
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2561



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) ซึ� งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน 

เฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี�ยนแปลง

ส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ� งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ

ในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี� ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที�  34

เรื� อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจ้าไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ� งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงิน

และบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื�น การสอบทานนี� มีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี

ทาํให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื�อมั�นว่าจะพบเรื� องที�มีนัยสําคญัทั�งหมดซึ� งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดงันั�นขา้พเจ้าจึงไม่อาจแสดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที�สอบทานได้

ข้อสรุป

ขา้พเจา้ไม่พบสิ�งที�เป็นเหตุให้เชื�อว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั

ขจรเกยีรติ  อรุณไพโรจนกลุ

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3445

กรุงเทพมหานคร 

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17,028,743 18,209,461 6,969,096 7,168,722

เงินฝากธนาคารที�มีขอ้จาํกดัในการเบิกถอนภายในหนึ�งปี 240,110 620,864 - -

เงินลงทุนระยะสั�น 366,017 346,039 - -

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - สุทธิ 5 5,137,200 4,669,942 1,131,409 1,690,296

เงินใหกู้ร้ะยะสั�นแก่บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 13.5 197,240 207,000 5,157,996 5,087,756

อะไหล่และวสัดุสาํรองคลงั - สุทธิ 880,057 877,918 - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 924,013 906,235 22,947 27,401

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 24,773,380 25,837,459 13,281,448 13,974,175

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที�มีขอ้จาํกดัในการเบิกถอนเกินกวา่หนึ�งปี 236,432 236,871 - -

เงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 13.6 - - 1,576,666 1,137,948

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 - - 7,918,314 7,752,864

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 (ก) 1,200,287 1,358,033 - -

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 (ข) 1,201,011 1,069,544 1,072,501 972,661

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 4,902 4,902 - -

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 8 52,184,386 51,469,852 28,359 25,198

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 8 7,268,272 7,203,803 64,221 61,769

เงินมดัจาํค่าซื�อที�ดิน 1,368,400 1,369,560 - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 157,357 100,852 3,450 1,784

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 621,386 589,961 64,080 51,072

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 64,242,433 63,403,378 10,727,591 10,003,296

รวมสินทรัพย์ 89,015,813 89,240,837 24,009,039 23,977,471

กรรมการ _____________________________________

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

2



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 10 100,000 - - -

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 9 3,826,456 4,491,898 518,564 466,372

เงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการอื�น 38,011 38,844 38,011 38,844

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี - สุทธิ 10 1,876,042 1,844,656 298,864 198,864

ส่วนของหุน้กูที้�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี - สุทธิ 11 2,298,679 2,298,073 2,298,679 2,298,073

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 13.7 616,000 527,000 - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 137,293 67,664 - -

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 189,504 179,228 1,401 4,884

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 9,081,985 9,447,363 3,155,519 3,007,037

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 10 34,116,611 34,996,477 1,511,160 1,710,879

หุน้กู ้- สุทธิ 11 14,678,642 14,677,765 3,196,481 3,195,917

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 13.7 3,250,000 3,558,000 - -

หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 93,580 85,552 - -

ประมาณการหนี� สินการรื�อถอนสินทรัพย์ 262,215 233,859 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 201,723 175,435 17,248 8,921

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 385,912 322,608 - -

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 52,988,683 54,049,696 4,724,889 4,915,717

รวมหนี�สิน 62,070,668 63,497,059 7,880,408 7,922,754

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

3



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 

หุน้สามญั 2,700,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 2 บาท 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 2,606,900,000 หุน้ ชาํระแลว้เตม็มูลค่า 5,213,800 5,213,800 5,213,800 5,213,800

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 9,644,040 9,644,040 9,644,040 9,644,040

สาํรองหุน้เพื�อโครงการผลประโยชน์พนกังานที�ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ (169,355) (169,355) (79,616) (79,616)

ทุนสาํรองอื�น - การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 48,246 36,927 25,896 20,863

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 196,385 196,385 196,385 196,385

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,717,639 4,005,015 1,128,126 1,059,245

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ (371,752) (273,559) - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 19,279,003 18,653,253 16,128,631 16,054,717

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 7,666,142 7,090,525 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 26,945,145 25,743,778 16,128,631 16,054,717

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 89,015,813 89,240,837 24,009,039 23,977,471

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

4



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 7,908,640 7,438,231 243,596 48,566

รายไดจ้ากการก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสัมปทาน 247,031 212,678 - -

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 8,155,671 7,650,909 243,596 48,566

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (6,216,747) (5,833,117) (25,251) (5,758)

ตน้ทุนการก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสัมปทาน (220,914) (177,231) - -

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (6,437,661) (6,010,348) (25,251) (5,758)

กาํไรขั�นต้น 1,718,010 1,640,561 218,345 42,808

รายไดอื้�น 21,861 10,824 52,952 141,342

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (309,336) (286,931) (40,073) (22,776)

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี�ยน (93,339) (13,246) (80,656) 897

ตน้ทุนทางการเงิน (145,075) (242,772) (80,911) (144,457)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 7 50,283 65,057 - -

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,242,404 1,173,493 69,657 17,814

ภาษีเงินได้ 12 (39,302) (75,554) 1,177 735

กาํไรสําหรับงวด 1,203,102 1,097,939 70,834 18,549

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิจากภาษี (16,290) - (1,953) -

รายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (104,480) (101,893) - -

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,082,332 996,046 68,881 18,549

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 722,563 679,031 70,834 18,549

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 480,539 418,908 - -

1,203,102 1,097,939 70,834 18,549

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 614,431 596,325 68,881 18,549

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 467,901 399,721 - -

1,082,332 996,046 68,881 18,549

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 0.28 0.36 0.03 0.01

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

5



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2561

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ผลต่างของอตัรา การเปลี�ยนแปลง รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที�

ทุนที�ออกและ จัดสรรแล้ว แลกเปลี�ยนจากการ ส่วนได้เสียของบริษทั อื�นของส่วน ผู้เป็นเจ้าของของ ไม่มอีาํนาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว - สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร แปลงค่างบการเงนิ ใหญ่ในบริษทัย่อย ของเจ้าของ บริษทัใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

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

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 

31 มนีาคม พ.ศ. 2560

การเพิ�มทุนของบริษทัยอ่ย - - - - - - - 503,201 503,201

เงินปันผล - - - - - - - (99,552) (99,552)

การเปลี�ยนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่

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

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - 679,031 (82,706) - (82,706) 596,325 399,721 996,046

ยอดคงเหลือสิ�นงวด 

วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 3,780,000 137,797 2,736,885 (83,942) (74,269) (158,211) 6,496,471 6,437,299 12,933,770

ข้อมูลทางการเงนิรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

กาํไรสะสม
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

สํารองหุ้นเพื�อ ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

โครงการผลประโยชน์ ทุนสํารองอื�น ผลต่างของอตัรา การเปลี�ยนแปลง รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที�

ทุนที�ออกและ ส่วนเกนิมูลค่า พนักงานโดยใช้หุ้น - การจ่ายโดยใช้หุ้น จัดสรรแล้ว แลกเปลี�ยนจากการ ส่วนได้เสียของบริษทั อื�นของส่วน ผู้เป็นเจ้าของของ ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ เป็นเกณฑ์ เป็นเกณฑ์ - สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร แปลงค่างบการเงิน ใหญ่ในบริษทัย่อย ของเจ้าของ บริษทัใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือต้นงวด

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 5,213,800 9,644,040 (169,355) 36,927 196,385 4,005,015 (199,289) (74,270) (273,559) 18,653,253 7,090,525 25,743,778

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 

31 มีนาคม พ.ศ. 2561

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 11,319 - - - - - 11,319 - 11,319

การเพิ�มทุนของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - 107,716 107,716

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 712,624 (98,193) - (98,193) 614,431 467,901 1,082,332

ยอดคงเหลือสิ�นงวด 

วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 5,213,800 9,644,040 (169,355) 48,246 196,385 4,717,639 (297,482) (74,270) (371,752) 19,279,003 7,666,142 26,945,145

ข้อมูลทางการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

กาํไรสะสม
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บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2561

สํารองหุ้นเพื�อ

โครงการผลประโยชน์ ทุนสํารองอื�น จัดสรรแล้ว

ทุนที�ออกและ ส่วนเกนิมูลค่า พนักงานโดยใช้หุ้น - การจ่ายโดยใช้หุ้น - สํารองตาม รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามญั เป็นเกณฑ์ เป็นเกณฑ์ กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวดสามเดือน

สิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2560

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 18,549 18,549

ยอดคงเหลือสิ�นงวด วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 3,780,000 - - - 137,797 85,565 4,003,362

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 5,213,800 9,644,040 (79,616) 20,863 196,385 1,059,245 16,054,717

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวดสามเดือน

สิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2561

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 5,033 - - 5,033

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 68,881 68,881

ยอดคงเหลือสิ�นงวด วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2561 5,213,800 9,644,040 (79,616) 25,896 196,385 1,128,126 16,128,631

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวด 1,242,404 1,173,493 69,657 17,814

รายการปรับปรุง

- ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 8 725,440 690,038 4,333 2,093

- ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มื

และหุน้กูร้อตดับญัชี 9,467 11,973 1,451 2,160

- ค่าเผื�ออะไหล่และวสัดุสาํรองคลงัเคลื�อนไหวชา้ 11,901 15,327 - -

- กาํไรจากการขายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (10) - - -

- ดอกเบี�ยรับ (14,973) (8,982) (52,862) (36,763)

- ดอกเบี�ยจ่าย 601,492 723,826 79,405 143,177

- ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 7,618 5,296 5,886 205

- ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 7,225 - 939 -

- ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น (399,703) (433,294) 69,773 45,858

- เงินปันผลรับ - - - (104,448)

- ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 7 (ก), 7 (ข) (50,283) (65,057) - -

- รายไดจ้ากการก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (247,031) (212,678) - -

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน

ลดลง(เพิ�มขึ�น)ในสินทรัพยด์าํเนินงาน

- ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (1,388,491) 1,134,096 (235,963) (61,567)

- อะไหล่และวสัดุสาํรองคลงั (11,455) (25,512) - -

- สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (20,689) 77,846 5,633 1,536

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 10,203 (18,852) 23,593 25

เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในหนี� สินดาํเนินงาน

- เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 792,340 94,223 4,495 10,483

- หนี� สินหมุนเวียนอื�น 13,365 (75,886) (3,483) (19,301)

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - (29) - -

- หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 63,507 (20,468) - -

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 1,352,327 3,065,360 (27,143) 1,272

- เงินสดรับจากดอกเบี�ย 14,666 17,673 2,504 3,469

- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (17,085) (22,170) (1,181) (3,438)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 1,349,908 3,060,863 (25,820) 1,303

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที�มีขอ้จาํกดัในการเบิกถอนลดลง 381,192 433,482 - -

เงินสดรับ(จ่าย)สาํหรับเงินลงทุนระยะสั�น (19,978) 732,956 - -

เงินสดรับชาํระจากเงินใหกู้ร้ะยะสั�นแก่บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 28,000 - 28,000 -

เงินสดจ่ายเพื�อเงินใหกู้ร้ะยะสั�นแก่บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (18,240) - (98,240) (147,000)

เงินสดจ่ายเพื�อเงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - (438,718) -

เงินสดจ่ายเพื�อเพิ�มเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 - - (160,034) (78,948)

เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 (ก) 32,638 72,971 - -

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 (ข) (99,840) - (99,840) -

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,119,446) (1,301,670) (2,651) (2,714)

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (22,718) (12,400) (8,437) (8,295)

เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 966 - - -

เงินสดรับคืนมดัจาํค่าซื�อที�ดิน 1,160 - - -

เงินสดจ่ายมดัจาํค่าซื�อที�ดิน - (43,500) - -

เงินปันผลรับ 82,130 18,702 843,920 -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (754,136) (99,459) 64,000 (236,957)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

เงินสดรับจากการเพิ�มทุนในบริษทัยอ่ย 107,716 444,805 - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 10 100,000 267,192 - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 312,373 1,467,294 - -

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน - (422,000) - -

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 (651,812) (642,366) (100,000) -

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 13.7 (219,000) (243,500) - -

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มื 10 (36,601) - (36,601) -

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (479,655) - - -

ดอกเบี�ยจ่าย (826,579) (1,073,479) (30,597) (93,991)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,693,558) (202,054) (167,198) (93,991)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (1,097,786) 2,759,350 (129,018) (329,645)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 18,209,461 8,322,125 7,168,722 1,068,995

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน (82,932) (33,030) (70,608) -

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดสิ�นงวด 17,028,743 11,048,445 6,969,096 739,350

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

10



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ข้อมูลเพิ�มเตมิ :

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

เจา้หนี�จากการซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 337,481 108,471 4,383 3,794

ภาระผกูพนัจากประมาณการรื�อถอนสินทรัพย์ 28,356 1,745 - -

เจา้หนี�จากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 - - 32 -

การเพิ�มทุนในบริษทัยอ่ย - 58,396 - -

ลูกหนี�จากการลดทุนของบริษทัร่วม 7 (ก) 32,996 - - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามสญัญาสมัปทาน 247,031 212,678 - -

เงินปันผลคา้งรับ 55,687 92,678 - 104,448

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

11



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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1 ข้อมูลทั�วไป

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ� งจดัตั�งขึ�น

และดําเนินกิจการในประเทศไทย โดยมีที� อยู่ที� จดทะเบียนไว้คือ เลขที�  5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย 

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ”

กลุ่มกิจการประกอบกิจการโดยมีธุรกิจหลัก คือ ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหน่วยงานรัฐบาลและผู ้ใช้ไฟฟ้าในเขต

นิคมอุตสาหกรรมทั�งในประเทศและต่างประเทศ

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี� ได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2561 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลที�นาํเสนอนี�ไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

2 นโยบายการบัญชี 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิ

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลได้จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที� 34 เรื� อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของ และ

งบกระแสเงินสด)ไดน้าํเสนอในรูปแบบที�สอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซึ� งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย 

ฉบบัที� 1 เรื�อง การนาํเสนองบการเงิน  ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมายเหตุ

ประกอบขอ้มูลทางการเงินเพิ�มเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�ออกภายใต้

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�ควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ�นจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ภาษาไทยที�จดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีที�มีเนื�อความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใช้ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั

นโยบายการบญัชีที�ใช้ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีที�ใช้ในการจดัทาํ

งบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

รายจ่ายที�เกิดขึ�นเป็นครั� งคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีโดยใช้เกณฑเ์ดียวกบั

การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัสิ�นงวดปีบญัชี

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั�งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัที�ใชก้บัผลกาํไรรวมทั�งปีที�คาดวา่จะได้



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที�เกี�ยวข้อง

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที�มีการปรับปรุงใหม่ซึ� งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้ใน

หรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที�มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั และเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกิจการมีดงัต่อไปนี�  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื�น

   (ปรับปรุง 2560) 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลง

ในหนี� สินของกิจการที�เกิดขึ�นจากกิจกรรมจดัหาเงินทั�งที�เป็นรายการที�เป็นเงินสดและรายการที�ไม่ใช่เงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที�  12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนในเรื� องวิธีการบญัชีสําหรับภาษีเงินได้

รอตดับัญชีกรณีมีสินทรัพยที์�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที�มีจาํนวนตํ�ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเรื� อง

ดงัต่อไปนี�

- กรณีสินทรัพยที์�วดัด้วยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าต ํ�ากว่าฐานภาษีของสินทรัพยน์ั�น จะถือว่ามีผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้

หกัภาษีเกิดขึ�น

- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพยใ์น

มูลค่าที�สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีได ้

- ในกรณีที�กฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกดัเกี�ยวกบัแหล่งที�มาของกาํไรทางภาษี ที�สามารถใช้ประโยชน์สินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทที�กาํหนด การพิจารณาการจะไดใ้ช้ประโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอตดับญัชีจะตอ้งนาํไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีที�เป็นประเภทเดียวกนัเท่านั�น

- ในการประมาณกาํไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนที�ใช้หักภาษีที�เกิดจากการกลับรายการของผลแตกต่าง

ชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีนั�น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชดัเจนว่าการเปิดเผยตามขอ้กาํหนด

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี�  ให้ถือปฏิบติักบัส่วนไดเ้สียที�ถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขาย 

ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป 

กลุ่มกิจการไม่ไดรั้บผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุงดงักล่าว

มาถือปฎิบติั 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที�เกี�ยวข้อง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ� งจะมีผลบงัคบัใช้สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้ในหรือหลงัวนัที� 

1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซึ� งกลุ่มกิจการไม่ได้นาํมาตรฐานฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบติั

ก่อนวนับงัคบัใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 เรื�อง รายไดจ้ากสญัญาที�ทาํกบัลูกคา้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 ไดใ้ห้ขอ้กาํหนดสาํหรับการรับรู้รายได ้โดยให้ใช้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบันี�แทนมาตรฐานต่อไปนี�

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง สญัญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง รายได้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื�อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้

ฉบบัที� 13 (ปรับปรุง 2560) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื�อง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์

ฉบบัที� 15 (ปรับปรุง 2560) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื�อง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้

ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2560) 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 เรื�อง รายได ้- รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา

    (ปรับปรุง 2560) 

หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่นี�อา้งอิงหลกัการวา่ 

- รายไดจ้ะรับรู้เมื�อการควบคุมในสินคา้หรือบริการไดโ้อนไปยงัลูกคา้ ซึ� งแนวคิดของการควบคุมไดถู้กนาํมาใช้แทน

แนวคิดของความเสี�ยงและผลตอบแทนที�ใชอ้ยูเ่ดิม

- กิจการรับรู้รายได้เพื�อแสดงการส่งมอบสินคา้หรือบริการที�สัญญาให้ลูกคา้ในจาํนวนเงินที�สะทอ้นถึงสิ�งตอบแทน

ที�กิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปลี�ยนสินคา้หรือบริการนั�นๆ 

กิจการรับรู้รายไดต้ามหลกัการสาํคญัตามขั�นตอนดงัต่อไปนี�

- ขั�นตอนแรก: ระบุสญัญาที�ทาํกบัลูกคา้

- ขั�นที�สอง: ระบุภาระที�ตอ้งปฏิบติัในสญัญา

- ขั�นที�สาม: กาํหนดราคาของรายการ

- ขั�นที�สี�: ปันส่วนราคาของรายการให้กบัภาระที�ตอ้งปฏิบติัที�รวมอยูใ่นสญัญา

- ขั�นที�ห้า: รับรู้รายไดเ้มื�อ (หรือขณะที�) กิจการปฏิบติัตามภาระที�ตอ้งปฏิบติัเสร็จสิ�น
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที�เกี�ยวข้อง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ� งจะมีผลบงัคบัใช้สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้ในหรือหลงัวนัที� 

1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซึ� งกลุ่มกิจการไม่ได้นาํมาตรฐานฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบติั

ก่อนวนับงัคบัใช้ (ต่อ)

กิจการมีทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี� โดยการปรับปรุงยอ้นหลงัตามมาตรฐานการ

บญัชีฉบบัที� 8 เรื�อง นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด โดยมีขอ้อนุโลมหรือ

ปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลังกับกาํไรสะสม ณ วนัต้นงวดของรอบระยะเวลารายงานที� เริ� มต้นใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี� ประกอบกับการเปิดเผยข้อมูลเพิ�มเติม กลุ่มบริษัทจะเริ� มนํามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบันี�มาปฏิบติัใชค้รั� งแรกสาํหรับรอบระยะเวลารายงานที�เริ�มตน้ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 

พ.ศ. 2562 ผู ้บริหารกาํลังอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบในรายละเอียดจากการนํามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบันี�มาปฏิบติัใชค้รั� งแรก

3 ประมาณการ 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติที�มีผลกระทบต่อการนาํนโยบาย

การบญัชีมาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ

ในการจดัทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจที�มีนัยสําคญัในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและ

แหล่งที�มาของขอ้มูลที�สําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการที�มีอยู่มาใช้เช่นเดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มกิจการเปิดเผยส่วนงานที�รายงานสองส่วนงาน อนัประกอบดว้ย ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าและธุรกิจอื�น

(1) ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า : ส่วนงานนี� เกี�ยวขอ้งกบัการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าให้กบัหน่วยงานรัฐบาลและ

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมทั�งในประเทศและต่างประเทศ

(2) ธุรกิจอื�น : ส่วนงานนี� เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจการลงทุน ออกจาํหน่ายหุ้นกู ้การบาํรุงรักษาและการให้บริการในโรงไฟฟ้า  

คณะกรรมการบริษทัประเมินผลการดาํเนินงานโดยพิจารณาจากผลกาํไรก่อนภาษีแยกตามส่วนงาน ซึ� งใช้มาตรฐานในการวดัผล

การดาํเนินงานเช่นเดียวกบัการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวม

ข้อมูลทางการเงนิรวม

ผลติกระแสไฟฟ้า

เพื�อจําหน่าย ธุรกจิอื�น รวม

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2561 พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 8,407,567 430,187 8,837,754

หกั  รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ (254,286) (427,797) (682,083)

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 8,153,281 2,390 8,155,671

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน 1,608,989 (286,765) 1,322,224

รายไดด้อกเบี�ย 12,441 2,531 14,972

ตน้ทุนทางการเงิน (12,288) (132,787) (145,075)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ - 50,283 50,283

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 1,609,142 (366,738) 1,242,404

ภาษีเงินได้ (74,463) 35,161 (39,302)

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,534,679 (331,577) 1,203,102

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (716,100) (9,340) (725,440)

สินทรัพยถ์าวรจาํแนกตามส่วนงาน 52,090,078 94,308 52,184,386

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 2,401,298

สินทรัพยไ์ม่จาํแนกตามส่วนงาน 34,430,129

สินทรัพยร์วมในขอ้มูลทางการเงินรวม 89,015,813

หนี� สินรวมในขอ้มูลทางการเงินรวม 62,070,668
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงนิรวม

ผลติกระแสไฟฟ้า

เพื�อจําหน่าย ธุรกจิอื�น รวม

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 7,889,405 172,265 8,061,670

หกั  รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ (240,233) (170,528) (410,761)

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 7,649,172 1,737 7,650,909

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน 1,482,917 (140,691) 1,342,226

รายไดด้อกเบี�ย 3,796 5,186 8,982

ตน้ทุนทางการเงิน (98,315) (144,457) (242,772)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ - 65,057 65,057

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 1,388,398 (214,905) 1,173,493

ภาษีเงินได้ (71,989) (3,565) (75,554)

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,316,409 (218,470) 1,097,939

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 683,634 6,404 690,038

สินทรัพยถ์าวรจาํแนกตามส่วนงาน 47,481,809 76,802 47,558,611

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 2,434,368

สินทรัพยไ์ม่จาํแนกตามส่วนงาน 27,269,148

สินทรัพยร์วมในขอ้มูลทางการเงินรวม 77,262,127

หนี� สินรวมในขอ้มูลทางการเงินรวม 64,328,357
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5 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุทธิ

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ลูกหนี�การคา้

- กิจการอื�น 2,239,197 2,336,012 - -

- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  (หมายเหตุ 13.3) 760 376 22,249 20,705

รวมลูกหนี�การคา้ 2,239,957 2,336,388 22,249 20,705

รายไดค้า้งรับ 2,453,451 1,993,265 - -

ดอกเบี�ยคา้งรับ

- กิจการอื�น 3,608 1,690 - -

- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  (หมายเหตุ 13.3) 17 60 282,526 232,169

ค่าประกนัจ่ายล่วงหนา้ 124,695 120,136 1,415 81

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 55,478 55,733 5,481 6,442

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานรอตดัจ่าย 15,882 23,040 6,876 6,876

เงินจ่ายล่วงหนา้เพื�อการพฒันาโครงการ 16,450 13,666 415,168 393,047

เงินทดรองจ่ายแก่พนกังาน 4,003 3,643 82 161

เงินปันผลคา้งรับ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

   (หมายเหตุ 13.3) 55,687 27,048 - 843,920

ลูกหนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

   (หมายเหตุ 13.3) 61,762 27,975 393,513 185,516

เงินมดัจาํ 95,517 56,176 671 50

อื�น ๆ - สุทธิ 10,693 11,122 3,428 1,329

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - สุทธิ 5,137,200 4,669,942 1,131,409 1,690,296
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5 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุทธิ (ต่อ)

ลูกหนี�การคา้กิจการอื�นสามารถวิเคราะห์ตามอายหุนี� ไดด้งันี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม

31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท

ไม่เกิน 3 เดือน 2,239,105 2,336,012

3 - 6 เดือน 92 -

2,239,197 2,336,012

ลูกหนี�การคา้กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสามารถวิเคราะห์ตามอายหุนี�ไดด้งันี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ไม่เกิน 3 เดือน 760 376 8,767 7,223

3 - 6 เดือน - - - -

6 - 12 เดือน - - 13,482 13,482

760 376 22,249 20,705
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย

กลุ่มกิจการมีบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปนี�

ชื�อกิจการ

สถานที�หลักในการ

ประกอบธุรกิจ/ประเทศที�

จดทะเบียนจัดตั�ง ลักษณะของธุรกิจ

สัดส่วนของหุ้นสามัญที�ถือโดยบริษัทใหญ่

(ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญที�แท้จริงโดย

กลุ่มกิจการ (ร้อยละ)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญที�แท้จริงโดย

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (ร้อยละ)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั ประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 51.20 51.20 51.20 51.20 48.80 48.80

ซึ� งมีบริษทัยอ่ยดงันี�

- บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ โฮลดิ�ง จาํกดั ประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า - - 51.19 51.19 48.81 48.81

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

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

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

- บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า 29.88 29.88 55.48 55.48 44.52 44.52

- บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า  29.88 29.88 55.48 55.48 44.52 44.52

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

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

- บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (เริ�มดาํเนินการในไตรมาส 

ที� 1 ของปี พ.ศ. 2561) 

29.88 29.88 55.48 55.48 44.52 44.52

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

- บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จาํกดั 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 จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ)

กลุ่มกิจการมีบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปนี� (ต่อ)

ชื�อกิจการ

สถานที�หลักในการ

ประกอบธุรกิจ/

ประเทศที�จดทะเบียน

จัดตั�ง ลักษณะของธุรกิจ

สัดส่วนของหุ้นสามัญที�ถือโดยบริษัทใหญ่

(ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญที�แท้จริงโดย

กลุ่มกิจการ (ร้อยละ)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญที�แท้จริงโดย

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (ร้อยละ)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

- บริษทั อมตะ เพาเวอร์ (ระยอง) จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (หยดุดาํเนินการ) - - 51.19 51.19 48.81 48.81

- บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วสิ จาํกดั ประเทศไทย บริหารและบริการบาํรุงรักษา  

   (หยดุดาํเนินการ) 

- - 51.19 51.19 48.81 48.81

- บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี 1 จาํกดั ประเทศไทย ออกจาํหน่ายหุ้นกู้ - - 61.40 61.40 38.60 38.60

บริษทั บี.กริม  เพาเวอร์ โฮลดิ�ง (แหลมฉบงั) จาํกดั ประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 99.97 99.97 99.97 99.97 0.03 0.03

ซึ� งมีบริษทัยอ่ยดงันี�

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

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

- บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วสิ (แหลมฉบงั) จาํกดั ประเทศไทย บริหารและบริการบาํรุงรักษา 

   (หยดุดาํเนินการ) 

- - 99.96 99.96 0.04 0.04



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ)

กลุ่มกิจการมีบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปนี� (ต่อ)

ชื�อกิจการ

สถานที�หลักใน

การประกอบ

ธุรกิจ/ประเทศที�

จดทะเบียนจัดตั�ง ลักษณะของธุรกิจ

สัดส่วนของหุ้นสามัญที�ถือโดยบริษัทใหญ่

(ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญที�แท้จริงโดย

กลุ่มกิจการ (ร้อยละ)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญที�แท้จริงโดย

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (ร้อยละ)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

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

ซึ� งมีบริษทัยอ่ยดงันี�

- XeNamnoy and XeKatam Hydropower

Company Limited

สปป.ลาว ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานนํ� า - - 70.00 70.00 30.00 30.00

- Nam Che 1 Hydropower Company Limited สปป.ลาว ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานนํ� า 

(อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง)

- - 72.00 72.00 28.00 28.00

- Nam Khao Hydropower Company Limited สปป.ลาว ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานนํ� า 

(ยงัไม่เริ�มดาํเนินกิจการ)

- - 72.00 72.00 28.00 28.00

บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า 74.00 74.00 74.00 74.00 26.00 26.00

บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า 74.00 74.00 74.00 74.00 26.00 26.00

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ดบับลิวเอชเอ) 1 จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า 74.99 74.99 74.99 74.99 25.01 25.01

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (บ่อวิน) 2 จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยงัไม่เริ�มดาํเนินกิจการ) 100.00 100.00 100.00 100.00 - -

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 1 จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยงัไม่เริ�มดาํเนินกิจการ) 100.00 100.00 100.00 100.00 - -

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยงัไม่เริ�มดาํเนินกิจการ) 100.00 100.00 100.00 100.00 - -

บริษทั บี.กริม โอเรียนเทล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 1 จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยงัไม่เริ�มดาํเนินกิจการ) 91.31 91.31 99.97 99.97 0.03 0.03



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ)

กลุ่มกิจการมีบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปนี� (ต่อ)

ชื�อกิจการ

สถานที�หลักในการ

ประกอบธุรกิจ/

ประเทศที�จดทะเบียน

จัดตั�ง ลักษณะของธุรกิจ

สัดส่วนของหุ้นสามัญที�ถือโดยบริษัทใหญ่

(ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญที�แท้จริงโดย

กลุ่มกิจการ (ร้อยละ)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญที�แท้จริงโดย

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (ร้อยละ) 

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บริษทั บี.กริม โอเรียนเทล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 2 จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยงัไม่เริ�มดาํเนินกิจการ) 91.31 91.31 99.97 99.97 0.03 0.03

บริษทั บี.กริม โอเรียนเทล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 3 จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยงัไม่เริ�มดาํเนินกิจการ) 91.31 91.31 99.97 99.97 0.03 0.03

บริษทั บี.กริม โอเรียนเทล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 4 จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยงัไม่เริ�มดาํเนินกิจการ) 91.31 91.31 99.97 99.97 0.03 0.03

บริษทั ไทย วินด ์เพาเวอร์ (มุกดาหาร) จาํกดั ประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 70.00 70.00 70.00 70.00 30.00 30.00

บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จาํกดั ประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 100.00 100.00 100.00 100.00 - -

ซึ� งมีบริษทัยอ่ยดงันี�

- บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (บาํเหน็จณรงค)์ จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

(อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง)

- - 51.00 51.00 49.00 49.00

- บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชะอาํ) จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

(ยงัไม่เริ�มดาํเนินกิจการ)

- - 51.00 51.00 49.00 49.00

- บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชยับาดาล) จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

(อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง)

- - 51.00 51.00 49.00 49.00

- บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชนแดน) จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

(อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง)

- - 51.00 51.00 49.00 49.00

- บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (นิคมคาํสร้อย) จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

(ยงัไม่เริ�มดาํเนินกิจการ)

- - 99.99 99.99 0.01 0.01

- บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ซับใหญ่) จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

(ยงัไม่เริ�มดาํเนินกิจการ)

- - 51.00 51.00 49.00 49.00



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ)

กลุ่มกิจการมีบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปนี� (ต่อ)

ชื�อกิจการ

สถานที�หลักในการ

ประกอบธุรกิจ/

ประเทศที�จดทะเบียน

จัดตั�ง ลักษณะของธุรกิจ

สัดส่วนของหุ้นสามัญที�ถือโดยบริษัทใหญ่

(ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญที�แท้จริงโดย

กลุ่มกิจการ (ร้อยละ)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญที�แท้จริงโดย

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (ร้อยละ)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

- บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ศรีบุญเรือง) จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

(ยงัไม่เริ�มดาํเนินกิจการ)

- - 51.00 51.00 49.00 49.00

- บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (วานรนิวาส) จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

(ยงัไม่เริ�มดาํเนินกิจการ)

- - 51.00 51.00 49.00 49.00

- บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ยางตลาด) จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

(ยงัไม่เริ�มดาํเนินกิจการ)

- - 51.00 51.00 49.00 49.00

บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (สระแกว้) 1 จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 99.97 99.97 99.97 99.97 0.03 0.03

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วสิ จาํกดั ประเทศไทย บริหารและบริการบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า 100.00 100.00 100.00 100.00 - -

บริษทั บ่อทอง วนิดฟ์าร์ม จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยงัไม่เริ�มดาํเนินกิจการ) 74.00 74.00 92.20 92.20 7.80 7.80

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) 1 จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยงัไม่เริ�มดาํเนินกิจการ) 99.97 99.97 99.97 99.97 0.03 0.03

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) 2 จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยงัไม่เริ�มดาํเนินกิจการ) 99.97 99.97 99.97 99.97 0.03 0.03

B.Grimm Power (Cambodia) Co., Ltd. ประเทศกมัพูชา ลงทุนในธุรกิจพลงังาน 100.00 - 100.00 - - -



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ)

บริษทัยอ่ยขา้งตน้ไดร้วมอยูใ่นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทัยอ่ยที�ถือโดยบริษทั

ใหญ่ไม่แตกต่างจากสดัส่วนที�ถือหุ้นสามญั บริษทัใหญ่ไม่ไดถื้อหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัยอ่ยที�รวมอยูใ่นกลุ่มกิจการ

ยอดรวมของส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีจาํนวน 7,666 ลา้นบาท ซึ� งเป็นส่วนของบริษทั อมตะ บี.กริม 

เพาเวอร์ จาํกดั จาํนวน 5,640 ลา้นบาท ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยอื�นไม่มีสาระสาํคญั

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ภายใตเ้งื�อนไขของสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจการไดน้าํใบหุ้นสามญัทั�งหมดของบริษทัยอ่ย

จาํนวน 13 บริษทั ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยเหล่านั�น (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 13 บริษทั) 

รายการเคลื�อนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปนี�

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

พนับาท

ราคาตามบญัชีตน้งวด 7,752,864

การลงทุนเพิ�มในระหวา่งงวด 160,066

เงินอุดหนุนบริษทัยอ่ยภายใตโ้ครงการผลประโยชน์พนกังาน 5,384

ราคาตามบญัชีสิ�นงวด 7,918,314

การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปนี�

B.Grimm Power (Cambodia) Co., Ltd.

เมื�อวนัที� 12 มกราคม พ.ศ. 2561 B.Grimm Power (Cambodia) Co., Ltd. (“BGPCAM”) ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยได้ถูกจดัตั�งขึ�นในประเทศกมัพูชา 

เพื�อลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า โดย BGPCAM มีทุนจดทะเบียน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ บริษทัมีส่วนได้เสียร้อยละ 100 ใน BGPCAM 

บริษทัยงัไม่ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นดงักล่าว

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จํากดั 

เมื�อวนัที� 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จาํกดั ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเพิ�มเติม โดยบริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิ�มเติม

ดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดิมเป็นจาํนวนเงินรวม 160.03 ลา้นบาท 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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7 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 

7 (ก) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

ลกัษณะของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ชื�อกจิการ

สถานที�ประกอบ

ธุรกจิ/ประเทศที�

จดทะเบียนจัดตั�ง

สัดส่วนของส่วน

ได้เสียทางอ้อม 

(ร้อยละ) 

ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ วธีิการวดัมูลค่า

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโรงไฟฟ้า 

   อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

ประเทศไทย 29.97 หมายเหตุ 1 วิธีส่วนไดเ้สีย

หมายเหตุ 1: กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโรงไฟฟ้า ที�กลุ่มกิจการ

ซื�อหน่วยลงทุนทางออ้มผา่นทางบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ย

รายการเคลื�อนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปนี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม

พนับาท

ราคาตามบญัชีตน้งวด 1,358,033

ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วม 18,656

การลดทุนของบริษทัร่วม (65,634)

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม (110,768)

ราคาตามบญัชีสิ�นงวด 1,200,287



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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7 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า (ต่อ)

7 (ข) เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

การร่วมคา้ดงัรายชื�อต่อไปนี� มีทุนเรือนหุ้นทั�งหมดเป็นหุ้นสามญั ซึ� งกลุ่มกิจการไดถื้อหุ้นทางตรง 

ลกัษณะของเงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ชื�อกจิการ

สถานที�ประกอบ

ธุรกจิ/ประเทศที�

จดทะเบียนจัดตั�ง

สัดส่วนของ

ส่วนได้เสีย 

(ร้อยละ) ลกัษณะของธุรกจิ วธีิการวดัมูลค่า

บริษทั บี.กริม เสนา โซลาร์ เพาเวอร์ จาํกดั

ซึ� งประกอบดว้ยบริษทัยอ่ย ดงันี�

- บริษทั โซลาร์วา จาํกดั

- บริษทั ทีพีเอส คอมเมอร์เชี�ยล จาํกดั

ประเทศไทย 49.00 ลงทุนในธุรกิจผลิตและ   

จาํหน่ายไฟฟ้าจาก  

     พลงังานแสงอาทิตย์

วิธีส่วนไดเ้สีย

บริษทั บี.กริม ยนัฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จาํกดั ประเทศไทย 49.00 ประกอบกิจการผลิตและ  

จาํหน่ายไฟฟ้าจาก

  พลงังานแสงอาทิตย์

วิธีส่วนไดเ้สีย

B.Grimm Power (Poipet) Co.,Ltd ประเทศกมัพชูา 55.00 ประกอบกิจการ

จาํหน่ายไฟฟ้า

วิธีส่วนไดเ้สีย

บริษทั โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย)  

จาํกดั

ประเทศไทย 48.00 ประกอบกิจการผลิตและ  

จาํหน่ายไฟฟ้า

วิธีส่วนไดเ้สีย

การร่วมคา้ทั�งสี�แห่งเป็นบริษทัจาํกดัและหุ้นของบริษทัดงักล่าวไม่มีราคาเสนอซื�อขายในตลาด



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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7 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า (ต่อ)

7 (ข) เงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ)

รายการเคลื�อนไหวของเงินลงทุนในการร่วมคา้สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปนี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

พนับาท พนับาท

ราคาตามบญัชีตน้งวด 1,069,544 972,661

การลงทุนเพิ�มในระหวา่งงวด 99,840 99,840

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 31,627 -

ราคาตามบญัชีสิ�นงวด 1,201,011 1,072,501

เมื�อวนัที� 4 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษทัลงทุนจาํนวน 99.84 ลา้นบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 48 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั โปรเกรส 

อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จาํกดั ซึ� งดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมที�มีกาํลงัการผลิตติดตั�งรวม 4.8 เมกะวตัต ์การลงทุน

ดงักล่าวทาํให้บริษทั โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จาํกดั มีสถานะเป็นการร่วมคา้ ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการไดวิ้เคราะห์

รายการลงทุนดังกล่าวตามแนวคิดสําหรับวิธีปฏิบัติทางบญัชีสําหรับการซื� อบริษทัย่อยภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง การรวมธุรกิจ และสรุปวา่การซื�อเงินลงทุนดงักล่าวมีเนื�อหาเป็นการซื�อสินทรัพย์ (Asset Acquisition)

8 ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

ที�ดนิ อาคาร และ สินทรัพย์ ที�ดนิ อาคาร และ สินทรัพย์

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด อุปกรณ์ ไม่มีตัวตน อุปกรณ์ ไม่มีตัวตน

วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  51,469,852 7,203,803 25,198 61,769

การซื�อเพิ�มขึ�น 1,377,746 292,830 4,402 5,544

การขายและการตดัจาํหน่าย - สุทธิ (956) - - -

การโอนเขา้(ออก) (7,943) - - -

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (647,527) (77,913) (1,241) (3,092)

การดอ้ยค่า (2,712) - - -

ผลต่างอตัราแลกเปลี�ยน (4,074) (150,448) - -

ราคาตามบญัชีสิ�นงวด - สุทธิ  52,184,386 7,268,272 28,359 64,221

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�มีราคาตามบญัชีจาํนวน 39,046.66 ลา้นบาท ไดน้าํไปใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 10) 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที�  31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ต้นทุนทางการเงินจํานวน 72.3 ล้านบาท ซึ� งเกิดจากเงินกู้ยืมที� มีวตัถุประสงค์

เฉพาะสาํหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าไดถู้กบนัทึกรวมเป็นตน้ทุนของโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้างในขอ้มูลทางการเงินรวม กลุ่มกิจการใช้อตัรา 

การตั�งขึ�นเป็นทุนร้อยละ 2.74 ถึงร้อยละ 2.78 ต่อปี ในการคาํนวณต้นทุนที�รวมเป็นราคาทุนของโครงการระหว่างก่อสร้าง อตัราดังกล่าว

เป็นอตัราตน้ทุนการกูย้มืระยะยาวที�เกิดจริงจากเงินกูย้มืที�นาํมาใชเ้ป็นเงินทุนสาํหรับโครงการนั�น



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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9 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เจา้หนี�การคา้ 1,859,522 2,140,685 2,970 7,891

เจา้หนี� อื�นกิจการที�เกี�ยวขอ้ง (หมายเหตุ 13.4) 15,781 6,534 398,529 389,877

เจา้หนี� อื�น 473,200 595,680 14,654 18,378

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 

   -  สถาบนัการเงิน 432,259 304,255 94,640 45,222

- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 13.4) 67,655 369,828 - -

- กิจการอื�น 191 800 191 800

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 563,036 235,913 7,580 4,204

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - สญัญาบริการระยะยาว 414,812 358,548 - -

เงินปันผลคา้งจ่าย - 479,655 - -

3,826,456 4,491,898 518,564 466,372

10 เงนิกู้ยืม

เงนิกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงนิ  

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยรายหนึ� งมีเงินกู้ยืมระยะสั� นจากสถาบนัการเงินในรูปของตั�วสัญญาใช้เงินจาํนวน 100 ล้านบาท  

เงินกูย้มืมีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ MLR ลบส่วนเพิ�มคงที�ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ภายในหนึ�งปี

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 1,907,001 1,874,276 300,000 200,000

หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี (30,959) (29,620) (1,136) (1,136)

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�ถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี - สุทธิ 1,876,042 1,844,656 298,864 198,864

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 34,596,137 35,481,825 1,512,240 1,712,240

หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี (479,526) (485,348) (1,080) (1,361)

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 34,116,611 34,996,477 1,511,160 1,710,879

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 35,992,653 36,841,133 1,810,024 1,909,743



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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10 เงนิกู้ยืม (ต่อ)

การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สามารถวิเคราะห์ไดด้งันี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

พนับาท พนับาท

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2561

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 36,841,133 1,909,743

เงินกูย้มืเพิ�มขึ�น 312,373 -

จ่ายคืนเงินกูย้มื (651,812) (100,000)

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น (463,312) -

ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มื (5,638) -

การตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี 9,644 281

ผลต่างอตัราแลกเปลี�ยน (49,735) -

ราคาตามบญัชีสิ�นงวด - สุทธิ 35,992,653 1,810,024

ในระหวา่งไตรมาสที�หนึ� งของปี พ.ศ. 2561 บริษทัไดต้กลงในสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวเพื�อใชส้าํหรับพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า เงินกูย้มืดงักล่าว

มีวงเงินกูย้มืรวม 235 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และมีอายเุบิกถอนภายใน 24 เดือนนบัจากวนัที�เขา้ทาํสญัญาเงินกูย้ืม โดยมีกาํหนดชาํระคืนดอกเบี�ย

และเงินตน้ทุกหกเดือนและมีอตัราดอกเบี�ยลอยตวั บริษทัจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู้ยืมสําหรับเงินกู้ดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินรวม

36 ลา้นบาท 

เงินกู้ยืมระยะยาวคํ� าประกันโดยหุ้นของบริษทัย่อย (หมายเหตุ 6) การจดจาํนองที�ดินและโรงไฟฟ้าของกลุ่มกิจการ (หมายเหตุ 8) และ 

คํ�าประกนัโดย standby letter of credit ที�ออกโดยบริษทัและบริษทัย่อย นอกจากนี�  กลุ่มกิจการตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดบางประการตาม

ที�ระบุไวใ้นสญัญาดงักล่าว ซึ� งรวมถึงการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามที�กาํหนดไวใ้นสญัญา

วงเงนิกู้ยืม

กลุ่มกิจการมีวงเงินกูย้มืที�ยงัไม่ไดใ้ชด้งัต่อไปนี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

อตัราดอกเบี�ยลอยตวั

- ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 420,972 846,404 - 87,760

- ครบกาํหนดเกินกวา่ 1 ปี 8,008,607 656,944 8,008,607 -

8,429,579 1,503,348 8,008,607 87,760

วงเงินกูย้ืมที�จะครบกาํหนดภายในหนึ� งปี เป็นวงเงินกูย้ืมของแต่ละปีที�จะมีการทบทวนตามวาระ ส่วนวงเงินกูย้ืมอื�นไดรั้บมาเพื�อใช้ในการ 

ขยายการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการและบริษทั



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดระหว่างกาลสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

31

11 หุ้นกู้ - สุทธิ

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ส่วนของหุ้นกูที้�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000

หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาหุ้นกูร้อตดับญัชี (1,321) (1,927) (1,321) (1,927)

ส่วนของหุ้นกูที้�ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี - สุทธิ 2,298,679 2,298,073 2,298,679 2,298,073

หุ้นกู้ 14,700,000 14,700,000 3,200,000 3,200,000

หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาหุ้นกูร้อตดับญัชี (21,358) (22,235) (3,519) (4,083)

หุ้นกู ้- สุทธิ 14,678,642 14,677,765 3,196,481 3,195,917

รวมหุ้นกู ้- สุทธิ 16,977,321 16,975,838 5,495,160 5,493,990

การเปลี�ยนแปลงของหุ้นกูส้ามารถวิเคราะห์ไดด้งันี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

พนับาท พนับาท

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 16,975,838 5,493,990

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี 1,483 1,170

ราคาตามบญัชีสิ�นงวด - สุทธิ 16,977,321 5,495,160

12 ภาษเีงนิได้

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 87,821 63,979 - -

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (48,519) 11,575 (1,177) (735)

รวมภาษีเงินได้ 39,302 75,554 (1,177) (735)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลไดต้ั�งคา้งจ่ายโดยใชวิ้ธีการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใช้อตัราภาษีเดียวกบัที�ใชก้บักาํไรรวมทั�งปีที�คาดว่า

จะเกิดขึ�น ประมาณการอตัราภาษีเงินไดแ้ทจ้ริงถวัเฉลี�ยสาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 สาํหรับขอ้มูลทางการเงินรวม

ระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลคืออตัราร้อยละ 3.2 และอตัราร้อยละ 0 ตามลาํดบั (พ.ศ. 2560 : อตัราร้อยละ 6.4 

และอตัราร้อยละ 0 ตามลาํดบั)  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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13 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (สิงคโปร์) พีทีอี. แอลทีดี. และคุณฮาราลด ์ลิงค ์ซึ� งถือหุ้นในบริษทั คิดเป็นจาํนวน

ร้อยละ 33.99 และ 24.30 ตามลาํดบั และบริษทัถูกควบคุมโดยคุณฮาราลด์ ลิงค์ ขอ้มูลของบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ของบริษทั

เปิดเผยในหมายเหตุ 6 และหมายเหตุ 7 ตามลาํดบั 

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

13.1 รายได้และรายได้อื�น

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย

บคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 6,503 5,921 - -

รายไดค้่าบริการ

บริษทัยอ่ย - - 240,756 46,566

การร่วมคา้ 2,840 2,000 2,840 2,000

2,840 2,000 243,596 48,566

รายได้อื�น

ดอกเบี�ยรับจาก

บริษทัยอ่ย - - 50,400 33,294

การร่วมคา้ 17 - 17 -

บคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 2,440 3,469 2,440 3,469

2,457 3,469 52,857 36,763

เงนิปันผลรับ 

บริษทัยอ่ย - - - 104,448

13.2  ค่าใช้จ่าย  

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การซื�อนํ�าดิบ

บคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 53,960 54,271 - -

ดอกเบี�ยจ่าย

บริษทัร่วม 67,655 110,891 - -



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
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13 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

13.2  ค่าใช้จ่าย (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ค่าเช่าและค่าบริการสาํนกังาน

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 8,609 6,936 - -

13.3 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ลูกหนี�การค้า

บริษทัยอ่ย - - 22,249 20,705

บคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 760 376 - -

760 376 22,249 20,705

ดอกเบี�ยค้างรับ

บริษทัยอ่ย - - 282,509 232,109

การร่วมคา้ 17 - 17 -

บคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น - 60 - 60

17 60 282,526 232,169

เงนิปันผลค้างรับ

บริษทัยอ่ย - - - 816,872

บริษทัร่วม 55,687 - - -

การร่วมคา้ - 27,048 - 27,048

55,687 27,048 - 843,920

ลูกหนี�อื�น

บริษทัยอ่ย - - 364,747 157,541

บริษทัร่วม 32,996 - - -

การร่วมคา้ 28,766 27,975 28,766 27,975

61,762 27,975 393,513 185,516



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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13 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

13.4 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เจ้าหนี�อื�น

บริษทัยอ่ย - - 398,407 389,581

บริษทัร่วม 12,205 - - -

การร่วมคา้ - 18 - 18

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 3,576 6,516 122 278

15,781 6,534 398,529 389,877

ดอกเบี�ยค้างจ่าย

บริษทัร่วม 67,655 369,828 - -

13.5 เงนิให้กู้ระยะสั�นแก่บุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

บริษทัยอ่ย - - 4,960,756 4,880,756

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 197,240 207,000 197,240 207,000

197,240 207,000 5,157,996 5,087,756

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เงินให้กูร้ะยะสั�นแก่บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัมีกาํหนดชาํระคืนเมื�อทวงถาม โดยมีอตัราดอกเบี�ย

ร้อยละ MLR ลบส่วนเพิ�มคงที�ต่อปี (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : ร้อยละ MLR ลบส่วนเพิ�มคงที�ต่อปี)



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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13 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

13.6 เงนิให้กู้ระยะยาวแก่บุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท

บริษทัยอ่ย 1,576,666 1,137,948

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เงินกูย้ืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้ง มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้และดอกเบี�ยเมื�อทวงถาม

มีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ MLR ลบส่วนเพิ�มคงที�ต่อปี อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัไม่มีแผนในการเรียกชาํระคืนเงินให้กูด้งักล่าวภายในหนึ�งปี 

เงินให้กูด้งักล่าวจึงถูกแสดงเป็นเงินให้กูร้ะยะยาว

13.7 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

ข้อมูลทางการเงนิรวม

31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท

บริษทัร่วม 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 616,000 527,000

เงินกูย้มืระยะยาว 3,250,000 3,558,000

3,866,000 4,085,000

การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสามารถวิเคราะห์ไดด้งันี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม

พนับาท

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2561

มูลค่าตามบญัชีตน้งวด 4,085,000

จ่ายคืนเงินกู้ (219,000)

มูลค่าตามบญัชีสิ�นงวด 3,866,000



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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13 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ) 

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

13.7 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัคือ สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวมโครงสร้าง

พื�นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ซึ� งครอบคลุมระยะเวลาตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัที� 27 กนัยายน พ.ศ. 2565

เงินตน้และดอกเบี�ยมีกาํหนดชาํระคืนทุกๆรอบระยะเวลา 6 เดือน สญัญาดงักล่าวจะสิ�นสุดในวนัที� 27 กนัยายน พ.ศ. 2565

ตามเงื�อนไขในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า เมื�อครบวนัสิ�นสุดของสัญญาหากมีจาํนวนที�ค้างชําระ

แก่กองทุนรวมฯตามสญัญาอยู ่ให้ถือวา่ภาระหนี� สินของกลุ่มกิจการบนส่วนที�คา้งอยูด่งักล่าวเป็นอนัสิ�นสุดลง

13.8 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั

ผูบ้ริหารสาํคญัของบริษทั รวมถึงกรรมการ (ไม่วา่จะทาํหนา้ที�ในระดบับริหารหรือไม่) และคณะผูบ้ริหารระดบัสูง  ค่าตอบแทนที�จ่าย

หรือคา้งจ่ายสาํหรับผูบ้ริหารสาํคญัมีดงันี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั�นอื�น 18,110 19,873

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 825 408

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 3 3

ผลประโยชน์ของผูบ้ริหารสาํคญัที�จ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 2,330 -

21,268 20,284


