่ิมจากวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560
3 1,500 21 เมษายน พ.ศ. 2565 5 3.25 ทุก 6 เดือน เร่ิมจากวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560
4 900 21 เมษายน พ.ศ. 2566 6 3.58 ทุก 6 เดือน เร่ิมจากวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560
5 900 21 เมษายน พ.ศ. 2567 7 3.76 ทุก 6 เดือน เร่ิมจากวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
6 1,000 21 เมษายน พ.ศ. 2569 9 4.01 ทุก 6 เดือน เร่ิมจากวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
7 1,500 21 เมษายน พ.ศ. 2570 10 4.17 ทุก 6 เดือน เร่ิมจากวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
8 800 21 เมษายน พ.ศ. 2571 11 4.33 ทุก 6 เดือน เร่ิมจากวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
9 1,000 21 เมษายน พ.ศ. 2572 12 4.35 ทุก 6 เดือน เร่ิมจากวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

10 600 21 เมษายน พ.ศ. 2573 13 4.48 ทุก 6 เดือน เร่ิมจากวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
11 900 21 เมษายน พ.ศ. 2575 15 4.79 ทุก 6 เดือน เร่ิมจากวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

 
 
 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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12 หุ้นกู้ (ต่อ) 
 

รายละเอียดของหุ้นกู้ 
 
บริษัทย่อยจํานวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จํากัด บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จํากัด และบริษัท อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จํากัด เป็นผู้ค้ําประกันหุ้นกู้ดังกล่าว โดย ABPSPV1 จะดําเนินการให้ผู้ค้ําประกันปฏิบัติตามข้อกําหนดและข้อจํากัด 
บางประการ ตามท่ีได้กําหนดไว้ อาทิเช่น การดํารงอัตราส่วนของหน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของเจ้าของตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 
 

13 ภาษีเงินได้ 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
  

ภาษีเงินได้ในปีปัจจบุัน 67,879 83,558 - -
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (23,341) (3,160) (41) (38)
ภาษีเงินได้ 44,538 80,398 (41) (38)
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
  

ภาษีเงินได้ในปีปัจจบุัน 131,858 118,064 - -
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (11,766) (20,172) (776) (76)
ภาษีเงินได้ 120,092 97,892 (776) (76)
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ระหว่างกาลได้ต้ังค้างจ่ายโดยใช้วิธีการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใช้อัตราภาษีเดียวกับที่ใช้กับกําไรรวมท้ังปีที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น ประมาณการอัตราภาษีเงินได้แท้จริงถัวเฉลี่ยสําหรับงวดสามดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สําหรับข้อมูลทางการเงินรวม
ระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลคืออัตราร้อยละ 5.61 และอัตราร้อยละ 0 ตามลําดับ (พ.ศ. 2559 : อัตราร้อยละ 9.95 
และอัตราร้อยละ 0 ตามลําดับ)อัตราภาษีเงินได้แท้จริงถัวเฉลี่ย สําหรับงวดหกดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สําหรับข้อมูล 
ทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลคืออัตราร้อยละ 6.10 และอัตราร้อยละ 0 ตามลําดับ (พ.ศ. 2559 : 
อัตราร้อยละ 5.55 และอัตราร้อยละ 0 ตามลําดับ) 
 

14 เงินปันผล 
 
พ.ศ. 2560 
 
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท สําหรับ 
หุ้นจํานวน 1,890,000,000 หุ้น เป็นจํานวนเงินรวม 120.96 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 
พ.ศ. 2559 

 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 2.38 บาท สําหรับ 
หุ้นจํานวน 37,800,000 หุ้น เป็นจํานวนเงินรวม 89.96 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 

 36 

15 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (สิงคโปร์) พีทีอี. แอลทีดี. และคุณฮาราลด์ ลิงค์ ซึ่งถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นจํานวน
ร้อยละ 46.88 และ 39.13 ตามลําดับ และบริษัทถูกควบคุมโดยคุณฮาราลด์ ลิงค์ ข้อมูลของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าของบริษัท
เปิดเผยในหมายเหตุ 7 และหมายเหตุ 8 ตามลําดับ 
 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
 
15.1 รายได้และรายได้อืน่ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
  

รายได้  
   รายได้จากการขาย  
       บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันอืน่ 6,077 7,199 - -
  
   รายได้ค่าบริการ  
       บริษัทย่อย - - 37,797 88,130
       กิจการร่วมค้า 3,200 4,000 3,200 4,000
 3,200 4,000 40,997 92,130
  
รายได้อื่น  
   ดอกเบี้ยรับจาก  
      บริษัทย่อย - - 39,341 8,063
      บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันอืน่ 3,508 3,947 3,508 3,947
 3,508 3,947 42,849 12,010
  
เงินปันผลรับ  
   บริษัทย่อย - - 434,954 298,996

 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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15 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
15.1 รายได้และรายได้อืน่ (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
  

รายได้  
   รายได้จากการขาย  
       บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันอืน่ 11,998 14,995 - -
  
   รายได้ค่าบริการ  
       บริษัทย่อย - - 84,363 103,670
       กิจการร่วมค้า 5,200 4,000 5,200 4,000
 5,200 4,000 89,563 107,670
  
รายได้อื่น  
ดอกเบี้ยรับจาก  
      บริษัทย่อย - - 72,635 20,444
      บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันอืน่ 6,977 8,075 6,977 8,075
 6,977 8,075 79,612 28,519
  
เงินปันผลรับ  
      บริษัทย่อย - - 539,402 298,996

 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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15 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
15.2  ค่าใช้จ่าย  
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
  

การซื้อนํ้าดิบ  
   บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันอื่น 54,736 51,707 - -
  
ดอกเบี้ยจ่าย  
   บริษัทร่วม 65,492 95,184 - -
   บุคคลที่เก่ียวข้องกัน - กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ 8,803 - 8,803 -
 74,295 95,184 8,803 -

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
  

การซื้อนํ้าดิบ  
   บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันอื่น 109,007 98,520 - -
  
ดอกเบี้ยจ่าย  
   บริษัทร่วม 176,383 197,548 - -
   บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน - กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ 8,803 - 8,803 -
    185,186 197,548 8,803 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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15 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
15.3  ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
  

ลูกหนีก้ารคา้  
   บริษัทย่อย - - 21,408 91,283
   กิจการร่วมค้า 3,887 4,323 3,887 4,323
   บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันอื่น 371 382 - -
 4,258 4,705 25,295 95,606
ดอกเบ้ียค้างรับ  
   บริษัทย่อย - - 131,879 59,792
  
ลูกหนี้อืน่  
   บริษัทย่อย - - 1,268,633 1,214,291
   กิจการร่วมค้า 28,152 24,616 28,152 24,616
   บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันอื่น - 12 - -
 28,152 24,628 1,296,785 1,238,907
  
เงินปันผลคา้งรับ  
   บริษัทย่อย - - 212,887 -

 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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15 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
15.4  เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
  

เจ้าหน้ีอื่น  
   บริษัทย่อย - - 118,646 118,556
   บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันอื่น 460 3,700 100 204
 460 3,700 118,746 118,760
  
ดอกเบ้ียค้างจ่าย  
   บริษัทร่วม 176,383 396,057 - -
   บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน - กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ 8,803 - 8,803 -
    185,186 396,057 8,803 -
  
เงินปันผลคา้งจ่าย  
   บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันอื่น 137,722 - - -

 
15.5  เงินให้กู้ระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
  

บริษัทย่อย - - 6,589,000 5,062,000
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันอื่น 268,000 268,000 268,000 268,000
 268,000 268,000 6,857,000 5,330,000
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เงินให้กู้ระยะส้ันแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันมีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ MLR ลบส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : ร้อยละ MLR ลบส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี) 
 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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15 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
15.6  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
  

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ 1,344,678 - 1,344,678 -
 
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้ทําสัญญากู้ยืมเงินระยะส้ันจากกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสกุลเงินบาทเป็น
จํานวนเงินรวม 1,360 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ย MLR ลบอัตราส่วนลดคงท่ีต่อปี มีกําหนดชําระคืนดอกเบ้ียและเงิน
ต้นเมื่อทวงถาม 
 

15.7  เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 พันบาท พันบาท
บริษัทร่วม  
   ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 438,000 462,500
   เงินกู้ยืมระยะยาว  3,866,000 4,085,000
 4,304,000 4,547,500
 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันสามารถวิเคราะห์ได้ดังน้ี 
 ข้อมูลทางการเงินรวม
 พันบาท
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
มูลค่าตามบัญชีต้นงวด 4,547,500
จ่ายคืนเงินกู้ยมืระยะยาว (243,500)
มูลค่าตามบัญชีสิ้นงวด 4,304,000
 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันคือ สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เงินต้น
และดอกเบ้ียมีกําหนดชําระคืนทุกๆรอบระยะเวลา 6 เดือน สัญญาดังกลา่วจะส้ินสุดในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 
 
ตามเง่ือนไขในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า เมื่อครบวันสิ้นสุดของสัญญาหากมีจํานวนท่ีค้างชําระ 
แก่กองทุนรวมฯตามสัญญาอยู่ ให้ถือว่าภาระหน้ีสินของกลุ่มกิจการบนส่วนที่ค้างอยู่ดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลง 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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15 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

15.8 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 
 
ผู้บริหารสําคัญของบริษัท รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทําหน้าท่ีในระดับบริหารหรือไม่) คณะผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท  
และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนท่ีจ่ายหรือค้างจ่ายสําหรับผู้บริหารสําคัญมีดังน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 พันบาท พันบาท
  

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะส้ันอื่น 61,504 29,291
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 408 4,073
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 3 3
ผลประโยชน์ของผู้บริหารสําคัญที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 6,036 -
 67,951 33,367

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 พันบาท พันบาท
  

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะส้ันอื่น 81,377 44,587
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 816 5,110
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 6 7
ผลประโยชน์ของผู้บริหารสําคัญที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 6,036 -

 88,235   49,704
 

16 ภาระผูกพันและสญัญาท่ีมีสาระสําคญั 
 
ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันและสัญญาต่างๆ ที่แตกต่างจากงวดบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2559 อย่างเป็นสาระสําคัญ ยกเว้นสัญญาดังต่อไปนี้ 
 
ก) เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์  พ .ศ . 2560 บริษัทได้ตกลงในสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินจากผู้จะขายท่ีดินรายหน่ึง โดยสัญญาดังกล่าว 

มีมูลค่า 290 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าในอนาคต โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
บริษัทชําระเงินมัดจําค่าท่ีดินภายใต้สัญญาจะซื้อจะขายท่ีดินดังกล่าวเป็นจํานวนเงินรวม 43.5 ล้านบาท 
 

ข) เมื่อวันที่  23 มีนาคม พ .ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ตกลงในสัญญาก่อสร้างอาคารกับผู้รับจ้างรายหนึ่ง โดยสัญญาดังกล่าว 
มีมูลค่ารวม 35.65 ล้านบาท 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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16 ภาระผูกพันและสญัญาท่ีมีสาระสําคญั (ต่อ) 
 

ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันและสัญญาต่าง ๆ ที่แตกต่างจากงวดบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 อย่างเป็นสาระสําคัญ ยกเว้นสัญญาดังต่อไปนี้ (ต่อ) 

 
ค) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ .ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ตกลงในสัญญาก่อสร้างอาคาร Terminal Substation และ Gas Pipeline and 

Metering & Regulating Station กับผู้รับจ้างสามราย โดยสัญญาดังกล่าวมีมูลค่ารวม 144.62 ล้านบาท 
 

ง) เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ตกลงในสัญญาจัดซ้ือและติดต้ังอุปกรณ์ Switchyard กับผู้รับจ้างรายหน่ึง โดย
สัญญาดังกล่าวมีมูลค่ารวม 39.48 ล้านบาท  

 
จ) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยสองแห่งได้ตกลงในสัญญาจัดซ้ือ Power Transformers กับผู้ขายรายหนึ่ง โดยสัญญาดังกล่าว

มีมูลค่ารวม 51 ล้านบาท 
 

ฉ) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ตกลงในสัญญาจัดซ้ือและติดต้ังอุปกรณ์  Hydraulics Mechanical Equipment 
กับผู้ขายหน่ึง โดยสัญญาดังกล่าวมีมูลค่ารวม 81.38 ล้านบาท 

 
ช) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ตกลงในสัญญาก่อสร้าง Terminal Substation กับผู้รับจ้างรายหน่ึง โดยสัญญา

ดังกล่าวมีมูลค่ารวม 77 ล้านบาท  
 

ซ) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษัทได้ตกลงในสัญญาร่วมลงทุนกับผู้ร่วมทุนรายหนึ่งเพื่อร่วมลงทุนในโครงการระบบสายส่งไฟฟ้าใน
ประเทศกัมพูชา โดยบริษัทร่วมทุนดังกล่าวยังไม่ถูกจัดต้ัง 

 
ฌ) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษัทได้ตกลงในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว สําหรับวงเงินกู้ยืมรวม 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อใช้สําหรับ

พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน วงเงินกู้ยืมดังกล่าวมีอายุ 36 เดือนนับจากวันที่เข้าทําสัญญาเงินกู้ยืม โดยมีกําหนดชําระคืน
ดอกเบี้ยและเงินต้นทุกหกเดือนและมีอัตราดอกเบ้ียที่ต่างกันขึ้นกับลักษณะของโครงการที่จะนําเงินกู้ยืมไปลงทุน 

 
17 เหตุการณภ์ายหลังวันท่ีในรายงาน 

 
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้รับชําระค่าหุ้นสามัญเพิ่มเติมสําหรับหุ้นจํานวน 651,800,000 หุ้น ที่ได้นําเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
ประชาชนคร้ังแรกโดยหุ้นสามัญจํานวนดังกล่าวมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 2 บาท ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 16 บาท คิดเป็นจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 
10,428.80 ล้านบาท หุ้นสามัญของบริษัทได้เร่ิมเข้าทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้ังแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 
เมื่อวันที่ 19 และ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนถึงกําหนดเป็นจํานวนเงินรวมท้ังส้ิน 4,600 ล้านบาท 
นอกจากนี้ บริษัทได้ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชีที่คงเหลืออยู่ ณ วันจ่ายคืนเงินกู้เป็นจํานวนรวมทั้งส้ิน 5.07 ล้านบาท  
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