
บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และขอ้มูลทางการเงินเฉพาะ
กิจการระหว่างกาลของบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  
ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน 
ส้ินสุดวนัเดียวกัน  และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และ 
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
แบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลน้ี
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวม
และขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
กิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี 
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้
ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูล 
ทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้ 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน 
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
ขจรเกยีรติ  อรุณไพโรจนกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445  
กรุงเทพมหานคร 
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,979,334 18,209,461 2,417,197 7,168,722

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกถอนภายในหน่ึงปี 236,371 620,864 - -

เงินลงทุนระยะสั้น 717,006 346,039 - -

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 5 6,080,507 4,669,942 1,298,135 1,690,296

เงินใหกู้ร้ะยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15.5 18,240 207,000 7,738,426 5,087,756

เงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่กิจการอ่ืนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี 66,753 - 66,753 -

อะไหล่และวสัดุสาํรองคลงั - สุทธิ 1,019,555 877,918 - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 960,378 906,235 18,562 27,401

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 22,078,144 25,837,459 11,539,073 13,974,175

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกถอนเกินกวา่หน่ึงปี 224,228 236,871 - -

เงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15.6 - - 1,929,904 1,137,948

เงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่กิจการอ่ืน 205,247 - 205,247 -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 - - 9,517,135 7,752,864

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 (ก) 1,106,714 1,358,033 - -

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 (ข) 646,156 1,069,544 509,008 972,661

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 4,902 4,902 - -

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 8 55,891,080 51,469,852 45,224 25,198

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 8 9,576,169 7,203,803 72,034 61,769

เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน 450,520 1,369,560 - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 146,861 100,852 3,657 1,784

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,689,814 589,961 91,943 51,072

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 71,941,691 63,403,378 12,374,152 10,003,296

รวมสินทรัพย์ 94,019,835 89,240,837 23,913,225 23,977,471

กรรมการ _____________________________________

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

2



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9 5,695,232 4,491,898 533,366 466,372

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 38,593 38,844 38,593 38,844

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 10 2,985,677 1,844,656 1,710,373 198,864

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 11 5,796,938 2,298,073 5,497,540 2,298,073

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15.7 883,000 527,000 - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 62,086 67,664 - -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 172,256 179,228 34,770 4,884

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 15,633,782 9,447,363 7,814,642 3,007,037

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 10 29,076,442 34,996,477 - 1,710,879

หุน้กู ้- สุทธิ 11 17,876,155 14,677,765 - 3,195,917

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15.7 2,675,000 3,558,000 - -

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 110,557 85,552 - -

ประมาณการหน้ีสินการร้ือถอนสินทรัพย์ 284,124 233,859 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 216,989 175,435 18,286 8,921

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 421,890 322,608 - -

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 50,661,157 54,049,696 18,286 4,915,717

รวมหนีสิ้น 66,294,939 63,497,059 7,832,928 7,922,754

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 

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

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 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

สาํรองหุน้เพ่ือโครงการผลประโยชน์พนกังานท่ีใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ (169,355) (169,355) (79,616) (79,616)

ทุนสาํรองอ่ืน - การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 71,263 36,927 36,131 20,863

กาํไรสะสม

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,554,641 4,005,015 1,069,557 1,059,245

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (403,299) (273,559) - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 19,107,475 18,653,253 16,080,297 16,054,717

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 8,617,421 7,090,525 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 27,724,896 25,743,778 16,080,297 16,054,717

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 94,019,835 89,240,837 23,913,225 23,977,471

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 9,513,957 7,891,900 42,196 39,896
รายไดจ้ากการก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 176,768 212,740 - -

รวมรายได้ 9,690,725 8,104,640 42,196 39,896

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (7,741,294) (6,163,126) (24,953) (21,314)
ตน้ทุนการก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (157,833) (187,153) - -

รวมต้นทุน (7,899,127) (6,350,279) (24,953) (21,314)

กําไรขั้นต้น 1,791,598 1,754,361 17,243 18,582
รายไดอ่ื้น 307,794 22,364 87,748 231,345
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (330,762) (289,913) (48,965) (41,993)
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (13,978) (10,257) (15,344) (18)
ตน้ทุนทางการเงิน (536,476) (475,527) (85,784) (132,586)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 29,161 57,593 - -

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 1,247,337 1,058,621 (45,102) 75,330
ภาษีเงินได ้ 12 (70,663) (83,792) 104 41

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 1,176,674 974,829 (44,998) 75,371

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (200,319) (37,450) - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 976,355 937,379 (44,998) 75,371

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 794,801 568,750 (44,998) 75,371
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 381,873 406,079 - -

1,176,674 974,829 (44,998) 75,371

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 607,144 531,281 (44,998) 75,371
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 369,211 406,098 - -

976,355 937,379 (44,998) 75,371

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.30 0.23 (0.02) 0.03

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 26,082,696 23,048,602 489,289 129,459
รายไดจ้ากการก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 568,986 671,170 - -

รวมรายได้ 26,651,682 23,719,772 489,289 129,459

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (20,843,102) (18,087,437) (72,093) (35,283)
ตน้ทุนการก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (508,380) (569,189) - -

รวมต้นทุน (21,351,482) (18,656,626) (72,093) (35,283)

กําไรขั้นต้น 5,300,200 5,063,146 417,196 94,176
รายไดอ่ื้น 387,443 74,743 1,178,954 855,300
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (968,378) (825,907) (151,578) (109,574)
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน (13,732) (27,560) (7,858) 927
ตน้ทุนทางการเงิน (2,010,915) (1,431,324) (252,729) (441,857)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 7 (ก), 7 (ข) 132,678 173,305 - -

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 2,827,296 3,026,403 1,183,985 398,972
ภาษีเงินได้ 12 (131,311) (203,884) 1,385 817

กําไรสําหรับงวด 2,695,985 2,822,519 1,185,370 399,789

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมูลคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน - สุทธิจากภาษี (16,290) - (1,953) -
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (133,118) (160,644) - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,546,577 2,661,875 1,183,417 399,789

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,732,670 1,668,687 1,185,370 399,789
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 963,315 1,153,832 - -

2,695,985 2,822,519 1,185,370 399,789

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,592,991 1,527,117 1,183,417 399,789
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 953,586 1,134,758 - -

2,546,577 2,661,875 1,183,417 399,789

กําไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.66 0.80 0.45 0.19

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

สํารองหุ้นเพื่อ

โครงการผลประโยชน์ ทุนสํารองอื่น ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น การเปลี่ยนแปลง รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่

ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า พนักงานโดยใช้หุ้น - การจ่ายโดยใช้หุ้น จัดสรรแล้ว การแปลงค่า ส่วนได้เสียของบริษัท อื่นของส่วน ผู้เป็นเจ้าของของ ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ เป็นเกณฑ์ เป็นเกณฑ์ - สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร งบการเงิน ใหญ่ในบริษัทย่อย ของเจ้าของ บริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือต้นงวด

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด

วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

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

สาํรองหุน้เพือ่โครงการผลประโยชน์พนกังาน

โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - (169,355) - - - - - - (169,355) - (169,355)

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 25,356 - - - - - 25,356 - 25,356

การเพิม่ทุนของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - 793,875 793,875

เงินปันผล 13 - - - - - (120,960) - - - (120,960) (397,474) (518,434)

การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่

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

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

ยอดคงเหลือสิ้นงวด 

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

ข้อมูลทางการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

กําไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

สํารองหุ้นเพื่อ

โครงการผลประโยชน์ ทุนสํารองอื่น ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น การเปลี่ยนแปลง รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่

ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า พนักงานโดยใช้หุ้น - การจ่ายโดยใช้หุ้น จัดสรรแล้ว การแปลงค่า ส่วนได้เสียของบริษัท อื่นของส่วน ผู้เป็นเจ้าของของ ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ เป็นเกณฑ์ เป็นเกณฑ์ - สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร งบการเงิน ใหญ่ในบริษัทย่อย ของเจ้าของ บริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือต้นงวด

วนัที่ 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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด

วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 34,336 - - - - - 34,336 - 34,336

การซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - 353,877 353,877

การเพิม่ทุนของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - 1,162,895 1,162,895

การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่

ในบริษทัยอ่ย 6 - - - - - - - - - - (339,413)           (339,413)

เงินปันผล 13 - - - - - (1,173,105) - - - (1,173,105) (604,049) (1,777,154)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 1,722,731 (129,740) - (129,740) 1,592,991 953,586 2,546,577

ยอดคงเหลือสิ้นงวด 

วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 5,213,800 9,644,040 (169,355) 71,263 196,385 4,554,641 (329,029) (74,270) (403,299) 19,107,475 8,617,421 27,724,896

ข้อมูลทางการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

สํารองหุ้นเพื่อ
โครงการผลประโยชน์ ทุนสํารองอื่น จัดสรรแล้ว

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกินมูลค่า พนักงานโดยใช้หุ้น - การจ่ายโดยใช้หุ้น - สํารองตาม รวมส่วนของ
ชําระแล้ว หุ้นสามญั เป็นเกณฑ์ เป็นเกณฑ์ กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

สิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2560
การออกหุน้ 1,433,800 9,644,040 - - - - 11,077,840
สาํรองหุน้เพื่อโครงการผลประโยชน์พนกังานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - (79,616) - - - (79,616)
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 15,717 - - 15,717
เงินปันผล 13 - - - - - (120,960) (120,960)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 399,789 399,789

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

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

สิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 15,268 - - 15,268
เงินปันผล 13 - - - - - (1,173,105) (1,173,105)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 1,183,417 1,183,417

ยอดคงเหลือสิ้นงวด วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 5,213,800 9,644,040 (79,616) 36,131 196,385 1,069,557 16,080,297

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวด 2,827,296 3,026,403 1,183,985 398,972
รายการปรับปรุง

- ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 8 2,385,074 2,100,202 14,597 7,055
- ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืและหุน้กูร้อตดับญัชี 122,819 213,352 4,400 28,356
- ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 243 - - -
- ค่าเผื่ออะไหล่และวสัดุสาํรองคลงัเคล่ือนไหวชา้ 35,488 40,018 - -
- กาํไรจากการขายและตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (1,107) (1,005) - -
- ดอกเบ้ียรับ (94,300) (57,093) (219,055) (154,637)
- ดอกเบ้ียจ่าย 1,939,853 2,046,279 238,904 414,453
- ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 22,901 14,651 6,924 615
- ค่าใชจ่้ายพนกังานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 21,916 25,356 2,848 9,002
- ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 32,514 (825,799) 1,156 45,949
- เงินปันผลรับ - - (959,581) (700,298)
- ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 7 (ก), 7 (ข) (132,678) (173,305) - -
- กาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สีย

ท่ีถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ 14 (35,319) - - -
- กาํไรจากการซ้ือธุรกิจในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม 14 (240,287) - - -
- รายไดจ้ากการก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (568,986) (671,170) - -

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (2,118,375) (123,301) (272,855) (278,363)
- อะไหล่และวสัดุสาํรองคลงั (233,234) (54,116) - -
- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (11,721) 50,087 23,874 (14,471)
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,631,718) (40,945) 29,072 25
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในหน้ีสินดาํเนินงาน
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,256,233 157,666 3,800 287,258
- หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (35,906) (50,412) 29,886 (15,585)
- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - (29) - -
- หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (61,497) (62,077) - -

  
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4,479,209 5,614,762 87,955 28,331

- เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 98,536 243,109 36,242 33,225
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (233,860) (211,489) (15,034) (6,045)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4,343,885 5,646,382 109,163 55,511

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกถอนลดลง 397,136 501,042 - -
เงินสด(จ่าย)รับสาํหรับเงินลงทุนระยะสั้น (370,967) (1,064,351) - 300,057
เงินสดรับชาํระจากเงินใหกู้ร้ะยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28,000 61,000 963,935 3,061,000
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินใหกู้ร้ะยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (18,240) - (3,793,606) (4,608,808)
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (791,956) -
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่กิจการอ่ืน (93,000) - (93,000) -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

- สุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า (1,748,491) - - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (339,413) - - -
เงินสดจ่ายเพ่ือเพ่ิมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 - - (583,191) (414,206)
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษทัร่วม 7 (ก) 157,935 138,605 - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 (ข) (102,815) - (101,065) -
เงินสดจ่ายเพ่ือการรวมธุรกิจ - สุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า 14 (331,427) - (600,000) -
เงินสดจ่ายอุดหนุนบริษทัยอ่ยภายใตโ้ครงการผลประโยชน์พนกังาน - - - (19,372)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,944,699) (5,004,534) (11,200) (5,413)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (251,404) (48,597) (20,282) (19,487)
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,153 2,097 - -
เงินสดรับคืนมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน 919,040 - - -
เงินสดจ่ายค่ามดัจาํเพ่ือซ้ือท่ีดิน - (1,557,500) - -
เงินปันผลรับ 174,985 216,203 1,803,501 598,569

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (4,520,207) (6,756,035) (3,226,864) (1,107,660)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน - 11,301,045 - 11,390,784
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้ - (328,121) - (328,121)
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย 1,162,895 670,797 - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 747,000 267,000 - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 542,954 4,757,743 - -
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 11 6,700,000 11,500,000 - -
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (747,000) (462,774) - -
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 (8,434,228) (17,083,356) (200,000) (4,800,000)
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15.7 (527,000) (462,500) - -
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืและหุน้กู้ (77,572) (37,475) (70,162) (17,500)
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 13 (1,173,105) (120,960) (1,173,105) (120,960)
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,084,721) (329,001) - -
ดอกเบ้ียจ่าย (2,135,028) (2,561,628) (189,150) (372,586)

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (5,025,805) 7,110,770 (1,632,417) 5,751,617

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

11



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิม่ขึน้สุทธิ (5,202,127) 6,001,117 (4,750,118) 4,699,468
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 18,209,461 8,322,125 7,168,722 1,068,995
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (28,000) (51,625) (1,407) -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินงวด 12,979,334 14,271,617 2,417,197 5,768,463

ข้อมูลเพิม่เติม :
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญั :

เจา้หน้ีจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 351,635 102,723 18,931 1,728
โอนเงินมดัจาํท่ีดินไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 929,388 - -
โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอะไหล่และวสัดุสาํรองคลงั - 14,012 - -
ภาระผกูพนัจากประมาณการร้ือถอนสินทรัพย์ 50,265 5,385 - -
เจา้หน้ีจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 400,604 - 32 500
เจา้หน้ีจากการลงทุนในการร่วมคา้ 7 (ข) 2,250 - - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามสญัญาสมัปทาน 568,986 671,170 - -
เจา้หน้ีค่าใชจ่้ายจากการออกหุน้ - 64,439 - 64,439
โอนท่ีดินไปเป็นสิทธิในการใชท่ี้ดิน - 256,667 - -
เงินอุดหนุนบริษทัยอ่ยภายใตโ้ครงการผลตอบแทนพนกังาน - - - 8,255
โอนเงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือการพฒันาโครงการไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 74,000 - - -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงจดัตั้งข้ึนและ
ด าเนินกิจการในประเทศไทย โดยมีท่ีอยูท่ี่จดทะเบียนไวคื้อ เลขท่ี 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
10240 ประเทศไทย 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ” 
 
กลุ่มกิจการประกอบกิจการโดยมีธุรกิจหลัก คือ ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหน่วยงานรัฐบาลและผูใ้ช้ไฟฟ้าในเขต 
นิคมอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลท่ีน าเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบายการบญัชี 
 
2.1 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงนิ 

 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และ 
งบกระแสเงินสด)ไดน้ าเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจ าปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย 
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน  ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัท าเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมายเหตุ
ประกอบขอ้มูลทางการเงินเพิ่มเติมตามขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ภาษาไทยท่ีจดัท าตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัท า 
งบการเงินส าหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบั
การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก าไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั 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) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง 
ในหน้ีสินของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนในเร่ืองวิธีการบัญชีส าหรับภาษีเงินได ้
รอตดับัญชีกรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ีมีจ  านวนต ่ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าต ่ากว่าฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น จะถือว่ามีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช ้

หกัภาษีเกิดข้ึน 
- ในการประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยใ์น

มูลค่าท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีได ้ 
- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของก าไรทางภาษี ท่ีสามารถใช้ประโยชน์สินทรัพย ์

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทท่ีก าหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอตดับญัชีจะตอ้งน าไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณก าไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจ านวนท่ีใช้หักภาษีท่ีเกิดจากการกลบัรายการของผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีนั้น  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนว่าการเปิดเผยตามขอ้ก าหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ใหถื้อปฏิบติักบัส่วนไดเ้สียท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 
ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป 
 
กลุ่มกิจการไม่ไดรั้บผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงดงักล่าว
มาถือปฎิบติั 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

 
2.2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ จะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่มกิจการ
ไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ไดใ้ห้ขอ้ก าหนดส าหรับการรับรู้รายได ้โดยให้ใชม้าตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัน้ีแทนมาตรฐานต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
    (ปรับปรุง 2560)  

 
หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ีอา้งอิงหลกัการวา่  
 
- รายได้จะรับรู้เม่ือการควบคุมในสินคา้หรือบริการได้โอนไปยงัลูกคา้ ซ่ึงแนวคิดของการควบคุมได้ถูก

น ามาใชแ้ทนแนวคิดของความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
- กิจการรับรู้รายได้เพื่อแสดงการส่งมอบสินค้าหรือบริการท่ีสัญญาให้ลูกค้าในจ านวนเงินท่ีสะท้อน 

ถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการนั้นๆ  
 
กิจการรับรู้รายไดต้ามหลกัการส าคญัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 
- ขั้นตอนแรก: ระบุสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
- ขั้นท่ีสอง: ระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญา 
- ขั้นท่ีสาม: ก าหนดราคาของรายการ 
- ขั้นท่ีส่ี: ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสญัญา 
- ขั้นท่ีหา้: รับรู้รายไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
2.2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ จะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับ 

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่มกิจการ
ไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
กิจการมีทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยการปรับปรุงยอ้นหลงัตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
โดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงักับก าไรสะสม ณ วนัต้นงวดของรอบ
ระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมตน้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีประกอบกบัการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม 
กลุ่มบริษทัจะเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใช้คร้ังแรกส าหรับรอบระยะเวลา
รายงานท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหารก าลงัอยูใ่นระหว่างการประเมินผลกระทบ
ในรายละเอียดจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 
 

2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีประกาศแลว้ และจะมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ  
ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
 
กลุ่มมาตรฐานการายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว ประกอบดว้ยมาตรฐานการ
บญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 
   ฉบบัท่ี 16     ในหน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
   ฉบบัท่ี 19   
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีประกาศแลว้ และจะมีผลบงัคบัใช้

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ  
ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
(ต่อ) 
 
กลุ่มมาตรฐานการายงานทางการเงินใหม่ดังกล่าวขา้งตน้ จะน ามาใช้แทนและยกเลิกมาตรฐานการบญัชี
ดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 103 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของธนาคาร 

   และสถาบนัการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 เร่ือง การบญัชีส าหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือ 

   ทางการเงิน 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการแสดง
รายการเคร่ืองมือทางการเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจา้ของ และการหกักลบสินทรัพยท์างการเงินกบัหน้ีสิน
ทางการเงิน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใชก้บัการจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงินในมุมของผูอ้อกเคร่ืองมือ
ทางการเงินเพื่อจดัเป็นสินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน และตราสารทุน รวมถึงการจดัประเภท
ดอกเบ้ีย เงินปันผล ผลก าไรและขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง และสถานการณ์ท่ีท าให้สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินตอ้งหกักลบกนั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน ก าหนดใหกิ้จการตอ้ง
เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถประเมินเก่ียวกับความมีนัยส าคัญของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินของกิจการ และลกัษณะและระดบัของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีกิจการเปิดรับระหว่างรอบระยะเวลารายงานและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งแนวทาง
การบริหารความเส่ียงดงักล่าว 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีประกาศแลว้ และจะมีผลบงัคบัใช้

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ  
ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
(ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน กล่าวถึงการจดัประเภทรายการ  
การวดัมูลค่า การตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การค านวณการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ทางการเงิน และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 
 
- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีแบ่งออกเป็น
สามประเภทไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน
และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน ตอ้งวดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยกิจการสามารถเลือกรับรู้สินทรัพยท์างการเงิน
ประเภทตราสารทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยไม่สามารถโอนไปเป็น
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเวน้หน้ีสิน
ทางการเงินท่ีตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หรือกิจการเลือกวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนเม่ือเขา้เง่ือนไขท่ีก าหนด 

- ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่าดว้ยวธีิมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีประกาศแลว้ และจะมีผลบงัคบัใช้

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ  
ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
(ต่อ) 
 
- ขอ้ก าหนดการดอ้ยค่ากล่าวถึงการบญัชีส าหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพย ์

ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย หรือสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ี 

ท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า และสินทรัพย ์

ท่ีเกิดจากภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้ าประกันทางการเงิน โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เกิด

เหตุการณ์ด้านเครดิตข้ึนก่อน กิจการตอ้งพิจารณาการเปล่ียนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพย์ 

ทางการเงินเป็นสามระดบั ในแต่ละระดบัจะก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อการดอ้ยค่าและการค านวณวธีิดอกเบ้ีย

ท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัไป โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาภายใต้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั และ

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า จะใชว้ธีิการอยา่งง่าย (simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่า 

 
- การบญัชีป้องกนัความเส่ียงมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมการบริหาร

ความเส่ียงของกิจการท่ีใช้เคร่ืองมือทางการเงินในการจดัการฐานะเปิดท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงนั้นๆ  

ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน (หรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในกรณีของเงินลงทุน 

ในตราสารทุนท่ีกิจการเลือกแสดงการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) วิธีการ

ดงักล่าวมีเป้าหมายในการแสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงภายใตก้ารบญัชีป้องกนั

ความเส่ียงเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 
ในหน่วยงานต่างประเทศ ให้ความชัดเจนเก่ียวกับวิธีการทางบัญชีท่ีเก่ียวกับการป้องกันความเส่ียงของ 
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ โดยให้แนวทางในการระบุความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศท่ีเข้าเง่ือนไข ให้แนวทางเก่ียวกับเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงในการป้องกันความเส่ียงของ 
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ วา่สามารถถือโดยกิจการใดๆภายในกลุ่มกิจการมิใช่เฉพาะเพียงบริษทัใหญ่
เท่านั้น และใหแ้นวทางในการท่ีจะระบุมูลค่าท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่จากส่วนของเจา้ของไปยงัก าไรหรือ
ขาดทุนส าหรับทั้งเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงและรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีประกาศแลว้ และจะมีผลบงัคบัใช้

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซ่ึง
กลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
(ต่อ) 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน  
ให้ขอ้ก าหนดทางบญัชีส าหรับกรณีท่ีกิจการออกตราสารทุนให้แก่เจา้หน้ีเพื่อช าระหน้ีสินทางการเงินทั้งหมด
หรือบางส่วน กิจการตอ้งวดัมูลค่าตราสารทุนท่ีออกให้แก่เจา้หน้ีดว้ยมูลค่ายุติธรรม กิจการตอ้งตดัรายการ
หน้ีสินทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนเม่ือเป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหน้ีสินทางการเงิน)ท่ีช าระและ 
มูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการน ามาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
ฉบบัเหล่าน้ีมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 

 
3 ประมาณการ 

 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการน านโยบาย
การบญัชีมาใช ้และจ านวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจท่ีมีนัยส าคญัในการน านโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยู่มาใช้เช่นเดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน  

 
กลุ่มกิจการเปิดเผยส่วนงานท่ีรายงานสองส่วนงาน อนัประกอบดว้ย ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าและธุรกิจอ่ืน  
 
(1) ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า : ส่วนงานน้ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าให้กบัหน่วยงานรัฐบาลและ 

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
(2) ธุรกิจอ่ืน : ส่วนงานน้ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการลงทุน ออกจ าหน่ายหุน้กู ้การบ ารุงรักษาและการใหบ้ริการในโรงไฟฟ้า  
 
คณะกรรมการบริษทัประเมินผลการด าเนินงานโดยพิจารณาจากผลก าไรก่อนภาษีแยกตามส่วนงาน ซ่ึงใช้มาตรฐานในการวดัผล 
การด าเนินงานเช่นเดียวกบัการจดัท าขอ้มูลทางการเงินรวม 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ผลติกระแสไฟฟ้า   
 เพ่ือจ าหน่าย  ธุรกจิอ่ืน รวม  

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 พนับาท  พนับาท พนับาท 
    

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 27,486,680 981,054 28,467,734 

หกั  รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ (838,937) (977,115) (1,816,052) 
    

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 26,647,743 3,939 26,651,682 
    

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 4,991,030 (379,797) 4,611,233 
ดอกเบ้ียรับ 57,667 36,633 94,300 
ตน้ทุนทางการเงิน (1,475,091) (535,824) (2,010,915) 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม    

   และการร่วมคา้ (4) 132,682 132,678 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 3,573,602 (746,306) 2,827,296 

ภาษีเงินได ้ (193,167) 61,856 (131,311) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 3,380,435 (684,450) 2,695,985 

    
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  2,354,311 30,763 2,385,074 
    

สินทรัพยถ์าวรจ าแนกตามส่วนงาน 55,768,860 122,220 55,891,080 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้   1,752,870 

สินทรัพยไ์ม่จ  าแนกตามส่วนงาน   36,375,885 

สินทรัพยร์วมในขอ้มูลทางการเงินรวม   94,019,835 
    

หน้ีสินรวมในขอ้มูลทางการเงินรวม   66,294,939 



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ผลติกระแสไฟฟ้า   
 เพ่ือจ าหน่าย  ธุรกจิอ่ืน รวม  

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

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

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

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

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

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ - 173,305 173,305 

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

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

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

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

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

สินทรัพยไ์ม่จ  าแนกตามส่วนงาน   34,798,155 

สินทรัพยร์วมในขอ้มูลทางการเงินรวม   87,834,055 
    

หน้ีสินรวมในขอ้มูลทางการเงินรวม   62,428,823 

 
 



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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5 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท  พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการคา้     
   - กิจการอ่ืน 2,750,497 2,336,012 - - 

   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (หมายเหตุ 15.3) 3,547 376 18,820 20,705 

รวมลูกหน้ีการคา้ 2,754,044 2,336,388 18,820 20,705 
รายไดค้า้งรับ 2,854,749 1,993,265 - - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ     
   - กิจการอ่ืน 3,345 1,690 365 - 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (หมายเหตุ 15.3) 200 60 414,617 232,169 
ค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้ 53,730 120,136 774 81 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 85,334 55,733 10,038 6,442 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานรอตดับญัชี  14,242 23,040 6,876 6,876 
เงินจ่ายล่วงหนา้เพือ่การพฒันาโครงการ 8,209 13,666 618,748 393,047 
เงินทดรองจ่ายแก่พนกังาน 23,843 3,643 10,237 161 
เงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมายเหตุ 15.3) - 27,048 - 843,920 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมายเหตุ 15.3) 27,558 27,975 200,995 185,516 
เงินมดัจ า 29,965 56,176 100 50 

อ่ืน ๆ - สุทธิ 225,288 11,122 16,565 1,329 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 6,080,507 4,669,942 1,298,135 1,690,296 

 
 



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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5 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ (ต่อ) 

 
ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนสามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท  พนับาท 
   

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 2,736,363 2,332,134 
ครบก าหนดช าระ - ไม่เกิน 3 เดือน 14,073 3,878 
ครบก าหนดช าระ - 3 - 6 เดือน - - 
  - 6 - 12 เดือน - - 

  - มากกวา่ 12 เดือน 61 - 

 2,750,497 2,336,012 

 
ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท  พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 3,547 376 13,523 7,223 
ครบก าหนดช าระ - ไม่เกิน 3 เดือน - - 5,297 - 
ครบก าหนดช าระ - 3 - 6 เดือน - - - - 

ครบก าหนดช าระ - 6 - 12 เดือน - - - 13,482 

 3,547 376 18,820 20,705 

 
 

 



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 

กลุ่มกิจการมีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือกจิการ 

สถานที่หลกัในการ
ประกอบธุรกจิ/ประเทศที่

จดทะเบียนจดัตั้ง ลกัษณะของธุรกจิ 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ที่ถือโดยบริษทัใหญ่ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่แท้จริง 
ที่ถือโดยกลุ่มกจิการ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่แท้จริงที่ถือ
โดยส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ) 

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 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 จ ากดั ประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 51.20 51.20 51.20 51.20 48.80 48.80 
         

ซ่ึงมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี         
         

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

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

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

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

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

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

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

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

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



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

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

ช่ือกจิการ 

สถานที่หลกัในการ
ประกอบธุรกจิ/ประเทศ 
ที่จดทะเบยีนจดัตั้ง ลกัษณะของธุรกจิ 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ที่ถือโดยบริษทัใหญ่ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่แท้จริง 
ที่ถือโดยกลุ่มกจิการ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่แท้จริงที่ถือ
โดยส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ) 

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 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) จ ากดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (หยดุด าเนินการ) - - 51.19 51.19 48.81 48.81 
         

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

- - 51.19 51.19 48.81 48.81 

         

- บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี 1 จ  ากดั ประเทศไทย ออกจ าหน่ายหุน้กู ้ - - 61.40 61.40 38.60 38.60 
         

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

ซ่ึงมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี         
         

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

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

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

- - 99.96 99.96 0.04 0.04 

 
 



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจการมีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

ช่ือกจิการ 

สถานที่หลกัในการ
ประกอบธุรกจิ/ประเทศ 
ที่จดทะเบยีนจดัตั้ง ลกัษณะของธุรกจิ 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ที่ถือโดยบริษทัใหญ่ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่แท้จริง 
ที่ถือโดยกลุ่มกจิการ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่แท้จริงที่ถือ
โดยส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ) 

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 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 ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานน ้ า - - 70.00 70.00 30.00 30.00 

         

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

- - 72.00 72.00 28.00 28.00 

         

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

- - 72.00 72.00 28.00 28.00 

         

บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จ  ากดั  ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า 74.00 74.00 74.00 74.00 26.00 26.00 
         

บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จ  ากดั  ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า 74.00 74.00 74.00 74.00 26.00 26.00 
         

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

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

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

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

 



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

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

ช่ือกจิการ 

สถานที่หลกัในการ 
ประกอบธุรกจิ/ประเทศ 
ที่จดทะเบยีนจดัตั้ง ลกัษณะของธุรกจิ 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ที่ถือโดยบริษทัใหญ่ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่แท้จริง
ที่ถือโดยกลุ่มกจิการ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่แท้จริงที่ถือ
โดยส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ) 

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 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 1 จ ากดั (เดิมช่ือ  
   “บริษทั บี.กริม โอเรียนเทล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 1 จ ากดั”) 

ประเทศไทย     ลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 91.31 91.31 99.97 99.97 0.03 0.03 

         

ซ่ึงมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี         
         

- Viet Thai Solar Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม ลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า - - 99.97 - 0.03 - 
         

  ซ่ึงมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี         
         

  - Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 
   (อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง) 

- - 54.98 - 45.02 - 

         

บริษทั บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 2 จ ากดั (เดิมช่ือ  
   “บริษทั บี.กริม โอเรียนเทล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 2 จ ากดั”) 

ประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 91.31 91.31 99.97 99.97 0.03 0.03 

         

ซ่ึงมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี         
         

- Phu Yen TTP Joint Stock Company 
 

ประเทศเวียดนาม ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 
   (อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง) 

- - 79.98 - 20.02 - 

         

บริษทั บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 3 จ ากดั (เดิมช่ือ  
   “บริษทั บี.กริม โอเรียนเทล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 3 จ ากดั”) 

ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยงัไม่เร่ิมด าเนินกิจการ) 91.31 91.31 99.97 99.97 0.03 0.03 

         

บริษทั บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 4 จ ากดั (เดิมช่ือ  
   “บริษทั บี.กริม โอเรียนเทล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 4 จ ากดั”) 

ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า (ยงัไม่เร่ิมด าเนินกิจการ) 91.31 91.31 99.97 99.97 0.03 0.03 

         

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



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจการมีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

ช่ือกจิการ 

สถานที่หลกัในการ 
ประกอบธุรกจิ/ประเทศ 
ที่จดทะเบยีนจดัตั้ง ลกัษณะของธุรกจิ 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ที่ถือโดยบริษทัใหญ่ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่
แท้จริงที่ถือโดยกลุ่มกจิการ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่แท้จริงที่ถือ
โดยส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ) 

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 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 1 จ  ากดั ประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 100.00 100.00 100.00 100.00 - - 
         

ซ่ึงมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี 
        

         

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

- - 100.00 51.00 - 49.00 

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

- - 100.00 51.00 - 49.00 

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

- - 100.00 51.00 - 49.00 

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

- - 100.00 51.00 - 49.00 

- บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟทอ็ป จ ากดั (เดิมช่ือ  
     “บริษทั  บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (นิคมค าสร้อย) จ ากดั”) 

ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์
   แบบติดตั้งบนหลงัคา  
   (อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง) 

- - 99.99 99.99 0.01 0.01 

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

- - 51.00 51.00 49.00 49.00 

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

- - 100.00 51.00 - 49.00 

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

- - 100.00 51.00 - 49.00 

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

- - 100.00 51.00 - 49.00 



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจการมีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

ช่ือกจิการ 

สถานที่หลกัในการ 
ประกอบธุรกจิ/ประเทศ 
ที่จดทะเบยีนจดัตั้ง ลกัษณะของธุรกจิ 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ที่ถือโดยบริษทัใหญ่ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่
แท้จริงที่ถือโดยกลุ่มกจิการ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่แท้จริงที่ถือ
โดยส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ) 

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 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 (สระแกว้) 1 จ ากดั ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 99.97 99.97 99.97 99.97 0.03 0.03 
         

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

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

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

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

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

บริษทั บี.กริม ยนัฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จ ากดั  
   (หมายเหตุ 14) 

ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 99.99 - 99.99 - 0.01 - 

 
 



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
ยอดรวมของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 มีจ  านวน 8,617 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นส่วนของบริษทั อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ จ  ากดั จ านวน 5,890 ลา้นบาท ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยอ่ืนไม่มีสาระส าคญั 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจการไดน้ าใบหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทัยอ่ย
จ านวน 13 บริษทั ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัส าหรับเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยเหล่านั้น (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 13 บริษทั) 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พนับาท  
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด 7,752,864 
การรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 14) 600,000 
การเปล่ียนสถานะการลงทุนจากการร่วมคา้ไปเป็นบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7 (ข) และ 14) 564,718 
การลงทุนเพิ่มในระหวา่งงวด 583,223 

เงินอุดหนุนบริษทัยอ่ยภายใตโ้ครงการผลประโยชน์พนกังาน 16,330 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด 9,517,135 

 
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปน้ี 
 
B.Grimm Power (Cambodia) Co., Ltd. (“BGPCAM”) 
 
เม่ือวนัท่ี  12 มกราคม พ.ศ. 2561 BGPCAM ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยได้ถูกจัดตั้ งข้ึนในประเทศกัมพูชา เพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า  
โดย BGPCAM มีทุนจดทะเบียน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทมีส่วนได้เสียร้อยละ 100 ใน BGPCAM ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561  
บริษทัยงัไม่ไดจ่้ายช าระค่าหุน้ดงักล่าว 
 
บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จ ากดั (“ABPR3”) 
 
เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ABPR3 ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติม โดยบริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมดงักล่าวตามสัดส่วนการลงทุนเดิม
เป็นจ านวนเงินรวม 136.17 ลา้นบาท 
 
บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จ ากดั (“ABPR4”) 
 
เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ABPR4 ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติม โดยบริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมดงักล่าวตามสัดส่วนการลงทุนเดิม
เป็นจ านวนเงินรวม 138.07 ลา้นบาท 



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จ ากดั (“ABPR5”) 
 

เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 และ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ABPR5 ได้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติม โดยบริษทัได้จ่ายช าระค่าหุ้นเพิ่มเติม
ดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดิมเป็นจ านวนเงินรวม 308.95 ลา้นบาท 
 
การเพิม่ขึน้ของส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเจ็ดแห่ง  
 
บริษทัยอ่ยทั้งเจด็แห่ง ไดแ้ก่ 
- บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (บ าเหน็จณรงค)์ จ  ากดั 
- บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชะอ า) จ  ากดั 
- บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชยับาดาล) จ  ากดั 
- บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชนแดน) จ  ากดั 
- บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ศรีบุญเรือง) จ  ากดั 
- บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (วานรนิวาส) จ  ากดั 
- บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ยางตลาด) จ  ากดั 
 
เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จ  ากดั (“BGSP1”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางตรงของบริษทั และเป็นผูถื้อหุ้น 
ร้อยละ 51 ในบริษทัทั้งเจ็ดแห่งขา้งตน้ไดซ้ื้อหุ้นอีกร้อยละ 49 จากผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในแต่ละบริษทัดงักล่าว เป็นจ านวนเงินรวม  
515 ลา้นบาท ท าให้ส่วนได้เสียในเจ็ดบริษทัย่อยของ BGSP1 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 กลุ่มกิจการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี 
ของส่วนของเจา้ของและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงในสัดส่วนการถือหุน้ ผลต่างระหวา่งมูลค่าของส่วนไดเ้สีย
ในเจด็บริษทัยอ่ยท่ีเพิ่มข้ึนและมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายถูกพิจารณาวา่เป็นมูลค่าของสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (รวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน)  
 
รายการดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 พนับาท  
  

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีไดม้า 339,413 

สิทธิในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 175,587 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 515,000 

 



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
Viet Thai Solar Joint Stock Company (“VTS”) และ Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company (“DTE”) 
 
เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษทั บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 1 จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางตรงของบริษทัไดล้งทุนเป็นจ านวนเงิน 
55,000 ลา้นดองเวียดนาม และ 31.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (เทียบเท่ากบั 1,120.59 ลา้นบาท) เพื่อซ้ือส่วนไดเ้สียร้อยละ 100 ใน VTS ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศเวยีดนาม VTS เป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียร้อยละ 55 ใน DTE ซ่ึงเป็นผูด้  าเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ในประเทศเวียดนาม การลงทุนดงักล่าวท าให้ VTS และ DTE มีสถานะเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มกิจการ ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการพิจารณา
รายการลงทุนดงักล่าวตามแนวคิดส าหรับวิธีปฏิบติัทางบญัชีส าหรับการซ้ือบริษทัย่อยภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ และสรุปวา่การซ้ือเงินลงทุนดงักล่าวเป็นการซ้ือสินทรัพย ์(Assets Acquisition) โดยส่วนต่างของจ านวน
เงินจ่ายซ้ือกบัสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าถูกพิจารณาเป็นมูลค่าของสิทธิในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าซ่ึงรวมแสดงอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 
ตารางต่อไปน้ีสรุปส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือ VTS และจ านวนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดรั้บมาซ่ึงรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือสินทรัพย ์
 
ส่ิงตอบแทนทีจ่่าย ณ วนัที ่16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

 พนับาท  
  

เงินสด 1,120,594 

 
มูลค่าทีรั่บรู้ ณ วนัทีซ้ื่อส าหรับสินทรัพย์ทีไ่ด้มาและหนีสิ้นทีรั่บมา 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมของ VTS  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 42,835 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 3,637 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 80,225 
สิทธิในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 1,041,559 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 30,524 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (13,521) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมใน DTE (64,665) 

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือ 1,120,594 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการยงัคา้งช าระเงินลงทุนเป็นจ านวน 12.60  ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (เทียบเท่ากบั 400.60 ลา้นบาท)  
 



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
Phu Yen TTP Joint Stock Company (“PYT”) 
 
เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน พ.ศ. 2561 บริษทั บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 2 จ ากดั (“BGRP2”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางตรงไดล้งทุนเป็นจ านวนเงินรวม 
35.2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (เทียบเท่ากบั 1,157.01 ลา้นบาท) เพื่อช าระค่าหุ้นในมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นในบริษทั PYT ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งใน
ประเทศเวียดนามและด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ การลงทุนดงักล่าวท าให้บริษทัยอ่ยมีส่วนไดเ้สียร้อยละ 80 ใน PYTและ 
ท าให ้PYT มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการ 
 

7 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 
 
7 (ก) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 
ลกัษณะของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
 

ช่ือกจิการ 

สถานทีป่ระกอบ
ธุรกจิ/ประเทศที ่
จดทะเบยีนจัดตั้ง 

สัดส่วนของส่วน
ได้เสียทางอ้อม 

(ร้อยละ) 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ วธีิการวดัมูลค่า 
     

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า  
   อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

ประเทศไทย 29.97 หมายเหตุ 1 วธีิส่วนไดเ้สีย 

 
หมายเหตุ 1: กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ท่ีกลุ่มกิจการ
ซ้ือหน่วยลงทุนทางออ้มผา่นทางบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 พนับาท  
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด 1,358,033 
ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษทัร่วม 54,553 
การลดทุนของบริษทัร่วม (157,935) 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม (147,937) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด 1,106,714 



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

7 (ข) เงนิลงทุนในการร่วมค้า 
 

ลกัษณะของเงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
 

ช่ือกจิการ 

สถานทีป่ระกอบ
ธุรกจิ/ประเทศที ่
จดทะเบยีนจัดตั้ง 

สัดส่วนของส่วน
ได้เสีย 
(ร้อยละ) ลกัษณะของธุรกจิ 

    

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

ประเทศไทย 49.00 ลงทุนในธุรกิจผลิตและ 
   จ  าหน่ายไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

    

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

    

บริษทั โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย)  
   จ  ากดั 

ประเทศไทย 48.00 ประกอบกิจการผลิตและ 
   จ  าหน่ายไฟฟ้าจาก 
   ขยะอุตสาหกรรม 

    

บริษทั บี.กริม ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร์ จ ากดั ประเทศไทย 51.00 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย 
   ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์
   แบบติดตั้งบนหลงัคา 

    

บริษทั บี.กริม สเปคตรัม โซลาร์ เพาเวอร์ 
   จ ากดั 

ประเทศไทย 70.00 ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย 
   ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์
   แบบติดตั้งบนหลงัคา 

 

เงินลงทุนในการร่วมคา้วดัมูลค่าโดยวธีิส่วนไดเ้สีย 
 

การร่วมคา้ทั้งหา้แห่งเป็นบริษทัจ ากดัและหุน้ของบริษทัดงักล่าวไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาด 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในการร่วมคา้ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พนับาท  พนับาท  
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด 1,069,544 972,661 
การลงทุนเพิ่มในระหวา่งงวด 105,065 101,065 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 78,125 - 
การเปล่ียนสถานะจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ไปเป็น   

   บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 6 และ 14) (606,578) (564,718) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด 646,156 509,008 



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

7 (ข) เงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 
 
บริษัท โปรเกรส อนิเตอร์เคม (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษทัลงทุนจ านวน 99.84 ลา้นบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 48 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั โปรเกรส 
อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จ  ากดั ซ่ึงด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมท่ีมีก าลงัการผลิตติดตั้งรวม 4.8 เมกะวตัต ์การลงทุน
ดงักล่าวท าให้บริษทั โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จ  ากดั มีสถานะเป็นการร่วมคา้ ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการพิจารณารายการ
ลงทุนดงักล่าวตามแนวคิดส าหรับวธีิปฏิบติัทางบญัชีส าหรับการซ้ือบริษทัยอ่ยภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 
2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ และสรุปวา่การซ้ือเงินลงทุนดงักล่าวมีเน้ือหาเป็นการซ้ือสินทรัพย ์(Asset Acquisition) 
 
บริษัท บ.ีกริม ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร์ จ ากดั (“BGSNSP”) 
 
เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 BGSNSP จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย เพื่อด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้ง 
บนหลงัคา ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟท็อป จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มลงทุนจ านวน  
2.25 ลา้นบาท ส าหรับส่วนไดเ้สียร้อยละ 51 ใน BGSNSP ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัไม่ไดช้ าระค่าหุน้ 
 
บริษัท บ.ีกริม สเปคตรัม โซลาร์ เพาเวอร์ จ ากดั (“BGSSP”) 
 
เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 BGSSP จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย เพื่อด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้ง 
บนหลงัคา ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท บริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟท็อป จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มลงทุนจ านวน  
1.75 ลา้นบาท ส าหรับส่วนไดเ้สียร้อยละ 70 ใน BGSSP 
 



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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8 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตีัวตน - สุทธิ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ทีด่นิ อาคาร และ สินทรัพย์ ทีด่นิ อาคาร และ สินทรัพย์ 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด อุปกรณ์ ไม่มตีัวตน อุปกรณ์ ไม่มตีัวตน 

   วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  51,469,852 7,203,803 25,198 61,769 
การซ้ือเพิ่ม 3,218,781 2,357,049 24,424 20,464 
การเพิ่มข้ึนจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 14) 3,208,226 291,701 - - 
การเพิ่มข้ึนจากซ้ือบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 6) 80,225 - - - 
การขายและการตดัจ าหน่าย - สุทธิ (2,046) - - - 
การโอนเขา้  71,952 - - - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (2,132,637) (252,437) (4,398) (10,199) 
การดอ้ยค่า (8,137) - - - 

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียน (15,136) (23,947) - - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ  55,891,080 9,576,169 45,224 72,034 

 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีมีราคาตามบญัชีจ านวน 41,829.39 ลา้นบาท ไดน้ าไปใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 10) 
 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 ต้นทุนทางการเงินจ านวน 160.61 ล้านบาท ซ่ึงเกิดจากเงินกู้ยืมท่ีมีวตัถุประสงค ์
เฉพาะส าหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าไดถู้กบนัทึกรวมเป็นตน้ทุนของโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้างในขอ้มูลทางการเงินรวม กลุ่มกิจการใชอ้ตัรา 
การตั้งข้ึนเป็นทุนร้อยละ 2.78 ถึงร้อยละ 3.57 ต่อปี ในการค านวณตน้ทุนท่ีรวมเป็นราคาทุนของโครงการระหว่างก่อสร้าง อตัราดังกล่าว 
เป็นอตัราตน้ทุนการกูย้มืระยะยาวท่ีเกิดจริงจากเงินกูย้มืท่ีน ามาใชเ้ป็นเงินทุนส าหรับโครงการนั้น 
 
 



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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9 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

เจา้หน้ีการคา้     
   - กิจการอ่ืน 3,064,916 2,140,685 15,312 7,891 

   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง (หมายเหตุ 15.4) - - 23,122 - 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 3,064,916 2,140,685 38,434 7,891 
เจา้หน้ีอ่ืน     
   - กิจการอ่ืน 827,713 595,680 18,703 18,378 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง (หมายเหตุ 15.4) 15,046 6,534 366,656 389,877 
เจา้หน้ีจากการซ้ือบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 6) 400,604 - - - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย      
   -  สถาบนัการเงิน 496,353 304,255 95,200 45,222 
   -  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 15.4) 63,398 369,828 - - 
   -  กิจการอ่ืน 576 800 576 800 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 392,662 235,913 13,797 4,204 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - สญัญาบริการระยะยาว 433,964 358,548 - - 

เงินปันผลคา้งจ่าย - 479,655 - - 

 5,695,232 4,491,898 533,366 466,372 

 
10 เงนิกู้ยืม 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,016,727 1,874,276 1,712,240 200,000 

หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี (31,050) (29,620) (1,867) (1,136) 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 2,985,677 1,844,656 1,710,373 198,864 
     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 29,472,887 35,481,825 - 1,712,240 

หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี (396,445) (485,348) - (1,361) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 29,076,442 34,996,477 - 1,710,879 
     

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 32,062,119 36,841,133 1,710,373 1,909,743 



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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10 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พนับาท  พนับาท 
   

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 36,841,133 1,909,743 
เงินกูย้มืเพิ่ม 542,954 - 
เงินกูย้มืเพิ่มข้ึนจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 14) 2,942,449 - 
จ่ายคืนเงินกูย้มื (8,434,228) (200,000) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 68,199 - 
ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มื (10,601) (220) 
การตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี 121,766 850 
ผลต่างอตัราแลกเปล่ียน (9,553) - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 32,062,119 1,710,373 

 
ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปี พ.ศ. 2561 บริษทัได้ตกลงในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อใช้ส าหรับพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า เงินกู้ยืม
ดงักล่าวมีวงเงินกูย้มืรวม 235 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และมีอายเุบิกถอนภายใน 24 เดือนนบัจากวนัท่ีเขา้ท าสัญญาเงินกูย้มื โดยมีก าหนดช าระคืน
ดอกเบ้ียและเงินตน้ทุกหกเดือนและมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั บริษทัจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้ืมส าหรับเงินกูด้งักล่าวเป็นจ านวนเงิน
รวม 70 ลา้นบาท 
 
ในระหวา่งไตรมาสท่ีสองของปี พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยสองแห่งของกลุ่มบริษทัไดแ้ก่ บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จ  ากดั และบริษทั บี.กริม 
บีไอพี เพาเวอร์ 2 จ ากดั จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวก่อนถึงก าหนดทั้งจ  านวนรวมทั้งส้ิน 4,773.50 ลา้นบาท และ 60.08 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 
(เทียบเท่ากบั 1,926.89 ลา้นบาท) นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งไดช้ าระค่าธรรมเนียมในการคืนเงินกูย้มืก่อนถึงก าหนดเป็นจ านวนเงินรวม
ทั้งส้ิน 2.55 ลา้นบาท และ 0.42 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (เทียบเท่ากบั 13.54 ลา้นบาท) และตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี
ท่ีคงเหลืออยู่ ณ วนัจ่ายคืนเงินกู้รวมทั้งส้ิน 94.52 ลา้นบาท ค่าธรรมเนียมและค่าตดัจ าหน่ายดงักล่าวแสดงรวมอยู่เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
 
เงินกู้ยืมระยะยาวค ้ าประกันโดยหุ้นของบริษทัย่อย (หมายเหตุ 6) การจดจ านองท่ีดินและโรงไฟฟ้าของกลุ่มกิจการ (หมายเหตุ 8) และ 
ค ้ าประกนัโดย standby letter of credit ท่ีออกโดยบริษทัและบริษทัย่อย นอกจากน้ี กลุ่มกิจการตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดบางประการตาม 
ท่ีระบุไวใ้นสญัญาดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 
 
 



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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10 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 
วงเงนิกู้ยืม 
 
กลุ่มกิจการมีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดใ้ชด้งัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั     
-  ครบก าหนดภายใน 1 ปี 205,189 846,404 - 87,760 
-  ครบก าหนดเกินกวา่ 1 ปี 8,307,059 656,944 8,307,059 - 

 8,512,248 1,503,348 8,307,059 87,760 

 
วงเงินกู้ยืมท่ีจะครบก าหนดภายในหน่ึงปี เป็นวงเงินกู้ยืมของแต่ละปีท่ีจะมีการทบทวนตามวาระ วงเงินกู้ยืมอ่ืนได้รับมาเพื่อใช้ในการ 
ขยายการด าเนินงานของกลุ่มกิจการและบริษทั 
 

11 หุ้นกู้ - สุทธิ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5,799,892 2,300,000 5,500,000 2,300,000 
หกั  ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (2,954) (1,927) (2,460) (1,927) 

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระ     
   ภายในหน่ึงปี - สุทธิ 5,796,938 2,298,073 5,497,540 2,298,073 
     

หุน้กู ้ 17,900,108 14,700,000 - 3,200,000 
หกั  ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (23,953) (22,235) - (4,083) 

หุน้กู ้- สุทธิ 17,876,155 14,677,765 - 3,195,917 
     

รวมหุน้กู ้- สุทธิ 23,673,093 16,975,838 5,497,540 5,493,990 

 



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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11 หุ้นกู้ - สุทธิ (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้ามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พนับาท  พนับาท 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 16,975,838 5,493,990 
การออกหุน้กูเ้พิ่ม 6,700,000 - 
ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู ้ (7,410) - 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี 4,665 3,550 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 23,673,093 5,497,540 
 

เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จ  ากดัและบริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดอ้อก
หุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัในสกลุเงินบาท จ านวนบริษทัละ 3,350 ลา้นบาท รวม 6,700 ลา้นบาท หุน้กูมี้ก าหนดการไถ่ถอนเงินตน้เม่ือครบ 15 ปี
นบัจากวนัท่ีออกหุ้นกู ้ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2576 หุ้นกูมี้อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.95 ต่อปี และมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน 
นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดับางประการตามท่ีไดก้ าหนดไว ้อาทิเช่น การด ารงอตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วน
ของเจา้ของตามอตัราท่ีระบุในสญัญา เป็นตน้ 
 

ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนเป็นจ านวน 3,200 ลา้นบาท (หมายเหตุ 17 ข) ) หุ้นกูจ้  านวนดงักล่าวจึงถูกจดั
ประเภทเป็นส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
 

12 ภาษเีงนิได้ 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 58,450 80,705 - - 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 12,213 3,087 (104) (41) 

ภาษีเงินได ้ 70,663 83,792 (104) (41) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 195,803 212,563 - - 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (64,492) (8,679) (1,385) (817) 

ภาษีเงินได ้ 131,311 203,884 (1,385) (817) 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลไดต้ั้งคา้งจ่ายจากการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชส้ าหรับก าไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน ประมาณการอตัราภาษีเงินไดแ้ทจ้ริงถวัเฉล่ียส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 ส าหรับขอ้มูลทางการเงินรวม
ระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลคืออตัราร้อยละ 5.67 และอตัราร้อยละ 0.00 ตามล าดบั (พ.ศ. 2560 : อตัราร้อยละ 
7.90 และอตัราร้อยละ 0.00 ตามล าดบั) อตัราภาษีเงินไดแ้ทจ้ริงถวัเฉล่ียส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 ส าหรับขอ้มูล 
ทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลคืออตัราร้อยละ 4.64 และอตัราร้อยละ 0.00 ตามล าดบั (พ.ศ. 2560 : 
อตัราร้อยละ 6.70 และอตัราร้อยละ 0.00 ตามล าดบั) 



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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13 เงนิปันผล 
 
พ.ศ. 2561 
 
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี พ.ศ. 2560 ในอตัราหุน้ละ 
0.30 บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 2,606,900,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 782.07 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ในวนัท่ี  
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 
เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี  
พ.ศ. 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 2,606,900,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 391.04 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2561 
 
พ.ศ. 2560 
 
เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี  
พ.ศ. 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 1,890,000,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 120.96 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในวนัท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 
14 การรวมธุรกจิ 

 
เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษทัซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มจากผูร่้วมค้าจ านวนร้อยละ 51 ของบริษทั บี.กริม ยนัฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จ  ากัด 
(“BGYSP”) เป็นจ านวนเงิน 600 ลา้นบาท การลงทุนดงักล่าวท าใหส้ดัส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการใน BGYSP เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 
99.99 และ BGYSP เปล่ียนสถานะจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการ การลงทุนดงักล่าวเป็นการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจาก
การทยอยซ้ือภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองการรวมธุรกิจ ดงันั้นกลุ่มกิจการตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของ
ส่วนไดเ้สียท่ีถืออยูจ่  านวนร้อยละ 49 ก่อนการรวมธุรกิจ ณ วนัท่ีซ้ือหุน้เพิ่ม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
  

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียซ่ึงถืออยูก่่อนวนัท่ีซ้ือเงินลงทุนเพิ่ม  606,578 
มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียซ่ึงถืออยูก่่อนวนัท่ีซ้ือเงินลงทุนเพิ่ม  641,897 

ก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ 35,319 

 
ก าไรจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจรวมอยู่ในรายไดอ่ื้นในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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14 การรวมธุรกจิ (ต่อ) 
 
ตารางต่อไปน้ีสรุปส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือ BGYSP และจ านวนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดรั้บมาซ่ึงรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ 
 
ส่ิงตอบแทนทีจ่่าย ณ วนัที ่2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

 พนับาท 
  

เงินสด 600,000 

มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียใน BGYSP ซ่ึงถืออยูก่่อนวนัรวมธุรกิจ 641,897 

ส่ิงตอบแทนทั้งหมด 1,241,897 

  
 

มูลค่าทีรั่บรู้ ณ วนัทีซ้ื่อส าหรับสินทรัพย์ทีไ่ด้มาและหนีสิ้นทีรั่บมา  
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 268,573 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 121,419 
   อะไหล่และวสัดุส ารองคลงั 9,420 
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 11 
   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 3,208,226 
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 291,701 
   สิทธิในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 429,301 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 164,548 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (21,399) 
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (5,847) 
   เงินกูย้มื (2,942,449) 

   หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (41,320) 

สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดสุ้ทธิ 1,482,184 

ก าไรจากการซ้ือธุรกิจในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม (240,287) 

รวม 1,241,897 

 
ก าไรจากการซ้ือธุรกิจในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรวมอยู่ในรายได้อ่ืนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและ 
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561ไดร้วมรายไดข้อง BGYSP นับตั้งแต่วนัท่ีถูกซ้ือเป็น
จ านวน 124.45 ลา้นบาท และรวมก าไรของ BGYSP จ านวน 27.86 ลา้นบาท  
 
หาก BGYSP ได้ถูกรวมในงบการเงินรวมตั้ งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน พ.ศ. 2561 จะแสดงรายไดจ้  านวน 26,884.78 ลา้นบาท และก าไรจ านวน 2,777.36 ลา้นบาท 



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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15 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (สิงคโปร์) พีทีอี. แอลทีดี. และคุณฮาราลด์ ลิงค ์ซ่ึงถือหุน้ในบริษทั คิดเป็นจ านวน
ร้อยละ 33.99 และ 24.30 ตามล าดบั และบริษทัถูกควบคุมโดยคุณฮาราลด์ ลิงค์ ขอ้มูลของบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ของบริษทั
เปิดเผยในหมายเหตุ 6 และหมายเหตุ 7 ตามล าดบั 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 
15.1 รายได้และรายได้อ่ืน 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  
     

รายได้     
   รายไดจ้ากการขาย     

       บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 6,368 6,569 - - 

     
   รายไดค่้าบริการ     
      บริษทัยอ่ย - - 40,776 37,896 

      การร่วมคา้ 1,420 2,000 1,420 2,000 

 1,420 2,000 42,196 39,896 

     
รายได้อ่ืน     
   ดอกเบ้ียรับจาก     
      บริษทัยอ่ย - - 76,310 66,824 
      การร่วมคา้ 92 - 92 - 

      บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - 2,973 - 2,973 

 92 2,973 76,402 69,797 

     
เงนิปันผลรับ     

   บริษทัยอ่ย - - - 160,896 

 
 



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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15 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
15.1 รายได้และรายได้อ่ืน (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  
     

รายได้     
   รายไดจ้ากการขาย     

       บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 19,012 18,567 - - 

     
   รายไดค่้าบริการ     
      บริษทัยอ่ย - - 482,189 122,259 

      การร่วมคา้ 7,100 7,200 7,100 7,200 

 7,100 7,200 489,289 129,459 

รายได้อ่ืน     
    ดอกเบ้ียรับจาก     
      บริษทัยอ่ย - - 183,314 139,459 
      การร่วมคา้ 200 - 200 - 
      บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 4,809 9,950 4,809 9,950 

 5,009 9,950 188,323 149,409 

     
เงนิปันผลรับ     
   บริษทัยอ่ย - - 959,581 700,298 

 
 



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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15 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
15.2 ค่าใช้จ่าย  

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  
     

การซ้ือน ้าดิบ      

   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 63,859 53,598 - - 
     

ตน้ทุนทางการเงิน     
   บริษทัร่วม 63,398 86,875 - - 

   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ - 33,149 - 33,149 

 63,398 120,024 - 33,149 
     

การซ้ือท่ีดิน     

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - 36,000 - 36,000 
     

ค่าเช่าและค่าบริการส านกังาน      

   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 11,550 8,680 - - 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  
     

การซ้ือน ้าดิบ      

   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 178,126 162,606 - - 
     

ตน้ทุนทางการเงิน     
   บริษทัยอ่ย - - 156 - 
   บริษทัร่วม 198,815 263,258 - - 

   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ - 41,952 - 41,952 

 198,815 305,210 156 41,952 
     

การซ้ือท่ีดิน     

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - 36,000 - 36,000 
     

ค่าเช่าและค่าบริการส านกังาน      

   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 27,958 23,277 - - 



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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15 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
15.3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

ลูกหนีก้ารค้า     
   บริษทัยอ่ย - - 15,610 20,705 
   การร่วมคา้ 3,210 - 3,210 - 
   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 337 376 - - 

 3,547 376 18,820 20,705 

ดอกเบีย้ค้างรับ     
   บริษทัยอ่ย - - 414,417 232,109 
   การร่วมคา้ 200 - 200 - 
   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - 60 - 60 

 200 60 414,617 232,169 

     
เงนิปันผลค้างรับ     
   บริษทัยอ่ย - - - 816,872 
   การร่วมคา้ - 27,048 - 27,048 

 - 27,048 - 843,920 

     
ลูกหนีอ่ื้น     
   บริษทัยอ่ย - - 173,440 157,541 
   การร่วมคา้ 27,558 27,975 27,555 27,975 

 27,588 27,975 200,995 185,516 



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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15 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
15.4 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

เจ้าหนีก้ารค้า     

   บริษทัยอ่ย - - 23,122 - 

     
เจ้าหนีอ่ื้น     
   บริษทัยอ่ย - - 366,519 389,581 
   บริษทัร่วม 4,469 - - - 
   การร่วมคา้ - 18 - 18 

   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 10,577 6,516 137 278 

 15,046 6,534 366,656 389,877 
     

ดอกเบีย้ค้างจ่าย     

   บริษทัร่วม 63,398 369,828 - - 

 
15.5 เงนิให้กู้ระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 7,720,186 4,880,756 
การร่วมคา้ 18,240 - 18,240 - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - 207,000 - 207,000 

 18,240 207,000 7,738,426 5,087,756 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 เงินใหกู้ร้ะยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR 
ลบส่วนเพิ่มคงท่ีต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : ร้อยละ MLR ลบส่วนเพิ่มคงท่ีต่อปี) 
 



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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15 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
15.6 เงนิให้กู้ระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท  พนับาท 
   

บริษทัยอ่ย 1,929,904 1,137,948 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 เงินให้กูร้ะยะยาวแก่บริษทัยอ่ย มีก าหนดช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเม่ือทวงถาม มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
MLR ลบส่วนเพิ่มคงท่ีต่อปี อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัไม่มีแผนในการเรียกช าระคืนเงินให้กูด้งักล่าวภายในหน่ึงปี เงินใหกู้ด้งักล่าวจึงถูกแสดง
เป็นเงินใหกู้ร้ะยะยาว 
 

15.7 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท  พนับาท 
   

บริษัทร่วม   
   ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 883,000 527,000 
   เงินกูย้มืระยะยาว  2,675,000 3,558,000 

 3,558,000 4,085,000 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 พนับาท  
  

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561  
มูลค่าตามบญัชีตน้งวด 4,085,000 
จ่ายคืนเงินกู ้ (527,000) 

มูลค่าตามบญัชีส้ินงวด 3,558,000 

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



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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15 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
15.8 ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 

 
ผูบ้ริหารส าคญัของบริษทั รวมถึงกรรมการ (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) และคณะผูบ้ริหารระดบัสูง  ค่าตอบแทนท่ีจ่าย
หรือคา้งจ่ายส าหรับผูบ้ริหารส าคญัมีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท  พนับาท  
   

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 18,756 18,234 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5,625 407 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 3 3 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2,381 9,207 

 26,765 27,851 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท  พนับาท  
   

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 55,745 99,611 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7,274 1,223 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 9 9 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 7,066 15,243 

 70,094 116,086 

 



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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16 ภาระผูกพนัและสัญญาทีม่สีาระส าคญั 
 
ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไม่มีภาระผกูพนัและสัญญาท่ีมีสาระส าคญั ท่ีแตกต่างจากตามท่ีเปิดเผย
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 อยา่งเป็นสาระส าคญั ยกเวน้สญัญาดงัต่อไปน้ี 
 
ก) เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดต้กลงในสัญญาก่อสร้าง และจดัหาอุปกรณ์ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคากบัผูรั้บเหมาก่อสร้างสองราย สญัญาดงักล่าวมีมูลค่ารวม 1,890 ลา้นบาท 
 
ข) เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดต้กลงในสัญญาก่อสร้างอาคารส านกังาน และลานจอดรถกบัผูรั้บเหมาก่อสร้าง

รายหน่ึง โดยสญัญาดงักล่าวมีมูลค่ารวม 33.50 ลา้นบาท 
 
ค) เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดต้กลงในสัญญาบริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองกงัหันก๊าซกบัผูรั้บเหมา 

รายหน่ึง สญัญาดงักล่าวมีมูลค่ารวม 29.18 ลา้นบาท 
 
ง) เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดต้กลงในสัญญาก่อสร้าง และจดัหาอุปกรณ์ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยใ์นประเทศเวยีดนามกบัผูรั้บเหมาก่อสร้างสองราย สญัญาดงักล่าวมีมูลค่ารวม 342.18 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 
 
จ) เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดต้กลงในสัญญาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยใ์นประเทศเวยีดนามกบัผูรั้บเหมาก่อสร้างรายหน่ึง สญัญาดงักล่าวมีมูลค่ารวม 12.90 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 
 
ฉ) เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษัทได้ตกลงในสัญญาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองผลิตไอน ้ าแรงดันสูงกับผูรั้บเหมารายหน่ึง 

สญัญาดงักล่าวมีมูลค่ารวม 21.35 ลา้นบาท 
 
ช) เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดต้กลงในสัญญาบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมใหญ่ ส าหรับเคร่ืองกงัหนัก๊าซของบริษทัยอ่ย 

กบัผูรั้บเหมารายหน่ึง สญัญาดงักล่าวมีมูลค่ารวม 31.81 ลา้นบาท 
 
ซ) เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดต้กลงในสัญญาก่อสร้างระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ากบัผูรั้บเหมาก่อสร้างรายหน่ึง 

โดยสญัญาดงักล่าวมีมูลค่ารวม 17.58 ลา้นบาท 
 
ฌ) เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดต้กลงในสัญญาออกแบบงานวิศวกรรม จดัหา และก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศเวยีดนาม กบัผูรั้บเหมาก่อสร้างรายหน่ึง สญัญาดงักล่าวมีมูลค่ารวม 245.31 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 
 
ญ) เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ตกลงในสัญญาปรับปรุงระบบเคร่ืองกงัหันก๊าซและเคร่ืองกงัหันไอน ้ ากับ

ผูรั้บเหมารายหน่ึง สญัญาดงักล่าวมีมูลค่ารวม 30 ลา้นบาท 
 
ฎ) เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดต้กลงในสัญญาก่อสร้างทางผนัน ้ า กบัผูรั้บเหมารายหน่ึง สัญญาดงักล่าวมีมูลค่า

รวม 1.76 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 
 
ฏ) เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยสองแห่งได้ตกลงในสัญญาก่อสร้างอาคารจดัการสารและของเสียกบัผูรั้บเหมาก่อสร้าง 

รายหน่ึง โดยสญัญาดงักล่าวมีมูลค่ารวม 24 ลา้นบาท 
 



บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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16 ภาระผูกพนัและสัญญาทีม่สีาระส าคญั (ต่อ) 
 

ฐ) เม่ือวนัท่ี  5 กันยายน พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงในประเทศเวียดนามได้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ  Electricity of Vietnam  
ภายใตโ้ครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยก์ าลงัการผลิตติดตั้ง 420 เมกะวตัต์ สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ20 ปี นับตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ 
ซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 
ฑ) เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดต้กลงขยายอายุสัญญาซ่อมบ ารุงระยะยาวส าหรับอุปกรณ์โรงไฟฟ้า จากเดิม

สัญญามีระยะเวลา 8 ปี เป็น 22 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์โดยมีการปรับมูลค่าสัญญาดงักล่าวเพิ่มข้ึนอีก 270.54 ลา้นโครน
สวเีดน และ 87.44 ลา้นบาท  
 

17 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นรายงาน 
 
ก) เม่ือวนั ท่ี  10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงในประเทศเวียดนามได้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ  Electricity of Vietnam  

ภายใตโ้ครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ก าลงัการผลิตติดตั้ง 257 เมกะวตัต์ สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ20 ปี นับตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ 
ซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 
ข) เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดไ้ถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน เป็นจ านวนเงิน 3,200 ลา้นบาท โดยบริษทัไดช้ าระ

ค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหุน้กูก่้อนก าหนดเป็นจ านวนเงิน 6.40 ลา้นบาท 
 
ค) เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีหลกัประกนั ในสกลุเงินบาท จ านวน 4 ชุด มูลค่ารวมทั้งส้ิน 

9,700 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ชุดท่ี 1 หุน้กูมู้ลค่า 500 ลา้นบาท มีก าหนดไถ่ถอนเม่ือครบก าหนด 2 ปี ในวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 หุน้กูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี

ร้อยละ 2.81 ต่อปีและมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน 
ชุดท่ี 2 หุ้นกูมู้ลค่า 2,700 ลา้นบาท มีก าหนดไถ่ถอนเม่ือครบก าหนด 3 ปี ในวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 หุ้นกูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย

คงท่ีร้อยละ 3.12 ต่อปีและมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน 
ชุดท่ี 3 หุ้นกูมู้ลค่า 1,500 ลา้นบาท มีก าหนดไถ่ถอนเม่ือครบก าหนด 5 ปี ในวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 หุ้นกูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย

คงท่ีร้อยละ 3.49 ต่อปีและมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน 
ชุดท่ี 4 หุ้นกูมู้ลค่า 5,000 ลา้นบาท มีก าหนดไถ่ถอนเม่ือครบก าหนด 10 ปี ในวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2571 หุ้นกูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย

คงท่ีร้อยละ 4.36 ต่อปีและมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน 
 

ง) เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดจ่้ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวก่อนถึงก าหนดเป็นจ านวนเงิน 1,712.24 ลา้นบาท โดยบริษทัไดต้ดั
จ  าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชีท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัจ่ายคืนเงินกูจ้  านวน 1.87 ลา้นบาท 
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