
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท บี.กรมิ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย และข้อมูล 
ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและ
งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดหกเดอืน
สิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกิจการเป็นผู้รบัผดิชอบในการ
จดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง 
การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูล 
ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใชว้ธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผูร้บัผดิชอบด้านการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจ้าไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรณุไพโรจนกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445  
กรุงเทพมหานคร 
13 สงิหาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 18,565,815 21,161,170 5,426,491 8,705,265

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการเบกิถอนภายในหนึงปี 421,070 391,876 - -

เงนิฝากประจาํทคีรบกําหนดเกนิกว่า 3 เดอืน 1,885,324 2,109,780 501,020 1,013

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื - สุทธิ 8 7,485,030 7,156,109 2,704,775 2,676,064

เงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการอนื 511,748 498,562 132,075 128,900

เงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 20.5 168,552 218,273 1,284,939 871,676

เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการอนื

ทถีงึกําหนดรบัชาํระภายในหนึงปี 70,132 68,422 70,132 68,422

เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั

ทถีงึกําหนดรบัชาํระภายในหนึงปี 20.6 - - 453,570 453,570

อะไหล่และวสัดุสาํรองคลงั - สุทธิ 1,035,232 968,654 - -

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 7 6,168 - - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 835,859 920,263 39,879 44,728

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 30,984,930 33,493,109 10,612,881 12,949,638

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการเบกิถอนเกนิกว่าหนึงปี 126,325 129,080 - -

เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการอนื 65,868 136,578 65,868 136,578

เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 20.6 - - 21,204,565 18,596,979

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 9 - - 9,587,458 9,553,812

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 10 (ก) 669,766 816,249 - -

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 10 (ข) 689,584 714,294 522,376 522,376

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 4,902 4,902 - -

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 76,887,525 72,131,623 660,279 674,293

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 11 912,183 - 148,575 -

ค่าความนิยม 457,192 457,192 - -

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธิ 11 12,051,149 10,450,902 556,983 566,647

เงนิมดัจาํค่าซอืทดีนิ 570,262 891,773 - -

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 7 247,154 - - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 269,914 134,487 8,666 6,427

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 2,229,985 2,332,616 39,950 27,062

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 95,181,809 88,199,696 32,794,720 30,084,174

รวมสินทรพัย์ 126,166,739 121,692,805 43,407,601 43,033,812

กรรมการ _____________________________________

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ - 3,000,000 - 3,000,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 12 18,904,228 18,253,752 246,699 296,428

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการอนื 37,792 36,020 37,792 36,020

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 13 1,195,138 832,972 - -

ส่วนของหุน้กูท้ถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 14 1,498,124 2,697,953 499,897 499,726

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั

ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 20.7 648,000 608,500 - -

ส่วนของหนีสนิตามสญัญาเช่าทถีงึกําหนดชาํระ

ภายในหนึงปี 65,312 - 11,889 -

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 7 35,011 - - -

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 154,498 80,401 - -

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 264,846 322,146 2,462 11,172

รวมหนีสินหมนุเวียน 22,802,949 25,831,744 798,739 3,843,346

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 13 30,010,943 24,017,679 3,000,000 -

หุน้กู ้- สุทธิ 14 28,810,473 29,801,948 14,129,945 14,122,307

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 20.7 1,452,000 1,776,000 - -

หนีสนิตามสญัญาเช่า 886,811 - 127,203 -

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 7 3,906,921 - - -

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 158,721 203,214 - -

ประมาณการหนีสนิขนัตาํทตีอ้งจ่าย 

ตามสญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้า 296,584 301,326 239,566 243,425

ประมาณการหนีสนิการรอืถอนสนิทรพัย์ 320,225 315,321 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 436,867 404,718 43,329 32,136

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 308,567 363,592 - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 66,588,112 57,183,798 17,540,043 14,397,868

รวมหนีสิน 89,391,061 83,015,542 18,338,782 18,241,214

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 

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

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

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

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 9,644,040 9,644,040 9,644,040 9,644,040

หุน้กูด้อ้ยสทิธทิมีลีกัษณะคลา้ยทุน 7,951,674 7,951,674 7,951,674 7,951,674

สาํรองหุน้เพอืโครงการผลประโยชน์พนักงานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ (160,082) (160,190) (76,993) (77,101)

ทุนสาํรองอนื - การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 145,193 123,005 69,795 60,067

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 334,427 334,427 334,427 334,427

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,249,779 5,993,594 1,932,076 1,665,691

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ (2,632,669) (955,949) - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 26,746,162 28,144,401 25,068,819 24,792,598

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 10,029,516 10,532,862 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 36,775,678 38,677,263 25,068,819 24,792,598

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 126,166,739 121,692,805 43,407,601 43,033,812

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 11,243,117 10,683,377 119,354 95,684

รายไดจ้ากการกอ่สรา้งภายใต้ขอ้ตกลงสมัปทาน - 182,645 - -

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 11,243,117 10,866,022 119,354 95,684

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (9,033,096) (8,735,851) (79,383) (38,053)

ตน้ทุนการกอ่สรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน - (161,779) - -

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (9,033,096) (8,897,630) (79,383) (38,053)

กาํไรขนัต้น 2,210,021 1,968,392 39,971 57,631

รายไดอ้นื 76,183 69,374 531,794 706,394

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (485,682) (415,105) (71,772) (77,500)

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลยีน 201,614 (26,260) (47,389) (16,334)

ตน้ทุนทางการเงนิ (326,614) (516,639) (163,170) (162,732)

สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 26,562 20,333 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,702,084 1,100,095 289,434 507,459

ภาษเีงนิได้ (20,474) (61,666) 241 708

กาํไรสาํหรบังวด 1,681,610 1,038,429 289,675 508,167

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อืน :

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุน

   ในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของ

สญัญาอนุพนัธเ์พอืป้องกนัความเสยีง - สุทธจิากภาษี 96,258 - - -

การจดัประเภทรายการจากสาํรองกจิกรรม

ป้องกนัความเสยีงไปยงักาํไรขาดทนุ - สุทธจิากภาษี 139,557 - - -

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่งบการเงนิ (407,769) (267,053) - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,509,656 771,376 289,675 508,167

การแบ่งปันกาํไร

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,017,129 625,806 289,675 508,167

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 664,481 412,623 - -

1,681,610 1,038,429 289,675 508,167

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 772,707 369,009 289,675 508,167

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 736,949 402,367 - -

1,509,656 771,376 289,675 508,167

กาํไรต่อหุ้น บาท บาท บาท บาท

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.35 0.24 0.07 0.19

ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

5



บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 22,466,040 20,833,959 209,570 166,939

รายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน - 288,821 - -

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 22,466,040 21,122,780 209,570 166,939

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (17,943,480) (17,200,004) (136,891) (75,379)

ตน้ทุนการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน - (255,353) - -

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (17,943,480) (17,455,357) (136,891) (75,379)

กาํไรขนัต้น 4,522,560 3,667,423 72,679 91,560

รายไดอ้นื 168,524 117,258 1,467,445 873,538

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (961,877) (764,266) (190,910) (126,428)

กําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลยีน (10,950) (14,996) 18,887 (25,169)

ตน้ทุนทางการเงนิ 15 (1,856,808) (1,071,029) (329,074) (304,757)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 10 53,708 50,558 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,915,157 1,984,948 1,039,027 508,744

ภาษเีงนิได้ 16 (74,372) (111,078) 2,239 779

กาํไรสาํหรบังวด 1,840,785 1,873,870 1,041,266 509,523

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน :

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักําไรหรอืขาดทุน

   ในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของ

สญัญาอนุพนัธเ์พอืป้องกนัความเสยีง - สุทธจิากภาษี (1,589,655) - - -

การจดัประเภทรายการจากสาํรองกจิกรรม

ป้องกนัความเสยีงไปยงักําไรขาดทุน - สุทธจิากภาษี 293,529 - - -

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ 196,331 (399,537) - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 740,990 1,474,333 1,041,266 509,523

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,097,837 1,158,211 1,041,266 509,523

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 742,948 715,659 - -

1,840,785 1,873,870 1,041,266 509,523

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 472,678 774,099 1,041,266 509,523

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 268,312 700,234 - -

740,990 1,474,333 1,041,266 509,523

กาํไรต่อหุ้น บาท บาท บาท บาท

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 17 0.34 0.44 0.32 0.20

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

พนับาท

สาํรองหุ้น

เพือโครงการ ขาดทุน การเปลียนแปลง

ผลประโยชน์ ทุนสาํรองอืน จดัสรรแล้ว เบด็เสรจ็อนื ส่วนได้เสีย รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า พนักงานโดย - การจา่ยโดย - สาํรองตาม การแปลง ของบริษทัใหญ่ อืนของส่วน ผูเ้ป็นเจา้ของของ ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ค่างบการเงิน ในบริษทัย่อย ของเจา้ของ บริษทัใหญ่ ควบคมุ เจา้ของ

ยอดคงเหลือต้นงวด 

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจา้ของ

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 

30 มิถนุายน พ.ศ. 2562

สาํรองหุน้เพอืโครงการผลประโยชน์

พนกังานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - 1,305 - - - - - - 1,305 - 1,305

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 21,588 - - - - - 21,588 - 21,588

การเพมิทุนของบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - 84,085 84,085

เงนิปันผล 19 - - - - - (443,173) - - - (443,173) - (443,173)

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

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - 1,158,211 (384,112) - (384,112) 774,099 700,234 1,474,333

ยอดคงเหลือสินงวด 

วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 5,213,800 9,644,040 (162,477) 101,921 292,425 5,303,776 (711,938) (74,270) (786,208) 19,607,277 8,975,263 28,582,540

ข้อมูลทางการเงินรวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

พนับาท

สาํรองหุ้น

เพือโครงการ การเปลยีนแปลง

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ผลประโยชน์ ทุนสาํรองอืน จดัสรรแล้ว สาํรองรายการ ส่วนได้เสีย รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมลูค่า ทีมลีกัษณะ พนักงานโดย - การจ่ายโดย - สาํรองตาม การแปลง ป้องกนั ของบริษทัใหญ่ อืนของส่วน ผู้เป็นเจ้าของของ ไมมี่อาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแล้ว หุ้นสามญั คล้ายทุน ใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ค่างบการเงิน ความเสียง ในบริษทัย่อย ของเจ้าของ บริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นงวด

วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

- ตามทีรายงานไว้เดิม 5,213,800 9,644,040 7,951,674 (160,190) 123,005 334,427 5,993,594 (837,294) - (118,655) (955,949) 28,144,401 10,532,862 38,677,263

ผลกระทบของการนํามาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิใหม่

มาถอืปฏบิตัคิรงัแรก 4 - - - - - - (68,682) - (1,051,561) - (1,051,561) (1,120,243) (794,204) (1,914,447)

ยอดคงเหลือต้นงวด 

วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

- ปรบัปรงุใหม่ 5,213,800 9,644,040 7,951,674 (160,190) 123,005 334,427 5,924,912 (837,294) (1,051,561) (118,655) (2,007,510) 27,024,158 9,738,658 36,762,816

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 

30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

สาํรองหุน้เพอืโครงการผลประโยชน์

พนักงานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 108 - - - - - - - 108 - 108

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - - 22,188 - - - - - - 22,188 - 22,188

การซอืเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 18 - - - - - - - - - - - - 386,061 386,061

ดอกเบยีจา่ยหุน้กูด้อ้ยสทิธิ

ทมีลีกัษณะคลา้ยทุน - - - - - - (199,452) - - - - (199,452) - (199,452)

เงนิปันผล 19 - - - - - - (573,518) - - - - (573,518) - (573,518)

เงนิปันผลของบรษิทัย่อย - - - - - - - - - - - - (363,515) (363,515)

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - - 1,097,837 188,490 (813,649) - (625,159) 472,678 268,312 740,990

ยอดคงเหลือสินงวด 

วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 5,213,800 9,644,040 7,951,674 (160,082) 145,193 334,427 6,249,779 (648,804) (1,865,210) (118,655) (2,632,669) 26,746,162 10,029,516 36,775,678

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อนื
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บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

พนับาท

สาํรองหุ้น

เพอืโครงการ

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ผลประโยชน์ ทุนสาํรองอืน จดัสรรแล้ว

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทีมีลกัษณะ พนักงานโดย - การจ่ายโดยใช้หุ้น - สาํรองตาม รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแล้ว หุ้นสามญั คลา้ยทุน ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เป็นเกณฑ์ กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ

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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวดหกเดือน

สินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562

สาํรองหุน้เพอืโครงการผลประโยชน์พนักงานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 2,045 - - - 2,045

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - - 8,889 - - 8,889

เงนิปันผล 19 - - - - - - (443,173) (443,173)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - - 509,523 509,523

ยอดคงเหลอืสินงวด วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 5,213,800 9,644,040 - (77,571) 50,165 292,425 1,775,293 16,898,152

ยอดคงเหลอืต้นงวด วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ตามทีรายงานไว้เดิม 5,213,800 9,644,040 7,951,674 (77,101) 60,067 334,427 1,665,691 24,792,598

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัคิรงัแรก 4 - - - - - - (1,911) (1,911)

ยอดคงเหลอืต้นงวด วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 5,213,800 9,644,040 7,951,674 (77,101) 60,067 334,427 1,663,780 24,790,687

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวดหกเดือน

สินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

สาํรองหุน้เพอืโครงการผลประโยชน์พนักงานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 108 - - - 108

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - - 9,728 - - 9,728

ดอกเบยีจ่ายหุน้กูด้อ้ยสทิธทิมีลีกัษณะคลา้ยทุน - - - - - - (199,452) (199,452)

เงนิปันผล 19 - - - - - - (573,518) (573,518)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - - 1,041,266 1,041,266

ยอดคงเหลอืสินงวด วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 5,213,800 9,644,040 7,951,674 (76,993) 69,795 334,427 1,932,076 25,068,819

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,915,157 1,984,948 1,039,027 508,744

รายการปรบัปรุง

- ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 11 2,716,689 2,064,328 49,396 39,418

- ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มื

  และหุน้กูร้อตดับญัชี 15 20,131 20,504 7,809 8,156

- ตดัจาํหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจี่าย 10,507 4,231 3,718 -

- ค่าเผอือะไหล่และวสัดุสาํรองคลงัเคลอืนไหวชา้ 28,980 34,564 - -

- ขาดทุน(กําไร)จากการขายและตดัจาํหน่าย

 อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 9,439 (5,481) - -

- ดอกเบยีรบั (123,282) (87,334) (448,683) (363,447)

- ดอกเบยีจ่าย 1,660,861 1,492,681 319,463 298,262

- ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงาน 28,172 60,964 11,193 3,897

- ค่าใชจ้่ายพนักงานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 14,060 12,630 1,899 1,888

- ขาดทุน(กําไร)จากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึ 200,675 (425,165) (17,226) 18,951

- เงนิปันผลรบั - - (1,018,248) (509,674)

- ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม

  และการร่วมคา้ 10 (53,708) (50,558) - -

- รายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน - (288,821) - -

การเปลยีนแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีน

- ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื (563,359) (1,146,087) (120,782) (146,768)

- อะไหล่และวสัดุสาํรองคลงั (12,827) (34,109) - -

- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 70,791 (94,665) 9,192 14,143

- สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 193,891 (89,915) (16,605) (12,689)

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 1,243,448 2,361,097 (47,853) 201,961

- หนีสนิหมุนเวยีนอนื (91,894) (416,244) (8,709) (6,380)

- ประมาณการหนีสนิขนัตาํทตีอ้งจ่าย

  ตามสญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้า (9,858) (7,965) (7,909) (7,965)

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน - (1,502) - -

- หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื (8,585) (43,444) - -
  

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 7,249,288 5,344,657 (244,318) 48,497

- เงนิสดรบัดอกเบยี 107,454 65,579 97,337 83,307

- เงนิสดรบัภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจี่าย - 2,271 - -

- เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได้ (62,880) (139,734) (4,343) (3,500)

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 7,293,862 5,272,773 (151,324) 128,304

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการเบกิถอนเพมิขนึ (26,439) (270,431) - -

เงนิฝากประจาํทคีรบกําหนดเกนิกว่า 3 เดอืนลดลง(เพมิขนึ) 224,457 (1,401,306) (500,008) (1,001,003)

เงนิสดรบัชําระคนืจากเงนิใหกู้ร้ะยะสนั

แก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 20.5 73,188 - 73,188 235,000

เงนิสดจ่ายเพอืเงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 20.5 (23,467) (26,400) (486,451) (4,282,686)

เงนิสดรบัชําระคนืจากเงนิใหกู้ร้ะยะยาว

แก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 20.6 - - 126,785 113,000

เงนิสดจ่ายเพอืเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 20.6 - - (2,725,303) (248,661)

เงนิสดจ่ายเพอืเงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการอนื - (111,356) - (111,356)

เงนิสดรบัชําระคนืจากเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการอืน 69,000 67,000 69,000 67,000

เงนิสดจ่ายเพอืการรวมธุรกจิ

 - สุทธจิากเงนิสดทไีดม้า 18 (1,699,880) (2,827,843) - -

เงนิสดจ่ายเพอืเพมิเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 9 - - (23,310) (8,460)

เงนิสดรบัจากการลดทุนของบรษิทัร่วม 10 (ก) 137,688 92,301 - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (2,381,553) (1,200,350) (15,083) (325,742)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (179,026) (338,919) (5,046) (21,456)

เงนิสดรบัจากการขายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 817 219,198 - -

เงนิสดจ่ายมดัจาํเพอืซอืทดีนิ - (46,385) - -

เงนิสดจ่ายเพอืการพฒันาโครงการ (156,870) (125,474) - -

เงนิปันผลรบั 24,581 59,052 1,459,250 1,213,032

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (3,937,504) (5,910,913) (2,026,978) (4,371,332)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดรบัจากการเพมิทนุของบรษิทัย่อย - 84,085 - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ - 3,241,000 - 3,000,000

เงนิสดจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ (3,000,000) (241,000) (3,000,000) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 3,000,000 153,602 3,000,000 -

เงนิสดจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 (526,480) (495,187) - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั - 13,590 - -

เงนิสดจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั - (13,590) - -

เงนิสดจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 20.7 (284,500) (308,000) - -

เงนิสดจ่ายเพอืไถ่ถอนหุน้กู้ 14 (2,199,990) (299,892) - -

เงนิสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มื - (4,051) - (4,051)

เงนิสดจ่ายหนีสนิตามสญัญาเช่า (31,736) - (17,279) -

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (573,518) (443,173) (573,518) (443,173)

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม (610,094) (700,183) - -

เงนิสดจ่ายดอกเบยีหุน้กูด้อ้ยสทิธทิมีลีกัษณะคลา้ยทุน (199,452) - (199,452) -

เงนิสดจ่ายดอกเบยี (1,568,661) (1,559,205) (317,025) (294,911)

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (5,994,431) (572,004) (1,107,274) 2,257,865

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (2,638,073) (1,210,144) (3,285,576) (1,985,163)

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

กําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสด 42,718 (47,855) 6,802 (14,776)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินงวด 18,565,815 11,301,727 5,426,491 1,736,189

ข้อมูลเพิมเติม :

รายการทไีม่ใช่เงนิสดทมีสีาระสาํคญั :

เจา้หนีจากการซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทคีา้งอยู่ ณ วนัสนิงวด 13,752,464 14,600,446 6,318,781 4,520

การไดม้าซงึสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 183,696 - 139,315 -

โอนลกูหนีอนืเป็นเงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการอนื - 25,800 - 25,800

ประมาณหนีสนิทเีกดิจากการรอืถอนสนิทรพัย์ 4,904 4,883 - -

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนตามสญัญาสมัปทาน - 288,821 - -

โอนเงนิมดัจาํทดีนิไปเป็นทดีนิ 321,511 - - -

โอนสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนืไปเป็นทดีนิ 75,205 - - -

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

13 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมทีีอ่ยู่ทีจ่ดทะเบยีน ดงันี้ : 
 
เลขที ่5 ถนนกรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย 
 
การประกอบธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มกจิการ”) คอื ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัหน่วยงานรฐับาลและ
ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้แสดงในสกุลเงนิบาทด้วยหน่วยพนับาท เว้นแต่ได้ระบุเป็น
อย่างอื่น 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่13 สงิหาคม พ.ศ. 2563 
 

2 เกณฑก์ารจดัท าข้อมูลทางการเงิน 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล และข้อก าหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษนี้จดัท าขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลภาษาไทยทีจ่ดัท าตามกฎหมาย ในกรณี
ทีม่เีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดท า 
งบการเงนิส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องทีอ่ธบิายในหมายเหตุ 4 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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4 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 
กลุ่มกจิการไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิ (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่า 
(TFRS 16) มาปรบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วิธีรบัรู้ผลกระทบสะสมไปยงัก าไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective)  
และไม่ปรบัปรุงขอ้มลูเปรยีบเทยีบ กลุ่มกจิการไดท้ าการปรบัปรุงรายการและจดัประเภทรายการใหม่ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบับใหม่ โดยผลสะสมของการเริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่จะปรบัปรุงในยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
 
การปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงนิจากการปรบัใชก้ลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิ 
(TAS 32 และ TFRS 9) และมาตรฐานเรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ตามท่ีรายงานไว้เดิม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ผลกระทบของ  
TAS 32 และ TFRS 9 

(หมายเหตุ 4.1) 

ผลกระทบของ  
TFRS 16 

(หมายเหตุ 4.2) 

ตามท่ีปรบัปรงุใหม ่
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรพัย ์     
     
สินทรพัยห์มุนเวียน     
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ - 24,206 - 24,206 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 33,493,109 24,206 - 33,517,315 
     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 714,294 (39,438) - 674,856 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ - - 767,805 767,805 
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ - 700,779 - 700,779 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 134,487 81,880 - 216,367 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 88,199,696 743,221 767,805 89,710,722 
     

รวมสินทรพัย ์ 121,692,805 767,427 767,805 123,228,037 

 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ตามท่ีรายงานไว้เดิม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ผลกระทบของ  
TAS 32 และ TFRS 9 

(หมายเหตุ 4.1) 

ผลกระทบของ  
TFRS 16 

(หมายเหตุ 4.2) 

ตามท่ีปรบัปรงุใหม ่
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563  
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ     
     
หน้ีสินหมุนเวียน     
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 18,253,752 5,839 - 18,259,591 
ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึ  
   ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

 
- 

 
- 

 
46,151 

 
46,151 

หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 17,526 - 17,526 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 25,831,744 23,365 46,151 25,901,260 
     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - 750,740 750,740 
หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 2,545,428 - 2,545,428 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 203,214 83,995 - 287,209 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 57,183,798 2,629,423 750,740 60,563,961 
     

รวมหน้ีสิน 83,015,542 2,652,788 796,891 86,465,221 
     
ส่วนของเจ้าของ     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,993,594 (45,525) (23,157) 5,924,912 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ (955,949) (1,051,561) - (2,007,510) 
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของ     
    ของบริษทัใหญ่ 28,144,401 (1,097,086) (23,157) 27,024,158 
     

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 10,532,862 (788,275) (5,929) 9,738,658 
     

รวมส่วนของเจ้าของ 38,677,263 (1,885,361) (29,086) 36,762,816 
     

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 121,692,805 767,427 767,805 123,228,037 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีรายงานไว้เดิม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

 
ผลกระทบของ TFRS 16 

(หมายเหตุ 4.2) 

ตามท่ีปรบัปรงุใหม ่
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

สินทรพัย ์    
    
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน    
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ - 15,144 15,144 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 30,084,174 15,144 30,099,318 
    

รวมสินทรพัย ์ 43,033,812 15,144 43,048,956 

    
หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ    
    
หน้ีสินหมุนเวียน    
ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนดช าระ 
   ภายในหนึ่งปี 

 
- 

 
5,961 

 
5,961 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 3,843,346 5,961 3,849,307 
    
หน้ีสินไม่หมุนเวียน    
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 11,094 11,094 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 14,397,868 11,094 14,408,962 
    

รวมหน้ีสิน 18,241,214 17,055 18,258,269 
    
ส่วนของเจ้าของ    
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,665,691 (1,911) 1,663,780 
รวมส่วนของเจ้าของ 24,792,598 (1,911) 24,790,687 
    

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 43,033,812 15,144 43,048,956 

 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิมาถือปฏิบตัิครัง้แรก งบการเงนิของกลุ่มกิจการ
ไดร้บัผลกระทบอย่างมสีาระส าคญัในเรื่องการท าสญัญาอนุพนัธแ์ละกจิกรรมป้องกนัความเสีย่ง 
 
ผลกระทบทีม่ตี่อก าไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงิน

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  5,993,594 1,665,691 
การบญัชป้ีองกนัความเสีย่งและสญัญาอนุพนัธ์ (45,525) - 

ก าไรสะสมยงัไม่จดัสรร ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 เฉพาะผลกระทบ 
   จากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9  

 
5,948,069 

 
1,665,691 

 
การจดัประเภทและการวดัมลูค่า 
 
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก) ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการไดป้ระเมนิการจดัประเภทของกจิกรรมทีผู่บ้รหิาร
ใชจ้ดัการสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิของกลุ่มกจิการ และจดัประเภทรายการสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิใหม่ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 มูลค่ายุติธรรม  ราคาทุน  
 - สญัญาอนุพนัธ์ ตดัจ าหน่าย รวม 
สินทรพัยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 21,161,170 21,161,170 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิถอน - 520,956 520,956 
เงนิฝากประจ าทีค่รบก าหนดเกนิกว่า 3 เดอืน - 2,109,780 2,109,780 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ - 7,156,109 7,156,109 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการอื่น - 498,562 498,562 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 218,273 218,273 
เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการอื่น - 205,000 205,000 
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 724,985 - 724,985 

 724,985 31,869,850 32,594,835 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 มูลค่ายุติธรรม  ราคาทุน  
 - สญัญาอนุพนัธ์ ตดัจ าหน่าย รวม 
หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 3,000,000 3,000,000 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - 18,259,591 18,259,591 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น - 36,020 36,020 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธ ิ - 24,850,651 24,850,651 
หุน้กู้ - สุทธ ิ - 32,499,902 32,499,902 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 2,384,500 2,384,500 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 796,891 796,891 
หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 2,562,954 - 2,562,954 

 2,562,954 81,827,555 84,390,509 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม 
สินทรพัยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 พนับาท พนับาท 
   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 8,705,265 8,705,265 
เงนิฝากประจ าทีค่รบก าหนดเกนิกว่า 3 เดอืน 1,013 1,013 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 2,676,064 2,676,064 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการอื่น 128,900 128,900 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 871,676 871,676 
เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการอื่น 205,000 205,000 
เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 19,050,549 19,050,549 

 31,638,467 31,638,467 

   
หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563   
   

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 3,000,000 3,000,000 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 296,428 296,428 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น 36,020 36,020 
หุน้กู้ - สุทธ ิ 14,622,033 14,622,033 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 17,055 17,055 

 17,971,536 17,971,536 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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สญัญาอนุพนัธแ์ละกจิกรรมป้องกนัความเสีย่ง 
 
กลุ่มกจิการมรีายการสญัญาอนุพนัธ์ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 พนับาท 
  

สินทรพัยห์มุนเวียน  
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ยและเงนิต้นต่างสกุลเงนิ  
   - การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 24,206 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียนสญัญาอนุพนัธ์ 24,206 

  
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน  
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ยและเงนิต้นต่างสกุลเงนิ  
   - การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 700,779 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนสญัญาอนุพนัธ์ 700,779 

  
หน้ีสินหมุนเวียน  
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย - ทีร่บัรูก้ารเปลีย่นแปลงของมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 17,526 

รวมหน้ีสินหมุนเวียนสญัญาอนุพนัธ์ 17,526 

  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย - ทีร่บัรูก้ารเปลีย่นแปลงของมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 38,496 
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย - การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 2,506,932 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียนสญัญาอนุพนัธ์ 2,545,428 
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4.2 สญัญาเช่า 

 
กลุ่มกจิการไดน้ า TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิโดยการรบัรูห้นี้สนิตามสญัญาเช่าส าหรบัสญัญาเช่าทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญาเช่า
ด าเนินงานตามมาตรฐานการบญัชีฉบับที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สญัญาเช่า ทัง้นี้ หนี้สินตามสญัญาเช่า ณ วนัที่น า TFRS 16  
มาถอืปฏบิตัดิงักล่าวจะรบัรูด้ว้ยมูลค่าปัจจุบนัของหนี้สนิทีจ่ะตอ้งช าระ คดิลดดว้ยอตัรากู้ยมืส่วนเพิม่ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
โดยอตัรากูย้มืส่วนเพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทีก่ลุ่มกจิการน ามาใชใ้นการคดิลดดงักล่าว อยู่ระหว่างรอ้ยละ 2.50 ถงึ รอ้ยละ 7.75 
 
รายการกระทบยอดภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานที่เคยเปิดเผยในงบการเงินของปีก่อนกับหนี้สินตามสญัญาเช่า  
ณ วนัตน้งวดของปีปัจจุบนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท 
   

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  

 
1,229,428 

 
19,341 

ผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้การกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า  
   ณ วนัทีน่ ามาใชเ้ป็นครัง้แรก 

 
(735,252) 

 
(1,131) 

หกั: สญัญาเช่าระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง  (10,585) (1,962) 
หกั: สญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต ่าทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ้่าย 

ตามวธิเีสน้ตรง  
 

(4,981) 
 

(128) 
หกั: สญัญาทีไ่ดม้กีารประเมนิใหม่และรบัรูเ้ป็นสญัญาบรกิาร/ 

ส่วนของค่าบรกิารทีไ่ดร้วมอยู่ในค่าเช่า 
 

(928) 
 

- 
บวก: รายการปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อสญัญาและการยกเลกิสญัญาเช่า 295,561 935 
บวก: รายการปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในอตัราหรอืดชันี 

ทีก่ระทบต่อจ านวนเงนิผนัแปรตามสญัญา 
 

23,648 
 
- 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 796,891 17,055 
   
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีห่มุนเวยีน 46,151 5,961 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 750,740 11,094 
 796,891 17,055 
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กลุ่มกิจการรบัรู้สินทรพัย์สทิธิการใช้เสมอืนหนึ่งว่ากลุ่มกิจการได้น า TFRS 16 มาถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัเริ่มต้นสญัญาเช่านัน้  
ปรบัปรุงด้วยยอดยกมาของจ านวนเงินค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า หรือ ค่าเช่าค้างช าระที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ กลุ่มกจิการไม่มสีญัญาเช่าทีเ่ป็นสญัญาทีส่รา้งภาระทีต่อ้งน ามาปรบัปรุงกบัสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้ 
ณ วนัทีน่ า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก  
 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีร่บัรูน้ัน้ เป็นการเช่าสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน  

พ.ศ. 2563 
1 มกราคม  
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุายน  
พ.ศ. 2563 

1 มกราคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

อสงัหารมิทรพัย์ 789,088 655,389 133,984 - 
อุปกรณ์ 59,541 59,386 - - 
ยานพาหนะ 63,554 53,030 14,591 15,144 
รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สุทธิ 912,183 767,805 148,575 15,144 

 
วธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช้ 
 
ในการน า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกนัน้ กลุ่มกจิการไดเ้ลอืกใชว้ธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัติามมาตรฐานกบัสญัญาเช่าที่
กลุ่มกจิการมอียู่ก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ดงันี้ 
• ใชอ้ตัราคดิลดอตัราเดยีวส าหรบักลุ่มสญัญาเช่าสนิทรพัยอ์า้งองิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัอย่างสมเหตุสมผล 
• พจิารณาว่าสญัญาเช่าเป็นสญัญาทีส่รา้งภาระหรอืไม่ตามการประเมนิก่อนน า TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิ
• ถอืว่าสญัญาเช่าด าเนินงานทีม่อีายุสญัญาเช่าคงเหลอืน้อยกว่า 12 เดอืนนับจากวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญา

เช่าระยะสัน้ 
• สญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต ่า 
• ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเริม่แรกในการวดัมลูค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้
• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่ราบภายหลงัในการก าหนดอายุสญัญาเช่า ในกรณีทีส่ญัญาใหส้ทิธเิลอืกขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเลกิ

สญัญาเช่า 
• เลอืกทีจ่ะไม่พจิารณาใหม่ว่าสญัญาต่าง ๆ เขา้เงื่อนไขของสญัญาเช่าตาม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตามการพจิารณาของ

มาตรฐานการบญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง การประเมนิว่าขอ้ตกลง
ประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ 
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4.3 นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการน ากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน และ

มาตรฐานเร่ืองสญัญาเช่ามาถือปฏิบติั  
 
เงนิลงทุนและสนิทรพัยท์างการเงนิอืน่ 
 
การจดัประเภทและการวดัมลูค่า 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
 
• สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
• สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย (Amortised cost) 
 
กลุ่มกจิการรบัรู้สนิทรพัย์ทางการเงนิในวนัซื้อขายดว้ยมูลค่ายุติธรรม บวกดว้ยต้นทุนการท ารายการซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบั
การไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ทางการเงนิ ยกเวน้สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน ซึ่งกลุ่มกจิการจะรบัรู้
ตน้ทุนการท ารายการในก าไรหรอืขาดทุน 
 
กลุ่มกิจการพจิารณาลกัษณะของกระแสเงนิสดโดยรวมของสนิทรพัย์ทางการเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝง (Embedded derivatives) 
เพื่อพจิารณาว่าเขา้เงื่อนไขการจ่ายช าระดว้ยเงนิต้นและดอกเบี้ยหรอืไม่ 
 
ตราสารหนี้ 
 
การวดัมลูค่าในภายหลงัของตราสารหนี้จะพจิารณาจากโมเดลธุรกจิ (Business model) ในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิและจาก
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญา โดยจดัเป็น 3 ประเภทตามลกัษณะการวดัมลูค่า ดงันี้ 
 
- ราคาทุนตดัจดัหน่าย: สนิทรพัย์ทีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อรบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญาทีม่ลีกัษณะของเงนิต้นและดอกเบี้ย 

(SPPI) จะรบัรูด้ว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย รายไดด้อกเบี้ยจะรบัรู้ตามวธิีอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิและแสดงรวมอยู่ในรายได้
ทางการเงนิ ก าไรหรอืขาดทุนจากการตดัรายการและก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นจะรบัรูใ้นรายการก าไรหรอืขาดทุน
อื่น ส่วนรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้ป็นรายการแยกต่างหาก 

- มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI): สนิทรพัย์ทีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อรบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญา 
ที่มลีกัษณะของเงนิต้นและดอกเบี้ย (SPPI) และถือไว้เพื่อขาย จะรบัรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทางการเงนิกลุ่มนี้จะรบัรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้นรายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรูเ้ป็นรายการแยกต่างหาก รายได้ดอกเบี้ยจะรบัรู้ในส่วนของรายได้ทางการเงนิ และก าไร
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นซึง่จะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนอื่น ก าไรหรอืขาดทุนทีร่บัรูส้ะสมอยู่ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น
จะถูกจดัประเภทใหม่มายงัก าไรหรอืขาดทุนเมื่อมกีารตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว  

- มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน (FVPL): สินทรัพย์ที่กลุ่มกิจการถือไว้ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าแบบราคาทุน  
ตดัจ าหน่าย และมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น จะถูกรบัรูด้ว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน โดยก าไรหรอื
ขาดทุนจากการวดัมลูค่าภายหลงัการรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงรวมอยู่ในก าไรหรอืขาดทุนอื่น 

 
กลุ่มกจิการโอนจดัประเภทตราสารหนี้เมื่อโมเดลธุรกจิ (Business model) ในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิเปลี่ยนไปเท่านัน้ 
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ตราสารทุน 
 
กลุ่มกจิการจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารทุนเป็น 2 ประเภทตามการวดัมูลค่า (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได)้ คอื ก) มูลค่า
ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน หรอื ข) มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นซึ่งจะไม่สามารถรบัรูไ้ปยงัก าไรหรอืขาดทุน
ในภายหลงั โดยกลุ่มกิจการพจิารณาการวดัมูลค่าดงักล่าวในแต่ละตราสารทุนแยกต่างหากจากกนั ส าหรบัเงนิปันผลจาก 
ตราสารทุนดงักล่าวจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนและแสดงรวมอยู่ในรายไดอ้ื่น 
 
ส าหรับการจัดประเภทของเงินลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน (REIT และ 
Infrastructure Trust) กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน (Infrastructure Fund) และกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ (Property Fund) 
เฉพาะของประเทศไทย กลุ่มกิจการได้ถือปฏิบตัิตามค าชี้แจงของสภาวชิาชพีบญัช ีณ วนัที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึ่ง
ก าหนดใหจ้ดัประเภทหน่วยลงทุนในกองทุนของไทยดงักล่าวเป็นเงนิลงทุนประเภทตราสารทุน 
 
การดอ้ยค่า 
 
ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการต้องพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  โดยรวม 
การคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) ของสนิทรพัย์ทางการเงนิที่เป็นตราสารหนี้ที่วดัมูลค่าด้วยวิธีมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย ซึ่งวิธีการวดัมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่านัน้  
ขึ้นอยู่กับว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรพัย์หรือไม่ ยกเว้นการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า สินทรพัย์ 
ทีเ่กดิจากสญัญา และลูกหนี้ตามสญัญาเช่า ซึง่กลุ่มกจิการเลอืกใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 
สญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้สญัญาค ้าประกันทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงนิเมื่อให้การค ้าประกันด้วยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่า  
ในภายหลงัดว้ยมูลค่าทีสู่งกว่าระหว่าง ก) จ านวนเงนิค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของสญัญาค ้าประกนัและ 
ข) จ านวนเงนิทีร่บัรูเ้มื่อเริม่แรกหกัดว้ยจ านวนเงนิสะสมของรายไดท้ีร่บัรู้ 
 
สญัญาอนุพนัธแ์ละกจิกรรมป้องกนัความเสีย่ง 

 
กลุ่มกจิการรบัรูร้ายการสญัญาอนุพนัธ์เมื่อเริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีเ่ขา้ท าสญัญาและวดัมูลค่าต่อมาในภายหลงัดว้ย
มูลค่ายุตธิรรม ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การบญัชีส าหรบัการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัขึน้อยู่กับว่า
กลุ่มกจิการได้ก าหนดใหส้ญัญาอนุพนัธ์ดงักล่าวเป็นเครื่องมอืที่ใช้ป้องกนัความเสีย่งหรอืไม่ รวมทัง้ ลกัษณะของรายการที่มี
การป้องกนัความเสีย่ง กลุ่มกจิการก าหนดใหส้ญัญาอนุพนัธส์่วนหนึ่งเป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบักระแส
เงนิสดของรายการสนิทรพัย์หรอืหนี้สินที่รบัรู้รายการแล้ว หรอืรายการที่คาดการณ์ที่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดบั  
สงูมาก (การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด) 

 
ณ วนัทีร่บัรูค้วามสมัพนัธ์ในการป้องกนัความเสี่ยง กลุ่มกจิการมกีารจดัท าเอกสารทีร่ะบุความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิระหว่าง
เครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่งและรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่ง ซึง่รวมถงึการเปลีย่นแปลงในกระแสเงนิสดของเครื่องมอื
ทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่งทีค่าดว่าจะชดเชยการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนิสดของรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่ง กลุ่มกจิการ
จดัท าเอกสารเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องการบรหิารความเสีย่งและกลยุทธท์ีน่ ามาใชใ้นการจดัการกบัรายการทีม่คีวามเสีย่ง 
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มูลค่ายุตธิรรมของสญัญาอนุพนัธ์ที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยงทัง้จ านวนไดม้ีการจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนหรอืหนี้สิน 
ไม่หมุนเวียนเมื่อระยะเวลาจนถึงวันครบก าหนดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีจ านวนมากกว่า 12 เดือน และ 
จดัประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือหนี้สินหมุนเวียนเมื่อระยะเวลาจนถึงวันครบก าหนดของรายการที่มีการป้องกัน  
ความเสี่ยงมจี านวนไม่เกิน 12 เดอืน กลุ่มกิจการจดัประเภทสญัญาอนุพนัธ์ที่ไม่ได้ปฏิบตัิตามการบญัชีป้องกันความเสี่ยง  
เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือหนี้สินไม่หมุนเวียนเมื่อระยะเวลาจนถึงวันครบก าหนดมีจ านวนมากกว่า 12 เดือน และ 
จดัประเภทเป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนหรอืหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อระยะเวลาจนถงึวนัครบก าหนดมจี านวนไม่เกนิ 12 เดอืน 

 
ก) การป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสดทีเ่ขา้เงือ่นไขของการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 

 
กลุ่มกิจการรับรู้ส่วนที่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสญัญาอนุพันธ์ซึ่งมีการก าหนดและ  
เขา้เงื่อนไขของการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงนิสดในส ารองรายการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงนิสด ซึ่งรวมอยู่ 
ในส่วนของเจ้าของ และรบัรู้ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กี่ยวข้องกบัส่วนที่ไม่มปีระสทิธิผลในก าไรหรอืขาดทุนทนัททีีเ่กดิขึน้  
ซึง่แสดงรวมอยู่ในรายการก าไรหรอืขาดทุนอื่น 
 
เมื่อมกีารใชส้ญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าในการป้องกนัความเสีย่งของรายการในอนาคต โดยทัว่ไป
กลุ่มกิจการก าหนดให้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของ
องคป์ระกอบราคาปัจจุบนัเท่านัน้ทีเ่ป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่ง และรบัรูก้ าไรหรอืขาดทุนในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ส่วนทีม่ปีระสทิธผิลของการเปลี่ยนแปลงในองคป์ระกอบราคาปัจจุบนัของสญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า
ในส ารองรายการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด ซึ่งรวมอยู่ในส่วนของเจ้าของ กลุ่มกิจการรบัรู้การเปลี่ยนแปลง 
ในองคป์ระกอบราคาล่วงหน้าของสญัญา ซึง่เกีย่วขอ้งกบัรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่ง (องคป์ระกอบราคาล่วงหน้า
ทีส่อดคล้องกนั) เป็นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในส่วนของส ารองตน้ทุนในการป้องกนัความเสีย่งซึ่งแสดงรวมอยู่ในส่วน
ของเจ้าของ ในบางกรณี กลุ่มกิจการอาจก าหนดให้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าทัง้จ านวน (รวมทัง้องคป์ระกอบราคาล่วงหน้า) เป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่ง และรบัรูส้่วนที่
มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทัง้จ านวน 
ในส ารองการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสดซึง่รวมอยู่ในส่วนของเจา้ของ 
 
จ านวนทีส่ะสมในส่วนของเจา้ของจะมกีารจดัประเภทรายการเป็นก าไรหรอืขาดทุนในงวดทีก่ลุ่มกจิการรบัรูร้ายการทีม่ี
การป้องกันความเสี่ยงเป็นก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่มีประสิทธิผลของการป้องกัน 
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ยของสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนภายใต้ต้นทุนทางการเงนิ
เมื่อกลุ่มกจิการรบัรูด้อกเบีย้จ่ายของเงนิกูย้มืทีม่กีารป้องกนัความเสีย่ง 
 
เมื่อเครื่องมอืทีใ่ช้ป้องกนัความเสี่ยงนัน้สิ้นสุดอายุ มกีารจ าหน่ายหรอืยกเลิก หรอืเมื่อการป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าว  
ไม่เขา้เงื่อนไขของการบญัชป้ีองกนัความเสี่ยงอกีต่อไป รายการก าไรหรอืขาดทุนและต้นทุนในการป้องกนัความเสี่ยง 
ทีส่ะสมและเคยแสดงรวมไวใ้นส่วนของเจา้ของจะยงัคงไวใ้นส่วนของเจา้ของตามเดมิจนกระทัง่เกดิรายการทีค่าดการณ์ 
เมื่อรายการทีค่าดการณ์ไม่คาดว่าจะเกดิอกีต่อไป กลุ่มกจิการจะจดัประเภทรายการก าไรหรอืขาดทุนและต้นทุนในการ
ป้องกนัความเสีย่งทีส่ะสมและเคยแสดงรวมไวใ้นส่วนของเจา้ของเป็นก าไรหรอืขาดทุนทนัท ี
 

ข) สญัญาอนุพนัธท์ีไ่ม่เขา้เงือ่นไขของการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 
 
สญัญาอนุพนัธ์บางตวัทีไ่ม่เขา้เงื่อนไขของการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของสญัญาอนุพนัธ์
ทีไ่ม่เขา้เงื่อนไขของการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งจะถูกรบัรูท้นัทใีนก าไรหรอืขาดทุนและรวมอยู่ในก าไรหรอืขาดทุนอื่น 
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สญัญาเช่า 
 
กลุ่มกจิการมสีญัญาเช่าทีด่นิ อาคารส านักงาน และรถยนต ์โดยสญัญาเช่าส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลาการเช่าคงที่เป็นเวลา 3 ถงึ 30 ปี  
 
ก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทสญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นสญัญาเช่าประเภทสญัญาเช่าการเงนิ 
และสญัญาเช่าด าเนินงาน โดยค่าเช่าทีจ่่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงาน สุทธจิากเงนิจูงใจตามสญัญาเช่าที่ได้รบัจากผูใ้ห้เช่า  
จะรบัรูต้ามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 
 
ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการรับรู้ส ัญญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า  
เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และหนี้สนิตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าทีช่ าระจะปันส่วนเป็นการจ่ายช าระหนี้สนิและต้นทุนทางการเงนิ 
โดยต้นทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี้ยคงทีจ่ากยอดหนี้สนิตามสญัญา
เช่าทีค่งเหลอือยู่ กลุ่มกจิการคดิค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์สทิธกิารใชต้ามวธิีเสน้ตรงตามอายุทีส่ ัน้กว่าระหว่างอายุสนิทรพัย์และ
ระยะเวลาการเช่า 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของค่าเช่าจ่าย ซึง่ประกอบไปดว้ย 
 
• ค่าเช่าคงทีสุ่ทธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบั 
• ค่าเช่าผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  
• มลูค่าทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 
• ราคาสทิธเิลอืกซื้อหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีก่ลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน้ 
 
กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได้  
กลุ่มกจิการจะคดิลดดว้ยอตัราการกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า ซึง่กค็อือตัราทีส่ะทอ้นถงึการกูย้มื เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสนิทรพัยท์ีม่มีู ลค่า
ใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
ตน้ทุนสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ประกอบดว้ย 
 
• สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยจ านวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตามสญัญาเช่า  
• ค่าเช่าจ่ายทีไ่ดช้ าระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท าสญัญา สุทธจิากเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่า  
• ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก และ 
• ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 

 
ค่าเช่าทีจ่่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัยท์ีม่มีูลค่าต ่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสัน้
คอืสญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าต ่าประกอบดว้ยอุปกรณ์ส านักงานขนาดเลก็ 

 
5 ประมาณการทางบญัชี 

 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการน านโยบาย
การบญัชมีาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากประมาณการ 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 
กลุ่มกจิการเปิดเผยส่วนงานทีร่ายงานสองส่วนงาน อนัประกอบดว้ย ธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้าและธุรกจิอื่น  
 
(1) ธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้า : ส่วนงานนี้เกี่ยวขอ้งกบัการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าใหก้บัหน่วยงานรฐับาลและผูใ้ชไ้ฟฟ้า

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
 
(2) ธุรกจิอื่น : ส่วนงานนี้เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิเพื่อการลงทุน การบ ารุงรกัษาและการใหบ้รกิารในโรงไฟฟ้า  
 
คณะกรรมการบริษัทประเมนิผลการด าเนินงานโดยพิจารณาจากผลก าไรก่อนภาษีแยกตามส่วนงาน ซึ่งใช้มาตรฐานในการวดัผล  
การด าเนินงานเช่นเดยีวกบัการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิรวม 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ธรุกิจผลิต   
 กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอ่ืน รวม  

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

รายไดต้ามส่วนงาน 23,169,288 510,575 23,679,863 
หกั  รายไดร้ะหว่างส่วนงาน (705,248) (508,575) (1,213,823) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 22,464,040 2,000 22,466,040 
    

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 4,242,203 (647,228) 3,594,975 
ดอกเบีย้รบั 74,935 48,347 123,282 
ตน้ทุนทางการเงนิ (1,328,468) (528,340) (1,856,808) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ - 53,708 53,708 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 2,988,670 (1,073,513) 1,915,157 
ภาษเีงนิได ้ (88,411) 14,039 (74,372) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ 2,900,259 (1,059,474) 1,840,785 
ผลกระทบจากขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้   200,675 
ผลกระทบของรายการอื่น*   218,537 
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานปกต*ิ*   2,259,997 
    
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  2,664,152 52,537 2,716,689 
    
สนิทรพัย์ถาวรจ าแนกตามส่วนงาน 76,500,972 386,553 76,887,525 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้   1,359,350 
สนิทรพัย์ไม่จ าแนกตามส่วนงาน   47,919,864 
สนิทรพัย์รวมในขอ้มลูทางการเงนิรวม   126,166,739 
 
* คอืผลกระทบของรายการทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้จากการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 
** คอืก าไรสุทธทิีไ่ม่รวมรายการก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไม่เกดิขึน้ และรายการทีไ่ม่ไดเ้กดิจากการด าเนินงานอย่าง

สม ่าเสมอ  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายไดส้ าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 สามารถแสดงไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ธรุกิจผลิต   
 กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอ่ืน รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้    
เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 22,434,035 - 22,434,035 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 30,005 2,000 32,005 

รวม 22,464,040 2,000 22,466,040 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ธรุกิจผลิต   
 กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอ่ืน รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้    
เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 62,453 - 62,453 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 30,005 117,112 147,117 
รวม 92,458 117,112 209,570 
 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ธรุกิจผลิต   
 กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอ่ืน รวม  
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 พนับาท  พนับาท พนับาท 
    

รายไดต้ามส่วนงาน 21,875,077 394,994 22,270,071 
หกั  รายไดร้ะหว่างส่วนงาน (754,297) (392,994) (1,147,291) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 21,120,780 2,000 21,122,780 
    

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 3,464,570 (546,485) 2,918,085 
ดอกเบีย้รบั 61,662 25,672 87,334 
ตน้ทุนทางการเงนิ (563,714) (507,315) (1,071,029) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ - 50,558 50,558 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 2,962,518 (977,570) 1,984,948 
ภาษเีงนิได ้ (115,207) 4,129 (111,078) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ 2,847,311 (973,441) 1,873,870 
ผลกระทบจากก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้   (425,165) 
ผลกระทบของรายการอื่น*   151,540 

ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานปกต*ิ*   1,600,245 
    

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  2,032,387 31,941 2,064,328 
    

สนิทรพัย์ถาวรจ าแนกตามส่วนงาน 72,653,908 154,260 72,808,168 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้   1,701,427 
สนิทรพัย์ไม่จ าแนกตามส่วนงาน   39,291,360 

สนิทรพัย์รวมในขอ้มลูทางการเงนิรวม   113,800,955 
 
* คอืผลกระทบของรายการทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้จากการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 
** คอืก าไรสุทธทิี่ไม่รวมรายการก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไม่เกดิขึน้ และรายการทีไ่ม่ไดเ้กดิจากการด าเนินงานอย่าง

สม ่าเสมอ 
 
จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายไดส้ าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2562 สามารถแสดงไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ธรุกิจผลิต   
 กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอ่ืน รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้    
เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 20,830,324 - 20,830,324 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 290,456 2,000 292,456 
รวม 21,120,780 2,000 21,122,780 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ธรุกิจผลิต   
 กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอ่ืน รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้    
เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 62,286 - 62,286 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) - 104,653 104,653 
รวม 62,286 104,653 166,939 
 

7 มูลค่ายุติธรรม 
 
ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรายการทีมู่ลค่ายุตธิรรม
ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ข้อมูลระดบัท่ี 2 

 30 มิถนุายน  
พ.ศ. 2563 
พนับาท 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562 
พนับาท 

   

สินทรพัย ์   
สญัญาอนุพนัธ์   
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 10 - 
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ยและเงนิตน้ต่างสกุลเงนิ 253,312 - 

รวมสินทรพัย ์ 253,322 - 
   
หน้ีสิน   
สญัญาอนุพนัธ์   
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย 3,906,175 - 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 2,526 - 
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ยและเงนิตน้ต่างสกุลเงนิ 33,231 - 

รวมหน้ีสิน 3,941,932 - 
 
หมายเหตุ : ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการยงัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิมาใช ้
 
ไม่มรีายการโอนระหว่างล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรมในระหว่างงวด 
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เทคนิคในการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิ มดีงัต่อไปนี้  
 

• มูลค่ายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยและเงนิต้นต่างสกุลเงนิและสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยถูกก าหนด
จากอตัราดอกเบีย้ล่วงหน้าซึง่อา้งองิจากเสน้อตัราผลตอบแทนทีส่งัเกตได ้(observable yield curve)  

• มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าถูกก าหนดจากอตัราแลกเปลีย่นทนัทซีึง่อ้างองิจากธนาคาร
พาณิชย ์

 
ตารางต่อไปนี้แสดงมูลค่ายุตธิรรมและมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิในแต่ละประเภท แต่ไม่รวมถึง
รายการทีร่าคาตามบญัชใีกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 
 

 

ราคาตามบญัชี 
(ราคาทุนตดัจ าหน่าย) มูลค่ายุติธรรม 

 พนับาท พนับาท 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563   
สนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม   
เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการอื่น 136,000 135,920 
   
หนี้สนิทางการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม   
หุน้กู้ 30,308,597 32,283,730   
เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,100,000 2,284,843 
   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563   
สนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม   
เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการอื่น 205,000 204,854 
   
หนี้สนิทางการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม   
หุน้กู้ 32,499,901 34,941,550 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,384,500 2,616,846 
 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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8 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท  พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหนี้การคา้     
   - กจิการอื่น 3,493,526 3,245,806 14,822 1,693 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 20.3) 313 781 23,510 29,622 
รวมลูกหนี้การคา้ 3,493,839 3,246,587 38,332 31,315 
รายไดค้า้งรบั 3,530,641 3,418,753 19,283 19,997 
ดอกเบีย้คา้งรบั     
   - กจิการอื่น 38,194 26,706 12,106 1,743 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 20.3) 5,094 1,984 1,462,118 1,113,360 
ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า 79,160 113,201 2,425 1,099 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า     
   - กจิการอื่น 142,033 147,164 26,472 22,678 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 20.3) - - 210 - 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานรอตดัจ่าย  8,574 16,318 2,621 5,063 
เงนิจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพฒันาโครงการ 26,085 26,235 893,739 800,417 
เงนิทดรองจ่ายพนักงาน 10,549 5,898 7,033 3,618 
เงนิปันผลคา้งรบั - กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั     
   (หมายเหตุ 20.3) - - - 441,002 
ลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ     
   - กจิการอื่น 31,761 30,622 444 7 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 20.3) 24,126 32,525 236,686 233,636 
อื่น ๆ 94,974 90,116 3,306 2,129 
รวมลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 7,485,030 7,156,109 2,704,775 2,676,064 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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ลูกหนี้การคา้กจิการอื่นสามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท  พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 3,413,569 3,233,995 11,028 1,693 
คา้งช าระ - ไม่เกนิ 3 เดอืน 26,919 11,753 3,794 - 
 - 3 - 6 เดอืน 46,439 - - - 
 - 6 - 12 เดอืน 6,539 - - - 
 - มากกว่า 12 เดอืน 60 58 - - 
 3,493,526 3,245,806 14,822 1,693 
 
ลูกหนี้การคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท  พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 313 781 2,710 17,022 
คา้งช าระ - ไม่เกนิ 3 เดอืน - - 13,550 3,424 
 - 3 - 6 เดอืน - - - 1,926 
 - 6 - 12 เดอืน - - - 880 
 - มากกว่า 12 เดอืน - - 7,250 6,370 
 313 781 23,510 29,622 
 
เงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือการพฒันาโครงการ 
 
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพฒันาโครงการ คือ เงินซึ่งบริษัทหรือบริษัทย่อยได้จ่ายล่วงหน้าเพื่อการพฒันาโครงการในอนาคตของ  
กลุ่มกิจการ โดยจะเรียกเก็บไปยงับริษัทเจ้าของโครงการนัน้ ๆ เมื่อได้มกีารจดัตัง้บริษัทขึ้นแล้ว เงนิจ่ายล่ วงหน้าเพื่อการพฒันา
โครงการถูกแสดงอยู่ในรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นในข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ แต่ถูกแสดงอยู่ในส่วนของสนิทรัพย์ 
ไม่หมุนเวยีนในขอ้มลูทางการเงนิรวม เน่ืองจากจะถูกแปลงสภาพไปเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนของกลุ่มกจิการในอนาคต 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 พนับาท  
  

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 9,553,812 
ลงทุนเพิม่ 23,310 
เงนิอุดหนุนบรษิทัย่อยภายใตโ้ครงการผลประโยชน์พนักงาน 10,336 

มลูค่าตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 9,587,458 

 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างมสีาระส าคญัจากงบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

ช่ือกิจการ 

สถานท่ีหลกัในการ
ประกอบธรุกิจ/ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ 

ลกัษณะของ
ธรุกิจ 

ส่วนได้เสียในความเป็น
เจ้าของท่ีถือโดยบริษทัใหญ่  

(ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็น
เจ้าของท่ีแท้จริงท่ีถือ 

โดยกลุ่มกิจการ 
(ร้อยละ) 

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

       

บริษทัย่อยของบริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(ชลบุร)ี 2 จ ากดั     
   บรษิทั อ่างทอง เพาเวอร ์จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้า - - 69.98 - 
 
การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มดีงัต่อไปนี้ 
 
(ก) การลงทุนของบริษทั 

 
บริษทั บ่อทองวินดฟ์ารม์ จ ากดั  
 
ในระหว่างไตรมาสที่หนึ่งของปี พ.ศ. 2563 บริษัท บ่อทองวินด์ฟาร์ม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรงได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 
จาก 300 ล้านบาท เป็น 426 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 12,600,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น  
บรษิัทซื้อและจ่ายช าระค่าหุ้นส าหรบั 9,324,000 หุ้น ในราคา 2.5 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงนิ 23.31 ล้านบาท ตามสดัส่วน 
การลงทุนเดมิ 
 

(ข) การลงทุนของบริษทัย่อย 
 
บริษทั อ่างทอง เพาเวอร ์จ ากดั (“ATP”)  
 
ในระหว่างไตรมาสทีห่นึ่งของปี พ.ศ. 2563 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ชลบุร)ี 2 จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทางตรง ซื้อส่วนได้เสยี
รอ้ยละ 70 ในหุน้สามญัของ ATP ในราคา 2,520 ลา้นบาท รายละเอยีดของการซื้อส่วนไดเ้สยีได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 18 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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(ค) การเปล่ียนแปลงช่ือของบริษทัย่อยทางอ้อม 

 

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(เอไออี-เอม็ทีพี) จ ากดั  
 

เมื่อวนัที ่12 มถิุนายน พ.ศ. 2563 บรษิทั โกลว์ เอสพพี ี1 จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางอ้อมไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นชื่อบรษิทักบั
กระทรวงพาณิชยเ์ป็น บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(เอไออ-ีเอม็ทพี)ี จ ากดั 
 

ภายใต้เงื่อนไขของสญัญาเงินกู้ยมืระยะยาวของบริษัทย่อย กลุ่มกิจการได้น าใบหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัทย่อยจ านวน 9 บรษิัท  
ใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัส าหรบัเงนิกู้ยมืระยะยาว (หมายเหตุ 13) 
 

10 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 
 

(ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 

 พนับาท  
  

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 816,249 
ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุน 15,786 
การลดทุน (137,688)  
เงนิปันผลรบั (24,581) 
มลูค่าตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 669,766 
 

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์(“กองทุนรวมฯ”) 
 

เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพจิารณาการลงทุนของกองทุนรวมฯ มมีติอนุมตัิให้ลดมูลค่าของ
หน่วยลงทุนในอตัราหน่วยละ 0.7657 บาท โดยกลุ่มกิจการได้รบัเงนิคนืจากการลดทุนส าหรบั 179,819,100 หน่วย เป็นจ านวน 
137.69 ลา้นบาท 
 

(ข) เงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมคา้ในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 พนับาท  พนับาท  
   

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 714,294 522,376 
ผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่   
   มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก (หมายเหตุ 4) (39,438) - 
ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุน 37,922 - 
ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (23,194) - 

มลูค่าตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 689,584 522,376 
 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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11 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

 

การเปลีย่นแปลงของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดิน อาคาร 
และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์
สิทธิการใช้ 

สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน 

ท่ีดิน อาคาร 
และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์
สิทธิการใช้ 

สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน 

 พนับาท  พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท พนับาท 
       

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(ตามทีร่ายงานไวเ้ดมิ) 72,131,623 - 10,450,902 674,293 - 566,647 
ผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาถอืปฏบิตั ิ(หมายเหตุ 4) - 767,805 - - 15,144 - 
มลูค่าตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(ตามทีป่รบัปรุงใหม่) 72,131,623 767,805 10,450,902 674,293 15,144 566,647 
       

การซื้อเพิม่ 1,851,269 181,727 183,737 10,202 139,315 9,632 
การเพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ (หมายเหตุ 18) 4,469,929 812 1,627,329 - - - 
การขายและการตดัจ าหน่าย - สุทธ ิ (8,360) (1,515) (381) - - - 
การโอนเขา้(ออก) 440,771 1,969 (2,471) - - - 
การดอ้ยค่า (6,444) - - - - - 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น 376,206 2,759 99,879 - - - 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (2,367,469) (41,374) (307,846) (24,216) (5,884) (19,296) 

มลูค่าตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 76,887,525 912,183 12,051,149 660,279 148,575 556,983 
 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทีม่มีลูค่าตามบญัชจี านวน 28,442.90 ลา้นบาท ไดน้ าไปวางเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุ 13) 
 

ส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ต้นทุนทางการเงนิจ านวน 14.50 ล้านบาท ซึ่งเกดิจากเงนิกู้ยมืทีม่วีตัถุประสงค์เฉพาะส าหรบัการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ได้ถูกบนัทกึเป็นต้นทุนของโครงการ
ระหว่างก่อสรา้งในขอ้มลูทางการเงนิรวม กลุ่มกจิการใชอ้ตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนรอ้ยละ 3.17 ถงึรอ้ยละ 3.83 ต่อปี ในการค านวณต้นทุนทีร่วมเป็นราคาทุนของโครงการระหว่างก่อสรา้ง อตัราดงักล่าวเป็นอตัราต้นทุน
การกูย้มืระยะยาวทีเ่กดิขึน้จรงิจากเงนิกูย้มืทีน่ ามาใชเ้ป็นเงนิทุนส าหรบัโครงการนัน้ 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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12 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

เจา้หนี้การคา้     
   -  กจิการอื่น 2,257,956 2,300,566 4,145 5,325 
   -  กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 20.4) - - - 29,334 
เจา้หนี้อื่น     
   -  กจิการอื่น 545,524 421,520 13,621 25,987 
   -  กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 20.4) 20,238 12,121 117,907 125,574 
เจา้หนี้ค่าก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 14,616,573 13,975,981 - - 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย      
   -  สถาบนัการเงนิ 273,623 288,480 78,667 80,660 
   -  กจิการอื่น 3,010 720 1,132 720 
   -  กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 20.4) 65,152 80,298 - - 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 479,965 354,028 31,227 28,828 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายจากสญัญาซ่อมบ ารุงระยะยาวทีถ่งึ 
   ก าหนดภายในหนึ่งปี 544,330 477,915 - - 
เงนิปันผลคา้งจ่าย - 246,579 - - 
เจา้หนี้จากการซื้อบรษิทัย่อย  97,857 95,544 - - 

 18,904,228 18,253,752 246,699 296,428 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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13 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึ     
      ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,219,181 855,047 - - 
หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี (24,043) (22,075) - - 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึ     
      ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - สุทธ ิ 1,195,138 832,972 - - 
     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 30,372,376 24,363,894 3,000,000 - 
หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี (361,433) (346,215) - - 
เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธ ิ 30,010,943 24,017,679 3,000,000 - 
     

รวมเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธ ิ 31,206,081 24,850,651 3,000,000 - 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 พนับาท  พนับาท 
   

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 24,850,651 - 
เงนิกูย้มืระยะยาวเพิม่ขึน้ 3,000,000 3,000,000 
เงนิกูย้มืระยะยาวเพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ (หมายเหตุ 18) 3,645,433 - 
จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (526,480) - 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ 181,632 - 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี 11,445 - 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น 43,400 - 
มลูค่าตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 31,206,081 3,000,000 

 
เงนิกู้ยมืระยะยาวค ้าประกนัโดยหุ้นของบรษิัทย่อย (หมายเหตุ 9) การจดจ านองที่ดนิและโรงไฟฟ้าของกลุ่มกิจการ (หมายเหตุ 11) และ 
standby letter of credit ที่ออกโดยกลุ่มกิจการ นอกจากนี้กลุ่มกิจการต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดบางประการตามที่ระบุไว้ในสญัญา
ดงักล่าว ซึง่รวมถงึการด ารงอตัราส่วนทางการเงนิตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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14 หุ้นกู้ - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,499,990 2,699,990 500,000 500,000 
หกั  ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู้รอตดับญัช ี (1,866) (2,037) (103) (274) 
ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - สุทธ ิ 1,498,124 2,697,953 499,897 499,726 
     

หุน้กู้ 28,900,128 29,900,118 14,200,000 14,200,000 
หกั  ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู้รอตดับญัช ี (89,655) (98,170) (70,055) (77,693) 
หุน้กู้ - สุทธ ิ 28,810,473 29,801,948 14,129,945 14,122,307 
รวมหุน้กู ้- สุทธ ิ 30,308,597 32,499,901 14,629,842 14,622,033 

 
การเปลีย่นแปลงของหุน้กูใ้นระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 พนับาท  พนับาท 
   

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 32,499,901 14,622,033 
ไถ่ถอนหุน้กู้ (2,199,990) - 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูร้อตดับญัช ี 8,686 7,809 
มลูค่าตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 30,308,597 14,629,842 
 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

39 

 
15 ต้นทุนทางการเงิน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

ดอกเบีย้จ่ายเงนิกูย้มืและหุน้กู้ 1,379,106 1,324,798 314,846 294,083 
ดอกเบีย้จ่ายเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั  
   (หมายเหตุ 20.2) 65,152 104,419 - - 
ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิจากกจิกรรม 
   จดัหาเงนิ 171,394 (422,892) 1,803 (1,660) 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืและ 
   หุน้กูร้อตดับญัช ี 20,131 20,504 7,809 8,156 
ตน้ทุนทางการเงนิซึง่เกดิจากการคดิลดหนี้สนิ 
   ระยะยาวค่าก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 187,670 27,319 - - 
อื่น ๆ 33,355 16,881 4,616 4,178 

 1,856,808 1,071,029 329,074 304,757 

 
16 ภาษีเงินได้ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนั 113,251 109,072 - - 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (38,879) 2,006 (2,239) (779) 
ภาษเีงนิได ้ 74,372 111,078 (2,239) (779) 

 
ภาษเีงนิได้ระหว่างกาลไดต้ัง้คา้งจ่ายจากการประมาณการจากฝ่ายบรหิาร โดยใชอ้ตัราภาษีเดยีวกบัทีใ่ชก้บัก าไรรวมทัง้ปีทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ 
ประมาณการอัตราภาษีเงินได้แท้จริงถัวเฉลี่ยส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส าหรบัข้อมูลทางการเงินรวม 
ระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล คอือตัรารอ้ยละ 3.9 และอตัรารอ้ยละ 0.0 ตามล าดบั (พ.ศ. 2562 : อตัรารอ้ยละ 
5.6 และอตัรารอ้ยละ 0.0 ตามล าดบั)  
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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17 ก าไรต่อหุ้น 

 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส่วนที่เป็นของบรษิทัใหญ่ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักทีช่ าระแล้วและ
ออกจ าหน่ายอยู่ในระหว่างงวด 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ก าไรทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (พนับาท) 1,097,837 1,158,211 1,041,266 509,523 
หกั  ดอกเบีย้จ่ายสะสมส าหรบังวดของหุน้กูท้ีม่ ี  
         ลกัษณะคลา้ยทุน - สุทธจิากภาษ ี(พนับาท) (199,452) - (199,452) - 

ก าไรส าหรบังวดทีใ่ชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ (พนับาท) 898,385 1,158,211 841,814 509,523 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทีใ่ชค้ านวณ  
   ก าไรต่อหุน้ (พนัหุน้) 2,606,900 2,606,900 2,606,900 2,606,900 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (บาท) 0.34 0.44 0.32 0.20 
 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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18 การรวมธรุกิจ 

 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) 2 จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรง ซื้อส่วนได้เสียร้อยละ 70  
ในหุน้สามญัของ ATP ในราคา 2,520 ลา้นบาท ท าให ้ATP มสีถานะเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการ การลงทุนดงักล่าวเป็นการรวมธุรกจิ
ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง การรวมธุรกจิ  
 

ตารางต่อไปนี้สรุปสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซื้อ ATP และจ านวนของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและหนี้สนิทีร่บัมาซึง่รบัรู ้ณ วนัทีซ่ื้อกจิการ 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย ณ วนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  
 พนับาท 
  

เงนิสด 2,520,000 
  

มูลค่าท่ีรบัรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรบัสินทรพัยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรบัมา  
  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 820,120 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 320,881 
อะไหล่และวสัดุส ารองคลงั 78,950 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 4,469,929 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 812 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 8,137 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 45 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 53,503 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 2,590 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (296,288) 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (14,034) 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัทางการเงนิ (3,645,433) 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า (879) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (3,947) 
หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ (507,517) 
หกั  ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (386,061) 

สนิทรพัยท์ีส่ามารถระบุไดสุ้ทธิ 900,808 
  

สทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้า (แสดงรวมในสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน) 1,619,192 
สินทรพัยส์ุทธิท่ีได้มาจากการซ้ือ 2,520,000 
 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีไ่ดม้า และการปันส่วนราคาซื้อ 
มูลค่ายุตธิรรมทีแ่สดงขา้งต้นอาจมกีารปรบัปรุงใหม่ตามผลของการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีไ่ดม้า และการปันส่วน
ราคาซื้อ ซึง่คาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายใน 12 เดอืนนับจากวนัทีซ่ื้อ 
 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ไดร้วมรายไดแ้ละก าไรสุทธขิอง ATP ตัง้แต่วนัที่
ถูกซื้อจ านวน 694.83 ลา้นบาท และ 61.81 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

หาก ATP ไดถู้กรวมในงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 
มถิุนายนพ.ศ. 2563 จะแสดงรายไดจ้ านวน 22,760.01 ลา้นบาท และก าไรจ านวน 1,810.29 ลา้นบาท  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

42 

 
19 เงินปันผล 

 

พ.ศ. 2563 
 

เมื่อวนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั มมีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 
พ.ศ. 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.22 บาท ส าหรบัหุน้จ านวน 2,606,900,000 หุน้ เป็นจ านวนเงนิรวม 573.52 ล้านบาท เงนิปันผลดงักล่าว
ไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ในวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2563 
 

พ.ศ. 2562 
 

เมื่อวนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น มมีติอนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี พ.ศ. 2561 
ในอตัราหุน้ละ 0.17 บาท ส าหรบัหุน้จ านวน 2,606,900,000 หุน้ เป็นจ านวนเงนิรวม 443.17 ลา้นบาท เงนิปันผลดงักล่าวไดจ้่ายให้แก่
ผูถ้อืหุน้แลว้ในวนัที ่10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

20 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(สงิคโปร)์ พทีอี.ี แอลทดี.ี และคุณฮาราลด ์ลงิค ์ซึง่ถอืหุน้ในบรษิทั คดิเป็น
จ านวนรอ้ยละ 30.46 และรอ้ยละ 24.30 ตามล าดบั (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 33.99 และรอ้ยละ 24.30 ตามล าดบั) และบรษิทัถูกควบคุม
โดยคุณฮาราลด ์ลงิค ์ 
 

รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
 

20.1 รายได้และรายได้อ่ืน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  
     

รายได้     
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า     
   กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุม     

      ของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 5,564 6,223 - - 
     

รายไดค้่าบรกิาร     
   บรษิทัย่อย - - 87,561 62,377 
   การร่วมคา้ 1,000 1,000 1,000 1,000 
 1,000 1,000 88,561 63,377 
     

รายได้อ่ืน     
ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทัย่อย - - 214,235 179,025 
   การร่วมคา้ 1,690 2,565 293 2,565 
 1,690 2,565 214,528 181,590 
     

เงินปันผลรบั     
   บรษิทัย่อย - - 296,696 509,674 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  
     

รายได้     
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า     
   กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุม     

      ของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 11,860 12,299 - - 

     
รายไดค้่าบรกิาร     
   บรษิทัย่อย - - 145,117 102,653 
   การร่วมคา้ 2,000 2,246 2,000 2,000 
 2,000 2,246 147,117 104,653 

     
รายได้อ่ืน     
ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทัย่อย - - 409,831 331,106 
   การร่วมคา้ 3,314 2,704 615 2,704 
 3,314 2,704 410,446 333,810 

     
เงินปันผลรบั     
   บรษิทัย่อย - - 1,018,248 509,674 

 
 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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20.2 ค่าใช้จ่าย  
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  
     

การซื้อน ้าดบิ     
   กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุม     
     ของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 50,831 50,571 - - 
   ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัย่อย 16,729 14,061 - - 
 67,560 64,632 - - 

     
ดอกเบีย้จ่าย     
   บรษิทัร่วม 25,610 48,698 - - 

     
ค่าเช่าและค่าบรกิารส านักงาน     
   กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 16,409 10,786 1,827 - 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  

     

การซื้อน ้าดบิ     
   กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุม     
     ของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 101,021 101,001 - - 
   ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัย่อย 31,563 28,655 - - 
 132,584 129,656 - - 

     
ดอกเบีย้จ่าย     
   บรษิทัร่วม 65,152 104,419 - - 

     
ค่าเช่าและค่าบรกิารส านักงาน     
   กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 28,011 20,877 2,056 - 

 
 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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20.3 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

ลูกหน้ีการค้า     
   บรษิทัย่อย - - 23,510 29,265 
   การร่วมคา้ - 357 - 357 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 313 424 - - 
 313 781 23,510 29,622 
     
ดอกเบีย้ค้างรบั     
   บรษิทัย่อย - - 1,460,258 1,111,911 
   การร่วมคา้ 5,094 1,984 1,860 1,449 
 5,094 1,984 1,462,118 1,113,360 
     
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า     
   บรษิทัย่อย - - 210 - 
     
เงินปันผลค้างรบั     
   บรษิทัย่อย - - - 441,002 
     
ลูกหน้ีอ่ืน     
   บรษิทัย่อย - - 213,212 211,620 
   การร่วมคา้ 23,477 28,477 23,474 22,016 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 649 4,048 - - 
 24,126 32,525 236,686 233,636 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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20.4 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

เจ้าหน้ีการค้า     

   บรษิทัย่อย - - - 29,334 
     

เจ้าหน้ีอ่ืน     
   บรษิทัย่อย - - 117,876 125,072 
   การร่วมคา้ 17 17 17 17 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 20,221 12,104 14 485 

 20,238 12,121 117,907 125,574 
     

ดอกเบีย้ค้างจ่าย     

   บรษิทัร่วม 65,152 80,298 - - 
 

20.5 เงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

บรษิทัย่อย - - 1,225,899 739,448 
การร่วมคา้ 168,552 218,273 59,040 132,228 

 168,552 218,273 1,284,939 871,676 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิใหกู้้ระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงิน 
รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 พนับาท  พนับาท 
   

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 218,273 871,676 
เงนิใหกู้ร้ะหว่างงวด 23,467 486,451 
รบัคนืเงนิใหกู้ ้ (73,188) (73,188) 
มลูค่าตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 168,552 1,284,939 

 

เงนิใหกู้้ระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้้ทีไ่ม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท มอีตัราดอกเบี้ยคงทีต่่อปี (31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 : อตัราดอกเบีย้คงทีต่่อปี) เงนิใหกู้ด้งักล่าวมกี าหนดช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ภายในหนึ่งปี  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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20.6 เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิใหกู้้ระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท 
  

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 19,050,549 
เงนิใหกู้ร้ะยะยาวเพิม่ขึน้ 2,725,303 
รบัคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (126,785) 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น 9,068 

มลูค่าตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 21,658,135 

 
เงนิใหกู้้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิให้กู้ที่ไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาทและดอลลาร์สหรฐัฯ  มอีตัราดอกเบี้ย
คงที่ต่อปี และอตัรา MLR ลบส่วนเพิม่คงที่ต่อปี เงนิให้กู้ยมืดงักล่าวมกี าหนดช าระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยตัง้แต่ พ.ศ. 2563  
ถงึ พ.ศ. 2583 
 

20.7 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

 พนับาท  
  

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 2,384,500 
จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (284,500) 
มลูค่าตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 2,100,000 

 
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัคอื สญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า (“สญัญา”) ใหแ้ก่ กองทุนรวมฯ 
ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัที่ 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 เงนิต้นและดอกเบี้ยมีก าหนด 
ช าระคนืทุกๆ รอบระยะเวลาหกเดอืน สญัญาดงักล่าวจะสิน้สุดในวนัที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2565 
 
ตามเงื่อนไขในสญัญา เมื่อครบวนัสิ้นสุดของสญัญา หากมจี านวนที่ค้างช าระตามสญัญาใหถ้อืว่าภาระหนี้สนิของกลุ่มกิจการ 
บนส่วนทีค่า้งอยู่ดงักล่าวเป็นอนัสิน้สุดลง 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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20.8 ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 

 
ผูบ้รหิารส าคญั รวมถงึกรรมการ (ไม่ว่าจะท าหน้าทีใ่นระดบับรหิารหรอืไม่) และคณะผูบ้รหิารระดบัสูง ค่าตอบแทนทีจ่่ายหรอื
คา้งจ่ายส าหรบัผูบ้รหิารส าคญัมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท  พนับาท 
   

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 33,868 20,921 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 9,312 333 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 3 3 
ผลประโยชน์ของผูบ้รหิารส าคญัทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 2,356 2,355 

 45,539 23,612 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท  พนับาท 
   

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 53,036 39,834 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 10,201 666 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 6 6 
ผลประโยชน์ของผูบ้รหิารส าคญัทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 4,711 4,685 

 67,954 45,191 

 
21 ภาระผกูพนัและสญัญาท่ีมีสาระส าคญั 

 
ในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทุนและสญัญาทีม่สีาระส าคญั 
ทีแ่ตกต่างจากทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 อย่างเป็นสาระส าคญั ยกเวน้สญัญาดงัต่อไปนี้ 
 
21.1 ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

ก) เมื่อวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อย 4 แห่งไดต้กลงในสญัญาก่อสรา้งและจดัหาอุปกรณ์ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานความรอ้นร่วมกบัผูร้บัเหมา 3 ราย สญัญาดงักล่าวมมีูลค่ารวม 78.73 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ 56.73 ล้านยูโร 925.13 
ลา้นโครนสวเีดน 1,758.34 ลา้นเยน และ 8,090.11 ลา้นบาท 

ข) ในระหว่างไตรมาสที่หนึ่งของปี พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้ตกลงในสัญญาจัดหา 
อุปกรณ์ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์กบัผู้รบัเหมาก่อสร้างรายหนึ่ง สญัญาดงักล่าวมมีูลค่ารวม 2.91 
ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 

ค) เมื่อวนัที ่22 มถิุนายน พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดต้กลงในสญัญาก่อสรา้งและเคลื่อนยา้ยระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า
กบัผูร้บัเหมารายหนึ่ง สญัญาดงักล่าวมมีลูค่ารวม 13.60 ลา้นบาท  

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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21.2 สญัญาท่ีมีสาระส าคญั 
 

ก) เมื่อวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดต้กลงในสญัญาบรกิารบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมส าหรบัโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานลม กบัผูร้บัเหมารายหนึ่ง สญัญาดงักล่าวมรีะยะเวลา 10 ปี มมีลูค่ารวม 1.61 ลา้นยโูร และ 80.30 ลา้นบาท 

ข) เมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทย่อยแห่งหนึ่งได้ตกลงขยายอายุสญัญาด าเนินงานและบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้า 
ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศเวยีดนาม จากเดมิสญัญามรีะยะเวลา 1 ปี เป็น 3 ปี โดยมกีาร
ปรบัมลูค่าสญัญาดงักล่าวเพิม่ขึน้อกี 98,912.16 ลา้นเวยีดนามดอง 

ค) เมื่อวนัที ่26 มถิุนายน พ.ศ. 2563 บรษิทัไดต้กลงในสญัญาเช่าทีด่นิราชพสัดุ ตัง้อยู่ทีต่ าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 
เนื้อทีป่ระมาณ 100 ไร่ เพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและน ้าเย็น ในโครงการพฒันาสนามบินอู่ตะเภาและเมอืงการบิน
ภาคตะวนัออก โดยสญัญาดงักล่าวมรีะยะเวลา 30 ปี 
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