
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 

 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ได้สอบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และขอ้มูลทางการเงินเฉพาะ

กิจการระหว่างกาลของบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน 

ส้ินสุดวนัเดียวกัน  และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และ 

งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

แบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ี

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวม

และขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ

กิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี 

และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้

ไม่สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูล 

ทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้ 

 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

ขจรเกยีรติ  อรุณไพโรจนกลุ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445  

กรุงเทพมหานคร 

10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15,675,090 18,209,461 4,940,535 7,168,722

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกถอนภายในหนึงปี 463,049 620,864 - -

เงินลงทุนระยะสัน 353,124 346,039 - -

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธิ 5 5,558,866 4,669,942 1,925,606 1,690,296

เงินให้กูร้ะยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 14.5 197,240 207,000 6,016,528 5,087,756

อะไหล่และวสัดุสาํรองคลงั - สุทธิ 957,746 877,918 - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 929,189 906,235 16,568 27,401

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 24,134,304 25,837,459 12,899,237 13,974,175

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกถอนเกินกวา่หนึงปี 224,651 236,871 - -

เงินให้กูร้ะยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 14.6 - - 1,882,666 1,137,948

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 - - 8,197,995 7,752,864

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 (ก) 1,218,815 1,358,033 - -

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 (ข) 1,235,717 1,069,544 1,072,501 972,661

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 4,902 4,902 - -

ทดิีน อาคาร และอปุกรณ ์- สุทธิ 8 52,392,733 51,469,852 32,235 25,198

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 8 7,811,036 7,203,803 67,342 61,769

เงินมดัจาํค่าซือทีดิน 1,368,400 1,369,560 - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 195,716 100,852 3,553 1,784

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 1,026,818 589,961 196,120 51,072

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 65,478,788 63,403,378 11,452,412 10,003,296

รวมสินทรัพย์ 89,613,092 89,240,837 24,351,649 23,977,471

กรรมการ _____________________________________

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

2



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 9 4,958,999 4,491,898 464,460 466,372

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการอืน 38,706 38,844 38,706 38,844

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 10 1,720,278 1,844,656 298,864 198,864

ส่วนของหุ้นกูท้ีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 11 2,598,798 2,298,073 2,299,292 2,298,073

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั

ทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14.7 616,000 527,000 - -

ภาษเีงินไดค้า้งจ่าย 103,623 67,664 - -

หนีสินหมุนเวยีนอืน 194,008 179,228 12,880 4,884

รวมหนีสินหมุนเวียน 10,230,412 9,447,363 3,114,202 3,007,037

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 10 28,108,758 34,996,477 1,511,443 1,710,879

หุ้นกู ้- สุทธิ 11 21,072,654 14,677,765 3,197,052 3,195,917

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 14.7 3,250,000 3,558,000 - -

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 107,324 85,552 - -

ประมาณการหนีสินการรือถอนสินทรัพย์ 281,896 233,859 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 209,422 175,435 17,767 8,921

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 449,093 322,608 - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 53,479,147 54,049,696 4,726,262 4,915,717

รวมหนีสิน 63,709,559 63,497,059 7,840,464 7,922,754

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบยีน 

หุ้นสามญั 2,700,000,000 หุ้น มูลค่าทตีราไวหุ้้นละ 2 บาท 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญั 2,606,900,000 หุ้น ชาํระแลว้เต็มมูลค่า 5,213,800 5,213,800 5,213,800 5,213,800

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 9,644,040 9,644,040 9,644,040 9,644,040

สาํรองหุ้นเพอืโครงการผลประโยชน์พนกังานทีใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ (169,355) (169,355) (79,616) (79,616)

ทุนสาํรองอนื - การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 59,692 36,927 30,986 20,863

กาํไรสะสม

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,150,875 4,005,015 1,505,590 1,059,245

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ (215,642) (273,559) - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 18,879,795 18,653,253 16,511,185 16,054,717

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,023,738 7,090,525 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 25,903,533 25,743,778 16,511,185 16,054,717

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 89,613,092 89,240,837 24,351,649 23,977,471

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 8,660,099 7,718,471 203,497 40,997

รายไดจ้ากการก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 145,187 245,752 - -

รวมรายได้ 8,805,286 7,964,223 203,497 40,997

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (6,885,061) (6,091,194) (21,889) (8,211)

ตน้ทุนการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (129,633) (204,805) - -

รวมต้นทุน (7,014,694) (6,295,999) (21,889) (8,211)

กําไรขันต้น 1,790,592 1,668,224 181,608 32,786

รายไดอื้น 57,788 41,555 1,038,254 482,613

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (328,280) (249,063) (62,540) (44,805)

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลียน 93,585 (4,057) 88,142 48

ตน้ทุนทางการเงิน (1,329,364) (713,025) (86,034) (164,814)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 53,234 50,655 - -

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 337,555 794,289 1,159,430 305,828

ภาษีเงินได ้ 12 (21,346) (44,538) 104 41

กําไรสําหรับงวด 316,209 749,751 1,159,534 305,869

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน :

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 171,681 (21,301) - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 487,890 728,450 1,159,534 305,869

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 215,306 420,906 1,159,534 305,869

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 100,903 328,845 - -

316,209 749,751 1,159,534 305,869
- -

การแบ่งปันกําไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 371,416 399,511 1,159,534 305,869

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 116,474 328,939 - -

487,890 728,450 1,159,534 305,869
-

กําไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 0.08 0.22 0.44 0.16

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 16,568,739 15,156,702 447,093 89,563

รายไดจ้ากการก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 392,218 458,430 - -

รวมรายได้ 16,960,957 15,615,132 447,093 89,563

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (13,101,808) (11,924,311) (47,140) (13,969)

ตน้ทุนการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (350,547) (382,036) - -

รวมต้นทุน (13,452,355) (12,306,347) (47,140) (13,969)

กําไรขันต้น 3,508,602 3,308,785 399,953 75,594

รายไดอื้น 79,649 52,379 1,091,206 623,955

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (637,616) (535,994) (102,613) (67,581)

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลียน 246 (17,303) 7,486 945

ตน้ทุนทางการเงิน (1,474,439) (955,797) (166,945) (309,271)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 7 103,517 115,712 - -

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 1,579,959 1,967,782 1,229,087 323,642

ภาษีเงินได้ 12 (60,648) (120,092) 1,281 776

กําไรสําหรับงวด 1,519,311 1,847,690 1,230,368 324,418

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน :

รายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั

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

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 67,201 (123,194) - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,570,222 1,724,496 1,228,415 324,418

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 937,869 1,099,937 1,230,368 324,418

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 581,442 747,753 - -

1,519,311 1,847,690 1,230,368 324,418
- -

การแบ่งปันกําไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 985,847 995,836 1,228,415 324,418

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 584,375 728,660 - -

1,570,222 1,724,496 1,228,415 324,418

กําไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 0.36 0.58 0.47 0.17

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน พ.ศ. 2561

ทุนสํารองอืน ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน การเปลยีนแปลง รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที

ทุนทอีอกและ - การจ่ายโดย จดัสรรแล้ว การแปลงค่า ส่วนได้เสียของบริษัท อืนของส่วน ผู้เป็นเจ้าของของ ไม่มอีํานาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดัสรร งบการเงนิ ใหญ่ในบริษัทย่อย ของเจ้าของ บริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

หมายเหตุ 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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี

30 มถุินายน พ.ศ. 2560

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ - 10,743 - - - - - 10,743 - 10,743

การเพมิทุนของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - 590,661 590,661

เงินปันผล 13 - - - (120,960) - - - (120,960) (329,002) (449,962)

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่

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

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

ยอดคงเหลือสินงวด 

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

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มถิุนายน พ.ศ. 2561

สํารองหุ้นเพือ

โครงการผลประโยชน์ ทุนสํารองอืน (ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จอืน การเปลยีนแปลง รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที

ทุนทอีอกและ ส่วนเกินมูลค่า พนักงานโดยใช้หุ้น - การจ่ายโดยใช้หุ้น จัดสรรแล้ว การแปลงค่า ส่วนได้เสียของบริษัท อืนของส่วน ผู้เป็นเจ้าของของ ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ เป็นเกณฑ์ เป็นเกณฑ์ - สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร งบการเงนิ ใหญ่ในบริษัทย่อย ของเจ้าของ บริษัทใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พนับาท พนับาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือต้นงวด

วันที 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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 

30 มถิุนายน พ.ศ. 2561

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 22,765 - - - - - 22,765 - 22,765

การเพมิทุนของบริษทัย่อย - - - - - - - - - - 292,300 292,300

การเปลยีนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่

ในบริษทัย่อย - - - - - - - - - - (339,413) (339,413)

เงินปันผล 13 - - - - - (782,070) - - - (782,070) (604,049) (1,386,119)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด - - - - - 927,930 57,917 - 57,917 985,847 584,375 1,570,222

ยอดคงเหลือสินงวด 

วันที 30 มถิุนายน พ.ศ. 2561 5,213,800 9,644,040 (169,355) 59,692 196,385 4,150,875 (141,372) (74,270) (215,642) 18,879,795 7,023,738 25,903,533

ข้อมลูทางการเงนิรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ 

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถิุนายน พ.ศ. 2561

สํารองหุ้นเพือ

โครงการผลประโยชน์ ทุนสํารองอืน จดัสรรแล้ว

ทุนทอีอกและ ส่วนเกนิมูลค่า พนักงานโดยใช้หุ้น - การจ่ายโดยใช้หุ้น - สํารองตาม รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามญั เป็นเกณฑ์ เป็นเกณฑ์ กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวดหกเดือน

สินสุดวนัท ี30 มถิุนายน พ.ศ. 2560

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 10,743 - - 10,743

เงินปันผล 13 - - - - - (120,960) (120,960)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 324,418 324,418

ยอดคงเหลอืสินงวด วนัท ี30 มถิุนายน พ.ศ. 2560 3,780,000 - - 10,743 137,797 270,474 4,199,014

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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวดหกเดือน

สินสุดวนัท ี30 มถิุนายน พ.ศ. 2561

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 10,123 - - 10,123

เงินปันผล 13 - - - - - (782,070) (782,070)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 1,228,415 1,228,415

ยอดคงเหลอืสินงวด วนัท ี30 มถิุนายน พ.ศ. 2561 5,213,800 9,644,040 (79,616) 30,986 196,385 1,505,590 16,511,185

ข้อมลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรบังวด 1,579,959 1,967,782 1,229,087 323,642

รายการปรับปรุง

- ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 8 1,508,877 1,388,408 9,759 4,587

- ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืและหุน้กูร้อตดับญัชี 113,467 166,181 2,918 6,521

- ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย 243 - - -

- ค่าเผอือะไหล่และวสัดุสาํรองคลงัเคลือนไหวชา้ 23,694 28,667 - -

- กาํไรจากการขายและตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (689) (184) - -

- ดอกเบียรับ (68,645) (42,849) (131,406) (84,336)

- ดอกเบียจ่าย 1,258,779 1,424,526 158,949 302,355

- ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 15,267 19,666 6,405 410

- ค่าใชจ่้ายพนกังานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 14,530 10,743 1,888 5,962

- ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลียนทยีงัไม่เกิดขึน 216,536 (625,574) (12,373) 47,203

- เงินปันผลรับ - - (959,581) (539,402)

- ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 7 (ก), 7 (ข) (103,517) (115,712) - -

- รายไดจ้ากการก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (392,218) (458,430) - -

การเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน

(เพมิขนึ)ลดลงในสินทรพัยด์าํเนินงาน

- ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (805,996) (71,916) (325,160) (114,966)

- อะไหล่และวสัดุสาํรองคลงั (112,046) (44,054) - -

- สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (2,101) 66,218 19,859 (1,087)

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (217,912) 9,715 26,340 25

เพมิขนึ(ลดลง)ในหนีสินดาํเนินงาน

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 296,402 (706,543) (1,381) 6,654

- หนีสินหมุนเวยีนอืน 12,091 (41,611) 7,996 (6,400)

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - (3,499) - -

- หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน (40,744) (41,160) - -

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 3,295,977 2,930,374 33,300 (48,832)

- เงินสดรับจากดอกเบีย 70,962 53,027 22,701 12,249

- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (120,002) (79,497) (9,027) (4,701)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 3,246,937 2,903,904 46,974 (41,284)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกถอนลดลง 170,034 271,576 - -

เงินสด(จ่าย)รับสาํหรบัเงินลงทุนระยะสนั (7,085) 335,009 - 300,057

เงินสดรับชาํระจากเงินใหกู้ร้ะยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 28,000 - 28,000 3,000,000

เงินสดจ่ายเพอืเงินใหกู้ร้ะยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั (18,240) - (956,772) (4,527,000)

เงินสดจ่ายเพอืเงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - (744,719) -

เงินสดจ่ายเพอืเพมิเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 - - (434,273) (157,396)

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 6 (339,413) - - -

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษทัร่วม 7 (ก) 65,634 72,971 - -

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 (ข) (99,840) - (99,840) -

เงินสดจ่ายล่วงหนา้เพอืการเปลียนสถานะจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย 16 (101,225) - (101,225) -

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,805,164) (3,174,905) (7,415) (3,641)

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (228,315) (28,222) (13,556) (15,272)

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,387 385 - -

เงินสดรับคืนมดัจาํค่าซือทีดิน 1,160 - - -

เงินสดจ่ายมดัจาํค่าซือทีดิน - (1,617,500) - -

เงินปันผลรับ 137,816 111,379 1,155,545 326,515

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (2,194,251) (4,029,307) (1,174,255) (1,076,737)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดรับจากการเพมิทุนในบริษทัยอ่ย 292,300 497,607 - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 300,000 267,000 - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 381,882 3,311,520 - -

เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ 11 6,700,000 11,500,000 - -

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (300,000) (462,774) - -

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 (7,784,146) (11,985,764) (100,000) (200,000)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั - 1,360,000 - 1,360,000

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 14.7 (219,000) (243,500) - -

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืและหุน้กู ้ (77,572) (37,475) (70,162) (17,500)

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่เจา้ของของบริษทัใหญ่ 13 (782,070) (120,960) (782,070) (120,960)

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (587,534) (191,280) - -

ดอกเบียจ่าย (1,536,323) (1,761,581) (160,911) (296,273)

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (3,612,463) 2,132,793 (1,113,143) 725,267

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพมิขึนสุทธิ (2,559,777) 1,007,390 (2,240,424) (392,754)

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

ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลียน 25,406 (42,114) 12,237 -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินงวด 15,675,090 9,287,401 4,940,535 676,241

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ข้อมูลเพิมเติม:

รายการทีไม่ใช่เงินสดทมีีสาระสาํคญั :

เจา้หนีจากการซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 532,381 634,244 6,922 -

โอนเงินมดัจาํทีดินไปเป็นทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 554,630 - -

ภาระผกูพนัจากประมาณการรือถอนสินทรัพย์ 48,037 230,199 - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามสญัญาสมัปทาน 392,218 458,430 - -

เงินปันผลคา้งรับ 5 - - 647,956 -

โอนเงินจ่ายล่วงหนา้เพอืการพฒันาโครงการไปเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 74,000 - - -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงจดัตั้งข้ึนและ

ดาํเนินกิจการในประเทศไทย โดยมีท่ีอยูท่ี่จดทะเบียนไวคื้อ เลขท่ี 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

10240 ประเทศไทย 

 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ” 

 

กลุ่มกิจการประกอบกิจการโดยมีธุรกิจหลัก คือ ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหน่วยงานรัฐบาลและผู ้ใช้ไฟฟ้าในเขต 

นิคมอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม  

พ.ศ. 2561 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 นโยบายการบัญชี 

 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิ 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลได้จดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และ 

งบกระแสเงินสด)ไดน้าํเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย 

ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน  ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมายเหตุ

ประกอบขอ้มูลทางการเงินเพ่ิมเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใต้

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใช้ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

นโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัทาํ 

งบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  

 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกบั

การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 

 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดว่าจะได ้



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง 

 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี  

 

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) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง 

ในหน้ีสินของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนในเร่ืองวิธีการบัญชีสําหรับภาษีเงินได ้

รอตัดบัญชีกรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ีมีจาํนวนตํ่ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย  ์ในเร่ือง

ดงัต่อไปน้ี 

 

- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัด้วยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าต ํ่ากว่าฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น จะถือว่ามีผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช ้

หกัภาษีเกิดข้ึน 

- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพยใ์น

มูลค่าท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีได ้ 

- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของกาํไรทางภาษี ท่ีสามารถใช้ประโยชน์สินทรัพย ์

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทท่ีกาํหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอตดับญัชีจะตอ้งนาํไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณกาํไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนท่ีใช้หักภาษีท่ีเกิดจากการกลับรายการของผลแตกต่าง

ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีนั้น  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนว่าการเปิดเผยตามขอ้กาํหนด

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ให้ถือปฏิบติักบัส่วนไดเ้สียท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 

ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป 

 

กลุ่มกิจการไม่ไดรั้บผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงดงักล่าว

มาถือปฎิบติั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ได้นาํมาตรฐานฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบติั

ก่อนวนับงัคบัใช ้

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15   เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ไดใ้ห้ขอ้กาํหนดสาํหรับการรับรู้รายได ้โดยให้ใช้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัน้ีแทนมาตรฐานต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560)  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560)  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

    (ปรับปรุง 2560)  

 

หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ีอา้งอิงหลกัการวา่  

 

- รายไดจ้ะรับรู้เม่ือการควบคุมในสินคา้หรือบริการไดโ้อนไปยงัลูกคา้ ซ่ึงแนวคิดของการควบคุมไดถู้กนาํมาใช้แทน

แนวคิดของความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 

- กิจการรับรู้รายได้เพ่ือแสดงการส่งมอบสินคา้หรือบริการท่ีสัญญาให้ลูกคา้ในจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทน 

ท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการนั้นๆ  

 

กิจการรับรู้รายไดต้ามหลกัการสาํคญัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 

- ขั้นตอนแรก: ระบุสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

- ขั้นท่ีสอง: ระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญา 

- ขั้นท่ีสาม: กาํหนดราคาของรายการ 

- ขั้นท่ีส่ี: ปันส่วนราคาของรายการให้กบัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสญัญา 

- ขั้นท่ีห้า: รับรู้รายไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ได้นาํมาตรฐานฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบติั

ก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

กิจการมีทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีโดยการปรับปรุงยอ้นหลงัตามมาตรฐานการ

บญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด โดยมีขอ้อนุโลมหรือ

ปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลังกับกาํไรสะสม ณ วนัต้นงวดของรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมต้นใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีประกอบกับการเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติม กลุ่มบริษัทจะเร่ิมนํามาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกสาํหรับรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2562 ผู ้บริหารกําลังอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบในรายละเอียดจากการนํามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

 

3 ประมาณการ 

 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนาํนโยบาย

การบญัชีมาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจท่ีมีนัยสําคญัในการนํานโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและ

แหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยู่มาใช้เช่นเดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน  

 

กลุ่มกิจการเปิดเผยส่วนงานท่ีรายงานสองส่วนงาน อนัประกอบดว้ย ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าและธุรกิจอ่ืน  

 

(1) ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า : ส่วนงานน้ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าให้กบัหน่วยงานรัฐบาลและ 

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

(2) ธุรกิจอ่ืน : ส่วนงานน้ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการลงทุน ออกจาํหน่ายหุ้นกู ้การบาํรุงรักษาและการให้บริการในโรงไฟฟ้า  

 

คณะกรรมการบริษทัประเมินผลการดาํเนินงานโดยพิจารณาจากผลกาํไรก่อนภาษีแยกตามส่วนงาน ซ่ึงใช้มาตรฐานในการวดัผล 

การดาํเนินงานเช่นเดียวกบัการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวม 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ผลติกระแสไฟฟ้า   

 เพ่ือจําหน่าย  ธุรกจิอ่ืน รวม  

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 พนับาท  พนับาท พนับาท 
    

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 17,499,441 781,821 18,281,262 

หกั  รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ (544,164) (776,141) (1,320,305) 
    

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 16,955,277 5,680 16,960,957 
    

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน 3,299,590 (417,354) 2,882,236 

รายไดด้อกเบ้ีย 43,425 25,220 68,645 

ตน้ทุนทางการเงิน (1,071,788) (402,651) (1,474,439) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ - 103,517 103,517 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 2,271,227 (691,268) 1,579,959 

ภาษีเงินได ้ (132,634) 71,986 (60,648) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,138,593 (619,282) 1,519,311 

    

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  1,488,731 20,146 1,508,877 
    

สินทรัพยถ์าวรจาํแนกตามส่วนงาน 52,287,270 105,463 52,392,733 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้   2,454,532 

สินทรัพยไ์ม่จาํแนกตามส่วนงาน   34,765,827 

สินทรัพยร์วมในขอ้มูลทางการเงินรวม   89,613,092 

    

หน้ีสินรวมในขอ้มูลทางการเงินรวม   63,709,559 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ผลติกระแสไฟฟ้า   

 เพ่ือจําหน่าย  ธุรกจิอ่ืน รวม  

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 พนับาท  พนับาท พนับาท 
    

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 16,122,640 342,751 16,465,391 

หกั  รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ (512,404) (337,855) (850,259) 
    

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

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน 3,042,215 (277,198) 2,765,017 

รายไดด้อกเบ้ีย 27,849 15,001 42,850 

ตน้ทุนทางการเงิน (562,280) (393,517) (955,797) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ - 115,712 115,712 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 2,507,784 (540,002) 1,967,782 

ภาษีเงินได ้ (120,879) 787 (120,092) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,386,905 (539,215) 1,847,690 

    

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  1,375,285 13,123 1,388,408 

    

สินทรัพยถ์าวรจาํแนกตามส่วนงาน 49,411,920 84,465 49,496,385 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้   2,485,024 

สินทรัพยไ์ม่จาํแนกตามส่วนงาน   28,728,954 

สินทรัพยร์วมในขอ้มูลทางการเงินรวม   80,710,363 
    

หน้ีสินรวมในขอ้มูลทางการเงินรวม   67,300,350 
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5 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

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

 พนับาท  พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการคา้     

   - กิจการอ่ืน 2,616,500 2,336,012 - - 

   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (หมายเหตุ 14.3) 407 376 183,065 20,705 

รวมลูกหน้ีการคา้ 2,616,907 2,336,388 183,065 20,705 

รายไดค้า้งรับ 2,643,895 1,993,265 - - 

ดอกเบ้ียคา้งรับ     

   - กิจการอ่ืน 3,984 1,690 2,659 - 

   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (หมายเหตุ 14.3) 108 60 338,215 232,169 

ค่าประกนัจ่ายล่วงหนา้ 83,610 120,136 948 81 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 61,631 55,733 5,797 6,442 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานรอตดับญัชี  15,066 23,040 6,876 6,876 

เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือการพฒันาโครงการ 20,725 13,666 532,639 393,047 

เงินทดรองจ่ายแก่พนกังาน 33,232 3,643 475 161 

เงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

   (หมายเหตุ 14.3) - 27,048 647,956 843,920 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

   (หมายเหตุ 14.3) 31,138 27,975 195,777 185,516 

เงินมดัจาํ 30,613 56,176 716 50 

อ่ืน ๆ - สุทธิ 17,957 11,122 10,483 1,329 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 5,558,866 4,669,942 1,925,606 1,690,296 

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ (ต่อ) 

 

ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนสามารถวิเคราะห์ตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท  พนับาท 
   

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 2,604,885 2,332,134 

ครบกาํหนดชาํระ - ไม่เกิน 3 เดือน 11,538 3,878 

ครบกาํหนดชาํระ - 3 - 6 เดือน - - 

ครบกาํหนดชาํระ - 6 - 12 เดือน 77 - 

 2,616,500 2,336,012 

 

ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถวิเคราะห์ตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

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

 พนับาท  พนับาท พนับาท พนับาท 
     

  ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 407 376 174,871 7,223 

  ครบกาํหนดชาํระ - ไม่เกิน 3 เดือน - - 900 - 

                             - 3 - 6 เดือน - - 1,000 - 

ครบกาํหนดชาํระ - 6 - 12 เดือน - - 1,800 13,482 

ตรบกาํหนดชาํระ - มากกวา่ 12 เดือน - - 4,494 - 

 407 376 183,065 20,705 

 

 

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 

กลุ่มกิจการมีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือกิจการ 

สถานท่ีหลักในการ

ประกอบธุรกิจ/ประเทศท่ี

จดทะเบียนจัดตั้ง ลักษณะของธุรกิจ 

สัดส่วนของหุ้นสามัญท่ีถือโดยบริษัทใหญ่ 

(ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญท่ีแท้จริงโดย 

กลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญท่ีแท้จริงโดย 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม (ร้อยละ) 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 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 
         

ซ่ึงมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี         
         

- บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ โฮลด้ิง 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 (เร่ิมดาํเนินการในไตรมาส 

   ท่ี 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 (เร่ิมดาํเนินการในไตรมาส 

   ท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2561) 

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 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

กลุ่มกิจการมีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

ช่ือกิจการ 

สถานท่ีหลักในการ

ประกอบธุรกิจ/

ประเทศท่ีจดทะเบียน

จัดตั้ง ลักษณะของธุรกิจ 

สัดส่วนของหุ้นสามัญท่ีถือโดยบริษัทใหญ่ 

(ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญท่ีแท้จริงโดย 

กลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญท่ีแท้จริงโดย 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม (ร้อยละ) 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

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

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

- 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 เอสพีว ี1 จาํกดั ประเทศไทย ออกจาํหน่ายหุ้นกู ้ - - 61.40 61.40 38.60 38.60 
         

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

ซ่ึงมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี         
         

- 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) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

กลุ่มกิจการมีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

ช่ือกิจการ 

สถานท่ีหลักใน

การประกอบ

ธุรกิจ/ประเทศท่ี

จดทะเบียนจัดตั้ง ลักษณะของธุรกิจ 

สัดส่วนของหุ้นสามัญท่ีถือโดยบริษัทใหญ่ 

(ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญท่ีแท้จริงโดย 

กลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญท่ีแท้จริงโดย 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม (ร้อยละ) 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 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 - - 
         

ซ่ึงมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี         
         

- XeNamnoy and XeKatam Hydropower   

     Company Limited     

สปป.ลาว ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานนํ้ า                                       - - 70.00 70.00 30.00 30.00 

         

- Nam Che 1 Hydropower Company Limited สปป.ลาว ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานนํ้ า  

   (อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง) 

- - 72.00 72.00 28.00 28.00 

         

- Nam Khao Hydropower Company Limited สปป.ลาว ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานนํ้ า  

   (ยงัไม่เร่ิมดาํเนินกิจการ) 

- - 72.00 72.00 28.00 28.00 

         

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

บริษทั บี.กริม บีไอพ ี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 (ยงัไม่เร่ิมดาํเนินกิจการ) 100.00 100.00 100.00 100.00 - - 
         

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 1 จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยงัไม่เร่ิมดาํเนินกิจการ) 100.00 100.00 100.00 100.00 - - 
         

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยงัไม่เร่ิมดาํเนินกิจการ) 100.00 100.00 100.00 100.00 - - 
         

บริษทั บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 1 จาํกดั (เดิมช่ือ  

   “บริษทั บี.กริม โอเรียนเทล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 1 จาํกดั”) 

 

ประเทศไทย     ลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 91.31 91.31 99.97 99.97 0.03 0.03 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

กลุ่มกิจการมีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

ช่ือกิจการ 

สถานท่ีหลักในการ

ประกอบธุรกิจ/

ประเทศท่ีจด

ทะเบียนจัดตั้ง ลักษณะของธุรกิจ 

สัดส่วนของหุ้นสามัญท่ีถือโดยบริษัทใหญ่ 

(ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญท่ีแท้จริงโดย 

กลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญท่ีแท้จริงโดย 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม (ร้อยละ) 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

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

บริษทั บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 2 จาํกดั (เดิมช่ือ  

   “บริษทั บี.กริม โอเรียนเทล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 2 จาํกดั”) 

ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยงัไม่เร่ิมดาํเนินกิจการ) 91.31 91.31 99.97 99.97 0.03 0.03 

         

บริษทั บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 3 จาํกดั (เดิมช่ือ  

   “บริษทั บี.กริม โอเรียนเทล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 3 จาํกดั”) 

ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยงัไม่เร่ิมดาํเนินกิจการ) 91.31 91.31 99.97 99.97 0.03 0.03 

         

บริษทั บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 4 จาํกดั (เดิมช่ือ  

   “บริษทั บี.กริม โอเรียนเทล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 4 จาํกดั”) 

ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยงัไม่เร่ิมดาํเนินกิจการ) 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 - - 
         

ซ่ึงมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี         
         

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

   (ยงัไม่เร่ิมดาํเนินกิจการ) 

- - 100.00 51.00 - 49.00 

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

   (ยงัไม่เร่ิมดาํเนินกิจการ) 

- - 100.00 51.00 - 49.00 

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

   (อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง) 

- - 100.00 51.00 - 49.00 

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

   (อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง) 

- - 100.00 51.00 - 49.00 

- บริษทั บี.กริม โซลาร์ รูฟทอ็ป จาํกดั (เดิมช่ือ “บริษทั  

     บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (นิคมคาํสร้อย) จาํกดั”) 

ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 

   (ยงัไม่เร่ิมดาํเนินกิจการ) 

- - 99.99 99.99 0.01 0.01 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

กลุ่มกิจการมีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

ช่ือกิจการ 

สถานท่ีหลักในการ

ประกอบธุรกิจ/

ประเทศท่ีจดทะเบียน

จัดตั้ง ลักษณะของธุรกิจ 

สัดส่วนของหุ้นสามัญท่ีถือโดยบริษัทใหญ่ 

(ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญท่ีแท้จริงโดย 

กลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญท่ีแท้จริงโดย 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม (ร้อยละ) 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 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 (ซับใหญ่) จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 

   (ยงัไม่เร่ิมดาํเนินกิจการ) 

- - 51.00 51.00 49.00 49.00 

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

   (อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง) 

- - 100.00 51.00 - 49.00 

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

   (อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง) 

- - 100.00 51.00 - 49.00 

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

   (ยงัไม่เร่ิมดาํเนินกิจการ) 

- - 100.00 51.00 - 49.00 

บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (สระแกว้) 1 จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 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 (ยงัไม่เร่ิมดาํเนินกิจการ) 74.00 74.00 92.20 92.20 7.80 7.80 
         

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) 1 จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยงัไม่เร่ิมดาํเนินกิจการ) 99.97 99.97 99.97 99.97 0.03 0.03 
         

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) 2 จาํกดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยงัไม่เร่ิมดาํเนินกิจการ) 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) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

บริษทัยอ่ยขา้งตน้ไดร้วมอยูใ่นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่วนของสิทธิการออกเสียงในบริษทัยอ่ยท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ไม่

แตกต่างจากสดัส่วนท่ีถือหุ้นสามญั บริษทัใหญ่ไม่ไดถื้อหุ้นบุริมสิทธิในบริษทัยอ่ยภายใตก้ลุ่มบริษทั 

 

ยอดรวมของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีจาํนวน 7,024 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นส่วนของบริษทั อมตะ บี.กริม 

เพาเวอร์ จาํกดั จาํนวน 5,462 ลา้นบาท ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยอ่ืนไม่มีสาระสาํคญั 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจการได้นาํใบหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทัย่อย

จาํนวน 13 บริษทั ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยเหล่านั้น (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 13 บริษทั) 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พนับาท  
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด 7,752,864 

การลงทุนเพ่ิมในระหวา่งงวด 434,305 

เงินอุดหนุนบริษทัยอ่ยภายใตโ้ครงการผลประโยชน์พนกังาน 10,826 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด 8,197,995 

 

การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปน้ี 

 

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

 

เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2561 B.Grimm Power (Cambodia) Co., Ltd. (“BGPCAM”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยได้ถูกจดัตั้งข้ึนในประเทศกมัพูชา 

เพ่ือลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า โดย BGPCAM มีทุนจดทะเบียน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ บริษทัมีส่วนได้เสียร้อยละ 100 ใน BGPCAM 

บริษทัยงัไม่ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นดงักล่าว 

 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จํากดั 

 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จาํกดั ได้เรียกชําระค่าหุ้นเพ่ิมเติม โดยบริษทัได้จ่ายชําระค่าหุ้น

เพ่ิมเติมดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดิมเป็นจาํนวนเงินรวม 136.17 ลา้นบาท 

 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จํากดั 

 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จาํกดั ได้เรียกชําระค่าหุ้นเพ่ิมเติม โดยบริษทัได้จ่ายชําระค่าหุ้น

เพ่ิมเติมดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดิมเป็นจาํนวนเงินรวม 138.07 ลา้นบาท 

 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จํากดั 

 

เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จาํกดั ได้เรียกชาํระค่าหุ้นเพ่ิมเติม โดยบริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุ้น

เพ่ิมเติมดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดิมเป็นจาํนวนเงินรวม 160.03 ลา้นบาท 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

การเพิม่ขึน้ของส่วนได้เสียในบริษทัย่อยเจ็ดแห่ง  

 

บริษทัยอ่ยทั้งเจด็แห่ง ไดแ้ก่ 

บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (บาํเหน็จณรงค)์ จาํกดั 

บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชะอาํ) จาํกดั 

บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชยับาดาล) จาํกดั 

บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชนแดน) จาํกดั 

บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ศรีบุญเรือง) จาํกดั 

บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (วานรนิวาส) จาํกดั 

บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ยางตลาด) จาํกดั 

 

เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จาํกดั (“BGSP1”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทั และเป็นผูถื้อหุ้น 

ร้อยละ 51 ในบริษทัทั้งเจด็แห่งขา้งตน้ไดซ้ื้อหุ้นอีกร้อยละ 49 จากผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในแต่ละบริษทัดงักล่าว เป็นจาํนวนเงินรวม 515 

ลา้นบาท ทาํให้ส่วนไดเ้สียในเจ็ดบริษทัยอ่ยของ BGSP1 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 กลุ่มกิจการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของส่วน

ของเจา้ของและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้น ผลต่างระหวา่งมูลค่าของส่วนไดเ้สียในเจ็ด

บริษทัยอ่ยท่ีเพ่ิมข้ึนและมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายถูกพิจารณาวา่เป็นมูลค่าของสิทธิในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า (รวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน)  

 

รายการดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 พนับาท  
  

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 339,413 

สิทธิในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 175,587 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 515,000 

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 

 

7 (ก) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 

ลกัษณะของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

ช่ือกจิการ 

สถานที่ประกอบ

ธุรกจิ/ประเทศที่ 

จดทะเบียนจัดตั้ง 

สัดส่วนของส่วน

ได้เสียทางอ้อม 

(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 จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 พนับาท  
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด 1,358,033 

ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วม 37,184 

การลดทุนของบริษทัร่วม (65,634) 

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม (110,768) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด 1,218,815 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 

 

7 (ข) เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

 

การร่วมคา้ดงัรายช่ือต่อไปน้ีมีทุนเรือนหุ้นทั้งหมดเป็นหุ้นสามญั ซ่ึงกลุ่มกิจการถือหุ้นทางตรง  

 

ลกัษณะของเงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

ช่ือกจิการ 

สถานที่ประกอบ

ธุรกจิ/ประเทศที่ 

จดทะเบียนจัดตั้ง 

สัดส่วนของ

ส่วนได้เสีย 

(ร้อยละ) ลกัษณะของธุรกจิ วธีิการวดัมูลค่า 
     

บริษทั บี.กริม เสนา โซลาร์ เพาเวอร์ จาํกดั 

ซ่ึงประกอบดว้ยบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

    - บริษทั โซลาร์วา จาํกดั 

    - บริษทั ทีพีเอส คอมเมอร์เช่ียล จาํกดั 

ประเทศไทย 49.00 ลงทุนในธุรกิจผลิตและ    

     จาํหน่ายไฟฟ้าจาก   

     พลงังานแสงอาทิตย ์

วิธีส่วนไดเ้สีย 

     

บริษทั บี.กริม ยนัฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จาํกดั ประเทศไทย 49.00 ประกอบกิจการผลิตและ   

     จาํหน่ายไฟฟ้าจาก 

พลงังานแสงอาทิตย ์

วิธีส่วนไดเ้สีย 

     

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

      จาํหน่ายไฟฟ้า 

วิธีส่วนไดเ้สีย 

     

บริษทั โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย)  

   จาํกดั 

ประเทศไทย 48.00 ประกอบกิจการผลิตและ   

     จาํหน่ายไฟฟ้าจากขยะ 

     อุตสาหกรรม 

วิธีส่วนไดเ้สีย 

 

การร่วมคา้ทั้งส่ีแห่งเป็นบริษทัจาํกดัและหุ้นของบริษทัดงักล่าวไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาด 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในการร่วมคา้สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม   ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พนับาท  พนับาท  
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด 1,069,544 972,661 

การลงทุนเพ่ิมในระหวา่งงวด 99,840 99,840 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 66,333 - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด 1,235,717 1,072,501 

 

เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษทัลงทุนจาํนวน 99.84 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 48 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั โปรเกรส 

อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมท่ีมีกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 4.8 เมกะวตัต ์การลงทุน

ดงักล่าวทาํให้บริษทั โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จาํกดั มีสถานะเป็นการร่วมคา้ ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการได้วิเคราะห์

รายการลงทุนดังกล่าวตามแนวคิดสําหรับวิธีปฏิบติัทางบัญชีสําหรับการซ้ือบริษัทย่อยภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ และสรุปวา่การซ้ือเงินลงทุนดงักล่าวมีเน้ือหาเป็นการซ้ือสินทรัพย ์(Asset Acquisition) 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ที่ดนิ อาคาร และ สินทรัพย์ ที่ดนิ อาคาร และ สินทรัพย์ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด อุปกรณ์ ไม่มีตัวตน อุปกรณ์ ไม่มีตัวตน 

   วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

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

การซ้ือเพ่ิม 2,261,323 699,896 10,294 12,075 

การขายและการตดัจาํหน่าย - สุทธิ (1,698) - - - 

การโอนเขา้(ออก) 13,425 - - - 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (1,349,801) (159,076) (3,257) (6,502) 

การดอ้ยค่า (5,425) - - - 

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียน 5,057 66,413 - - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ  52,392,733 7,811,036 32,235 67,342 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีมีราคาตามบญัชีจาํนวน 39,285.22  ลา้นบาท ไดน้าํไปใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 10) 

 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ต้นทุนทางการเงินจาํนวน 147.96 ล้านบาท ซ่ึงเกิดจากเงินกู้ยืมท่ีมีวตัถุประสงค ์

เฉพาะสาํหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าไดถู้กบนัทึกรวมเป็นตน้ทุนของโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้างในขอ้มูลทางการเงินรวม กลุ่มกิจการใช้อตัรา 

การตั้งข้ึนเป็นทุนร้อยละ 2.78 ถึงร้อยละ 3.38 ต่อปี ในการคาํนวณต้นทุนท่ีรวมเป็นราคาทุนของโครงการระหว่างก่อสร้าง อตัราดังกล่าว 

เป็นอตัราตน้ทุนการกูย้มืระยะยาวท่ีเกิดจริงจากเงินกูย้มืท่ีนาํมาใชเ้ป็นเงินทุนสาํหรับโครงการนั้น 

 

9 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

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

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ 2,715,444 2,140,685 12,019 7,891 

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง (หมายเหตุ 14.4) 5,047 6,534 379,999 389,877 

เจา้หน้ีอ่ืน 446,792 595,680 13,056 18,378 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย      

   -  สถาบนัการเงิน 281,995 304,255 43,680 45,222 

   -  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 14.4) 135,417 369,828 - - 

   -  กิจการอ่ืน 379 800 379 800 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 455,737 235,913 15,327 4,204 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - สญัญาบริการระยะยาว 420,784 358,548 - - 

เงินปันผลคา้งจ่าย 497,404 479,655 - - 

 4,958,999 4,491,898 464,460 466,372 

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงนิกู้ยืม 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

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

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,746,976 1,874,276 300,000 200,000 

หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี (26,698) (29,620) (1,136) (1,136) 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง 

   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 1,720,278 1,844,656 298,864 198,864 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 28,490,829 35,481,825 1,512,240 1,712,240 

หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี (382,071) (485,348) (797) (1,361) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 28,108,758 34,996,477 1,511,443 1,710,879 
     

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 29,829,036 36,841,133 1,810,307 1,909,743 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พนับาท  พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561   

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

เงินกูย้มืเพ่ิมข้ึน 381,882 - 

จ่ายคืนเงินกูย้มื (7,784,146) (100,000) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 267,900 - 

ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มื (6,973) - 

การตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี 113,312 564 

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียน 15,928 - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 29,829,036 1,810,307 

 

ในระหวา่งไตรมาสท่ีหน่ึงของปี พ.ศ. 2561 บริษทัไดต้กลงในสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวเพ่ือใชส้าํหรับพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า เงินกูย้มืดงักล่าว

มีวงเงินกูย้มืรวม 235 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และมีอายเุบิกถอนภายใน 24 เดือนนบัจากวนัท่ีเขา้ทาํสญัญาเงินกูย้ืม โดยมีกาํหนดชาํระคืนดอกเบ้ีย

และเงินต้นทุกหกเดือนและมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั บริษทัจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู้ยืมสําหรับเงินกู้ดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินรวม 

70 ลา้นบาท 

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 

ในระหวา่งไตรมาสท่ีสองของปี พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยสองแห่งของกลุ่มบริษทัไดแ้ก่ บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จาํกดั และบริษทั บี.กริม 

บีไอพี เพาเวอร์ 2 จาํกดั จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวก่อนถึงกาํหนดทั้งจาํนวนรวมทั้งส้ิน 4,773.50 ลา้นบาท และ 60.08 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

(เทียบเท่ากบั 1,926.89 ลา้นบาท) นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งไดช้าํระค่าธรรมเนียมในการคืนเงินกูย้มืก่อนถึงกาํหนดเป็นจาํนวนเงินรวม

ทั้งส้ิน 2.55 ลา้นบาท และ 0.42 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (เทียบเท่ากบั 13.54 ลา้นบาท) และตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี

ท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัจ่ายคืนเงินกูร้วมทั้งส้ิน 94.52  ลา้นบาท ค่าธรรมเนียมและค่าตดัจาํหน่ายดงักล่าวแสดงรวมอยูเ่ป็นตน้ทุนทางการเงินในงบ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561     

 

เงินกู้ยืมระยะยาวคํ้ าประกันโดยหุ้นของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 6) การจดจาํนองท่ีดินและโรงไฟฟ้าของกลุ่มกิจการ (หมายเหตุ 8) และ 

คํ้าประกนัโดย standby letter of credit ท่ีออกโดยบริษทัและบริษทัย่อย นอกจากน้ี กลุ่มกิจการตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดบางประการตาม 

ท่ีระบุไวใ้นสญัญาดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 

 

วงเงนิกู้ยืม 

 

กลุ่มกิจการมีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดใ้ชด้งัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

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

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั     

-  ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 374,740 846,404 - 87,760 

-  ครบกาํหนดเกินกวา่ 1 ปี 8,498,589 656,944 8,498,589 - 

 8,873,329 1,503,348 8,498,589 87,760 

 

วงเงินกู้ยืมท่ีจะครบกาํหนดภายในหน่ึงปี เป็นวงเงินกู้ยืมของแต่ละปีท่ีจะมีการทบทวนตามวาระ วงเงินกู้ยืมอ่ืนได้รับมาเพ่ือใช้ในการ 

ขยายการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการและบริษทั 

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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11 หุ้นกู้ - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

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

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,600,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 

หกั  ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี (1,202) (1,927) (708) (1,927) 

ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระ     

   ภายในหน่ึงปี - สุทธิ 2,598,798 2,298,073 2,299,292 2,298,073 
     

หุ้นกู ้ 21,100,000 14,700,000 3,200,000 3,200,000 

หกั  ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี (27,346) (22,235) (2,948) (4,083) 

หุ้นกู ้– สุทธิ 21,072,654 14,677,765 3,197,052 3,195,917 
     

รวมหุ้นกู ้– สุทธิ 23,671,452 16,975,838 5,496,344 5,493,990 

 

การเปล่ียนแปลงของหุ้นกูส้ามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พนับาท  พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561   

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

การออกหุ้นกูเ้พ่ิม 6,700,000 - 

ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู ้ (7,410) - 

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี 3,024 2,354 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด – สุทธิ 23,671,452 5,496,344 

 

เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จาํกดัและบริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดอ้อก

หุ้นกูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาท จาํนวนบริษทัละ 3,350 ลา้นบาท รวม 6,700 ลา้นบาท หุ้นกูมี้กาํหนดการไถ่ถอนเงินตน้เม่ือครบ 15 ปี

นับจากวนัท่ีออกหุ้นกู้ ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2576 มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.95 ต่อปี และมีกาํหนดชําระดอกเบ้ียทุกหกเดือน 

นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและขอ้จาํกดับางประการตามท่ีไดก้าํหนดไว ้อาทิเช่น การดาํรงอตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วน

ของเจา้ของตามอตัราท่ีระบุในสญัญา เป็นตน้ 

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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12 ภาษเีงนิได้ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 49,532 67,879 - - 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (28,186) (23,341) (104) (41) 

รวมภาษีเงินได ้ 21,346 44,538 (104) (41) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 137,353 131,858 - - 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (76,705) (11,766) (1,281) (776) 

รวมภาษีเงินได ้ 60,648 120,092 (1,281) (776) 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลไดต้ั้งคา้งจ่ายจากการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใช้อตัราภาษีเดียวกบัท่ีใช้สาํหรับกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดว่า

จะเกิดข้ึน ประมาณการอตัราภาษีเงินไดแ้ทจ้ริงถวัเฉล่ียสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สาํหรับขอ้มูลทางการเงินรวม

ระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลคืออตัราร้อยละ 6.32 และอตัราร้อยละ 0.00 ตามลาํดบั (พ.ศ. 2560 : อตัราร้อยละ 

5.61 และอตัราร้อยละ 0.00 ตามลาํดบั) อตัราภาษีเงินไดแ้ทจ้ริงถวัเฉล่ียสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สาํหรับขอ้มูล 

ทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลคืออตัราร้อยละ 3.84 และอตัราร้อยละ 0.00 ตามลาํดบั (พ.ศ. 2560 : 

อตัราร้อยละ 6.10 และอตัราร้อยละ 0.00 ตามลาํดบั) 

 

13 เงนิปันผล 

 

พ.ศ. 2561 

 

เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานสําหรับปี  

พ.ศ. 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท สําหรับหุ้นจาํนวน 2,606,900,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 782.07 ล้านบาท เงินปันผลดงักล่าวได้จ่าย

ให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 

พ.ศ. 2560 

 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานสําหรับปี  

พ.ศ. 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท สําหรับหุ้นจาํนวน 1,890,000,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 120.96 ล้านบาท เงินปันผลดงักล่าวได้จ่าย

ให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ในวนัท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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14 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (สิงคโปร์) พีทีอี. แอลทีดี. และคุณฮาราลด์ ลิงค ์ซ่ึงถือหุ้นในบริษทั คิดเป็นจาํนวน

ร้อยละ 33.99 และ 24.30 ตามลาํดบั และบริษทัถูกควบคุมโดยคุณฮาราลด์ ลิงค์ ขอ้มูลของบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ของบริษทั

เปิดเผยในหมายเหตุ 6 และหมายเหตุ 7 ตามลาํดบั 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 

14.1 รายได้และรายได้อ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  
     

รายได้     

   รายไดจ้ากการขาย     

       บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 6,141 6,077 - - 

     

   รายไดค้่าบริการ     

       บริษทัยอ่ย - - 200,657 37,797 

       การร่วมคา้ 2,840 3,200 2,840 3,200 

 2,840 3,200 203,497 40,997 

     

รายได้อ่ืน     

   ดอกเบ้ียรับจาก     

      บริษทัยอ่ย - - 56,604 39,341 

      การร่วมคา้ 91 - 91 - 

      บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 2,369 3,508 2,369 3,508 

 2,460 3,508 59,064 42,849 

     

เงนิปันผลรับ     

   บริษทัยอ่ย - - 959,581 434,954 

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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14 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

14.1 รายได้และรายได้อ่ืน (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  
     

รายได้     

   รายไดจ้ากการขาย     

       บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 12,644 11,998 - - 

     

   รายไดค้่าบริการ     

       บริษทัยอ่ย - - 441,413 84,363 

       การร่วมคา้ 5,680 5,200 5,680 5,200 

 5,680 5,200 447,093 89,563 

     

รายได้อ่ืน     

ดอกเบ้ียรับจาก     

      บริษทัยอ่ย - - 107,004 72,635 

      การร่วมคา้ 108 - 108 - 

      บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 4,809 6,977 4,809 6,977 

 4,917 6,977 111,921 79,612 

     

เงนิปันผลรับ     

      บริษทัยอ่ย - - 959,581 539,402 

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

37 

14 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

14.2  ค่าใช้จ่าย  

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  
     

การซ้ือนํ้าดิบ      

   บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 60,307 54,736 - - 

     

ดอกเบ้ียจ่าย     

   บริษทัร่วม 67,762 65,492 - - 

   บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการและผูถื้อหุ้นใหญ่ - 8,803 - 8,803 

 67,762 74,295 - 8,803 

     

ค่าเช่าและค่าบริการสาํนกังาน     

   บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 7,799 7,661 - - 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  
     

การซ้ือนํ้าดิบ      

   บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 114,267 109,007 - - 

     

ดอกเบ้ียจ่าย     

   บริษทัร่วม 135,417 176,383 - - 

   บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการและผูถื้อหุ้นใหญ่ - 8,803 - 8,803 

 135,417 185,186 - 8,803 

     

ค่าเช่าและค่าบริการสาํนกังาน     

   บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 16,408 14,597 - - 

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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14 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

14.3  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

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

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

ลูกหนีก้ารค้า     

   บริษทัยอ่ย - - 183,065 20,705 

   บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 407 376 - - 

 407 376 183,065 20,705 

ดอกเบีย้ค้างรับ     

   บริษทัยอ่ย - - 338,107 232,109 

   การร่วมคา้ 108 - 108 - 

   บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - 60 - 60 

 108 60 338,215 232,169 

     

เงนิปันผลค้างรับ     

   บริษทัยอ่ย - - 647,956 816,872 

   การร่วมคา้ - 27,048 - 27,048 

 - 27,048 647,956 843,920 

     

ลูกหนีอ่ื้น     

   บริษทัยอ่ย - - 164,642 157,541 

   การร่วมคา้ 31,138 27,975 31,135 27,975 

 31,138 27,975 195,777 185,516 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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14 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

14.4  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

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

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

เจ้าหนีอ่ื้น     

   บริษทัยอ่ย - - 379,930 389,581 

   การร่วมคา้ - 18 - 18 

   บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 5,047 6,516 69 278 

 5,047 6,534 379,999 389,877 

     

ดอกเบีย้ค้างจ่าย     

   บริษทัร่วม 135,417 369,828 - - 

 

14.5  เงนิให้กู้ระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกัน 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

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

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 5,819,288 4,880,756 

การร่วมคา้ 18,240 - 18,240 - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 179,000 207,000 179,000 207,000 

 197,240 207,000 6,016,528 5,087,756 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เงินให้กูร้ะยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR 

ลบส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : ร้อยละ MLR ลบส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปี) 

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

14.6  เงนิให้กู้ระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกัน 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท  พนับาท 
   

บริษทัยอ่ย 1,882,666 1,137,948 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เงินให้กู้ระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเม่ือทวงถาม มีอตัราดอกเบ้ีย  

ร้อยละ MLR ลบส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปี อย่างไรก็ตาม บริษทัยงัไม่มีแผนในการเรียกชาํระคืนเงินให้กู้ดงักล่าวภายในหน่ึงปี เงินให้กู้

ดงักล่าวจึงถูกแสดงเป็นเงินให้กูร้ะยะยาว 

 

14.7 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท  พนับาท 
   

บริษทัร่วม   

   ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 616,000 527,000 

   เงินกูย้มืระยะยาว  3,250,000 3,558,000 

 3,866,000 4,085,000 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 พนับาท  
  

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2561  

มูลค่าตามบญัชีตน้งวด 4,085,000 

จ่ายคืนเงินกู ้ (219,000) 

มูลค่าตามบญัชีส้ินงวด 3,866,000 

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

14.7  เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคือ สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวมโครงสร้าง

พ้ืนฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ซ่ึงครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2565  

เงินตน้และดอกเบ้ียมีกาํหนดชาํระคืนทุกๆรอบระยะเวลา 6 เดือน สญัญาดงักล่าวจะส้ินสุดในวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 

 

ตามเง่ือนไขในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า เม่ือครบวนัส้ินสุดของสัญญาหากมีจาํนวนท่ีค้างชําระ 

แก่กองทุนรวมฯตามสญัญาอยู ่ให้ถือวา่ภาระหน้ีสินของกลุ่มกิจการบนส่วนท่ีคา้งอยูด่งักล่าวเป็นอนัส้ินสุดลง 

 

14.8 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 

 

ผูบ้ริหารสาํคญัของบริษทั รวมถึงกรรมการ (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) และคณะผูบ้ริหารระดบัสูง  ค่าตอบแทนท่ีจ่าย

หรือคา้งจ่ายสาํหรับผูบ้ริหารสาํคญัมีดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท  พนับาท  
   

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 18,879 61,504 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 824 408 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 3 3 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 2,355 6,036 

 22,061 67,951 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท  พนับาท  
   

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 36,989 81,377 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,649 816 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 6 6 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 4,685 6,036 

 43,329 88,235 

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ภาระผูกพนัและสัญญาที่มีสาระสําคญั 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพนัและสญัญาท่ีมีสาระสาํคญั ท่ีแตกต่างจากตามท่ีเปิดเผย

ในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 อยา่งเป็นสาระสาํคญั ยกเวน้สญัญาดงัต่อไปน้ี 

 

ก) เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดต้กลงในสัญญาก่อสร้าง และจดัหาอุปกรณ์สาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคากบัผูรั้บเหมาก่อสร้างสองราย สญัญาดงักล่าวมีมูลค่ารวม 1,890 ลา้นบาท 

 

ข) เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดต้กลงในสัญญาก่อสร้างอาคารสาํนักงาน และลานจอดรถกบัผูรั้บเหมาก่อสร้าง

รายหน่ึง โดยสญัญาดงักล่าวมีมูลค่ารวม 33.5 ลา้นบาท 

 

16 เหตุการณ์ภายหลงัวนัที่ในรายงาน 

 

ก) เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษทัลงทุนเพ่ิมในบริษทั บี.กริม ยนัฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จาํกดั (“BGYSP”) เป็นจาํนวนเงินรวม 600 ลา้น

บาท การลงทุนดงักล่าวทาํให้สดัส่วนไดเ้สียใน BGYSP เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 49.00 เป็นร้อยละ 99.99 และ BGYSP เปล่ียนสถานะจากการ

ร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย การลงทุนดงักล่าวเป็นการรวมธุรกิจท่ีดาํเนินการสาํเร็จจากการทยอยซ้ือภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองการรวมธุรกิจ ขณะน้ีกลุ่มกิจการอยูร่ะหว่างการประเมินมูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีมีอยูเ่ดิมก่อนการ

รวมธุรกิจและสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจ 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทัจ่ายเงินล่วงหนา้เพ่ือการลงทุนใน BGYSP จาํนวน 101.22 ลา้นบาท 

 

ข) เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษทั บี.กริม รีนิวเอเบิล 1 จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางตรงไดล้งทุนเป็นจาํนวนเงินรวม 33.90 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐฯ (เทียบเท่ากบั 1,134.68 ลา้นบาท) เพ่ือซ้ือส่วนไดเ้สียร้อยละ 100 ใน Viet Thai Solar Joint Stock Company (“VTS”) ซ่ึง

เป็นบริษัทท่ีจดัตั้ งในประเทศเวียดนาม  VTS เป็นเจ้าของส่วนได้เสียร้อยละ 55 ใน  Dau Tieng Ninh Energy Joint Stock Company 

(“DTE”) ซ่ึงเป็นผูด้าํเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์การลงทุนดงักล่าวทาํให้ VTS และ DTE มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ย

ของกลุ่มกิจการ ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการได้วิเคราะห์รายการลงทุนดงักล่าวตามแนวคิดสาํหรับวิธีปฏิบติัทางบญัชีสําหรับการซ้ือ

บริษทัยอ่ยภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ และสรุปว่าการซ้ือเงินลงทุนดงักล่าว

เป็นการซ้ือสินทรัพย ์(Assets Acquisition) 

 

ค) เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี    

พ.ศ. 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท สําหรับหุ้นจาํนวน 2,606,900,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 391.04 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าว 

จะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 

 

 

 

 


	AUDITOR_REPORT
	fs
	NOTES
	ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
	ข้อมูลทางการเงินรวม
	51,469,852
	2,261,323
	(1,698)
	13,425
	(1,349,801)
	(5,425)
	5,057
	52,392,733
	เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จำกัดและบริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท จำนวนบริษัทละ 3,350 ล้านบาท รวม 6,700 ล้านบาท หุ้นกู้มีกำหนดการไถ่ถอนเง...
	13 เงินปันผล


