
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และข้อมูลทางการเงิน 

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

เฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี�ยนแปลง

ส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ� งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ

ในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี� ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที�  34

เรื� อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจ้าไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ� งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงิน

และบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื�น การสอบทานนี� มีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี

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

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที�สอบทานได้

ข้อสรุป

ขา้พเจา้ไม่พบสิ�งที�เป็นเหตุให้เชื�อว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั

ขจรเกยีรติ  อรุณไพโรจนกลุ

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3445

กรุงเทพมหานคร 

10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 



บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11,424,460 12,559,726 2,271,222 3,736,128

เงินฝากธนาคารที�มีขอ้จาํกดัในการเบิกถอนภายในหนึ�งปี 417,640 534,853 - -

เงินลงทุนระยะสั�น 3,515,939 2,084,408 901,003 -

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - สุทธิ 6 6,964,451 6,121,523 1,417,036 1,962,042

เงินใหกู้ร้ะยะสั�นแก่กิจการอื�น 7 137,156 - 137,156 -

เงินใหกู้ร้ะยะสั�นแก่บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 16.5 44,640 18,240 11,832,761 7,960,070

เงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ที�ถึงกาํหนดรับชาํระภายในหนึ�งปี 16.6 - - 238,436 237,052

เงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่กิจการอื�น

ที�ถึงกาํหนดรับชาํระภายในหนึ�งปี 66,753 66,753 66,753 66,753

อะไหล่และวสัดุสาํรองคลงั - สุทธิ 977,399 979,085 - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 1,711,751 1,457,174 24,414 38,605

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 25,260,189 23,821,762 16,888,781 14,000,650

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที�มีขอ้จาํกดัในการเบิกถอนเกินกวา่หนึ�งปี 219,759 220,181 - -

เงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 16.6 - - 6,970,317 6,838,814

เงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่กิจการอื�น 205,247 205,247 205,247 205,247

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 - - 9,535,431 9,522,638

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 (ก) 1,012,392 1,148,345 - -

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 (ข) 668,701 653,877 509,008 509,008

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 4,902 4,902 - -

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10 69,607,229 62,350,380 674,264 676,184

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 10 10,890,162 10,114,709 580,488 582,331

เงินมดัจาํค่าที�ดิน 644,094 644,094 - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 152,216 141,937 3,820 3,749

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 1,496,161 1,330,606 36,909 20,752

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 84,900,863 76,814,278 18,515,484 18,358,723

รวมสินทรัพย์ 110,161,052 100,636,040 35,404,265 32,359,373

กรรมการ _____________________________________

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 12 3,000,000 - 3,000,000 -

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 11 5,891,086 5,581,041 658,382 611,883

เงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการอื�น 37,159 38,305 37,159 38,305

เงินกูย้มืระยะสั�นจากบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 16.7 18,920 5,309 - -

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี - สุทธิ 12 668,135 775,579 - -

ส่วนของหุน้กูที้�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี - สุทธิ 13 299,398 299,398 - -

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 16.8 1,150,000 883,000 - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 116,316 73,270 - -

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 434,977 533,270 2,225 12,526

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 11,615,991 8,189,172 3,697,766 662,714

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

เจา้หนี�ค่าก่อสร้างที�ครบกาํหนดชาํระเกินกวา่หนึ�งปี 9,735,337 3,538,927 - -

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 12 24,209,983 24,572,297 - -

หุน้กู้ 13 32,487,269 32,482,582 14,610,235 14,605,983

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 16.8 2,100,000 2,675,000 - -

หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 166,754 117,697 - -

ประมาณการหนี� สินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่าย

ตามสญัญารับสิทธิขายไฟฟ้า 308,393 310,709 249,176 251,061

ประมาณการหนี� สินการรื�อถอนสินทรัพย์ 308,002 305,574 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 244,486 226,408 19,102 18,747

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 448,736 478,550 - -

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 70,008,960 64,707,744 14,878,513 14,875,791

รวมหนี�สิน 81,624,951 72,896,916 18,576,279 15,538,505

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

3



บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 

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

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

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

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

สาํรองหุน้เพื�อโครงการผลประโยชน์พนกังานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ (163,178) (163,782) (78,058) (79,616)

ทุนสาํรองอื�น - การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 91,115 80,333 45,480 41,276

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 292,425 292,425 292,425 292,425

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,121,143 4,588,738 1,710,299 1,708,943

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ (529,411) (402,096) - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 19,669,934 19,253,458 16,827,986 16,820,868

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 8,866,167 8,485,666 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 28,536,101 27,739,124 16,827,986 16,820,868

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 110,161,052 100,636,040 35,404,265 32,359,373

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

4



บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 10,150,582 7,908,640 71,255 243,596

รายไดจ้ากการก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 106,176 247,031 - -

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 10,256,758 8,155,671 71,255 243,596

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (8,464,153) (6,216,747) (37,326) (25,251)

ตน้ทุนการก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (93,574) (220,914) - -

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (8,557,727) (6,437,661) (37,326) (25,251)

กาํไรขั�นต้น 1,699,031 1,718,010 33,929 218,345

รายไดอื้�น 47,884 21,861 167,144 52,952

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (349,161) (309,336) (48,928) (40,073)

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี�ยน 11,264 (93,339) (8,835) (80,656)

ตน้ทุนทางการเงิน (554,390) (145,075) (142,025) (80,911)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 9 30,225 50,283 - -

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 884,853 1,242,404 1,285 69,657

ภาษีเงินได้ 14 (49,412) (39,302) 71 1,177

กาํไรสําหรับงวด 835,441 1,203,102 1,356 70,834

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น:

รายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

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

รายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (132,484) (104,480) - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 702,957 1,082,332 1,356 68,881

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 532,405 722,563 1,356 70,834

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 303,036 480,539 - -

835,441 1,203,102 1,356 70,834

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 405,090 614,431 1,356 68,881

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 297,867 467,901 - -

702,957 1,082,332 1,356 68,881

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 0.20 0.28 0.00 0.03

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

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

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

สํารองหุ้นเพื�อ ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

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

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

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

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

ยอดคงเหลือต้นงวด

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

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 

31 มีนาคม พ.ศ. 2561

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

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

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

ยอดคงเหลือสิ�นงวด 

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

ข้อมูลทางการเงนิรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ 

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

6



บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

สํารองหุ้นเพื�อ ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

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

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

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ เป็นเกณฑ์ เป็นเกณฑ์ - สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร แปลงค่างบการเงนิ ใหญ่ในบริษทัย่อย ของเจ้าของ บริษทัใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

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

ยอดคงเหลือต้นงวด

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 5,213,800 9,644,040 (163,782) 80,333 292,425 4,588,738 (327,826) (74,270) (402,096) 19,253,458 8,485,666 27,739,124

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 

31 มีนาคม พ.ศ. 2562

สาํรองหุน้เพื�อโครงการผลประโยชน์พนกังาน

โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - 604 - - - - - - 604 - 604

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 10,782 - - - - - 10,782 - 10,782

การเพิ�มทุนของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - 82,634 82,634

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 532,405 (127,315) - (127,315) 405,090 297,867 702,957

ยอดคงเหลือสิ�นงวด 

วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 5,213,800 9,644,040 (163,178) 91,115 292,425 5,121,143 (455,141) (74,270) (529,411) 19,669,934 8,866,167 28,536,101

ข้อมูลทางการเงนิรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ 

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

สํารองหุ้นเพื�อ

โครงการผลประโยชน์ ทุนสํารองอื�น จดัสรรแล้ว

ทุนที�ออกและ ส่วนเกนิมูลค่า พนักงานโดยใช้หุ้น - การจ่ายโดยใช้หุ้น - สํารองตาม รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามญั เป็นเกณฑ์ เป็นเกณฑ์ กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวดสามเดือน

สิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2561

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

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

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

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 5,213,800 9,644,040 (79,616) 41,276 292,425 1,708,943 16,820,868

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวดสามเดือน

สิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

สาํรองหุน้เพื�อโครงการผลประโยชน์พนกังาน

โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - 1,558 - - - 1,558

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 4,204 - - 4,204

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 1,356 1,356

ยอดคงเหลือสิ�นงวด วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 5,213,800 9,644,040 (78,058) 45,480 292,425 1,710,299 16,827,986

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

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

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 884,853 1,242,404 1,285 69,657

รายการปรับปรุง

- ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 10 967,952 725,440 19,218 4,333

- ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มื

และหุน้กูร้อตดับญัชี 12, 13 10,478 9,467 4,251 1,451

- ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย 3,995 - - -

- ค่าเผื�ออะไหล่และวสัดุสาํรองคลงัเคลื�อนไหวชา้ 17,282 11,901 - -

- กาํไรจากการขายและตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (3,718) (10) - -

- ดอกเบี�ยรับ (33,339) (14,973) (166,824) (52,862)

- ดอกเบี�ยจ่าย 712,785 601,492 138,925 79,405

- ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 8,423 7,618 354 5,886

- ค่าใชจ่้ายพนกังานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 5,798 7,225 939 939

- ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น (179,905) (399,703) 3,757 69,773

- ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 9 (ก), 9 (ข) (30,225) (50,283) - -

- รายไดจ้ากการก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (106,176) (247,031) - -

การเปลี�ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวยีน

- ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (1,120,972) (1,388,491) (52,211) (235,963)

- อะไหล่และวสัดุสาํรองคลงั 13,757 (11,455) - -

- สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น (262,341) (20,689) 15,853 5,633

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น (183,732) 10,203 (16,156) 23,593

- เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 1,605,846 792,340 204,491 4,495

- หนี� สินหมุนเวยีนอื�น (132,442) 13,365 (10,301) (3,483)

- ประมาณการหนี� สินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายตามสญัญารับสิทธิขายไฟฟ้า (4,964) - (3,983) -

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,502) - - -

- หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น (33,545) 63,507 - -

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 2,138,308 1,352,327 139,598 (27,143)

- เงินสดรับดอกเบี�ย 20,506 14,666 35,373 2,504

- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (14,695) (17,085) (1,657) (1,181)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 2,144,119 1,349,908 173,314 (25,820)

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

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

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที�มีขอ้จาํกดัในการเบิกถอนลดลง 117,635 381,192 - -

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนระยะสั�น (1,431,531) (19,978) (901,003) -

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ร้ะยะสั�นแก่บุคคลหรือ

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 28,000 - 28,000

เงินสดจ่ายเพื�อเงินใหกู้ร้ะยะสั�นแก่บุคคลหรือ

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (26,400) (18,240) (3,872,692) (98,240)

เงินสดจ่ายเพื�อเงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่บุคคลหรือ

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 16.6 - - (132,887) (438,718)

เงินสดจ่ายเพื�อเงินใหกู้ร้ะยะสั�นแก่กิจการอื�น (111,356) - (111,356) -

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิจากเงินสดที�ไดม้า 15 (2,827,843) - - -

เงินสดจ่ายเพื�อเพิ�มเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 - - (8,460) (160,034)

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษทัร่วม 9 (ก) 92,301 32,638 - -

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

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (853,012) (1,119,446) (288,550) (2,651)

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (23,248) (22,718) (17,674) (8,437)

เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 207,867 966 - -

เงินสดรับคืนมดัจาํค่าซื�อที�ดิน - 1,160 - -

เงินปันผลรับ 59,053 82,130 703,358 843,920

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (4,796,534) (754,136) (4,629,264) 64,000

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

เงินสดรับจากการเพิ�มทุนในบริษทัยอ่ย 82,634 107,716 - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 12 3,000,000 100,000 3,000,000 -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั�นจากบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 16.7 13,625 - - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12 153,602 312,373 - -

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12 (440,473) (651,812) - (100,000)

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 16.8 (308,000) (219,000) - -

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มื (4,051) (36,601) (4,051) (36,601)

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (424,471) (479,655) - -

ดอกเบี�ยจ่าย (539,156) (826,579) - (30,597)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 1,533,710 (1,693,558) 2,995,949 (167,198)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (1,118,705) (1,097,786) (1,460,001) (129,018)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 12,559,726 18,209,461 3,736,128 7,168,722

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน (16,561) (82,932) (4,905) (70,608)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดสิ�นงวด 11,424,460 17,028,743 2,271,222 6,969,096

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

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

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ข้อมูลเพิ�มเตมิ :

รายการที�ไม่ใช่เงินสดที�มีสาระสาํคญั

เจา้หนี�จากการซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,056,168 337,481 25,162 4,383

โอนลูกหนี� อื�นเป็นเงินใหกู้ร้ะยะสั�นแก่กิจการอื�น 25,800 - 25,800 -

ภาระผกูพนัจากประมาณการรื�อถอนสินทรัพย์ 2,428 28,356 - -

ลูกหนี�จากการลดทุนของบริษทัร่วม - 32,996 - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามสญัญาสมัปทาน 106,176 247,031 - -

เงินปันผลคา้งรับ - 55,687 - -

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

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

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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1 ข้อมูลทั�วไป

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจาํกัด จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ซึ� งจดัตั�งขึ�นและดาํเนินกิจการในประเทศไทย โดยมีที�อยูที่�จดทะเบียนไวคื้อ เลขที� 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย 

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ”

กลุ่มกิจการประกอบกิจการโดยมีธุรกิจหลัก คือ ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหน่วยงานรัฐบาลและผูใ้ช้ไฟฟ้าในเขต

นิคมอุตสาหกรรมทั�งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี� ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื�อวนัที�

10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลที�นาํเสนอนี�ไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

2 เกณฑ์การจัดทําข้อมูลทางการเงิน 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จัดทําขึ� นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที�  34 เรื� อง 

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และขอ้กาํหนดเพิ�มเติมอื�นเกี�ยวกบัรายงานทางการเงินที�ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�ควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ�นจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ภาษาไทยที�จดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีที�มีเนื�อความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

3 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที�ใช้ในการจัดทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที�ใช้ในการจดัทาํ

งบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง ซึ� งมีผลบงัคับใช้วนัที� 1 มกราคม  

พ.ศ. 2562 ไม่มีผลกระทบที�มีนยัสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีผลบังคับใช้วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกี�ยวข้องกับกลุ่มกิจการ ซึ�งกลุ่มกิจการ

ไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบัติก่อนวันบังคับใช้ 

3.1.1 เครื�องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงิน ไดแ้ก่

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32 เรื�อง การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 เรื�อง การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 19 เรื�อง การชาํระหนี� สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

มาตรฐานเกี�ยวกับเครื�องมือทางการเงินกลุ่มนี� กล่าวถึงการจดัประเภทรายการ การวดัมูลค่าและการตัดรายการ

สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงิน การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน การบญัชีป้องกนัความเสี�ยง และ

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน

3.1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 ส่งผลให้กลุ่มบริษทัรับรู้สัญญาเช่าเกือบทั�งหมดที�กลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า

ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาเช่าการเงินอีกต่อไป 

กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้สินทรัพย ์(สิทธิในการใชสิ้นทรัพยที์�เช่า) และหนี� สินตามสัญญาเช่า เวน้แต่เป็นสัญญาเช่าระยะสั� น

หรือเป็นสัญญาเช่าสินทรัพยที์�มีมูลค่าตํ�า

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการกาํลงัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของมาตรฐานดงักล่าวต่อกลุ่มกิจการ

4 ประมาณการ 

ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติที�มีผลกระทบต่อการนํา

นโยบายการบัญชีมาใช้ และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจจะแตกต่างจากการ

ประมาณการ 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจที�มีนัยสําคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและ

แหล่งที�มาของขอ้มูลที�สําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการที�มีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้

กลุ่มกิจการเปิดเผยส่วนงานที�รายงานสองส่วนงาน อนัประกอบดว้ย ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าและธุรกิจอื�น

(1) ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า : ส่วนงานนี� เกี�ยวขอ้งกบัการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าให้กบัหน่วยงานรัฐบาลและ

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมทั�งในประเทศและต่างประเทศ

(2) ธุรกิจอื�น : ส่วนงานนี� เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจการลงทุน ออกจาํหน่ายหุน้กู ้การบาํรุงรักษาและการใหบ้ริการในโรงไฟฟ้า  

คณะกรรมการบริษทัประเมินผลการดาํเนินงานโดยพิจารณาจากผลกาํไรก่อนภาษีแยกตามส่วนงาน ซึ� งใชม้าตรฐานในการวดัผล

การดาํเนินงานเช่นเดียวกบัการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวม

ข้อมูลทางการเงินรวม

ผลติกระแสไฟฟ้า

เพื�อจําหน่าย ธุรกจิอื�น รวม

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดต้ามส่วนงาน 10,664,965 182,570 10,847,535

หกั  รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน (409,207) (181,570) (590,777)

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 10,255,758 1,000 10,256,758

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน 1,660,992 (285,314) 1,375,678

ดอกเบี�ยรับ 23,029 10,311 33,340

ตน้ทุนทางการเงิน (382,766) (171,624) (554,390)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ - 30,225 30,225

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 1,301,255 (416,402) 884,853

ภาษีเงินได้ (83,319) 33,907 (49,412)

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,217,936 (382,495) 835,441

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (952,168) (15,831) (967,999)

จังหวะเวลาการรับรู้รายได้

เมื�อปฏิบติัตามภาระที�ตอ้งปฏิบติัเสร็จสิ�น (point in time) 10,148,239 - 10,148,239

ตลอดช่วงเวลาที�ปฏิบติัตามภาระที�ตอ้งปฏิบติั (over time) 107,519 1,000 108,519

รวมรายได้ 10,255,758 1,000 10,256,758

สินทรัพยถ์าวรจาํแนกตามส่วนงาน 69,463,623 143,606 69,607,229

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 1,681,093

สินทรัพยไ์ม่จาํแนกตามส่วนงาน 38,872,730

สินทรัพยร์วมในขอ้มูลทางการเงินรวม 110,161,052

หนี� สินรวมในขอ้มูลทางการเงินรวม 81,624,951
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5 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินรวม

ผลติกระแสไฟฟ้า

เพื�อจําหน่าย ธุรกจิอื�น รวม

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 พนับาท พนับาท พนับาท

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

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

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

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

ดอกเบี�ยรับ 12,441 2,531 14,972

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

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ - 50,283 50,283

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

ภาษีเงินได้ (74,463) 35,161 (39,302)

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

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

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

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 2,401,298

สินทรัพยไ์ม่จาํแนกตามส่วนงาน 34,430,129

สินทรัพยร์วมในขอ้มูลทางการเงินรวม 89,015,813

หนี� สินรวมในขอ้มูลทางการเงินรวม 62,070,668

ขอ้มูลรายไดต้ามส่วนงานสําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 จดัทาํขึ�นภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที� 18

ดงันั�นจึงไม่จาํเป็นตอ้งแสดงจงัหวะการรับรู้รายได้
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6 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุทธิ

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ลูกหนี�การคา้

- กิจการอื�น 3,116,632 2,912,048 13,850 -

- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  (หมายเหตุ 16.3) 718 831 21,499 22,634

รวมลูกหนี�การคา้ 3,117,350 2,912,879 35,349 22,634

รายไดค้า้งรับ 3,272,231 2,792,982 6,739 1,859

ดอกเบี�ยคา้งรับ

- กิจการอื�น 16,601 3,876 6,287 -

- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 16.3) 431 292 650,248 525,084

ค่าเบี�ยประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 51,968 54,154 1,993 973

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 112,408 80,548 18,297 7,910

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานรอตดัจ่าย 17,653 17,006 5,114 5,227

เงินจ่ายล่วงหนา้เพื�อการพฒันาโครงการ 19,811 14,690 439,765 457,626

เงินทดรองจ่ายพนกังาน 9,056 2,217 4,227 133

เงินปันผลคา้งรับ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

   (หมายเหตุ 16.3) - - - 703,358

ลูกหนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 16.3) 150,150 107,010 247,736 236,108

อื�น ๆ - สุทธิ 196,792 135,869 1,281 1,130

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - สุทธิ 6,964,451 6,121,523 1,417,036 1,962,042

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื�อการพฒันาโครงการ

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื�อการพฒันาโครงการ คือ เงินซึ� งบริษทัหรือบริษัทย่อยในกลุ่มกิจการไดจ่้ายล่วงหน้าเพื�อการพฒันาโครงการ

ในอนาคตของกลุ่มกิจการ โดยจะเรียกเก็บไปยงับริษทัเจา้ของโครงการนั�น ๆ เมื�อไดมี้การจดัตั�งบริษทัขึ�นแลว้ เงินจ่ายล่วงหน้า

เพื�อการพฒันาโครงการถูกแสดงอยู่ในรายการลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�นในงบการเงินเฉพาะกิจการแต่ถูกแสดงอยู่ในส่วนของ

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนในงบการเงินรวมเนื�องจากจะถูกแปลงสภาพไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนของกลุ่มกิจการในอนาคต
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6 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุทธิ (ต่อ)

ลูกหนี�การคา้กิจการอื�นสามารถวเิคราะห์ตามอายหุนี� ไดด้งันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 3,075,180 2,849,905 11,121 -

คา้งชาํระ - ไม่เกิน 3 เดือน 33,568 34,800 2,729 -

- 3 - 6 เดือน 7,823 27,281 - -

- 6 - 12 เดือน - - - -

- มากกวา่ 12 เดือน 61 62 - -

3,116,632 2,912,048 13,850 -

ลูกหนี�การคา้กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสามารถวเิคราะห์ตามอายหุนี� ไดด้งันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 718 831 5,983 13,607

คา้งชาํระ - ไม่เกิน 3 เดือน - - 6,590 3,879

               - 3 - 6 เดือน - - 3,879 3,398

               - 6 - 12 เดือน - - 4,387 1,750

- มากกวา่ 12 เดือน - - 660 -

718 831 21,499 22,634

7 เงินให้กู้ระยะสั�นแก่กจิการอื�น

ในระหว่างงวด บริษทัมีเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื�นเพื�อการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศฟิลิปปินส์

จาํนวน 3.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 0.8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐตามลาํดบั (เทียบเท่า 111.36 ลา้นบาท และ 25.80 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

เงินใหกู้ย้มืมีอตัราดอกเบี�ยคงที�และอตัราดอกเบี�ยร้อยละ MLR ลบส่วนเพิ�มคงที�ต่อปี และมีกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

รายละเอียดของบริษัทย่อยในกลุ่มกิจการที� เปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากงบการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที�  31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปนี�

บริษทัยอ่ยที�ลงทุนใหม่ในระหวา่งงวด

ชื�อกิจการ

สถานที�หลักในการประกอบ

ธุรกิจ/ประเทศ 

ที�จดทะเบียนจัดตั�ง ลักษณะของธุรกิจ

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ

ที�ถือโดยบริษัทใหญ่ (ร้อยละ)

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 

ที�แท้จริงที�ถือโดยกลุ่มกิจการ

(ร้อยละ) 

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บริษัทย่อยของบริษัท 

B.Grimm Power Korea

Limited

สาธารณรัฐเกาหลี ลงทุนในธุรกิจ  

   พลงังานไฟฟ้า 

100.00 - 100.00 -

บริษัทย่อยของบริษัท บี. กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส (แหลมฉบัง) จํากัด

   บริษทั โกลว ์เอสพีพี 1  

จาํกดั (“GSPP1”)

ประเทศไทย ผลิตไฟฟ้า - - 100.00 -

รายการเคลื�อนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีดงัต่อไปนี�

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกจิการ

พนับาท

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 9,522,638

ลงทุนเพิ�ม 8,460

เงินอุดหนุนบริษทัยอ่ยภายใตโ้ครงการผลประโยชน์พนกังาน 4,333

ราคาตามบญัชีสิ�นงวด - สุทธิ 9,535,431

การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปนี�

การลงทุนของบริษัท

B.Grimm Power Korea Limited (“BGPKL”)

ในระหว่างไตรมาสที�หนึ� งของปี พ.ศ. 2562 BGPKL ซึ� งเป็นบริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ได้ถูกจดัตั� งขึ�นในสาธารณรัฐเกาหลี  

เพื�อลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า โดย BGPKL มีทุนจดทะเบียน 300 ลา้นวอนเกาหลี (เทียบเท่ากับ 8.46 ลา้นบาท) บริษทัมีส่วนไดเ้สีย

ร้อยละ 100 ใน BGPKL 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปนี� (ต่อ)

การลงทุนของบริษัทย่อย

บริษัท โกลว์ เอสพพี ี1 จํากดั (“GSPP1”) 

ในระหว่างไตรมาสที�หนึ� งของปี พ.ศ. 2562 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส (แหลมฉบัง) จาํกัด ซึ� งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม

ของบริษทัซื�อส่วนไดเ้สียร้อยละ 100 ในหุ้นสามญัของ GSPP1 ในราคา 3,300 ลา้นบาท รายละเอียดของการซื�อส่วนไดเ้สียไดถู้ก

เปิดเผยในหมายเหตุ 15 

บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟท็อป จํากดั (“BSPR”)

ในระหวา่งไตรมาสที�หนึ�งของปี พ.ศ. 2562 BSPR ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จาํกดั (“BGSP1”) เพิ�มทุน

จดทะเบียนจาก 10 ลา้นบาท เป็น 251 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน 2,410,000 หุน้ ในมูลค่าที�ตราไว ้100 บาทต่อหุ้น 

โดย BGSP1 จ่ายชําระค่าหุ้นสําหรับ 2,410,000 หุ้น ในราคา 100 บาทต่อหุ้น เป็นจาํนวนเงิน 241 ล้านบาท นอกจากนี�  BSPR

ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเพิ�มจากหุ้นจดทะเบียนเดิม จาํนวน 100,000 หุ้น โดย BGSP1ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิ�มดงักล่าวตามสัดส่วนการ

ลงทุนเดิมเป็นจาํนวน 6.5 ลา้นบาท  

Dau Tieng Ninh Energy Joint Stock Company (“DTE”)

ในระหว่างไตรมาสที�หนึ� งของปี พ.ศ. 2562  DTE ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของ Viet Thai Solar Joint Stock Company (“VTS”) ไดเ้รียก

ชาํระค่าหุน้เพิ�ม โดย VTS ไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เพิ�มดงักล่าวตามสัดส่วนการลงทุนเดิมเป็นจาํนวน 70,780 ลา้นเวยีดนามดอง 

ภายใตเ้งื�อนไขของสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อย กลุ่มกิจการไดน้าํใบหุ้นสามญัทั�งหมดของบริษทัย่อยจาํนวน 11 บริษทั 

ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยเหล่านั�น



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

รายการเคลื�อนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีดงัต่อไปนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม

พนับาท

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,148,345

ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุน 15,401

การลดทุน (92,301)

เงินปันผลรับ (59,053)

ราคาตามบญัชีสิ�นงวด - สุทธิ 1,012,392

(ข) เงินลงทุนในการร่วมค้า 

รายการเคลื�อนไหวของเงินลงทุนในการร่วมคา้สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีดงัต่อไปนี�

ข้อมูลทางการเงิน

รวม

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกจิการ

พนับาท พนับาท

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 653,877 509,008

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 14,824 -

ราคาตามบญัชีสิ�นงวด - สุทธิ 668,701 509,008



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

การเปลี�ยนแปลงของที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562  

มีดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

ที�ดนิ อาคารและ สินทรัพย์ ที�ดนิ อาคารและ สินทรัพย์

อุปกรณ์ ไม่มีตัวตน อุปกรณ์ ไม่มีตัวตน

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ 62,350,380 10,114,709 676,184 582,331

การซื�อเพิ�ม 6,425,759 118,719 13,817 1,638

การเพิ�มขึ�นจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 15) 1,958,077 833,654 - -

การขายและการตดัจาํหน่าย - สุทธิ (204,149) - - -

การโอนเขา้(ออก) 24,211 5,775 (5,775) 5,775

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (863,212) (104,740) (9,962) (9,256)

การดอ้ยค่า (2,831) - - -

ผลต่างอตัราแลกเปลี�ยน (81,006) (77,955) - -

ราคาตามบัญชีสิ�นงวด - สุทธิ 69,607,229 10,890,162 674,264 580,488

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�มีราคาตามบญัชีจาํนวน 33,448.94 ลา้นบาท ไดน้าํไปวางเป็นหลกัประกันเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

(หมายเหตุ 12) 

สําหรับงวดสามเดือนสิ� นสุดวนัที�  31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ต้นทุนทางการเงินจํานวน 2.53 ล้านบาท ซึ� งเกิดจากเงินกู้ยืมที� มี

วตัถุประสงคเ์ฉพาะสําหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าไดถู้กบนัทึกเป็นตน้ทุนของโครงการระหว่างก่อสร้างในขอ้มูลทางการเงินรวม 

กลุ่มกิจการใชอ้ตัราการตั�งขึ�นเป็นทุนร้อยละ 3.91 ต่อปี ซึ� งเป็นตน้ทุนการกูย้ืมที�เกิดจริงจากเงินกูย้ืมที�นาํมาใชเ้ป็นเงินทุนสําหรับ

โครงการนั�น

นอกจากนี�  ต้นทุนทางการเงินจาํนวน 28.29 ล้านบาท ซึ� งเกิดจากการคิดลดหนี� สินระยะยาวสําหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใน

ประเทศเวียดนาม ไดถู้กบนัทึกเป็นตน้ทุนของโครงการระหวา่งก่อสร้างในขอ้มูลทางการเงินรวม กลุ่มกิจการใชอ้ตัราคิดลดร้อยละ 

2.80 ต่อปี ซึ� งเป็นอตัราอา้งอิงจากอตัราดอกเบี�ยเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เจา้หนี�การคา้ 3,482,153 2,626,615 16,107 22,644

เจา้หนี� อื�นกิจการที�เกี�ยวขอ้ง (หมายเหตุ 16.4) 13,468 12,427 366,501 369,140

เจา้หนี� อื�น 406,470 521,981 22,917 62,978

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 

   -  สถาบนัการเงิน 599,377 309,513 216,772 80,126

- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 16.4) 55,721 207,777 - -

- กิจการอื�น 951 770 951 770

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 396,625 594,811 35,134 76,225

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - สัญญาบริการระยะยาว 533,392 471,730 - -

เงินปันผลคา้งจ่าย - 424,471 - -

เจา้หนี�จากการซื�อบริษทัยอ่ย 402,929 410,946 - -

5,891,086 5,581,041 658,382 611,883

12 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

เงินกู้ยืมระยะสั�น

เมื�อวนัที� 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้มืเงินระยะสั� นในสกุลเงินบาทจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ�งเป็นจาํนวนเงิน 

3,000 ลา้นบาท เพื�อวตัถุประสงคใ์นการซื�อหุน้ของบริษทั GLOW SPP1 เงินกูย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 3.25 ต่อปี มีกาํหนด

ชาํระคืนดอกเบี�ยและเงินตน้ภายในหนึ�งปีนบัตั�งแต่วนัที�ทาํสัญญา 



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (ต่อ)

เงินกู้ยืมระยะยาว

ข้อมูลทางการเงินรวม

31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 690,932 798,371

หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี (22,797) (22,792)

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี - สุทธิ 668,135 775,579

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 24,565,227 24,933,530

หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี (355,244) (361,233)

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 24,209,983 24,572,297

รวมเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 24,878,118 25,347,876

การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม

พนับาท

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 25,347,876

เงินกูย้มืระยะยาวเพิ�มขึ�น 153,602

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (440,473)

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น (167,554)

การตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี 5,791

ผลต่างอตัราแลกเปลี�ยน (21,124)

ราคาตามบญัชีสิ�นงวด - สุทธิ 24,878,118

เงินกูย้มืระยะยาวเหล่านี� ค ํ�าประกนัโดยหุ้นของบริษทัย่อย (หมายเหตุ 8) การจดจาํนองที�ดินและโรงไฟฟ้าของกลุ่มกิจการ (หมายเหตุ 10) 

และ standby letter of credit ที�ออกโดยบริษทัและบริษทัย่อย นอกจากนี�  กลุ่มกิจการตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดบางประการตามที�

ระบุไวใ้นสัญญาดงักล่าว ซึ� งรวมถึงการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามที�กาํหนดไวใ้นสัญญา



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 หุ้นกู้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ส่วนของหุน้กูที้�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 299,892 299,892 - -

หกั  ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (494) (494) - -

ส่วนของหุน้กูที้�ถึงกาํหนดชาํระ -

ภายในหนึ�งปี - สุทธิ 299,398 299,398 - -

หุน้กู้ 32,600,108 32,600,108 14,700,000 14,700,000

หกั  ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (112,839) (117,526) (89,765) (94,017)

หุน้กู ้- สุทธิ 32,487,269 32,482,582 14,610,235 14,605,983

รวมหุน้กู้ 32,786,667 32,781,980 14,610,235 14,605,983

การเปลี�ยนแปลงของหุน้กูส้ามารถวเิคราะห์ไดด้งันี�

ข้อมูลทางการเงิน

รวม

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกจิการ

พนับาท พนับาท

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 32,781,980 14,605,983

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี 4,687 4,252

ราคาตามบญัชีสิ�นงวด - สุทธิ 32,786,667 14,610,235

14 ภาษีเงินได้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 41,461 87,821 - -

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 7,951 (48,519) (71) (1,177)

รวมภาษีเงินได้ 49,412 39,302 (71) (1,177)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลไดต้ั�งคา้งจ่ายจากการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัที�ใชส้ําหรับกาํไรรวมทั�งปี

ที�คาดว่าจะเกิดขึ�น ประมาณการอตัราภาษีเงินไดแ้ทจ้ริงถวัเฉลี�ยสําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 สําหรับ

ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลคืออัตราร้อยละ 5.6 และอัตราร้อยละ 0.0 

ตามลาํดบั (พ.ศ. 2561 : อตัราร้อยละ 3.2 และอตัราร้อยละ 0.0 ตามลาํดบั)  



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 การรวมธุรกจิ

เมื�อวนัที� 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส (แหลมฉบงั) จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทัซื�อส่วนไดเ้สีย

ร้อยละ 100 ในหุ้นสามญัของบริษทั โกลว ์เอสพีพี 1 จาํกัด (“GSPP1”) ในราคา 3,300 ลา้นบาท ทาํให้ GSPP1 มีสถานะเป็นบริษทัย่อย

ของกลุ่มกิจการ การลงทุนดังกล่าวเป็นการรวมธุรกิจภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 3 (ปรับปรุง 2561) เรื� อง

การรวมธุรกิจ 

ตารางต่อไปนี�สรุปสิ�งตอบแทนที�จ่ายซื�อ GSPP1 และจาํนวนของสินทรัพยที์�ไดม้าและหนี� สินที�รับมาซึ�งรับรู้ ณ วนัที�ซื�อกิจการ

สิ�งตอบแทนที�จ่าย ณ วันที� 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 

พนับาท

สิ�งตอบแทนทั�งหมด (เงินสด) 3,300,000

มูลค่าที�รับรู้ ณ วันที�ซื�อสําหรับสินทรัพย์ที�ได้มาและหนี�สินที�รับมา

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 472,157

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - สุทธิ 486,060

อะไหล่และวสัดุสาํรองคลงั - สุทธิ 56,508

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,958,077

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 12,499

สิทธิในสัญญาซื�อขายไฟ 821,155

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 23,327

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 2,691

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น (439,125)

หนี� สินหมุนเวียนอื�น (42,273)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (19,017)

หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (32,059)

สินทรัพย์สุทธิที�ได้มาจากการซื�อ 3,300,000

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการอยูร่ะหวา่งการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้า และการปันส่วนราคาซื�อ 

มูลค่ายุติธรรมที�แสดงขา้งตน้อาจมีการปรับปรุงใหม่ตามผลของการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้า และการปันส่วน

ราคาซื�อ ซึ� งคาดวา่จะแลว้เสร็จภายใน 12 เดือนนบัจากวนัที�ซื�อ



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (สิงคโปร์) พีทีอี. แอลทีดี. และคุณฮาราลด์ ลิงค์ ซึ� งถือหุ้นในบริษัท

คิดเป็นจาํนวนร้อยละ 33.99 และ 24.30 ตามลาํดับ (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 33.99 และ 24.30 ตามลาํดับ)  และบริษัทถูกควบคุม 

โดยคุณฮาราลด ์ลิงค์

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

16.1 รายได้และรายได้อื�น

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 6,076 6,503 - -

รายไดค่้าบริการจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทัยอ่ย - - 40,276 240,756

การร่วมคา้ 1,246 2,840 1,000 2,840

1,246 2,840 41,276 243,596

รายได้อื�น

ดอกเบี�ยรับ

บริษทัยอ่ย - - 152,081 50,400

การร่วมคา้ 139 17 139 17

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น - 2,440 - 2,440

139 2,457 152,220 52,857



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

16.2 ค่าใช้จ่าย  

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การซื�อนํ�าดิบ

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 65,024 53,960 - -

ดอกเบี�ยจ่าย

บริษทัร่วม 55,721 67,655 - -

ค่าเช่าและค่าบริการสาํนกังาน

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 10,091 8,609 - -

16.3 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ลูกหนี�การค้า

บริษทัยอ่ย - - 21,142 22,170

การร่วมคา้ 357 464 357 464

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 361 367 - -

718 831 21,499 22,634

ดอกเบี�ยค้างรับ

บริษทัยอ่ย - - 649,817 524,792

การร่วมคา้ 431 292 431 292

431 292 650,248 525,084



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

16.3 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินปันผลค้างรับ

บริษทัยอ่ย - - - 703,358

- - - 703,358

ลูกหนี�อื�น

บริษทัยอ่ย - - 204,721 193,098

การร่วมคา้ 43,263 43,016 43,010 43,010

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 106,887 63,994 5 -

150,150 107,010 247,736 236,108

16.4 เจ้าหนี�อื�น

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เจ้าหนี�อื�น

บริษทัยอ่ย - - 365,528 368,749

บริษทัร่วม 6,857 - - -

การร่วมคา้ 18 18 18 18

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 6,593 12,409 955 373

13,468 12,427 366,501 369,140

ดอกเบี�ยค้างจ่าย

บริษทัร่วม 55,721 207,777 - -



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

16.5 เงินให้กู้ระยะสั�นแก่กจิการที�เกี�ยวข้องกนั

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

บริษทัยอ่ย - - 11,788,121 7,941,830

การร่วมคา้ 44,640 18,240 44,640 18,240

44,640 18,240 11,832,761 7,960,070

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เงินให้กูร้ะยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัมีกาํหนดชาํระคืนเมื�อทวงถาม โดยมีอตัราดอกเบี�ย

คงที� และร้อยละ MLR ลบส่วนเพิ�มคงที�ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ MLR ลบส่วนเพิ�มคงที�ต่อปี)

16.6 เงินให้กู้ระยะยาวแก่กจิการที�เกี�ยวข้องกนั

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน ไดแ้ก่ เงินให้กู้แก่บริษัทย่อย ซึ� งมีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี�

- เงินใหกู้ป้ระเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถามที�บริษทัยงัไม่มีแผนในการเรียกชาํระเงินคืนภายในหนึ�งปี มีอตัราดอกเบี�ยคงที�และ

ร้อยละ MLR ลบส่วนเพิ�มคงที�ต่อปี

- เงินให้กูร้ะยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระระหว่างวนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวนัที� 15 ธันวาคม พ.ศ. 2577 มีอตัราดอกเบี�ย

คงที�และร้อยละ MLR ลบส่วนเพิ�มคงที�ต่อปี

การเปลี�ยนแปลงของเงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี�

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกจิการ

พนับาท

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

มูลค่าตามบญัชีตน้งวด 7,075,866

เงินกูเ้พิ�ม 132,887

มูลค่าตามบญัชีสิ�นงวด 7,208,753



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

16.7 เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั�นจากบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี�

ข้อมูลทางการเงิน

รวม

พนับาท

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

มูลค่าตามบญัชีตน้งวด 5,309

เงินกูย้มืเพิ�ม 13,625

ผลต่างอตัราแลกเปลี�ยน (14)

มูลค่าตามบญัชีสิ�นงวด 18,920

ในระหว่างไตรมาสที�หนึ� งของปี พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ� งในประเทศเวียดนามได้กู้ยืมจากผูถื้อหุ้นที�ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในสกุลเงินเวียดนามดอง เป็นจาํนวนเงินรวม 10,000 ล้านเวียดนามดอง (เทียบเท่ากับ 13.6 ล้านบาท) เงินกู้ยืม

ดงักล่าวมีอตัราดอกเบี�ยคงที� ร้อยละ 6.5 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนดอกเบี�ยและเงินตน้เมื�อทวงถาม

16.8 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี�

ข้อมูลทางการเงิน

รวม

พนับาท

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 3,558,000

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (308,000)

ราคาตามบญัชีสิ�นงวด - สุทธิ 3,250,000

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกันคือ สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวม

โครงสร้างพื�นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ซึ� งครอบคลุมระยะเวลาตั� งแต่วนัที�  1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัที� 

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

27 กนัยายน พ.ศ. 2565



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

16.8 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

ตามเงื�อนไขในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า เมื�อครบวนัสิ� นสุดของสัญญาหากมีจาํนวน

ที�คา้งชาํระแก่กองทุนรวมฯตามสัญญาอยู ่ใหถื้อวา่ภาระหนี� สินของกลุ่มกิจการบนส่วนที�คา้งอยูด่งักล่าวเป็นอนัสิ�นสุดลง

16.9 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ

ผูบ้ริหารสําคัญของบริษัท รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทําหน้าที�ในระดับบริหารหรือไม่) และคณะผูบ้ริหารระดับสูง  

ค่าตอบแทนที�จ่ายหรือคา้งจ่ายสาํหรับผูบ้ริหารสาํคญัมีดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั�นอื�น 18,913 18,110

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 333 825

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 3 3

ผลประโยชน์ของผูบ้ริหารสาํคญัที�จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 2,330 2,330

21,579 21,268

17 ภาระผูกพนัและสัญญาที�มีสาระสําคัญ 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพนัและสัญญาที�มีสาระสําคญั ที�แตกต่างจาก

ที�เปิดเผยในงบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 อยา่งเป็นสาระสาํคญั ยกเวน้สัญญาดงัต่อไปนี�

เมื�อวนัที� 12 มกราคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ� งในประเทศลาวไดต้กลงในสัญญาก่อสร้าง และจดัหาอุปกรณ์สําหรับการ

ก่อสร้างฝาย กบัผูรั้บเหมารายหนึ�ง สัญญาดงักล่าวมีมูลค่ารวม  14,196.5 ลา้นกีบ



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 เหตุการณ์ภายหลงัวันที�ในรายงาน 

เมื�อวนัที� 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัแกไ้ขไดถู้กประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบงัคบัใช้

เมื�อพ้นกําหนด 30 วันนับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเปลี�ยนแปลงที�สําคัญได้แก่ค่าชดเชยสําหรับพนักงาน

ที�เกษียณอายุและมีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปีจะเปลี�ยนจากจาํนวน 300 วนัของค่าจา้งอตัราสุดทา้ยเป็น 400 วนัของค่าจา้ง

อตัราสุดท้าย ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการได้ประเมินผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงกฎหมายนี� ต่องบการเงินของกลุ่มกิจการและ

คาดวา่จะมีผลกระทบโดยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานในงบแสดงฐานะการเงินเพิ�มขึ�นจาํนวน 48.06 ลา้นบาท และตน้ทุนขาย

และการให้บริการ และค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะเพิ�มขึ�นจาํนวน 23.20 ลา้นบาท และ 24.86 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 


