
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ได้สอบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และขอ้มูลทางการเงินเฉพาะ
กิจการระหว่างกาลของบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  
ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน 
ส้ิน สุดวัน เดียวกัน  และงบแสดงการเป ล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ  
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิน 
ระหว่างกาลแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับ 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงิน 
และบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี 
ท าให้ขา้พเจา้ไมส่ามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้ 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
ขจรเกยีรติ  อรุณไพโรจนกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445  
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2560

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14,271,617 8,322,125 5,768,463 1,068,995

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกถอนภายในหนึงปี 216,041 703,539 - -

เงินลงทุนระยะสนั 2,224,866 1,160,515 - 300,057

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 6 4,835,884 4,262,305 2,004,932 1,533,622

เงินใหกู้ร้ะยะสนัแก่บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 16.5 207,000 268,000 6,877,808 5,330,000

อะไหล่และวสัดุสาํรองคลงั - สุทธิ 848,000 818,664 - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,004,399 1,079,668 41,034 20,518

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 23,607,807 16,614,816 14,692,237 8,253,192

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกถอนเกินกวา่หนึงปี 242,254 255,798 - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 - - 7,587,327 7,159,771

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 (ก) 1,276,877 1,504,329 - -

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 (ข) 1,095,282 1,049,333 972,643 972,643

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 4,902 4,902 - -

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 9 50,663,741 46,993,796 18,807 17,780

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 9 7,160,344 6,601,153 45,828 29,190

เงินมดัจาํคา่ซือทีดิน 3,198,972 2,570,860 - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 104,525 90,677 1,743 926

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 479,351 360,888 322 347

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 64,226,248 59,431,736 8,626,670 8,180,657

รวมสินทรัพย์ 87,834,055 76,046,552 23,318,907 16,433,849

กรรมการ _____________________________________

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

2



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2560

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 11 - 195,774 - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 10 4,065,896 3,614,578 585,962 192,078

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการอืน 39,933 40,885 39,933 40,885

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 11 1,702,341 2,480,914 98,864 556,188

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16.7 527,000 462,500 - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 57,252 54,103 - -

หนีสินหมุนเวียนอืน 138,744 227,326 4,477 20,063

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 6,531,166 7,076,080 729,236 809,214

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 11 34,541,943 46,998,098 1,810,593 6,146,114

หุน้กู ้- สุทธิ 12 16,974,307 5,489,078 5,492,779 5,489,078

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 16.7 3,558,000 4,085,000 - -

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 76,741 75,484 - -

ประมาณการหนีสินการรือถอนสินทรัพย์ 232,029 226,644 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 171,109 156,488 8,716 4,630

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 343,528 405,605 - -

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 55,897,657 57,436,397 7,312,088 11,639,822

รวมหนสิีน 62,428,823 64,512,477 8,041,324 12,449,036

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2560

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 13

ทุนจดทะเบียน 

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

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 2,606,900,000 หุน้ ชาํระเตม็มูลคา่หุน้ละ 2 บาท

    (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : หุน้สามญั 1,890,000,000 หุน้ 

    ชาํระเตม็มูลคา่หุน้ละ 2 บาท) 5,213,800 3,780,000 5,213,800 3,780,000

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 13 9,644,040 - 9,644,040 -

สาํรองหุน้เพือโครงการผลตอบแทนพนกังาน

โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 13 (169,355) - (79,616) -

ทุนสาํรองอืน - การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 25,356 - 15,717 -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 137,797 137,797 137,797 137,797

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,605,581 2,057,854 345,845 67,016

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ (217,075) (75,488) - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 18,240,144 5,900,163 15,277,583 3,984,813

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,165,088 5,633,912 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 25,405,232 11,534,075 15,277,583 3,984,813

รวมหนสิีนและส่วนของเจ้าของ 87,834,055 76,046,552 23,318,907 16,433,849

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560

พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 7,891,900 6,955,797 39,896 120,460

รายไดจ้ากการก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสัมปทาน 212,740 126,915 - -

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 8,104,640 7,082,712 39,896 120,460

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (6,163,126) (5,438,211) (21,314) (4,777)

ตน้ทุนการก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสัมปทาน (187,153) (105,233) - -

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (6,350,279) (5,543,444) (21,314) (4,777)

กาํไรขันต้น 1,754,361 1,539,268 18,582 115,683

รายไดอื้น 22,364 13,938 231,345 255,650

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (289,913) (269,173) (41,993) (26,476)

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลียน (10,257) 123 (18) (10,950)

ตน้ทุนทางการเงิน (475,527) (481,211) (132,586) (95,599)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 57,593 51,460 - -

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,058,621 854,405 75,330 238,308

ภาษีเงินได ้ 14 (83,792) (48,269) 41 39

กาํไรสําหรับงวด 974,829 806,136 75,371 238,347

กาํไรเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด :

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (37,450) (56,465) - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 937,379 749,671 75,371 238,347

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 568,750 466,338 75,371 238,347

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 406,079 339,798 - -

974,829 806,136 75,371 238,347

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 531,281 419,279 75,371 238,347

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 406,098 330,392 - -

937,379 749,671 75,371 238,347

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 0.23 0.25 0.03 0.13

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

5



บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560

พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 23,048,602 20,393,267 129,459 228,130

รายไดจ้ากการก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสัมปทาน 671,170 298,115 - -

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 23,719,772 20,691,382 129,459 228,130

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (18,087,437) (16,160,013) (35,283) (14,265)

ตน้ทุนการก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสัมปทาน (569,189) (247,913) - -

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (18,656,626) (16,407,926) (35,283) (14,265)

กาํไรขันต้น 5,063,146 4,283,456 94,176 213,865

รายไดอื้น 74,743 127,033 855,300 583,816

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (825,907) (711,352) (109,574) (75,066)

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลียน (27,560) 135,404 927 (31,090)

ตน้ทุนทางการเงิน (1,431,324) (1,368,232) (441,857) (282,322)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 8 173,305 152,970 - -

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 3,026,403 2,619,279 398,972 409,203

ภาษีเงินได้ 14 (203,884) (146,161) 817 115

กาํไรสําหรับงวด 2,822,519 2,473,118 399,789 409,318

กาํไรเบด็เสร็จอืน :

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (160,644) (70,399) - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 2,661,875 2,402,719 399,789 409,318

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,668,687 1,484,411 399,789 409,318

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,153,832 988,707 - -

2,822,519 2,473,118 399,789 409,318

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,527,117 1,423,709 399,789 409,318

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,134,758 979,010 - -

2,661,875 2,402,719 399,789 409,318

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 0.80 1.10 0.19 0.30

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื

ผลต่างของ การเปลยีนแปลง รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที

ทุนทีออกและ จัดสรรแล้ว อตัราแลกเปลยีนจาก ส่วนได้เสียของบริษัท อนืของส่วน เจ้าของของ ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว - สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร การแปลงค่างบการเงิน ใหญ่ในบริษัทย่อย ของเจ้าของ บริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือต้นงวด

วันที 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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 

30 กนัยายน พ.ศ. 2559

เรียกชาํระค่าหุน้เพมิ 2,201,860 - - - - - 2,201,860 - 2,201,860

การเพิมทุนของบริษทัยอ่ย - - - - - - - 787,888 787,888

สาํรองตามกฎหมาย - 4,499 (4,499) - - - - - -

เงนิปันผล 15 - - (89,964) - - - (89,964) (370,128) (460,092)

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียของ

บริษทัใหญ่ในบริษทัยอ่ย - - - - 4,395 4,395 4,395 (4,395) -

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - 1,484,411 (60,702) - (60,702) 1,423,709 979,010 2,402,719

ยอดคงเหลือสินงวด 

ณ วันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 3,780,000 116,910 2,528,771 (67,166) (74,252) (141,418) 6,284,263 5,738,172 12,022,435

ข้อมูลทางการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี

กาํไรสะสม
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บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กันยายน พ.ศ. 2560

สํารองหุ้นเพือ

โครงการ ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ผลตอบแทน ทุนสํารองอืน ผลต่างของ การเปลียนแปลง รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที

ทุนทอีอกและ ส่วนเกินมูลค่า พนักงานโดย - การจ่ายโดย จดัสรรแล้ว อัตราแลกเปลยีนจาก ส่วนได้เสียของบริษัท อืนของส่วน ผู้เป็นเจ้าของของ ไม่มอีํานาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามญั ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดัสรร การแปลงค่างบการเงนิ ใหญ่ในบริษัทย่อย ของเจ้าของ บริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือต้นงวด

วนัท ี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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี

30 กันยายน พ.ศ. 2560

การออกหุ้น 13 1,433,800 9,644,040 - - - - - - - 11,077,840 - 11,077,840

สาํรองหุ้นเพอืโครงการผลประโยชน์พนกังาน

โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ - - (169,355) - - - - - - (169,355) - (169,355)

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ - - - 25,356 - - - - - 25,356 - 25,356

การเพมิทุนของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - 793,875 793,875

เงินปันผล 15 - - - - - (120,960) - - - (120,960) (397,474) (518,434)

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่

ในบริษทัยอ่ย - - - - - - - (17)                                 (17) (17) 17                     -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 1,668,687 (141,570) - (141,570) 1,527,117 1,134,758 2,661,875

ยอดคงเหลือสินงวด 

ณ วนัท ี30 กันยายน พ.ศ. 2560 5,213,800 9,644,040 (169,355) 25,356 137,797 3,605,581 (142,806) (74,269) (217,075) 18,240,144 7,165,088 25,405,232

ข้อมูลทางการเงนิรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

กําไรสะสม
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตอ่)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2560

สํารองหุ้นเพอื

โครงการ

ผลตอบแทน ทุนสํารองอืน จัดสรรแล้ว

ทุนทอีอกและ ส่วนเกินมูลค่า พนักงานโดย - การจ่ายโดย - สํารองตาม รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร เจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือต้นงวด 

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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 

30 กันยายน พ.ศ. 2559

เรียกชาํระค่าหุน้เพมิ 2,201,860 - - - - - 2,201,860

สาํรองตามกฎหมาย - - - - 4,499 (4,499) -

เงินปันผล 15 - - - - - (89,964) (89,964)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 409,318 409,318

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2559 3,780,000 - - - 116,910 335,386 4,232,296

ยอดคงเหลือต้นงวด 

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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 

30 กันยายน พ.ศ. 2560

การออกหุน้ 13 1,433,800 9,644,040 - - - - 11,077,840

สาํรองหุน้เพอืโครงการผลประโยชนพ์นกังาน

โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - (79,616) - - - (79,616)

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 15,717 - - 15,717

เงินปันผล 15 - - - - - (120,960) (120,960)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 399,789 399,789

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2560 5,213,800 9,644,040 (79,616) 15,717 137,797 345,845 15,277,583

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

9



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวด 3,026,403 2,619,279 398,972 409,203

รายการปรับปรุง

- ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 9 2,100,202 1,827,033 7,055 3,558

- ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืและหุน้กูร้อตดับญัชี 213,352 30,012 28,356 3,099

- ค่าเผอือะไหล่และวสัดุสาํรองคลงัเคลือนไหวชา้ 40,018 - - -

- กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (1,005) (769) - -

- ดอกเบียรับ (57,093) (23,637) (154,637) (52,653)

- ดอกเบียจ่าย 2,046,279 1,827,068 414,453 307,412

- ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 14,651 16,984 615 573

- ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 25,356 - 9,002 -

- ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน (825,799) (506,742) 45,949 3,156

- เงนิปันผลรับ - - (700,298) (531,145)

- ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 8 (173,305) (152,970) - -

- รายไดจ้ากการก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสัมปทาน (671,170) (298,115) - -

การเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน

ลดลง(เพมิขึน)ในสินทรัพยด์าํเนินงาน

- ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (123,301) (222,931) (278,363) (153,097)

- อะไหล่และวสัดุสาํรองคลงั (54,116) 45,145 - -

- สินทรัพยห์มุนเวียนอนื 50,087 46,331 (14,471) (205)

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื (40,945) 4,020 25 100

เพมิขึน(ลดลง)ในหนีสินดาํเนินงาน

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 157,666 (192,762) 287,258 2,410

- หนีสินหมุนเวียนอนื (50,412) (75,640) (15,585) (76,100)

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (29) - - -

- หนีสินไม่หมุนเวียนอนื (62,077) 56,980 - -

  
เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 5,614,762 4,999,286 28,331 (83,689)

- เงนิสดรับจากดอกเบีย 243,109 61,594 33,225 34,691

- เงนิสดจ่ายภาษีเงินได้ (211,489) (145,423) (6,045) (6,964)

เงนิสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 5,646,382 4,915,457 55,511 (55,962)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกถอนลดลง 501,042 195,111 - -

เงนิลงทุนระยะสนัลดลง (เพมิขึน) (1,064,351) 172,823 300,057 -

เงนิสดรับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 61,000 30,600 3,061,000 428,800

เงนิสดจ่ายใหกู้ย้มืระยะสันแก่บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั - - (4,608,808) (2,428,860)

เงนิสดจ่ายเพอืซือเงนิลงทุนในบริษทัยอ่ย

- สุทธิจากเงนิสดทีไดม้า - (10,697) - -

เงนิสดจ่ายเพอืเพมิเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (414,206) (2,342,033)

เงนิสดจ่ายเพอืเพมิเงินลงทุนในการร่วมคา้ - (39,905) - (39,905)

เงนิสดจ่ายอุดหนุนบริษทัยอ่ยภายใตโ้ครงการผลประโยชน์พนกังาน - - (19,372) -

เงนิสดรับจากการลดทุนของเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 138,605 134,846 - -

เงนิสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (5,004,534) (7,039,223) (5,413) (11,968)

เงนิสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (48,597) (681,944) (19,487) (6,283)

เงนิสดรับจากการขายอุปกรณ์ 2,097 815 - -

เงนิสดจ่ายค่ามดัจาํเพอืซือทีดิน (1,557,500) (2,340,860) - -

รับเงินปันผล 8 216,203 105,824 598,569 531,145

เงนิสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (6,756,035) (9,472,610) (1,107,660) (3,869,104)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

เงนิสดรับจากการเพมิทุน 13 11,301,045 2,201,860 11,390,784 2,201,860

เงนิสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้ (328,121) - (328,121) -

เงนิสดรับจากการเพมิทุนของบริษทัยอ่ย 670,797 691,493 - -

เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 267,000 379,774 - -

เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 11 4,757,743 8,461,170 - 1,742,000

เงนิสดรับจากหุน้กู้ 12 11,500,000 - - -

เงนิสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (462,774) (382,000) - -

เงนิสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11 (17,083,356) (1,427,932) (4,800,000) (213,140)

เงนิสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 16.7 (462,500) (450,000) - -

เงนิสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มื (37,475) (17,469) (17,500) -

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่เจา้ของของบริษทัใหญ่ 15 (120,960) (89,964) (120,960) (89,964)

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (329,001) (249,064) - -

เงนิสดจ่ายดอกเบีย (2,561,628) (2,073,289) (372,586) (311,063)

เงนิสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงนิ 7,110,770 7,044,579 5,751,617 3,329,693

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ 6,001,117 2,487,426 4,699,468 (595,373)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 8,322,125 5,038,602 1,068,995 724,245

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีน

ของเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (51,625) (22,326) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดสินงวด 14,271,617 7,503,702 5,768,463 128,872

ข้อมูลเพมิเติม :

รายการทีไม่ใช่เงนิสด

เจา้หนีจากการซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 102,723 79,979 1,728 -

โอนเงนิมดัจาํทีดินไปเป็นทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 929,388 - - -

โอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอะไหล่และวสัดุสาํรองคลงั 14,012 - - -

ตน้ทุนการกูย้มืทีรวมเป็นตน้ทุนของโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้าง 166,920 153,463 - -

ภาระผกูพนัจากประมาณการรือถอนสินทรัพย์ 5,385 56,280 - -

เจา้หนีจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 500 117,233

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามสัญญาสัมปทาน 671,170 298,115 - -

เจา้หนีค่าใชจ่้ายจากการออกหุน้ 64,439 - 64,439 -

โอนทีดินไปเป็นสิทธิในการใชที้ดิน 256,667 - - -

เงนิอุดหนุนบริษทัยอ่ยภายใตโ้ครงการผลตอบแทนพนกังาน - - 8,255 -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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1 ข้อมูลทั่วไป 

 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ซ่ึงจดัตั้งข้ึนและด าเนินกิจการในประเทศไทย โดยมีท่ีอยูท่ี่จดทะเบียนไวคื้อ เลขท่ี 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ” 
 
กลุ่มกิจการประกอบกิจการโดยมีธุรกิจหลัก คือ ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหน่วยงานรัฐบาลและผู ้ใช้ไฟฟ้าในเขต 
นิคมอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลท่ีน าเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
2.1 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงนิ 

 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลได้จดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และ 
งบกระแสเงินสด)ไดน้ าเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจ าปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย 
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน  ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัท าเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมายเหตุ
ประกอบขอ้มูลทางการเงินเพ่ิมเติมตามขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ภาษาไทยท่ีจดัท าตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใช้ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
นโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัท า 
งบการเงินส าหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มูลทาง
การเงินขอ้ 3  
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกบั
การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก าไรรวมทั้งปีท่ีคาดว่าจะได ้



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง 

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นใน

หรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญั และเก่ียวขอ้งกบั 

กลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี  
 

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 การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  เร่ือง งบการเงินรวม 
   (ปรับปรุง 2559)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน 
   (ปรับปรุง 2559)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
   (ปรับปรุง 2559)  

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใ้ห้ความชดัเจนในหลายประเด็น ท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี  
 
- ความมีสาระส าคัญ - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงข้อมูลในรูปแบบท่ีท าให้ผูใ้ช้งบการเงิน 

เข้าใจรายการได้ลดลง  หากเป็นรายการท่ีมีสาระส าคัญ  จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพ่ืออธิบาย
ผลกระทบท่ีมีต่อฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด  - รายการบรรทัดท่ีระบุใน  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  1  
(ปรับป รุง 2559) อาจจ าเป็นต้องแสดงแยกจากกันห าก เก่ี ยวข้องต่อความ เข้าใจฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงานของกิจการ นอกจากน้ียงัมีแนวปฏิบติัใหม่ของการใชก้ารรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยนัว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จ  าเป็นตอ้งเรียงล าดบัตามล าดบั 
การแสดงรายการในงบการเงิน  

- รายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็นรายการท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่ 
ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงัหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทดัแยกต่างหาก 
ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นใน

หรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญั และเก่ียวข้อง 

กบักลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ ได้ก  าหนดให้มีความชดัเจนข้ึนว่า
การคิดค่าเส่ือมราคาท่ีดินอาคารและอุปกรณ์โดยอา้งอิงกบัรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม และ แกไ้ขขอบเขตให้พืชท่ีให้
ผลิตผลท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตรรวมอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ ได้ก  าหนดให้มีความชัดเจนข้ึน
ส าหรับการเลือกใช้อตัราคิดลดส าหรับการประมาณผลประโยชน์หลงัออกจากงานว่าให้ใช้อตัราผลตอบแทน
ของหน้ีสินโดยพิจารณาจากสกุลเงินของหน้ีสินท่ีมีสกุลเงินท่ีสอดคลอ้งกบัสกุลเงินของหน้ีสินผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานเป็นส าคญั ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศท่ีหน้ีสินนั้นเกิดข้ึน 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการแกไ้ขโดยให้ทางเลือกเพ่ิมในการบนัทึกเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบั
ท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เพ่ิมเติมจากเดิมท่ีให้ใช้วิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายติุธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) ทั้งน้ีการ
เลือกใชน้โยบายบญัชีส าหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษทัยอ่ย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม) เป็นอิสระจากกนั  
โดยหากกิจการเลือกท่ีจะเปล่ียนมาใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียจะตอ้งท าโดยปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) ให้ทางเลือกเพ่ิมส าหรับกิจการท่ีไม่ใช่กิจการท่ีด าเนินธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทุนท่ีมีส่วนได้เสียในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการ
ลงทุน โดยในการบนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสียในเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ี
ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนนั้น จะมีทางเลือกในการท่ีจะยงัคงการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยของ
บริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมตามท่ีบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆใช้อยู ่หรือจะถอดการ
วดัมูลค่ายติุธรรมออกและแทนดว้ยการจดัท างบการเงินรวมของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีด าเนิน
ธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน  
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือได้ก  าหนดให้มีความชัดเจนถึง
ความหมายของการอา้งอิงในมาตรฐาน ไปยงั “ขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล 
หรือท่ีอ่ืนในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการท่ีใช้ประโยชน์ของข้อผ่อนปรนน้ีจะตอ้งอ้างอิงจาก 
งบการเงินระหวา่งกาลไปถึงยงัรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลดงักล่าวอยา่งเฉพาะเจาะจง โดยท่ีผูใ้ชง้บการเงินตอ้งสามารถ
เขา้ถึงรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลนั้นในลกัษณะและเวลาเดียวกนักบังบการเงินระหวา่งกาล  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นใน

หรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั และเก่ียวขอ้งกบั

กลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การเปล่ียนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่าการตดัจ าหน่าย
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยการอา้งอิงจากรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม ขอ้สันนิษฐานน้ีอาจตกไปหากเขา้ขอ้หน่ึง 
ขอ้ใดต่อไปน้ี คือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนได้ถูกแสดงเหมือนเป็นตวัวดัของรายได้ (นั่นคือรายได้เป็นปัจจยัท่ีเป็น
ข้อจ ากัดของมูลค่าท่ีจะได้รับจากสินทรัพย์) หรือสามารถแสดงได้ว่ารายได้และการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
ท่ีไดจ้ากสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กนัเป็นอยา่งมาก  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการปรับปรุงให้ชัดเจนข้ึนเก่ียวกับ 1) 
ขอ้ยกเวน้ในการจดัท างบการเงินรวมว่าให้ใช้กบักิจการท่ีเป็นบริษทัใหญ่ขั้นกลางท่ีเป็นบริษทัยอ่ยของกิจการท่ี
ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนด้วยเหมือนกนั และ 2) กิจการท่ีด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนจะตอ้งน าบริษทัย่อยท่ี
ไม่ใช่กิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนและบริษทัยอ่ยดงักล่าวให้บริการหรือมีกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทุน  
มารวมในการจดัท างบการเงินรวมดว้ย 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) ได้ก  าหนดให้มีความชัดเจนมากข้ึนส าหรับ 1)  
การซ้ือส่วนไดเ้สียในการด าเนินงานร่วมกนัท่ีกิจกรรมของการด าเนินงานร่วมกนันั้นประกอบกนัข้ึนเป็นธุรกิจ 
ให้ผูซ้ื้อน าหลกัการบญัชีของการรวมธุรกิจมาถือปฏิบติั และ 2) ในกรณีท่ีผูร่้วมด าเนินงานมีการซ้ือส่วนไดเ้สีย 
ในการด าเนินงานร่วมกันเพ่ิมข้ึนนั้น ส่วนได้เสียเดิมท่ีมีอยู่ในการด าเนินงานร่วมกันจะไม่ถูกวดัมูลค่าใหม่  
หากร่วมด าเนินงานยงัคงมีการควบคุมร่วมอยู ่  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การก าหนดให้ชดัเจนยิ่งข้ึนให้กิจการท่ีเป็นกิจการ
ท่ีด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน ต้องเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อยท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ตามท่ีก าหนด 
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) แมไ้ม่ไดมี้การจดัท างบการเงินรวม 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาวา่มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมี
นยัส าคญัต่อกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นใน

หรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง

แต่ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงัน้ี  
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินคา้คงเหลือ  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 
    ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 
    เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ก าไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย ์
    ท่ีอาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์
   (ปรับปรุง 2559)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  เร่ือง การรวมธุรกิจ 
   (ปรับปรุง 2559)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน  
   (ปรับปรุง 2559)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
   (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
   ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
   ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559)  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลัง
วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งแต่ไม่มี
ผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือ 
    ทางการเงิน 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลัง
วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปลีย่นแปลงอย่างมีสาระส าคัญและเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการไม่ได้น ามาตรฐาน 
ที่ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฎบัิติก่อนวนับังคบัใช้ 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
   (ปรับปรุง 2560)  

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในหน้ีสิน
ของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีส าหรับภาษีเงินไดร้อตดับญัชีกรณี
มีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีมีจ  านวนต ่ากวา่มูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีมูลค่าต  ่ากว่าฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น จะถือว่ามีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษี
เกิดข้ึน 

- ในการประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยใ์นมูลค่า 
ท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีได ้ 

- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของก าไรทางภาษี ท่ีสามารถใช้ประโยชน์สินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทท่ีก าหนด การพิจารณาการจะไดใ้ช้ประโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี
จะตอ้งน าไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณก าไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจ านวนท่ีใช้หักภาษีท่ีเกิดจากการกลบัรายการของผลแตกต่างชั่วคราว 
ท่ีใชห้กัภาษีนั้น  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนว่าการเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ให้ถือปฏิบติักบัส่วนไดเ้สียท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย ตามขอบเขต
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อ
กลุ่มกิจการ ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 
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3 นโยบายการบัญชีใหม่  

 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  
 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของโครงการผลตอบแทนพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท่ี์ช าระดว้ยตราสารทุน โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายติุธรรมของ
ตราสารทุนท่ีออกให้ ซ่ึงวดัมูลค่ายติุธรรม ณ วนัให้สิทธิแก่พนกังาน และทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนกังานพร้อมกบัการเพ่ิมข้ึนในส่วน
ของเจา้ของตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขผลงานหรือบริการท่ีตกลงกนั จ  านวนท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจะถูกปรับปรุง
เพื่อให้สะทอ้นถึงจ านวนตราสารทุนท่ีแทจ้ริงซ่ึงออกให้เม่ือเขา้เง่ือนไขผลงานหรือการให้บริการท่ีไม่ใช่เง่ือนไขทางตลาด 
 
รายจ่ายของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและบันทึกเป็นส่วนเพ่ิมในรายการ  
“ทุนส ารองอ่ืน-การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ”์ ในส่วนของเจา้ของ ตลอดระยะเวลาท่ีเง่ือนไขของระยะเวลาการให้บริการโดยพนกังาน
เป็นไปตามเง่ือนไข มูลค่าของหุ้นซ่ึงถูกจดัสรรเพ่ือเป็นผลตอบแทนพนักงานจะถูกแสดงเป็น “ส ารองหุ้นเพ่ือโครงการผลตอบแทน
พนกังานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ซ่ึงแสดงหกัอยูใ่นส่วนของเจา้ของ รายการดงักล่าวจะถูกหักกลบกบัรายการ “ทุนส ารองอ่ืน-การจ่ายโดย
ใชหุ้้นเป็นเกณฑ”์ เม่ือครบระยะเวลาท่ีพนกังานตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขผลงาน 
 
กรณีท่ีบริษทัให้ตราสารทุนแก่พนกังานของบริษทัยอ่ยในกลุ่มกิจการ จะปฏิบติัเหมือนเป็นเงินอุดหนุนจากบริษทัใหญ่ กลุ่มกิจการตอ้ง
วดัมูลค่ายติุธรรมของบริการของพนกังาน โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกให้ มูลค่าของตราสารทุนเหล่านั้นตอ้งวดั 
ณ วนัท่ีให้สิทธิ ซ่ึงจะรับรู้ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับสิทธิ ในงบเฉพาะของบริษทัจะบนัทึกเสมือนกบัเป็นการเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุน 
ในบริษทัยอ่ยและเพ่ิมส่วนของเจา้ของ 
 

4 ประมาณการ 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการน านโยบาย
การบญัชีมาใช ้และจ านวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจท่ีมีนัยส าคญัในการน านโยบายการบญั ชีของกลุ่มกิจการและ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยู่มาใช้เช่นเดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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5 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน  

 
กลุ่มกิจการเปิดเผยส่วนงานท่ีรายงานสองส่วนงาน อนัประกอบดว้ย ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าและธุรกิจอ่ืน  
 
(1) ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า : ส่วนงานน้ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าให้กบัหน่วยงานรัฐบาลและ 

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
(2) ธุรกิจอ่ืน : ส่วนงานน้ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการลงทุน การบ ารุงรักษาและการให้บริการในโรงไฟฟ้า  
 
คณะกรรมการบริษทัประเมินผลการด าเนินงานโดยพิจารณาจากผลก าไรก่อนภาษีแยกตามส่วนงาน ซ่ึงใช้มาตรฐานในการวดัผล 
การด าเนินงานเช่นเดียวกบัการจดัท าขอ้มูลทางการเงินรวม 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ผลติกระแสไฟฟ้า   
 เพ่ือจ าหน่าย  ธุรกจิอ่ืน รวม  

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 พนับาท  พนับาท พนับาท 
    

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 24,495,179 557,090 25,052,269 

หกั  รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ (782,571) (549,926) (1,332,497) 
    

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 23,712,608 7,164 23,719,772 
    

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 4,654,018 (426,688) 4,227,330 
รายไดด้อกเบ้ีย 38,015 19,077 57,092 
ตน้ทุนทางการเงิน (796,057) (635,267) (1,431,324) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ - 173,305 173,305 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 3,895,976 (869,573) 3,026,403 

ภาษีเงินได ้ (189,688) (14,196) (203,884) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 3,706,288 (883,769) 2,822,519 

    
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  2,080,102 20,100 2,100,202 
    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จ าแนกตามส่วนงาน 50,578,087 85,654 50,663,741 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้   2,372,159 

สินทรัพยไ์ม่จ  าแนกตามส่วนงาน   34,798,155 

สินทรัพยร์วมในขอ้มูลทางการเงินรวม   87,834,055 
    

หน้ีสินรวมในขอ้มูลทางการเงินรวม   62,428,823 

 
 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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5 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ผลติกระแสไฟฟ้า   
 เพ่ือจ าหน่าย  ธุรกจิอ่ืน รวม  

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 พนับาท  พนับาท พนับาท 
    

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 21,523,622 585,886 22,109,508 

หกั  รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ (837,178) (580,948) (1,418,126) 
    

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 20,686,444 4,938 20,691,382 
    

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 4,059,786 (272,950) 3,786,836 
รายไดด้อกเบ้ีย 27,387 20,318 47,705 
ตน้ทุนทางการเงิน (1,048,246) (319,986) (1,368,232) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ - 152,970 152,970 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 3,038,927 (419,648) 2,619,279 

ภาษีเงินได ้ (165,134) 18,973 (146,161) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,873,793 (400,675) 2,473,118 

    
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  1,810,141 16,892 1,827,033 
    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จ าแนกตามส่วนงาน 44,819,627 81,269 44,900,896 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้   2,445,615 

สินทรัพยไ์ม่จ  าแนกตามส่วนงาน   24,404,218 

สินทรัพยร์วมในขอ้มูลทางการเงินรวม   71,750,729 
    

หน้ีสินรวมในขอ้มูลทางการเงินรวม   59,728,294 

 
 
 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 

 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท  พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการคา้     
   - กิจการอ่ืน 2,345,341 2,066,004 - - 

   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 16.3) 355 4,705 23,334 95,606 

รวมลูกหน้ีการคา้ 2,345,696 2,070,709 23,334 95,606 
รายไดค้า้งรับ 2,237,030 1,864,010 - - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ     
   - กิจการอ่ืน 7,601 11,213 - - 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 16.3) - - 181,204 59,792 
ค่าประกนัจ่ายล่วงหนา้ 21,698 129,951 418 - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 51,305 58,353 7,024 7,939 
ค่าใชจ่้ายล่วงหน้าเพ่ือโครงการ     
    ผลประโยชน์พนกังาน 55,612 - 16,999 - 
เงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือการร่วมพฒันา     
   โครงการในต่างประเทศ - - 131,021 99,985 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าพฒันาโครงการ 15,285 26,128 254,773 - 
เงินทดรองจ่ายแก่พนกังาน 6,089 11,060 1,267 4,040 
เงินปันผลคา้งรับ (หมายเหตุ 16.3) - - 101,729 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมายเหต ุ16.3) 27,615 24,628 1,282,296 1,238,907 

อ่ืน  ๆ- สุทธิ 67,953 66,253 4,867 27,353 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 4,835,884 4,262,305 2,004,932 1,533,622 

 
 
 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ (ต่อ) 

 
ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนสามารถวิเคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

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

 พนับาท  พนับาท 
   

ไม่เกิน 3 เดือน 2,345,321 2,065,808 
3 - 6 เดือน - 1 
6 - 12 เดือน - 52 

เกินกวา่ 12 เดือน 20 143 

 2,345,341 2,066,004 

 
ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถวิเคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท  พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ไม่เกิน 3 เดือน 355 4,705 3,852 95,606 
3 - 6 เดือน - - 19,482 - 

 355 4,705 23,334 95,606 

 
 
 
 

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 

กลุ่มกิจการมีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือกิจการ 

สถานท่ีหลักในการ
ประกอบธุรกิจ/
ประเทศที่จด
ทะเบียนจัดตั้ง ลักษณะของธุรกิจ 

สัดส่วนของหุ้นสามัญท่ีถือโดยบริษัทใหญ่ 
(ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญท่ีแท้จริงโดย 
กลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญท่ีแท้จริงโดย 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ) 

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

         

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  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 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 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

กลุ่มกิจการมีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

ช่ือกิจการ 

สถานท่ีหลักในการ
ประกอบธุรกิจ/ประเทศ
ที่จดทะเบียนจัดตั้ง ลักษณะของธุรกิจ 

สัดส่วนของหุ้นสามัญท่ีถือโดยบริษัทใหญ่ 
(ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญท่ีแท้จริงโดย 
กลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญท่ีแท้จริงโดย 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ) 

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

         

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

- บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วสิ จ ากดั ประเทศไทย บริหารและบริการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 
   (หยดุด าเนินการ) 

- - 51.19 51.19 48.81 48.81 

         

- บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี 1 จ  ากดั (เดิมช่ือ  
“บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วสิ (ระยอง)  
จ ากดั”) 

ประเทศไทย ออกจ าหน่ายหุ้นกู ้ - - 61.40 51.19 38.60 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 เซอร์วสิ (แหลมฉบงั) จ  ากดั ประเทศไทย บริหารและบริการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 
   (หยดุด าเนินการ) 

- - 99.96 99.96 0.04 0.04 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจการมีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

ช่ือกิจการ 

สถานท่ีหลักในการ
ประกอบธุรกิจ/
ประเทศที่จด
ทะเบียนจัดตั้ง ลักษณะของธุรกิจ 

สัดส่วนของหุ้นสามัญท่ีถือโดยบริษัทใหญ่ 
(ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญท่ีแท้จริงโดย 
กลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญท่ีแท้จริงโดย 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ) 

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 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 ลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 100.00 100.00 100.00 100.00 - - 
         

ซ่ึงมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี         
         

- XeNamnoy and XeKatam Hydropower   
     Company Limited     

สปป.ลาว ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานน ้ า  
(เร่ิมด าเนินการในไตรมาสท่ีสามของปี  
พ.ศ. 2560) 

- - 70.00 70.00 30.00 30.00 

         

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

- - 72.00 72.00 28.00 28.00 

         

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

- - 72.00 72.00 28.00 28.00 

         

บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1  จ  ากดั  ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า  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 บี.กริม เพาเวอร์ (ดบับลิวเอชเอ) 1 จ  ากดั  
   (เดิมช่ือ “บริษทั บ่อวนิ 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 99.97 0.03 0.03 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

 

 27 

7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

กลุ่มกิจการมีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

ช่ือกิจการ 

สถานท่ีหลักในการ
ประกอบธุรกิจ/

ประเทศที่จดทะเบียน
จัดตั้ง ลักษณะของธุรกิจ 

สัดส่วนของหุ้นสามัญท่ีถือโดยบริษัทใหญ่ 
(ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญท่ีแท้จริงโดย 
กลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญท่ีแท้จริงโดย 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ) 

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

         

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

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

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

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 - - 

         

ซ่ึงมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี         
- บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (บ าเหน็จณรงค)์ จ  ากดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 

   (ยงัไม่เร่ิมด าเนินกิจการ) 
- - 51.00 - 49.00 - 

- บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชะอ า) จ  ากดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 
   (ยงัไม่เร่ิมด าเนินกิจการ) 

- - 51.00 - 49.00 - 

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

- - 51.00 - 49.00 - 

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

- - 51.00 - 49.00 - 

- บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (นิคมค าสร้อย) จ ากดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 
   (ยงัไม่เร่ิมด าเนินกิจการ) 

- - 99.99 - 0.01 - 

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

- - 51.00 - 49.00 - 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

กลุ่มกิจการมีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

ช่ือกิจการ 

สถานท่ีหลักในการ
ประกอบธุรกิจ/

ประเทศที่จดทะเบียน
จัดตั้ง ลักษณะของธุรกิจ 

สัดส่วนของหุ้นสามัญท่ีถือโดยบริษัทใหญ่ 
(ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญท่ีแท้จริงโดย 
กลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญท่ีแท้จริงโดย 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ) 

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

         

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

- - 51.00 - 49.00 - 

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

- - 51.00 - 49.00 - 

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

- - 51.00 - 49.00 - 

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 เซอร์วสิ จ ากดั ประเทศไทย บริหารและบริการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 100.00 100.00 100.00 100.00 - - 
         

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

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) 1 จ  ากดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยงัไม่เร่ิมด าเนินกิจการ) 99.97 - 99.97 - 0.03 - 
         

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) 2 จ  ากดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยงัไม่เร่ิมด าเนินกิจการ) 99.97 - 99.97 - 0.03 - 
 

บริษทัย่อยขา้งตน้ได้รวมอยูใ่นการจดัท าขอ้มูลทางการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทัยอ่ยท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนท่ีถือหุ้นสามญั บริษทัใหญ่ไม่ไดถื้อหุ้นบุริมสิทธิ 
ของบริษทัยอ่ยท่ีรวมอยูใ่นกลุ่มกิจการ 
 

ยอดรวมของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 มีจ  านวน 7,165 ล้านบาท ซ่ึงเป็นส่วนของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ  ากัด จ านวน 5,212 ล้านบาท ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 
ของบริษทัยอ่ยอ่ืนไม่มีสาระส าคญั 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 ภายใต้เง่ือนไขของสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษทัย่อย กลุ่มกิจการได้น าใบหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทัย่อยจ านวน 16 บริษทั ใช้เป็นหลักทรัพยค์  ้าประกนัส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาว 
ของบริษทัยอ่ยเหล่านั้น (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 16 บริษทั 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พนับาท  
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด 7,159,771 
ลงทุนเพ่ิมในระหวา่งงวด 414,706 

เงินอุดหนุนบริษทัยอ่ยภายใตโ้ครงการผลประโยชน์พนกังาน 12,850 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด 7,587,327 

 
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จ ากดั 
 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จ ากัด ได้เรียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมเติม โดยบริษัทได้จ่ายช าระค่าหุ้นเพ่ิมเติมดังกล่าวตามสัดส่วน 
การลงทุนเดิมเป็นจ านวนเงินรวม 257.31 ลา้นบาท 
 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จ ากดั 
 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จ ากัด ได้เรียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมเติม โดยบริษัทได้จ่ายช าระค่าหุ้นเพ่ิมเติมดังกล่าวตามสัดส่วน 
การลงทุนเดิมเป็นจ านวนเงินรวม 78.45 ลา้นบาท 
 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จ ากดั 
 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จ ากัด ได้เรียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมเติม โดยบริษัทได้จ่ายช าระค่าหุ้นเพ่ิมเติมดังกล่าวตามสัดส่วน 
การลงทุนเดิมเป็นจ านวนเงินรวม 78.45 ลา้นบาท 
 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) 1 จ ากดั 
 
บริษทัไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) 1 จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่จ  านวน 9,997 หุ้น มูลค่าท่ีเรียกช าระ 25 บาท 
ต่อหุ้น เป็นจ านวนเงิน 0.25 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 99.97  
 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) 2 จ ากดั 
 
บริษทัไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) 2 จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่จ  านวน 9,997 หุ้น มูลค่าท่ีเรียกช าระ 25 บาท 
ต่อหุ้น เป็นจ านวนเงิน 0.25 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 99.97  
 
 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

 

 30 

7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพวี ี1 จ ากดั (เดมิช่ือ “บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วสิ (ระยอง) จ ากดั”) 
 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางตรงของบริษทัได้ขายส่วนได้เสีย จ  านวนร้อยละ 99.99 ในบริษทั อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ เอสพีวี 1 จ ากดั ให้แก่ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จ ากดั บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จ ากดั และ บริษทั อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จ ากดั ในสัดส่วนร้อยละ 33.33 ต่อบริษทั การขายส่วนไดเ้สียดงักล่าวท าให้สัดส่วนการถือหุ้นท่ีแทจ้ริงโดยกลุ่มกิจการใน  
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี 1 จ ากดั เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 51.19 เป็นร้อยละ 61.40  
 

บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จ ากดั 
 

บริษทัยอ่ยไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใหมจ่  านวน 9 บริษทั โดยมีรายละเอียดการลงทุนดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือกจิการ จ านวนหุ้น 
มูลค่าทีช่ าระต่อหุ้น  

(บาท) 
จ านวนเงนิลงทุนรวม 

(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ลงทุน 
(ร้อยละ) 

     

บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (บ าเหน็จณรงค)์ จ ากดั  509,997 35 17.85 51.00 
บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชะอ า) จ ากดั 509,997 35 17.85 51.00 
บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชยับาดาล) จ ากดั 509,997 35 17.85 51.00 
บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชนแดน) จ ากดั 509,997 35 17.85 51.00 
บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (นิคมค าสร้อย) จ ากดั  99,997 35 3.50 99.99 
บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ซบัใหญ่) จ ากดั 509,997 35 17.85 51.00 
บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ศรีบุญเรือง) จ ากดั 509,997 35 17.85 51.00 
บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (วานรนิวาส) จ ากดั  509,997 35 17.85 51.00 
บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ยางตลาด) จ ากดั 509,997 35 17.85 51.00 

 

8 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 
 

8(ก) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

ลกัษณะของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

ช่ือกจิการ 

สถานที่ประกอบ
ธุรกจิ/ประเทศที่ 
จดทะเบียนจัดตั้ง 

สัดส่วนของ
ส่วนได้เสีย
ทางอ้อม 
(ร้อยละ) 

ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ วธีิการวดัมูลค่า 

     

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า  
   อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

ประเทศไทย 29.97 หมายเหตุ 1 วิธีส่วนไดเ้สีย 

 

หมายเหตุ 1: กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า ท่ีกลุ่มกิจการ
ซ้ือหน่วยลงทุนทางออ้มผา่นทางบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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8 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

8(ก) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 พนับาท  
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด 1,504,329 
ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วม 68,189 
การลดทุนของบริษทัร่วม (138,605) 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม (157,036) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด 1,276,877 
 

8(ข) เงนิลงทุนในการร่วมค้า 
 

การร่วมคา้ดงัรายช่ือต่อไปน้ีมีทุนเรือนหุ้นทั้งหมดเป็นหุ้นสามญั ซ่ึงกลุ่มกิจการไดถื้อหุ้นทางตรง  
 

ลกัษณะของเงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
 

ช่ือกจิการ 

สถานที่ประกอบ
ธุรกจิ/ประเทศที่ 
จดทะเบียนจัดตั้ง 

สัดส่วนของ
ส่วนได้เสีย 
(ร้อยละ) ลกัษณะของธุรกจิ วธีิการวดัมูลค่า 

     

บริษทั บี.กริม เสนา โซลาร์ เพาเวอร์ จ  ากดั 
ซ่ึงประกอบดว้ยบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
    - บริษทั โซลาร์วา จ  ากดั 
    - บริษทั ทีพีเอส คอมเมอร์เช่ียล จ ากดั 

ประเทศไทย 49.00 ลงทุนในธุรกิจผลิตและ    
     จดัจ  าหน่ายไฟฟ้าจาก   
     พลงังานแสงอาทิตย ์

วิธีส่วนไดเ้สีย 

   
 

 

บริษทั บี.กริม ยนัฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จ  ากดั ประเทศไทย 49.00 ประกอบกิจการผลิตและ   
     จดัจ  าหน่ายไฟฟ้าจาก 
  พลงังานแสงอาทิตย ์

วิธีส่วนไดเ้สีย 

 

บริษทัร่วมคา้ทั้งสองแห่งเป็นบริษทัจ ากดัและหุ้นของบริษทัดงักล่าวไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาด 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในการร่วมคา้ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 

                  ข้อมูลทางการเงนิรวม   ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พนับาท  พนับาท  
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด 1,049,333 972,643 
ส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมคา้ 105,116 - 
เงินปันผลรับจากการร่วมคา้ (59,167) - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด 1,095,282 972,643 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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9 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ที่ดนิ อาคาร และ สินทรัพย์ ที่ดนิ อาคาร และ สินทรัพย์ 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด อุปกรณ์ ไม่มีตัวตน อุปกรณ์ ไม่มีตัวตน 

   วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  46,993,796 6,601,153 17,780 29,190 
การซ้ือเพ่ิมข้ึน 5,873,256 718,326 3,833 20,887 
การขายและตดัจ าหน่าย - สุทธิ (2,675) - - - 
การโอนเขา้ (ออก) (14,012) (23,804) - - 
การโอนท่ีดินเป็นสิทธิในการใชท่ี้ดิน (256,667) 256,667 - - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (1,920,517) (179,685) (2,806) (4,249) 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (9,440) (212,313) - - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ  50,663,741 7,160,344 18,807 45,828 

 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีมีราคาตามบญัชีจ านวน 40,840.84 ลา้นบาท ไดน้ าไปใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 11) 
 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ต้นทุนทางการเงินจ านวน 166.92 ล้านบาท ซ่ึงเกิดจากเงินกู้ยืมท่ีมีวตัถุประสงค ์
เฉพาะส าหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าไดถู้กบนัทึกรวมเป็นตน้ทุนของโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้างในขอ้มูลทางการเงินรวม กลุ่มกิจการใช้อตัรา 
การตั้งข้ึนเป็นทุนร้อยละ 3.10 ถึงร้อยละ 3.13 ต่อปี ในการค านวณต้นทุนท่ีรวมเป็นราคาทุนของโครงการระหว่างก่อสร้าง อตัราดังกล่าว 
เป็นอตัราตน้ทุนการกูย้มืระยะยาวท่ีเกิดจริงจากเงินกูย้มืท่ีน ามาใชเ้ป็นเงินทุนส าหรับโครงการนั้น 
 

10 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ 2,314,867 1,444,131 3,915 1,538 
เจา้หน้ีอ่ืน     
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง (หมายเหตุ 16.4)  3,686 3,700 378,604 118,760 
   - กิจการอ่ืน   567,236 647,225 103,643 10,731 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย      
   - สถาบนัการเงิน 443,742 275,787 95,200 53,938 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 16.4) 86,874 396,057 - - 
   - กิจการอ่ืน 605 818 605 818 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 190,625 537,789 3,995 6,293 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - สญัญาบริการระยะยาว 389,789 309,071 - - 

เงินปันผลคา้งจ่าย (หมายเหตุ 16.4) 68,472 - - - 

 4,065,896 3,614,578 585,962 192,078 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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11 เงนิกู้ยืม 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 195,774 - - 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะสั้นในรูปของตัว๋สญัญาใชเ้งินจ านวน 195.77 ลา้นบาท เงินกูย้มืมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
MLR ลบส่วนลดคงท่ีต่อปี โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าวแลว้ทั้งจ  านวนในระหวา่งไตรมาสท่ีสองของปี พ.ศ. 2560 
 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     
- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 1,702,341 2,480,914 98,864 556,188 

- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี - สุทธิ 34,541,943 46,998,098 1,810,593 6,146,114 

           รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 36,244,284 49,479,012 1,909,457 6,702,302 
     

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พนับาท  พนับาท 
   

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 49,479,012 6,702,302 
เงินกูย้มืเพ่ิมข้ึน 4,757,743 - 
จ่ายคืนเงินกูย้มื (17,083,356) (4,800,000) 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (943,127) - 
ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มื (72,501) - 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี 178,826 7,155 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (72,313) - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 36,244,284 1,909,457 

 
เงินกู้ยืมระยะยาวค ้ าประกันโดยหุ้นของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 7) การจดจ านองท่ีดินและโรงไฟฟ้าของกลุ่มกิจการ (หมายเหตุ 9) และ 
ค ้าประกนัโดย standby letter of credit ท่ีออกโดยบริษทัและบริษทัย่อย นอกจากน้ี กลุ่มกิจการตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดบางประการตาม 
ท่ีระบุไวใ้นสญัญาดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 
 
 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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11 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 
ในระหว่างไตรมาสท่ีสองของปี พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยสามแห่งของกลุ่มบริษทัได้แก่ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จ  ากดั บริษทั อมตะ  
บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จ ากดั และบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จ ากดั จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวก่อนถึงก าหนดทั้งจ  านวนเป็น
จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 6,991.19 ลา้นบาท และ 110.15 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (เทียบเท่ากบั 3,800.49 ลา้นบาท) นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยทั้งสามแห่ง
ไดจ่้ายช าระค่าธรรมเนียมในการคืนเงินกูย้มืก่อนถึงก าหนดเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 31.41 ลา้นบาท และ 1.64 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (เทียบเท่า
กบั 56.92 ลา้นบาท) และตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้ืมรอตดับญัชีท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัจ่ายคืนเงินกูท้ ั้งจ  านวนเป็นจ านวนรวม
ทั้งส้ิน 144  ล้านบาท ค่าธรรมเนียมและค่าตดัจ าหน่ายดงักล่าวแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560     
 
ในระหว่างไตรมาสท่ีสามของปี พ.ศ. 2560 บริษัทได้จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนถึงก าหนดเป็นจ านวนเงินรวมทั้ งส้ิน 4,600 ล้านบาท 
นอกจากน้ี บริษทัไดต้ดัจ  าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้ืมรอตดับญัชีท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัจ่ายคืนเงินกูเ้ป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 5.27 ลา้นบาท 
ค่าตดัจ าหน่ายดงักล่าวแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560  
 
วงเงนิกู้ยืม 
 
กลุ่มกิจการและบริษทัมีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดใ้ชด้งัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั     
   - ครบก าหนดภายใน 1 ปี 713,084 139,960 87,760 - 
   - ครบก าหนดเกิน 1 ปี 1,911,408 6,656,959 670,648 87,760 

 2,624,492 6,796,919 758,408 87,760 
 

วงเงินกู้ยืมท่ีจะครบก าหนดภายในหน่ึงปี เป็นวงเงินกู้ยืมของแต่ละปีท่ีจะมีการทบทวนตามวาระ ส่วนวงเงินกูย้ืมอ่ืนได้รับมาเพ่ือใช้ในการ 
ขยายการด าเนินงานของกลุ่มกิจการและบริษทั 
 

12 หุ้นกู้ - สุทธิ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

หุ้นกู ้ 17,000,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 
หกั  ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี (25,693) (10,922) (7,221) (10,922) 

รวมหุ้นกู ้ 16,974,307 5,489,078 5,492,779 5,489,078 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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12 หุ้นกู้ - สุทธิ (ต่อ) 
 
การเปล่ียนแปลงของหุ้นกูส้ามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พนับาท  พนับาท 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 5,489,078 5,489,078 
การออกหุ้นกูเ้พ่ิม 11,500,000 - 
ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู ้ (19,039) - 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี 4,268 3,701 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 16,974,307 5,492,779 

 
รายละเอยีดของหุ้นกู้ 
 
1) เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาทจ านวน 2 ชุด รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ชุดท่ี 1  หุ้นกูมู้ลค่า 2,300 ลา้นบาท มีก าหนดไถ่ถอนเม่ือครบก าหนด 2 ปี ในวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561 หุ้นกูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี          

และมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน 
 ชุดท่ี 2  หุ้นกูมู้ลค่า 3,200 ลา้นบาท มีก าหนดไถ่ถอนเม่ือครบก าหนด 3 ปี ในวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิไถ่ถอนก่อน        

ครบก าหนดไถ่ถอนได ้หุ้นกูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี และมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน 
 

บริษทัตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดับางประการตามท่ีไดก้  าหนดไว ้อาทิเช่น การด ารงอตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ
ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา เป็นตน้ 
 

2) เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2560 บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี 1 จ ากดั (“ABPSPV1”) (เดิมช่ือ “บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
เซอร์วิส (ระยอง) จ  ากดั”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มไดอ้อกหุ้นกูป้ระเภทมีผูค้  ้าประกนั ในสกุลเงินบาทเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 11,500 ลา้นบาท 
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ชุดที่ 
จ านวน  

(ล้านบาท) 
 

วนัครบก าหนดไถ่ถอน 
อายุ  
(ปี) 

อตัราดอกเบีย้  
(ร้อยละ) 

 
ก าหนดช าระดอกเบีย้ 

      

1 1,800 21 เมษายน พ.ศ. 2563 3 2.68 ทุก 6 เดือน เร่ิมจากวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
2 600 21 เมษายน พ.ศ. 2564 4 3.00 ทุก 6 เดือน เร่ิมจากวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
3 1,500 21 เมษายน พ.ศ. 2565 5 3.25 ทุก 6 เดือน เร่ิมจากวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
4 900 21 เมษายน พ.ศ. 2566 6 3.58 ทุก 6 เดือน เร่ิมจากวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
5 900 21 เมษายน พ.ศ. 2567 7 3.76 ทุก 6 เดือน เร่ิมจากวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

6 1,000 21 เมษายน พ.ศ. 2569 9 4.01 ทุก 6 เดือน เร่ิมจากวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

7 1,500 21 เมษายน พ.ศ. 2570 10 4.17 ทุก 6 เดือน เร่ิมจากวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

8 800 21 เมษายน พ.ศ. 2571 11 4.33 ทุก 6 เดือน เร่ิมจากวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

9 1,000 21 เมษายน พ.ศ. 2572 12 4.35 ทุก 6 เดือน เร่ิมจากวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

10 600 21 เมษายน พ.ศ. 2573 13 4.48 ทุก 6 เดือน เร่ิมจากวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

11 900 21 เมษายน พ.ศ. 2575 15 4.79 ทุก 6 เดือน เร่ิมจากวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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12 หุ้นกู้ - สุทธิ (ต่อ) 
 
รายละเอยีดของหุ้นกู้ (ต่อ) 
 
บริษทัยอ่ยจ านวน 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จ  ากดั บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จ  ากดั และบริษทั อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จ  ากดั เป็นผูค้  ้าประกนัหุ้นกูด้งักล่าว โดย บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี 1 จ  ากดั จะด าเนินการให้ผูค้  ้าประกนัปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดับางประการ ตามท่ีไดก้  าหนดไว ้อาทิเช่น การด ารงอตัราส่วนของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของเจา้ของตาม
อตัราท่ีระบุในสญัญา 
 

13 ทุนเรือนหุ้น 

 ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและช าระแล้ว 

ส่วนเกนิ 

 มูลค่าหุ้นสามัญ 

 หุ้น พนับาท หุ้น พนับาท พนับาท 
      

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 2,700,000,000 5,400,000 1,890,000,000 3,780,000 - 
การออกหุ้น - - 716,900,000 1,433,800 10,036,600 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้น - - - - (392,560) 

วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 2,700,000,000 5,400,000 2,606,900,000 5,213,800 9,644,040 

 
เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษทัรับช าระค่าหุ้นสามญัท่ีน าเสนอขายต่อประชาชนคร้ังแรกส าหรับหุ้นจ านวน 651,800,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 2 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 16 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 10,428.80 ลา้นบาท จดัเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจ านวน 
9,125.20 ล้านบาท หุ้นสามญัของบริษทัได้เร่ิมเขา้ท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษทั
บนัทึกค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการออกหุ้นจ านวน 392.56 ล้านบาท เป็นรายการหักในบญัชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั บริษทัได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนกับ
กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2560  
 
เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษทัรับช าระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมเติมส าหรับหุ้นส่วนเกิน (Over-allotment) ส าหรับหุ้นจ านวน 65,100,000 หุ้น ซ่ึงมี
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 2 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 16 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 1,041.60 ล้านบาท จดัเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั
จ านวน 911.40 ลา้นบาท บริษทัจดทะเบียนทุนท่ีช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  
 
ทั้งน้ี หุ้นท่ีเสนอขายต่อประชาชนคร้ังแรกจ านวน 10,100,900 หุ้น ได้ถูกจดัสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษทัตามเง่ือนไขของ
โครงการผลตอบแทนพิเศษแก่พนกังาน (Special Remuneration Scheme) ในจ านวนน้ีเป็นหุ้นท่ีบริษทัช าระค่าหุ้นเพ่ือให้แก่กรรมการและพนักงาน
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยจ านวน 4,976,000 หุ้น ท่ีราคาหุ้นละ 16 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 79.61 ลา้นบาท และหุ้นท่ีบริษทัยอ่ยช าระค่าหุ้นให้แก่
บริษทัเพ่ือให้แก่พนกังานของบริษทัยอ่ยจ านวน 5,124,900 หุ้น ท่ีราคาหุ้นละ 16 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 89.74 ลา้นบาท 
 
 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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14 ภาษเีงนิได้ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 80,705 74,913 - - 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,087 (26,644) (41) (39) 

ภาษีเงินได ้ 83,792 48,269 (41) (39) 

 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 212,563 192,977 - - 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (8,679) (46,816) (817) (115) 

ภาษีเงินได ้ 203,884 146,161 (817) (115) 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลไดต้ั้งคา้งจ่ายโดยใชวิ้ธีการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัก าไรรวมทั้งปีท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึน ประมาณการอตัราภาษีเงินไดแ้ทจ้ริงถวัเฉล่ียส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 ส าหรับขอ้มูลทางการเงินรวม
ระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลคืออตัราร้อยละ 7.9 และอตัราร้อยละ 0 ตามล าดบั (พ.ศ. 2559 : อตัราร้อยละ 5.6 
และอัตราร้อยละ 0 ตามล าดับ) อตัราภาษีเงินได้แท้จริงถัวเฉล่ียส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ส าหรับข้อมูล 
ทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลคืออตัราร้อยละ 6.7 และอตัราร้อยละ 0 ตามล าดบั (พ.ศ. 2559 : 
อตัราร้อยละ 5.6 และอตัราร้อยละ 0 ตามล าดบั) 
 

15 เงนิปันผล 
 
พ.ศ. 2560 
 
เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท ส าหรับ 
หุ้นจ านวน 1,890,000,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 120.96 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ในวนัท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 
พ.ศ. 2559 
 
เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 2.38 บาท ส าหรับ 
หุ้นจ านวน 37,800,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 89.96 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ในวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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16 รายการกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (สิงคโปร์) พีทีอี. แอลทีดี. และคุณฮาราลด์ ลิงค ์ซ่ึงถือหุ้นในบริษทั คิดเป็นจ านวน
ร้อยละ 33.99 และ 28.37 ตามล าดบั และบริษทัถูกควบคุมโดยคุณฮาราลด์ ลิงค์ ขอ้มูลของบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ของบริษทั
เปิดเผยในหมายเหตุ 7 และหมายเหตุ 8 ตามล าดบั 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
16.1 รายได้และรายได้อ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

รายได้     
   รายไดจ้ากการขาย     

       บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 6,569 6,137 - - 

     
   รายไดค้่าบริการ     
      บริษทัยอ่ย - - 37,896 120,460 

      กิจการร่วมคา้ 2,000 - 2,000 - 

 2,000 - 39,896 120,460 

     
รายได้อ่ืน     
   ดอกเบ้ียรับจาก     
      บริษทัยอ่ย - - 66,824 19,928 

      บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 2,973 3,573 2,973 3,573 

 2,973 3,573 69,797 23,501 

     
เงนิปันผลรับ     

   บริษทัยอ่ย - - 160,896 232,149 

 
 

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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16 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
16.1 รายได้และรายได้อ่ืน (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

รายได้     
   รายไดจ้ากการขาย     

       บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 18,567 21,132 - - 

     
   รายไดค้่าบริการ     
      บริษทัยอ่ย - - 122,259 224,130 

      กิจการร่วมคา้ 7,200 4,000 7,200 4,000 

 7,200 4,000 129,459 228,130 

รายได้อ่ืน     
    ดอกเบ้ียรับจาก     
      บริษทัยอ่ย - - 139,459 40,372 
      บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 9,950 11,648 9,950 11,648 

 9,950 11,648 149,409 52,020 

     
เงนิปันผลรับ     
   บริษทัยอ่ย - - 700,298 531,145 

 
 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
16.2  ค่าใช้จ่าย  
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

การซ้ือน ้าดิบ      

   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 53,598 52,167 - - 
     

ตน้ทุนทางการเงิน     
   บริษทัร่วม 86,875 88,225 - - 

   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการและผูถื้อหุ้นใหญ่ 33,149 - 33,149 - 

 120,024 88,225 33,149 - 
     

การซ้ือท่ีดิน     

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 36,000 - 36,000 - 
     

ค่าเช่าและค่าบริการส านกังาน      

   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 8,680 6,966 - - 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

การซ้ือน ้าดิบ      

   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 162,606 150,687 - - 
     

ตน้ทุนทางการเงิน     
   บริษทัร่วม 263,258 285,773 - - 

   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการและผูถื้อหุ้นใหญ่ 41,952 - 41,952 - 

 305,210 285,773 41,952 - 
     

การซ้ือท่ีดิน     

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 36,000 - 36,000 - 
     

ค่าเช่าและค่าบริการส านกังาน      

   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 23,277 20,033 - - 

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
16.3  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

ลูกหนีก้ารค้า     
   บริษทัยอ่ย - - 23,334 91,283 
   กิจการร่วมคา้ - 4,323 - 4,323 
   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 355 382 - - 

 355 4,705 23,334 95,606 

ดอกเบีย้ค้างรับ     
   บริษทัยอ่ย - - 181,204 59,792 

     
ลูกหนีอ่ื้น     
   บริษทัยอ่ย - - 1,254,681 1,214,291 
   กิจการร่วมคา้ 27,615 24,616 27,615 24,616 
   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - 12 - - 

 27,615 24,628 1,282,296 1,238,907 

     
เงนิปันผลค้างรับ     
   บริษทัยอ่ย - - 101,729 - 

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
16.4  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

เจ้าหนีอ่ื้น     
   บริษทัยอ่ย - - 377,492 118,556 
   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 3,686 3,700 1,112 204 

 3,686 3,700 378,604 118,760 

     
ดอกเบีย้ค้างจ่าย     
   บริษทัร่วม 86,874 396,057 - - 

     
เงนิปันผลค้างจ่าย     
   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 68,472 - - - 

 
16.5  เงนิให้กู้ระยะส้ันแก่บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 6,670,808 5,062,000 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 207,000 268,000 207,000 268,000 

 207,000 268,000 6,877,808 5,330,000 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 เงินให้กูร้ะยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ MLR ลบส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : ร้อยละ MLR ลบส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปี) 
 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

16.6  เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เกีย่วข้องกนั 
 
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษทัได้ท  าสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นจากกรรมการและผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัในสกุลเงินบาทเป็น
จ านวนเงินรวม 1,360 ล้านบาท เงินกู้ยืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบอตัราส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปี มีก าหนดช าระคืนดอกเบ้ียและ 
เงินตน้เม่ือทวงถาม โดยบริษทัไดจ่้ายคืนเงินกูย้ืมและตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้ืมรอตดับญัชีดงักล่าวทั้งจ  านวนใน
ระหวา่งไตรมาสท่ีสามของปี พ.ศ. 2560 
 

16.7  เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

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

 พนับาท  พนับาท 

บริษทัร่วม   
   ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 527,000 462,500 
   เงินกูย้มืระยะยาว  3,558,000 4,085,000 

 4,085,000 4,547,500 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 พนับาท  

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560  
มูลค่าตามบญัชีตน้งวด 4,547,500 
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (462,500) 

มูลค่าตามบญัชีส้ินงวด 4,085,000 

 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคือ สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ซ่ึงครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2565  
เงินตน้และดอกเบ้ียมีก าหนดช าระคืนทุกๆรอบระยะเวลา 6 เดือน สญัญาดงักล่าวจะส้ินสุดในวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 
 
ตามเง่ือนไขในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า เม่ือครบวนัส้ินสุดของสัญญาหากมีจ านวนท่ีค้างช าระ 
แก่กองทุนรวมฯตามสญัญาอยู ่ให้ถือวา่ภาระหน้ีสินของกลุ่มกิจการบนส่วนท่ีคา้งอยูด่งักล่าวเป็นอนัส้ินสุดลง 
 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
16.8 ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 

 
ผูบ้ริหารส าคญัของบริษทั รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดับบริหารหรือไม่) คณะผูบ้ริหารระดบัสูง เลขานุการบริษทั  
และหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนท่ีจ่ายหรือคา้งจ่ายส าหรับผูบ้ริหารส าคญัมีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท  พนับาท 
   

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 18,234 18,557 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 407 1,051 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 3 4 

ผลประโยชน์ของผูบ้ริหารส าคญัท่ีจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 9,207 - 

 27,851 19,612 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท  พนับาท 
   

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 99,611 63,144 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,223 6,161 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 9 11 

ผลประโยชน์ของผูบ้ริหารส าคญัท่ีจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 15,243 - 

 116,086 69,316 

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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17 ภาระผูกพนัและสัญญาที่มีสาระส าคญั 
 
ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่มีภาระผกูพนัและสัญญาต่างๆ ท่ีแตกต่างจากงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 อยา่งเป็นสาระส าคญั ยกเวน้สญัญาดงัต่อไปน้ี 
 
ก) เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 บริษัทได้ลงนามในสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินจากผู ้จะขายท่ีดินรายหน่ึง โดยสัญญาดังกล่าว 

มีมูลค่า 290 ลา้นบาท เพื่อวตัถุประสงคใ์นการใชท่ี้ดินเพ่ือการพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าในอนาคต โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
บริษทัช าระเงินมดัจ าค่าท่ีดินภายใตส้ญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินดงักล่าวเป็นจ านวนเงินรวม 43.5 ลา้นบาท 
 

ข) เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ตกลงในสัญญาก่อสร้างอาคารกับผู ้รับจ้างรายหน่ึง โดยสัญญาดังกล่าว 
มีมูลค่ารวม 35.65 ลา้นบาท 
 

ค) เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ตกลงในสัญญาก่อสร้างอาคาร Terminal Substation และ Gas Pipeline and 
Metering & Regulating Station กบัผูรั้บจา้งสามราย โดยสญัญาดงักล่าวมีมูลค่ารวม 144.62 ลา้นบาท 
 

ง) เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ตกลงในสัญญาจดัซ้ือและติดตั้ งอุปกรณ์ Switchyard กับผูรั้บจ้างรายหน่ึง  
โดยสญัญาดงักล่าวมีมูลค่ารวม 39.48 ลา้นบาท  
 

จ) เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดต้กลงในสญัญาจดัซ้ือ Power Transformers กบัผูข้ายรายหน่ึง โดยสญัญาดงักล่าว
มีมูลค่ารวม 51 ลา้นบาท 
 

ฉ) เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงได้ตกลงในสัญญาจดัซ้ือและติดตั้งอุปกรณ์  Hydraulics Mechanical Equipment 
กบัผูข้ายรายหน่ึง โดยสญัญาดงักล่าวมีมูลค่ารวม 81.38 ลา้นบาท 
 

ช) เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ตกลงในสัญญาก่อสร้าง Terminal Substation กบัผูรั้บจา้งรายหน่ึง โดยสัญญา
ดงักล่าวมีมูลค่ารวม 77 ลา้นบาท  
 

ซ) เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษทัไดต้กลงในสัญญาร่วมลงทุนกบัผูร่้วมทุนรายหน่ึงเพ่ือร่วมลงทุนในโครงการระบบสายส่งไฟฟ้า
ในประเทศกมัพชูา โดยบริษทัร่วมทุนดงักล่าวยงัไม่ถูกจดัตั้ง 
 

ฌ) เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษทัได้ตกลงในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว ส าหรับวงเงินกู้ยืมรวม 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ือใช้
ส าหรับพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน วงเงินกู้ยืมดงักล่าวมีอาย ุ36 เดือนนบัจากวนัท่ีเขา้ท าสัญญาเงินกู้ยืม โดยมีก าหนด
ช าระคืนดอกเบ้ียและเงินตน้ทุกหกเดือนและมีอตัราดอกเบ้ียท่ีต่างกนัข้ึนกบัลกัษณะของโครงการท่ีจะน าเงินกูย้มืไปลงทุน 
 

ญ) เม่ือวนัท่ี 4 กันยายน พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ตกลงในสัญญาจดัซ้ือและติดตั้งอุปกรณ์ Steel Penstock กับผูข้ายรายหน่ึง  
โดยสญัญาดงักล่าวมีมูลค่าสญัญาทั้งส้ิน 23 ลา้นบาท และ 0.22 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 
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