
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท บี.กรมิ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และข้อมูล 

ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและ 

งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็

เฉพาะกจิการสําหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดง

การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบังวดเก้าเดอืน

สิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกจิการเป็นผู้รบัผดิชอบในการ

จดัทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34  

เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูล 

ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 

เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจํากดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่วา่จะพบเรือ่งทีม่นีัยสาํคญัทัง้หมดซึง่อาจจะพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 
 

ขจรเกียรติ  อรณุไพโรจนกลุ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445  

กรุงเทพมหานคร 

13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร  ์จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11,928,568 12,559,726 1,200,440 3,736,128
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการเบกิถอนภายในหนึ่งปี 244,235 534,853 - -
เงนิฝากประจาํทีค่รบกาํหนดเกนิกวา่ 3 เดอืน 3,360,628 2,084,408 501,003 -
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สทุธิ 6 7,651,146 6,121,523 1,878,592 1,962,042
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการอื่น 7 130,796 - 130,796 -
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.5 59,040 18,240 13,372,167 7,960,070
เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการอื่น

ทีถ่งึกาํหนดรบัชาํระภายในหนึ่งปี 68,422 66,753 68,422 66,753
เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

ทีถ่งึกาํหนดรบัชาํระภายในหนึ่งปี 17.6 - - 253,570 237,052
อะไหล่และวสัดสุาํรองคลงั - สทุธิ 993,942 979,085 - -
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 963,297 1,457,174 32,403 38,605

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 25,400,074 23,821,762 17,437,393 14,000,650

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการเบกิถอนเกนิกวา่หน่ึงปี 212,902 220,181 - -
เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการอื่น 136,578 205,247 136,578 205,247
เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.6 - - 6,631,530 6,838,814
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 8 - - 9,547,957 9,522,638
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 9 (ก) 804,111 1,148,345 - -
เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 9 (ข) 702,054 653,877 522,376 509,008
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 4,902 4,902 - -
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 10 72,524,088 62,350,380 674,864 676,184
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 10 11,130,830 10,114,709 570,188 582,331
เงนิมดัจาํคา่ทีด่นิ 690,479 644,094 - -
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 172,265 141,937 4,600 3,749
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 2,260,145 1,330,606 30,243 20,752

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 88,638,354 76,814,278 18,118,336 18,358,723

รวมสินทรพัย ์ 114,038,428 100,636,040 35,555,729 32,359,373

กรรมการ _____________________________________

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร  ์จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 12 3,700,000 - 3,700,000 -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 11 18,879,527 5,581,041 410,334 611,883
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น 35,890 38,305 35,890 38,305
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.7 5,010 5,309 - -
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - สทุธิ 12 792,728 775,579 - -
สว่นของหุน้กูท้ีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - สทุธิ 13 2,198,227 299,398 - -
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 17.8 783,473 883,000 - -
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 49,267 73,270 - -
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 285,116 533,270 36,335 12,526

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 26,729,238 8,189,172 4,182,559 662,714

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เจา้หน้ีคา่ก่อสรา้งทีค่รบกาํหนดชาํระเกนิกวา่หน่ึงปี - 3,538,927 - -
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธิ 12 24,275,864 24,572,297 - -
หุน้กู ้- สทุธิ 13 30,297,283 32,482,582 14,618,086 14,605,983
เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.8 1,776,000 2,675,000 - -
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 178,528 117,697 - -
ประมาณการหนี้สนิข ัน้ตํ่าทีต่อ้งจา่ย 
ตามสญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้า 303,702 310,709 245,358 251,061

ประมาณการหนี้สนิการรือ้ถอนสนิทรพัย์ 312,915 305,574 - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 313,841 226,408 22,999 18,747
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 388,572 478,550 - -

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 57,846,705 64,707,744 14,886,443 14,875,791

รวมหน้ีสิน 84,575,943 72,896,916 19,069,002 15,538,505

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร  ์จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 
หุน้สามญั 2,700,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 2 บาท 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 2,606,900,000 หุน้ ชาํระแลว้เตม็มลูคา่ 5,213,800 5,213,800 5,213,800 5,213,800
สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 9,644,040 9,644,040 9,644,040 9,644,040
สาํรองหุน้เพือ่โครงการผลประโยชน์พนกังานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ (161,317) (163,782) (77,424) (79,616)
ทุนสาํรองอื่น - การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 112,600 80,333 55,159 41,276
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 292,425 292,425 292,425 292,425
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 5,676,216 4,588,738 1,358,727 1,708,943

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (814,232) (402,096) - -

รวมส่วนของผ ู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 19,963,532 19,253,458 16,486,727 16,820,868
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 9,498,953 8,485,666 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 29,462,485 27,739,124 16,486,727 16,820,868

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 114,038,428 100,636,040 35,555,729 32,359,373

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร  ์จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 11,739,701 9,513,957 134,094 42,196
รายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 11,485 176,768 - -

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 11,751,186 9,690,725 134,094 42,196

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (9,339,658) (7,741,294) (73,267) (24,953)
ตน้ทุนการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (9,434) (157,833) - -

รวมต้นทนุขายและการให้บริการ (9,349,092) (7,899,127) (73,267) (24,953)

กาํไรข ัน้ต้น 2,402,094 1,791,598 60,827 17,243
รายไดอ้ื่น 36,167 307,794 199,679 87,748
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (441,475) (330,762) (116,691) (48,965)
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น 167,818 (13,978) (4,879) (15,344)
ตน้ทุนทางการเงนิ (827,489) (536,476) (164,538) (85,784)
สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 26,395 29,161 - -

กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 1,363,510 1,247,337 (25,602) (45,102)
ภาษเีงนิได ้ 14 (76,263) (70,663) 71 104

กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบังวด 1,287,247 1,176,674 (25,531) (44,998)

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อื่น :

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ (28,106) (200,319) - -

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,259,141 976,355 (25,531) (44,998)

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทนุ)
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 763,475 794,801 (25,531) (44,998)
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 523,772 381,873 - -

1,287,247 1,176,674 (25,531) (44,998)

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวม
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 735,451 607,144 (25,531) (44,998)
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 523,690 369,211 - -

1,259,141 976,355 (25,531) (44,998)

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.30 0.30 (0.01) (0.02)

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

5



บริษทั บี.กริม เพาเวอร  ์จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 32,573,660 26,082,696 301,033 489,289
รายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 300,306 568,986 - -

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 32,873,966 26,651,682 301,033 489,289

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (26,539,662) (20,843,102) (148,646) (72,093)
ตน้ทุนการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (264,787) (508,380) - -

รวมต้นทนุขายและการให้บริการ (26,804,449) (21,351,482) (148,646) (72,093)

กาํไรข ัน้ต้น 6,069,517 5,300,200 152,387 417,196
รายไดอ้ื่น 153,425 387,443 1,073,217 1,178,954
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (1,205,741) (968,378) (243,119) (151,578)
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น 152,822 (13,732) (30,048) (7,858)
ตน้ทุนทางการเงนิ (1,898,518) (2,010,915) (469,295) (252,729)
สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 9 76,953 132,678 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 3,348,458 2,827,296 483,142 1,183,985
ภาษเีงนิได้ 14 (187,341) (131,311) 850 1,385

กาํไรสาํหรบังวด 3,161,117 2,695,985 483,992 1,185,370

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อื่น :

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั

         ผลประโยชน์พนกังาน - สทุธจิากภาษี - (16,290) - (1,953)
รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ (427,643) (133,118) - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 2,733,474 2,546,577 483,992 1,183,417

การแบง่ปันกาํไร

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,921,686 1,732,670 483,992 1,185,370
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 1,239,431 963,315 - -

3,161,117 2,695,985 483,992 1,185,370

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,509,550 1,592,991 483,992 1,183,417
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 1,223,924 953,586 - -

2,733,474 2,546,577 483,992 1,183,417

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.74 0.66 0.19 0.45

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร  ์จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2562

สาํรองหุ้นเพื่อ ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

โครงการผลประโยชน์ ทุนสาํรองอื่น ผลต่างของอตัรา การเปลี่ยนแปลง รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่

ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า พนักงานโดยใช้ห ุ้น - การจ่ายโดยใช้ห ุ้น จดัสรรแล้ว แลกเปลี่ยนจากการ ส่วนได้เสียของบริษทั อื่นของส่วน ผ ู้เป็นเจ้าของของ ไม่ม ีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั เป็นเกณฑ ์ เป็นเกณฑ์ - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร แปลงค่างบการเงิน ใหญ่ในบริษทัย่อย ของเจ้าของ บริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

หมายเหต ุ 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

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่

   30 กนัยายน พ.ศ . 2561

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 34,336 - - - - - 34,336 - 34,336

การซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - 353,877 353,877

การเพิม่ทุนของบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - 1,162,895 1,162,895

การเปลีย่นแปลงสว่นไดเ้สยี

ของบรษิทัใหญ่ในบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - (339,413)    (339,413)

เงนิปันผล 16 - - - - - (1,173,105) - - - (1,173,105) - (1,173,105)

เงนิปันผลของบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - (604,049) (604,049)

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

ยอดคงเหลือสิ้นงวด 

วนัที่ 30 กนัยายน 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

ข้อม ูลทางการเงินรวม

ส่วนของผ ู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร  ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2562

สาํรองหุ้นเพื่อ ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

โครงการผลประโยชน์ ทุนสาํรองอื่น ผลต่างของอตัรา การเปลี่ยนแปลง รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่

ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า พนักงานโดยใช้ห ุ้น - การจ่ายโดยใช้ห ุ้น จดัสรรแล้ว แลกเปลี่ยนจากการ ส่วนได้เสียของบริษทั อื่นของส่วน ผ ูเ้ป็นเจ้าของของ ไม่ม ีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั เป็นเกณฑ์ เป็นเกณฑ์ - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม ่ได้จดัสรร แปลงค่างบการเงิน ใหญ่ในบริษทัย่อย ของเจ้าของ บริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือต้นงวด

วนัที่ 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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 

30 กนัยายน พ.ศ . 2562

สาํรองหุน้เพือ่โครงการผลประโยชน์พนกังาน

โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - 2,465 - - - - - - 2,465 - 2,465

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 32,267 - - - - - 32,267 - 32,267

การเพิม่ทุนของบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - 84,085 84,085

เงนิปันผล 16 - - - - - (834,208) - - - (834,208) - (834,208)

เงนิปันผลของบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - (294,722) (294,722)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - 1,921,686 (412,136) - (412,136) 1,509,550 1,223,924 2,733,474

ยอดคงเหลือสิ้นงวด 

วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2562 5,213,800 9,644,040 (161,317) 112,600 292,425 5,676,216 (739,962) (74,270) (814,232) 19,963,532 9,498,953 29,462,485

ข้อม ูลทางการเงินรวม

ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

8



บริษทั บี.กริม เพาเวอร  ์จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

สาํรองหุ้นเพื่อ

โครงการผลประโยชน์ ทนุสาํรองอื่น

ทนุที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า พนักงานโดยใช้ห ุ้น - การจ่ายโดยใช้ห ุ้น จดัสรรแล้ว รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั เป็นเกณฑ์ เป็นเกณฑ์ - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวดเก้าเดือน

สิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 15,268 - - 15,268

เงนิปันผล 16 - - - - - (1,173,105) (1,173,105)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - 1,183,417 1,183,417

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

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

สิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

สาํรองหุน้เพือ่โครงการผลประโยชน์พนกังานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - 2,192 - - - 2,192

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 13,883 - - 13,883

เงนิปันผล 16 - - - - - (834,208) (834,208)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - 483,992 483,992

ยอดคงเหลือสิ้นงวด วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 5,213,800 9,644,040 (77,424) 55,159 292,425 1,358,727 16,486,727

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร  ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 3,348,458 2,827,296 483,142 1,183,985
รายการปรบัปรงุ

- คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 10 3,350,186 2,385,074 60,279 14,597
- ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มื
และหุน้กูร้อตดับญัชี 12, 13 30,802 122,819 12,103 4,400

- ตดัจาํหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย 4,342 243 - -
- คา่เผือ่อะไหล่และวสัดสุาํรองคลงัเคลื่อนไหวชา้ 51,846 35,488 - -
- กาํไรจากการขายและตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (8,606) (1,107) - -
- ดอกเบีย้รบั (117,801) (94,300) (563,113) (219,055)
- ดอกเบีย้จ่าย 2,315,061 1,939,853 459,675 238,904
- คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 78,483 22,901 4,252 6,924
- คา่ใชจ้่ายพนกังานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 19,819 21,916 2,848 2,848
- ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (621,681) 32,514 18,370 1,156
- เงนิปันผลรบั - - (509,674) (959,581)
- สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 9 (76,953) (132,678) - -
- กาํไรจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสว่นไดเ้สยี
ทีถ่อือยูก่่อนการรวมธุรกจิ - (35,319) - -

- กาํไรจากการซือ้ธุรกจิในราคาตํ่ากวา่มลูคา่ยตุธิรรม - (240,287) - -
- รายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (300,306) (568,986) - -

การเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมนุเวยีน

- ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (1,957,855) (2,118,375) (208,394) (272,855)
- อะไหล่และวสัดสุาํรองคลงั (57,740) (233,234) - -
- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 434,303 (11,721) 12,362 23,874
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (583,262) (1,631,718) (9,492) 29,072
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 745,022 2,256,233 (20,985) 3,800
- หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น (307,142) (35,906) 23,808 29,886
- ประมาณการหนี้สนิข ัน้ตํ่าทีต่อ้งจ่ายตามสญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้า (14,891) - (11,948) -
- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (9,502) - - -
- หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น (39,329) (61,497) - -

  
เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 6,283,254 4,479,209 (246,767) 87,955

- เงนิสดรบัดอกเบีย้ 96,803 98,536 124,241 36,242
- เงนิสดรบัภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย 2,271 - - -
- เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได้ (247,547) (233,860) (6,157) (15,034)

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 6,134,781 4,343,885 (128,683) 109,163

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร  ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการเบกิถอนลดลง 297,897 397,136 - -

เงนิสดจ่ายสาํหรบัเงนิลงทุนระยะสัน้ (1,276,220) (370,967) (501,003) -

เงนิสดรบัชาํระคนืจากเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 11,040 28,000 815,650 963,935

เงนิสดจ่ายเพือ่เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (51,840) (18,240) (6,225,799) (3,793,606)

เงนิสดรบัชาํระคนืจากเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.6 - - 505,500 -

เงนิสดจ่ายเพือ่เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.6 - - (314,734) (791,956)

เงนิสดจ่ายเพือ่เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการอื่น (111,356) - (111,356) -

เงนิสดรบัชาํระคนืจากเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการอื่น 67,000 - 67,000 -

เงนิสดจ่ายเพือ่เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการอื่น - (93,000) - (93,000)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - สทุธจิากเงนิสดทีไ่ดม้า - (1,748,491) - -

เงนิสดจ่ายเพือ่เพิม่เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 8 - - (10,710) (583,191)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย

จากสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - (339,413) - -

เงนิสดรบัจากการลดทุนของบรษิทัรว่ม 9 (ก) 299,238 157,935 - -

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 9 (ข) (13,368) (102,815) (13,368) (101,065)

เงนิสดจ่ายเพือ่การรวมธุรกจิ - สทุธจิากเงนิสดทีไ่ดม้า 15 (2,827,843) (331,427) - (600,000)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (2,196,694) (2,944,699) (330,676) (11,200)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (305,202) (251,404) (25,816) (20,282)

เงนิสดรบัจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 223,483 3,153 - -

เงนิสดรบัคนืมดัจาํคา่ซือ้ทีด่นิ - 919,040 - -

เงนิสดจ่ายมดัจาํเพือ่ซือ้ทีด่นิ (46,385) - - -

เงนิปันผลรบั 87,140 174,985 1,213,032 1,803,501

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (5,843,110) (4,520,207) (4,932,280) (3,226,864)

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร  ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุนในบรษิทัยอ่ย 84,085 1,162,895 - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.7 13,590 - - -

เงนิสดจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.7 (13,590) - - -

เงนิสดจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.8 (998,527) (527,000) - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 3,941,000 747,000 3,700,000 -

เงนิสดจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (241,000) (747,000) - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12 1,011,335 542,954 - -

เงนิสดจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12 (745,668) (8,434,228) - (200,000)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ - 6,700,000 - -

เงนิสดจ่ายไถ่ถอนหุน้กู้ 13 (299,892) - - -

เงนิสดจ่ายคา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืและหุน้กู้ (12,629) (77,572) (4,051) (70,162)

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่เจา้ของของบรษิทัใหญ่ 16 (834,208) (1,173,105) (834,208) (1,173,105)

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (720,124) (1,084,721) - -

ดอกเบีย้จ่าย (2,052,606) (2,135,028) (320,256) (189,150)

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (868,234) (5,025,805) 2,541,485 (1,632,417)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (576,563) (5,202,127) (2,519,478) (4,750,118)

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

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น (54,595) (28,000) (16,210) (1,407)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด 11,928,568 12,979,334 1,200,440 2,417,197

ข้อมลูเพ่ิมเติม :

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสดทีม่สีาระสาํคญั 

เจา้หน้ีจากการซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10,942,063 351,635 6,255 18,931

โอนลกูหน้ีอื่นเป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 58,283 - - -

โอนลกูหน้ีอื่นเป็นเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการอื่น 25,800 - 25,800 -

ประมาณการรือ้ถอนสนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ 7,341 50,265 - -

เจา้หน้ีจากการลงทุนในบรษิทัยอ่ย - 400,604 - 32

เจา้หน้ีจากการลงทุนในการรว่มคา้ - 2,250 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนตามสญัญาสมัปทาน 300,306 568,986 - -

โอนเงนิจ่ายล่วงหน้าเพือ่การพฒันาโครงการเป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - 74,000 - -

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

แห่งประเทศไทย ซึ่งจดัตัง้ขึ้นและดําเนินกจิการในประเทศไทย โดยมทีี่อยู่ที่จดทะเบยีนไว้คอื เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรฑีา  

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย 

 

เพือ่วตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกจิการ” 

 

การดําเนินธุรกิจหลักของกลุ่มกิจการ คือ ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหน่วยงานรฐับาลและผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตนิคม

อุตสาหกรรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัที่  

13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลทีนํ่าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 

 

2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34  

เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้กําหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัช ีวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากข้อมูลทางการเงนิ

ระหว่างกาลภาษาไทยที่จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเนื้อความขดัแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูล 

ทางการเงนิระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํา 

งบการเงนิสาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึง่มผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม  

พ.ศ. 2562 ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 
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3 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 และเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่

ดงักล่าวมาถือปฎิบติัก่อนวนับงัคบัใช้ 

 

3.1.1 เครื่องมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทางการเงนิ ไดแ้ก่ 

 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32  เรือ่ง การแสดงรายการเครือ่งมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7  เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9  เรือ่ง เครือ่งมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรือ่ง การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทนุสทุธใิน 

   หน่วยงานต่างประเทศ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่19 เรือ่ง การชาํระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทนุ 

 

มาตรฐานเกีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิกลุ่มนี้กล่าวถงึการจดัประเภทรายการ การวดัมลูค่าและการตดัรายการ

สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิ การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ การบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 

และการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ 

 

3.1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญาเช่า 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 ส่งผลใหก้ลุ่มกจิการรบัรูส้ญัญาเช่าเกอืบทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิการเป็น 

ผูเ้ช่าในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ตอ้งจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิอกีต่อไป 

กลุ่มกจิการตอ้งรบัรูส้นิทรพัย ์(สทิธใินการใชส้นิทรพัยท์ีเ่ช่า) และหนี้สนิตามสญัญาเช่า เวน้แต่เป็นสญัญาเช่า

ระยะสัน้หรอืเป็นสญัญาเชา่สนิทรพัยท์ีม่มีลูคา่ต่ํา 

 

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยูใ่นระหวา่งการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานดงักล่าวต่อกลุ่มกจิการ 

 

4 การประมาณการ 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการนํา

นโยบายการบญัชมีาใช้ และจํานวนเงนิของสนิทรพัย์และหนี้สนิ รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจรงิอาจจะแตกต่างจาก 

การประมาณการ 

 

ในการจดัทาํขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารจะใชดุ้ลยพนิิจทีม่นียัสาํคญัในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการและ

แหล่งทีม่าของขอ้มูลทีส่ําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการทีม่อียู่มาใชเ้ช่นเดยีวกบังบการเงนิรวมสําหรบัปีสิ้นสุด

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 
 

กลุ่มกจิการเปิดเผยสว่นงานทีร่ายงานสองสว่นงาน อนัประกอบดว้ย ธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้าและธุรกจิอื่น  
 

(1) ธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้า : ส่วนงานนี้เกีย่วขอ้งกบัการผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าใหก้บัหน่วยงานรฐับาล 

และผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตนคิมอุตสาหกรรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
 

(2) ธุรกจิอื่น : สว่นงานนี้เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิการลงทุน ออกจาํหน่ายหุน้กู ้การบาํรุงรกัษาและการใหบ้รกิารในโรงไฟฟ้า  
 

คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการดําเนินงานโดยพิจารณาจากผลกําไรก่อนภาษีแยกตามส่วนงาน ซึ่งใช้มาตรฐานใน 

การวดัผลการดาํเนินงานเชน่เดยีวกบัการจดัทาํขอ้มลูทางการเงนิรวม 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ธรุกิจผลิต   

 กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอ่ืน รวม  

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

รายไดต้ามสว่นงาน 33,990,613 754,164 34,744,777 

หกั  รายไดร้ะหวา่งสว่นงาน (1,119,647) (751,164) (1,870,811) 
    

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 32,870,966 3,000 32,873,966 
    

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน 5,925,234 (873,012) 5,052,222 

ดอกเบีย้รบั 74,374 43,427 117,801 

ตน้ทุนทางการเงนิ (1,121,500) (777,018) (1,898,518) 

สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ - 76,953 76,953 
    

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได ้ 4,878,108 (1,529,650) 3,348,458 

ภาษเีงนิได ้ (190,198) 2,857 (187,341) 

กาํไร(ขาดทุน)สทุธ ิ 4,687,910 (1,526,793) 3,161,117 
    

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย  3,301,019 49,167 3,350,186 
    

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้    

เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 32,569,025 - 32,569,025 

ตลอดชว่งเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 301,941 3,000 304,941 

รวมรายได ้ 32,870,966 3,000 32,873,966 
    

สนิทรพัยถ์าวรจาํแนกตามสว่นงาน 72,367,246 156,842 72,524,088 

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้   1,506,165 

สนิทรพัยไ์มจ่าํแนกตามสว่นงาน   40,008,175 

สนิทรพัยร์วมในขอ้มลูทางการเงนิรวม   114,038,428 
    

หนี้สนิรวมในขอ้มลูทางการเงนิรวม   84,575,943 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ธรุกิจผลิต   

 กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอ่ืน รวม  

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 พนับาท  พนับาท พนับาท 
    

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

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

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

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน 4,991,030 (379,797) 4,611,233 

ดอกเบีย้รบั 57,667 36,633 94,300 

ตน้ทุนทางการเงนิ (1,475,091) (535,824) (2,010,915) 

สว่นแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม    

   และการรว่มคา้ (4) 132,682 132,678 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได ้ 3,573,602 (746,306) 2,827,296 

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

กาํไร(ขาดทุน)สทุธ ิ 3,380,435 (684,450) 2,695,985 

    

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย  2,354,311 30,763 2,385,074 
    

สนิทรพัยถ์าวรจาํแนกตามสว่นงาน 55,768,860 122,220 55,891,080 

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้   1,752,870 

สนิทรพัยไ์มจ่าํแนกตามสว่นงาน   36,375,885 

สนิทรพัยร์วมในขอ้มลูทางการเงนิรวม   94,019,835 

    

หนี้สนิรวมในขอ้มลูทางการเงนิรวม   66,294,939 

 

ขอ้มูลรายไดต้ามส่วนงานสําหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 จดัทําขึน้ภายใตม้าตรฐานการบญัชฉีบบัที ่18 

ดงันัน้จงึไมจ่าํเป็นตอ้งแสดงจงัหวะการรบัรูร้ายได ้

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน - สทุธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท  พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลกูหนี้การคา้     

   - กจิการอื่น 3,346,459 2,912,048 9,823 - 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 17.3) 399 831 71,317 22,634 

รวมลกูหนี้การคา้ 3,346,858 2,912,879 81,140 22,634 

รายไดค้า้งรบั 3,759,761 2,792,982 6,113 1,859 

ดอกเบีย้คา้งรบั     

   - กจิการอื่น 21,960 3,876 10,677 - 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 17.3) 975 292 953,105 525,084 

คา่เบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า 122,853 54,154 1,025 973 

คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า     

   - กจิการอื่น 132,663 80,548 24,177 7,910 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 17.3) - - 105 - 

คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานรอตดัจ่าย  17,582 17,006 5,024 5,227 

เงนิจ่ายล่วงหน้าเพือ่การพฒันาโครงการ 46,628 33,552 426,831 457,626 

เงนิทดรองจ่ายพนกังาน 6,160 2,217 965 133 

เงนิปันผลคา้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   (หมายเหตุ 17.3) - - - 703,358 

ลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ     

   - กจิการอื่น 62,540 1,278 6 - 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  (หมายเหตุ 17.3) 38,972 107,010 324,470 236,108 

อื่น ๆ 94,194 115,729 44,954 1,130 

รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สทุธ ิ 7,651,146 6,121,523 1,878,592 1,962,042 

 

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพฒันาโครงการ 

 

เงนิจ่ายล่วงหน้าเพือ่การพฒันาโครงการ คอื เงนิซึง่บรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยไดจ้่ายล่วงหน้าเพือ่การพฒันาโครงการในอนาคตของ 

กลุ่มกจิการ โดยจะเรยีกเกบ็ไปยงับรษิทัเจา้ของโครงการนัน้ ๆ เมือ่ไดม้กีารจดัตัง้บรษิทัขึน้แลว้ เงนิจ่ายล่วงหน้าเพือ่การพฒันา

โครงการถูกแสดงอยู่ในรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นในงบการเงนิเฉพาะกจิการ แต่ถูกแสดงอยู่ในส่วนของสนิทรพัย ์

ไมห่มนุเวยีนในงบการเงนิรวม เนื่องจากจะถูกแปลงสภาพไปเป็นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนของกลุ่มกจิการในอนาคต 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน - สทุธิ (ต่อ) 

 

ลกูหนี้การคา้กจิการอื่นสามารถวเิคราะหต์ามอายหุนี้ไดด้งันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท  พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 3,337,946 2,849,905 9,823 - 

คา้งชาํระ - ไมเ่กนิ 3 เดอืน 8,456 34,800 - - 

 - 3 - 6 เดอืน - 27,281 - - 

 - 6 - 12 เดอืน - - - - 

 - มากกวา่ 12 เดอืน 57 62 - - 

 3,346,459 2,912,048 9,823 - 

 

ลกูหนี้การคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ไดด้งันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท  พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 399 831 19,921 13,607 

คา้งชาํระ - ไมเ่กนิ 3 เดอืน - - 42,552 3,879 

 - 3 - 6 เดอืน - - 4,884 3,398 

 - 6 - 12 เดอืน - - 1,320 1,750 

 - มากกวา่ 12 เดอืน - - 2,640 - 

 399 831 71,317 22,634 

 

7 เงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจการอ่ืน 

 

ในระหว่างงวด บรษิทัมเีงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการอื่นเพื่อการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรฐัเกาหลจีํานวน 3.5 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

(เทยีบเท่า 106.5 ลา้นบาท) เงนิใหกู้ย้มืมอีตัราดอกเบีย้คงที ่และมกีาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 

 

นอกจากนี้ บรษิทัโอนเงนิจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรฐัฟิลปิปินสเ์ป็นเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้จาํนวน 

0.8 ลา้นดอลลารส์หรฐั (เทยีบเท่า 24.3 ลา้นบาท) เงนิใหกู้ย้มืมอีตัราดอกเบีย้ MLR ลบสว่นเพิม่คงที ่และมกีาํหนดชาํระภายใน

หนึ่งปี 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

รายละเอียดของบรษิัทย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมสีาระสําคญัจากงบการเงนิสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  

มดีงัต่อไปนี้ 
 

บรษิทัยอ่ยทีล่งทุนใหมใ่นระหวา่งงวด 

ช่ือกิจการ 

สถานท่ีหลกัในการประกอบ

ธรุกิจ/ประเทศ 

ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 

ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่  

(ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 

ท่ีแท้จริงท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ 

(ร้อยละ) 

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

บริษทัย่อยของบริษทั       

   B.Grimm Power Korea  

      Limited 

สาธารณรฐัเกาหล ี ลงทุนในธุรกจิ   

   พลงังานไฟฟ้า 

100.00 - 100.00 - 

   B.Grimm Power (Malaysia)  

      Sdn. Bhd. 

ประเทศมาเลเซยี ลงทุนในธุรกจิ   

   พลงังานไฟฟ้า 

100.00 - 100.00 - 

       

บริษทัย่อยของบริษทั บี. กริม เพาเวอร ์เซอรวิ์ส (แหลมฉบงั) จาํกดั     

   บรษิทั โกลว ์เอสพพี ี1 จาํกดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้า - - 100.00 - 
       

บริษทัย่อยของบริษทั บี.กริม โซลาร ์เพาเวอร ์รฟูทอ็ป จาํกดั 

   B.Grimm Solar Power, Inc. สาธารณรฐัฟิลปิปินส ์ ผลติไฟฟ้า - - 100.00 - 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท  
  

มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 9,522,638 

ลงทุนเพิม่ 10,710 

เงนิอุดหนุนบรษิทัยอ่ยภายใตโ้ครงการผลประโยชน์พนกังาน 14,609 

มลูคา่ตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 9,547,957 

 

(ก) การลงทุนของบริษทั 
 

B.Grimm Power Korea Limited (“BGPKL”) 
 

ในระหว่างไตรมาสที่หนึ่งของปี พ.ศ. 2562 BGPKL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรง ได้ถูกจดัตัง้ขึ้นในสาธารณรฐัเกาหลี  

เพื่อลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า โดย BGPKL มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านวอนเกาหลี (เทียบเท่ากบั 8.46 ล้านบาท) 

บรษิทัมสีว่นไดเ้สยีรอ้ยละ 100 ใน BGPKL 
 

B.Grimm Power (Malaysia) Sdn. Bhd. (“BGPMA”) 
 

ในระหว่างไตรมาสที่สองของปี พ.ศ. 2562 BGPMA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรง ได้ถูกจดัตัง้ขึ้นในประเทศมาเลเซีย  

เพื่อลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า โดย BGPMA มีทุนจดทะเบียน 1 ริงกิตมาเลเซีย (เทียบเท่ากบั 7.7 บาท) บริษัท 

มสีว่นไดเ้สยีรอ้ยละ 100 ใน BGPMA 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8  เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

(ก) การลงทุนของบริษทั (ต่อ) 
 

บริษทั บ.ีกริม แอลเอน็จี จาํกดั (“BGLNG”) (เดิมช่ือ บริษทั บ.ีกริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร ์4 จาํกดั) 
 

ในระหว่างไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2562 บริษัท บี.กรมิ รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 4 จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรง  

ไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นชือ่กบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นบรษิทั บ.ีกรมิ แอลเอน็จ ีจาํกดั  
 

BGLNG เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 90,000 หุ้น                 

ในมูลค่าทีต่ราไว ้100 บาทต่อหุน้ โดยบรษิทัจ่ายชําระค่าหุน้สําหรบั 90,000 หุน้ ในราคา 25 บาทต่อหุน้ เป็นจํานวนเงนิ 

2.25 ลา้นบาท 
 

(ข) การลงทุนของบริษทัย่อย 
 

บริษทั โกลว ์เอสพีพี 1 จาํกดั (“GSPP1”)  
 

ในระหว่างไตรมาสที่หนึ่งของปี พ.ศ. 2562 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส (แหลมฉบงั) จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ทางออ้ม ซือ้สว่นไดเ้สยีรอ้ยละ 100 ในหุน้สามญัของ GSPP1 ในราคา 3,300 ลา้นบาท รายละเอยีดของการซือ้สว่นไดเ้สยี

ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 15 
 

บริษทั บี.กริม โซลาร ์เพาเวอร ์รฟูทอ็ป จาํกดั (“BSPR”) 
 

ในระหว่างไตรมาสที่หนึ่งของปี พ.ศ. 2562 BSPR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จํากัด 

(“BGSP1”) เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 10 ล้านบาท เป็น 251 ล้านบาท โดยออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 2,410,000 หุน้  

ในมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น โดย BGSP1 จ่ายชําระค่าหุ้นสําหรบั 2,410,000 หุ้น ในราคา 100 บาทต่อหุ้น เป็น

จํานวนเงิน 241 ล้านบาท นอกจากนี้  BSPR ได้เรียกชําระค่าหุ้นเพิ่มจากหุ้นจดทะเบียนเดิม จํานวน 100,000 หุ้น  

โดย BGSP1 ไดจ้่ายชาํระคา่หุน้เพิม่ดงักล่าวตามสดัสว่นการลงทุนเดมิ เป็นจาํนวน 6.5 ลา้นบาท  
 

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

ในระหว่างไตรมาสทีห่นึ่งของปี พ.ศ. 2562 DTE ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของ Viet Thai Solar Joint Stock Company 

(“VTS”) ไดเ้รยีกชําระค่าหุน้เพิม่ โดย VTS ไดจ้่ายชําระค่าหุน้เพิม่ดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดมิ เป็นจํานวน 

70,780 ล้านเวยีดนามดอง 
 

B.Grimm Solar Power, Inc. (“BGSPI”) 
 

ในระหว่างไตรมาสทีส่ามของปี พ.ศ. 2562 BGSPI ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของ BSPR ไดถู้กจดัตัง้ขึน้ในสาธารณรฐัฟิลปิปินส ์

เพื่อดําเนินธุรกจิผลติไฟฟ้า โดย BGSPI มทีุนจดทะเบยีน 25 ลา้นเปโซ (เทยีบเท่ากบั 15 ลา้นบาท) BSPR มสี่วนไดเ้สยี

รอ้ยละ 100 ใน BGSPI 
 

ภายใตเ้งื่อนไขของสญัญาเงนิกูย้มืระยะยาวของบรษิทัย่อย กลุ่มกจิการไดนํ้าใบหุน้สามญัทัง้หมดของบรษิทัยอ่ยจาํนวน 10 บรษิทั 

ใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัสาํหรบัเงนิกูย้มืระยะยาวของบรษิทัยอ่ยเหล่านัน้ (หมายเหตุ 12) 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษทัรว่มและการร่วมค้า 

 

(ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พนับาท  
  

มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 1,148,345 

สว่นแบ่งกาํไรจากการลงทุน 42,144 

การลดทุน (299,238) 

เงนิปันผลรบั (87,140) 

มลูคา่ตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 804,111 

 

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.กริม เพาเวอร ์(“ABPIF”) 

 

เมื่อวนัที ่5 มนีาคม พ.ศ. 2562 และวนัที ่3 กนัยายน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการพจิารณาการลงทุนฯ มมีติ

อนุมตัใิหล้ดมูลค่าของหน่วยลงทุนในอตัราหน่วยละ 0.5133 บาท เป็นจํานวน 92.30 ล้านบาท และในอตัราหน่วยละ 

1.1508 บาท เป็นจาํนวน 206.94 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 

(ข) เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในการรว่มคา้สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 

 

 
ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท  พนับาท  
   

มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 653,877 509,008 

การลงทุนเพิม่ 13,368 13,368 

สว่นแบ่งกาํไรจากการลงทุน 34,809 - 

มลูคา่ตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 702,054 522,376 

 

บริษทั โปรเกรส อินเตอรเ์คม (ประเทศไทย) จาํกดั (“PIC”) 

 

ในระหว่างไตรมาสทีส่ามของปีพ.ศ. 2562 PIC ซึง่เป็นการร่วมคา้ของบรษิทั ไดเ้รยีกชาํระค่าหุน้เพิม่ โดยบรษิทัไดจ้่าย

ชาํระคา่หุน้เพิม่ดงักล่าวตามสดัสว่นการลงทนุเดมิเป็นจาํนวน 13.37 ลา้นบาท  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 

 

การเปลีย่นแปลงของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562  

มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคารและ สินทรพัย ์ ท่ีดิน อาคารและ สินทรพัย ์

 อปุกรณ์ ไม่มีตวัตน อปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 62,350,380 10,114,709 676,184 582,331 

การซือ้เพิม่ 12,120,999 627,029 34,628 12,188 

การเพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ (หมายเหตุ 15) 1,958,077 833,654 - - 

การขายและการตดัจาํหน่าย - สทุธ ิ (214,878) - - - 

การโอนเขา้(ออก) (95,578) 151,258 (4,000) 4,000 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (2,992,144) (358,042) (31,948) (28,331) 

การดอ้ยคา่ (8,494) - - - 

ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น (594,274) (237,778) - - 

มลูคา่ตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 72,524,088 11,130,830 674,864 570,188 

 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทีม่มีลูค่าตามบญัชจีํานวน 30,249.45 ลา้นบาท ไดนํ้าไปวางเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 

(หมายเหตุ 12) 

 

สําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 ต้นทุนทางการเงนิจํานวน 3.63 ล้านบาท ซึ่งเกดิจากเงนิกู้ยมืทีม่ี

วตัถุประสงคเ์ฉพาะสาํหรบัการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า ไดถู้กบนัทกึเป็นตน้ทุนของโครงการระหวา่งก่อสรา้งในขอ้มลูทางการเงนิรวม 

กลุ่มกจิการใช้อตัราการตัง้ขึ้นเป็นทุนร้อยละ 3.91 ต่อปี ซึ่งเป็นต้นทุนการกู้ยมืที่เกดิจรงิจากเงนิกู้ยมืที่นํามาใช้เป็นเงนิทุน

สาํหรบัโครงการนัน้ 

 

นอกจากนี้ ตน้ทุนทางการเงนิจาํนวน 79.90 ลา้นบาท ซึง่เกดิจากการคดิลดหนี้สนิระยะยาวทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 

ในประเทศเวยีดนาม ไดถู้กบนัทกึเป็นตน้ทุนของโรงไฟฟ้าในขอ้มลูทางการเงนิรวม กลุ่มกจิการใชอ้ตัราคดิลดรอ้ยละ 2.80 ต่อปี 

ซึง่เป็นอตัราอา้งองิจากอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

 

 

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

เจา้หนี้การคา้ 2,533,707 2,626,615 4,610 22,644 

เจา้หนี้อื่น     

   -  กจิการอื่น 14,652,228 521,981 24,033 62,978 

   -  กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 17.4) 34,891 12,427 143,775 369,140 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย      

   -  สถาบนัการเงนิ 601,292 309,513 213,524 80,126 

   -  กจิการอื่น 537 770 537 770 

   -  กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 17.4) 50,995 207,777 - - 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 412,447 594,811 23,855 76,225 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย - สญัญาบรกิารระยะยาว 496,517 471,730 - - 

เงนิปันผลคา้งจ่าย - 424,471 - - 

เจา้หนี้จากการซือ้บรษิทัยอ่ย  96,913 410,946 - - 

 18,879,527 5,581,041 410,334 611,883 

 

12 เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

 

เงินกู้ยืมระยะสัน้ 

 

เมือ่วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 บรษิทัไดท้าํสญัญากูย้มืเงนิระยะสัน้ในสกุลเงนิบาทจากสถาบนัการเงนิแหง่หนึ่งเป็นจาํนวน 

3,000 ล้านบาท เพื่อวตัถุประสงค์ในการซื้อหุ้นของ GSPP1 เงนิกู้ยมืดงักล่าวมอีตัราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี มกีําหนด 

ชาํระคนืดอกเบีย้และเงนิตน้ภายในหนึ่งปีนบัตัง้แต่วนัทีท่าํสญัญา 

 

เมื่อวนัที ่23 กนัยายน พ.ศ. 2562 บรษิทัไดท้ําสญัญากูย้มืเงนิระยะสัน้เป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิในสกุลเงนิบาทจากสถาบนัการเงนิ

แห่งหนึ่งเป็นจํานวน 700 ลา้นบาท ตัว๋สญัญาใชเ้งนิดงักล่าวมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 2.40 ต่อปี มกีําหนดชําระคนืดอกเบีย้และ

เงนิตน้เมือ่ทวงถาม 

 

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน (ต่อ) 

 

เงินกู้ยืมระยะยาว 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท  พนับาท 
   

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 814,837 798,371 

หกั  คา่ธรรมเนยีมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี (22,109) (22,792) 

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - สทุธ ิ 792,728 775,579 
   

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 24,628,243 24,933,530 

หกั  คา่ธรรมเนยีมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี (352,379) (361,233) 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิ 24,275,864 24,572,297 
   

รวมเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิ 25,068,592 25,347,876 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

 พนับาท  
  

มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 25,347,876 

เงนิกูย้มืระยะยาวเพิม่ขึน้ 1,011,335 

จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (745,668) 

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (473,439) 

คา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี (8,577) 

ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนยีมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี 17,380 

ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น (80,315) 

มลูคา่ตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 25,068,592 

 

เงนิกู้ยมืระยะยาวเหล่านี้คํ้าประกนัโดยหุ้นของบรษิัทย่อย (หมายเหตุ 8) การจดจํานองที่ดนิและโรงไฟฟ้าของกลุ่มกจิการ 

(หมายเหตุ 10) และ standby letter of credit ทีอ่อกโดยบรษิทัและบรษิทัยอ่ย นอกจากนี้ กลุ่มกจิการตอ้งปฏบิตัติามขอ้กาํหนด

บางประการตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาดงักล่าว ซึง่รวมถงึการดาํรงอตัราสว่นทางการเงนิตามทีก่าํหนดไวใ้นสญัญา 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 หุ้นกู้ - สทุธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

สว่นของหุน้กูท้ีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 2,199,990 299,892 - - 

หกั  คา่ธรรมเนยีมในการออกหุน้กูร้อตดับญัช ี (1,763) (494) - - 

สว่นของหุน้กูท้ีถ่งึกาํหนดชาํระ     

   ภายในหนึ่งปี - สทุธ ิ 2,198,227 299,398 - - 
     

หุน้กู ้ 30,400,118 32,600,108 14,700,000 14,700,000 

หกั  คา่ธรรมเนยีมในการออกหุน้กูร้อตดับญัช ี (102,835) (117,526) (81,914) (94,017) 

หุน้กู ้- สทุธ ิ 30,297,283 32,482,582 14,618,086 14,605,983 

รวมหุน้กู ้- สทุธ ิ 32,495,510 32,781,980 14,618,086 14,605,983 

 

การเปลีย่นแปลงของหุน้กูส้าํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท  พนับาท 
   

มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 32,781,980 14,605,983 

จ่ายคนืหุน้กู ้ (299,892) - 

ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมในการออกหุน้กูร้อตดับญัช ี 13,422 12,103 

มลูคา่ตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 32,495,510 14,618,086 

 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ภาษีเงินได้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนั 76,118 58,450 - - 

ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 145 12,213 (71) (104) 

ภาษเีงนิได ้ 76,263 70,663 (71) (104) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนั 185,190 195,803 - - 

ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 2,151 (64,492) (850) (1,385) 

ภาษเีงนิได ้ 187,341 131,311 (850) (1,385) 

 

ภาษเีงนิไดร้ะหวา่งกาลไดต้ัง้คา้งจ่ายโดยใชว้ธิกีารประมาณการจากฝ่ายบรหิาร โดยใชอ้ตัราภาษเีดยีวกบัทีใ่ชก้บักําไรรวมทัง้ปี

ที่คาดว่าจะเกดิขึ้น ประมาณการอตัราภาษีเงนิไดแ้ท้จรงิถวัเฉลี่ยสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

สําหรบัขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล คอือตัราร้อยละ 5.59 และอตัรา 

รอ้ยละ 0.00 ตามลาํดบั (พ.ศ. 2561 : อตัรารอ้ยละ 5.67 และอตัรารอ้ยละ 0.00 ตามลาํดบั)  

 

ประมาณการอัตราภาษีเงินได้แท้จริงถัวเฉลี่ยสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 สําหรับข้อมูล 

ทางการเงนิรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล คอือตัราร้อยละ 5.59 และอตัราร้อยละ 0.00 

ตามลาํดบั (พ.ศ. 2561 : อตัรารอ้ยละ 4.64 และอตัรารอ้ยละ 0.00 ตามลาํดบั) 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 การรวมธรุกิจ 

 

เมื่อวนัที ่13 มนีาคม พ.ศ. 2562 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ (แหลมฉบงั) จํากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทางออ้ม ซื้อส่วนไดเ้สยี

รอ้ยละ 100 ในหุน้สามญัของ GSPP1 ในราคา 3,300 ลา้นบาท ทําให ้GSPP1 มสีถานะเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการ การลงทุน

ดงักล่าวเป็นการรวมธุรกจิภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2561) เรือ่ง การรวมธุรกจิ  

 

ตารางต่อไปนี้สรุปสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซือ้ GSPP1 และจาํนวนของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและหนี้สนิทีร่บัมาซึง่รบัรู ้ณ วนัทีซ่ือ้กจิการ 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย ณ วนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  

 พนับาท 
  

ส่ิงตอบแทนทัง้หมด (เงินสด) 3,300,000 
  

มูลค่าท่ีรบัรู้ ณ วนัท่ีซ้ือสาํหรบัสินทรพัยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรบัมา  
  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 472,157 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 486,060 

อะไหล่และวสัดุสาํรองคลงั - สทุธ ิ 56,508 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 1,958,077 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ 12,499 

สทิธใินสญัญาซือ้ขายไฟ 821,155 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 23,327 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 2,691 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ (439,125) 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (42,273) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (19,017) 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (32,059) 
  

สินทรพัยส์ทุธิท่ีได้มาจากการซ้ือ 3,300,000 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีไ่ดม้า และการปันส่วน

ราคาซื้อ มลูค่ายุตธิรรมทีแ่สดงขา้งตน้อาจมกีารปรบัปรุงใหมต่ามผลของการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้า และ

การปันสว่นราคาซือ้ ซึง่คาดวา่จะแลว้เสรจ็ภายใน 12 เดอืนนบัจากวนัทีซ่ือ้ 

 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวดสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 ไดร้วมรายไดแ้ละกําไรสุทธขิอง GSPP1 ตัง้แต่

วนัทีถู่กซือ้จาํนวน 1,699.37 ลา้นบาท และ 167.78 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

หาก GSPP1 ไดถู้กรวมในงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็จะแสดงรายไดจ้ํานวน 

33,375.34 ลา้นบาท และกาํไรจาํนวน 3,199.60 ลา้นบาท 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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16 เงินปันผล 

 

พ.ศ. 2562 

 

เมื่อวนัที ่25 เมษายน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี มมีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงานสาํหรบัปี  

พ.ศ. 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.17 บาท สําหรบัหุน้จํานวน 2,606,900,000 หุน้ เป็นจํานวนเงนิรวม 443.17 ลา้นบาท เงนิปันผล

ดงักล่าวไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ในวนัที ่10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

เมือ่วนัที ่13 สงิหาคม พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั มมีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงาน

สําหรบัปี พ.ศ. 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท สําหรบัหุน้จํานวน 2,606,900,000 หุน้ เป็นจํานวนเงนิรวม 391.04 ล้านบาท 

เงนิปันผลดงักล่าวไดจ้า่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ในวนัที ่10 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 

พ.ศ. 2561 

 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน 

สําหรบัปี พ.ศ. 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท สําหรบัหุน้จํานวน 2,606,900,000 หุน้ เป็นจํานวนเงนิรวม 782.07 ล้านบาท 

เงนิปันผลดงักล่าวไดจ้า่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ในวนัที ่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 

เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม พ.ศ. 2561 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั มมีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงาน

สําหรบัปี พ.ศ. 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท สําหรบัหุน้จํานวน 2,606,900,000 หุน้ เป็นจํานวนเงนิรวม 391.04 ล้านบาท 

เงนิปันผลดงักล่าวไดจ้า่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ในวนัที ่7 กนัยายน พ.ศ. 2561 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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17 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(สงิคโปร)์ พทีอี.ี แอลทดี.ี และคุณฮาราลด ์ลงิค ์ซึง่ถอืหุน้ในบรษิทั 

คดิเป็นจํานวนรอ้ยละ 33.99 และ 24.30 ตามลาํดบั (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 33.99 และ 24.30 ตามลําดบั) และบรษิทัถูกควบคุม

โดยคุณฮาราลด ์ลงิค ์ 

 

รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

 

17.1 รายได้และรายได้อ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  
     

รายได้     

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 18,428 19,012 - - 

     

รายไดค้า่บรกิาร     

   บรษิทัยอ่ย - - 207,812 482,189 

   การรว่มคา้ 3,246 7,100 3,000 7,100 

 3,246 7,100 210,812 489,289 

     

รายได้อ่ืน     

ดอกเบีย้รบั     

   บรษิทัยอ่ย - - 520,532 183,314 

   การรว่มคา้ 3,026 200 3,026 200 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น - 4,809 - 4,809 

 3,026 5,009 523,558 188,323 

     

เงินปันผลรบั     

   บรษิทัยอ่ย - - 509,674 959,581 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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17 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

17.2 ค่าใช้จ่าย  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  

การซือ้น้ําดบิ      

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 198,226 178,126 - - 
     

ดอกเบีย้จ่าย     

   บรษิทัยอ่ย - - - 156 

   บรษิทัรว่ม 155,193 198,815 - - 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 504 - - - 

 155,697 198,815 - 156 
     

คา่เชา่และคา่บรกิารสาํนกังาน     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 31,849 27,958 - - 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 

31 

17 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

17.3 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

ลกูหน้ีการค้า     

   บรษิทัยอ่ย - - 71,317 22,170 

   การรว่มคา้ - 464 - 464 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 399 367 - - 

 399 831 71,317 22,634 

     

ดอกเบีย้ค้างรบั     

   บรษิทัยอ่ย - - 952,130 524,792 

   การรว่มคา้ 975 292 975 292 

 975 292 953,105 525,084 

     

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า     

   บรษิทัยอ่ย - - 105 - 

     

เงินปันผลค้างรบั     

   บรษิทัยอ่ย - - - 703,358 

     

ลกูหน้ีอ่ืน     

   บรษิทัยอ่ย - - 301,991 193,098 

   การรว่มคา้ 22,728 43,016 22,479 43,010 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 16,244 63,994 - - 

 38,972 107,010 324,470 236,108 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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17 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

17.4 เจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

เจ้าหน้ีอ่ืน     

   บรษิทัยอ่ย - - 143,692 368,749 

   บรษิทัรว่ม 3,446 - - - 

   การรว่มคา้ 17 18 17 18 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 31,428 12,409 66 373 

 34,891 12,427 143,775 369,140 

     

ดอกเบีย้ค้างจ่าย     

   บรษิทัรว่ม 50,775 207,777 - - 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 220 - - - 

 50,995 207,777 - - 

 

17.5 เงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

บรษิทัยอ่ย - - 13,313,127 7,941,830 

การรว่มคา้ 59,040 18,240 59,040 18,240 

 59,040 18,240 13,372,167 7,960,070 

 

เงนิใหกู้้ระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัมกีําหนดชําระคนืเมื่อทวงถาม โดยมอีตัราดอกเบี้ยคงที ่และอตัราดอกเบี้ย 

MLR ลบสว่นเพิม่คงทีต่่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : อตัราดอกเบีย้ MLR ลบสว่นเพิม่คงทีต่่อปี) 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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17 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

17.6 เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสําหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

มดีงันี้ 

 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท 
  

มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 7,075,866 

เงนิใหกู้ร้ะยะยาวเพิม่ขึน้ 314,734 

รบัคนืเงนิใหกู้ร้ะยะยาว (505,500) 

มลูคา่ตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 6,885,100 

 

เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้แ้ก่บรษิทัยอ่ย ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

- เงนิให้กู้ประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถามที่บริษัทยงัไม่มีความตัง้ใจในการเรยีกชําระเงนิคนืภายในหนึ่งปี มอีตัรา

ดอกเบีย้คงทีแ่ละอตัราดอกเบีย้ MLR ลบสว่นเพิม่คงทีต่่อปี 

- เงนิให้กู้ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระระหว่างวนัที่ 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที่ 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2577 มีอตัรา

ดอกเบีย้คงทีแ่ละอตัราดอกเบีย้ MLR ลบสว่นเพิม่คงทีต่่อปี 
 

17.7 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสําหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

มดีงันี้ 

 

ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

 พนับาท  
  

มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 5,309 

เงนิกูย้มืระยะสัน้เพิม่ขึน้ 13,590 

จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ (13,590) 

ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น (299) 

มลูคา่ตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 5,010 

 

ในระหว่างไตรมาสทีห่นึ่งของปี พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งในประเทศเวยีดนาม ไดกู้ย้มืจากผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอีํานาจ

ควบคุมในสกุลเงนิเวยีดนามดอง เป็นจํานวน 10,000 ล้านเวยีดนามดอง (เทยีบเท่ากบั 13.59 ล้านบาท) เงนิกู้ยมื

ดงักล่าวมอีตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 6.5 ต่อปี มกีาํหนดชาํระคนืดอกเบีย้และเงนิตน้เมือ่ทวงถาม 
 

ในระหวา่งไตรมาสทีส่องของปี พ.ศ. 2562 บรษิทัยอ่ย ไดจ้า่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ดงักล่าวทัง้จาํนวน 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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17 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

17.8 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

มดีงันี้ 

 

 

ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

 พนับาท  
  

มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 3,558,000 

จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (998,527) 

มลูคา่ตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 2,559,473 

 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกนัคอื สญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า (“สญัญาฯ”) 

ใหแ้ก่กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (“กองทุนรวมฯ”) ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาตัง้แต่ 

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถงึวนัที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2565 เงนิตน้และดอกเบีย้มกีาํหนดชาํระคนืทกุๆ รอบระยะเวลา 

6 เดอืน สญัญาฯ ดงักล่าวจะสิน้สดุในวนัที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2565 

 

ตามเงื่อนไขในสญัญาฯ เมื่อครบวนัสิน้สุดของสญัญาฯ หากมจีํานวนทีค่า้งชําระตามสญัญาฯ ใหถ้อืว่าภาระหนี้สนิของ

กลุ่มกจิการบนสว่นทีค่า้งอยูด่งักล่าวเป็นอนัสิน้สดุลง 

 

17.9 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 

 

ผู้บรหิารสําคญั รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทําหน้าที่ในระดบับรหิารหรอืไม่) และคณะผูบ้รหิารระดบัสูง ค่าตอบแทน 

ทีจ่่ายหรอืคา้งจา่ยสาํหรบัผูบ้รหิารสาํคญัมดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท  พนับาท 
   

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 65,821 55,745 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 999 7,274 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 9 9 

ผลประโยชน์ของผูบ้รหิารสาํคญัทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 7,066 7,066 

 73,895 70,094 

 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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18 ภาระผกูพนัและสญัญาท่ีมีสาระสาํคญั 
 

ในระหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการไม่มภีาระผกูพนัทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทุนและสญัญาทีม่ี

สาระสําคัญ ที่แตกต่างจากที่เปิดเผยในงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 อย่างเป็นสาระสําคัญ  

ยกเวน้สญัญาดงัต่อไปนี้ 
 

18.1 ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุ 

 

ก) เมื่อวนัที ่12 มกราคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งในสปป. ลาวไดต้กลงในสญัญาก่อสรา้งและจดัหาอุปกรณ์ 

สาํหรบัการก่อสรา้งฝายกบัผูร้บัเหมารายหนึ่ง สญัญาดงักล่าวมมีลูคา่รวม 14,196.50 ลา้นกบี 
 

ข) เมือ่วนัที ่10 มถิุนายน พ.ศ. 2562 บรษิทัยอ่ยแหง่หนึ่งไดต้กลงในสญัญาก่อสรา้งเพือ่ขยายจุดเชือ่มต่อสถานีไฟฟ้า

ยอ่ยกบัผูร้บัเหมาก่อสรา้งรายหนึ่ง สญัญาดงักล่าวมมีลูคา่รวม 50.00 ลา้นบาท 
 

ค) เมื่อวนัที่ 28 มถิุนายน พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยแห่งหนึ่งได้ตกลงในสญัญาก่อสร้างระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ากับ

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งรายหนึ่ง สญัญาดงักล่าวมมีลูคา่รวม 28.33 ลา้นบาท  
 

ง) เมื่อวนัที ่14 สงิหาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดต้กลงในสญัญาก่อสรา้งและจดัหาอุปกรณ์สําหรบัโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานลมกบัผูร้บัเหมาก่อสรา้งรายหนึ่ง สญัญาดงักล่าวมมีลูคา่รวม 83.41 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 
 

จ) เมื่อวนัที ่24 กนัยายน พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดต้กลงในสญัญาก่อสรา้งและจดัหาอุปกรณ์สาํหรบัโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานลมกบัผูร้บัเหมาสองราย สญัญาดงักล่าวมมีูลค่ารวม 491.54 ล้านบาท และ 12.89 ล้านดอลลาร์

สหรฐัฯ ตามลาํดบั  
 

ฉ) เมื่อวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดต้กลงในสญัญาก่อสรา้งสาํหรบัระบบสายสง่กระแสไฟฟ้า

กบัผูร้บัเหมาก่อสรา้งรายหนึ่ง สญัญาดงักล่าวมมีลูคา่รวม 26.40 ลา้นบาท 
 

18.2 สญัญาท่ีมีสาระสาํคญั 
 

ก) เมื่อวนัที ่14 มนีาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัยอ่ยแห่งหนึ่งไดต้กลงในสญัญาดําเนินงานและบาํรุงรกัษาสถานีไฟฟ้ายอ่ย 

สําหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนามกบัผู้รบัเหมารายหนึ่ง สญัญาดงักล่าวมี

ระยะเวลา 2 ปี และมมีลูคา่รวม 23,562.76 ลา้นเวยีดนามดอง 
 

ข) เมื่อวนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ตกลงในสญัญาดําเนินงานและบํารุงรกัษาโรงไฟฟ้า 

สําหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม กับผู้รบัเหมารายหนึ่ง สญัญาดงักล่าว 

มรีะยะเวลา 1 ปี และมมีลูคา่รวม 52,805.58 ลา้นเวยีดนามดอง 
 

ค) เมื่อวนัที ่28 มถิุนายน พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยสีแ่ห่งไดต้กลงขยายอายุสญัญาซ่อมบํารุงระยะยาวสําหรบัอุปกรณ์

โรงไฟฟ้า จากเดมิสญัญามรีะยะเวลา 8 ปี เป็น 15 ปี และ 22 ปี นับจากวนัทีเ่ริม่ซื้อขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์โดยมี

การปรบัมลูคา่สญัญาดงักล่าวเพิม่ขึน้อกี 818.62 ลา้นโครนสวเีดน และ 265.21 ลา้นบาท  
 

ง) เมือ่วนัที ่28 มถิุนายน พ.ศ. 2562 บรษิทัยอ่ยแหง่หนึ่งไดต้กลงในสญัญาดําเนินงานและบํารุงรกัษาโรงไฟฟ้าสําหรบั

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศเวยีดนามกบัผูร้บัเหมารายหนึ่ง สญัญาดงักล่าวมรีะยะเวลา 2 ปี 

และมมีลูคา่รวม 4.00 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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19 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 

 

ก) เมื่อวนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 Nam Che 1 Hydropower Company Limited ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ B.Grimm Power 

(Lao) Company Limited (“BGP-Laos”) ไดเ้รยีกชําระค่าหุน้เพิม่ โดย BGP-Laos ไดจ้่ายชําระค่าหุน้เพิม่ดงักล่าวตาม

สดัสว่นการลงทุนเดมิเป็นจาํนวน 2.49 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ (เทยีบเท่ากบั 79.61 ลา้นบาท) 

 

ข) เมื่อวนัที ่16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั มมีตริบัทราบการออกหุน้กูด้อ้ยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลา้ย

ทุนในจาํนวนไมเ่กนิ 8,000 ลา้นบาท ซึง่มกีาํหนดไถถ่อนเมือ่เลกิบรษิทั โดยบรษิทัมสีทิธไิถ่ถอนหุน้กูก่้อนกาํหนด หุน้กู้

มกีําหนดชําระดอกเบี้ยทุกหกเดอืนและบรษิัทมสีทิธิเลื่อนชําระดอกเบี้ยโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆ หุ้นกู้ดงักล่าวมอีตัรา

ดอกเบีย้รอ้ยละ 5 ต่อปี สาํหรบั 5 ปีแรกและอตัราดอกเบีย้จะปรบัทุกๆ 5 ปี ตามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสทิธ ิ
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