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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเหน็ 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท บี.กรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (บรษิัท) และบรษิัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน 
เฉพาะกจิการของบรษิทัแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มกจิการและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิ้นสุด 
วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิ จการส าหรับปีสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั 
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผิดชอบ
ของผู้สอบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอิสระ  
จากกลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ
รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบ
ดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสม
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ  
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น 
แยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่านี้



 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การซ้ือบริษทั โกลว ์เอสพีพี 1 จ ากดั 
 

 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 4 ประมาณการทาง
บญัชทีีส่ าคญัและขอ้สมมติฐาน หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิขอ้ 36 การรวมธุรกจิ  
 
เมื่อวนัที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการซื้อส่วนได้เสีย 
ในบรษิทั โกลว์ เอสพพี ี1 จ ากดั (“GSPP1”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 
100 ในราคา 3,300 ล้านบาท การลงทุนดงักล่าวถูกพจิารณา
เป็นการรวมธุรกิจภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัที ่3 เรื่องการรวมธุรกจิ 
 
ผู้บรหิารจดัให้มผีู้ประเมนิราคาอิสระเพื่อท าการปันส่วนราคา
ซื้อในการรวมธุรกจิ (purchase price allocation) และประเมนิ
มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้า 
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับรายการนี้เนื่องจากลักษณะของ
รายการมคีวามซบัซ้อน และมูลค่าของสทิธิในสญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้ารวมทัง้ค่าความนิยมทีร่บัรู้จากการประเมนิมูลค่ามจี านวน
ทีเ่ป็นสาระส าคญั การประเมนิดงักล่าวอาศยัดุลยพนิิจทีส่ าคญั
ของผู้บริหารในการก าหนดข้อมูลและข้อสมมติฐานในวิธี 
การประเมนิ รวมถงึอตัราคดิลดทีใ่ช ้

ขา้พเจา้ประเมนิความเหมาะสมในการพจิารณาของผูบ้รหิาร
ว่ารายการซื้อดงักล่าวเป็นรายการรวมธุรกจิภายใต้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 
 
ข้าพเจ้าประเมนิความเหมาะสมในการระบุสนิทรพัย์ที่ได้มา
และหนี้สนิทีร่บัมา ณ วนัซื้อ ขา้พเจา้ประเมนิความรูค้วามสามารถ 
ความเป็นอสิระ และความเทีย่งธรรมของผูป้ระเมนิราคา  
 
ในการทดสอบวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรม ข้าพเจ้า 
ขอให้ผู้เชี่ยวชาญของข้าพเจ้าสอบทานความเหมาะสมและ
ความสมเหตุสมผลของวิธีการที่ใช้ในการประเมินมูลค่ า  
การประมาณอตัราคดิลดและปัจจยัในการคิดลด และตรรกะ
ของวิธีการประเมินและการค านวณ โดยเปรียบเทียบกับ
วธิกีารทีถ่อืปฏบิตัทิ ัว่ไปในอุตสาหกรรมทีเ่ปรยีบเทยีบกนัได้ 
 
ขา้พเจา้ประเมนิความสมเหตุสมผลของสมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้น
การปันส่วนราคาซื้อในการรวมธุรกิจ โดยเปรียบเทียบกับ
สญัญาทีเ่กี่ยวขอ้ง ขอ้มูลในอดตีของบรษิทัย่อย ขอ้มูลในตลาด
ของอุตสาหกรรมที่เปรียบเทียบกันได้ และแผนธุรกิจของ
บรษิทัย่อย  
 
ข้าพเจ้าทดสอบการค านวณค่าความนิยมที่เกิดจากการรวม
ธุรกิจซึ่งเป็นผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่โอนให้สุทธิและ
มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้า 
 
ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมของวิธีการบัญชีและความ
เพยีงพอของการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 
จากการปฏบิตังิานขา้งต้น ขา้พเจา้พบว่ารายการซื้อส่วนได้เสยี
ดงักล่าวเป็นการรวมธุรกจิตามค านิยามของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิฉบบัที ่3 นอกจากนี้ สมมตฐิานหลกัทีผู่บ้รหิารใช้
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ 
มคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัฐานทีม่ ี
 

  



เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทุน  
 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 หุ้นกู้ด้อยสทิธิที่มี
ลกัษณะคลา้ยทุน 

เมื่อวนัที ่22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 บรษิทัออกหุน้กู้ดอ้ยสทิธิ
ทีม่ลีกัษณะคลา้ยทุนจ านวน 8,000 ลา้นบาท 

หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ไม่มีประกัน ช าระคืนเงินต้นเพียง  
ครัง้เดยีวเมื่อเลกิบรษิทั หรอืเมื่อบรษิทัใชส้ทิธไิถ่ถอนหุน้กูก่้อน
ก าหนดตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ก าหนดไว้ 
บรษิัทมสีทิธิแต่เพยีงผู้เดยีวที่จะเลื่อนการช าระดอกเบี้ยให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถือหุ้นกู้และ 
ไม่จ ากดัระยะเวลา โดยจะสะสมดอกเบี้ยทีบ่รษิทัไม่ไดช้ าระไว้ 
ผูบ้รหิารจดัประเภทหุน้กูด้งักล่าวเป็นตราสารทุน 

ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญักบัการจดัประเภทของหุ้นกู้เนื่องจากหุ้นกู้
ดงักล่าวอาจจดัประเภทเป็นได้ทัง้ตราสารหนี้หรอืตราสารทุน
ขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขของหุ้นกู้ การจดัประเภทมผีลกระทบอย่างมี
นัยส าคญัต่อสถานะทางการเงนิของกลุ่มกิจการและของบรษิัท 
การพจิารณาความเหมาะสมของการจดัประเภทจ าเป็นต้องใช้
ความเข้าใจรวมทัง้การตีความทางกฎหมายในข้อก าหนดและ
เงื่อนไขของหุน้กู้ เพื่อใหส้ามารถประเมนิการจดัประเภทหุน้กูว่้า
เป็นไปตามเกณฑใ์ดภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 

 

ข้าพเจ้าอ่านและท าความเข้าใจข้อก าหนดและเงื่อนไขของ
หุน้กู้ และประเมนิการตคีวามของทีป่รกึษาทางกฎหมายของ
ผูบ้รหิาร ขา้พเจ้าประเมนิความเหมาะสมในการจดัประเภท
หุ้นกู้ดงักล่าวเป็นตราสารทุนภายใต้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ  

ข้าพเจ้ายงัได้ประเมินความเหมาะสมของวิธีการทางบัญชี
ส าหรบัการบนัทกึดอกเบีย้คา้งจ่ายและดอกเบี้ยจ่ายของหุ้นกู้
ทีถู่กจดัประเภทเป็นตราสารทุน  

จากการปฏบิตังิานขา้งต้น ขา้พเจา้พบว่าการจดัประเภทหุ้น
กูแ้ละวธิกีารทางบญัชดีงักล่าวมคีวามเหมาะสมตามหลกัฐาน
ทีม่ ี

 
ข้อมูลอ่ืน  
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 

ความเหน็ของข้าพเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่น และขา้พเจา้ไม่ได้ใหค้วามเชื่อมัน่ 
ต่อขอ้มลูอื่น 
 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่า
ขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามกีารแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญั  ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
  



ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

กรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในทีก่รรมการพจิารณาว่าจ า เป็น เพื่อใหส้ามารถจดัท า 
งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจาก  
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกิ จการและ
บรษิัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลิกกลุ่มกิจการและบรษิทั หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการก ากับดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกิจการ  
และบรษิทั 
 
ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงู  
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ดัต่ อขอ้เท็จจรงิ 
อันเป็นสาระส าคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และถือว่ามีสาระส าคญั 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการ  หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสินใจ 
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต  และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

• ระบุและประเมนิความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจ้า 
ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดง
ขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิีการตรวจสอบที่เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ  
กลุ่มกจิการและบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ 

  



• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ที่ได้รบั และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด  
ข้อสงสยัอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่  ถ้าข้าพเจ้า 
ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ  ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้
ข้อสงัเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าว 
ไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถึง
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการ
และบรษิทัตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม  รวมถงึการเปิดเผย
ขอ้มูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอข้อมูล
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

• ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิของกิจการภายในกลุ่มหรอืกิจกรรม  
ทางธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 

 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้ 
วางแผนไว้ ประเด็นที่มนีัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มนีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า 
ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอก
อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 

จากเรื่องทีส่ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกิดขึ้น 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง  
สมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 

ขจรเกียรติ  อรณุไพโรจนกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445 
กรุงเทพมหานคร 
24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7 21,161,169,988 12,559,726,178 8,705,264,927 3,736,128,251
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดั
ในการเบกิถอนภายในหนึ่งปี 8 391,875,891 534,852,672 - -

เงนิฝากประจ าทีค่รบก าหนดเกนิกว่า 3 เดอืน 2,109,780,072 2,084,408,410 1,012,823 -
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธิ 9 7,156,109,075 6,121,523,318 2,676,064,142 1,962,041,879
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการอื่น 10 498,562,194 - 128,899,810 -
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 37.5 218,273,000 18,240,000 871,676,430 7,960,069,661
เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการอื่น
ทีถ่งึก าหนดรบัช าระภายในหนึ่งปี 68,421,912 66,753,085 68,421,912 66,753,085

เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั
ทีถ่งึก าหนดรบัช าระภายในหนึ่งปี 37.6 - - 453,570,234 237,052,113

อะไหล่และวสัดุส ารองคลงั - สุทธิ 11 968,653,824 979,084,526 - -
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 12 920,262,710 1,457,174,622 44,727,970 38,607,773

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 33,493,108,666 23,821,762,811 12,949,638,248 14,000,652,762

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดั
ในการเบกิถอนเกนิกว่าหนึ่งปี 8 129,079,800 220,181,335 - -

เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการอื่น 136,578,088 205,246,915 136,578,088 205,246,915
เงนิใหกู้ร้ะยะยาวกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 37.6 - - 18,596,978,875 6,838,813,922
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 13 - - 9,553,811,946 9,522,637,609
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 14 (ก) 816,248,943 1,148,344,998 - -
เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 14 (ข) 714,294,314 653,877,296 522,375,832 509,007,832
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 15 4,902,251 4,902,251 - -
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 16 72,131,623,379 62,350,379,547 674,292,851 676,183,649
ค่าความนิยม 17 457,191,626 - - -
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 18 10,450,902,123 10,114,708,626 566,646,593 582,331,319
เงนิมดัจ าค่าซื้อทีด่นิ 891,773,065 644,093,730 - -
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 19 134,486,663 141,936,821 6,427,200 3,749,499
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 20 2,332,615,768 1,330,605,561 27,062,007 20,751,527

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 88,199,696,020 76,814,277,080 30,084,173,392 18,358,722,272

รวมสินทรพัย์ 121,692,804,686 100,636,039,891 43,033,811,640 32,359,375,034

กรรมการ _____________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 22 3,000,000,000 - 3,000,000,000 -
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 21 18,253,751,781 5,581,040,846 296,427,797 611,883,009
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น 36,019,991 38,305,377 36,019,991 38,305,377
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 37.7 - 5,308,600 - -
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - สุทธิ 22 832,972,368 775,578,963 - -

ส่วนของหุน้กูท้ ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - สุทธิ 23 2,697,952,858 299,398,000 499,726,091 -
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั
ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 37.8 608,500,000 883,000,000 - -

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 80,400,966 73,269,757 - -
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 322,147,610 533,270,185 11,171,791 12,526,234

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 25,831,745,574 8,189,171,728 3,843,345,670 662,714,620

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เจา้หนี้ค่าก่อสรา้งทีค่รบก าหนดช าระเกนิกว่าหนึ่งปี - 3,538,927,448 - -
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 22 24,017,678,747 24,572,296,765 - -
หุน้กู ้- สุทธิ 23 29,801,948,550 32,482,582,342 14,122,306,847 14,605,983,111
เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 37.8 1,776,000,000 2,675,000,000 - -
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 19 203,213,858 117,697,101 - -
ประมาณการหนี้สนิข ัน้ต ่าทีต่อ้งจ่าย
ตามสญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้า 301,326,346 310,708,820 243,425,054 251,061,340

ประมาณการหนี้สนิการรือ้ถอนสนิทรพัย์ 315,320,599 305,574,317 - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 404,717,703 226,407,654 32,136,002 18,747,493
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 363,592,429 478,550,106 - -

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 57,183,798,232 64,707,744,553 14,397,867,903 14,875,791,944

รวมหน้ีสิน 83,015,543,806 72,896,916,281 18,241,213,573 15,538,506,564

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 25
ทุนจดทะเบยีน 
หุน้สามญั 2,700,000,000 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 2 บาท 5,400,000,000 5,400,000,000 5,400,000,000 5,400,000,000

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้
หุน้สามญั 2,606,900,000 หุน้
ช าระแลว้เตม็มลูค่า 5,213,800,000 5,213,800,000 5,213,800,000 5,213,800,000

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 25 9,644,039,948 9,644,039,948 9,644,039,948 9,644,039,948
หุน้กูด้อ้ยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน 26 7,951,674,002 - 7,951,674,002 -
ส ารองหุน้เพื่อโครงการผลประโยชน์พนกังาน
โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ (160,190,400) (163,782,400) (77,100,800) (79,616,000)

ทุนส ารองอื่น - การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 38 123,004,576 80,333,127 60,067,338 41,276,450
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 27 334,426,502 292,425,254 334,426,502 292,425,254
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 5,993,593,631 4,588,738,092 1,665,691,077 1,708,942,818

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ (955,948,935) (402,096,150) - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 28,144,399,324 19,253,457,871 24,792,598,067 16,820,868,470
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 10,532,861,556 8,485,665,739 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 38,677,260,880 27,739,123,610 24,792,598,067 16,820,868,470

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 121,692,804,686 100,636,039,891 43,033,811,640 32,359,375,034

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 28 43,771,052,541 35,856,786,519 378,471,784 636,694,334
รายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 360,836,111 728,310,454 - -

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 44,131,888,652 36,585,096,973 378,471,784 636,694,334

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (35,636,806,766) (29,079,376,954) (193,366,922) (105,380,850)
ตน้ทุนการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (316,244,812) (652,772,780) - -

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (35,953,051,578) (29,732,149,734) (193,366,922) (105,380,850)

ก าไรขัน้ต้น 8,178,837,074 6,852,947,239 185,104,862 531,313,484
รายไดอ้ื่น 29 289,497,221 459,737,295 1,719,190,277 2,001,972,820
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (1,864,864,448) (1,408,514,160) (383,753,134) (236,303,686)
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น 137,569,227 (5,653,254) (44,494,290) (7,636,122)
ตน้ทุนทางการเงนิ 31 (2,630,169,000) (2,927,560,992) (636,933,601) (370,028,260)
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน
ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 14 (ก), (ข) 101,330,264 182,030,305 - -

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 4,212,200,338 3,152,986,433 839,114,114 1,919,318,236
ภาษเีงนิได้ 32 (235,171,397) (177,207,053) 910,840 1,477,130

ก าไรส าหรบัปี 3,977,028,941 2,975,779,380 840,024,954 1,920,795,366

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน :
รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไร
หรอืขาดทุนในภายหลงั
การวดัมลูค่าใหมข่องผลประโยชน์พนกังาน
เมือ่เกษยีณอายุ - สุทธจิากภาษี (74,941,477) (16,289,692) (7,067,447) (1,952,889)

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไร
หรอืขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ (528,260,598) (130,330,521) - -

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 3,373,826,866 2,829,159,167 832,957,507 1,918,842,477

การแบง่ปันก าไร
ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 2,331,152,758 1,862,806,380 840,024,954 1,920,795,366
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 1,645,876,183 1,112,973,000 - -

3,977,028,941 2,975,779,380 840,024,954 1,920,795,366

การแบง่ปันก าไรเบด็เสรจ็รวม
ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,771,596,810 1,724,330,961 832,957,507 1,918,842,477
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 1,602,230,056 1,104,828,206 - -

3,373,826,866 2,829,159,167 832,957,507 1,918,842,477

ก าไรต่อหุ้น (บาท)

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน 33 0.88 0.71 0.31 0.74

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ส ารองหุ้นเพ่ือ ขาดทุน

โครงการ เบด็เสรจ็อ่ืน การเปล่ียนแปลง รวม

ผลประโยชน์ ทุนส ารองอ่ืน ผลต่างของอตัรา ส่วนได้เสีย องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ ส่วนได้เสียท่ี

ทุนท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า พนักงานโดย - การจ่ายโดย จดัสรรแล้ว แลกเปล่ียนจากการ ของบริษทัใหญ่ ของส่วน ผู้เป็นเจ้าของ ไม่มีอ านาจ รวมส่วนของ

ช าระแล้ว หุ้นสามญั ใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร แปลงค่างบการเงิน ในบริษทัย่อย ของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 5,213,800,000 9,644,039,948 (169,355,200) 36,926,838 196,385,486 4,005,015,258 (199,289,772) (74,269,737) (273,559,509) 18,653,252,821 7,090,524,731 25,743,777,552

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ

ส าหรบัปี พ.ศ. 2561

ส ารองหุน้เพือ่โครงการผลประโยชน์พนกังาน

โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - 5,572,800 - - - - - - 5,572,800 - 5,572,800

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 38 - - - 43,406,289 - - - - - 43,406,289 - 43,406,289

การซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - - - - - - - 356,630,236 356,630,236

การเพิม่ทุนของบรษิทัย่อย - - - - - - - - - - 1,301,616,656 1,301,616,656

ส ารองตามกฎหมาย 27 - - - - 96,039,768 (96,039,768) - - - - - -

การเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สยีของบรษิทัใหญ่

ในบรษิทัย่อย 13 - - - - - - - - - - (339,413,175) (339,413,175)

เงนิปันผล 34 - - - - - (1,173,105,000) - - - (1,173,105,000) - (1,173,105,000)

เงนิปันผลของบรษิทัย่อย - - - - - - - - - - (1,028,520,915) (1,028,520,915)

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - - - 1,852,867,602 (128,536,641) - (128,536,641) 1,724,330,961 1,104,828,206 2,829,159,167

5,213,800,000 9,644,039,948 (163,782,400) 80,333,127 292,425,254 4,588,738,092 (327,826,413) (74,269,737) (402,096,150) 19,253,457,871 8,485,665,739 27,739,123,610

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ก าไรสะสม

ยอดคงเหลือส้ินปี วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ส ารองหุ้นเพ่ือ ขาดทนุ

โครงการ เบด็เสรจ็อ่ืน การเปล่ียนแปลง

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ผลประโยชน์ ทนุส ารองอ่ืน ผลต่างของอตัรา ส่วนได้เสีย รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียท่ี

ทนุท่ีออกและ ส่วนเกินมลูค่า ท่ีมีลกัษณะ พนักงานโดย - การจ่ายโดย จดัสรรแล้ว แลกเปล่ียนจากการ ของบริษทัใหญ่ อ่ืนของส่วน ผูเ้ป็นเจ้าของของ ไม่มีอ านาจ รวมส่วนของ

ช าระแล้ว หุ้นสามญั คล้ายทนุ ใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร แปลงค่างบการเงิน ในบริษทัย่อย ของเจ้าของ บริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 5,213,800,000 9,644,039,948 - (163,782,400) 80,333,127 292,425,254 4,588,738,092 (327,826,413) (74,269,737) (402,096,150) 19,253,457,871 8,485,665,739 27,739,123,610

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ

ส าหรบัปี พ.ศ. 2562

ส ารองหุน้เพื่อโครงการผลประโยชน์พนกังาน

โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 3,592,000 - - - - - - 3,592,000 - 3,592,000

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 38 - - - - 42,671,449 - - - - - 42,671,449 - 42,671,449

การออกหุน้กูด้อ้ยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน 26 - - 7,951,674,002 - - - - - - - 7,951,674,002 - 7,951,674,002

การซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - - - - - - - - 505,741 505,741

การเพิม่ทุนของบรษิทัย่อย - - - - - - - - - - - 116,376,191 116,376,191

ส ารองตามกฎหมาย 27 - - - - - 42,001,248 (42,001,248) - - - - - -

การเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สยีของบรษิทัใหญ่

ในบรษิทัย่อย 36 - - - - - - - - (44,384,808) (44,384,808) (44,384,808) 869,384,808 825,000,000

เงนิปันผล 34 - - - - - - (834,208,000) - - - (834,208,000) - (834,208,000)

เงนิปันผลของบรษิทัย่อย - - - - - - - - - - - (541,300,979) (541,300,979)

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - - - - 2,281,064,787 (509,467,977) - (509,467,977) 1,771,596,810 1,602,230,056 3,373,826,866

5,213,800,000 9,644,039,948 7,951,674,002 (160,190,400) 123,004,576 334,426,502 5,993,593,631 (837,294,390) (118,654,545) (955,948,935) 28,144,399,324 10,532,861,556 38,677,260,880

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ก าไรสะสม

ยอดคงเหลือส้ินปี วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ (ต่อ)

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ส ารองหุ้นเพ่ือโครงการ

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ผลประโยชน์ ทุนส ารองอ่ืน จดัสรรแล้ว

ทุนท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ท่ีมีลกัษณะ พนักงานโดย - การจา่ยโดย - ส ารองตาม รวมส่วนของ

ช าระแล้ว หุ้นสามญั คล้ายทุน ใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจา้ของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 5,213,800,000 9,644,039,948 - (79,616,000) 20,862,675 196,385,486 1,059,245,109 16,054,717,218

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของส าหรบัปี พ.ศ. 2561

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 38 - - - - 20,413,775 - - 20,413,775

ส ารองตามกฎหมาย 27 - - - - - 96,039,768 (96,039,768) -

เงนิปันผล 34 - - - - - - (1,173,105,000) (1,173,105,000)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - - - - 1,918,842,477 1,918,842,477

ยอดคงเหลือส้ินปี วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 5,213,800,000 9,644,039,948 - (79,616,000) 41,276,450 292,425,254 1,708,942,818 16,820,868,470

ยอดคงเหลือต้นปี วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 5,213,800,000 9,644,039,948 - (79,616,000) 41,276,450 292,425,254 1,708,942,818 16,820,868,470

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของส าหรบัปี พ.ศ. 2562

ส ารองหุน้เพือ่โครงการผลประโยชน์พนกังาน

โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 2,515,200 - - - 2,515,200

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 38 - - - - 18,790,888 - - 18,790,888

การออกหุน้กูด้อ้ยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน 26 - - 7,951,674,002 - - - - 7,951,674,002

ส ารองตามกฎหมาย 27 - - - - - 42,001,248 (42,001,248) -

เงนิปันผล 34 - - - - - - (834,208,000) (834,208,000)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - - - - 832,957,507 832,957,507

ยอดคงเหลือส้ินปี วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 5,213,800,000 9,644,039,948 7,951,674,002 (77,100,800) 60,067,338 334,426,502 1,665,691,077 24,792,598,067

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 4,212,200,338 3,152,986,433 839,114,114 1,919,318,236

รายการปรบัปรงุ

- ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 30 4,659,940,259 3,341,008,822 82,149,623 29,720,185

- ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนยีมในการจดัหาเงนิกูย้มืและ

หุน้กูร้อตดับญัชี 31 41,035,267 174,065,604 16,049,827 9,292,280

- ตดัจ าหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย 23,426,147 242,611 7,653,994 -

- ค่าเผือ่อะไหล่และวสัดุส ารองคลงัเคลื่อนไหวชา้ 69,127,853 47,009,050 - -

- ขาดทุน(ก าไร)จากการขายและตดัจ าหน่าย

อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (6,284,179) 846,711 - -

- ดอกเบีย้รบั 29 (184,401,609) (138,531,183) (767,304,304) (338,533,640)

- ดอกเบีย้จ่าย 3,145,143,715 2,784,999,096 623,232,816 341,171,427

- ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 24 87,462,039 33,249,601 4,606,203 7,443,579

- ค่าใชจ่้ายพนกังานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 26,871,007 29,677,862 3,808,035 3,808,035

- ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (730,344,738) 45,612,443 30,910,772 (175,318)

- เงนิปันผลรบั 29 - - (950,676,374) (1,662,939,338)

- ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 14 (ก), (ข) (101,330,264) (182,030,305) - -

- ก าไรจากการวดัมลูค่ายุตธิรรมของส่วนไดเ้สยีทีถ่อือยู่ก่อนการรวมธุรกจิ 36 - (35,318,818) - -

- ก าไรจากการซื้อธุรกจิในราคาต ่ากว่ามลูค่ายุตธิรรม 36 - (240,287,181) - -

- รายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (360,836,111) (728,310,454) - -

การเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมนุเวยีน

- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น (468,837,158) (1,109,602,550) (406,651,572) (377,891,978)

- อะไหล่และวสัดุส ารองคลงั (52,014,752) (226,609,950) - -

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 708,722,153 (482,736,183) 5,511,150 8,255,201

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (666,515,203) 1,137,500,076 (13,964,474) 30,100,850

- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (419,120,786) 261,978,766 (2,568,790) (203,852,720)

- หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (296,603,094) 27,042,856 (1,354,443) 7,642,489

- ประมาณการหนี้สนิข ัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายตามสญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้า (19,855,218) - (15,930,300) -

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 (11,597,363) (936,919) (52,003) (57,927)

- หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น (57,311,495) (97,501,389) - -

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน 9,598,876,808 7,794,354,999 (545,465,726) (226,698,639)

- เงนิสดรบัดอกเบีย้ 149,145,094 136,234,390 169,221,330 45,617,500

- เงนิสดรบัภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย 2,271,450 - - -

- เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได้ (295,222,433) (272,569,095) (11,631,347) (19,461,699)

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน 9,455,070,919 7,658,020,294 (387,875,743) (200,542,838)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิถอนลดลง 234,078,316 102,700,680 - -

เงนิฝากประจ าทีค่รบก าหนดเกนิกว่า 3 เดอืนเพิม่ขึน้ (25,371,662) (1,738,369,545) (1,012,823) -

เงนิสดรบัช าระคนืจากเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 37.5 1,911,040,000 28,000,000 2,748,200,000 983,992,849

เงนิสดจ่ายเพือ่เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 37.5 (2,111,073,000) (18,240,000) (8,159,993,414) (4,035,306,690)

เงนิสดรบัช าระคนืจากเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 37.6 - - 1,519,485,117 358,399,110

เงนิสดจ่ายเพือ่เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 37.6 - - (998,382,697) (6,296,317,645)

เงนิสดรบัช าระจากเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการอื่น 67,000,000 - 67,000,000 -

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

เงนิสดจ่ายเพือ่เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการอื่น (491,239,055) - (111,356,150) -

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีถ่อืเป็นการซื้อสนิทรพัย์

- สุทธจิากเงนิสดทีไ่ดม้า (8,992,662) (1,748,991,436) - -

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย

จากส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม - (339,413,175) - -

เงนิสดจ่ายเพือ่เพิม่เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 13 - - (11,394,833) (583,190,007)

เงนิสดรบัจากการลดทุนของบรษิทัรว่ม 14 (ก) 299,236,964 157,935,116 - -

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 14 (ข) (13,368,000) (105,064,975) (13,368,000) (101,065,000)

เงนิสดจ่ายเพือ่การรวมธุรกจิ - สุทธจิากเงนิสดทีไ่ดม้า 36 (2,827,842,800) (331,427,251) - (600,000,000)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (3,152,852,943) (6,130,837,288) (337,805,595) (353,356,851)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (395,254,913) (431,667,043) (36,084,984) (40,072,763)

18,401,428 4,664,006 - -

เงนิสดรบัคนืเงนิมดัจ าค่าซื้อทีด่นิ - 919,040,300 - -

เงนิสดจ่ายมดัจ าเพือ่ซื้อทีด่นิ (247,679,335) (193,574,030) - -

เงนิปันผลรบั 87,140,336 174,984,847 1,213,032,147 1,803,501,310

เงนิสดจ่ายล่วงหน้าเพือ่การพฒันาโครงการ - (230,017,168) - -

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (6,656,777,326) (9,973,276,962) (4,121,681,232) (8,956,415,687)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กูด้อ้ยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน 26 8,000,000,000 - 8,000,000,000 -

เงนิสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูด้อ้ยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน 26 (48,325,998) - (48,325,998) -

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุนในบรษิทัย่อย 84,085,545 1,304,116,655 - -

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายส่วนไดเ้สยีโดยไมส่ญูเสยีการควบคุมในบรษิทัย่อย 36 825,000,000 - - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 3,241,000,000 1,286,000,000 3,000,000,000 -

เงนิสดจ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (241,000,000) (1,286,000,000) - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 22 1,004,305,409 589,802,532 - -

เงนิสดจ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 22 (829,494,671) (15,254,237,787) - (1,912,240,000)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 23 - 21,400,000,000 - 14,700,000,000

เงนิสดไถ่ถอนหุน้กู้ 23 (299,892,000) (5,500,000,000) - (5,500,000,000)

เงนิสดจ่ายค่าธรรมเนยีมในการจดัหาเงนิกูย้มืและหุน้กู้ (12,558,306) (97,941,077) (4,051,269) (90,531,077)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 5,308,600 - -

เงนิสดจ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (5,079,017) - - -

เงนิสดจ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 37.8 (1,173,500,000) (527,000,000) - -

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (834,208,000) (1,173,105,000) (834,208,000) (1,173,105,000)

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (720,123,843) (1,083,704,084) - -

เงนิสดจ่ายดอกเบีย้ (3,080,266,602) (2,953,245,700) (614,449,131) (299,395,789)

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 5,909,942,517 (3,290,005,861) 9,498,965,602 5,724,728,134

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงนิสดรบัจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 8,708,236,110 (5,605,262,529) 4,989,408,627 (3,432,230,391)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 12,559,726,178 18,209,461,277 3,736,128,251 7,168,721,667

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (106,792,300) (44,472,570) (20,271,951) (363,025)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี 21,161,169,988 12,559,726,178 8,705,264,927 3,736,128,251

ข้อมูลเพ่ิมเติม :

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสดทีม่สีาระส าคญั :

- เจา้หนี้จากการซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 13,580,836,862 4,466,651,779 6,614,234 315,930,712

- ประมาณการหนี้สนิทีเ่กดิจากการรือ้ถอนสนิทรพัย์ 9,746,282 71,715,450 - -

- ประมาณการหนี้สนิทีเ่กดิจากจ านวนขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่าย

  ตามสญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้า - 310,708,820 - 251,061,340

- โอนลกูหนี้อื่นเป็นเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการอื่น 25,800,000 - 25,800,000 -

- เจา้หนี้จากการลงทุนในบรษิทัย่อย 13 95,543,595 410,946,480 - 32,615

- โอนอะไหล่และวสัดุส ารองคลงัไปเป็นอาคารและอุปกรณ์ 60,707,641 98,052,473 - -

- ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนยีมในการจดัหาเงนิกูย้มืทีร่วมเป็น

ตน้ทุนของโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสรา้ง - 3,612,136 - -

- โอนเงนิจ่ายล่วงหน้าเพือ่การพฒันาโครงการเป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - 74,000,000 - 253,273,490

- สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนตามสญัญาสมัปทาน 360,836,111 728,310,454 - -

- เงนิปันผลคา้งรบั 9 - - 441,002,106 703,357,879

- เงนิอุดหนุนบรษิทัย่อยภายใตโ้ครงการผลตอบแทนพนกังาน - - 19,779,505 21,832,965

- โอนลกูหนี้อื่นเป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 58,282,965 - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิัท บี.กรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั และเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีน ดงันี้: 
 
เลขที ่5 ถนนกรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย 
 
การประกอบการธุรกิจหลกัของบรษิัทและบรษิัทย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มกิจการ”) คอื ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ
หน่วยงานรฐับาลและผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 

2 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีส่ าคญัซึง่ใชใ้นการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการมดีงัต่อไปนี้ 
 
2.1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและขอ้ก าหนด
ภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดมิในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของ 
งบการเงนิ ยกเวน้เรื่องทีอ่ธบิายในนโยบายการบญัชใีนล าดบัต่อไป 
 
การจดัท างบการเงนิใหส้อดคล้องกบัหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยก าหนดให้ใชป้ระมาณการทางบัญชี  
ที่ส าคญัและการใช้ดุลยพนิิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ  
กลุ่มกจิการเปิดเผยเรื่องการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารหรอืรายการทีม่คีวามซบัซ้อน และรายการเกี่ยวกบัขอ้สมมตฐิาน  
และประมาณการทีม่นีัยส าคญัต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากงบการเงนิตามกฎหมายทีเ่ป็นภาษาไทย  
ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทย
เป็นหลกั 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการ 

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 
 
มาตรฐานการรายการทางการเงนิฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่2 เรื่อง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 
   (ปรบัปรุง 2561)  
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 
   (ปรบัปรุง 2561)  
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่40 เรื่อง อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน 
   (ปรบัปรุง 2561)  

 
- มาตรฐานการรายการทางการเงินฉบบัท่ี 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาท่ีท ากบัลูกค้า (TFRS 15) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขัน้ตอน ในการก าหนดและรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาที่
ท ากบัลูกคา้ ซึง่ก าหนดใหก้ลุ่มกจิการตอ้งรบัรูร้ายไดต้ามหลกัการการโอนการควบคุม คอื รบัรูร้ายไดเ้พื่อให้
สะทอ้นถงึการโอนการควบคุมในสนิคา้หรอืบรกิารไปยงัลูกค้าด้วยจ านวนเงนิทีส่ะทอ้นถงึจ านวนเงนิที่กลุ่ม
กจิการคาดว่าจะไดร้บัจากสนิคา้และบรกิารทีไ่ดโ้อนไป แทนหลกัการรบัรูร้ายไดต้ามหลกัการโอนความเสี่ยง
และผลตอบแทนในสนิคา้และบรกิารไปยงัผูซ้ื้อตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่11 (TAS 11) เรื่อง รายไดจ้าก
สญัญาก่อสร้าง และมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 18 (TAS 18) เรื่อง รายได้ และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กลุ่มกจิการไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 (TFRS 15) เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบั
ลูกคา้มาถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจากการปรบัใชม้าตรฐาน
การรายงานทางการเงนิฉบบันี้เป็นรายการปรบัปรุงกบัก าไรสะสมต้นงวด (modified retrospective) โดยไม่
ปรบัปรุงขอ้มลูเปรยีบเทยีบ  

 
กลุ่มกิจการได้น ามาตรฐานที่ปรบัปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบัติแล้วโดยไม่มีผลกระทบที่มีนัยส าคญัต่องบ
การเงนิของกลุ่มกจิการ 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการ (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

 
กลุ่มกจิการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีล
บงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 
ก) เคร่ืองมือทางการเงิน  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิ ไดแ้ก่ 
 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงาน เรื่อง การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธิ 
   ทางการเงนิ ฉบบัที ่16  ในหน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงาน เรื่อง การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 
   ทางการเงนิ ฉบบัที ่19  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิกลุ่มนี้กล่าวถึงการจดัประเภทรายการ  
การวดัมูลค่าและการตัดรายการสินทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงิน การด้อยค่าของสนิทรัพย์  
ทางการเงิน การบัญชีป้องกันความเสี่ยง การแสดงรายการ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ย วกับเครื่องมือ 
ทางการเงนิ 
 
ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยู่ในระหว่างการประเมนิผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
กลุ่มนี้มาใช้เป็นครัง้แรก โดยผู้บรหิารคาดว่ากลุ่มกิจการจะได้รบัผลกระทบในเรื่องของตราสารอนุพนัธ์ 
และกจิกรรมป้องกนัความเสีย่ง ซึ่งจะท าใหส้นิทรพัย์และหนี้สนิสญัญาอนุพนัธ์ทีม่สีาระส าคญั ซึ่งเคยเป็น
รายการที่อยู่นอกงบการเงินภายใต้หลกัการของมาตรฐานการบัญช ี ฉบบัที่ 105 เรื่อง การบญัชสี าหรบั 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน และมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 107 เรื่อง การแสดงรายการและ 
การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิจะถูกรบัรูใ้นงบการเงนิ 
 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า ส่งผลใหก้ลุ่มกจิการในฐานะผูเ้ช่ารบัรูส้ญัญา
เช่าเกอืบทัง้หมดในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาเช่า
การเงนิอกีต่อไป กลุ่มกจิการตอ้งรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และหนี้สนิตามสญัญาเช่า เวน้แต่เป็นสญัญาเช่า
ระยะสัน้และสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต ่า 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการ (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญาเช่า (ต่อ) 
 

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยู่ในระหว่างการประเมนิผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบับนี้มาใช้เป็นครัง้แรก โดยผู้บริหารคาดว่ากลุ่มกิจการจะได้รับผลกระทบจากการรับรู้หนี้สินตาม 
สญัญาเช่าเกี่ยวกับสญัญาเช่าพื้นที่ อาคารและรถยนต์ ซึ่งเคยจดัประเภทเป็น ‘สญัญาเช่าด าเนินงาน’ 
ภายใต้หลกัการของมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 เรื่อง สญัญาเช่า พรอ้มกบัการรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิารใช้ 
 

2.3 การบญัชีส าหรบังบการเงินรวม 
 

(1) บรษิทัย่อย 
 

บรษิทัย่อยหมายถงึกจิการทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิการมอี านาจควบคุม กลุ่มกจิการมอี านาจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิการรบั
หรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามารถใชอ้ านาจเหนือผูไ้ดร้บัการ
ลงทุนเพื่อใหไ้ด้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิการรวมงบการเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัที่
กลุ่มกจิการมอี านาจในการควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิการสญูเสยีอ านาจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  
 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน โดยต้นทุนทางตรงทีเ่กี่ยวกบัการซื้อ
เงนิลงทุนจะถูกรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนเริม่แรกของเงนิลงทุน 
 

(2) บรษิทัร่วม 
 

บรษิทัร่วมเป็นกจิการทีก่ลุ่มกจิการมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัแต่ไม่ถงึกบัมอี านาจควบคุมหรอืมกีารควบคุมร่วม 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิรวม 
 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 
 

(3) การร่วมการงาน 
 

เงนิลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการด าเนินงานร่วมกนัหรอืการร่วมคา้ โดยขึน้อยู่กบัสทิธิและ
ภาระผกูพนัตามสญัญาของผูเ้ขา้ร่วมการงานนัน้มากกว่าโครงสรา้งรปูแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน 
 

การร่วมคา้ 
 

การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการร่วมค้าเมื่อกลุ่มกิจการมสีทิธิในสนิทรพัย์สุทธิของการร่วมการงานนัน้ เงนิ
ลงทุนในการร่วมคา้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 
 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในการร่วมคา้บนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
2.3 การบญัชีส าหรบังบการเงินรวม (ต่อ) 

 
(4) การบนัทกึเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี 

 
กลุ่มกิจการรบัรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยเงินที่จ่ายซื้อรวมกับต้นทุนทางตรงของ  
เงนิลงทุน 
 
กลุ่มกิจการจะรบัรู้มูลค่าภายหลงัวนัที่ได้มาของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าด้วยส่วนแบ่งก าไรหรือ
ขาดทุนของผูไ้ดร้บัการลงทุนตามสดัส่วนที่ผูล้งทุนมสี่วนไดเ้สยีอยู่ในก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้จะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน 
 
เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้มมีูลค่าเท่ากบัหรอืเกนิกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สยีของ
กลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค้านัน้ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวอื่น กลุ่มกิจการจะไม่รบัรู้ส่วนแบ่ง
ขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสียในบรษิัทร่วมและการร่วมค้านัน้ เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัหรอืได้จ่ายเงิน  
เพื่อช าระภาระผกูพนัแทนบรษิทัร่วมหรอืการร่วมคา้ 
 

(5) การเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืครองกจิการ 
 
ในกรณีทีก่ลุ่มกจิการยงัคงมอี านาจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิการปฏบิตัติ่อรายการกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจ
ควบคุมเช่นเดยีวกนักบัรายการกบัผู้เป็นเจา้ของของกลุ่มกิจการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรอืราคาขายจาก
การเปลี่ยนแปลงสดัส่วนในบรษิทัย่อยกบัราคาตามบญัชขีองส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมทีล่ดลงหรอืเพิม่ขึ้น
ตามสดัส่วนทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของ 
 
ถา้สดัส่วนการถอืครองในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ลดลง แต่กลุ่มกจิการยงัคงมอีทิธพิลอย่างมนีัยส าคญัหรอืยงัคง
มกีารควบคุมร่วม ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่คยบนัทกึไวใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพาะส่วนทีล่ดลงจะถูกโอนไปยงั
ก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนจากการลดสดัส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกรบัรู้ใน 
งบก าไรขาดทุน 
 
เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสียอ านาจควบคุม การควบคุมร่วม หรือการมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัในเงินลงทุนนัน้  
เงนิลงทุนทีเ่หลอือยู่จะถูกวดัมูลค่าใหม่ดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ส่วนต่างทีเ่กดิขึ้นจะถูกรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน มูลค่า
ยุตธิรรมของเงนิลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริม่แรกในการบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตามสดัส่วน
การถอืครองทีเ่หลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม การร่วมคา้ หรอืสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 

(6) รายการระหว่างกนัในงบการเงนิรวม 
 
รายการ ยอดคงเหลอื และก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่างกนัในกลุ่มกจิการจะถูกตดัออก ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึ้นจรงิ
ในรายการระหว่างกลุ่มกิจการกบับรษิทัร่วมและการร่วมค้าจะถูกตดัออกตามสดัส่วนที่กลุ่มกิจการมสี่วนได้เสีย 
ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรายการระหว่างกลุ่มกจิการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกัน 
ยกเวน้รายการนัน้จะมหีลกัฐานว่าเกดิจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีโ่อน 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

21 

2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.4 การรวมธรุกิจ 
 

กลุ่มกจิการถอืปฏบิตัติามวธิซีื้อส าหรบัการรวมธุรกจิทีไ่ม่ใช่การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนทีโ่อน
ใหส้ าหรบัการซื้อธุรกจิประกอบดว้ย 

 
- มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หนี้สนิทีก่่อขึน้เพื่อจ่ายช าระใหแ้ก่เจา้ของเดมิ 
- ส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจา้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิการ 

 
สนิทรพัย์ทีร่ะบุไดท้ี่ไดม้า หนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่าจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าเริม่แรกด้วยมูลค่ายุติธรรม  
ณ วนัทีซ่ื้อ 
 
ในการรวมธุรกจิแต่ละครัง้ กลุ่มกจิการมทีางเลอืกทีจ่ะวดัมลูค่าของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมในผูถู้กซื้อดว้ยมูลค่า
ยุตธิรรมหรอืดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กซื้อ 
 
ผลรวมของมูลค่าสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหแ้ละมูลค่าของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมในผูถู้กซื้อและมูลค่ายุติธรรมของ
ส่วนไดเ้สยีในผูไ้ดร้บัการลงทุนซึ่งถอือยู่ก่อนการรวมธุรกจิ (ในกรณีทีเ่ป็นการรวมธุรกจิจากการทยอยซื้ อ) ในจ านวนที่
เกนิกว่ามูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้าตอ้งรบัรูเ้ป็นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามูลค่ายุตธิรรมของ
สนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้า จะรบัรูส้่วนต่างโดยตรงไปยงัก าไรหรอืขาดทุน 

 
ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุน 
 
การรวมธุรกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ 

 
หากการรวมธุรกจิด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซื้อ มูลค่าส่วนไดเ้สยีที่ผูซ้ื้อถอือยู่ในผู้ไดร้บัการลงทุนก่อนหน้าการ 
รวมธุรกจิจะถูกวดัมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซ่ื้อ ก าไรหรอืขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรู้ใน
ก าไรหรอืขาดทุน 
 
การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั 
 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะต้องจ่ายและ/หรอืไดร้บัทีร่บัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิ  
จะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน สิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายซึง่จดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของจะไม่มกีารวดัมลูค่าใหม่ 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 
(ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิ 

 
รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อม 
ทางเศรษฐกิจหลกัที่บรษิัทด าเนินงานอยู่ (สกุลเงนิที่ใช้ในการด าเนินงาน) งบการเงนิรวมแสดงในสกุลเงนิบาท  
ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของบรษิทัและสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิของกลุ่มกจิการ 

 
(ข) รายการและยอดคงเหลอื 

 
รายการทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่
เกดิรายการ รายการก าไรและรายการขาดทุนทีเ่กดิจากการรบัหรอืจ่ายช าระทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ และทีเ่กดิ
จากการแปลงค่าสนิทรพัย์และหนี้สนิที่เป็นตวัเงนิซึ่งเป็นเงนิตราต่างประเทศด้วยอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัสิ้นปี  
ไดบ้นัทกึไวใ้นก าไรหรอืขาดทุน  
 
เมื่อมกีารรบัรู้รายการก าไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบ  
ของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นด้วย ในทางตรงข้าม  
การรบัรู้ก าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตวัเงินไว้ในก าไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยน
ทัง้หมดของก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก าไรหรอืขาดทุนดว้ย 
 

(ค) กลุ่มกจิการ 
 
การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัในกลุ่มกิจการ (ทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกิจทีม่ภีาวะ 
เงนิเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมสีกุลเงนิที่ใช้ในการด าเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่า  
เป็นสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิดงันี้ 
 
• สนิทรพัย์และหนี้สนิที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอตัราปิด ณ วนัทีใ่นงบแสดง

ฐานะการเงนิ 
• รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลี่ย และ 
• ผลต่างอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 
ค่าความนิยมและการปรบัมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสนิทรพัย์และหนี้สิน 
ของหน่วยงานในต่างประเทศนัน้และแปลงค่าดว้ยอตัราปิด 
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2.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื  เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวง
ถาม เงินลงทุนระยะสัน้อื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา และเงินเบิกเกินบัญชี  
เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของของหนี้สนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

2.7 ลูกหน้ีการค้า 
 
ลูกหนี้การคา้แสดงถงึจ านวนเงนิทีลู่กคา้จะตอ้งช าระส าหรบัการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารตามปกตธิุรกจิ  
 
กลุ่มกจิการรบัรูลู้กหนี้การคา้เมื่อเริม่แรกดว้ยจ านวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่ราศจากเงื่อนไขในการไดร้บัช าระ ในกรณี  
ที่มสี่วนประกอบด้านการจดัหาเงนิที่มีนัยส าคญัจะรบัรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน และวดัมูลค่าในภายหลัง  
ดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 
 

2.8 อะไหล่และวสัดสุ ารองคลงั 
 
2.8.1 เชื้อเพลิง 

 
เชือ้เพลงิไดแ้ก่ ก๊าซธรรมชาต ิราคาทุนของเชือ้เพลงิค านวณโดยวธิถีวัเฉลีย่เคลื่อนที่ 
 

2.8.2 อะไหล่และวสัดสุ ารองคลงั 
 
อะไหล่และวสัดุส ารองคลงัซึ่งมอีายุใชง้านไม่เกนิ 1 ปี แสดงดว้ยราคาทุนหรอืมูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัแล้วแต่ราคา
ใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของอะไหล่และวัสดุส ารองคลังค านวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ ต้นทุนของการซื้อ
ประกอบดว้ยราคาซื้อ และค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซื้ออะไหล่และวสัดุส ารองคลงันัน้ เช่น ค่าอากรขา
เขา้และค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดจากการจ่ายเงนิตามเงื่อนไข กลุ่มกจิการบนัทกึบญัชคี่าเผื่อการเคลื่อนไหวช้า
ของอะไหล่และวสัดุส ารองคลงัเท่าทีจ่ าเป็น 

 
2.9 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 

 
ทีด่นิทีไ่ม่ไดม้ไีวใ้ชง้านของกลุ่มกจิการ จะถูกจดัประเภทเป็น อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกดว้ยวธิรีาคาทุน รวมถงึตน้ทุนในการท ารายการทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ทีด่นิไม่มกีารหกัค่าเสื่อมราคา 
 
การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชขีองสนิทรพัย์จะกระท ากต็่อเมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีก่ลุ่มกิจการ
จะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตในรายจ่ายนัน้ และตน้ทุนสามารถวดัมลูค่าไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื  
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2.10 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ต้นทุนเริม่แรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่น ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อสนิทรพัยน์ัน้ 
 
ต้นทุนทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์หรอืรบัรูแ้ยกเป็นอีกสนิทรพัย์หนึ่งตามความเหมาะสม 
เมื่อต้นทุนนัน้เกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกิจในอนาคตแก่บรษิทัและต้นทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่า 
ได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออก ส าหรับค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรกัษาอื่น ๆ บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 
วสัดุส ารองคลงัประเภทวสัดุส ารองหลกัเป็นวสัดุทีใ่ชส้ าหรบัอุปกรณ์เฉพาะในโรงไฟฟ้า ส่วนประเภทวสัดุส ารองทัว่ไปใช้
กบัอุปกรณ์อื่นทัว่ไป วสัดุส ารองคลงัซึ่งมอีายุการใช้งานเกินกว่า 1 ปี จะถูกจดัประเภทเป็นทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
และตดัค่าเสื่อมราคาตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใชง้าน เมื่อมสีภาพพรอ้มใชง้านไดต้ามวตัถุประสงคข์องผูบ้รหิารของ
กจิการ 
 
ทีด่นิไม่มกีารคดิค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยอ์ื่นค านวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงเพื่อลดราคาทุน แต่ละชนิดตลอด 
อายุการใหป้ระโยชน์ทีป่ระมาณการไวข้องสนิทรพัย์ดงัต่อไปนี้ 
 

ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ 5 - 25  ปี 
โรงไฟฟ้า สถานีย่อย ระบบส่งพลงัไฟฟ้าและอุปกรณ์ 5 - 30  ปี 
อุปกรณ์ส านักงาน เครื่องตกแต่งและคอมพวิเตอร์ 3 - 15  ปี 
อาคารและสิง่ปลูกสรา้ง 5 - 25  ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 
 

ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงานไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสม 
 

ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรบัลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า  
จะไดร้บัคนืทนัท ี
 

ผลก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรยีบเทยีบจากสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บักบั
มลูค่าตามบญัช ีและจะรบัรูผ้ลไวใ้นงบก าไรขาดทุน 
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2.11 ค่าความนิยม 
 
กลุ่มกจิการจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงในเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่บ่งชี้
ว่าค่าความนิยมอาจจะดอ้ยค่า โดยค่าความนิยมจะแสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยค่าสะสม 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ของการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด  
หรอืกลุ่มของหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อใหเ้กิดเงนิสดทีค่าดว่าจะได้รบัประโยชน์จากการรวมธุรกจิที่ก่อใหเ้กิดค่าความนิยม
ดงักล่าวขึน้ โดยหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยทีเ่ลก็
ทีสุ่ดทีก่ลุ่มกจิการทีใ่ชใ้นการประเมนิค่าความนิยมเพื่อประโยชน์ในการบรหิารภายในกจิการ 

 
2.12 ข้อตกลงสมัปทานบริการ 

 
ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร คอื ขอ้ตกลงระหว่างภาครฐั (ผูใ้หส้มัปทาน) กบัเอกชน (ผูป้ระกอบการ) ทีใ่หผู้ป้ระกอบการ
เป็นผูก่้อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อใหบ้รกิารสาธารณะหรอืเพื่อยกระดบัโครงสรา้งพื้นฐาน ด าเนินการ และบ ารุงรกัษา
โครงสร้างพื้นฐานในช่วงเวลาที่ระบุไว้ ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รบัค่าบริการตลอดระยะเวลาของข้อตกลง โดยผู้ให้
สมัปทานจะมกีารควบคุมหรอืก ากับดูแลประเภทของบรกิารทีผู่ป้ระกอบการต้องด าเนินการในการใชโ้ครงสรา้งพื้นฐาน
เพื่อให้บรกิารกลุ่มผู้ที่ได้รบับรกิาร และราคาการให้บรกิาร และผู้ให้สมัปทานควบคุมส่วนได้เสยีคงเหลือที่ส าคญัใน
โครงสรา้งพืน้ฐานเมื่อสิน้สุดระยะเวลาของขอ้ตกลงไม่ว่าโดยการเป็นเจา้ของ การได้รบัประโยชน์ หรอืวธิอีื่นใด 
 
ในกรณีทีก่ลุ่มกจิการในฐานะผูป้ระกอบการเป็นผูด้ าเนินการก่อสรา้งหรอืยกระดบัการใหบ้รกิาร จะบนัทกึรายไดแ้ละต้นทุน
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก่อสรา้งหรอืการยกระดบัการใหบ้รกิาร โดยอา้งองิกบัขัน้ความส าเรจ็ของงานก่อสรา้ง โดยรบัรูส้ ิง่ตอบ
แทนทีไ่ดร้บัหรอืคา้งรบัส าหรบัมลูค่าเริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
 
กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัย์ไม่มตีวัตนเมื่อกลุ่มกจิการสรา้งโครงสร้างพื้นฐานและไดร้บัสทิธิ (ใบอนุญาต) ในการเรยีกเก็บ
ค่าบรกิารจากผูใ้ชบ้รกิารสาธารณะ ซึ่งสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากผูใ้ชบ้รกิารสาธารณะไม่ใช่สทิธอินัปราศจาก
เงื่อนไขที่จะได้รบัเงินสด เนื่องจากจ านวนเงินดงักล่าวขึ้นอยู่กบัจ านวนการใช้บรกิารสาธารณะ ส าหรบัรายได้และ
ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการใหบ้รกิาร จะรบัรูเ้ป็นรายไดแ้ละตน้ทุนเมื่อไดใ้หบ้รกิารแล้วตามเงื่อนไขสญัญา 
 
ภาระผกูพนัตามสญัญาในการบ ารุงรกัษาหรอืปรบัปรุงซ่อมแซมโครงสรา้งพืน้ฐานทีไ่ม่ใช่เป็นการปรบัปรุงเพื่อยกระดบั  
จะรบัรูแ้ละวดัมลูค่าดว้ยจ านวนประมาณการทีด่ทีีสุ่ดของรายจ่ายทีต่อ้งน าไปจ่ายช าระภาระผูกพนัในปัจจุบนั ณ วนัสิ้น  
งวดบญัช ี
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2.13 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
2.13.1 สิทธิการใช้สินทรพัย ์

 
สทิธกิารใชส้นิทรพัยป์ระกอบดว้ย 
 
(ก) สทิธกิารใชร้ะบบท่อส่งก๊าซ 

 
ต้นทุนของระบบท่อส่งก๊าซซึ่งกรรมสทิธิใ์นสนิทรพัย์จะถูกโอนให้กบัผูจ้ดัจ าหน่ายก๊าซตามทีก่ าหนดไว้
ในสญัญาซื้อขายก๊าซ ไดถู้กจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน ณ วนัทีโ่อนสทิธ ิและตดัจ าหน่ายโดย
วธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาซื้อขายก๊าซ เป็นระยะเวลา 5 ถงึ 25 ปี 
 

(ข) สทิธกิารใชส้ถานีย่อย 
 
ต้นทุนของสถานีย่อยซึ่งกรรมสทิธิใ์นสนิทรพัย์จะถูกโอนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคที่ก าหนดไว้ในสญัญา 
ซื้อขายไฟฟ้า ไดถู้กจดัประเภทเป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ณ วนัทีโ่อนสทิธ ิและตดัจ าหน่ายโดยวธิเีสน้ตรง
ตลอดอายุของสญัญาซื้อขายไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 17 ถงึ 25 ปี 
 

(ค) สทิธกิารใชร้ะบบสาธารณูปโภค 
 

สทิธใินการใชร้ะบบสาธารณูปโภค เป็นค่าใชจ้่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสทิธใินระบบสาธารณูปโภคส าหรบัการ
จดัส่งน ้า ค่าสทิธดิงักล่าวรบัรูแ้ละตดัจ าหน่ายโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญา เป็นระยะเวลา 3 -13 ปี 

 
2.13.2 สิทธิในสญัญาให้บริการและบ ารงุรกัษา 

 
สทิธใินสญัญาให้บรกิารและบ ารุงรกัษาซึ่งได้มาจากการซื้อบริษทัย่อย จะตดัจ าหน่ายโดยวธิเีส้นตรงตามอายุ
ของสญัญาใหบ้รกิารและบ ารุงรกัษา เป็นระยะเวลา 21 ปี  
 

2.13.3 สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสมัปทาน 
 
สทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทานเป็นสทิธทิีไ่ดม้าจากขอ้ตกลงสมัปทานในการผลติไฟฟ้าเพื่อจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากรฐับาลประเทศลาวตามนโยบายการบญัชทีี่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 2.12 ขอ้ตกลงสมัปทาน
บริการจะถูกตัดจ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสญัญาซื้อขายไฟฟ้าที่
ประกอบกบัสญัญาสมัปทานเป็นเวลา 25 ปี 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.13 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 
 

2.13.4 ต้นทุนโครงการโรงไฟฟ้ารอตดัจ าหน่าย 
 
ต้นทุนโครงการโรงไฟฟ้ารอตดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานเพื่อให้ได้มา 
ซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า และรายจ่ายเพื่อการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้ารบัรู้ 
เป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนในจ านวนไม่เกินต้นทุนที่สามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถอื และเมื่อประเมนิแล้วว่า
โครงการนัน้จะประสบความส าเร็จ ส่วนรายจ่ายอื่นเพื่อการพฒันารบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนการ
พฒันาทีไ่ดร้บัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายไปแลว้ในงวดก่อนจะไม่บนัทกึเป็นสนิทรพัย์ในงวดถดัไป ตน้ทุนโครงการโรงไฟฟ้า
รอตดัจ าหน่ายจะรบัรูแ้ละทยอยตดัจ าหน่ายโดยวธิเีส้นตรงตลอดอายุของสญัญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นเวลา 21 ถงึ 
25 ปี โดยจะเริม่ตดัจ าหน่ายตัง้แต่วนัเริม่ส่งไฟฟ้าเขา้ระบบ 
 

2.13.5 สิทธิในการใช้ท่ีดิน 
 
สทิธใินการใชท้ีด่นิ เป็นค่าใชจ้่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสทิธใินการใชท้ีด่นิส าหรบัการตดิตัง้โรงไฟฟ้า สถานีย่อยระบบ
การจดัส่งพลงังานไฟฟ้า และ เสาไฟฟ้า ค่าสทิธดิงักล่าวรบัรู้และตดัจ าหน่ายโดยวธิีเส้นตรงตลอดอายุการให้
ประโยชน์ของโรงไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 25 ปี  
 

2.13.6 สิทธิในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 
 
สทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้าที่ไดม้าจากการรวมธุรกิจถูกบนัทกึเป็นสนิทรพัย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีไ่ด้มา 
สญัญาที่ท ากบัลูกค้าจะถูกตดัจ าหน่ายโดยวธิีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสญัญาซื้อขายไฟฟ้า สญัญาจดัหา
ไฟฟ้า และสญัญาจดัหาไอน ้าทีท่ ากบัลูกคา้เป็นระยะเวลา 1 ปี ถงึ 25 ปี 
 
จ านวนเงนิทีจ่่ายเพื่อใหไ้ดร้บัสทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้าทีไ่ม่ไดเ้กดิจากการรวมธุรกจิจะถูกบนัทกึเป็นสนิทรพัย์ 
ไม่มตีวัตนดว้ยมลูค่าตน้ทุนและตดัจ าหน่ายโดยวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลาของสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 
 

2.13.7 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 
สทิธกิารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรโ์ดยทีซ่ื้อมามลีกัษณะเฉพาะบนัทกึเป็นสนิทรพัยโ์ดยค านวณจากต้นทุนในการ
ไดม้าและการด าเนินการใหโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์นัน้สามารถน ามาใช้งานไดต้ามประสงค์ โดยจะตดัจ าหน่าย
ตลอดอายุประมาณการใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 - 10 ปี 
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2.14 การด้อยค่าของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกจิการไม่ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์ทีไ่ม่ทราบไดแ้น่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่า
เป็นประจ าทุกปี และเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชี้ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า ส าหรบัสนิทรพัย์อื่น 
กลุ่มกจิการจะทดสอบการดอ้ยค่าเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชี้ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า รายการ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้มื่อมูลค่าตามบญัชขีองสินทรพัย์สูงกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื โดยมูลค่าทีค่าดว่าจะ
ไดร้บัคนืหมายถงึจ านวนทีส่งูกว่าระหว่างมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่ายและมลูค่าจากการใช้ 
 
เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่ า
ส าหรบัสนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ค่าความนิยม 
 

2.15 สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 
เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รบัจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่านัน้ 
 
การรบัรูเ้มื่อเริม่แรกของสญัญาเช่าทางการเงนิจะบนัทกึดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ที่เช่าหรอืมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของจ านวนเงนิทีต่้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า จ านวนเงนิทีต่้องจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สิน
และค่าใชจ้่ายทางการเงนิเพื่อใหไ้ดอ้ตัราดอกเบี้ยคงทีต่่อหนี้สนิคงคา้ง โดยพจิารณาแยกแต่ละสญัญา ภาระผูกพนัตาม
สญัญาเช่าจะบนัทกึหกัจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนตลอดอายุของ
สญัญาเช่า  
 

2.16  เงินกู้ยืม 
 
เงนิกู้ยมืรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ด้รบัหกัด้วยต้นทุนการจดัท ารายการที่เกิดขึ้น เงนิกู้ยมืวดั
มลูค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
ค่าธรรมเนียมทีจ่่ายไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกูย้มืมาจะรบัรูเ้ป็นค่าธรรมเนียมรอการรบัรูจ้นกระทัง่มกีารถอนเงนิ ซึง่จะน าไปรวม
ค านวณตามวธิอีตัราดอกเบี้ยทีแ่ท้จรงิ หากมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะไม่ถอนเงนิ ค่าธรรมเนียมนี้จะรบัรู้เป็นค่าใชจ้่ายจ่าย
ล่วงหน้าและตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
2.16  เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
กลุ่มกจิการจะตดัรายการเงนิกู้ยมืออกจากงบแสดงฐานะการเงนิเมื่อภาระผกูพนัตามสญัญานัน้ไดม้กีารปฏบิตัติามแลว้ 
หรอืไดถู้กยกเลิกไปหรอืสิ้นสุดลง ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชขีองหนี้สนิทางการเงนิทีส่ิ้นสุดลงหรอืทีไ่ดโ้อนให้กบั
กจิการอื่นและสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซึง่รวมถงึสินทรพัย์ทีไ่ม่ใช่เงนิสดทีโ่อนไปหรอืหนี้สนิทีร่บัมาจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน
เป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนทางการเงนิ 
 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิการไม่มสีทิธอินัปราศจากเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช าระหนี้ออกไปอีกเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 

2.17 ต้นทุนการกู้ยืม 
 

ต้นทุนการกู้ยมืของเงนิกู้ยมืที่กู้มาโดยทัว่ไปและที่กู้มาเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการได้มา การก่อสร้าง  
หรอืการผลติสนิทรพัยท์ีเ่ขา้เงื่อนไข ตอ้งน ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสนิทรพัย ์หกัดว้ยรายไดจ้ากการลงทุน
ที่เกิดจากการน าเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์สิ้นสุดลงเมื่อการ
ด าเนินการทีจ่ าเป็นในการเตรยีมสนิทรพัย์ทีเ่ขา้เงื่อนไขใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามประสงค์หรอืพรอ้มทีจ่ะขาย
ไดเ้สรจ็สิน้ลง  
 
ตน้ทุนการกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

2.18 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดส้ าหรบังวดประกอบดว้ยภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษีเงนิไดจ้ะ
รบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงนิไดท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัรายการที่รบัรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรอืรายการที่
รบัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ  
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมี
ผลบงัคบัใชภ้ายในสิ้นรอบระยะเวลาทีร่ายงาน ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ 
ในกรณีทีก่ารน ากฎหมายภาษีไปปฏบิตัขิ ึน้อยู่กบัการตีความ กลุ่มกจิการจะตัง้ประมาณการค่าใชจ้่ายภาษีทีเ่หมาะสม
จากจ านวนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายช าระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษี 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.18 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 
 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรู้เมื่อเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และราคาตามบญัชทีี่
แสดงอยู่ในงบการเงนิ อย่างไรกต็ามกลุ่มกิจการจะไม่รบัรูภ้าษีเงนิได้รอการตดับญัชสี าหรบัผลต่างชัว่คราวที่เกิดจาก
เหตุการณ์ต่อไปนี้ 
 

- การรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหนี้สนิทีเ่กดิจากรายการทีไ่ม่ใช่การรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบ
ต่อก าไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 

- ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ทีก่ลุ่มกจิการสามารถควบคุม
จงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่
ว่าจะไม่เกดิขึน้ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชคี านวณจากอตัราภาษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายใน
สิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าวจะน าไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง
ไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายช าระ 
 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีจะรบัรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียง
พอทีจ่ะน าจ านวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  
 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกจิการมสีทิธติาม
กฎหมายทีจ่ะน าสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี้สนิภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชเีกี่ยวขอ้งกบัภาษีเงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็
ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนี้สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 

2.19 ผลประโยชน์พนักงาน 
 

2.19.1 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
 

กลุ่มกจิการไดก้ าหนดโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุในหลายรูปแบบ กลุ่มกจิการมทีัง้โครงการสมทบเงนิ
และโครงการผลประโยชน์  
 

2.19.1.1 โครงการสมทบเงิน 
 

ส าหรบัโครงการสมทบเงินบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจ านวนเงินที่คงที่ กลุ่มกิจการไม่ม ี
ภาระผูกพนัทางกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มี
สนิทรพัยเ์พยีงพอทีจ่ะจ่ายใหพ้นักงานทัง้หมดส าหรบัการใหบ้รกิารจากพนักงานทัง้ในอดตีและปัจจุบนั 
กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งบรหิารโดยผู้จดัการกองทุนภายนอกตาม
เกณฑ์และขอ้ก าหนดของพระราชบญัญตัิกองทุนส ารองเลี้ยงชพี พ.ศ. 2530 เงนิสมทบจะถูกรบัรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงก าหนดช าระ ส าหรบัเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรบัรู้เป็น
สนิทรพัยจ์นกว่าจะมกีารไดร้บัเงนิคนืหรอืหกัออกเมื่อครบก าหนดจ่าย  
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2.19 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
2.19.1 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (ต่อ) 

 
2.19.1.2 ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 

 
ส าหรบัโครงการผลประโยชน์คอืโครงการบ าเหน็จบ านาญที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่งจะก าหนด
จ านวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รบัเมื่อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย  
เช่น อายุ จ านวนปีทีใ่หบ้รกิาร และ ค่าตอบแทน 
 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์นี้ค านวณโดยนักคณิตศาสตรป์ระกนัภยัอสิระทุกปี ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว ้ซึง่มลูค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่าย
ในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบัตรรฐับาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงิน
ประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบก าหนดของพนัธบตัรรฐับาลทีใ่กลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งช าระ
ภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 
 
ก าไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดที่
เกดิขึน้และรวมอยู่ในก าไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจา้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก าไรหรอืขาดทุน 

 
2.19.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 
กลุ่มกจิการใหท้องเป็นรางวลัแก่พนักงาน เมื่อพนักงานมอีายุงานขัน้ต ่าครบ 10 ปี และจ่ายอกีครัง้เมื่อมอีายุงาน
ครบทุกๆ 5 ปี หนี้สนิผลประโยชน์พนักงานจะถูกบนัทกึเช่นเดยีวกบัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ยกเวน้การรบัรู้
ก าไรและขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ทีบ่นัทกึในก าไรหรอืขาดทุน 
 

2.19.3 ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง 
 
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจา้งจะจ่ายเมื่อกลุ่มกิจการยกเลิกการจา้งงานก่อนวนัเกษียณตามปกติ หรอืเสนอที่จะให้
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง เพื่อสนับสนุนการออกจากงานด้วยความสมคัรใจของพนักงาน กลุ่มกิจการจะรบัรู้
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเฉพาะเมื่อกลุ่มกิจการมโีครงการทีเ่ป็นทางการอย่างละเอยีดส าหรบัการเลิกจ้างและ 
ไม่สามารถยกเลิกโครงการนัน้ได้ ในส่วนของการเสนอทีจ่ะให้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างด้วยความสมคัรใจนัน้ 
จะค านวณจากจ านวนพนักงานทีค่าดว่าจะยอมรบัขอ้เสนอ ผลประประโยชน์ทีม่กี าหนดช าระเกนิกว่า 12 เดอืน
ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานตอ้งคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั 
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2.20 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
กลุ่มกจิการวดัมลูค่าของโครงการผลตอบแทนพนักงานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ีช่ าระดว้ยตราสารทุน โดยอา้งองิกบัมูลค่า
ยุตธิรรมของตราสารทุนทีอ่อกให ้ซึ่งวดัมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัใหส้ทิธแิก่พนักงาน และทยอยรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายพนักงาน
พรอ้มกบัการเพิม่ขึน้ในส่วนของเจา้ของตลอดระยะเวลาทีพ่นักงานต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขบรกิารทีต่กลงกนั จ านวนที่
รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายจะถูกปรบัปรุงเพื่อใหส้ะทอ้นถงึจ านวนตราสารทุนทีแ่ทจ้รงิซึ่งออกใหเ้มื่อเขา้เงื่อนไขการใหบ้ริการที่
ไม่ใช่เงื่อนไขทางตลาด 
 
รายจ่ายของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนและบันทึกเป็นส่วนเพิ่ม 
ในรายการ “ทุนส ารองอื่น-การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์” ในส่วนของเจา้ของ ตลอดระยะเวลาทีเ่งื่อนไขของระยะเวลา
การใหบ้รกิารโดยพนักงานเป็นไปตามเงื่อนไข มลูค่าของหุน้ซึ่งถูกจดัสรรเพื่อเป็นผลตอบแทนพนักงานจะถูกแสดงเป็น 
“ส ารองหุน้เพื่อโครงการผลตอบแทนพนักงานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ซึ่งแสดงหกัอยู่ในส่วนของเจา้ของ รายการดงักล่าว 
จะถูกหกักลบกับรายการ “ทุนส ารองอื่น-การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” เมื่อครบระยะเวลาที่พนักงานต้องปฏิบตัติาม
เงื่อนไขผลงาน 
 
กรณีทีบ่รษิทัใหต้ราสารทุนแก่พนักงานของบรษิทัย่อยในกลุ่มกจิการ จะปฏบิตัเิหมอืนเป็นเงนิอุดหนุนจากบรษิัทใหญ่  
กลุ่มกจิการต้องวดัมูลค่ายุตธิรรมของบรกิารของพนักงาน โดยอ้างองิกบัมูลค่ายุตธิรรมของตราสารทุนทีอ่อกให ้มูลค่า
ของตราสารทุนเหล่านัน้ต้องวดั ณ วนัทีใ่หส้ทิธ ิซึ่งจะรบัรูต้ลอดระยะเวลาทีไ่ดร้บัสทิธ ิในงบเฉพาะของบรษิทัจะบนัทกึ 
เสมอืนกบัเป็นการเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและเพิม่ส่วนของเจา้ของ 

 
2.21 ประมาณการหน้ีสิน 
 

2.21.1 ประมาณการหน้ีสินทัว่ไป 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้ประมาณการหนี้สนิเมื่อกลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงที่
จดัท าไว ้อนัเป็นผลสบืเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดตีซึ่งการช าระภาระผกูพนันัน้มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า
จะส่งผลใหบ้รษิทัตอ้งสญูเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการจ านวนทีต่อ้งจ่ายได้ 
 
กลุ่มกจิการจะวดัมลูค่าของจ านวนประมาณการหนี้สนิโดยใชม้ลูค่าปัจจุบนัของรายจ่ายทีค่าดว่าจะตอ้งน ามาจ่าย
ช าระภาระผกูพนั การเพิม่ขึน้ของประมาณการหนี้สนิเน่ืองจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี้ยจ่าย 
 
ประมาณการหนี้สินนี้ไม่ได้รวมเรื่องผลประโยชน์พนักงานเนื่องจากบริษัทได้กล่าวถึงในนโยบายการบัญชี  
เรื่องผลประโยชน์พนักงานในหมายเหตุ 2.19  
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.21 ประมาณการหน้ีสิน (ต่อ) 
 

2.21.2 ประมาณการหน้ีสินขัน้ต า่ท่ีต้องจ่ายตามสญัญารบัสิทธิขายไฟฟ้า 
 
กลุ่มกจิการรบัรูป้ระมาณการหนี้สนิขัน้ต ่าทีต่้องจ่ายตามสญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวน
ขัน้ต ่าทีต่กลงจ่ายช าระใหแ้ก่เจา้ของโครงการตามขอ้ตกลงในสญัญาร่วมลงทุนใหส้ทิธขิายไฟฟ้า โดยจะจ่ายเป็น
รายเดอืนตลอดระยะเวลาของสญัญาซื้อขายไฟฟ้า กลุ่มกจิการใชอ้ตัราต้นทุนเงนิทุนของกลุ่มกิจการเป็นอตัรา
คดิลดในการประมาณมลูค่าปัจจุบนั ประมาณการหนี้สนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายตามสญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้าจะถูกรบัรู้
พรอ้มกบัการบนัทกึ “สทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้า” (อยู่ใน “สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน”) และจะทยอยลดลงเมื่อไดช้ าระ
ค่าตอบแทนใหแ้ก่เจา้ของโครงการ 
 

2.21.3 ประมาณการหน้ีสินค่ารือ้ถอน 
 
กลุ่มกจิการรบัรูป้ระมาณการหนี้สนิค่ารือ้ถอนโรงไฟฟ้าดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของประมาณการของตน้ทุนค่ารื้อถอน
ที่จะเกิดขึ้น ณ วนัสิ้นสุดของสญัญาซื้อขายไฟฟ้า หนี้สินค่ารื้อถอนที่รบัรู้คิดมาจากประมาณการต้นทุนค่า  
รื้อถอนในอนาคต โดยมีสมมติฐานต่างๆ เช่น ระยะเวลารื้อถอน อัตราเงินเฟ้อในอนาคตและมูลค่าปัจจุบนั 
ของประมาณการของต้นทุน ค่ารือ้ถอนโรงไฟฟ้าค านวณโดยคดิลดดว้ยอตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัร
รฐับาลที่มสีกุลเงนิเดยีวกนัและอายุใกล้เคยีงกบัระยะเวลาที่ต้องช าระภาระผูกพนัและแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ
ตน้ทุนโรงไฟฟ้า 
 

2.22 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สามญัและหุน้บุรมิสทิธชินิดไถ่ถอนไม่ไดแ้ละกจิการสามารถก าหนดการจ่ายเงนิปันผลไดอ้ย่างอสิระจะจดัประเภทไว้
เป็นส่วนของเจา้ของ หุน้ประเภทอื่นซึง่รวมถงึหุน้บุรมิสทิธชินิดบงัคบัไถ่ถอนจะจดัประเภทไวเ้ป็นหนี้สนิ  
 
ต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่หรอืการออกสทิธิในการซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของ
เจา้ของโดยน าไปหกัจากสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการออกตราสารทุนดงักล่าว 
 

2.23 หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทุน 
 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนรบัรู้ในส่วนของเจ้าของเมื่อหุ้นกู้ช าระคืนเงินต้นเพียงครัง้เดียวเมื่อเลิกกิจการ             
บรษิทัมสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการใชส้ทิธไิถ่ถอนหุน้กู้ก่อนก าหนดตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของหุน้ กู้ทีไ่ด้ก าหนดไว้ 
และมสีทิธเิลื่อนการช าระดอกเบี้ยใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นกู้โดยไม่จ าเป็นต้องไดร้บัอนุญาตจากผูถ้อืหุน้กู้และไม่จ ากดัระยะเวลา 
ดงันัน้การจ่ายช าระดอกเบีย้จะถอืเสมอืนการจ่ายเงนิปันผลและจะรบัรูโ้ดยตรงในส่วนของเจา้ของ เมื่อมภีาระในการจ่าย
ช าระดอกเบี้ยเกดิขึ้น การจ่ายช าระดอกเบี้ยรบัรูใ้นงบกระแสเงนิสดในลกัษณะเดยีวกนักบัการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้สามญั 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.24 การรบัรู้รายได้ 
 
รายไดห้ลกัรวมถงึรายไดท้ีเ่กดิจากกจิกรรมปกตทิางธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรายไดอ้ื่น ๆ ทีก่ลุ่มกจิการไดร้บัจากการ
ใหบ้รกิารในกจิกรรมตามปกตธิุรกจิ 
 
กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดสุ้ทธจิากภาษีมลูค่าเพิม่ซึ่งกลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดเ้มื่อคาดว่ามคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีจ่ ะ
ไดร้บัช าระเมื่อส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 
 
ส าหรบัสญัญาทีม่หีลายองคป์ระกอบทีก่ลุ่มกจิการจะตอ้งส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหลายประเภท กลุ่มกจิการตอ้งแยก
เป็นแต่ละภาระที่ต้องปฏิบตัิทีแ่ยกต่างหากจากกนั และต้องปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละ
ภาระที่ต้องปฏิบตัิตามสดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกิจการจะรบัรู้
รายไดข้องแต่ละภาระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่างหากจากกนัเมื่อกลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามภาระนัน้แลว้ 
 
รายไดจ้ากการขายตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า จะรบัรูเ้มื่อมกีารส่งมอบกระแสไฟฟ้า และลูกค้ายอมรบัการส่งมอบนัน้ และ
วดัมลูค่าโดยค านวณจากปรมิาณไฟทีส่่งมอบและราคาทีต่กลงกนัตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 
 
รายไดจ้ากการขายไอน ้ากบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรม จะรบัรูเ้มื่อมกีารส่งมอบไอน ้า วดัมลูค่าโดยค านวณจาก
ปรมิาณทีส่่งมอบและราคาทีต่กลงกนัตามสญัญา 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้รายได้จากสญัญาให้บริการที่มีลักษณะการให้บริการแบบต่อเนื่องตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลา  
ของสญัญา โดยทีไ่ม่ไดค้ านึงถงึรอบระยะเวลาการช าระเงนิตามสญัญา  
 
รายไดค้่าก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน จะรบัรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง โดยขัน้ของความส าเรจ็จะค านวณเป็นสดัส่วนของ
ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้สะสมจนถงึวนัทีใ่นรายงานต่อประมาณการต้นทุนทัง้หมด ในกรณีทีก่ลุ่มกจิการไม่สามารถประมาณขัน้
ของความส าเรจ็ไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื รายได ้(หากกลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รบั) จะรบัรูไ้ดเ้ท่ากบัต้นทุนของสญัญาที่รบั รู้
เป็นรายจ่าย 
 
รายไดด้อกเบีย้ตอ้งรบัรูต้ามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
 
รายไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มื่อสทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลนัน้เกดิขึน้ 
 

2.25 การจ่ายเงินปันผล 
 
เงนิปันผลจ่ายบนัทกึในงบการเงนิในรอบระยะเวลาบญัชซีึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทัไดอ้นุมตัิการ
จ่ายเงนิปันผล 
 

2.26 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานด าเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่น าเสนอให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงาน ผูม้อี านาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผล
การปฏบิตังิานของส่วนงานด าเนินงาน ซึง่พจิารณาว่าคอื คณะกรรมการบรหิารทีท่ าการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ 
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 
 
3.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 

 
กจิกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมคีวามเสีย่งทางการเงนิที่หลากหลายซึ่งไดแ้ก่ ความเสีย่งจากตลาด (รวมถงึความเสี่ยง
จากอตัราแลกเปลีย่น ความเสีย่งดา้นมลูค่ายุตธิรรมอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงในอตัราดอกเบีย้ ความเสีย่งดา้นกระแส
เงนิสดอนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ย และความเสีย่งด้านราคา) ความเสีย่งด้านการใหส้นิเชื่อ และความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงิน 
และแสวงหาวธิีการลดผลกระทบที่ท าให้เสยีหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงนิของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที่สุด
เท่าทีเ่ป็นไปได ้
 
การจดัการความเสี่ยงด าเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง (ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการ) เป็นไปตาม
นโยบายที่อนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัท ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการจะชี้ประเด็น ประเมิน และป้องกัน 
ความเสีย่งทางการเงนิดว้ยการร่วมมอืกนัท างานอย่างใกลช้ดิกบัหน่วยปฏบิตังิานต่างๆ ภายในกลุ่มกจิการ  
 
3.1.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 
เนื่องจากกลุ่มกจิการด าเนินงานระหว่างประเทศจงึย่อมมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศซึ่งเกิด
จากสกุลเงนิทีห่ลากหลาย โดยมสีกุลเงนิหลกัเป็นดอลลาร์สหรฐัฯ ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจาก
รายการธุรกรรมในอนาคต การรบัรูร้ายการของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ 
 
กลุ่มกจิการใชส้ญัญาอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้าและสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศเพื่อป้องกนัความเสี่ยง
จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ และส่วนงานบรหิารเงนิของกลุ่มกจิการรบัผดิชอบในการป้องกนัความ
เสีย่งของฐานะสุทธใินแต่ละสกุลเงนิโดยใชก้ารกูย้มืเป็นเงนิสกุลนัน้และใชส้ญัญาอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้าโดยมี
คู่สญัญาเป็นบุคคลภายนอก 
 

3.1.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ยขึ้นกบัการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยในอนาคตซึ่งส่งผลต่อรายได้และกระแสเงนิสด
จากการด าเนินงาน กลุ่มกจิการใชส้ญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ยเพื่อเป็นการป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด
ของจ านวนเงนิดอกเบีย้ทีจ่ะตอ้งจ่ายในอนาคต 
 

3.1.3 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 
กลุ่มกจิการไม่มคีวามเสีย่งในดา้นการใหส้นิเชื่อทีเ่ป็นสาระส าคญักบัเงนิสดและเงนิลงทุน เนื่องจากกลุ่มกจิการ 
มรีายการเงนิสดและเงนิลงทุนกบัสถาบนัทางการเงนิทีม่คีุณภาพ โดยกลุ่มกจิการไดว้างนโยบายจ ากดัรายการที่จะ
เกดิกบัสถาบนัการเงนิใดสถาบนัการเงนิหนึ่งเพื่อลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ และจะน าเงนิส่วนเกนิไปลงทุนเฉพาะ 
การลงทุนทีม่คีวามเสีย่งต ่าจากประสบการณ์ในอดตีกลุ่มกจิการไม่เคยมคีวามสูญเสยีจากเงนิสดและเงนิลงทุน 
และส าหรบัรายการลูกหนี้การคา้ กลุ่มกจิการขายไฟฟ้าใหก้บัหน่วยงานรฐับาล และภาคอุตสาหกรรมทีม่สีถานะ
การเงนิทีด่ ีภายใตเ้งื่อนไขในสญัญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวและสญัญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน ้าระยะยาว 
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

3.1.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 
จ านวนเงนิสดทีม่อีย่างเพยีงพอและเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ทีม่ตีลาดรองรบัย่อมแสดงถงึการจดัการความเสี่ยง
ของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงนิทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่มวีงเงนิอ านวย  
ความสะดวกในการกูย้มืทีไ่ดม้กีารตกลงไวแ้ล้วอย่างเพยีงพอ ส่วนงานบรหิารเงนิของกลุ่มกจิการไดต้ัง้เป้าหมาย
ว่าจะใชค้วามยดืหยุ่นในการระดมเงนิทุนโดยการรกัษาวงเงนิสนิเชื่อทีต่กลงไวใ้หเ้พยีงพอทีจ่ะหามาไดเ้นื่องจาก
ลกัษณะธรรมชาตขิองธุรกจิทีเ่ป็นฐานของกลุ่มกจิการมพีลวตัเปลี่ยนแปลงได ้
 

3.2 การบญัชีส าหรบัอนุพนัธท่ี์เป็นเคร่ืองมือทางการเงินและกิจกรรมป้องกนัความเส่ียง 
 
กลุ่มกิจการเป็นคู่สญัญาในอนุพนัธ์ที่เป็นเครื่องมอืทางการเงินซึ่งส่วนมากจะประกอบด้วยสญัญาอตัราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้าและสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ เครื่องมอืดงักล่าวไม่รบัรูใ้นงบการเงนิในวนัเริม่แรก 
 
สญัญาอตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าช่วยป้องกนักลุ่มกจิการจากความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมผีลกระทบต่อ
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในสกุลเงนิต่างประเทศ  กลุ่มกจิการไดท้ าสญัญาเพื่อก าหนดอตัราแลกเปลี่ยนทีจ่ะรบัช าระสนิทรพัย์ 
หรอืจ่ายช าระหนี้สนิทีเ่ป็นสกุลเงนิต่างประเทศในอนาคต ซึ่งกลุ่มกจิการจะยงัไม่รบัรูร้ายการสญัญาอตัราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้าในงบการเงนิจนกว่าจะไดช้ าระหรอืรบัช าระตามสญัญา โดยรายการก าไร(ขาดทุน)ทีเ่กดิขึน้จรงิจากการรบัช าระ
หรอืจ่ายช าระสญัญาอตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าจะแสดงรวมอยู่ในบญัช ี“ก าไร(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยน” ในก าไร
หรอืขาดทุน ค่าธรรมเนียมในการท าสญัญาแต่ละฉบบัจะตดัจ าหน่ายตามอายุของแต่ละสญัญา (ถา้ม)ี 
 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยช่วยป้องกนักลุ่มกจิการจากความเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบี้ย ส่วนต่างทีจ่ะต้องจ่าย
หรอืทีจ่ะไดร้บัจากสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้รบัรูเ้ป็นส่วนประกอบของรายไดด้อกเบีย้หรอืดอกเบีย้จ่ายตลอดอายุ 
ของสญัญา รายการก าไรและรายการขาดทุนจากการเลกิสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยก่อนก าหนดหรอืจากการจ่าย
ช าระเงนิกูย้มืจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
 
รายละเอียดของอนุพนัธ์ที่เป็นเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นคู่สญัญาได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงนิขอ้ 35 
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 
3.3 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 
กลุ่มกจิการประมาณมูลค่ายุตธิรรมส าหรบัอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน เงนิกู้ยมืระยะยาว และเครื่องมอืทางการเงนิ  
โดยมลูค่ายุตธิรรมสามารถจ าแนกตามวธิปีระมาณมลูค่าความแตกต่างของระดบัขอ้มลูไดด้งันี้ 
 
• ขอ้มูลระดบัที ่1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิ 

อย่างเดยีวกนั  
• ขอ้มลูระดบัที ่2 ไดแ้ก่ ขอ้มลูอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึง่รวมอยู่ในขอ้มลูระดบั 1 ทัง้ทีส่ามารถสงัเกตได้

โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มลูราคา) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่ านวณมาจากราคา) ส าหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้  
• ขอ้มลูระดบัที ่3 ไดแ้ก่ ขอ้มลูส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิซึง่ไม่ไดม้าจากขอ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มลู

ทีไ่ม่สามารถสงัเกตได)้ 
 
กลุ่มกจิการไดเ้ปิดเผยวธิกีารประมาณมูลค่ายุตธิรรมของรายการทีก่ล่าวขา้งต้นไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 

4 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ 
 
การประมาณการ ขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ใน
อดตีและปัจจยัอื่นๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชื่อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 
 
4.1 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั และข้อสมมติฐาน 

 
กลุ่มกจิการมกีารประมาณการทางบญัช ีและใชข้อ้สมมตฐิานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทาง
บญัชอีาจไม่ตรงกบัผลทีเ่กดิขึน้จรงิ ประมาณทางการบญัชทีีส่ าคญัและขอ้สมมตฐิานทีม่คีวามเสีย่งอย่างเป็นสาระส าคญั 
ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิการปรบัปรุงยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในรอบระยะเวลาบญัชหีน้า มดีงันี้ 
 
(ก) โรงไฟฟ้า อุปกรณ์ และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 

 
ฝ่ายบริหารได้พิจารณาการประมาณการอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของโรงไฟฟ้า อุปกรณ์และ
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนซึ่งโดยส่วนใหญ่ค านึงถงึความสามารถทางเทคนิค และอายุการให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ ทัง้นี้
ผูบ้รหิารจะทบทวนการคดิค่าเสื่อมราคา หากคาดว่าอายุการใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลอืของโรงไฟฟ้า อุปกรณ์
และสินทรพัย์ไม่มีตัวตนแตกต่างไปจากที่ได้ประมาณการไว้อย่างมีสาระส าคัญ หรือจะตัดจ าหน่ายรายการ
สนิทรพัยด์งักล่าวทีม่คีวามลา้สมยัทางเทคนิค ไม่ไดใ้ชง้าน หรอืขายออกไป 
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4 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ (ต่อ) 
 
4.1 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั และข้อสมมติฐาน (ต่อ) 

 

(ข) ภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 
 

มลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและผลประโยชน์พนักงานระยะยาวขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั
ทีใ่ชใ้นการค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมขีอ้สมมตฐิานหลายตวั รวมถงึขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัอตัรา
คิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อ
เกษยีณอายุและผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 
 

กลุ่มกิจการได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการก าหนดมูลค่า
ปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและ
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว ในการพจิารณาอตัราคดิลดทีเ่หมาะสมกลุ่มกจิการพจิารณาใชอ้ตัราผลตอบแทน
ในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิทีต่้องจ่ายช าระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และมี
อายุครบก าหนดใกล้เคยีงกบัระยะเวลาทีต่้องจ่ายช าระภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและผลประโยชน์
พนักงานระยะยาวทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ข้อสมมติฐานหลักอื่น ๆ ส าหรบัภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและผลประโยชน์พนักงานระยะยาว             
ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิอยู่ในหมายเหตุ 24 
 

(ค) การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
 

มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดพจิารณาจากการค านวณมูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนใน
การจ าหน่าย การค านวณนี้ใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดซึ่งอา้งองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลาของ
สญัญาซื้อขายไฟฟ้าทีเ่หลอือยู่ รายละเอยีดของขอ้สมมตฐิานหลกัทีใ่ชไ้ดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 17 

 

(ง) การประมาณการมลูค่ายุตธิรรมในการรวมธุรกจิ 
 

กลุ่มกจิการประมาณมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธจิากการรวมกจิการโดยแต่งตัง้ผูป้ระเมนิอสิระซึ่งมคีุณสมบตัิ
ของผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ โดยใช้วิธีการการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมบนพื้นฐานของสมมติฐานทางการเงิน                 
ในการได้มาซึ่งมูลค่ายุติธรรมของการซื้อกิจการ การค านวณดงักล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารในการ
ก าหนดขอ้มลูและขอ้สมมตฐิานในวธิกีารประเมนิ 

 

4.2 การใช้ดลุยพินิจท่ีส าคญัในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี  
 

(ก) การร่วมการงาน 
 

บริษัทถือสิทธิในการออกเสียงร้อยละ 48 ถึงร้อยละ 70 ของการร่วมการงานของกลุ่มกิจการตามที่กล่าวไว้ใน 
หมายเหตุ 14 (ข) กลุ่มกจิการมกีารควบคุมร่วมในการงานน้ี เนื่องจากภายใต้สญัญาทีต่กลงร่วมกนัไดก้ าหนดว่าการ
ตดัสนิใจใด ๆ เกี่ยวกบักิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องไดร้บัความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ จากผูท้ีร่่วมกนัควบคุมการ
งานแลว้เท่านัน้ 
 

การร่วมการงานของกลุ่มกิจการได้จดัตัง้ขึ้นในรูปแบบบริษัทจ ากัดและให้สทิธิในสินทรพัย์สุทธิของบรษิัทจ ากัดนี้  
แก่กลุ่มกจิการและผูร้่วมการงานอื่นภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนั ดงันัน้การงานนี้จงึจดัประเภทเป็น “การร่วมคา้”  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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5 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มกจิการในการบรหิารทุนของบรษิทันัน้เพื่อด ารงไวซ้ึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของ  
กลุ่มกจิการเพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อผู้ถอืหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สี่วนได้เสยีอื่น และเพื่อด ารงไว้ซึ่งโครงสรา้งของทุนที่
เหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงนิทุน 
 

ในการด ารงไว้หรอืปรบัโครงสร้างของทุน กลุ่มกจิการอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุ้น การคนืทุนใหแ้ก่ผู้ถือหุ้น  
การออกหุน้ใหม่ หรอืการขายทรพัยส์นิเพื่อลดภาระหนี้สนิ 
 

6 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 

กลุ่มกจิการเปิดเผยส่วนงานทีร่ายงานสองส่วนงาน อนัประกอบดว้ย ธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้าและธุรกจิอื่น  
 

(1) ธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้า : ส่วนงานนี้เกี่ยวขอ้งกบัการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าให้กบัหน่วยงานรฐับาล
และผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
 

(2) ธุรกจิอื่น : ส่วนงานนี้เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิเพื่อการลงทุน และการบ ารุงรกัษาและการใหบ้รกิารในโรงไฟฟ้า 
 

คณะกรรมการบรษิัทประเมนิผลการด าเนินงานโดยพจิารณาจากผลก าไรก่อนภาษีแยกตามส่วนงาน ซึ่งใช้มาตรฐานในการ
วดัผลการด าเนินงานเช่นเดยีวกบัการจดัท างบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวม 
 ผลิตกระแสไฟฟ้า   
 เพ่ือจ าหน่าย  ธรุกิจอ่ืน รวม 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

รายไดต้ามส่วนงาน 45,634,974 1,003,436 46,638,410 
หกั  รายไดร้ะหว่างส่วนงาน (1,507,085) (999,436) (2,506,521) 
    

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 44,127,889 4,000 44,131,889 
    

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 7,835,494 (1,278,856) 6,556,638 
ดอกเบีย้รบั 122,100 62,301 184,401 
ตน้ทุนทางการเงนิ (1,595,139) (1,035,030) (2,630,169) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ - 101,330 101,330 
    

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 6,362,455 (2,150,255) 4,212,200 
ภาษเีงนิได ้ (241,980) 6,809 (235,171) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ 6,120,475 (2,143,446) 3,977,029 
    

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 4,592,140 67,800 4,659,940 
    

สนิทรพัย์ถาวรจ าแนกตามส่วนงาน 71,968,985 162,638 72,131,623 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ - 1,530,543 1,530,543 
สนิทรพัย์ไม่จ าแนกตามส่วนงาน   48,030,639 
    

สนิทรพัย์รวมในงบการเงนิรวม   121,692,805 
    



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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6 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
 งบการเงินรวม 

 ผลิตกระแสไฟฟ้า   
 เพ่ือจ าหน่าย  ธรุกิจอ่ืน รวม 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

รายไดต้ามส่วนงาน 37,752,492 1,337,557 39,090,049 

หกั  รายไดร้ะหว่างส่วนงาน (1,176,016) (1,328,936) (2,504,952) 
    

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 36,576,476 8,621 36,585,097 
    

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 6,446,726 (686,741) 5,759,985 
ดอกเบีย้รบั 100,742 37,790 138,532 
ตน้ทุนทางการเงนิ (2,194,477) (733,084) (2,927,561) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ - 182,030 182,030 
    

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 4,352,991 (1,200,005) 3,152,986 
ภาษเีงนิได ้ (228,608) 51,401 (177,207) 
    

ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ 4,124,383 (1,148,604) 2,975,779 
    

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 3,294,934 46,075 3,341,009 
    

สนิทรพัย์ถาวรจ าแนกตามส่วนงาน 62,221,736 128,644 62,350,380 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ - 1,802,222 1,802,222 
สนิทรพัย์ไม่จ าแนกตามส่วนงาน   36,483,438 
    

สนิทรพัย์รวมในงบการเงนิรวม   100,636,040 
    

 
จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายไดส้ าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 สามารถแสดงไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 ผลิตกระแสไฟฟ้า   
 เพ่ือจ าหน่าย  ธรุกิจอ่ืน รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้    
เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 43,765,663 - 43,765,663 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(overtime) 362,226 4,000 366,226 

รวม 44,127,889 4,000 44,131,889 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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6 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ผลิตกระแสไฟฟ้า   
 เพ่ือจ าหน่าย  ธรุกิจอ่ืน รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้    
เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 117,234 - 117,234 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(overtime) - 261,238 261,238 

รวม 117,234 261,238 378,472 

 
ขอ้มูลรายไดต้ามส่วนงานส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 จดัท าขึน้ภายใต้มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่18 ดงันัน้ 
จงึไม่จ าเป็นตอ้งแสดงจงัหวะการรบัรูร้ายได ้
 
ส่วนงานภมิูศาสตร ์
 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมศิาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามสถานทีต่ัง้ทางภูมศิาสตร์ของลูกคา้ สนิทรพัย์ตาม 
ส่วนงานแยกตามสถานทีต่ัง้ทางภูมศิาสตรข์องสนิทรพัย์ 
 
ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานภมิูศาสตร ์
 
 รายได้รวม สินทรพัยร์วม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ไทย 40,642,153 34,566,221 96,889,314 88,449,280 
สปป.ลาว 628,604 835,717 5,135,085 4,379,671 
เวยีดนาม 2,861,132 1,183,159 19,001,628 7,806,920 
กมัพชูา - - 182,688 169 
สาธารณรฐัเกาหล ี - - 374,354 - 
สาธารณรฐัฟิลปิปินส์ - - 109,736 - 

 44,131,889 36,585,097 121,692,805 100,636,040 

 
ลูกค้ารายใหญ่ 
 
ลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งของส่วนงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายก่อให้เกิดรายได้เป็นจ านวน 28,726.45 ล้านบาท  
(พ.ศ. 2561 : 23,663.98 ลา้นบาท) 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิสดในมอื 2,570 2,072 10 10 
เงนิฝากธนาคาร 17,769,773 12,122,787 7,190,459 3,724,691 
เงนิฝากประจ าทีค่รบก าหนดภายใน 3 เดอืน 3,388,827 434,867 1,514,796 11,427 

 21,161,170 12,559,726 8,705,265 3,736,128 

 
เงนิฝากธนาคารมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.04 ถงึรอ้ยละ 5.20 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 0.10 ถงึรอ้ยละ 4.60 ต่อปี) 
 

8 เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการเบิกถอน 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

หมุนเวียน   
ผลประโยชน์จากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าภายใตส้ญัญาโอนผลประโยชน์   
   จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 364,798 515,777 
เงนิฝากธนาคาร 27,078 19,076 

 391,876 534,853 
ไม่หมุนเวียน   
เงนิส ารองเพื่อจ่ายช าระเป็นค่าธรรมเนียมแก่กองทุนรวมโครงสรา้ง   
   พืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 129,080 220,181 

 520,956 755,034 

 
บรษิทัย่อยมเีงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบิกถอนตามเงื่อนไขที่ระบุในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
เพื่อประกนัการช าระหนี้ทัง้หมดทัง้ในปัจจุบันและในอนาคตที่บริษัทมอียู่กบักองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ  
บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เงินฝากธนาคาร จ านวน 27.08 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 19.08 ล้านบาท) ได้ถูกใช้เป็น
หลกัประกนัส าหรบัหนังสอืค ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคาร เงนิฝากธนาคารดงักล่าวมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 0.22 ถงึรอ้ยละ 4.00 ต่อปี 
(พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 0.37 ถงึรอ้ยละ 4.00 ต่อปี) 
 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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9 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหนี้การคา้     
   - กจิการอื่น 3,245,806 2,912,048 1,693 - 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 37.3) 781 831 29,622 22,634 
รวมลูกหนี้การคา้ 3,246,587 2,912,879 31,315 22,634 
รายไดค้า้งรบั 3,418,753 2,792,982 19,997 1,859 
ดอกเบีย้คา้งรบั     
   - กจิการอื่น 26,706 3,876 1,743 - 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 37.3) 1,984 292 1,113,360 525,084 
ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า 113,201 54,154 1,099 973 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 147,164 80,548 22,678 7,910 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานรอตดัจ่าย  16,318 17,006 5,063 5,227 
เงนิจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพฒันาโครงการ 26,235 33,552 800,417 457,626 
เงนิทดรองจ่ายพนักงาน 5,898 2,217 3,618 133 
เงนิปันผลคา้งรบั - กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั     
   (หมายเหตุ 37.3) - - 441,002 703,358 
ลูกหนี้อื่น     
   - กจิการอื่น 30,622 1,278 7 - 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 37.3) 32,525 107,010 233,636 236,108 
อื่น ๆ - สุทธ ิ 90,116 115,729 2,129 1,130 

รวมลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 7,156,109 6,121,523 2,676,064 1,962,042 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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9 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ (ต่อ) 
 
เงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือการพฒันาโครงการ 
 
เงนิจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพฒันาโครงการ คอื เงนิซึ่งบรษิัทหรือบรษิัทย่อยในกลุ่มกิจการได้จ่ายล่วงหน้าเพื่อการพฒันาโครงการ 
ในอนาคตของกลุ่มกิจการ โดยจะเรียกเก็บไปยงับริษัทเจ้าของโครงการนัน้ ๆ เมื่อได้มกีารจดัตัง้บริษัทขึ้นแล้ว เงนิจ่ายล่วงหน้า 
เพื่อการพัฒนาโครงการถูกแสดงอยู่ในรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นในงบการเงินเฉพาะกิจการแต่ถูกแสดงอยู่ในส่วน 
ของสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนในงบการเงนิรวมเนื่องจากจะถูกแปลงสภาพไปเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนของกลุ่มกจิการในอนาคต 
 
ลูกหนี้การคา้กจิการอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท  พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 3,233,995 2,849,905 1,693 - 
ครบก าหนดช าระ - ไม่เกนิ3 เดอืน 11,753 34,800 - - 
ครบก าหนดช าระ - 3 - 6 เดอืน - 27,281 - - 
ครบก าหนดช าระ - 6 - 12 เดอืน - - - - 
ครบก าหนดช าระ - มากกว่า 12 เดอืน 58 62 - - 

 3,245,806 2,912,048 1,693 - 

 
ลูกหนี้การคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 781 831 17,022 13,607 
ครบก าหนดช าระ - ไม่เกนิ3 เดอืน - - 3,424 3,879 
ครบก าหนดช าระ - 3 - 6 เดอืน - - 1,926 3,398 
ครบก าหนดช าระ - 6 - 12 เดอืน - - 880 1,750 
ครบก าหนดช าระ - มากกว่า 12 เดอืน - - 6,370 - 

 781 831 29,622 22,634 
 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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10 เงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจการอ่ืน 
 
 ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการมรีายการเงนิใหกู้้ระยะสัน้แก่กจิการอื่นดงัต่อไปนี้ 
 

• บรษิทัมเีงนิใหกู้้แก่กจิการอื่นเพื่อการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรฐัเกาหลจี านวน 3.50 ล้านดอลลาร์สหรฐั (เทยีบเท่า 
109.09 ล้านบาท) เงนิให้กู้มหีลกัประกนัเป็นหุ้นสามญัของบริษัทย่อยของผู้กู้ มอีตัราดอกเบี้ยคงที่และมกี าหนดช าระภายใน 
หนึ่งปี 

• บรษิัทโอนเงนิจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรฐัฟิลิปปินส์เป็นเงินให้กู้ระยะสัน้จ านวน 0.80 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั (เทยีบเท่า 19.81 ล้านบาท) เงนิใหกู้้ไม่มหีลกัประกนั มอีตัราดอกเบี้ย MLR ลบส่วนเพิม่คงที ่และมกี าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

• บริษัทย่อยแห่งหนึ่ งมีเงินให้กู้แก่กิจการอื่นเพื่อการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐเกาหลีจ านวน 12.28 ล้าน 
ดอลลารส์หรฐั (เทยีบเท่า 369.66 ลา้นบาท) เงนิใหกู้ไ้ม่มหีลกัประกนั มอีตัราดอกเบี้ยคงที ่และมกี าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

 
มลูค่ายุตธิรรมของเงนิใหกู้้ระยะสัน้แก่กจิการอื่น ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ีเนื่องจากผลกระทบของการคดิลดไม่มสีาระส าคญั 

 
11 อะไหล่และวสัดสุ ารองคลงั - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

เชือ้เพลงิ 657 926 
อะไหล่และวสัดุส ารองคลงั 1,189,312 1,032,681 
อะไหล่และวสัดุส ารองคลงัระหว่างทาง 1,365 30,355 
 1,191,334 1,063,962 
หกั  ค่าเผื่ออะไหล่และวสัดุส ารองคลงัทีม่กีารเคลื่อนไหวชา้ (222,680) (84,877) 

 968,654 979,085 
 
 

12 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษหีกั ณ ทีจ่่ายรอขอคนื 48,356 57,266 12,830 20,660 
ภาษมีลูค่าเพิม่รอขอคนื 853,401 1,384,822 30,618 14,646 
ภาษซีื้อยงัไม่ถงึก าหนด 16,516 12,574 1,280 3,302 
อื่น ๆ 1,990 2,513 - - 

 920,263 1,457,175 44,728 38,608 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

46 

13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
กลุ่มกจิการมบีรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ดงัต่อไปนี้ 
 

ช่ือกิจการ 

สถานท่ีหลกัในการ
ประกอบธรุกิจ/ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีแท้จริงท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของท่ีแท้จริงท่ีถือ
โดยส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ) 

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

บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั ประเทศไทย ลงทุนในธุรกจิพลงังานไฟฟ้า 51.20 51.20 51.20 51.20 48.80 48.80 
         

ซึง่มบีรษิทัย่อยดงันี้         
         

- บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิง้ จ ากดั ประเทศไทย ลงทุนในธุรกจิพลงังานไฟฟ้า - - 51.19 51.19 48.81 48.81 
         

- บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้า - - 50.69 50.69 49.31 49.31 
         

- บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้า - - 51.20 51.20 48.80 48.80 
         

- บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์3 จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้า 30.00 30.00 60.72 60.72 39.28 39.28 
         

- บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์4 จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้า 29.88 29.88 55.48 55.48 44.52 44.52 
         

- บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์5 จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้า  29.88 29.88 55.48 55.48 44.52 44.52 
         

- บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 1 จ ากดั  ประเทศไทย ผลติไฟฟ้า 30.00 30.00 61.74 61.74 38.26 38.26 
         

- บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 2 จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้า 30.00 30.00 61.74 61.74 38.26 38.26 
         

- บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 3 จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้า  29.88 29.88 55.48 55.48 44.52 44.52 
         

- บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 4 จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้า  29.88 29.88 55.48 55.48 44.52 44.52 
         

- บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 5 จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้า 29.88 29.88 55.48 55.48 44.52 44.52 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

ช่ือกิจการ 

สถานท่ีหลกัในการ 
ประกอบธรุกิจ/ประเทศท่ี 

จดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีแท้จริงท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของท่ีแท้จริงท่ีถือ
โดยส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ) 

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

- Amata Power (Bien Hoa) Limited 
     (บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั ถือส่วนไดเ้สยีใน 
     ความเป็นเจา้ของรอ้ยละ 60) 

ประเทศเวยีดนาม ผลติไฟฟ้า - 
 
 

- 
 
 

30.72 30.72 69.28 69.28 

         

- บรษิทั อมตะ เพาเวอร์ (ระยอง) จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้า (หยุดด าเนินการ) - - 51.19 51.19 48.81 48.81 
         

- บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั ประเทศไทย บรหิารและบรกิารบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้า  
   (หยุดด าเนินการ) 

- - 51.19 51.19 48.81 48.81 

         

- บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เอสพวี ี1 จ ากดั ประเทศไทย ออกจ าหน่ายหุ้นกู้ - - 61.40 61.40 38.60 38.60 
         

บรษิทั บ.ีกรมิ  เพาเวอร์ โฮลดิง้ (แหลมฉบงั) จ ากดั ประเทศไทย ลงทุนในธุรกจิพลงังานไฟฟ้า 99.97 99.97 99.97 99.97 0.03 0.03 
         

ซึง่มบีรษิทัย่อยดงันี้         
         

- บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 1 จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้า - - 99.96 99.96 0.04 0.04 
         

- บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 2 จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้า - - 99.96 99.96 0.04 0.04 
         

- บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ (แหลมฉบงั) จ ากดั ประเทศไทย บรหิารและบรกิารบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้า 
   (หยุดด าเนินการ) 

- - 99.96 99.96 0.04 0.04 

         

  ซึง่มบีรษิทัย่อยดงันี้         
         

  -  บรษิทั โกลว์ เอสพพี ี1 จ ากดั (หมายเหตุ 36) ประเทศไทย ผลติไฟฟ้า - - 74.97 - 25.03 - 

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

48 

13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

ช่ือกิจการ 

สถานท่ีหลกัในการ
ประกอบธรุกิจ/ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีแท้จริงท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของท่ีแท้จริงท่ีถือ
โดยส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ) 

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

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

ซึง่มบีรษิทัย่อยดงันี้         
         

- XeNamnoy and XeKatam Hydropower 
      Company Limited 

สปป.ลาว ผลติไฟฟ้าจากพลงังานน ้า - - 70.00 70.00 30.00 30.00 

         

- Nam Che 1 Hydropower Company Limited สปป.ลาว ผลติไฟฟ้าจากพลงังานน ้า  
   (เริม่ด าเนินการในปี พ.ศ. 2562) 

- - 72.00 72.00 28.00 28.00 

         

- Nam Khao Hydropower Company Limited สปป.ลาว ผลติไฟฟ้าจากพลงังานน ้า  
   (ยงัไม่เริม่ด าเนินกจิการ) 

- - 72.00 72.00 28.00 28.00 

         

- Tadsakhoi Power Company Limited สปป.ลาว ผลติไฟฟ้าจากพลงังานน ้า  
   (ยงัไม่เริม่ด าเนินกจิการ) 

- - 72.00 - 28.00 - 

         

บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร์ 1 จ ากดั  ประเทศไทย ผลติไฟฟ้า 74.00 74.00 74.00 74.00 26.00 26.00 
         

บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร์ 2 จ ากดั  ประเทศไทย ผลติไฟฟ้า 74.00 74.00 74.00 74.00 26.00 26.00 
         

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั  ประเทศไทย ผลติไฟฟ้า 74.99 74.99 74.99 74.99 25.01 25.01 
         

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(บ่อวนิ)  2 จ ากดั  ประเทศไทย ผลติไฟฟ้า (ยงัไม่เริม่ด าเนินกจิการ) 100.00 100.00 100.00 100.00 - - 
         

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบุร)ี 1 จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้า (ยงัไม่เริม่ด าเนินกจิการ) 100.00 100.00 100.00 100.00 - - 
         

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบุร)ี 2 จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้า (ยงัไม่เริม่ด าเนินกจิการ) 100.00 100.00 100.00 100.00 - - 

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

ช่ือกิจการ 

สถานท่ีหลกัในการ
ประกอบธรุกิจ/ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีแท้จริงท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของท่ีแท้จริงท่ีถือ
โดยส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ) 

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

บรษิทั บ.ีกรมิ รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์1 จ ากดั  ประเทศไทย     ลงทุนในธุรกจิพลงังานไฟฟ้า 91.31 91.31 99.97 99.97 0.03 0.03 
         

ซึง่มบีรษิทัย่อยดงันี้         
         

- Viet Thai Solar Joint Stock Company ประเทศเวยีดนาม ลงทุนในธุรกจิพลงังานไฟฟ้า - - 99.97 99.97 0.03 0.03 
         

  ซึง่มบีรษิทัย่อยดงันี้         
         

  - Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company ประเทศเวยีดนาม ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์  
   (เริม่ด าเนินการในปี พ.ศ. 2562) 

- - 54.98 54.98 45.02 45.02 

         

บรษิทั บ.ีกรมิ รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์2 จ ากดั  ประเทศไทย ลงทุนในธุรกจิพลงังานไฟฟ้า 91.31 91.31 99.97 99.97 0.03 0.03 
         

ซึง่มบีรษิทัย่อยดงันี้         
         

- Phu Yen TTP Joint Stock Company 
 

ประเทศเวยีดนาม ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์  
   (เริม่ด าเนินการในปี พ.ศ. 2562) 

- - 79.98 79.98 20.02 20.02 

         

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ สมาร์ท โซลูชัน่ จ ากดั (เดมิชื่อ  
   “บรษิทั บ.ีกรมิ รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์3 จ ากดั”) 

ประเทศไทย บรหิารโครงการโรงไฟฟ้าจากพลงังาน 
   แสงอาทติย์ (ยงัไม่เริม่ด าเนินกจิการ) 

91.31 91.31 99.97 99.97 0.03 0.03 

         

บรษิทั บ.ีกรมิ แอลเอน็จ ีจ ากดั (เดมิชื่อ  
   “บรษิทั บ.ีกรมิ รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์4 จ ากดั”) 

ประเทศไทย ผลติและจดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
   (ยงัไม่เริม่ด าเนินกจิการ) 

91.31 91.31 99.97 99.97 0.03 0.03 

         

บรษิทั ไทย วนิด์ เพาเวอร์ (มุกดาหาร) จ ากดั ประเทศไทย ลงทุนในธุรกจิพลงังานไฟฟ้า 70.00 70.00 70.00 70.00 30.00 30.00 
 
 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

ช่ือกิจการ 

สถานท่ีหลกัในการ
ประกอบธรุกิจ/ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีแท้จริงท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของท่ีแท้จริงท่ีถือ
โดยส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ) 

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

บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จ ากดั ประเทศไทย ลงทุนในธุรกจิพลงังานไฟฟ้าและผลติ 
   ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ 

100.00 100.00 100.00 100.00 - - 

         

ซึง่มบีรษิทัย่อยดงันี้         
         

- Sisophon Clean Power Co., Ltd. ประเทศกมัพูชา พฒันาทีด่นิส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้า    
   (ยงัไม่เริม่ด าเนินกจิการ) 

- - 100.00 - - - 

         

- Ray Power Supply Co., Ltd.  ประเทศกมัพูชา ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์  
   (ยงัไม่เริม่ด าเนินกจิการ) 

- - 100.00 - - - 

         

- บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร์ เพาเวอร์ (บ าเหน็จณรงค)์ จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์  
   (ยงัไม่เริม่ด าเนินกจิการ) 

- - 100.00 100.00 - - 

         

- บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร์ เพาเวอร์ (ชะอ า) จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์  
   (ยงัไม่เริม่ด าเนินกจิการ) 

- - 100.00 100.00 - - 

         

- บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร์ เพาเวอร์ (ชยับาดาล) จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์  - - 100.00 100.00 - - 
         

- บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร์ เพาเวอร์ (ชนแดน) จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์  - - 100.00 100.00 - - 
         

- บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟท็อป จ ากดั  
 

ประเทศไทย ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบ 
   ติดตัง้บนหลงัคา (เริม่ด าเนินการใน 
   ปี พ.ศ. 2562) 

- - 99.99 99.99 0.01 0.01 

         

    ซึง่มบีรษิทัย่อยดงันี้         
         

    -  B.Grimm Solar Power, Inc. สาธารณรฐัฟิลปิปินส์ ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์         
   (อยู่ระหว่างก่อสรา้ง) 

- - 99.99 - 0.01 - 

 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

ช่ือกิจการ 

สถานท่ีหลกัในการ
ประกอบธรุกิจ/ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีแท้จริงท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของท่ีแท้จริงท่ีถือ
โดยส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ) 

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

- บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร์ เพาเวอร์ (ซบัใหญ่) จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์  
   (ยงัไม่เริม่ด าเนินกจิการ) 

- - 51.00 51.00 49.00 49.00 

         

- บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร์ เพาเวอร์ (ศรบีุญเรอืง) จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์  
   (ยงัไม่เริม่ด าเนินกจิการ) 

- - 100.00 100.00 - - 

         

- บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร์ เพาเวอร์ (วานรนิวาส) จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์  
   (ยงัไม่เริม่ด าเนินกจิการ) 

- - 100.00 100.00 - - 

         

- บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร์ เพาเวอร์ (ยางตลาด) จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์  
   (ยงัไม่เริม่ด าเนินกจิการ) 

- - 100.00 100.00 - - 

         

บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร์ เพาเวอร์ (สระแก้ว) 1 จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์  99.99 99.99 99.99 99.99 0.01 0.01 
         

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั ประเทศไทย บรหิารและบรกิารบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้า 100.00 100.00 100.00 100.00 - - 
         

บรษิทั บ่อทอง วนิดฟ์ารม์ จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้าจากพลงังานลม  74.00 74.00 92.20 92.20 7.80 7.80 
         

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ชลบุร)ี 1 จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้า (ยงัไม่เริม่ด าเนินกจิการ) 99.97 99.97 99.97 99.97 0.03 0.03 
         

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ชลบุร)ี 2 จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้า (ยงัไม่เริม่ด าเนินกจิการ) 99.97 99.97 99.97 99.97 0.03 0.03 
         

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

บรษิทั บ.ีกรมิ ยนัฮ ีโซลาร์ เพาเวอร์ จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ 99.99 99.99 99.99 99.99 0.01 0.01 
         

B.Grimm Power Korea Limited สาธารณรฐัเกาหล ี ลงทุนในธุรกจิพลงังานไฟฟ้า 100.00 - 100.00 - - - 
         

B.Grimm Power (Malaysia) Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย ลงทุนในธุรกจิพลงังานไฟฟ้า 100.00 - 100.00 - - - 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ภายใต้เงื่อนไขของสญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาวของบรษิัทย่อย กลุ่มกิจการได้น าใบหุ้นสามญั
ทัง้หมดของบรษิทัย่อยจ านวน 9 บรษิทั ใชเ้ป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืระยะยาวของบรษิทัย่อยเหล่านัน้ (พ.ศ. 2561 : 11 บรษิทั) 
 
ยอดรวมของส่วนได้เสยีที่ไม่มอี านาจควบคุม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มจี านวน 10,532.86 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 
8,485.67 ล้านบาท) ซึ่งเป็นส่วนของบรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั จ านวน 6,312.13 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 5,679.14 
ลา้นบาท) ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัย่อยอื่นไม่มสีาระส าคญั 

 
ข้อมูลทางการเงินโดยสรปุของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุท่ีมีสาระส าคญั 
 
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป ณ วนัที ่31 ธนัวาคม : 
 

 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั  
(งบการเงินรวม) 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 

ส่วนท่ีหมุนเวียน :    
สนิทรพัย์ 13,570,117 12,817,364 
หนี้สนิ (6,255,182) (5,689,224) 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียนสุทธิ 7,314,935 7,128,140 
   

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน :   
สนิทรพัย์ 37,868,484 40,277,662 
หนี้สนิ (30,740,970) (34,317,440) 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนสุทธิ 7,127,514 5,960,222 
   

สินทรพัยส์ุทธิ 14,442,449 13,088,362 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 6,252,674 5,853,282 

 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
ข้อมูลทางการเงินโดยสรปุของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุท่ีมีสาระส าคญั (ต่อ) 
 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยสรุป ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม : 
 

 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั  
(งบการเงินรวม) 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

รายได ้ 27,872,451 24,814,859 
รายไดอ้ื่น 117,004 92,524 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 2,729,633 2,459,841 
ภาษเีงนิได ้ (139,401) (177,252) 
ก าไรหลงัภาษจีากการด าเนินงานต่อเน่ือง 2,590,232 2,282,589 
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (76,625) (16,446) 
ก าไรเบด็เสรจ็รวม 2,513,607 2,266,143 

ก าไรส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 1,089,010 809,963 
เงนิปันผลจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 676,313 719,674 
 
งบกระแสเงนิสดโดยสรุป ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม : 

 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั  
(งบการเงินรวม) 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 6,035,702 5,566,895 
จ่ายดอกเบีย้ (1,834,375) (1,801,264) 
จ่ายภาษีเงนิได ้ (176,730) (162,722) 
   

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 4,024,597 3,602,909 
   

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน 358,508 (3,802,515) 
   

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (2,676,153) (1,708,237) 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 1,706,952 (1,907,843) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 5,517,413 7,431,978 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น (29,040) (6,722) 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี 7,195,325 5,517,413 

 
จ านวนทีเ่ปิดเผยแสดงดว้ยจ านวนก่อนการตดัรายการระหว่างกนั  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

การเคลื่อนไหวของเงินลงทุน 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

มลูค่าตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 9,522,638 7,752,864 
การรวมธุรกจิ (หมายเหตุ 36) - 600,000 
การเปลี่ยนสถานะเงนิลงทุนจากการร่วมคา้    
    มาเป็นบรษิทัย่อย (หมายเหตุ 14 (ข) และ 36) - 564,718 
ลงทุนเพิม่ 11,395 583,223 
เงนิอุดหนุนบรษิทัย่อยภายใตโ้ครงการผลประโยชน์พนักงาน 19,779 21,833 

มลูค่าตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 9,553,812 9,522,638 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มดีงัต่อไปนี้  
 
พ.ศ. 2562 
 
(ก) การลงทุนของบริษทั 

 
B.Grimm Power Korea Limited (“BGPKL”) 
 
ในระหว่างไตรมาสที่หนึ่งของปี พ.ศ. 2562 BGPKL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรง ได้ถูกจดัตัง้ขึ้นในสาธารณรัฐเกาหลี  
เพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า โดย BGPKL มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านวอนเกาหลี (เทียบเท่ากับ 8.46 ล้านบาท) 
บรษิทัมสี่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 100 ใน BGPKL 
 
B.Grimm Power (Malaysia) Sdn. Bhd. (“BGPMA”) 
 
ในระหว่างไตรมาสที่สองของปี พ.ศ. 2562 BGPMA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรง ได้ถูกจดัตัง้ขึ้นในประเทศมาเลเซีย  
เพื่อลงทุนในธุรกจิพลงังานไฟฟ้า โดย BGPMA มทีุนจดทะเบยีน 1 รงิกติมาเลเซยี (เทยีบเท่ากบั 7.7 บาท) บรษิทัมสี่วน
ไดเ้สยีรอ้ยละ 100 ใน BGPMA 
 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์สมารท์ โซลูชัน่ จ ากดั (“BGPSS”) (เดิมช่ือ บริษทั บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร ์3 จ ากดั) 
 
ในระหว่างไตรมาสทีส่ามของปี พ.ศ. 2562 บรษิทั บ.ีกรมิ รนีิวเอเบลิ เพาเวอร์ 3 จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางตรงได้จด
ทะเบยีนเปลีย่นชื่อกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์สมารท์ โซลูชัน่ จ ากดั 
 
ในระหว่างไตรมาสที่สี่ของปี พ.ศ. 2562 BGPSS ได้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติม โดยบริษัทได้จ่ายช าระค่าหุ้นเพิ่มเติม
ดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดมิเป็นจ านวนเงนิรวม 0.68 ลา้นบาท 
 
บริษทั บี.กริม แอลเอน็จี จ ากดั (“BGLNG”) (เดิมช่ือ บริษทั บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร ์4 จ ากดั) 
 
ในระหว่างไตรมาสทีส่ามของปี พ.ศ. 2562 บรษิทั บ.ีกรมิ รนีิวเอเบลิ เพาเวอร์ 4 จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางตรงได้จด
ทะเบยีนเปลีย่นชื่อกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นบรษิทั บ.ีกรมิ แอลเอน็จ ีจ ากดั 
 
BGLNG เพิม่ทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 90,000 หุ้น มมีูลค่า 
ที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจ่ายช าระค่าหุ้นส าหรับ 90,000 หุ้น ในราคา 25 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงิน  
2.25 ลา้นบาท 
 
 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

(ข) การลงทุนของบริษทัย่อย 
 
 

บริษทั โกลว ์เอสพีพี 1 จ ากดั (“GSPP1”)  
 

ในระหว่างไตรมาสที่หนึ่งของปี พ.ศ. 2562 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส (แหลมฉบัง) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ทางอ้อม ซื้อส่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 100 ในหุน้สามญัของ GSPP1 ในราคา 3,300 ล้านบาท ต่อมา ในระหว่างไตรมาสทีส่ีข่อง
ปี พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยดงักล่าวได้จ าหน่ายส่วนได้เสยีรอ้ยละ 25 ใน GSPP1 ในราคา 825 ล้านบาท รายละเอยีดของ
การซื้อและจ าหน่ายส่วนไดเ้สยีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 36 
 

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

ในระหว่างไตรมาสที่หนึ่งของปี พ.ศ. 2562 BSPR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จ ากัด 
(“BGSP1”) เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 10 ลา้นบาท เป็น 251 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 2,410,000 หุน้ ใน
มลูค่าทีต่ราไว ้100 บาทต่อหุน้ โดย BGSP1 จ่ายช าระค่าหุน้ส าหรบั 2,410,000 หุน้ ในราคา 100 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวน
เงนิ 241 ล้านบาท นอกจากนี้ BSPR ไดเ้รยีกช าระค่าหุน้เพิม่จากหุน้จดทะเบยีนเดมิ จ านวน 100,000 หุน้ โดย BGSP1 
ไดจ้่ายช าระค่าหุน้เพิม่ดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดมิ เป็นจ านวน 6.5 ลา้นบาท  
 

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

ในระหว่างไตรมาสทีห่นึ่งของปี พ.ศ. 2562 DTE ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของ Viet Thai Solar Joint Stock Company (“VTS”) 
ได้เรยีกช าระค่าหุ้นเพิม่ โดย VTS ได้จ่ายช าระค่าหุ้นเพิม่ดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดมิ เป็นจ านวน 70,780 ล้าน
เวยีดนามดอง 
 

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

ในระหว่างไตรมาสทีส่ามของปี พ.ศ. 2562 BGSPI ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของ BSPR ไดถู้กจดัตัง้ขึน้ในสาธารณรฐัฟิลปิปินส์ 
เพื่อด าเนินธุรกจิผลติไฟฟ้า โดย BGSPI มทีุนจดทะเบยีน 25 ลา้นเปโซ (เทยีบเท่ากบั 15 ลา้นบาท) BSPR มสี่วนไดเ้สยี
รอ้ยละ 100 ใน BGSPI 
 

Tadsakhoi Power Company Limited ("TSK") 
 
ในระหว่างไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2562 TSK ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ B.Grimm Power (Lao) Company Limited 
(“BGPL”) ไดถู้กจดัตัง้ขึน้ในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เพื่อด าเนินธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานน ้า โดย TSK 
มทีุนจดทะเบยีน 146,200 ล้านกบี (เทยีบเท่ากบั 512.62 ล้านบาท) BGPL มสี่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 72 ใน TSK ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2562 BGPL ยงัไม่ไดจ้่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าว 
 
Sisophon Clean Power Co., Ltd. (“SSCP”) 
 

ในระหว่างไตรมาสที่สี่ของปี พ.ศ. 2562 SSCP ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ BGSP1 ได้ถูกจดัตัง้ขึ้นในประเทศกมัพูชาเพื่อ
พฒันาทีด่นิส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าในอนาคต โดย SSCP มทีุนจดทะเบยีน 134 ล้านเรยีล (เทยีบเท่ากบั 1 ล้านบาท) 
BGSP1 มสี่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 100 ใน SSCP 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

 
Ray Power Supply Co., Ltd. (“Ray Power”) 
 
ในระหว่างไตรมาสทีส่ีข่องปี พ.ศ. 2562 BGSP1 ซื้อส่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 100 ในหุน้สามญัของ Ray Power ซึง่เป็นบรษิทัที่
จัดตัง้ และด าเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศกัมพูชา ในราคา 0.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
(เทยีบเท่ากบั 9.15 ล้านบาท) ท าให้ Ray Power มสีถานะเป็นบรษิัทย่อยของกลุ่มกิจการ ฝ่ายบรหิารของกลุ่มกิจการ
พจิารณารายการลงทุนดงักล่าวตามแนวคิดส าหรบัวธิีปฏิบตัิทางบญัชีส าหรบัการซื้อบริษัทย่อยภายใต้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ และสรุปว่าการซื้อเงินลงทุนดังกล่าวเป็นการซื้อสินทรัพย์  
(Assets Acquisition) โดยส่วนต่างของจ านวนเงนิจ่ายซื้อกบัสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้าถูกพจิารณาเป็นมลูค่าของสทิธใินสญัญา
ซื้อขายไฟฟ้า (รวมแสดงอยู่ในสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน) 

 
ตารางต่อไปนี้สรุปสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซื้อ Ray Power และจ านวนของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและหนี้สนิทีร่บัมาซึง่รบัรู ้ณ วนัทีซ่ื้อ
สนิทรพัย ์
 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย ณ วนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
 พนับาท 
  

เงนิสด 9,145 
  

มูลค่าท่ีรบัรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรบัสินทรพัยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรบัมา  
  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 151 
สทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 8,994 
  

สนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้าจากการซื้อ 9,145 

 
พ.ศ. 2561 
 
(ก) การลงทุนของบริษทั 

 
B.Grimm Power (Cambodia) Co., Ltd. (“BGPCAM”) 
 

เมื่อวนัที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 BGPCAM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ถูกจดัตัง้ขึ้นในประเทศกัมพูชา เพื่อลงทุนในธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้า โดย BGPCAM มีทุนจดทะเบียน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทมีส่วนได้เสียร้อยละ 100 ใน BGPCAM  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัยงัไม่ไดจ้่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าว 
 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์(ระยอง) 3 จ ากดั (“ABPR3”) 
 

เมื่อวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ABPR3 ได้เรยีกช าระค่าหุ้นเพิม่เติม โดยบรษิัทได้จ่ายช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมดงักล่าว  
ตามสดัส่วนการลงทุนเดมิเป็นจ านวนเงนิรวม 136.17 ลา้นบาท  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

พ.ศ. 2561 
 
(ก) การลงทุนของบริษทั 

 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์(ระยอง) 4 จ ากดั (“ABPR4”) 
 

เมื่อวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2561 ABPR4 ไดเ้รยีกช าระค่าหุน้เพิม่เตมิ โดยบรษิทัไดจ้่ายช าระค่าหุน้เพิม่เตมิดงักล่าวตาม
สดัส่วนการลงทุนเดมิเป็นจ านวนเงนิรวม 138.07 ลา้นบาท 
 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์(ระยอง) 5 จ ากดั (“ABPR5”) 
 

เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 และ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ABPR5 ไดเ้รยีกช าระค่าหุน้เพิม่เตมิ โดยบรษิทัไดจ้่าย
ช าระค่าหุน้เพิม่เตมิดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดมิเป็นจ านวนเงนิรวม 308.95 ลา้นบาท 

 
(ข) การลงทุนของบริษทัย่อย 

 
การเพ่ิมขึ้นของส่วนได้เสียในบริษทัย่อยเจด็แห่ง  
 
บรษิทัย่อยทัง้เจด็แห่ง ไดแ้ก่ 
- บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(บ าเหน็จณรงค)์ จ ากดั 
- บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชะอ า) จ ากดั 
- บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชยับาดาล) จ ากดั 
- บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชนแดน) จ ากดั 
- บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ศรบีุญเรอืง) จ ากดั 
- บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(วานรนิวาส) จ ากดั 
- บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ยางตลาด) จ ากดั 
 

เมื่อวนัที ่29 มถิุนายน พ.ศ. 2561 BGSP1 ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางตรงของบรษิทั และเป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 51 ในบรษิทัทัง้
เจด็แห่งขา้งต้นไดซ้ื้อหุน้อกีรอ้ยละ 49 จากผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุมในแต่ละบรษิทัดงักล่าว เป็นจ านวนเงนิรวม 515 
ล้านบาท ท าให้ส่วนได้เสยีในเจ็ดบรษิัทย่อยของ BGSP1 เพิม่ขึ้นจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 กลุ่มกิจการปรบัปรุง
มูลค่าตามบญัชขีองส่วนของเจา้ของและส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมเพื่อสะทอ้นการเปลี่ยนแปลงในสดัส่วนการถือหุ้น 
ผลต่างระหว่างมูลค่าของส่วนได้เสยีในเจ็ดบรษิัทย่อยทีเ่พิม่ขึน้และมูลค่าสิง่ตอบแทนทีจ่่ายถูกพจิารณาว่าเป็นมูลค่าของ
สทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้า (รวมอยู่ในสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน)  
 
รายการดงักล่าวสรุปไดด้งันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พนับาท  
  

ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ุทธขิองส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมทีไ่ดม้า 339,413 
สทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 175,587 

สิง่ตอบแทนทีจ่่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 515,000 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 
(ข) การลงทุนของบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
Viet Thai Solar Joint Stock Company (“VTS”) และ Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company (“DTE”) 
 
เมื่อวนัที ่16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บรษิทั บ.ีกรมิ รนีิวเอเบลิ เพาเวอร์ 1 จ ากดั (“BGRP1”) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางตรง
ของบรษิทัไดล้งทุนเป็นจ านวนเงนิ 55,000 ล้านดองเวยีดนาม และ 31.50 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ (เทยีบเท่ากบั 1,135.49 
ลา้นบาท) เพื่อซื้อส่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 100 ใน VTS ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ในประเทศเวยีดนาม VTS เป็นเจา้ของส่วนได้เสยี
รอ้ยละ 55 ใน DTE ซึง่เป็นผูด้ าเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศเวยีดนาม การลงทุนดงักล่าวท า
ให ้VTS และ DTE มสีถานะเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกิจการ ฝ่ายบรหิารของกลุ่มกิจการพจิารณารายการลงทุนดงักล่าว
ตามแนวคิดส าหรบัวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับการซื้อบริษัทย่อยภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3  
เรื่อง การรวมธุรกิจ และสรุปว่าการซื้อเงินลงทุนดงักล่าวเป็นการซื้อสินทรพัย์ (Assets Acquisition) โดยส่วนต่างของ
จ านวนเงินจ่ายซื้อกับสินทรพัย์สุทธิที่ได้มาถูกพิจารณาเป็นมูลค่าของสิทธิในสญัญาซื้อขายไฟฟ้า  (รวมแสดงอยู่ใน
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน) 
 
ตารางต่อไปนี้สรุปสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซื้อ VTS และจ านวนของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีไ่ดร้บัมาซึง่รบัรู ้ณ วนัทีซ่ื้อสนิทรพัย์ 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย ณ วนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 พนับาท  
  

 เงนิสด 1,135,493 

 
มูลค่าท่ีรบัรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรบัสินทรพัยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรบัมา 

 
 ขอ้มลูทางการเงนิรวมของ VTS  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 43,282 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 3,675 
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 81,062 
สทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 1,055,633 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 30,842 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (13,661) 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมใน DTE (65,340) 

 สนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้าจากการซื้อ 1,135,493 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการยงัคา้งช าระเงนิลงทุนเป็นจ านวน 3.15 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ (เทยีบเท่ากบั 
95.54 ลา้นบาท) (พ.ศ. 2561 : จ านวน 12.60 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ เทยีบเท่ากบั 410.95 ลา้นบาท) 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

(ข) การลงทุนของบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

Phu Yen TTP Joint Stock Company (“PYT”) 
 

เมื่อวนัที ่17 กนัยายน พ.ศ. 2561 บรษิทั บ.ีกรมิ รนีิวเอเบลิ เพาเวอร์ 2 จ ากดั (“BGRP2”) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางตรงได้
ลงทุนเป็นจ านวนเงนิรวม 35.20 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ (เทยีบเท่ากบั 1,165.33 ลา้นบาท) เพื่อช าระค่าหุน้ในมูลค่าทีต่ราไว้
ของหุ้นในบรษิัท PYT ซึ่งเป็นบรษิัทที่จดัตัง้ในประเทศเวยีดนามและด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ การ
ลงทุนดงักล่าวท าให ้BGRP2 มสี่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 80 ใน PYT และท าให ้PYT มสีถานะเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการ 
 

14 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 
 

จ านวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิมดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บรษิทัร่วม 816,249 1,148,345 - - 
การร่วมคา้ 714,294 653,877 522,376 509,008 
 

ส่วนแบ่งก าไรทีร่บัรูใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

บรษิทัร่วม 54,281 96,184 
การร่วมคา้ 47,049 85,846 
 101,330 182,030 
 

(ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

ลกัษณะของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม : 

 สถานท่ีประกอบธรุกิจ/ 

สดัส่วนของส่วนได้เสีย  
(ร้อยละ) ลกัษณะ  

ช่ือ ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 ความสมัพนัธ์ วิธีการวดัมูลค่า 
      

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ  
   บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 

ประเทศไทย 29.97 29.97 หมายเหตุ 1 วธิสี่วนไดเ้สยี 

 

หมายเหตุ 1 : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
กลุ่มกจิการถอืหุน้ทางออ้มผ่านบรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย 
 

ทัง้นี้ ไม่มหีนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมของกลุ่มกจิการ  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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14 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 
(ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

มลูค่าตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 1,148,345 1,358,033 
ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุน 54,281 96,184 
การลดทุน (299,237) (157,935) 
เงนิปันผลรบั (87,140) (147,937) 
มลูคา่ตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 816,249 1,148,345 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ 
เพาเวอร์ ของกลุ่มกจิการ ซึ่งจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มมีูลค่า 823.58 ล้านบาท (พ.ศ. 2561: 
1,105.89 ลา้นบาท) 
 

(ข) เงินลงทุนในการร่วมค้า 
 
การร่วมคา้ดงัรายชื่อต่อไปนี้มทีุนเรอืนหุน้ทัง้หมดเป็นหุน้สามญั ซึง่กลุ่มกจิการไดถ้อืหุน้ทางตรง  
 
ลกัษณะของเงนิลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม: 
 

 สถานท่ีประกอบธรุกิจ/ 

สดัส่วนของส่วนได้เสีย 
(ร้อยละ)  

ช่ือ ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 ลกัษณะธรุกิจ 
     

การร่วมค้าของบริษทั     
บรษิทั บ.ีกรมิ เสนา โซลาร ์เพาเวอร์ จ ากดั ประเทศไทย 49.00 49.00 ลงทุนในธุรกจิ                                              

   ผลติและจดั 
   จ าหน่ายไฟฟ้า 
   จากพลงังาน 
   แสงอาทติย์ 

ซึง่มบีรษิทัย่อยดงันี้     
   - บรษิทั โซลาร์วา จ ากดั     
   - บรษิทั ทพีเีอส คอมเมอรเ์ชีย่ล จ ากดั     
B.Grimm Power (Poipet) Co., Ltd. ประเทศกมัพชูา 55.00 55.00 ประกอบกจิการ 

   จดัจ าหน่ายไฟฟ้า 
 

บรษิทั โปรเกรส อนิเตอรเ์คม (ประเทศไทย)  
   จ ากดั 

ประเทศไทย 48.00 48.00 ประกอบกจิการผลติ 
  และจ าหน่ายไฟฟ้า 
  จากขยะอุตสาหกรรม 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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14 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

(ข) เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

 สถานท่ีประกอบธรุกิจ/ 

สดัส่วนของส่วนได้เสีย 
(ร้อยละ)  

ช่ือ ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 ลกัษณะธรุกิจ 
     

การร่วมค้าของบริษทั บี.กริม โซลาร ์เพาเวอร ์รฟูทอ็ป จ ากดั    
บรษิทั บ.ีกรมิ ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร ์จ ากดั ประเทศไทย 51.00 51.00 ประกอบกจิการผลติ 

  และจ าหน่ายไฟฟ้า 
  ไฟฟ้าจากพลงังาน 
  แสงอาทติย์ 
  แบบตดิตัง้บนหลงัคา 

บรษิทั บ.ีกรมิ สเปคตรมั โซลาร์ เพาเวอร์ 
   จ ากดั 

ประเทศไทย 70.00 70.00 ประกอบกจิการผลติ 
  และจ าหน่าย 
  ไฟฟ้าจากพลงังาน 
  แสงอาทติย์ 
  แบบตดิตัง้บนหลงัคา 

 
เงนิลงทุนในการร่วมคา้วดัมลูค่าโดยวธิสี่วนไดเ้สยี 
 
รายการเคลื่อนไหวทีส่ าคญัของเงนิลงทุนในการร่วมคา้มดีงัต่อไปนี้ 
 
พ.ศ. 2562 
 
บริษทั โปรเกรส อินเตอรเ์คม (ประเทศไทย) จ ากดั (“PIC”) 
 
ในระหว่างไตรมาสทีส่ามของปีพ.ศ. 2562 PIC ซึง่เป็นการร่วมคา้ของบรษิทั ไดเ้รยีกช าระค่าหุน้เพิม่ โดยบรษิทัได้จ่าย
ช าระค่าหุน้เพิม่ดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดมิเป็นจ านวน 13.37 ลา้นบาท 
 
พ.ศ. 2561 
 
บริษทั โปรเกรส อินเตอรเ์คม (ประเทศไทย) จ ากดั (“PIC”) 
 
เมื่อวนัที ่4 มกราคม พ.ศ. 2561 บรษิทัลงทุนจ านวน 99.84 ลา้นบาท เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 48 ของทุนจดทะเบยีนใน PIC  
ซึ่งด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมทีม่กี าลงัการผลติตดิตัง้รวม 4.8 เมกะวตัต์ การลงทุนดงักล่าวท าให้ PIC  
มสีถานะเป็นการร่วมค้า ฝ่ายบรหิารของกลุ่มกิจการพจิารณารายการลงทุนดงักล่าวตามแนวคิดส าหรบัวธิีปฏิบัติทาง
บญัชสี าหรบัการซื้อบรษิทัย่อยภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง การรวมธุรกจิ และสรุปว่าการซื้อ
เงนิลงทุนดงักล่าวมเีน้ือหาเป็นการซื้อสนิทรพัย์ (Asset Acquisition) 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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14 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

(ข) เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 
 
พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 
บริษทั บี.กริม ส.นภา โซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั (“BGSNSP”) 
 
เมื่อวนัที ่10 สงิหาคม พ.ศ. 2561 BGSNSP จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย เพื่อด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
แบบติดตัง้บนหลงัคา ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท BSPR ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยทางอ้อมลงทุนจ านวน 2.25 ล้านบาท 
ส าหรบัส่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 51 ใน BGSNSP 
 
บริษทั บี.กริม สเปคตรมั โซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั (“BGSSP”) 
 
เมื่อวนัที ่28 สงิหาคม พ.ศ. 2561 BGSSP จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย เพื่อด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
แบบติดตัง้บนหลังคา ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท BSPR ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยทางอ้อมลงทุนจ านวน 1.75 ล้านบาท 
ส าหรบัส่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 70 ใน BGSSP 
 
การร่วมคา้ของกลุ่มกจิการทัง้หมดเป็นบรษิทัจ ากดัและหุน้ของบรษิทัเหล่านี้ไม่มรีาคาเสนอซื้อขายในตลาด 
 
ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงเก่ียวข้องกบัการร่วมค้า 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม การร่วมคา้ของกลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัทีไ่ม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ ดงันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

ภาระผกูพนัส าหรบัรายจ่ายฝ่ายทุน 573,382 104 
 
กลุ่มกจิการไม่มหีนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ซึง่เกีย่วขอ้งกบัส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิการในการร่วมคา้ 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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14 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

(ข) เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมคา้ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

มลูค่าตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 653,877 1,069,544 509,008 972,661 
ลงทุนเพิม่ 13,368 105,065 13,368 101,065 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน 47,049 85,846 - - 
การเปลี่ยนสถานะจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้     
   ไปเป็นบรษิทัย่อย (หมายเหตุ 13 และ 36) - (606,578) - (564,718) 

มลูค่าตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 714,294 653,877 522,376 509,008 

 
15 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 

 
ไม่มกีารเคลื่อนไหวของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนในระหว่างปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มกจิการ คอืทีด่นิทีถ่อืครองไวโ้ดยยงัมไิดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชใ้นอนาคต กลุ่มกจิการ
ไม่ไดร้ะบุว่าจะมอีสงัหารมิทรพัย์นัน้ไวใ้ชง้านหรอืเพื่อหาประโยชน์จากการเพิม่ขึน้ของมลูค่าของสนิทรพัยใ์นระยะสัน้  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มูลค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนมมีูลค่า 15.07 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 8.79
ลา้นบาท) ประเมนิโดยการเทยีบเคยีงกบัราคาซื้อขายทีด่นิซึง่มลีกัษณะทางกายภาพและท าเลทีต่ัง้ใกล้เคยีงกบัอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อการลงทุนทีก่ลุ่มกจิการถอือยู่ ซึง่มกีารซื้อขายในระยะเวลาใกล้เคยีงกบัวนัทีป่ระเมนิ 
 
มูลค่ายุติธรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนอ้างอิงจากวธิีเปรียบเทยีบราคาขาย โดยใช้ข้อมูลที่สงัเกตได้ที่มนีัยส าคญั  
มลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 
 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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16 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 
 งบการเงินรวม 

   โรงไฟฟ้า       
   สถานีย่อย อปุกรณ์ส านักงาน      
  ส่วนปรบัปรุง ระบบส่งพลงัไฟฟ้า เครื่องตกแต่ง อาคาร   งานระหว่าง   
 ท่ีดิน ท่ีดิน และอปุกรณ์ และคอมพิวเตอร ์ และส่ิงปลูกสร้าง ยานพาหนะ ก่อสร้าง วสัดสุ ารองคลงั รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561          
ราคาทุน  2,277,243 65,181 53,631,793 278,848 695,179 56,357 10,996,259 328,036 68,328,896 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (14,490) (16,430,551) (153,475) (216,311) (33,228) - - (16,848,055) 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - (140) - - - - (10,849) (10,989) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 2,277,243 50,691 37,201,102 125,373 478,868 23,129 10,996,259 317,187 51,469,852 

          
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561          
มลูค่าตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 2,277,243 50,691 37,201,102 125,373 478,868 23,129 10,996,259 317,187 51,469,852 
การซื้อเพิม่ - 3,651 449,355 85,974 15,940 13,412 9,928,222 53,989 10,550,543 
การเพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ (หมายเหตุ 36) - 333,093 2,851,015 33 623 - 23,462 - 3,208,226 
การเพิม่ขึน้จากการซื้อบรษิทัย่อย (หมายเหตุ 13) - - - - - 4,157 76,905 - 81,062 
การขายและการตดัจ าหน่าย - สุทธ ิ - - (1,872) (19) - (3,523) - - (5,414) 
การโอนเขา้ (ออก) - 60,070 14,371,800 1,448 177,083 (167) (14,500,921) (11,436) 97,877 
การดอ้ยค่า - - - - - - - (10,024) (10,024) 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น - - (138) (120) 102 (258) (66,600) 6 (67,008) 
ค่าเสื่อมราคา - (14,997) (2,878,949) (40,308) (33,803) (6,677) - - (2,974,734) 

มูลค่าตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 2,277,243 432,508 51,992,313 172,381 638,813 30,073 6,457,327 349,722 62,350,380 

          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561          
ราคาทุน  2,277,243 506,340 71,459,498 353,698 888,901 67,490 6,457,327 370,595 82,381,092 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (73,832) (19,467,045) (181,317) (250,088) (37,417) - - (20,009,699) 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - (140) - - - - (20,873) (21,013) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 2,277,243 432,508 51,992,313 172,381 638,813 30,073 6,457,327 349,722 62,350,380 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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16 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 งบการเงินรวม 

   โรงไฟฟ้า       
   สถานีย่อย อปุกรณ์ส านักงาน      
  ส่วนปรบัปรุง ระบบส่งพลงัไฟฟ้า เครื่องตกแต่ง อาคาร   งานระหว่าง   
 ท่ีดิน ท่ีดิน และอปุกรณ์ และคอมพิวเตอร ์ และส่ิงปลูกสร้าง ยานพาหนะ ก่อสร้าง วสัดสุ ารองคลงั รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

          
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562          
มลูค่าตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 2,277,243 432,508 51,992,313 172,381 638,813 30,073 6,457,327 349,722 62,350,380 
การซื้อเพิม่ 304,246 54,935 10,873,926 75,851 451,334 8,284 1,023,830 14,764 12,807,170 
การเพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ (หมายเหตุ 36) 177,751 - 1,773,657 1,954 16,811 - 410 5,953 1,976,536 
การขายและการตดัจ าหน่าย - สุทธ ิ - - (9,830) (189) - (1,829) - - (11,848) 
การโอนเขา้ (ออก) - 1,095 6,037,705 17,934 63,710 - (6,185,116) (23,259) (87,931) 
การดอ้ยค่า - - - - - - - (11,325) (11,325) 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น (1) (1,310) (430,185) (730) (11,613) (1,267) (287,182) (60) (732,348) 
ค่าเสื่อมราคา - (25,334) (4,005,692) (61,882) (58,276) (7,827) - - (4,159,011) 

มูลค่าตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 2,759,239 461,894 66,231,894 205,319 1,100,779 27,434 1,009,269 335,795 72,131,623 

          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562          
ราคาทุน  2,759,239 561,937 94,104,221 460,662 1,421,266 67,281 1,009,269 367,993 100,751,868 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (100,043) (27,872,187) (255,343) (320,487) (39,847) - - (28,587,907) 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - (140) - - - - (32,198) (32,338) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 2,759,239 461,894 66,231,894 205,319 1,100,779 27,434 1,009,269 335,795 72,131,623 

 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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16 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  โรงไฟฟ้า     
  สถานีย่อย อปุกรณ์ส านักงาน    
  ระบบส่งพลงัไฟฟ้า เครื่องตกแต่ง  งานระหว่าง  
 ส่วนปรบัปรุงท่ีดิน และอปุกรณ์ และคอมพิวเตอร ์ ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561       
ราคาทุน  - - 33,176 - - 33,176 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - - (7,978) - - (7,978) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ - - 25,198 - - 25,198 

       
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561       
มลูค่าตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ - - 25,198 - - 25,198 
การซื้อเพิม่ - - 29,463 1,230 627,675 658,368 
การโอนเขา้ (ออก) 19,997 607,678 - - (627,675) - 
ค่าเสื่อมราคา (11) (411) (6,940) (20) - (7,382) 

มูลค่าตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 19,986 607,267 47,721 1,210 - 676,184 

       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561       
ราคาทุน  19,997 607,678 62,639 1,230 - 691,544 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (11) (411) (14,918) (20) - (15,360) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 19,986 607,267 47,721 1,210 - 676,184 

 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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16 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  โรงไฟฟ้า      
  สถานีย่อย อปุกรณ์ส านักงาน     
  ระบบส่งพลงัไฟฟ้า เครื่องตกแต่ง อาคาร  งานระหว่าง  
 ส่วนปรบัปรุงท่ีดิน และอปุกรณ์ และคอมพิวเตอร ์ และส่ิงปลูกสร้าง ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
        

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562        
มลูค่าตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 19,986 607,267 47,721 - 1,210 - 676,184 
การซื้อเพิม่ 159 14,577 12,126 1,280 828 13,067 42,037 
การโอนเขา้ (ออก) - 1,817 10,759 - - (12,576) - 
ค่าเสื่อมราคา (806) (27,532) (15,228) (61) (301) - (43,928) 

มูลค่าตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 19,339 596,129 55,378 1,219 1,737 491 674,293 

        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562        
ราคาทุน  20,156 624,072 85,524 1,280 2,058 491 733,581 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (817) (27,943) (30,146) (61) (321) - (59,288) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 19,339 596,129 55,378 1,219 1,737 491 674,293 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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16 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 
ค่าเสื่อมราคาถูกรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ตน้ทุนขาย 4,102,551 2,937,216 28,400 422 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 56,460 37,518 15,528 6,960 
 4,159,011 2,974,734 43,928 7,382 

 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีมูลค่าตามบัญชีจ านวน 29,458.28 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 33,877.75 ล้านบาท) ได้น าไปวางเป็น
หลกัประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุ 22) 
 
ต้นทุนการกู้ยืมจ านวน 9.65 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 173.3 ล้านบาท) ซึ่งเกิดจากเงินกู้ยืมที่มีวตัถุประสงค์เฉพาะส าหรับ 
การก่อสรา้งโรงไฟฟ้าไดบ้นัทกึเป็นต้นทุนของโครงการระหว่างก่อสร้างของงบการเงนิรวม กลุ่มกจิการใชอ้ตัราการตัง้ขึ้นเป็นทุน 
รอ้ยละ 3.83 ถงึรอ้ยละ 3.91 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 2.78 ถงึรอ้ยละ 3.71 ต่อปี) ในการค านวณต้นทุนที่รวมเป็นราคาทุน
ของโครงการระหว่างก่อสรา้ง อตัราดงักล่าวเป็นอตัราต้นทุนการกู้ยมืระยะยาวทีเ่กดิขึ้นจรงิจากเงนิกู้ยมืทีน่ ามาใชเ้ป็นเงนิทุน
ส าหรบัโครงการนัน้ 
 
นอกจากนี้ ตน้ทุนทางการเงนิจ านวน 79.90 ลา้นบาท ซึง่เกดิจากการคดิลดหนี้สนิระยะยาวทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 
ในประเทศเวยีดนาม ไดถู้กบนัทกึเป็นต้นทุนของโรงไฟฟ้าในงบการเงนิรวม กลุ่มกจิการใชอ้ตัราคดิลดรอ้ยละ 2.80 ต่อปี ซึง่เป็น
อตัราอา้งองิจากอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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17 ค่าความนิยม 
 
 งบการเงินรวม 

 พนับาท 
  

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
มลูค่าตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ - 
การรวมธุรกจิ (หมายเหตุ 36) 457,192 
มูลค่าตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 457,192 

  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
ราคาทุน 457,192 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 457,192 

 
ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGU) ทีถู่กก าหนดอยู่ในส่วนงานผลติไฟฟ้าเพื่อจ าหน่าย 
 
กลุ่มกจิการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทีเ่กิดจากธุรกจิผลติไฟฟ้าเป็นประจ าทุกปี  โดยเปรยีบเทยีบมูลค่าตามบญัชี
ของค่าความนิยมกบัมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดซึง่พจิารณาจากการค านวณมลูค่ายุตธิรรม
หกัตน้ทุนในการจ าหน่าย การค านวณนี้ใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดซึง่อา้งองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา
ของสญัญาซื้อขายไฟฟ้าทีเ่หลอือยู่เป็นเวลา 28 ปี โดยใชป้ระมาณการราคาขายไฟฟ้าและก าลงัการผลติตามทีร่ะบุในสญัญาซื้อ
ขายไฟฟ้า และใชอ้ตัราคดิลดอยู่ระหว่างรอ้ยละ 8 ถงึรอ้ยละ 9 ต่อปี ขึน้กบัอตัราภาษทีีแ่ทจ้รงิในแต่ละปี  
 
มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืค านวณโดยอ้างองิจากมูลค่ายุตธิรรมหกัดว้ยต้นทุนในการจ าหน่ายมจี านวนมากกว่ามูลค่าตามบญัชี
หากมกีารเพิม่อตัราคดิลดเป็นรอ้ยละ 10.38 ต่อปี จะท าใหม้ลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืเท่ากบัราคาตามบญัช ี
 
 
 
 
 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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18 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 
 งบการเงินรวม 

     สิทธิในการให้บริการ สิทธิในสญัญาให้  สินทรพัย ์  
 สิทธิในการใช้ ต้นทุนโครงการ สิทธิในการใช้ สิทธิในสญัญา จากขอ้ตกลง บริการและ โปรแกรม ไม่มีตวัตน  
 สินทรพัย ์ โรงไฟฟ้ารอตดัจ่าย ท่ีดิน ซื้อขายไฟฟ้า สมัปทาน บ ารงุรกัษา คอมพิวเตอร ์ ระหว่างติดตัง้ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561          
ราคาทุน 169,743 2,763,591 712,756 2,009,294 2,289,358 21,670 105,393 24,869 8,096,674 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (89,834) (223,962) (40,754) (455,769) (31,104) (15,045) (36,403) - (892,871) 

มูลค่าตามบญัชี - สทุธิ 79,909 2,539,629 672,002 1,553,525 2,258,254 6,625 68,990 24,869 7,203,803 

          
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561          
มลูคา่ตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 79,909 2,539,629 672,002 1,553,525 2,258,254 6,625 68,990 24,869 7,203,803 
การซื้อเพิม่ 25,522 148,509 - 580,085 728,310 - 38,764 6,692 1,527,882 
การเพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ (หมายเหต ุ36) 36,530 255,097 - 429,301 - - 74 - 721,002 
การเพิม่ขึน้จากการซื้อบรษิทัย่อย (หมายเหตุ 13) - - - 1,055,633 - - - - 1,055,633 
การโอนเขา้ (ออก) - - (6,572) - - - 24,223 (24,216) (6,565) 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น (49) (304) (4) (7,225) (13,153) - (36) - (20,771) 
ค่าตดัจ าหน่าย (11,104) (105,551) (24,605) (124,238) (74,216) (1,562) (24,999) - (366,275) 

มูลค่าตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 130,808 2,837,380 640,821 3,487,081 2,899,195 5,063 107,016 7,345 10,114,709 

          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561          
ราคาทุน 234,923 3,195,241 706,176 4,067,095 3,004,616 21,670 162,550 7,345 11,399,616 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (104,115) (357,861) (65,355) (580,014) (105,421) (16,607) (55,534) - (1,284,907) 

มูลค่าตามบญัชี - สทุธิ 130,808 2,837,380 640,821 3,487,081 2,899,195 5,063 107,016 7,345 10,114,709 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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18 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

     สิทธิในการให้บริการ สิทธิในสญัญาให้  สินทรพัย ์  
 สิทธิในการใช้ ต้นทุนโครงการ สิทธิในการใช้ สิทธิในสญัญา จากขอ้ตกลง บริการและ โปรแกรม ไม่มีตวัตน  
 สินทรพัย ์ โรงไฟฟ้ารอตดัจ่าย ท่ีดิน ซื้อขายไฟฟ้า สมัปทาน บ ารงุรกัษา คอมพิวเตอร ์ ระหว่างติดตัง้ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

          
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562          
มลูคา่ตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 130,808 2,837,380 640,821 3,487,081 2,899,195 5,063 107,016 7,345 10,114,709 
การซื้อเพิม่ 13,476 1,769 288,044 30,079 360,836 - 17,477 22,227 733,908 
การขายและการตดัจ าหน่าย - สุทธ ิ - - - - - - (224) - (224) 
การเพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ (หมายเหต ุ36) 12,499 - - 225,000 - - - - 237,499 
การเพิม่ขึน้จากการซื้อบรษิทัย่อย (หมายเหตุ 13) - - - 8,994 - - - - 8,994 
การโอนเขา้ (ออก) 478 - 139,110 - - - 32,316 (19,408) 152,496 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น (1,697) (3,893) (5,291) (71,691) (212,551) - (428) - (295,551) 
ค่าตดัจ าหน่าย (14,669) (126,307) (36,926) (189,328) (102,517) (1,358) (29,824) - (500,929) 

มูลค่าตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 140,895 2,708,949 1,025,758 3,490,135 2,944,963 3,705 126,333 10,164 10,450,902 

          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562          
ราคาทุน 272,735 3,192,817 1,127,815 4,258,603 3,142,492 21,670 209,805 10,164 12,236,101 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (131,840) (483,868) (102,057) (768,468) (197,529) (17,965) (83,472) - (1,785,199) 

มูลค่าตามบญัชี - สทุธิ 140,895 2,708,949 1,025,758 3,490,135 2,944,963 3,705 126,333 10,164 10,450,902 

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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18 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ (ต่อ) 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     โปรแกรม  
 สิทธิในการใช้  สิทธิในสญัญา โปรแกรม คอมพิวเตอร ์  
 สินทรพัย์ สิทธิในการใช้ท่ีดิน ซื้อขายไฟฟ้า คอมพิวเตอร ์ ระหว่างติดตัง้ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561       
ราคาทุน - - - 57,529 15,607 73,136 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - - - (11,367) - (11,367) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ - - - 46,162 15,607 61,769 

       
ส าหรบัปีส้ินสุด       
   วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561       
มลูค่าตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ - - - 46,162 15,607 61,769 
การซื้อเพิม่ 11,619 - 244,159 28,817 5,032 289,627 
การโอนเขา้ (ออก) - 253,273 - 14,235 (14,235) 253,273 
ค่าตดัจ าหน่าย (7) (7,973) (155) (14,203) - (22,338) 

มูลค่าตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 11,612 245,300 244,004 75,011 6,404 582,331 

       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561       
ราคาทุน 11,619 253,273 244,159 100,581 6,404 616,036 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (7) (7,973) (155) (25,570) - (33,705) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 11,612 245,300 244,004 75,011 6,404 582,331 

       
ส าหรบัปีส้ินสุด       
   วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       
มลูค่าตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 11,612 245,300 244,004 75,011 6,404 582,331 
การซื้อเพิม่ 7 175 - 9,856 12,499 22,537 
การโอนเขา้ (ออก) 478 - - 13,717 (14,195) - 
ค่าตดัจ าหน่าย (468) (9,828) (9,766) (18,159) - (38,221) 

มูลค่าตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 11,629 235,647 234,238 80,425 4,708 566,647 

       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       
ราคาทุน 12,104 253,448 244,159 124,154 4,708 638,573 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (475) (17,801) (9,921) (43,729) - (71,926) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 11,629 235,647 234,238 80,425 4,708 566,647 

 

ค่าตดัจ าหน่ายถูกรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ตน้ทุนขาย 466,756 272,996 20,062 308 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 34,173 93,279 18,159 22,030 
 500,929 366,275 38,221 22,338 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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19 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 
จ านวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 134,487 141,937 6,427 3,749 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (203,214) (117,697) - - 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิ (68,727) 24,240 6,427 3,749 

 
สนิทรพัย์และหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี:     
   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
      ทีจ่ะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน 1,130 (11,176) 10 10 
   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
      ทีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกว่า 12 เดอืน 133,357 153,113 6,417 3,739 

 134,487 141,937 6,427 3,749 
     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี:     
   หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะจ่ายช าระ     
      ภายใน 12 เดอืน (20,775) (1,430) - - 
   หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะจ่ายช าระ     
      เกนิกว่า 12 เดอืน (182,439) (116,267) - - 

 (203,214) (117,697) - - 
     
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ (68,727) 24,240 6,427 3,749 

 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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19 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 
 
รายการเคลื่อนไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชใีนระหว่างปีมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม 24,240 15,300 3,749 1,784 
เพิม่ในก าไรหรอืขาดทุน 8,415 47,499 911 1,477 
เพิม่ในก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 8,597 2,377 1,767 488 
การรวมธุรกจิ (หมายเหตุ 36) (114,605) (41,320) - - 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น 4,626 384 - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม (68,727) 24,240 6,427 3,749 

 
 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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19 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 
 
รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 

ก าไรส่วนเพ่ิมบน 
ท่ีดิน อาคาร  
และอปุกรณ์ 

ขาดทุนทางภาษี 
ยกมา 

ภาระผกูพนั
ผลประโยชน์

พนักงาน 
ค่ารือ้ถอน 
โรงไฟฟ้า ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเผื่อการปรบั
มูลค่าอะไหล่และ
วสัดสุ ารองคลงั 

มูลค่ายุติธรรม 
ของสินทรพัย ์
ไม่หมุนเวียน รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
         

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี         
         

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 201,173 26,486 18,775 23,088 37,358 11,748 - 318,628 
เพิม่(ลด)ในก าไรหรอืขาดทุน 37,992 (387) 1,101 7,526 12,952 9,402 - 68,586 
เพิม่ในก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 2,377 - - - - 2,377 
การรวมธุรกจิ (หมายเหตุ 36) - - - - - - 23,556 23,556 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 239,165 26,099 22,253 30,614 50,310 21,150 23,556 413,147 

         
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 239,165 26,099 22,253 30,614 50,310 21,150 23,556 413,147 
เพิม่(ลด)ในก าไรหรอืขาดทุน (23,609) (7,645) 9,309 2,253 14,952 13,826 - 9,086 
เพิม่ในก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 8,597 - - - - 8,597 
การรวมธุรกจิ (หมายเหตุ 36) - - 3,804 - 16,695 354 - 20,853 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 215,556 18,454 43,963 32,867 81,957 35,330 23,556 451,683 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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19 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 

มูลค่ายุติธรรม 
ของท่ีดิน อาคาร 
และอปุกรณ์จาก

การซ้ือบริษทัย่อย   

มูลค่ายุติธรรม 
ของสินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน  
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 86,908 157,132 59,288 303,328 
เพิม่(ลด)ในก าไรหรอืขาดทุน (4,504) (14,469) 40,060 21,087 
การรวมธุรกจิ (หมายเหตุ 36) - 64,876 - 64,876 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น - (384) - (384) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 82,404 207,155 99,348 388,907 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 82,404 207,155 99,348 388,907 
เพิม่(ลด)ในก าไรหรอืขาดทุน (11,447) (23,030) 35,148 671 
การรวมธุรกจิ (หมายเหตุ 36) 44,302 38,244 52,912 135,458 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น - (4,626) - (4,626) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 115,259 217,743 187,408 520,410 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์

พนักงาน 
 พนับาท 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี  
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 1,784 
เพิม่ในก าไรหรอืขาดทุน 1,477 
เพิม่ในก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 488 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 3,749 
  

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 3,749 
เพิม่ในก าไรหรอืขาดทุน 911 
เพิม่ในก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 1,767 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 6,427 
 

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบัรายการขาดทุนทางภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ม่เกนิจ านวนทีเ่ป็นไปไดค้่อนข้างแน่
ว่าจะมกี าไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์ทางภาษีนัน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการไม่ได้รบัรู้
สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชทีีเ่กิดจากรายการขาดทุนจ านวน 2,932.77 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 1,511.03 ล้านบาท)  
ที่สามารถยกไปเพื่อหกักลบกับก าไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนจะหมดอายุในปี พ.ศ.  2563 ถึงปี พ.ศ. 2567  
(พ.ศ. 2561 : ปี พ.ศ. 2562 ถงึปี พ.ศ. 2566) ตามล าดบั 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ผลแตกต่างชัว่คราวจากก าไรในเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจ านวน 207.03 ล้านบาท 
ไม่ไดร้บัรูเ้ป็นหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(พ.ศ. 2561 : จ านวน 192.84 ลา้นบาท)  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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20 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิมดัจ า 34,096 21,309 164 433 
ค่าสญัญาบรกิารระยะยาวจ่ายล่วงหน้า 354,136 104,843 - - 
เงนิจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพฒันาโครงการ 897,566 508,124 - - 
เงนิมดัจ าจ่ายล่วงหน้าส าหรบัการลงทุนในบรษิทัย่อย 
   (หมายเหตุ 39.4 (ช)) 60,308 64,900 - - 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานรอตดัจ่ายเกนิกว่า 1 ปี  - 17,053 - 5,227 
ค่าเช่าทีด่นิจ่ายล่วงหน้า 236,036 248,900 - - 
ภาษหีกั ณ ทีจ่่ายรอขอคนื 215,410 60,724 26,898 15,091 
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง 535,002 303,483 - - 
อื่น ๆ 62 1,269 - - 

 2,332,616 1,330,605 27,062 20,751 

 
21 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจา้หนี้การคา้     
   -  กจิการอื่น 2,300,566 2,626,615 5,325 22,644 
   -  กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 37.4) - - 29,334 - 
เจา้หนี้อื่น     
   -  กจิการอื่น 421,520 452,267 25,987 62,978 
   -  กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 37.4) 12,121 12,427 125,574 369,140 
เจา้หนี้ค่าก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 13,975,981 69,714 - - 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย      
   -  สถาบนัการเงนิ 288,480 309,513 80,660 80,126 
   -  กจิการอื่น 720 770 720 770 
   -  กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 37.4) 80,298 207,777 - - 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 354,028 594,811 28,828 76,225 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - สญัญาบรกิารระยะยาว 477,915 471,730 - - 
เงนิปันผลคา้งจ่าย 246,579 424,471 - - 
เจา้หนี้จากการซื้อบรษิทัย่อย (หมายเหตุ 13) 95,544 410,946 - - 

 18,253,752 5,581,041 296,428 611,883 

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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22 เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 
 

เงินกู้ยืมระยะสัน้ 
 
เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 บรษิทัไดท้ าสญัญากูย้มืเงนิระยะสัน้ในสกุลเงนิบาทจากสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งเป็นจ านวน 
3,000 ลา้นบาท เพื่อวตัถุประสงคใ์นการซื้อหุน้ของ GSPP1 เงนิกูย้มืดงักล่าวมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 3.25 ต่อปี มกี าหนดช าระ
คนืดอกเบีย้และเงนิตน้ภายในหนึ่งปีนับตัง้แต่วนัทีท่ าสญัญา 
 
เงินกู้ยืมระยะยาว 
 
  งบการเงินรวม 

   พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   พนับาท พนับาท 
     

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     
   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี   855,047 798,371 
หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช  ี   (22,075) (22,792) 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     
   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - สุทธ ิ   832,972 775,579 

     
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ   24,363,894 24,933,530 
หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช  ี   (346,215) (361,233) 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธ ิ   24,017,679 24,572,297 
     

รวมเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธ ิ   24,850,651 25,347,876 

 
ระยะเวลาครบก าหนดของเงนิกูย้มืระยะยาวมดีงัต่อไปนี้ 
 
  งบการเงินรวม 

   พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   พนับาท พนับาท 
     

ครบก าหนดภายใน 1 ปี   855,047 798,371 
ครบก าหนดเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี   5,333,334 4,604,980 
ครบก าหนดหลงัจาก 5 ปี   19,030,560 20,328,550 
   25,218,941 25,731,901 
หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี   (368,290) (384,025) 
รวมเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธ ิ   24,850,651 25,347,876 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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22 เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน (ต่อ) 
 

เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสามารถจ าแนกตามสกุลเงนิไดด้งัต่อไปนี้ 
 
  งบการเงินรวม 

   พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   พนับาท พนับาท 
     

สกุลเงนิบาท   15,684,502 16,163,434 
สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ   9,534,439 9,568,467 
หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี   (368,290) (384,025) 
รวมเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธ ิ   24,850,651 25,347,876 

 
เงนิกูย้มืระยะยาวมอีตัราดอกเบีย้ลอยตวั อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิอยู่ตัง้แต่รอ้ยละ 3.11 ถงึ 6.20 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 3.19 
ถงึ 7.03 ต่อปี) 

 
มูลค่ายุตธิรรมค านวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึ่งคดิลดด้วยอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืทีเ่ป็นอตัราดอกเบี้ยตลาด ณ วนัที่ใน 
งบแสดงฐานะการเงนิของกลุ่มกจิการ โดยมูลค่าตามบญัชขีองเงนิกู้ยมืระยะสัน้ และเงนิกู้ยมืระยะยาวมมีูลค่าใกล้เคยีงมูลค่า
ยุตธิรรม และอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

มลูค่าตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 25,347,876 36,841,133 - 1,909,743 
เงนิกูย้มืระยะยาวเพิม่ขึน้ 1,004,305 589,803 - - 
เงนิกูย้มืระยะยาวเพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ      
   (หมายเหตุ 36) - 2,942,449 - - 
จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (829,495) (15,254,238) - (1,912,240) 
ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ (588,562) 82,180 - - 
ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี (8,507) (14,894) - (219) 
การตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหา     
   เงนิกู้ยมืรอตดับญัช ี 23,222 169,543 - 2,716 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น (98,188) (8,100) - - 

มลูค่าตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 24,850,651 25,347,876 - - 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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22 เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน (ต่อ) 
 
เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 

 
ในระหว่างไตรมาสทีส่องของปี พ.ศ. 2561 บรษิทัย่อยสองแห่งของกลุ่มกจิการไดแ้ก่ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร์ 1 จ ากดั 
และบรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร์ 2 จ ากดั จ่ายคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวก่อนถงึก าหนดทัง้จ านวนรวมทัง้สิ้น 4,773.50 ล้านบาท 
และ 60.08 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ (เทยีบเท่ากบั 1,926.89 ล้านบาท) นอกจากนี้บรษิัทย่อยทัง้สองแห่งได้ช าระค่าธรรมเนียม 
ในการคืนเงินกู้ยืมก่อนถึงก าหนดเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิ้น 2.55 ล้านบาท และ 0.42 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ (เทียบเท่ากับ  
13.54 ล้านบาท) และตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู้ยมืรอตัดบญัชีที่คงเหลืออยู่ ณ วนัจ่ายคนืเงินกู้รวมทัง้สิ้น 
94.52 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมและค่าตดัจ าหน่ายดงักล่าวแสดงรวมอยู่เป็นต้นทุนทางการเงนิในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
ในระหว่างไตรมาสทีส่ีข่องปี พ.ศ. 2561 บรษิทัไดจ้่ายคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวก่อนถงึก าหนดเป็นจ านวนเงนิ 1,712.24 ล้านบาท  
โดยบรษิทัไดต้ดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัชทีีค่งเหลอือยู่ ณ วนัจ่ายคนืเงนิกู้จ านวน 1.87 ลา้นบาท  
ค่าตดัจ าหน่ายดงักล่าวแสดงรวมอยู่เป็นต้นทุนทางการเงนิในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2561 
 
นอกจากนี้ บรษิัทย่อยสี่แห่งของกลุ่มกิจการได้แก่ บรษิัท บี.กรมิ เพาเวอร์ (แหลมฉบงั) 1 จ ากดั บรษิัท บี.กรมิ เพาเวอร์ 
(แหลมฉบงั) 2 จ ากดั บรษิัท บี.กรมิ โซลาร์ เพาเวอร์ (สระแก้ว) 1 จ ากดั และบรษิัท บี.กรมิ ยนัฮ ีโซลาร์ เพาเวอร์ จ ากัด  
จ่ายคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวก่อนถงึก าหนดทัง้จ านวนรวมทัง้สิ้น 4,762.79 ลา้นบาท และ 9.20 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ (เทยีบเท่ากบั 
302.33 ล้านบาท) บรษิทัย่อยทัง้สีแ่ห่งไดช้ าระค่าธรรมเนียมในการคนืเงนิกู้ยมืก่อนถงึก าหนดเป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิ้น 10.14 
ล้านบาท และตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกู้ยมืรอตดับญัชีทีค่งเหลอือยู่ ณ วนัจ่ายคนืเงนิกู้รวมทัง้สิ้น 38.98 ล้าน
บาท ค่าธรรมเนียมและค่าตดัจ าหน่ายดงักล่าวแสดงรวมอยู่เป็นต้นทุนทางการเงนิในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
เงินกู้ยืมระยะยาวเหล่านี้ค ้าประกันโดยหุ้นของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 13) การจดจ านองที่ดิน และโรงไฟฟ้าของกลุ่มกิจการ  
(หมายเหตุ 16) และ standby letter of credit ที่ออกโดยกลุ่มกิจการ (หมายเหตุ 39.3) นอกจากนี้ กลุ่มกิจการต้องปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดบางประการตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาดงักล่าว ซึง่รวมถงึการด ารงอตัราส่วนทางการเงนิตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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23 หุ้นกู้ - สุทธิ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 2,699,990 299,892 500,000 - 
หกั  ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู้รอตดับญัช ี (2,037) (494) (274) - 
ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - สุทธ ิ 2,697,953 299,398 499,726 - 
     

หุน้กู้ 29,900,118 32,600,108 14,200,000 14,700,000 
หกั  ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู้รอตดับญัช ี (98,170) (117,526) (77,693) (94,017) 
หุน้กู้ - สุทธ ิ 29,801,948 32,482,582 14,122,307 14,605,983 
รวมหุน้กู ้- สุทธ ิ 32,499,901 32,781,980 14,622,033 14,605,983 
 

การเปลี่ยนแปลงของหุน้กูส้ าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

มลูค่าตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 32,781,980 16,975,838 14,605,983 5,493,990 
ออกหุน้กู้ - 21,400,000 - 14,700,000 
จ่ายคนืหุน้กู้ (299,892) (5,500,000) - (5,500,000) 
ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู้รอตดับญัช ี - (101,993) - (94,583) 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูร้อตดับญัช ี 17,813 8,135 16,050 6,576 
มลูค่าตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 32,499,901 32,781,980 14,622,033 14,605,983 
 

รายละเอียดของหุ้นกู้ 
 

1) เมื่อวนัที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บรษิัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาทจ านวน 2 ชุด รายละเอียด
ดงัต่อไปนี้ 

 

 ชุดที ่1  หุน้กู้มูลค่า 2,300 ล้านบาท มกี าหนดไถ่ถอนเมื่อครบก าหนด 2 ปี ในวนัที ่14 ตุลาคม พ.ศ. 2561 หุน้กู้ดงักล่าว 
 มอีตัราดอกเบีย้คงที ่และมกี าหนดช าระดอกเบีย้ทุกหกเดอืน 

 ชุดที ่2  หุน้กู้มูลค่า 3,200 ล้านบาท มกี าหนดไถ่ถอนเมื่อครบก าหนด 3 ปี ในวนัที ่14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งผูอ้อกหุน้กู ้
 มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบก าหนดไถ่ถอนได้ หุ้นกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ และมีก าหนดช าระดอกเบี้ย  
 ทุกหกเดอืน 

 

บรษิทัต้องปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดับางประการตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้อาทเิช่น การด ารงอตัราส่วนของหนี้สนิต่อ  
ส่วนของเจา้ของตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา เป็นตน้ 
 

เมื่อวนัที ่16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัไดไ้ถ่ถอนหุน้กู้ชุดที ่2 ก่อนวนัครบก าหนดเป็นจ านวนเงนิ 3,200 ลา้นบาท โดยบรษิทั
ไดช้ าระค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหุน้กู้ก่อนก าหนดเป็นจ านวนเงนิ 6.40 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมดงักล่าวแสดงรวมอยู่
เป็นตน้ทุนทางการเงนิในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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23 หุ้นกู้ - สุทธิ (ต่อ) 
 
รายละเอียดของหุ้นกู้ (ต่อ) 

 
2) เมื่อวนัที ่21 เมษายน พ.ศ. 2560 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เอสพวี ี1 จ ากดั (“ABPSPV1”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทางอ้อม 

ไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทมผีูค้ ้าประกนั ในสกุลเงนิบาทเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 11,500 ลา้นบาท มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

ชุดท่ี 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
 

วนัครบก าหนดไถ่ถอน 
อายุ 
(ปี) 

อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) 

     
1 1,800 21 เมษายน พ.ศ. 2563 3 2.68 
2 600 21 เมษายน พ.ศ. 2564 4 3.00 
3 1,500 21 เมษายน พ.ศ. 2565 5 3.25 
4 900 21 เมษายน พ.ศ. 2566 6 3.58 
5 900 21 เมษายน พ.ศ. 2567 7 3.76 
6 1,000 21 เมษายน พ.ศ. 2569 9 4.01 
7 1,500 21 เมษายน พ.ศ. 2570 10 4.17 
8 800 21 เมษายน พ.ศ. 2571 11 4.33 
9 1,000 21 เมษายน พ.ศ. 2572 12 4.35 
10 600 21 เมษายน พ.ศ. 2573 13 4.48 
11 900 21 เมษายน พ.ศ. 2575 15 4.79 

 
หุน้กูม้กี าหนดช าระดอกเบี้ยทุกหกเดอืน เริม่จากวนัที ่21 ตุลาคม พ.ศ. 2560  
 
บรษิทัย่อยจ านวน 3 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 3 จ ากดั บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จ ากดั 
และบรษิัท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จ ากดั เป็นผู้ค ้าประกันหุ้นกู้ดงักล่าว โดย ABPSPV1 จะด าเนินการให้ผู้ค ้า
ประกนัปฏบิตัิตามข้อก าหนดและขอ้จ ากดับางประการตามที่ได้ก าหนดไว ้อาทเิช่น การด ารงอตัราส่วนของหนี้สนิทีม่ ีภาระ
ดอกเบีย้ต่อส่วนของเจา้ของตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา 
 

3) เมื่อวนัที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัย่อยจ านวน 2 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร์ 1 จ ากดั และ
บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร์ 2 จ ากดั ไดอ้อกหุน้กู้ประเภทไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท จ านวนบรษิทัละ 3,350 
ล ้านบาท รวม 6,700 ล ้านบาท หุน้กู ้มกี าหนดช าระคนืเงนิต ้นท ุกหนึ ่งปี เป็นระยะเวลา 15 ปี น ับตัง้แต ่วนัที  ่ 
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 หุน้กู ้มอีตัราดอกเบี้ยคงที่รอ้ยละ 3.95 ต่อปี และมกี าหนดช าระดอกเบี้ยทุกหกเดอืน 
นอกจากนี้บรษิทัย่อยต้องปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดับางประการตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้อาทเิช่น การด ารง
อตัราส่วนของหนี้สนิต่อส่วนของเจา้ของตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา เป็นต้น 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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23 หุ้นกู้ - สุทธิ (ต่อ) 
 

รายละเอียดของหุ้นกู้ (ต่อ) 
 

4) เมื่อวนัที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บรษิัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสทิธิ และไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงินบาท จ านวน  
4 ชุด มลูค่ารวมทัง้สิน้ 9,700 ลา้นบาท มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

ชุดท่ี 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
 

วนัครบก าหนดไถ่ถอน 
อายุ 
(ปี) 

อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) 

     
1 500 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 2 2.81 
2 2,700 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 3 3.12 
3 1,500 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 5 3.49 
4 5,000 19 ตุลาคม พ.ศ. 2571 10 4.36 

 

หุน้กูม้กี าหนดช าระดอกเบี้ยทุกหกเดอืน เริม่จากวนัที ่19 เมษายน พ.ศ. 2562 
 

บรษิทัต้องปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดับางประการตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้อาทเิช่น การด ารงอตัราส่วนของหนี้สนิต่อ  
ส่วนของเจา้ของตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา เป็นตน้ 

 

5) เมื่อวนัที่ 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บรษิัทได้ออกหุ้นกู้ (Green Bond) ประเภทไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท จ านวน  
2 ชุด มลูค่ารวมทัง้สิน้ 5,000 ลา้นบาท มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

 ชุดที ่1  หุน้กูม้ลูค่า 1,500 ลา้นบาท มกี าหนดไถ่ถอนเมื่อครบก าหนด 5 ปี ในวนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 หุน้กูด้งักล่าว
 มอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 3.01 ต่อปี 

 ชุดที ่2  หุน้กูม้ลูค่า 3,500 ลา้นบาท มกี าหนดไถ่ถอนเมื่อครบก าหนด 7 ปี ในวนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2568 หุน้กูด้งักล่าว
 มอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 3.39 ต่อปี 

 

หุน้กูม้กี าหนดช าระดอกเบี้ยทุกหกเดอืน เริม่จากวนัที ่20 มถิุนายน พ.ศ. 2562 
 

บรษิทัต้องปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดับางประการตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้อาทเิช่น การด ารงอตัราส่วนของหนี้สนิต่อ  
ส่วนของเจา้ของตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา เป็นตน้ 

 

ราคาตามบญัชแีละมลูค่ายุตธิรรมของหุน้กู ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

หุน้กู้ 32,499,901 34,941,550 14,622,033 15,624,813 
 

มูลค่ายุตธิรรมของหุน้กู้ค านวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึง่คดิลดดว้ยอตัราผลตอบแทนตลอดอายุสญัญาของหุน้กู้รุ่นนัน้ ๆ  
ทีเ่ผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยทีอ่ตัราร้อยละ 1.65 ถงึรอ้ยละ 3.11 และอยู่ในข้อมูลระดบั 2 ของล าดบัชัน้มูลค่า
ยุตธิรรม 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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23 หุ้นกู้ - สุทธิ (ต่อ) 
 
อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี 
     

หุน้กู้ 2.74 - 4.81 2.74 - 4.81 2.88 - 4.38 2.88 - 4.38 
 

24 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

หนี้สนิในงบแสดงฐานะการเงนิ 404,718 226,408 32,136 18,747 
     

ผลประโยชน์พนักงานทีร่บัรูเ้ขา้ก าไร     
   จากการด าเนินงาน 87,462 33,250 4,607 7,443 
     

การวดัมลูค่าใหม่ - ผลขาดทุนทีเ่กดิจากการ     

   เปลีย่นแปลงขอ้สมมตฐิาน 83,539 18,667 8,834 2,441 

 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานประกอบดว้ย ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษยีณอายุ และผลตอบแทนอายุการท างาน 
 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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24 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ 
 

รายการเคลื่อนไหวของผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษยีณอายุระหว่างปีมดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม 208,397 163,983 18,214 8,669 
ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 26,841 23,153 1,010 6,913 
ตน้ทุนบรกิารในอดตี 51,386 - 3,188 - 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 6,201 4,419 307 314 

 292,825 191,555 22,719 15,896 
การวดัมลูค่าใหม่:     
ขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมต ิ     
   ดา้นประชากรศาสตร์ 1,574 2,447 27 155 
ขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมต ิ     
   ทางการเงนิ 46,530 3,373 2,130 527 
ขาดทุนทีเ่กดิจากประสบการณ์ 31,578 11,029 6,465 1,636 

 79,682 16,849 8,622 2,318 
 372,507 208,404 31,341 18,214 
การเพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ 10,589 - - - 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น (111) (7) - - 
จ่ายช าระผลประโยชน์ (3,108) - - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 379,877 208,397 31,341 18,214 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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24 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ (ต่อ) 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัแก้ไขไดม้ผีลบงัคบัใช ้การเปลี่ยนแปลงทีส่ าคญัไดแ้ก่ค่าชดเชย
ส าหรบัพนักงานทีเ่กษียณอายุและมอีายุงานมากกว่าหรอืเท่ากบั 20 ปีจะเปลี่ยนจากจ านวน 300 วนัของค่าจา้งอตัราสุดท้าย
เป็น 400 วนัของค่าจ้างอัตราสุดท้าย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนี้ได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนบริการในอดีต  
ในระหว่างปี 
 
จ านวนเงนิทีร่บัรูเ้ขา้ก าไรจากการด าเนินงานในก าไรหรอืขาดทุน มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 26,841 23,153 1,010 6,913 
ตน้ทุนบรกิารในอดตี 51,386 - 3,188 - 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 6,201 4,419 307 314 

ตน้ทุนทัง้หมด 84,428 27,572 4,505 7,227 

 
ค่าใชจ้่ายทัง้จ านวนรบัรูใ้นตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร และค่าใชจ้่ายในการบรหิาร มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 43,231 12,910 4,505 7,227 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 41,197 14,662 - - 
 84,428 27,572 4,505 7,227 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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24 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
ผลตอบแทนอายุการท างาน 
 
รายการเคลื่อนไหวของผลตอบแทนอายุการท างานระหว่างปี มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม 18,011 11,452 533 252 
ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 2,616 2,393 90 206 
ตน้ทุนบรกิารในอดตี - 2,946 - - 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 418 339 12 10 

 21,045 17,130 635 468 
การวดัมลูค่าใหม่:     
ขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมต ิ     
   ดา้นประชากรศาสตร์ 323 78 11 3 
ขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมต ิ     
   ทางการเงนิ 829 161 89 5 
ขาดทุนทีเ่กดิจากประสบการณ์ 2,695 1,579 112 115 

 3,857 1,818 212 123 
 24,902 18,948 847 591 
การเพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ 8,428 - - - 
จ่ายช าระผลประโยชน์  (8,489) (937) (52) (58) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 24,841 18,011 795 533 

 
จ านวนเงนิทีร่บัรูเ้ขา้ก าไรจากการด าเนินงานในก าไรหรอืขาดทุน มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 2,616 2,393 90 206 
ตน้ทุนบรกิารในอดตี - 2,946 - - 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 418 339 12 10 

ตน้ทุนทัง้หมด 3,034 5,678 102 216 

 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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24 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
ผลตอบแทนอายุการท างาน (ต่อ) 
 
ค่าใชจ้่ายทัง้จ านวนรบัรูใ้นตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร และค่าใชจ้่ายในการบรหิารดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 1,553 2,659 102 216 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 1,481 3,019 - - 
 3,034 5,678 102 216 

 
ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 

 

 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ร้อยละ ร้อยละ 
   

อตัราคดิลด 1.9 2.9 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 4.0 - 9.0 4.0 - 9.0 
อตัราการลาออก 0.0 - 5.0 0.0 - 10.0 

 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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24 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัของมดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 

  ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการ
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

 การเปล่ียนแปลง การเพ่ิมขึ้นของ การลดลงของ 
 ในข้อสมมติ ข้อสมมติ ข้อสมมติ 
    

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 11 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 ลดลงรอ้ยละ 11 
อตัราการลาออก รอ้ยละ 20 ลดลงรอ้ยละ 4 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 
 

 พ.ศ. 2561 
 

 

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการ
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

 การเปล่ียนแปลง การเพ่ิมขึ้นของ การลดลงของ 
 ในข้อสมมติ ข้อสมมติ ข้อสมมติ 
    

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 12 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 15 ลดลงรอ้ยละ 12 
อตัราการลาออก รอ้ยละ 20 ลดลงรอ้ยละ 4 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 
 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวขา้งต้นน้ีอ้างองิจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมต ิขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทางปฏบิตัสิถานการณ์
ดงักล่าวยากทีจ่ะเกดิขึน้ และการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตอิาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการค านวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของ 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ที่มตี่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลกัได้ใช้วธิีเดยีวกบัมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั
โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ค านวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)  
ในการค านวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

ระยะเวลาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 19.2 ปี (พ.ศ. 2561 : 19.8 ปี) 
 

25 ทุนเรือนหุ้น 
 

 ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 
ส่วนเกิน 

มูลค่าหุ้นสามญั 

 พนัหุ้น พนับาท พนัหุ้น พนับาท พนับาท 
      

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 2,700,000 5,400,000 2,606,900 5,213,800 9,644,040 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 2,700,000 5,400,000 2,606,900 5,213,800 9,644,040 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 2,700,000 5,400,000 2,606,900 5,213,800 9,644,040 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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26 หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทุน 
 
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน จ านวน 8,000 ล้านบาท  
โดยมคี่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้จ านวน 48.33 ล้านบาท กลุ่มกิจการรบัรู้หุ้นกู้ดงักล่าวเป็นรายการหนึ่งของส่วนของเจ้าของ 
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขส าคญั และอตัราดอกเบีย้ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ประเภทด้อยสทิธิ ไม่มปีระกนั ไม่สามารถแปลงสภาพ มกี าหนดช าระคนืเงนิต้นเพยีงครัง้เดยีวเมื่อเลิกบรษิัท  
หรอืเมื่อบรษิัทใช้สทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนดตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ ทัง้นี้ บรษิัทมสีทิธิเลื่อน 
การช าระดอกเบี้ยพร้อมกบัสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปช าระในวนัใดๆ ก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่จ ากดัระยะเวลาและจ านวนครัง้  
ตามดุลยพนิิจของบรษิทัแต่เพยีงผูเ้ดยีว  
 
อตัราดอกเบีย้ของหุน้กูด้อ้ยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน มดีงันี้ 
 

ตัง้แต่ ถึง อตัราดอกเบีย้ 
   

22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 คงทีร่อ้ยละ 5.00 
22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2587 พนัธบตัรรฐับาล อายุ 5 ปี บวกรอ้ยละ 3.86  
22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2587 22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2612 พนัธบตัรรฐับาล อายุ 5 ปี บวกรอ้ยละ 4.61 
22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2612 22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2662 พนัธบตัรรฐับาล อายุ 5 ปี บวกรอ้ยละ 5.61 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัมดีอกเบี้ยจ่ายสะสมของหุน้กู้ดอ้ยสทิธทิีม่ลีกัษณะคล้ายทุนทีย่งัไม่ไดป้ระกาศจ่ายและ
ไม่ไดร้บัรูจ้ านวน 43.84 ลา้นบาท 
 

27 ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธหิลงัจาก 
หกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าส ารองนี้จะมมีลูค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ารองนี้ไม่สามารถ
น าไปจ่ายเงนิปันผลได ้
 
ในระหว่างปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทจดัสรรส ารองตามกฎหมายเพิม่ขึ้นเป็นจ านวนเงิน 42.00 ล้านบาท 
(พ.ศ. 2561 : จ านวน 96.04 ลา้นบาท) 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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28 รายได้จากการขายและการให้บริการ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 43,765,663 35,848,167 117,234 1,859 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 5,390 8,620 261,238 634,835 

 43,771,053 35,856,787 378,472 636,694 

 
29 รายได้อ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ดอกเบีย้รบั 184,402 138,532 767,304 338,534 
เงนิชดเชยจากการประกนัภยั 44,484 - - - 
ก าไรจากการวดัมลูค่ายุตธิรรมของส่วนไดเ้สยีที่     
   ถอือยู่ก่อนการรวมธุรกจิ (หมายเหตุ 36) - 35,319 - - 
ก าไรจากการซื้อธุรกจิในราคาต ่ากว่ามลูค่ายุตธิรรม     
   (หมายเหตุ 36) - 240,287 - - 
รายไดเ้งนิปันผลรบั - - 950,676 1,662,939 
อื่น ๆ 60,611 45,599 1,210 500 

 289,497 459,737 1,719,190 2,001,973 

 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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30 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 
ค่าใชจ้่ายทีส่ าคญั ซึง่รวมอยู่ในการค านวณก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิไดส้ามารถแยกตามลกัษณะไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ตน้ทุนค่าก๊าซ 26,617,956 22,139,070 - - 
ตน้ทุนการขายกระแสไฟฟ้า 1,120,351 1,061,428 - - 
ตน้ทุนวสัดุสิน้เปลอืง 85,029 92,609 1,009 - 
ค่าน ้าดบิ 356,852 299,804 40 - 
ตน้ทุนอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการขายกระแสไฟฟ้า 218,376 190,160 5,929 - 
ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนักงาน 1,656,229 1,060,850 115,660 87,182 
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 16) 4,159,011 2,974,734 43,928 7,382 
ค่าตดัจ าหน่ายของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (หมายเหตุ 18) 500,929 366,275 38,221 22,338 
ค่าซ่อมบ ารุงรกัษาหลกัของโรงไฟฟ้า 1,162,108 1,049,743 36 - 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 53,984 34,979 4,275 4,428 
ค่าทีป่รกึษา 256,854 170,269 79,421 61,185 
ค่าปรบั 100,960 101,739 - - 
ค่าประกนัภยัโรงไฟฟ้า 150,013 127,694 578 9 

 
31 ต้นทุนทางการเงิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ดอกเบีย้จ่ายเงนิกูย้มืและหุน้กู้ 2,704,584 2,424,400 614,939 334,269 
ดอกเบีย้จ่ายเงนิกูย้มืระยะยาวจากกองทุนรวมโครงสรา้ง     
   พืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์     
   (หมายเหตุ 37.2) 199,319 343,194 - - 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนทีเ่กดิจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ (569,337) (89,618) (2,349) (558) 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกู้ยมืรอตดับญัช ี 41,035 174,066 16,050 9,292 
ตน้ทุนทางการเงนิซึง่เกดิจากการคดิลดหนี้สนิระยะยาว     
   ค่าก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 220,837 - - - 
อื่น ๆ 33,731 75,519 8,294 27,025 
 2,630,169 2,927,561 636,934 370,028 

 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

94 

32 ภาษีเงินได้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั :     
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส าหรบัก าไรทางภาษสี าหรบัปี 243,586 224,706 - - 
     

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :     
เพิม่ในสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี     
   (หมายเหตุ 19) (9,086) (68,586) (911) (1,477) 
เพิม่ในหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี     
   (หมายเหตุ 19) 671 21,087 - - 
รวมภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี (8,415) (47,499) (911) (1,477) 
รวมภาษีเงนิได ้ 235,171 177,207 (911) (1,477) 

 
ภาษีเงนิได้ส าหรบัก าไรก่อนหกัภาษีของกลุ่มกิจการมยีอดจ านวนเงนิทีแ่ตกต่างจากการค านวณก าไรทางบญัชคีูณกับอตัรา
ภาษขีองประเทศทีบ่รษิทัใหญ่ตัง้อยู่ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ก าไรก่อนภาษี 4,212,200 3,152,986 839,114 1,919,318 
     

ภาษคี านวณจากอตัราภาษีรอ้ยละ 8 - รอ้ยละ 30  
   (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 8 - รอ้ยละ 24) 

 
853,790 

 
628,862 

 
167,823 

 
383,864 

ผลกระทบทางภาษ ี:     
   รายไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษี (810,047) (477,602) (194,455) (332,718) 
   ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถหกัภาษี    41,432 19,463 12,738 6,407 
   ค่าใชจ้่ายทีส่ามารถหกัภาษไีดส้องเท่า (9,009) (12,456) (3,491) (3,022) 
   ขาดทุนทางภาษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัยภ์าษี     
      เงนิไดร้อการตดับญัช ี 185,651 70,381 16,474 - 
   การใชข้าดทุนทางภาษทีีผ่่านมาซึง่ยงัไม่รบัรู้ (11,732) (69,913) - (56,008) 
   อื่น ๆ (14,914) 18,472 - - 
ภาษเีงนิได ้ 235,171 177,207 (911) (1,477) 
     

อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ รอ้ยละ 6 รอ้ยละ 6 - - 
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32 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 
 
ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2561 

 ก่อนภาษี ภาษีลด หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษีลด หลงัภาษี 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

การวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์       
   เมื่อเกษียณอายุ 83,538 (8,597) 74,941 18,667 (2,377) 16,290 
การแปลงค่างบการเงนิ 528,261 - 528,261 130,330 - 130,330 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 611,799 (8,597) 603,202 148,997 (2,377) 146,620 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2561 

 ก่อนภาษี ภาษีลด หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษีลด หลงัภาษี 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

การวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์       
   เมื่อเกษียณอายุ 8,834 (1,767) 7,067 2,441 (488) 1,953 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 8,834 (1,767) 7,067 2,441 (488) 1,953 

 
33 ก าไรต่อหุ้น 

 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักทีช่ าระแล้ว
และออกจ าหน่ายอยู่ในระหว่างปี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ก าไรส าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (พนับาท) 2,331,153 1,862,806 840,025 1,920,795 
หกั ดอกเบี้ยจ่ายสะสมส าหรบังวดของหุน้กูท้ีม่ ี  
   ลกัษณะคลา้ยทุน - สุทธจิากภาษ ี(พนับาท) (43,836) - (43,836) - 
ก าไรส าหรบัปีทีใ่ชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้  
   (พนับาท) 2,287,317 1,862,806 796,189 1,920,795 
     

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทีใ่ชค้ านวณ  
   ก าไรต่อหุน้ (พนัหุน้) 2,606,900 2,606,900 2,606,900 2,606,900 
     

ก าไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (บาท) 0.88 0.71 0.31 0.74 
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34 เงินปันผล 
 
พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี  
พ.ศ. 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท ส าหรบัหุ้นจ านวน 2,606,900,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 443.17 ล้านบาท เงินปันผล
ดงักล่าวไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แล้วในวนัที ่10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที ่13 สงิหาคม พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท มมีตอินุมตัใิห้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน
ส าหรบัปี พ.ศ. 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ส าหรบัหุ้นจ านวน 2,606,900,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 391.04 ล้านบาท  
เงนิปันผลดงักล่าวไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แล้วในวนัที ่10 กนัยายน พ.ศ. 2562 
 
พ.ศ. 2561 
 
เมื่อวนัที ่26 เมษายน พ.ศ. 2561 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ มมีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี พ.ศ. 2560 
ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 2,606,900,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 782.07 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าว 
ไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ในวนัที ่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 
เมื่อวนัที ่10 สงิหาคม พ.ศ. 2561 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท มมีตอินุมตัใิห้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน
ส าหรบัปี พ.ศ. 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ส าหรบัหุ้นจ านวน 2,606,900,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 391.04 ล้านบาท  
เงนิปันผลดงักล่าวไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แล้วในวนัที ่7 กนัยายน พ.ศ. 2561 
 

35 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
กลุ่มกจิการต้องเผชญิกบัความเสีย่งทางการเงนิทีส่ าคญัไดแ้ก่ ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ยและความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น  
โดยกลุ่มกจิการไดกู้้ยมืเงนิเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกจิซึง่ตอ้งจ่ายช าระคนืเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศและจ่ายช าระอตัราดอกเบี้ย
แบบลอยตวั 
 
กลุ่มกจิการใชเ้ครื่องมอือนุพนัธ์ทางการเงนิเพื่อลดความไม่แน่นอนของกระแสเงนิสดในอนาคตทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของ
อตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่น และเพื่อช่วยในการบรหิารสภาพคล่องของเงนิสด 
 
กลุ่มกิจการไม่อนุญาตให้มกีารใช้เครื่องมอืทางการเงนิที่มลีกัษณะเป็นการเก็งก าไร โดยการท าตราสารอนุพนัธ์ทุกประเภท 
ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของแต่ละบรษิทัในกลุ่มกจิการก่อน 
 
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มกจิการใชเ้ครื่องมอือนุพนัธ์ทางการเงนิดงัต่อไปนี้ ในการบรหิารความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ย
และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
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35 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ย 
 
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้เป็นสญัญาทีช่่วยในการบรหิารความเสีย่งทีเ่กดิจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ กลุ่มกจิการ 
ไดท้ าสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ดงัต่อไปนี้ 
 

 
สกลุเงิน เงินกู้ยืมระยะยาว 

มูลค่าตามสญัญาแลกเปล่ียน 
อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้แลกเปล่ียน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้าน ล้าน ล้าน ล้าน ร้อยละ ร้อยละ 

       

จากอตัราดอกเบีย้ลอยตวัเป็น 
   อตัราดอกเบีย้คงที ่

      

   - บาท 15,684.50 16,163.43 17,154.66 19,984.82 2.59 - 4.55 2.59 - 4.55 
   - ดอลลารส์หรฐัฯ 314.95 293.67 314.04 337.89 2.11 - 6.49 1.75 - 6.49 
       
จากอตัราดอกเบีย้คงทีเ่ป็น 
   อตัราดอกเบีย้ลอยตวั 

      

   - บาท - - - 1,079.24 - THBFIX 
   - ดอลลารส์หรฐัฯ - - - 17.16 - LIBOR 
 
มลูค่าตามสญัญาของสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ส าหรบัเงนิกูย้มืระยะยาวทีเ่หลอือยู่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 3,329.81 5,949.36 
ครบก าหนดเกนิกว่า 1 ปี 23,350.22 26,694.67 
 26,680.03 32,644.03 

 
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ 
 
สญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและสญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี้ยเป็นสญัญาทีช่่วย
ในการบรหิารความเสีย่งทีเ่กดิจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี้ย 
 
บรษิทัย่อยไดท้ าสญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าส าหรบัการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนส าหรบัการ 
ช าระเงินตามสัญญาก่อสร้าง สัญญาบริการระยะยาว และ  ข้อตกลงในการจัดหาวัสดุ และท าสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและอตัราดอกเบี้ยส าหรบัการจ่ายคนืเงนิกู้ยมืระยะยาว 
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35 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและสญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี้ย
จากสกุลเงนิต่างประเทศเป็นสกุลเงนิบาท มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 หน่วยสกลุเงินท้องถ่ิน หน่วยสกลุเงินบาท 

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

 ล้าน ล้าน ล้าน ล้าน 
     

ดอลลารส์หรฐัฯ 174.40 177.09 5,865.79 5,951.89 
เยน - 167.72 - 48.89 
 
มลูค่ายุตธิรรมสุทธขิองตราสารอนุพนัธท์างการเงนิสุทธ ิณ วนัทีใ่นงบการเงนิ มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

สญัญาทีเ่ป็นสนิทรพัย์   
   สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 33.86 
   สญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ 719.15 239.97 
   

สญัญาทีเ่ป็นหนี้สนิ   
   สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ (2,600.41) (1,756.90) 
   สญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า - (0.40) 
   สญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ - (25.44) 

 
มูลค่ายุติธรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตโดย
อ้างอิงจากเส้นอตัราผลตอบแทน (yield curve) ที่สงัเกตได้ ส่วนมูลค่ายุติธรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าและสญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย ก าหนดโดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัทีใ่นงบการเงนิ และคดิลดมลูค่าทีไ่ดก้ลบัมาเป็นมลูค่าปัจจุบนั ซึง่จดัอยู่ในขอ้มลูระดบัที ่2 
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36 การรวมธรุกิจ 
 
พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที ่13 มนีาคม พ.ศ. 2562 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ เซอร์วสิ (แหลมฉบงั) จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางออ้ม ซื้อส่วนไดเ้สยี
รอ้ยละ 100 ในหุน้สามญัของ GSPP1 ในราคา 3,300 ลา้นบาท ท าให ้GSPP1 มสีถานะเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการ การลงทุน
ดงักล่าวเป็นการรวมธุรกจิภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง การรวมธุรกจิ  
 
ตารางต่อไปนี้สรุปสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซื้อ GSPP1 และจ านวนของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและหนี้สนิทีร่บัมาซึง่รบัรู ้ณ วนัทีซ่ื้อกจิการ 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย ณ วนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  
 พนับาท 
  

เงนิสด 3,300,000 
  

มูลค่าท่ีรบัรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรบัสินทรพัยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรบัมา  
  

   เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 472,157 
   ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 689,111 
   อะไหล่และวสัดุส ารองคลงั 56,508 
   ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  1,976,536 
   สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 12,499 
   สทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 225,000 
   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 23,326 
   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 2,691 
   เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (439,125) 
   หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (42,273) 
   ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (19,017) 
   หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (114,605) 
สนิทรพัยท์ีส่ามารถระบุไดสุ้ทธิ 2,842,808 
ค่าความนิยม 457,192 
  

สินทรพัยส์ุทธิท่ีได้มาจากการซ้ือ 3,300,000 

 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ไดร้วมรายไดแ้ละก าไรของ GSPP1 นับตัง้แต่วนัที่ถูก
ซื้อเป็นจ านวน 2,420.68 ลา้นบาท และ 220.24 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
หาก GSPP1 ได้ถูกรวมในงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 จะแสดงรายไดจ้ านวน 44,633.26 ลา้นบาท และก าไรจ านวน 4,015.51 ลา้นบาท 
 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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36 การรวมธรุกิจ (ต่อ) 
 
พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

การจ าหน่ายส่วนได้เสียในบริษทัย่อยโดยไม่สูญเสียการควบคุม 
 
เมื่อวนัที่ 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส (แหลมฉบัง) จ ากัด ได้จ าหน่ายส่วนได้เสียร้อยละ 25 
ใน GSPP1 ในราคา 825 ล้านบาท มูลค่าตามบญัชขีองส่วนได้เสยีที่ไม่มอี านาจควบคุม (ส่วนได้เสยีร้อยละ 25) ของ GSPP1 
ณ วนัทีจ่ าหน่ายมจี านวน 869.39 ล้านบาท กลุ่มกจิการจงึรบัรูส้่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมเพิม่ขึน้จ านวน 869.39 ล้านบาท  
และส่วนของเจา้ของของบรษิทัใหญ่ลดลงจ านวน 44.39 ลา้นบาท 
 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของส่วนไดเ้สยีในความเป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ใน GSPP1 ในระหว่างปี สรุปไดด้งันี้ 
 
 พนับาท 
  

ราคาตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมที่จ าหน่ายไป 869,385 
สิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากส่วนไดส้่วนเสยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 825,000 
ส่วนของเจา้ของของบรษิทัใหญ่ลดลง 44,385 

 
พ.ศ. 2561  
 
เมื่อวนัที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษัทซื้อหุ้นสามญัเพิ่มจากผู้ร่วมค้าจ านวนร้อยละ 51 ของบริษัท บี.กริม ยนัฮี โซลาร์ 
เพาเวอร์ จ ากดั (“BGYSP”) เป็นจ านวนเงนิ 600 ล้านบาท การลงทุนดงักล่าวท าให้สดัส่วนของส่วนได้เสยีของกลุ่มกิจการใน 
BGYSP เพิม่ขึ้นจากร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 99.99 และ BGYSP เปลี่ยนสถานะจากการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ 
การลงทุนดงักล่าวเป็นการรวมธุรกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง
การรวมธุรกจิ ดงันัน้กลุ่มกจิการตอ้งวดัมลูค่ายุตธิรรมของส่วนไดเ้สยีทีถ่อือยู่จ านวนรอ้ยละ 49 ก่อนการรวมธุรกจิ ณ วนัทีซ่ื้อหุน้
เพิม่ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

 พนับาท 
  

มลูค่าตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีซึง่ถอือยู่ก่อนวนัทีซ่ื้อเงนิลงทุนเพิม่ 606,578 
มลูค่ายุตธิรรมของส่วนไดเ้สยีซึง่ถอือยู่ก่อนวนัทีซ่ื้อเงนิลงทุนเพิม่ 641,897 

ก าไรจากการวดัมลูค่ายุตธิรรมของส่วนไดเ้สยีทีถ่อือยู่ก่อนการรวมธุรกจิ 35,319 
 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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36 การรวมธรุกิจ (ต่อ) 
 
พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 
ตารางต่อไปนี้สรุปสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซื้อ BGYSP และจ านวนของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีไ่ดร้บัมาซึ่งรบัรู ้ณ วนัทีซ่ื้อกจิการ 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย ณ วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 พนับาท 
  

เงนิสด 600,000 
มลูค่ายุตธิรรมของส่วนไดเ้สยีใน BGYSP ซึง่ถอือยู่ก่อนวนัรวมธุรกจิ 641,897 

ส่ิงตอบแทนทัง้หมด 1,241,897 

 
มูลค่าท่ีรบัรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรบัสินทรพัยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรบัมา  
   เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 268,573 
   ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 121,419 
   อะไหล่และวสัดุส ารองคลงั 9,420 
   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 11 
   อาคาร และอุปกรณ์ 3,208,226 
   สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 291,701 
   สทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 429,301 
   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 164,548 
   เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (21,399) 
   หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (5,847) 
   เงนิกู้ยมื (2,942,449) 
   หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (41,320) 
สนิทรพัยท์ีส่ามารถระบุไดสุ้ทธิ 1,482,184 
ก าไรจากการซื้อธุรกจิในราคาต ่ากว่ามลูค่ายุตธิรรม 240,287 

รวม 1,241,897 

 
กลุ่มกจิการรบัรูก้ าไรทีเ่กดิจากการวดัมลูค่ายุตธิรรมของส่วนของเจา้ของทีถ่อืไวก่้อนการรวมธุรกจิจ านวน 35.32 ลา้นบาท และ
ก าไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมจ านวน 240.29 ล้านบาท รวมอยู่ในรายไดอ้ื่นในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ของกลุ่มกจิการ 
 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ไดร้วมรายได้และก าไรสุทธขิอง BGYSP นับตัง้แต่
วนัทีถู่กซื้อเป็นจ านวน 230.67 ลา้นบาท และ 14.53 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
หาก BGYSP ไดถู้กรวมในงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 จะแสดงรายไดจ้ านวน 36,818.19 ลา้นบาท และก าไรจ านวน 3,057.15 ลา้นบาท  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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37 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บุคคลและกิจการที่มคีวามสมัพนัธ์กบับริษัท ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยที่บุคคลหรอืกิจการนัน้มอี านาจควบคุมบริษัท  
ถูกควบคุมโดยบรษิทั หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัทีด่ าเนินธุรกิจการลงทุน บรษิทัร่วม การร่วมค้า 
และบุคคลหรือกิจการซึ่งมอีิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัเหนือบรษิัท ผู้บริหารส าคญัรวมทัง้กรรมการของบรษิัท ตลอดจน
สมาชกิในครอบครวัที่ใกล้ชดิกบับุคคลเหล่านัน้ และกจิการทีถู่กควบคุมหรอืถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านัน้ ถอืเป็นบุคคล
หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัซึ่งอาจมขีึน้ไดต้้องค านึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธ์
มากกว่ารปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 
 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(สงิคโปร)์ พทีอี.ี แอลทดี.ี และ คุณฮาราลด ์ลงิค ์ซึง่ถอืหุน้ในบรษิัท 
คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 33.99 และรอ้ยละ 24.30 ตามล าดบั และบรษิทัถูกควบคุมโดยคุณฮาราลด์ ลงิค์ ขอ้มูลของบรษิทัย่อย 
ของบรษิทัเปิดเผยในหมายเหตุ 13 
 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
37.1 รายได้และรายได้อ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายได้     
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า      
   บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุม     

      ของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 24,072 25,061 - - 
     

รายไดค้่าบรกิาร      
   บรษิทัย่อย - - 257,238 626,215 
   การร่วมคา้  4,000 8,620 4,000 8,620 
 4,000 8,620 261,238 634,835 
     

รายได้อ่ืน     
ดอกเบีย้รบั      
   บรษิทัย่อย - - 711,911 293,690 
   การร่วมคา้ 4,035 292 3,500 292 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น - 4,809 - 4,809 
 4,035 5,101 715,411 298,791 
     

เงินปันผลรบั     
   บรษิทัย่อย - - 950,676 1,662,939 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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37 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
37.2  ค่าใช้จ่าย  

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

การซื้อน ้าดบิ      
   บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุม     
      ของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 204,479 190,205 - - 
   ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุม     
      ของบรษิทัย่อย 60,101 55,635 - - 

 264,580 245,840 - - 

     
ดอกเบีย้จ่าย     
   บรษิทัย่อย - - - 404 
   บรษิทัร่วม 199,319 343,194 - - 
   กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่น 511 - - - 

 199,830 343,194 - 404 

     
ค่าเช่าและค่าบรกิารส านักงาน     

   กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 43,228 41,691 - - 

 
37.3  ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการค้า     
   บรษิทัย่อย - - 29,265 22,170 
   การร่วมคา้ 357 464 357 464 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 424 367 - - 
 781 831 29,622 22,634 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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37 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
37.3  ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ดอกเบีย้ค้างรบั     
   บรษิทัย่อย - - 1,111,911 524,792 
   การร่วมคา้ 1,984 292 1,449 292 
 1,984 292 1,113,360 525,084 
     

เงินปันผลค้างรบั     
   บรษิทัย่อย - - 441,002 703,358 
     

ลูกหน้ีอ่ืน     
   บรษิทัย่อย - - 211,620 193,098 
   การร่วมคา้ 28,477 43,016 22,016 43,010 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 4,048 63,994 - - 
 32,525 107,010 233,636 236,108 

 
37.4 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจ้าหน้ีการค้า     

   บรษิทัย่อย - - 29,334 - 
     

เจ้าหน้ีอ่ืน     
   บรษิทัย่อย - - 125,072 368,749 
   การร่วมคา้ 17 18 17 18 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 12,104 12,409 485 373 
 12,121 12,427 125,574 369,140 
     

ดอกเบีย้ค้างจ่าย     
   บรษิทัร่วม 80,298 207,777 - - 
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ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

105 

37 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
37.5 เงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บรษิทัย่อย - - 739,448 7,941,830 
การร่วมคา้ 218,273 18,240 132,228 18,240 
 218,273 18,240 871,676 7,960,070 
 
รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัในระหว่างปี มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม 18,240 207,000 7,960,070 5,087,756 
เงนิใหกู้ร้ะหว่างปี 2,111,073 18,240 8,159,993 4,035,307 
โอนเป็นเงนิใหกู้ร้ะยะยาว     
   แก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั - - (12,500,187) - 
โอนเป็นเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการอื่น - (179,000) - (179,000) 
รบัคนืเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้ (1,911,040) (28,000) (2,748,200) (983,993) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 218,273 18,240 871,676 7,960,070 

 
เงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ที่ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี  
(พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ MLR ลบส่วนเพิม่คงทีต่่อปี) เงนิใหกู้้ดงักล่าวมกี าหนดช าระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยเมื่อทวงถาม
และภายใน พ.ศ. 2563 
 
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิให้กู้ระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัใกล้เคยีงกบัราคาตามบญัช ีเนื่องจากผลกระทบของการคิดลด 
ไม่มสีาระส าคญั 
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37.6  เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

บริษทัย่อย   
ส่วนทีถ่งึก าหนดรบัช าระ - ภายในหนึ่งปี 453,570 237,052 
ส่วนทีถ่งึก าหนดรบัช าระ - เกนิกว่าหนึ่งปี 18,596,979 6,838,814 

 19,050,549 7,075,866 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

ณ วนัที ่1 มกราคม 7,075,866 1,137,948 
เงนิใหกู้ร้ะหว่างปี 998,383 6,296,317 
โอนจากเงนิใหกู้้ระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12,500,187 - 
รบัคนืเงนิใหกู้ร้ะยะยาว (1,519,485) (358,399) 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น (4,402) - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 19,050,549 7,075,866 

 
เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ที่ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐฯ  
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี และอัตรา MLR ลบส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีก าหนดช าระคืนเงินต้น 
และดอกเบีย้ตัง้แต่ พ.ศ. 2563 ถงึ พ.ศ. 2583 
 
มูลค่ายุติธรรมค านวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เป็นอัตราดอกเบี้ยตลาด  
ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มกิจการ โดยมูลค่าตามบญัชขีองเงนิให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
มมีลูค่าใกลเ้คยีงมลูค่ายุตธิรรม และอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 

 
37.7  เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ในระหว่างไตรมาสทีส่ีข่องปีพ.ศ. 2561 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งในประเทศเวยีดนามไดท้ าสญัญากู้ยมืเงนิระยะสัน้จากผูถ้อื
หุ้นในสกุลเงนิเวยีดนามดอง เป็นจ านวนเงนิรวม 3,800 ล้านเวยีดนามดอง (เทยีบเท่ากบั 5.31 ล้านบาท) เงนิกู้ยืม
ดงักล่าวมอีตัราดอกเบีย้คงที ่รอ้ยละ 5 ต่อปี มกี าหนดช าระคนืดอกเบีย้และเงนิตน้เมื่อทวงถาม  
 
ในระหว่างไตรมาสทีส่ีข่องปี พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ดงักล่าวทัง้จ านวน  
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37.8  เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

บรษิทัร่วม 2,384,500 3,558,000 
 

เมื่อวนัที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 กลุ่มกิจการได้ตกลงในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า 
(“สญัญา”) กบักองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(“กองทุนรวมฯ”) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
จดัหาเงนิทุนของกลุ่มกจิการ เงนิกูย้มืดงักล่าวมจี านวนทัง้สิน้ 6,202 ลา้นบาท 
 

ตามสญัญาดงักล่าว กลุ่มกจิการตกลงโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้าใหแ้ก่กองทุนรวมฯ ซึ่งครอบคลุม
ระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถงึวนัที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2565 เงนิต้นและดอกเบี้ยมกี าหนดช าระคนื 
ทุก ๆ รอบระยะเวลาหกเดอืน สญัญาดงักล่าวมวีนัสิ้นสุด วนัที่ 16 กนัยายน พ.ศ. 2562 ส าหรบับรษิัทอมตะ บี.กรมิ 
เพาเวอร์ 1 จ ากดั และวนัที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2565 ส าหรบับรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 2 จ ากดั ซึ่งดอกเบี้ยจะถูก
ค านวณโดยองิกบัผลประกอบการและกระแสเงนิสดคงเหลอืในแต่งวดของโรงไฟฟ้าของแต่ละบรษิทัย่อย หกัดว้ยจ านวน
เงนิตน้ทีจ่ะตอ้งจ่ายช าระคนืในแต่ละงวดซึง่ถูกก าหนดไวภ้ายใตเ้งื่อนไขในสญัญา 
 

ตามเงื่อนไขในสญัญา เมื่อครบวนัสิ้นสุดของสญัญาหากมจี านวนที่คา้งช าระแก่กองทุนรวมฯ ตามสญัญาอยู่ ใหถ้อืว่า
ภาระหนี้สนิของกลุ่มกจิการบนส่วนทีค่า้งอยู่ดงักล่าวเป็นอนัสิ้นสุดลง 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 3,558,000 4,085,000 
จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (1,173,500) (527,000) 
ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 2,384,500 3,558,000 
 

ระยะเวลาครบก าหนดของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั แสดงไดด้งันี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 608,500 883,000 
ครบก าหนดเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 1,776,000 2,675,000 
 2,384,500 3,558,000 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มลูค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มจี านวน 2,616.85  
ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 4,175.22 ลา้นบาท) ซึง่ค านวณจากประมาณการกระแสเงนิสดทีต่อ้งจ่ายในอนาคต และคดิลด
ดว้ยอตัราทีส่ะทอ้นความเสีย่งของบรษิทัย่อย ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 5.07 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 4.86 ถงึรอ้ยละ 5.08 
ต่อปี) ขอ้มลูอยู่ในระดบั 3 ของล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม  
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37.9 ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 
 

ผู้บริหารส าคญัของบริษัท รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะท าหน้าที่ในระดบับริหารหรือไม่) และคณะผู้บริหารระดบัสูง 
ค่าตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายส าหรบัผูบ้รหิารส าคญั มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 109,408 112,888 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,332 8,099 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 11 12 
ผลประโยชน์ของผูบ้รหิารส าคญัทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 9,448 9,448 
 120,199 130,447 

 

38 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 

เมื่อวนัที ่16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิการประกาศโครงการค่าตอบแทนพเิศษแก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มกจิการ 
ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รบัสทิธิน าค่าตอบแทนพเิศษไปซื้อหุ้นที่บริษัทเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปครัง้แรก (หุ้น IPO)  
ทีร่าคาเสนอขายครัง้แรก ทัง้นี้ก าหนดใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการตอ้งท าสญัญากบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยของบรษิทั โดยตอ้งเป็นพนักงาน
ของบรษิทัต่อไปอกี 4 ปีปฏทินิ (ระยะเวลาตามเงื่อนไขบรกิาร) หากพนักงานลาออกก่อนครบระยะเวลาตามเงื่อนไข พนักงานจะ
ถูกบงัคบัใหข้ายหุน้ทัง้หมดแก่บุคคลอื่นในตลาดและตอ้งคนืเงนิทัง้จ านวนใหแ้ก่บรษิทั 
 

รายการเคลื่อนไหวของจ านวนหุน้ภายใตโ้ครงการค่าตอบแทนพเิศษ มดีงันี้ 

 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น 
   

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 10,516,700 1,068,100 
ไดร้บัสทิธ ิ (90,900) - 
จ านวนทีถู่กยกเลกิเน่ืองจากการไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไขบรกิาร (189,400) - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 10,236,400 1,068,100 
   

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 10,236,400 1,068,100 
ไดร้บัสทิธ ิ (151,300) - 
จ านวนทีถู่กยกเลกิเน่ืองจากการไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไขบรกิาร (73,200) - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 10,011,900 1,068,100 
 

มลูค่ายุตธิรรมของหุน้ทีใ่ห ้ณ วนัทีใ่หส้ทิธ ิประเมนิโดยใชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสด มมีลูค่า 16.50 บาทต่อหุน้ ขอ้มลูส าคญัทีใ่ชใ้น
การค านวณคอืประมาณการกระแสเงนิสดอสิระในอนาคตของกลุ่มกจิการ  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

109 

38 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (ต่อ) 
 

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามวธิคีดิลดกระแสเงนิสด มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 
  

อตัราดอกเบีย้ทีป่ราศจากความเสีย่ง รอ้ยละ 3 
ส่วนชดเชยความเสีย่ง รอ้ยละ 8 
เบตา้ 0.79 
 

จ านวนเงนิส าหรบัโครงการค่าตอบแทนพเิศษทีร่บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบแสดงฐานะการเงนิ - - 16,140 17,763 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานโดยใชหุ้น้เป็น     
   เกณฑท์ีร่บัรูเ้ขา้ก าไรจากการด าเนินงาน 46,866 47,237 2,650 2,650 
กลบัรายการทุนส ารองอื่น - การจ่ายโดยใช ้
   หุน้เป็นเกณฑ์     
      - ไดร้บัสทิธ ิ (2,421) (2,413) - - 
      - จ านวนทีถู่กยกเลกิเน่ืองจากไม่ปฏบิตัติาม 
         เงื่อนไขบรกิาร (1,774) (1,418) - - 

 

39 ภาระผกูพนัและสญัญาท่ีมีสาระส าคญั 
 

39.1 ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

ภาระผกูพนัทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทุนทีม่อียู่ ณ วนัทีใ่นงบการเงนิ แต่ไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงันี้ 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ภาระผกูพนัทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทุนส าหรบัการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า และซื้อเครื่องจกัรและอุปกรณ์ ซึง่
ไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงันี้ 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 
   

สกุลเงนิบาท 2,145,178 113,400 
สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 49,255 503,256 
สกุลเงนิยูโร - 535 
สกุลเงนิเวยีดนามดอง 5,435,615 32,264,202 
สกุลเงนิกบี 667,638 2,291,502 
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39 ภาระผกูพนัและสญัญาท่ีมีสาระส าคญั (ต่อ) 
 
39.2 ภาระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูมดัตามสญัญาเช่าด าเนินงาน - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 

 
ยอดรวมของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าด าเนินงานทีไ่ม่สามารถยกเลกิได ้มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 84,657 97,454 8,350 6,932 
ครบก าหนดเกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 193,994 143,420 10,991 10,748 
ครบก าหนดเกนิ 5 ปี 950,777 468,149 - - 
 1,229,428 709,023 19,341 17,680 

 
39.3 ภาระผกูพนัภายใต้หนังสือสญัญาค า้ประกนั และ Standby letter of credit 

 
 สกลุเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ล้าน) พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

      
หนังสอืค ้าประกนัการเรยีกช าระค่า      
   หุน้สามญั บาท 119.83 482.71 44.83 180.58 
หนังสอืค ้าประกนัการยื่นประมลูงาน      
   โครงการโรงไฟฟ้า บาท 300.00 300.00 300.00 300.00 
หนังสอืค ้าประกนัใหก้บัการไฟฟ้า         
   ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.)       
   ตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า      
   (หมายเหตุ 39.4) บาท 3,462.56 3,031.19 334.12 180.00 
หนังสอืค ้าประกนัใหก้บัการไฟฟ้า      
   ส่วนภูมภิาค (กฟภ.) บาท 93.79 131.19 7.20 7.20 
หนังสอืค ้าประกนัใหก้บัการไฟฟ้า ดอลลาร์     
   ประเทศกมัพชูา สหรฐัฯ 0.29 - - - 
หนังสอืค ้าประกนัใหก้บั      
   องคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ บาท 164.38 212.38 164.38 212.38 
หนังสอืค ้าประกนัใหก้บัส านักงาน      
   คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน บาท - 12.00 - 12.00 
หนังสอืค ้าประกนัใหก้บัสหกรณ์      
   การเกษตร บาท 2.20 - 2.20 - 
หนังสอืค ้าประกนัสญัญาก่อสรา้งโรงไฟฟ้า บาท 250.00 250.00 250.00 250.00 
หนังสอืค ้าประกนัสญัญาก่อสรา้งโรงไฟฟ้า ดอลลาร์     
 สหรฐัฯ 223.53 200.95 223.53 200.95 
หนังสอืค ้าประกนัเพื่อวตัถุประสงค์อื่น บาท 23.38 15.38 6.00 - 
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39 ภาระผกูพนัและสญัญาท่ีมีสาระส าคญั (ต่อ) 
 

39.4 สญัญาท่ีมีสาระส าคญั  
 
สญัญาซื้อขายไฟฟ้า 
 
ภายในประเทศ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  (“PPA”) ทัง้หมด 43 สัญญา (พ.ศ. 2561 :  
41 สัญญา) ที่ท ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้า  
นครหลวง (กฟน.) ปัจจุบนั กลุ่มกจิการได้เริม่ด าเนินการเชงิพาณิชย์แล้วทัง้สิ้น 39 สญัญา (พ.ศ. 2561 : 36 สญัญา) 
สญัญาซื้อขายไฟฟ้าของกลุ่มกจิการ สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 
 

 ระบบการผลิต
ไฟฟ้า 

กิจการ จ านวนสญัญา 
ก าลงัการ
ผลิตไฟฟ้า 
(MW) 

เง่ือนไขท่ีก าหนดในสญัญา 

เริม่ด าเนินการ
เชงิพาณิชย์

แลว้ 

โรงไฟฟ้าพลงัความ
รอ้นร่วม 

บรษิทัย่อย 16 1,951.4 

  สญัญาดงักล่าวมอีายุ 21 ถงึ 25 ปี นับตัง้แต่วนัเริม่ต้น 
ซื้อขายไฟฟ้า (“COD”) โดยบริษัทย่อยต้องปฏิบัติ 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน PPA ทัง้นี้ บรษิทัย่อยได้ยื่น
หนังสือค ้าประกันจากธนาคารเพื่อเป็นหลักประกัน 
การปฏิบัติตาม PPA และจะได้รับคืนหลักประกัน
ดงักล่าวเมื่อครบอายุสญัญา (หมายเหตุ 39.3) 

โรงไฟฟ้าขยะ
อุตสาหกรรม 

การร่วมคา้ 1 4 
  สญัญาดงักล่าวมอีายุ 20 ปี นับตัง้แต่ COD โดย
กจิการร่วมคา้ตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขทีก่ าหนดใน 
PPA 

โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์ 

บรษิทั 4 18.6 
  สญัญาดงักล่าวมอีายุ 25 ปี นับตัง้แต่ COD โดยกลุ่ม
กจิการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขทีก่ าหนดใน PPA บรษิทัย่อย 12 80 

การร่วมคา้ 6 46.5 

อยู่ในระหว่าง
การพฒันา 

โรงไฟฟ้าพลงัความ
รอ้นร่วม 

บรษิทัย่อย 2 240 

  สญัญาดงักล่าวมอีายุ 25 ปี นับตัง้แต่ COD โดยบรษิทั
ย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน  PPA ทัง้นี้  
บริษัทย่อยได้ยื่นหนังสือค ้าประกันจากธนาคารเพื่อ
เป็นหลกัประกนัการปฏบิตัิตาม PPA และจะได้รบัคนื
หลักประกันดังกล่าวเมื่อครบอายุสัญญา (หมายเหตุ 
39.3) 

โรงไฟฟ้าพลงังาน
ลม 

บรษิทัย่อย 2 16 
  สญัญาดงักล่าวมอีายุ 5 ปี และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี
โดยอตัโนมตั ิจนกว่าจะมกีารยุตสิญัญา 
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39 ภาระผกูพนัและสญัญาท่ีมีสาระส าคญั (ต่อ) 
 
39.4 สญัญาท่ีมีสาระส าคญั (ต่อ) 

 
สญัญาซื้อขายไฟฟ้า (ต่อ) 
 
ต่างประเทศ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าในต่างประเทศทัง้หมด 11 สญัญา (พ.ศ. 2561 :  
9 สญัญา) ที่ท ากบัรฐัวสิาหกิจไฟฟ้าลาว (“EDL”) รฐัวสิาหกิจไฟฟ้าเวยีดนาม (“EVN”) และรฐัวสิาหกิจไฟฟ้ากมัพูชา 
(“EAC”)  ปัจจุบนักลุ่มกจิการไดเ้ริม่ด าเนินการเชงิพาณิชย์แล้วทัง้สิ้น 4  สญัญา (พ.ศ. 2561 : 1 สญัญา) สญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้าในต่างประเทศของกลุ่มกจิการ สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 
 

 ระบบการผลิต
ไฟฟ้า 

กิจการ 

ประเทศท่ี 
จดทะเบียน

จดัตัง้ 
จ านวน
สญัญา 

ก าลงัการ
ผลิต
ไฟฟ้า 
(MW) 

เง่ือนไขท่ีก าหนดในสญัญา 

เริม่ด าเนินการ 

เชงิพาณิชย์
แลว้ 

โรงไฟฟ้าพลงัน ้า บรษิทัย่อย สปป.ลาว 2 35.1 

   บริษัทย่อยในต่างประเทศได้รับสัมปทาน
จากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (รฐับาลแห่งสปป. ลาว) ใน
การก่อสร้า ง เ ป็นเจ้าของ  และด า เนิ น
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า เพื่อผลติและขาย
ไฟฟ้าให้แก่ EDL สมัปทานดงักล่าวมอีายุ 50 
ปี นับจากวันที่ในสัญญาสัมปทาน และหลัง
ครบก าหนดบรษิทัย่อยจะต้องโอนกรรมสทิธิ ์
ในโครงการคนืแก่รฐับาลแห่งสปป.ลาว ตาม
เงื่อนไขของสญัญาสมัปทานขา้งต้น บรษิทั
ย่ อ ย ได้ท า  PPA กับ  EDL โ ดยสัญญา
ดงักล่าวมอีายุ 25 ปีนับจาก COD 

โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์ 

บรษิทัย่อย ประเทศ
เวยีดนาม 

2 677 
  สญัญาดงักล่าวมอีายุ 20 ปี นับตัง้แต่ COD 
โดยบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
ก าหนดใน PPA 

อยู่ในระหว่าง 
การพฒันา 

โรงไฟฟ้าพลงัน ้า บรษิทัย่อย สปป.ลาว 6 127.5 

   บริษัทย่อยในต่างประเทศได้รับสัมปทาน
จากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (รฐับาลแห่งสปป. ลาว) ใน
การก่อสร้า ง เ ป็นเจ้าของ  และด า เนิ น
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า เพื่อผลติและขาย
ไฟฟ้าให้แก่ EDL สมัปทานดงักล่าวมอีายุ 50 
ปี นับจากวันที่ในสัญญาสัมปทาน และหลัง
ครบก าหนดบรษิทัย่อยจะต้องโอนกรรมสทิธิ ์
ในโครงการคนืแก่รฐับาลแห่งสปป.ลาว ตาม
เงื่อนไขของสญัญาสมัปทานขา้งต้น บรษิทั
ย่ อ ย ได้ท า  PPA กับ  EDL โ ดยสัญญา
ดงักล่าวมอีายุ 25 ปีนับจาก COD 

โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์ 

บรษิทัย่อย 
ประเทศ
กมัพชูา 

1 30 
  สญัญาดงักล่าวมอีายุ 20 ปี นับตัง้แต่ COD 
โดยบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
ก าหนดใน PPA 
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39 ภาระผกูพนัและสญัญาท่ีมีสาระส าคญั (ต่อ) 
 
39.4 สญัญาท่ีมีสาระส าคญั (ต่อ) 

 
สญัญาซื้อขายก๊าซ 
 
ก) บรษิทัย่อยจ านวนสบิหกแห่งไดท้ าสญัญาซื้อขายก๊าซกบับรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยสญัญามอีายุ 21 - 25 

ปี นับจากวนัเริม่ซื้อขาย โดยปรมิาณการซื้อขายและราคาก๊าซใหเ้ป็นไปตามที่ระบุไวใ้นสญัญา ซึ่งคู่สญัญาสามารถ
ต่ออายุไดต้ามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

 
สญัญาซื้อขายน ้า 
 
ข) บรษิัทย่อยจ านวนสบิหกแห่งได้ท าสญัญาซื้อขายน ้ากบัผู้ขายในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อน าน ้ามาใช้ในการผลิต

กระแสไฟฟ้า สญัญามอีายุ 21 และ 25 ปี และสามารถต่ออายุไดต้ามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 
 
สญัญาอืน่ 
 
ค) บรษิทัย่อยจ านวนสบิเอด็แห่งไดเ้ขา้ท าสญัญาซ่อมบ ารุงระยะยาวส าหรบัอุปกรณ์โรงไฟฟ้า โดยสญัญามรีะยะเวลา  

8 และ 9 ปี นับจากวนัทีเ่ริม่ซื้อขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์และสามารถต่ออายุไดต้ามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 
 
เมื่อวนัที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2561 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดต้กลงขยายอายุสญัญาซ่อมบ ารุงระยะยาวส าหรบัอุปกรณ์
โรงไฟฟ้า จากเดมิสญัญามรีะยะเวลา 8 ปี เป็น 22 ปี นับจากวนัที่เริม่ซื้อขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ โดยมกีารปรบั
มลูค่าสญัญาดงักล่าวเพิม่ขึน้อกี 270.54 ลา้นโครนสวเีดน และ 87.44 ลา้นบาท 
 
เมื่อวนัที ่29 มถิุนายน พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยสีแ่ห่งไดต้กลงขยายอายุสญัญาซ่อมบ ารุงระยะยาวส าหรบัอุปกรณ์
โรงไฟฟ้า จากเดมิสญัญามรีะยะเวลา 8 ปี เป็น 15 ปี และ 22 ปี นับจากวนัทีเ่ริม่ซื้อขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ โดยมี
การปรบัมลูค่าสญัญาดงักล่าวเพิม่ขึน้อกี 818.62 ลา้นโครนสวเีดน และ 265.21 ลา้นบาท 
 
เมื่อวนัที ่30 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยหนึ่งแห่งไดต้กลงขยายอายุสญัญาซ่อมบ ารุงระยะยาวส าหรบัอุปกรณ์
โรงไฟฟ้า จากเดมิสญัญามรีะยะเวลา 8 ปี เป็น 15 ปี นับจากวนัที่เริม่ซื้อขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ โดยมกีารปรบั
มลูค่าสญัญาดงักล่าวเพิม่ขึน้อกี 137.33 ลา้นโครนสวเีดน และ 44.16 ลา้นบาท 
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39 ภาระผกูพนัและสญัญาท่ีมีสาระส าคญั (ต่อ) 
 
39.4 สญัญาท่ีมีสาระส าคญั (ต่อ) 

 
สญัญาอืน่ (ต่อ) 
 
ง) เมื่อวนัที ่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 บรษิทัย่อยไดต้กลงในสญัญาจะซื้อจะขายทีด่นิรวม 33 สญัญา จากผูจ้ะขาย

ที่ดินจ านวนสองราย โดยสญัญาจะซื้อจะขายที่ดินดงักล่าวมีมูลค่าที่ดินรวมทัง้สิ้น 8,277.25 ล้านบาท โดยมี
วตัถุประสงค์ในการใช้ที่ดินดงักล่าวเพื่อการพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบติดตัง้บน
พื้นดนิจ านวน 33 โครงการของบรษิทัย่อยในอนาคต โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยดงักล่าวมี
เงนิมดัจ าค่าซื้อที่ดนิภายใต้สญัญาจะซื้อจะขายที่ดนิคงเหลอืเป็นจ านวนเงนิรวม 450.52 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 
450.52 ล้านบาท) ทัง้นี้บรษิทัย่อยมสีทิธไิดร้บัเงนิมดัจ าค่าจะซื้อจะขายที่ดนิดงักล่าวคนืจากผู้จะขายหากการซื้อ
ขายทีด่นิตามสญัญาโครงการหนึ่งโครงการใดเช่นนัน้ไม่สามารถไดร้บัการด าเนินการในทา้ยสุด 

 
จ) บริษัทตกลงในสัญญาผู้สนับสนุนโครงการเพื่อค ้าประกันเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทย่อยภายใต้วงเงินกู้ยืมจ านวน  

29.12 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 
 

ฉ) ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการได้เข้าท าสญัญาร่วมลงทุนให้สทิธิขายไฟฟ้ากบัองค์การทหารผ่านศึกและ
สหกรณ์ภาคการเกษตรภายใต้โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนพื้นดนิส าหรบัหน่วยงาน
ราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 เป็นจ านวนรวม 7 โครงการซึ่งมีก าลังการผลิตรวมทัง้สิ้น  
30.83 เมกะวตัต์ ภายใต้สญัญาร่วมลงทุนดงักล่าวกลุ่มกจิการจะต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างและขอ้ก าหนดตามที่
ระบุไวใ้นสญัญา 

 
ช) เมื่อวนัที่ 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บรษิัทย่อยทางตรงแห่งหนึ่งในประเทศลาวได้ตกลงในสญัญาแสดงเจตจ านง 

ในการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยอีกร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมดของบริษัท โดยบริษัทย่อยทางตรง 
ไดจ้่ายเงนิมดัจ าจ่ายล่วงหน้าส าหรบัการลงทุนดงักล่าวเป็นจ านวน 2 ลา้นดอลลารส์หรฐั เทยีบเท่ากบั 60.31 ลา้นบาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2561 : จ านวน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบเท่ากับ 64.90 ล้านบาท)  
(หมายเหตุ 20) ทัง้นี้บรษิัทย่อยทางตรงมสีทิธิได้รบัเงินมดัจ า พร้อมทัง้ดอกเบี้ยคนืจากผู้จะขาย หากผู้จะขาย  
ไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

 
ซ) เมื่อวนัที่ 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยสองแห่งได้ตกลงในสญัญาจะซื้อจะขายที่ดินรวม 2 สญัญาจาก 

ผู้จะขายที่ดินรายหนึ่ง โดยสญัญาจะซื้อจะขายที่ดินดงักล่าวมีมูลค่าที่ดิน รวมทัง้สิ้น 387.15 ล้านบาท โดยมี
วตัถุประสงค์ในการใช้ที่ดินดงักล่าวเพื่อการพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนร่วมในอนาคต  
โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยสองแห่งดงักล่าวมเีงนิมดัจ าค่าซื้อทีด่นิภายใตส้ญัญาจะซื้อจะขาย
ทีด่นิคงเหลอืเป็นจ านวนเงนิรวม 193.57 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 193.57 ลา้นบาท)ทัง้นี้บรษิทัย่อยสองแห่งมสีทิธิ
ไดร้บัเงนิมดัจ าดงักล่าวคนืจากผูจ้ะขายหากการซื้อขายทีด่นิตามสญัญาไม่สามารถไดร้บัการด าเนินการในทา้ยสุด 
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39 ภาระผกูพนัและสญัญาท่ีมีสาระส าคญั (ต่อ) 
 

39.4 สญัญาท่ีมีสาระส าคญั (ต่อ) 
 

สญัญาอืน่ (ต่อ) 
 

ฌ) เมื่อวนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดต้กลงในสญัญาจะซื้อจะขายทีด่นิจากผูจ้ะขายทีด่นิรายหนึ่ง 
โดยสญัญาจะซื้อจะขายทีด่นิดงักล่าวมมีลูค่าทีด่นิรวมทัง้สิน้ 16.66 ลา้นบาท โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
บรษิทัย่อยดงักล่าวไดจ้่ายช าระเงนิค่าซื้อทีด่นิเตม็จ านวนแลว้ และอยู่ระหว่างการจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ 
 

ญ) ในระหว่างปี 2562 บริษัทย่อยสองแห่งได้ตกลงในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจากผู้จะขายที่ดินรายหนึ่ ง  
โดยสญัญาจะซื้อจะขายที่ดนิดงักล่าวมมีูลค่าที่ดนิรวมทัง้สิ้น 312.00 ล้านบาท โดยมวีตัถุประสงค์ในการใช้ที่ดนิ
ดงักล่าวเพื่อการพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนร่วมในอนาคต โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยสองแห่งดงักล่าวมเีงนิมดัจ าค่าซื้อทีด่นิภายใต้สญัญาจะซื้อจะขายทีด่นิคงเหลอืเป็นจ านวน
เงนิรวม 31.20 ล้านบาท ทัง้นี้บรษิัทย่อยสองแห่งมสีทิธิได้รบัเงนิมดัจ าดงักล่าวคนืจากผูจ้ะขายหากการซื้อขาย
ทีด่นิตามสญัญาไม่สามารถไดร้บัการด าเนินการในทา้ยสุด 
 

ฎ) เมื่อวนัที ่28 พฤศจกิายน 2562 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดต้กลงในสญัญาจะซื้อจะขายทีด่นิจากผูจ้ะขายทีด่นิรายหนึ่ง 
โดยสญัญาจะซื้อจะขายที่ดินดงักล่าวมีมูลค่าที่ดินรวมทัง้สิ้น 6.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (เทียบเท่ากับ 199.82                 
ลา้นบาท) โดยมวีตัถุประสงค์ในการใชท้ีด่นิดงักล่าวเพื่อการพฒันาโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ใน
อนาคต โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยดงักล่าวไดจ้่ายช าระเงนิค่าซื้อทีด่นิเตม็จ านวนแล้ว และ
อยู่ระหว่างการจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธ ิ

 
40 การส่งเสริมการลงทุน 

 
กลุ่มกิจการได้รบับตัรส่งเสรมิการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (“BOI”) ส าหรบัการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าและการผลติไอน ้า โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยทัง้ยีส่บิสองบรษิทัจะไดร้บัสทิธิและประโยชน์จากการได้รบัยกเว้นภาษี
และอากรต่างๆ หลายประการตามทีร่ะบุในบตัรส่งเสรมิการลงทุน รวมทัง้การไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธ ิ
ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบัการส่งเสรมิและมีก าหนดเวลา 8 ปีนับแต่วนัที่เริม่มีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ 
กจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนถูกก าหนดใหป้ฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดทีร่ะบุไว้ในบตัรส่งเสรมิการลงทุน รวมไปถงึ
บรษิทัย่อยหา้แห่งทีต่ัง้อยู่ในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว และบรษิทัย่อยสองแห่งทีต่ัง้อยู่ในประเทศเวยีดนามไดร้บั
บตัรส่งเสรมิการลงทุนจากหน่วยงานที่ส่งเสรมิการลงทุนภายในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว และภายในประเทศ
เวียดนาม ตามล าดบั ส าหรบัการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าซึ่งได้รบัสิทธิและประโยชน์  
จากการได้รับยกเว้นภาษีและอากรต่างๆ ตามรายละเอียดในบัตรส่งเสริมการลงทุนและมีก าหนดเวลาตัง้แต่ 3 - 13 ปี 
ตามหน่วยงานทีเ่ป็นผูอ้อกบตัรส่งเสรมิการลงทุนภายในประเทศของบรษิทัย่อยในแต่ละแห่ง 
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41 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 
 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 บริษัท บ่อทองวินฟาร์ม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรง ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300  
ล้านบาท เป็น 426 ล้านบาท โดยออกหุน้สามญัเพิม่จ านวน 12,600,000 หุน้ ในราคาทีต่ราไว ้10 บาทต่อหุน้ บรษิทัจ่ายช าระ
ค่าหุน้ดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดมิในราคา 2.5 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวน 23.31 ลา้นบาท 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

