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ความเหน็ 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิัท บี.กรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
(บรษิัท) และบรษิัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และผลการ
ด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิ้นสุด 
วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบญัชทีี่ส าคญัและหมายเหตุ 

เรื่องอื่น ๆ 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ี ความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก
กลุ่มกิจการตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เ กี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น  ๆ  
ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์  
ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 

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



 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การซ้ือบริษทั อ่างทอง เพาเวอร ์จ ากดั 
 

 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ประมาณการ 
ทางบัญชีที่ส าคัญและข้อสมมติฐาน หมายเหตุประกอบ 
งบการเงินข้อ 17 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 41 การรวมธุรกจิ  
 
เมื่อวนัที่ 17 มนีาคม พ.ศ. 2563  กลุ่มกิจการซื้อส่วนได้เสยี
ในบรษิทั อ่างทอง เพาเวอร์ จ ากดั (“ATP”) ในสดัส่วนรอ้ยละ
70 ในราคา 2,520 ล้านบาท การลงทุนดงักล่าวถูกพจิารณา
เป็นการรวมธุรกิจภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัที ่3 เรื่องการรวมธุรกจิ 
 
ผูบ้รหิารจดัใหม้ผีูป้ระเมนิราคาอสิระเพื่อท าการปันส่วนราคา
ซื้อในการรวมธุรกจิ (purchase price allocation) และประเมนิ
มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้า 
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคญักบัรายการนี้เนื่องจากมูลค่าของสทิธิ
ในสญัญาซื้อขายไฟฟ้ารวมทัง้ค่าความนิยมที่รบัรู้จากการ
ประเมนิมลูค่ามจี านวนทีเ่ป็นสาระส าคญั การประเมนิดงักล่าว
อาศยัดุลยพนิิจทีส่ าคญัของผูบ้รหิารในการก าหนดขอ้มูลและ
ขอ้สมมตฐิานในวธิกีารประเมนิ รวมถงึอตัราคดิลดทีใ่ช้ 

วธิปีฏบิตังิานของขา้พเจา้ส าหรบัเรื่องดงักล่าวประกอบดว้ย 
- ประเมินความเหมาะสมในการพิจารณาของผู้บริหารว่า
รายการซื้อดงักล่าวเป็นรายการรวมธุรกิจภายใต้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 

 

- ประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรัพย์ที่ได้มาและ
หนี้สนิที่รบัมา ณ วนัซื้อ รวมถึงประเมนิความรู้ความสามารถ 
ความเป็นอสิระ และความเทีย่งธรรมของผูป้ระเมนิราคา  

 

- มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญของข้าพเจ้าสอบทานความ
เหมาะสมและความสมเหตุสมผลของวิธีการที่ใช้ในการ
ประเมนิมูลค่ายุตธิรรม การประมาณอตัราคดิลดและปัจจยัใน
การคดิลด รวมทัง้ตรรกะของวธิีการประเมินและการค านวณ 
โดยเปรยีบเทยีบกบัวธิีการทีถ่อืปฏบิตัทิ ัว่ไปในอุตสาหกรรม
ทีเ่ปรยีบเทยีบกนัได ้

 

- ประเมินความสมเหตุสมผลของสมมติฐานหลักที่ใช้ใน 
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา  
โดยเปรียบเทียบกับสญัญาที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลในอดีตของ 
ATP ข้อมูลในตลาดของอุตสาหกรรมที่เปรียบเทียบกันได้ 
และแผนธุรกจิของ ATP  

 

- ทดสอบการค านวณค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ 
ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนที่โอนให้สุทธิและมูลค่า
ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีส่ามารถระบุไดสุ้ทธ ิ

 

- ประเมนิความเหมาะสมของวธิีการบญัชแีละความเพยีงพอ
ของการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 

จากการปฏบิตังิานขา้งต้น ขา้พเจา้พบว่าการปันส่วนราคาซื้อใน
การรวมธุรกิจได้ถูกถือปฏิบตัิภายใต้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 3 นอกจากนี้ สมมติฐานหลักที่ผู้บริหารใช้ใน
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์สุทธิที่ได้มามีความ
สอดคลอ้งกบัหลกัฐานทีม่ ี

  

  



 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การบญัชีเรื่องการป้องกันความเส่ียงเน่ืองจากการท า
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้และเงินต้นต่างสกลุเงิน 
 

 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 6 การจดัการความ
เสีย่งทางการเงนิ 
 

กลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ
ที่เกิดจากรายได้ที่เชื่อมโยงกบัเงนิสกุลดอลลาร์สหรฐัฯ และ
ไดท้ าสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยและเงนิตน้ต่างสกุลเงนิ
เพื่อจัดการและป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 9 เรื่องเครื่องมอืทางการเงนิ 
สญัญาดงักล่าวถือเป็นอนุพนัธ์ที่เข้าเงื่อนไขเป็นการป้องกนั
ความเสีย่งในกระแสเงนิสด 
 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและเงินต้นต่างสกุลเงิน 
ถูกวดัมลูค่ายุตธิรรมโดยการประเมนิมูลค่าดว้ยขอ้มูลทีส่ามารถ
สงัเกตได้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการรบัรู้
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิจ านวน 432.46 บาท และหนี้สนิ
อนุพนัธ์ทางการเงนิจ านวน 3,453.65 บาท ทีเ่กดิจากสญัญา
เหล่านี้ และรบัรู้ส่วนของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม 
ทีเ่กดิจากประสทิธผิลในการป้องกนัความเสีย่งอยู่ในส่วนของ
เจา้ของ 
 

ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญักบัเรื่องนี้เน่ืองจากการระบุรายการทีม่ี
การป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง 
รวมถงึการประเมนิความมปีระสทิธผิลของการป้องกนัความเสี่ยง 
อาศัยดุลยพินิจและการประมาณการที่ส าคัญของผู้บริหาร 
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
อนุพนัธ์และวิธีการบัญชี มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั 
ต่องบการเงนิรวม 
 

วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้ส าหรบัเรื่องดงักล่าวประกอบดว้ย 
 

- ท าความเขา้ใจในกลยุทธ์การจดัการความเสีย่งและนโยบาย
การบญัชขีองกลุ่มกจิการในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบักจิกรรมการ
ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

 

- พจิารณาความเหมาะสมของการระบุเครื่องมอืที่ใช้ป้องกนั
ความเสีย่งทีจ่บัคู่กบัรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่ง 

 

- ขอหนังสือยืนยันจากสถาบันการเงินผู้ออกตราสารและ
น ามากระทบยอดกบัข้อมูลของกลุ่มกิจการเพื่อตรวจสอบ
การมอียู่จรงิ ความครบถ้วน และความถูกต้อง ของตราสาร
อนุพนัธ ์

 

- สุ่มตวัอย่างเพื่อทดสอบการวดัมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
อนุพนัธ ์โดยประเมนิมลูค่าใหม่โดยอสิระดว้ยวธิกีารประเมนิ
มลูค่าอื่น 

 

- สุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเอกสารการ
ป้องกนัความเสีย่ง (hedge documentation) และการประเมนิ
ความมีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงที่จดัท าโดย
ผู้บริหาร เพื่อพิจารณาว่าการบัญชีส าหรบัอนุพันธ์เป็นไป
ตามข้อก าหนดของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 

 

- ประเมนิความเพยีงพอของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินในเรื่องที่เกี่ยวกบัตราสารอนุพันธ์และ
การบัญชีป้องกันความเสี่ยงตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือ 
ทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่13 
เรื่องการวดัมลูค่ายุตธิรรม 

 

จากการปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าพบ ว่าวิธีการบัญชี
สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวข้องและ
การประเมนิมูลค่าของตราสารอนุพนัธใ์นการป้องกนัความเสีย่ง
โดยการท าสญัญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและเงินต้นต่าง
สกุลเงนิมคีวามสมเหตุสมผลสอดคลอ้งกบัหลกัฐานทีม่ ี

  

  



 

ข้อมูลอ่ืน  
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อ
ขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่า
ขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้อง 
สื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกจิการในการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกจิการ หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไป
ได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการ 
  



 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิ รวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบญัชซีึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง   
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิ  
อันเป็นสาระส าคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และถือว่ามีสาระส าคญั 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการ  หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสินใจ 
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยง 
ทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งทีเ่กิดจากขอ้ผดิพลาด 
เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดง
ขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการ 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ทีไ่ดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยั
อย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามคีวามไม่
แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มูลในงบ
การเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ
ขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มกีารน าเสนอข้อมูล 
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

• ได้รบัหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม  
ทางธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุม  
ดูแลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 

  



 

ขา้พเจา้ได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ 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 
ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่า
จะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ อรณุไพโรจนกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445 
กรุงเทพมหานคร 
25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 



บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 10 19,110,324,827 21,161,169,988 2,205,278,800 8,705,264,927

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการเบกิถอน

ภายในหนงึปี 11 396,950,590 391,875,891 - -

เงนิฝากประจาํทคีรบกําหนดเกนิกว่า 3 เดอืน 882,186,106 2,109,780,072 300,000,000 1,012,823

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธิ 12 6,818,112,029 7,156,109,075 3,692,173,857 2,676,064,142

เงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการอนื 14 562,544,732 498,562,194 104,535,900 128,899,810

เงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 42.5 168,551,705 218,273,000 8,679,067,296 871,676,430

เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการอนื

ทถีงึกําหนดรบัชําระภายในหนึงปี 70,132,459 68,421,912 70,132,459 68,421,912

เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั

ทถีงึกําหนดรบัชําระภายในหนึงปี 42.6 - - 453,570,234 453,570,234

อะไหล่และวสัดุสํารองคลงั - สุทธิ 15 1,032,958,084 968,653,824 - -

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 6.1 14,340,364 - - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 16 822,758,169 920,262,710 103,211,690 44,727,970

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 29,878,859,065 33,493,108,666 15,607,970,236 12,949,638,248

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการเบกิถอน

เกนิกว่าหนึงปี 11 124,112,579 129,079,800 - -

เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการอนื 20,867,541 136,578,088 20,867,541 136,578,088

เงนิใหกู้ร้ะยะยาวกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 42.6 - - 26,235,758,461 18,596,978,875

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 17 - - 9,597,688,941 9,553,811,946

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 18 (ก) 564,928,519 816,248,943 - -

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 18 (ข) 500,328,076 714,294,314 533,070,232 522,375,832

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 19 4,902,251 4,902,251 - -

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 20 80,300,238,167 72,131,623,379 648,568,962 674,292,851

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 21 1,175,768,076 - 118,529,861 -

ค่าความนิยม 22 1,169,902,531 457,191,626 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 23 11,779,173,890 10,450,902,123 541,343,321 566,646,593

เงนิมดัจาํค่าซอืทดีนิ 43.4 (ง), (ช), (ซ) 545,462,805 891,773,065 - -

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 6.1 418,118,213 - - -

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชี 24 252,575,076 134,486,663 9,138,279 6,427,200

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 25 3,960,642,752 2,332,615,768 805,885,465 27,062,007

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 100,817,020,476 88,199,696,020 38,510,851,063 30,084,173,392

รวมสินทรพัย์ 130,695,879,541 121,692,804,686 54,118,821,299 43,033,811,640

กรรมการ _____________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 27 15,040,160,004 3,000,000,000 9,134,862,014 3,000,000,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 26 5,641,053,202 18,253,751,781 392,325,361 296,427,797

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการอนื 39,605,258 36,019,991 39,605,258 36,019,991

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี - สุทธิ 27 1,336,452,601 832,972,368 - -

ส่วนของหุน้กูท้ถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี - สุทธิ 28 3,697,280,530 2,697,952,858 2,699,053,763 499,726,091

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 42.7 671,500,000 608,500,000 - -

ส่วนของหนสีนิตามสญัญาเช่าทถีงึกําหนดชําระ

ภายในหนงึปี 85,676,604 - 11,446,767 -

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 6.1 14,255,347 - - -

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 133,994,984 80,400,966 - -

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 333,173,618 322,147,610 33,601,439 11,171,791

รวมหนีสินหมุนเวียน 26,993,152,148 25,831,745,574 12,310,894,602 3,843,345,670

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 27 29,138,437,796 24,017,678,747 3,000,000,000 -

หุน้กู ้- สุทธิ 28 28,117,574,744 29,801,948,550 13,436,159,811 14,122,306,847

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 42.7 1,104,500,000 1,776,000,000 - -

หนีสนิตามสญัญาเช่า 861,838,428 - 100,386,690 -

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 6.1 3,439,393,066 - - -

หนีสนิภาษีเงนิไดร้อตดับญัชี 24 381,774,761 203,213,858 - -

ประมาณการหนีสนิขนัตําทตี้องจา่ย

ตามสญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้า 291,759,526 301,326,346 235,642,229 243,425,054

ประมาณการหนีสนิการรอืถอนสนิทรพัย์ 347,550,475 315,320,599 - -

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 29 451,947,481 404,717,703 45,691,395 32,136,002

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 263,868,888 363,592,429 - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 64,398,645,165 57,183,798,232 16,817,880,125 14,397,867,903

รวมหนีสิน 91,391,797,313 83,015,543,806 29,128,774,727 18,241,213,573

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 30

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญั 2,700,000,000 หุน้ 

มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 2 บาท 5,400,000,000 5,400,000,000 5,400,000,000 5,400,000,000

ทุนทอีอกและชําระแลว้

หุน้สามญั 2,606,900,000 หุน้

ชําระแลว้เตม็มลูค่า 5,213,800,000 5,213,800,000 5,213,800,000 5,213,800,000

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 30 9,644,039,948 9,644,039,948 9,644,039,948 9,644,039,948

หุน้กูด้อ้ยสทิธทิมีลีกัษณะคลา้ยทุน 31 7,951,674,002 7,951,674,002 7,951,674,002 7,951,674,002

สํารองหุน้เพอืโครงการผลประโยชน์พนกังาน

โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 40 - (160,190,400) - (77,100,800)

ทุนสํารองอนื - การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 40 5,122,900 123,004,576 2,406,000 60,067,338

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 32 411,704,957 334,426,502 411,704,957 334,426,502

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 6,656,743,452 5,993,593,631 1,766,421,665 1,665,691,077

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ (2,412,816,291) (955,948,935) - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 27,470,268,968 28,144,399,324 24,990,046,572 24,792,598,067

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 11,833,813,260 10,532,861,556 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 39,304,082,228 38,677,260,880 24,990,046,572 24,792,598,067

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 130,695,879,541 121,692,804,686 54,118,821,299 43,033,811,640

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 33 43,974,377,335 43,771,052,541 532,292,653 378,471,784

รายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใต้ขอ้ตกลงสมัปทาน 112,476,883 360,836,111 - -

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 44,086,854,218 44,131,888,652 532,292,653 378,471,784

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (34,752,539,525) (35,636,806,766) (376,968,404) (193,366,922)

ตน้ทุนการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (95,735,249) (316,244,812) - -

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (34,848,274,774) (35,953,051,578) (376,968,404) (193,366,922)

กาํไรขนัต้น 9,238,579,444 8,178,837,074 155,324,249 185,104,862

รายไดอ้นื 34 250,811,984 289,497,221 2,832,960,201 1,719,190,277

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (2,038,842,963) (1,864,864,448) (542,601,984) (383,753,134)

กําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลยีน (333,950,292) 137,569,227 (214,917,560) (44,494,290)

ตน้ทุนทางการเงนิ 36 (3,186,435,085) (2,630,169,000) (687,906,882) (636,933,601)

สว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 18 (ก), (ข) 58,342,077 101,330,264 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 3,988,505,165 4,212,200,338 1,542,858,024 839,114,114

ภาษเีงนิได้ 37 (233,029,355) (235,171,397) 2,711,079 910,840

กาํไรสาํหรบัปี 3,755,475,810 3,977,028,941 1,545,569,103 840,024,954

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อืน :

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์พนักงาน

เมอืเกษยีณอาย ุ- สทุธจิากภาษี - (74,941,477) - (7,067,447)

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของ

สญัญาอนุพนัธเ์พอืป้องกนัความเสยีง - สทุธจิากภาษี (1,310,932,080) - - -

การจดัประเภทรายการจากสาํรองรายการ

ป้องกนัความเสยีงไปยงักําไรขาดทุน - สทุธจิากภาษี 649,845,194 - - -

สว่นแบง่ขาดทุนเบด็เสรจ็อนืจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 18 (ข) (12,843,672) - -

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่งบการเงนิ (1,951,281) (528,260,598) - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 3,079,593,971 3,373,826,866 1,545,569,103 832,957,507

การแบ่งปันกาํไร

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 2,174,758,666 2,331,152,758 1,545,569,103 840,024,954

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ 1,580,717,144 1,645,876,183 - -

3,755,475,810 3,977,028,941 1,545,569,103 840,024,954

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,749,473,564 1,771,596,810 1,545,569,103 832,957,507

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ 1,330,120,407 1,602,230,056 - -

3,079,593,971 3,373,826,866 1,545,569,103 832,957,507

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 38 0.68 0.88 0.44 0.31

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

บาท

สาํรองหุ้น

เพือโครงการ ขาดทุน การเปลียนแปลง

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ผลประโยชน์ ทุนสาํรองอืน เบด็เสรจ็อืน ส่วนได้เสีย รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทีมีลกัษณะ พนักงานโดย - การจ่ายโดย จดัสรรแล้ว การแปลง ของบริษทัใหญ่ อืนของส่วน ผู้เป็นเจ้าของของ ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแล้ว หุ้นสามญั คล้ายทุน ใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ค่างบการเงิน ในบริษทัย่อย ของเจ้าของ บริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นปี วนัที 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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปี พ.ศ. 2562

สาํรองหุน้เพอืโครงการผลประโยชน์พนกังาน

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

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 40 - - - - 42,671,449 - - - - - 42,671,449 - 42,671,449

การออกหุน้กูด้อ้ยสทิธทิมีลีกัษณะคลา้ยทุน 31 - - 7,951,674,002 - - - - - - - 7,951,674,002 - 7,951,674,002

การซอืเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - - - - - - - - 505,741 505,741

การเพมิทุนของบรษิทัย่อย - - - - - - - - - - - 116,376,191 116,376,191

สาํรองตามกฎหมาย 32 - - - - - 42,001,248 (42,001,248) - - - - - -

การเปลยีนแปลงส่วนไดเ้สยีของ

บรษิทัใหญใ่นบรษิทัย่อย 41 - - - - - - - - (44,384,808) (44,384,808) (44,384,808) 869,384,808 825,000,000

เงนิปันผล 39 - - - - - - (834,208,000) - - - (834,208,000) - (834,208,000)

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

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - - - 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

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

ยอดคงเหลือสินปี วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

บาท

สาํรองหุ้น

เพือโครงการ การเปลยีนแปลง

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ผลประโยชน์ ทุนสาํรองอนื จดัสรรแล้ว สาํรองรายการ ส่วนแบง่ขาดทุน ส่วนได้เสีย รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที

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

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

ยอดคงเหลือต้นปี วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

- ตามทีรายงานไว้เดิม 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

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัคิรงัแรก 4 - - - - - - (68,681,499) - (1,012,122,695) (39,438,551) - (1,051,561,246) (1,120,242,745) (794,204,859) (1,914,447,604)

ยอดคงเหลือต้นปี วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

- ปรบัปรงุใหม่ 5,213,800,000 9,644,039,948 7,951,674,002 (160,190,400) 123,004,576 334,426,502 5,924,912,132 (837,294,390) (1,012,122,695) (39,438,551) (118,654,545) (2,007,510,181) 27,024,156,579 9,738,656,697 36,762,813,276

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปี พ.ศ. 2563

สาํรองหุน้เพอืโครงการผลประโยชน์พนักงาน

โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 3,384,000 - - - - - - - - 3,384,000 - 3,384,000

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 40 - - - - 38,924,724 - - - - - - - 38,924,724 - 38,924,724

การครบกําหนดตามเงอืนไขบรกิารของ

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 40 - - - 156,806,400 (156,806,400) - - - - - - - - - -

การซอืเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - - - - - - - - - - 774,552,469 774,552,469

การเพมิทุนของบรษิทัย่อย - - - - - - - - - - - - - 288,123,264 288,123,264

สาํรองตามกฎหมาย 32 - - - - - 77,278,455 (77,278,455) - - - - - - - -

การเปลยีนแปลงสว่นไดเ้สยี

ของบรษิทัใหญ่ในบรษิทัย่อย 41 - - - - - - - - - 19,978,992 19,978,992 19,978,992 180,021,008 200,000,000

ดอกเบยีจา่ยหุน้กูด้อ้ยสทิธทิมีลีกัษณะคลา้ยทุน - - - - - - (401,095,891) - - - - - (401,095,891) - (401,095,891)

เงนิปันผล 39 - - - - - - (964,553,000) - - - - - (964,553,000) - (964,553,000)

เงนิปันผลของบรษิทัย่อย - - - - - - - - - - - - - (477,660,585) (477,660,585)

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - - - 2,174,758,666 (2,743,400) (409,698,030) (12,843,672) - (425,285,102) 1,749,473,564 1,330,120,407 3,079,593,971

5,213,800,000 9,644,039,948 7,951,674,002 - 5,122,900 411,704,957 6,656,743,452 (840,037,790) (1,421,820,725) (52,282,223) (98,675,553) (2,412,816,291) 27,470,268,968 11,833,813,260 39,304,082,228

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม

ยอดคงเหลือสินปี วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ขาดทุนเบด็เสรจ็อืน
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บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

บาท

สาํรองหุ้นเพือโครงการ

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ผลประโยชน์ ทุนสาํรองอืน จดัสรรแล้ว

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมลูค่า ทีมีลกัษณะ พนักงานโดย - การจ่ายโดย - สาํรองตาม รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแล้ว หุ้นสามญั คล้ายทนุ ใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นปี วนัที 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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี พ.ศ. 2562

สํารองหุน้เพอืโครงการผลประโยชน์พนกังานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 2,515,200 - - - 2,515,200

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 40 - - - - 18,790,888 - - 18,790,888

การออกหุน้กูด้อ้ยสทิธทิมีลีกัษณะคลา้ยทุน 31 - - 7,951,674,002 - - - - 7,951,674,002

สํารองตามกฎหมาย 32 - - - - - 42,001,248 (42,001,248) -

เงนิปันผล 39 - - - - - - (834,208,000) (834,208,000)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี - - - - - - 832,957,507 832,957,507

ยอดคงเหลือสินปี วนัที 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

ยอดคงเหลือต้นปี วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ตามทีรายงานไว้เดิม 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

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัคิรงัแรก 4 - - - - - - (1,911,169) (1,911,169)

ยอดคงเหลือต้นปี วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 5,213,800,000 9,644,039,948 7,951,674,002 (77,100,800) 60,067,338 334,426,502 1,663,779,908 24,790,686,898

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี พ.ศ. 2563

สํารองหุน้เพอืโครงการผลประโยชน์พนกังานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 108,800 - - - 108,800

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 40 - - - - 19,330,662 - - 19,330,662

การครบกาํหนดตามเงอืนไขบรกิารของการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 40 - - - 76,992,000 (76,992,000) - - -

ดอกเบยีจา่ยหุน้กูด้อ้ยสทิธทิมีลีกัษณะคลา้ยทุน - - - - - - (401,095,891) (401,095,891)

สํารองตามกฎหมาย 32 - - - - - 77,278,455 (77,278,455) -

เงนิปันผล 39 - - - - - - (964,553,000) (964,553,000)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี - - - - - - 1,545,569,103 1,545,569,103

ยอดคงเหลือสินปี วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 5,213,800,000 9,644,039,948 7,951,674,002 - 2,406,000 411,704,957 1,766,421,665 24,990,046,572

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 3,988,505,165 4,212,200,338 1,542,858,024 839,114,114

รายการปรบัปรุง

- ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 35 5,494,097,027 4,659,940,259 102,928,524 82,149,623

- ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืและหุน้กูร้อตดับญัชี 36 41,649,454 41,035,267 15,695,136 16,049,827

- ตดัจาํหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจี่าย 20,941,220 23,426,147 7,436,808 7,653,994

- ค่าเผอืขาดทุนของสนิทรพัยท์างการเงนิ 26,304,897 - 26,304,897 -

- การปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมสญัญาอนุพนัธ์ (46,455,333) -

- ค่าเผอือะไหล่และวสัดุสาํรองคลงัเคลอืนไหวชา้ 57,960,430 69,127,853 - -

- กาํไรจากการขายและตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (1,258,504) (6,284,179) (526,842) -

- ดอกเบยีรบั 34 (192,100,125) (184,401,609) (975,342,190) (767,304,304)

- ดอกเบยีจ่าย 3,229,594,552      3,145,143,715 673,820,151 623,232,816

- ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 29 56,235,417 87,462,039 13,599,570 4,606,203

- ค่าใชจ้่ายพนกังานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 27,947,744 26,871,007 3,808,035 3,808,035

- ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึ 242,078,440 (730,344,738) 214,855,644 30,910,772

- เงนิปันผลรบั 34 - - (1,706,686,991) (950,676,374)

- ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 18 (ก), (ข) (58,342,077) (101,330,264) - -

- รายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (112,476,883) (360,836,111) - -

การเปลยีนแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีน

- ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 1,133,517,337 (468,837,158) (494,095,618) (406,651,572)

- อะไหล่และวสัดุสาํรองคลงั (34,108,951) (52,014,752) - -

- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 26,495,832 708,722,153 (50,948,946) 5,511,150

- สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (890,330,771) (421,535,389) (786,260,265) (13,964,474)

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (6,109,780,170) (419,120,786) 23,804,043 (2,568,790)

- หนสีนิหมุนเวยีนอนื 27,573,231 (296,603,094) 22,429,648 (1,354,443)

- ประมาณการหนีสนิขนัตาํทตี้องจ่ายตามสญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้า (19,716,231) (19,855,218) (15,818,788) (15,930,300)

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 29 (12,938,963) (11,597,363) (44,177) (52,003)

- หนสีนิไม่หมุนเวยีนอนื (9,371,444) (57,311,495) - -

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 6,886,021,294 9,843,856,622 (1,382,183,337) (545,465,726)

- เงนิสดรบัดอกเบยี 185,544,642 149,145,094 198,821,681 169,221,330

- เงนิสดรบัภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจี่าย 2,855,592 2,271,450 - -

- เงนิสดจ่ายภาษีเงนิได้ (294,117,626) (295,222,433) (7,534,775) (11,631,347)

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 6,780,303,902 9,700,050,733 (1,190,896,431) (387,875,743)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการเบกิถอนลดลง(เพมิขนึ) (107,478) 234,078,316 - -

เงนิฝากประจาํทคีรบกาํหนดเกนิกว่า 3 เดอืนลดลง(เพมิขนึ) 1,227,593,966 (25,371,662) (298,987,177) (1,012,823)

เงนิสดรบัชาํระคนืจากเงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 42.5 73,188,000 1,911,040,000 268,761,919 2,748,200,000

เงนิสดจ่ายเพอืใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 42.5 (23,466,705) (2,111,073,000) (8,273,211,163) (8,159,993,414)

เงนิสดรบัชาํระคนืจากเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 42.6 - - 363,570,234 1,519,485,117

เงนิสดจ่ายเพอืใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 42.6 - - (8,018,583,296) (998,382,697)

เงนิสดรบัชาํระคนืจากเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการอนื 114,000,000 67,000,000 114,000,000 67,000,000

เงนิสดจ่ายเพอืใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการอนื (88,252,200) (491,239,055) - (111,356,150)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทถีอืเป็นการซอืสนิทรพัย์

- สุทธจิากเงนิสดทไีดม้า - (8,992,662) - -

เงนิสดจ่ายเพอืเพมิเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 17 - - (23,310,000) (11,394,833)

เงนิสดรบัจากการลดทุนของบรษิทัร่วม 18 (ก) 234,789,799 299,236,964 - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 18 (ข) (10,694,400) (13,368,000) (10,694,400) (13,368,000)

เงนิสดจ่ายเพอืการรวมธุรกจิ - สุทธจิากเงนิสดทไีดม้า 41 (1,699,879,684) (2,827,842,800) - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (15,205,867,272) (3,152,852,943) (27,585,816) (337,805,595)

เงนิสดจ่ายดอกเบยีเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (74,158,556) - - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (167,579,619) (395,254,913) (14,267,497) (36,084,984)

7,324,290 18,401,428 3,357,267 -

เงนิสดจ่ายมดัจาํเพอืซอืทดีนิ (63,743,105) (247,679,335) - -

เงนิปันผลรบั 247,251,119 87,140,336 2,020,689,361 1,213,032,147

เงนิสดจ่ายเพอืการพฒันาโครงการ (1,209,241,581) (244,979,814) - -

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (16,638,843,426) (6,901,757,140) (13,896,260,568) (4,121,681,232)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กูด้อ้ยสทิธทิมีลีกัษณะคลา้ยทุน 31 - 8,000,000,000 - 8,000,000,000

เงนิสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูด้อ้ยสทิธทิมีลีกัษณะคลา้ยทุน 31 - (48,325,998) - (48,325,998)

เงนิสดรบัจากการเพมิทุนในบรษิทัย่อย 247,500,000 84,085,545 - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายส่วนไดเ้สยีโดยไม่สญูเสยี

การควบคุมในบรษิทัย่อย 41 200,000,000 825,000,000 - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 15,209,452,453 3,241,000,000 9,140,139,184 3,000,000,000

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

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 27 3,163,342,580 1,004,305,409 3,000,000,000 -

เงนิสดจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 27 (1,098,945,633) (829,494,671) - -

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 28 2,000,000,000 - 2,000,000,000 -

เงนิสดจ่ายเพอืไถ่ถอนหุน้กู้ 28 (2,699,990,000) (299,892,000) (500,000,000) -

เงนิสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืและหุน้กู้ (74,281,014) (12,558,306) (2,514,500) (4,051,269)

เงนิสดจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั - (5,079,017) - -

เงนิสดจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 42.7 (608,500,000) (1,173,500,000) - -

เงนิสดจ่ายหนีสนิตามสญัญาเช่า (260,058,850) - (22,204,313) -

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (964,553,000) (834,208,000) (964,553,000) (834,208,000)

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม (725,456,349) (720,123,843) - -

เงนิสดจ่ายดอกเบยีหุน้กูด้อ้ยสทิธทิมีลีกัษณะคลา้ยทุน (401,095,891) - (401,095,891) -

เงนิสดจ่ายดอกเบยี (3,225,594,748) (3,080,266,602) (661,594,313) (614,449,131)

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 7,761,819,548 5,909,942,517 8,588,177,167 9,498,965,602

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงนิสดรบัจากการขายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน
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บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ (2,096,719,976) 8,708,236,110 (6,498,979,832) 4,989,408,627

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

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 45,874,815 (106,792,300) (1,006,295) (20,271,951)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินปี 19,110,324,827 21,161,169,988 2,205,278,800 8,705,264,927

ข้อมูลเพิมเติม :

รายการทไีม่ใชเ่งนิสดทมีสีาระสาํคญั :

เจา้หนีจากการซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทคีา้งอยู่ ณ วนัสนิปี 6,869,102,581      13,580,836,862 5,895,969 6,614,234

การไดม้าซงึสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 21 487,101,550        - 116,982,260 -

ประมาณการหนีสนิทเีกดิจากการรอืถอนสนิทรพัย์ 32,229,876 9,746,282 - -

โอนลกูหนีอนืเป็นเงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการอนื - 25,800,000 - 25,800,000

เจา้หนีจากการลงทุนในบรษิทัย่อย 17 95,151,420          95,543,595 - -

โอนอะไหล่และวสัดุสาํรองคลงัไปเป็นอาคารและอุปกรณ์ - 60,707,641 - -

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนตามสญัญาสมัปทาน 112,476,883 360,836,111 - -

เงนิปันผลคา้งรบั 12 - - 126,999,736 441,002,106

เงนิอุดหนุนบรษิทัย่อยภายใตโ้ครงการผลตอบแทนพนกังาน - - 20,566,995 19,779,505

โอนลกูหนีอนืเป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - 58,282,965 - -

โอนเงนิมดัจาํทดีนิไปเป็นทดีนิ 346,310,260        - - -

โอนเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนัเป็น

เงนิจ่ายล่วงหน้าเพอืการพฒันาโครงการ 41,032,860 364,076,400        - -

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื

- โอนเงนิดาวน์จ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้งไปเป็นทดีนิ 30,270,600          - - -

- โอนเงนิจ่ายล่วงหน้าเพอืการพฒันาโครงการเป็นทดีนิ 75,422,062          - - -

- โอนเงนิจ่ายล่วงหน้าเพอืการพฒันาโครงการเป็นอาคารและอุปกรณ์ 87,000,000          160,923,368        - -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีน ดงันี้: 
 
เลขที ่5 ถนนกรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย 
 
การประกอบการธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มกจิการ”) คอื ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัหน่วยงาน
รฐับาลและผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อก าหนดภายใต้
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดมิในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิ ยกเวน้
เรื่องทีอ่ธบิายในนโยบายการบญัชใีนล าดบัต่อไป 
 
การจดัท างบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยก าหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีีส่ าคญัและการใช้
ดุลยพนิิจของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิการเปิดเผยเรื่องการใชดุ้ลยพนิิจ
ของผู้บรหิารหรอืรายการที่มคีวามซบัซ้อน และรายการเกี่ยวกบัข้อสมมติฐานและประมาณการที่มนีัยส าคญัต่องบการเงนิรวมและ  
งบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 8 
 
งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มี
เน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการ 
 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 
ก) เคร่ืองมือทางการเงิน  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิมดีงันี้ 
 
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่32 การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เครื่องมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงาน การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธิ 
   ทางการเงนิฉบบัที ่16    ในหน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงาน การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 
   ทางการเงนิฉบบัที ่19  
 
กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงินได้ก าหนดหลักการใหม่ในการจดัประเภทและ  
การวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน ให้แนวทางปฏิบัติส าหรับการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน 
ใหท้างเลอืกกจิการในการเลอืกถอืปฏบิตักิารบญัชป้ีองกนัความเสีย่งเพื่อลดผลกระทบจากความแตกต่างในหลกัการรบัรู้
รายการระหว่างรายการทีถู่กป้องกนัความเสี่ยงและเครื่องมอืป้องกนัความเสี่ยง (Accounting mismatch) ใหแ้นวปฏิบตั ิ
ในรายละเอยีดเกีย่วกบัการจดัประเภทเครื่องมอืทางการเงนิทีอ่อกโดยกจิการว่าเป็นหนี้สนิหรอืทุน และก าหนดใหก้ิจการ
เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิและความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งในรายละเอยีด 
 
หลกัการใหม่ในการจดัประเภทรายการสนิทรพัยท์างการเงนินัน้ กจิการตอ้งพจิารณาจาก ก) โมเดลธุรกจิส าหรบัการถอื
สนิทรพัย์ทางการเงนิ และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้เงื่อนไขของการเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย (SPPI) 
หรอืไม่ ซึ่งการจดัประเภทนัน้จะมผีลต่อการวดัมูลค่าของรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิดว้ย หลกัการใหม่ยงัรวมถงึการ
พจิารณาค่าเผื่อผลขาดทุนการด้อยค่าของสินทรพัย์ทางการเงินรวมทัง้สินทรพัย์ที่เกิดจากสญัญา ซึ่งกิจการจะต้อง
พจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึ้น ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก  

 
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญาเช่า 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ส่งผลให้กลุ่มกิจการในฐานะผู้เช่ารับรู้ส ัญญาเช่า  
เกอืบทัง้หมดในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิอกีต่อไป 
กลุ่มกิจการต้องรบัรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสญัญาเช่า เว้นแต่เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่า  
ซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต ่า 
 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิและ 
ที่เกี่ยวกบัสญัญาเช่าฉบับใหม่มาถือปฏิบัติ โดยผลกระทบที่เกิดจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ดงักล่าวมาปรบัใชเ้ป็นครัง้แรกไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุ 4 
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 

 
กลุ่มกิจการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ในรอบระยะเวลา
รายงานปัจจุบนั กลุ่มกจิการไม่ไดน้ ามาตรฐานเหล่านี้มาถอืปฏบิตัก่ิอน และผูบ้รหิารคาดว่าจะไม่มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญั
ต่อกลุ่มกจิการ 

 
ก) การปรบัปรงุการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิม่เตมิหลกัการใหม่และแนวปฏบิตัิ

ในเรื่องต่อไปนี้ 
- การวดัมลูค่า ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูค่า 
- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจดัประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 
- นิยามของกจิการทีเ่สนอรายงาน และ 
- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 

 
กรอบแนวคิดได้ปรบัปรุงค านิยามของสินทรพัย์และหนี้สิน และเกณฑ์ในการรวมสินทรพัย์และหนี้สินในงบการเงิน 
รวมทัง้ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนขึน้ถงึบทบาทของความสามารถของฝ่ายบรหิารในการดูแลรกัษาทรพัยากรเชงิเศรษฐกิจของ
กจิการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมลูค่าในการรายงานทางการเงนิ 

 
ข) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ได้ให้ค านิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่  

ซึ่งก าหนดให้การได้มาซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจยัน าเข้าและกระบวนการที่ส าคญัเป็นอย่างน้อยซึ่งเมื่อน ามา
รวมกนัมสี่วนอย่างมีนัยส าคญัท าให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต รวมทัง้ปรบัปรุงค านิยามของ “ผลผลิต”  
โดยใหค้วามสนใจในตวัของสนิคา้และบรกิารทีใ่หก้บัลูกคา้ และตดัเรื่องการอา้งองิความสามารถในการลดตน้ทุนออกไป 
 

ค) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน ปรบัเปลี่ยนขอ้ก าหนดในการใช้
การบญัชป้ีองกนัความเสีย่งโดยเฉพาะ เพื่อบรรเทาผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากความไม่แน่นอนที่เกิดจากการปฏิรูป
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ก าหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม (Interbank offer rates - IBORs) 
นอกจากนี้ การปรบัปรุงไดก้ าหนดใหก้จิการใหข้อ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสีย่งทีไ่ด้รบั
ผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นัน้ 
 

ง) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 เรื่อง 
นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด ปรบัปรุงค านิยามของ “ความมี
สาระส าคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ  และอธบิายถึง
การน าความมสีาระส าคญัไปประยุกต์ไดช้ดัเจนขึน้ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 
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จ) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญาเช่า เกี่ยวกับการผ่อนปรน
ในทางปฏบิตักิรณีทีผู่เ้ช่าไดร้บัการลดค่าเช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19  โดยผูเ้ช่าสามารถเลอืกทีจ่ะไม่ประเมนิ
ว่าการลดค่าเช่าดงักล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสญัญาเช่า (Lease modification) ส าหรบัการลดหรอืการงดเว้น
การจ่ายค่าเช่าในระหว่างวนัที ่1 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 โดยการผ่อนปรนดงักล่าวต้อง
น ามาถอืปฏบิตักิบังบการเงนิประจ าปีทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ กจิการสามารถถอืปฏบิตัก่ิอน
วนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้ด ้ 

 
3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

กลุ่มกิจการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ในรอบระยะเวลา
รายงานปัจจุบนั กลุ่มกจิการไม่ไดน้ ามาตรฐานเหล่านี้มาถอืปฏบิตัก่ิอน และผูบ้รหิารคาดว่าจะไม่มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญั
ต่อกลุ่มกจิการ 

 
ก) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญาเช่า เกี่ยวกับแนวผ่อนปรน

ในทางปฏิบัติกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าที่เข้าเงื่อนไขที่ก าหนดซึ่งเกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง  
(เช่น การทดแทนอตัรา THBFIX ดว้ยอตัราดอกเบีย้อ้างองิใหม่ซึง่เป็นผลมาจากการยกเลกิ LIBOR) ผูเ้ช่าตอ้งวดัมูลค่า
หนี้สนิตามสญัญาเช่าใหม่ โดยใชอ้ตัราคดิลดทีป่รบัปรุงซึง่สะทอ้นการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ เพื่อคดิลดค่าเช่า
จ่ายทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยอนุญาตใหถ้อืปฏบิตัก่ิอนวนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้ด ้  
 

4 ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นครัง้แรก 
 
หมายเหตุนี้อธบิายถงึผลกระทบจากการทีก่ลุ่มกจิการและบรษิทัไดน้ ามาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่32 (TAS 32) เรื่อง การแสดงรายการ
เครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  7 (TFRS 7) เรื่อง และการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 9 (TFRS 9) เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16 
(TFRS 16) เรื่อง สญัญาเช่า มาถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก โดยนโยบายการบญัชใีหม่ทีน่ ามาถอืปฏบิตัไิดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุ 5 

 
กลุ่มกิจการและบรษิัทได้น านโยบายการบญัชใีหม่ดงักล่าวมาถอืปฏิบตัิ โดยใช้วธิีรบัรู้ผลกระทบสะสมจากการปรบัใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิดงักล่าวเป็นรายการปรับปรุงกบัก าไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) โดยไม่ปรบัปรุงขอ้มูลเปรยีบเทียบ 
ดงันัน้ การจดัประเภทรายการใหม่และรายการปรบัปรุงทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชจีะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ ณ 
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
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ผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เป็นครัง้แรกที่มีต่องบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะ
การเงนิเฉพาะกจิการ เป็นดงันี้ 

 
  งบการเงินรวม 

 
 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 
TFRS 9 และ  

TAS 32 
 

TFRS 16 
1 มกราคม 
 พ.ศ. 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

สินทรพัยห์มุนเวียน      
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ ข - 24,206 - 24,206 
      

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน      
เงนิลงทุนในการร่วมคา้ ข 714,294 (39,438) - 674,856 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ ค - - 767,805 767,805 
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ ข - 700,779 - 700,779 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี ข 134,487 81,880 - 216,367 

รวมรายการสินทรพัยท่ี์ปรบัปรงุ  848,781 767,427 767,805 2,384,013 
      

หน้ีสินหมุนเวียน      
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น ข 18,253,752 5,839 - 18,259,591 
ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึ

ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 
 
ค 

 
- 

 
- 

 
46,151 

 
46,151 

หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ ข - 17,526 - 17,526 
      

หน้ีสินไม่หมุนเวียน      
หนี้สนิตามสญัญาเช่า ค - - 750,740 750,740 
หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ ข - 2,545,428 - 2,545,428 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี ข 203,214 83,995 - 287,209 

รวมรายการหน้ีสินท่ีปรบัปรงุ  18,456,966 2,652,788 796,891 21,906,645 
      

ส่วนของเจ้าของ  
  

 
 

ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ข, ค 5,993,594 (45,525) (23,157) 5,924,912 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ ก, ข (955,949) (1,051,561) - (2,007,510) 
      

รวมรายการส่วนของเจ้าของของ
บริษทัใหญ่ท่ีปรบัปรงุ 

 
5,037,645 (1,097,086) 

 
(23,157) 3,917,402 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม ก, ข, ค 10,532,861 (788,275) (5,929) 9,738,657 
      รวมรายการส่วนของเจ้าของท่ี
ปรบัปรงุ 

 
15,570,506 (1,885,361) 

 
(29,086) 13,656,059 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 
 

TFRS 16 
1 มกราคม 
 พ.ศ. 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท 

     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ ค - 15,144 15,144 
     
รวมรายการสินทรพัยท่ี์ปรบัปรงุ  - 15,144 15,144 

     
หน้ีสินหมุนเวียน     
ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี ค - 5,961 5,961 
     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตามสญัญาเช่า ค - 11,094 11,094 
     

รวมรายการหน้ีสินท่ีปรบัปรงุ  - 17,055 17,055 

     
ส่วนของเจ้าของ     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ค 1,665,691 (1,911) 1,663,780 
     
รวมรายการส่วนของเจ้าของท่ีปรบัปรงุ  1,665,691 (1,911) 1,663,780 

 
หมายเหตุ 
 
ก) การน าการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมาถอืปฏบิตั ิ(หมายเหตุ 4.1) 
ข) การจดัประเภทและวดัมลูค่าของสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิใหม่ (หมายเหตุ 4.1) 
ค) การรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเช่าตาม TFRS 16 (หมายเหตุ 4.2) 
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4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
ผลกระทบทีม่ตี่อก าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรของกลุ่มกจิการ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 
  งบการเงินรวม 

 หมายเหตุ พนับาท 
   

ก าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ตามทีร่ายงานไวเ้ดมิ)  5,993,594 
รบัรูม้ลูค่ายุตธิรรมตราสารอนุพนัธ์ ก (46,800) 
รบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช/ีหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 
   จากรายการปรบัปรุงขา้งต้น 

 
1,275 

รวมผลการปรบัปรุงก าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรตน้ปีจากการน า TFRS 9 มาถอืปฏบิตั ิ  (45,525) 
   

ก าไรสะสมทีย่งัไม่จดัสรร ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 หลงัปรบัปรุง 
   ผลกระทบจาก TFRS 9 (ก่อนการปรบัปรุงผลกระทบจาก TFRS 16) 

 
 

 
5,948,069 

 
ผลกระทบต่อส่วนของเจา้ของของกลุ่มกจิการ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 
  งบการเงินรวม - ส่วนของเจ้าของ 

 

หมายเหตุ 

ส ารองรายการ
ป้องกนัความ

เส่ียง 
พนับาท 

ส่วนแบ่ง
ขาดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน
จากการร่วมค้า 

พนับาท 
ก าไรสะสม 

พนับาท 

     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
   (ตามท่ีรายงานไว้เดิม) 

 - - 5,993,594 

การรบัรูม้ลูค่ายุตธิรรมตราสารอนุพนัธ์ ก (1,012,123) (39,438) - 
รายการปรบัปรุงก าไรสะสมตน้ปีจากการน า TFRS 9  
   มาถอืปฏบิตั ิ(ตามตารางขา้งตน้) 

 
- - (45,525) 

ผลกระทบรวม  (1,012,123) (39,438) (45,525) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  
   จากการน า TFRS 9 มาถือปฏิบติั 

  
(1,012,123) (39,438) 

 
5,948,069 

 
ไม่มผีลกระทบต่อก าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรและส่วนของเจา้ของของบรษิทั ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 
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ก) อนุพนัธแ์ละกิจกรรมป้องกนัความเส่ียง 
 

ก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไม่ไดร้บัรูอ้นุพนัธ์เป็นสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิในงบการเงนิ แต่ไดเ้ปิดเผยสญัญา
อนุพนัธแ์ละมลูค่ายุตธิรรมทีเ่กีย่วขอ้งในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการรบัรู้มูลค่ายุติธรรมของสญัญาอนุพนัธ์เป็นสินทรพัย์และหนี้สนิอนุพนัธ์
จ านวน 725 ลา้นบาท และ 2,563 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 

กลุ่มกิจการได้ถือปฏิบตัิการบญัชีป้องกันความเสี่ยงเป็นครัง้แรก โดยมสีญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยและเงนิต้นต่างสกุลเงนิ และสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยบางสญัญาทีเ่ขา้เงื่อนไข
การเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงนิสด ดงันัน้กลุ่มกิจการจึงรบัรู้มูลค่ายุติธรรมของสญัญาอนุพันธ์ใน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ และรบัรูร้ายการปรบัปรุงมูลค่ายุติธรรมของสญัญาอนุพนัธ์ที่ไม่เขา้เงื่ อนไขการ
บญัชป้ีองกนัความเสีย่งในก าไรสะสม 
 

กลุ่มกจิการมรีายการสญัญาอนุพนัธซ์ึ่งปรบัปรุงมูลค่ายุตธิรรมในส ารองรายการป้องกนัความเสีย่งและก าไรสะสมดงัต่อไปนี้ 
 งบการเงินรวม 

 ส ารองรายการ
ป้องกนัความเส่ียง ก าไรสะสม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 พนับาท พนับาท 

สินทรพัยห์มุนเวียน   

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ยและเงนิต้นต่างสกุลเงนิ  
   - การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 24,206 

 
- 

รวมสินทรพัยอ์นุพนัธ ์- หมุนเวียน 24,206 - 
   

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน   
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ยและเงนิต้นต่างสกุลเงนิ  
   - การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 700,779 - 

รวมสินทรพัยอ์นุพนัธ ์- ไม่หมุนเวียน 700,779 - 
   

หน้ีสินหมุนเวียน   
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย  
   - ทีร่บัรูก้ารเปลีย่นแปลงของมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 17,526 

รวมหน้ีสินอนุพนัธ ์- หมุนเวียน - 17,526 
   

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

รวมหน้ีสินอนุพนัธ ์- ไม่หมุนเวียน 2,506,932 38,496 
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ข) การจดัประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินจากการน า TFRS 9 มาถือปฏิบติั 
 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วนัที่ถือปฏิบัติ TFRS 9 เป็นครัง้แรก) สินทรพัย์และหนี้สินทางการเงินเฉพาะที่
เปลีย่นแปลงการวดัมลูค่าไปจากทีเ่คยรายงานไวเ้ดมิ สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 ประเภทการวดัมูลค่า มูลค่าตามบญัชี 

 
 
  

ตามท่ีรายงานไว้เดิม 
(ตาม TAS 105 และ 

TAS อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง) 

 
ตามท่ีปรบัปรงุใหม่  

(ตาม TFRS 9) 

ตามท่ี 
รายงาน 
ไว้เดิม 

พนับาท 

ตามท่ี 
ปรบัปรงุ 

ใหม่ 
พนับาท 

 
 

ผลต่าง 
พนับาท 

      

สินทรพัยท์างการเงิน -  หมุนเวียน        

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 
 

ไม่ไดบ้นัทกึ มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
(FVOCI) 

- 24,206 24,206 

      

สินทรพัยท์างการเงิน  
   - ไม่หมุนเวียน   

     

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 
  

ไม่ไดบ้นัทกึ มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
(FVOCI) 

- 700,779 700,779 

      

หน้ีสินทางการเงิน - หมุนเวียน      
หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 
 

ไม่ไดบ้นัทกึ มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไร
ขาดทุน (FVPL) 

- 17,526 17,526 

      

หน้ีสินทางการเงิน - ไม่หมุนเวียน      
หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 
 

ไม่ไดบ้นัทกึ มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไร
ขาดทุน (FVPL) 

- 38,496 38,496 

หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 
 - การป้องกนัความเสีย่งในกระแส
เงนิสด 

ไม่ไดบ้นัทกึ มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
(FVOCI) 

- 2,506,932 2,506,932 

 

ค) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 
 

กลุ่มกจิการและบรษิทัมสีนิทรพัยท์างการเงนิทีเ่ขา้เงื่อนไขทีต่อ้งพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ดงันี้ 
 

• เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
• เงนิฝากประจ าทีค่รบก าหนดเกนิกว่า 3 เดอืน (เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย) 
• ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 
• สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 
• เงนิใหกู้แ้ก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั และ 
• เงนิใหกู้แ้ก่กจิการอื่น 
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กลุ่มกิจการได้ปรบัวธิีในการค านวณและพจิารณาผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิให้เป็นไปตาม 
TFRS 9 ทัง้นี้ผูบ้รหิารได้พจิารณาว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
ไม่เป็นจ านวนเงนิทีม่สีาระส าคญั 

 
4.2 สญัญาเช่า 

 
กลุ่มกจิการไดน้ า TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิโดยการรบัรูห้นี้สนิตามสญัญาเช่าส าหรบัสญัญาเช่าทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญา
เช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 (TAS 17) เรื่อง สญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์ อุปกรณ์ และยานพาหนะทีม่อีายุ
สญัญามากกว่า 12 เดอืน ทัง้นี้ หนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัทีน่ า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัดิงักล่าวจะรบัรูด้้วยมูลค่าปัจจุบันของ
หนี้สนิทีจ่ะต้องช าระ คดิลดดว้ยอตัรากู้ยมืส่วนเพิม่ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรากู้ยมืส่วนเพิม่ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักที่
กลุ่มกจิการน ามาใชใ้นการคดิลดดงักล่าว อยู่ระหว่างรอ้ยละ 2.50 ถงึรอ้ยละ 7.75 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้สินทรพัย์สทิธิการใช้เสมอืนหนึ่งว่ากลุ่มกิจการได้น า TFRS 16 มาถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัเริ่มต้นสญัญาเช่านัน้  
ซึง่ค านวณจากอตัราการกู้ยมืส่วนเพิม่ตามอายุทัง้หมดของสญัญา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ กลุ่มกจิการไม่มสีญัญา
เช่าทีเ่ป็นสญัญาทีส่รา้งภาระทีต่อ้งน ามาปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ณ วนัทีน่ า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 
 
รายการกระทบยอดภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานที่เคยเปิดเผยในงบการเงินของปีก่อนกับหนี้สินตามสญัญาเช่า  
ณ วนัตน้งวดของปีปัจจุบนั มดีงันี้ 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท 
   

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  

 
1,229,428 

 
19,341 

หกั: 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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สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีร่บัรูน้ัน้ เป็นการเช่าสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2563 

1 มกราคม  
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2563 

1 มกราคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

อสงัหารมิทรพัย์ 1,049,409 655,389 108,486 - 
อุปกรณ์ 60,294 59,386 - - 
ยานพาหนะ 66,065 53,030 10,044 15,144 
รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สุทธิ 1,175,768 767,805 118,530 15,144 

 
วธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช้ 
 
ในการน า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกนัน้ กลุ่มกจิการไดเ้ลอืกใชว้ธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัติามมาตรฐานกบัสญัญาเช่าที่
กลุ่มกจิการมอียู่ก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ดงันี้ 
 
• ใชอ้ตัราคดิลดอตัราเดยีวส าหรบักลุ่มสญัญาเช่าสนิทรพัยอ์า้งองิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัอย่างสมเหตุสมผล 
• พจิารณาว่าสญัญาเช่าเป็นสญัญาทีส่รา้งภาระหรอืไม่ตามการประเมนิก่อนน า TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิ
• ถือว่าสัญญาเช่าด าเนินงานที่มีอายุสัญญาเช่าคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  

เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ 
• สญัญาเช่าทีส่นิทรพัยม์มีลูค่าต ่า 
• ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเริม่แรกในการวดัมลูค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้
• ใช้ข้อเท็จจริงที่ทราบภายหลังในการก าหนดอายุสญัญาเช่า ในกรณีที่สญัญาให้สิทธิเลือกขยายอายุสญัญาเช่าหรือ  

ยกเลกิสญัญาเช่า 
• เลอืกทีจ่ะไม่พจิารณาใหม่ว่าสญัญาต่าง ๆ เขา้เงื่อนไขของสญัญาเช่าตาม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตามการพจิารณาของ

มาตรฐานการบญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง การประเมนิว่าขอ้ตกลง
ประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ 
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5 นโยบายการบญัชี 
 
5.1 การบญัชีส าหรบังบการเงินรวม 

 
(ก) บรษิทัย่อย 

 
บรษิัทย่อยหมายถึงกิจการทัง้หมดที่กลุ่มกิจการมอี านาจควบคุม กลุ่มกิจการมอี านาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการรบัหรอื 
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามารถใชอ้ านาจเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุนเพื่อให้
ไดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิการรวมงบการเงนิของบรษิทัย่อยไว้ในงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มกจิการมอี านาจ 
ในการควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิการสญูเสยีอ านาจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุน โดยต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวกับการซื้อ  
เงนิลงทุนจะถูกรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนเริม่แรกของเงนิลงทุน 
 

(ข) บรษิทัร่วม 
 

บรษิทัร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มกิจการมอีทิธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัแต่ไม่ถึงกบัมอี านาจควบคุมหรอืมกีารควบคุมร่วม เงนิ
ลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิรวม 
 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 
 

(ค) การร่วมการงาน 
 

เงนิลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการด าเนินงานร่วมกนัหรอืการร่วมค้า โดยขึ้นอยู่กบัสทิธิและภาระ
ผกูพนัตามสญัญาของผูเ้ขา้ร่วมการงานนัน้มากกว่าโครงสรา้งรปูแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน 
 

การรว่มคา้ 
 

การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการร่วมคา้เมื่อกลุ่มกจิการมสีทิธใินสนิทรพัยส์ุทธขิองการร่วมการงานนัน้ เงนิลงทุนในการ
ร่วมคา้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 
 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในการร่วมคา้บนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 
 

(ง) การบนัทกึเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี 
 

กลุ่มกจิการรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ายซื้อรวมกบัตน้ทุนทางตรงของเงนิลงทุน 
 

กลุ่มกจิการจะรบัรูม้ลูค่าภายหลงัวนัทีไ่ดม้าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ดว้ยส่วนแบ่งก าไรหรอืขาดทุนของ 
ผู้ได้รบัการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของ  
การเปลีย่นแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งต้นจะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน 
 

เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบรษิัทร่วมและการร่วมค้ามมีูลค่าเท่ากบัหรอืเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสยีของกลุ่ม
กจิการในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้นัน้ซึ่งรวมถงึส่วนไดเ้สยีระยะยาวอื่น กลุ่มกจิการจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขาดทุนทีเ่กินกว่า
ส่วนได้เสยีในบรษิัทร่วมและการร่วมค้านัน้ เว้นแต่กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัหรอืได้จ่ายเงนิเพื่อช าระภาระผูกพนัแทน
บรษิทัร่วมหรอืการร่วมคา้ 
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(จ) การเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืครองกจิการ 
 

ในกรณีทีก่ลุ่มกจิการยงัคงมอี านาจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิการปฏบิตัติ่อรายการกบัส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุม
เช่นเดยีวกนักบัรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของของกลุ่มกจิการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรอืราคาขายจากการเปลี่ยนแปลง
สดัส่วนในบรษิทัย่อยกบัราคาตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมทีล่ดลงหรอืเพิม่ขึน้ตามสดัส่วนทีเ่ปลี่ยนแปลง
ไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของ 
 

ถ้าสดัส่วนการถอืครองในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ลดลง แต่กลุ่มกจิการยงัคงมอีทิธพิลอย่างมนีัยส าคญัหรอืยงัคงมกีาร
ควบคุมร่วม ก าไรหรอืขาดทุนที่เคยบันทกึไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะส่วนที่ลดลงจะถูกโอนไปยงัก าไรหรือ
ขาดทุน ก าไรหรอืขาดทุนจากการลดสดัส่วนการถอืครองในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้จะถูกรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน 
 

เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสยีอ านาจควบคุม การควบคุมร่วม หรอืการมอีิทธิพลอย่างมนีัยส าคญัในเงินลงทุนนัน้ เงนิลงทุ น 
ทีเ่หลอือยู่จะถูกวดัมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างทีเ่กดิขึน้จะถูกรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน มูลค่ายุตธิรรมของเงนิ
ลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริม่แรกในการบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตามสดัส่วนการถือครองที่เหลืออยู่
เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม การร่วมคา้ หรอืสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 

(ฉ) รายการระหว่างกนัในงบการเงนิรวม 
 
รายการ ยอดคงเหลือ และก าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก ก าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริง  
ในรายการระหว่างกลุ่มกจิการกบับรษิทัร่วมและการร่วมคา้จะถูกตดัออกตามสดัส่วนทีก่ลุ่มกจิการมสี่วนไดเ้สยีในบรษิัทร่วม
และการร่วมค้า ขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเว้นรายการนัน้  
จะมหีลกัฐานว่าเกดิจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
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5.2 การรวมธรุกิจ 
 
กลุ่มกิจการถือปฏิบตัิตามวธิีซื้อส าหรบัการรวมธุรกิจที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนที่โอนให้
ส าหรบัการซื้อธุรกจิประกอบดว้ย 
 
- มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หนี้สนิทีก่่อขึน้เพื่อจ่ายช าระใหแ้ก่เจา้ของเดมิ 
- ส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจา้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิการ 
 
สินทรพัย์และหนี้สินที่ระบุได้ที่ได้มา และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม  
ณ วนัทีซ่ื้อ 
 
ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกจิการมทีางเลอืกทีจ่ะวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุมในผูถู้กซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม
หรอืดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กซื้อ 
 
ผลรวมของมูลค่าสิง่ตอบแทนที่โอนใหแ้ละมูลค่าของส่วนได้เสยีที่ไม่มอี านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อและมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสีย 
ในผูไ้ดร้บัการลงทุนซึ่งถอือยู่ก่อนการรวมธุรกจิ (ในกรณีทีเ่ป็นการรวมธุรกจิจากการทยอยซื้อ) ในจ านวนทีเ่กนิกว่ามูลค่ายุตธิรรม
ของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้าต้องรบัรูเ้ป็นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้า 
จะรบัรูส้่วนต่างโดยตรงไปยงัก าไรหรอืขาดทุน 
 
ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุนในงบการเงนิรวม 
 
การรวมธุรกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ 
 
หากการรวมธุรกจิด าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ มูลค่าส่วนไดเ้สยีทีผู่ซ้ื้อถอือยู่ในผูไ้ดร้บัการลงทุนก่อนหน้าการรวมธุรกจิ
จะถูกวดัมลูค่าใหม่ดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการวดัมลูค่าใหม่จะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
 
การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั 
 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะต้องจ่ายและ/หรอืไดร้บัทีร่บัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิ จะรบัรู้
ในก าไรหรอืขาดทุน สิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายซึง่จดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของจะไม่มกีารวดัมลูค่าใหม่ 
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5.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 
(ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิ 

 
รายการทีร่วมในงบการเงนิของแต่ละบรษิทัในกลุ่มกจิการถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงนิของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
หลกัทีบ่รษิทัด าเนินงานอยู่ (สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน) งบการเงนิรวมแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใช้  
ในการด าเนินงานของบรษิทัและสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิของกลุ่มกจิการ 
 

(ข) รายการและยอดคงเหลอื 
 
รายการทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ เกิด
รายการ รายการก าไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรบัหรือจ่ายช าระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการ 
แปลงค่าสนิทรพัย์และหนี้สนิทีเ่ป็นตวัเงนิซึ่งเป็นเงนิตราต่างประเทศด้วยอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัสิ้นปี ไดบ้นัทกึไว้ใน
ก าไรหรอืขาดทุน  
 
เมื่อมีการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบ  
ของอัตราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก าไรหรือขาดทุนนัน้จะรบัรู้ไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้าม  
การรบัรูก้ าไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก าไรหรอืขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดของ
ก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก าไรหรอืขาดทุนดว้ย 
 

(ค) กลุ่มกจิการ 
 
การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มกิจการ (ที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะ 
เงินเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่า  
เป็นสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิดงันี้ 
 
• สนิทรพัย์และหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตรา ปิด ณ วนัที่ในงบแสดง 

ฐานะการเงนิ 
• รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลี่ย และ 
• ผลต่างอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 
ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพย์และหนี้สิน  
ของหน่วยงานในต่างประเทศนัน้และแปลงค่าดว้ยอตัราปิด 

 
5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
ในงบกระแสเงินสด เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และ 
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัทีไ่ดม้า 
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5.5 ลูกหน้ีการค้า 
 
ลูกหนี้การคา้แสดงถงึจ านวนเงนิทีลู่กคา้จะตอ้งช าระส าหรบัการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารตามปกตธิุรกจิ  
 
กลุ่มกิจการรบัรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจ านวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รบัช าระ ในกรณี  
ทีม่สี่วนประกอบดา้นการจดัหาเงนิทีม่นีัยส าคญัจะรบัรูด้ว้ยมลูค่าปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และจะวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่ายเนื่องจากกลุ่มกจิการตัง้ใจทีจ่ะรบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญา 
 
ทัง้นี้ การพจิารณาการดอ้ยค่าของลูกหนี้การคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 5.7(ฉ) 
 

5.6 อะไหล่และวสัดสุ ารองคลงั 
 

5.6.1 เชื้อเพลิง 
 
เชือ้เพลงิไดแ้ก่ ก๊าซธรรมชาต ิราคาทุนของเชือ้เพลงิค านวณโดยวธิถีวัเฉลีย่เคลื่อนที่ 
 

5.6.2 อะไหล่และวสัดสุ ารองคลงั 
 
อะไหล่และวสัดุส ารองคลงัซึ่งมอีายุใชง้านไม่เกนิ 1 ปี แสดงดว้ยราคาทุนหรอืมูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า 
ราคาทุนของอะไหล่และวสัดุส ารองคลังค านวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ ต้นทุนประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่าย  
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อ หกัด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทัง้หมด กลุ่มกิจการบันทึกบญัชคี่าเผื่อการเคลื่อนไหวช้า 
ของอะไหล่และวสัดุส ารองคลงัเท่าทีจ่ าเป็น 
 

5.7 สินทรพัยท์างการเงิน 
 

ก) การจดัประเภท 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหนี้ตามลกัษณะการวดัมูลค่า 
โดยพจิารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรพัย์ดงักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเข้า
เงื่อนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ ดงันี้ 
 
• รายการทีว่ดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผ่านก าไรหรอืขาดทุน) และ 
• รายการทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 
กลุ่มกจิการจะสามารถจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหนี้ใหม่กต็่อเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการบรหิาร
สนิทรพัยเ์ท่านัน้ 
 
ส าหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกจิการสามารถเลอืก (ซึง่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได)้ ทีจ่ะวดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสารทุน 
ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
(FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคา้จะวดัมลูค่าดว้ย FVPL เท่านัน้ 
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ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 
 
ในการซื้อหรอืไดม้าหรอืขายสนิทรพัย์ทางการเงนิโดยปกต ิกลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายการ ณ วนัทีท่ ารายการค้า ซึ่งเป็น
วนัที่กลุ่มกิจการเข้าท ารายการซื้อหรือขายสินทรพัย์นัน้  โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการสินทรพัย์ทางการเงินออก  
เมื่อสทิธิในการได้รบักระแสเงนิสดจากสนิทรพัย์นั ้นสิ้นสุดลงหรอืได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค) การวดัมลูค่า 
 
ในการรบัรู้รายการเมื่อเริม่แรก กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการท า
รายการซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์นัน้ ส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วย FVPL กลุ่มกิจการ 
จะรบัรูต้น้ทุนการท ารายการทีเ่กีย่วขอ้งเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุน 
 
กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีอนุพนัธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสญัญาว่า  
เขา้เงื่อนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ 
 

ง) ตราสารหนี้ 
 
การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหนี้ขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกิจของกลุ่มกจิการในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิ และ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิ การวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหนี้
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี้ 
 
• ราคาทุนตดัจ าหน่าย - สนิทรพัย์ทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อรบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญาซึ่งประกอบด้วย

เงนิตน้และดอกเบี้ยเท่านัน้ จะวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย และรบัรูร้ายไดด้อกเบี้ยจากสนิทรพัย์ทางการเงนิ
ดงักล่าวตามวธิอีตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิและแสดงในรายการรายได้อื่น ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กิดขึ้นจากการตดัรายการ 
จะรบัรูโ้ดยตรงในก าไรหรอืขาดทุน และแสดงรายการในก าไร/ขาดทุนอื่นพรอ้มกบัก าไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน 
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นค่าใชจ้่ายในการบรหิารในงบก าไรขาดทุน 

 
• มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) - สนิทรพัย์ทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อ ก) รบัช าระ

กระแสเงนิสดตามสญัญาซึ่งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่านัน้ และ ข) เพื่อขาย จะวดัมูลค่าด้วย FVOCI 
และรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ยกเวน้ รายการขาดทุน/
ก าไรจากการดอ้ยค่า รายไดด้อกเบี้ยทีค่ านวณตามวธิอีตัราดอกเบี้ยที่แทจ้รงิ และก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน 
จะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน เมื่อกลุ่มกจิการตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว ก าไรหรอืขาดทุนทีร่บัรูส้ะสม
ไวใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เขา้ก าไรหรอืขาดทุนและแสดงในรายการก าไร/ขาดทุนอื่น 
รายไดด้อกเบี้ยจะแสดงในรายการรายไดอ้ื่น รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากเป็นจ านวนทีเ่ป็นสาระส าคญัจะ
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 
• มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน (FVPL) – กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นที่ไม่เขา้เงื่อนไข 

การวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรอื FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL โดยก าไรหรอืขาดทุนที่เกิดจากการวัด
มูลค่ายุติธรรมจะรบัรู้ในก าไรหรอืขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธิในก าไร/ขาดทุนอื่นในรอบระยะเวลาที่เกิด
รายการ  
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จ) ตราสารทุน 
 

กลุ่มกิจการวดัมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มกิจการเลือกรบัรู้ก าไร/ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรม  
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) กลุ่มกิจการจะไม่โอนจดัประเภทก าไร/ขาดทุนทีร่บัรู้สะสมดงักล่าวไปยงัก าไร
หรอืขาดทุนเมื่อมกีารตดัรายการเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวออกไป ทัง้นี้ เงนิปันผลจากเงนิลงทุนในตราสารทุน
ดงักล่าวจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน และแสดงในรายการรายไดอ้ื่น เมื่อกลุ่มกจิการมสีทิธไิด้รบัเงนิปันผลนัน้ 
 
การเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมูลค่าดว้ย FVPL จะรบัรูใ้นรายการก าไร/ขาดทุนอื่น 
ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 
ขาดทุนหรือกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนจะแสดงรวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลง 
ในมลูค่ายุตธิรรม 

 
กลุ่มกิจการแสดงเงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนและจัดตัง้ในประเทศไทย  
ซึ่งมกีารจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธทิีป่รบัปรุงแล้วของแต่ละรอบระยะเวลา
รายงาน เป็นเงินลงทุนในตราสารทุน ตามค าชี้แจง ของสภาวิชาชีพบัญชี ณ วนัที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง  
การตีความเงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์   
หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน และหน่วยทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสรา้งพื้นฐานทีจ่ดทะเบยีนและจดัตัง้
ในประเทศไทย เงนิลงทุนในกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐานทีก่ลุ่มกิจการมอีทิธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัถูกจดัประเภท
เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 

 
ฉ) การดอ้ยค่า 
 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการใชว้ธิอีย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรบัรูก้ารดอ้ยค่า
ของลูกหนี้การค้าและสินทรพัย์ที่เกิดจากสญัญา ตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตตลอดอายุของสินทรพัย์
ดงักล่าวตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิการเริม่รบัรูลู้กหนี้การคา้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 
 
ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จดักลุ่มลูกหนี้การค้าและสนิทรพัย์ที่เกิดจาก
สญัญา ตามความเสีย่งดา้นเครดติทีม่ลีกัษณะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาทีเ่กนิก าหนดช าระ ทัง้นี้เน่ืองจากสนิทรพัย์
ที่เกิดจากสญัญานัน้เป็นงานที่ส่งมอบแต่ยงัไม่ได้เรยีกเก็บซึ่งมลีกัษณะความเสี่ยงใกล้เคยีงกบัลูกหนี้ส าหรบัสญัญา
ประเภทเดยีวกนั ผูบ้รหิารจงึไดใ้ชอ้ตัราผลขาดทุนดา้นเครดติของลูกหนี้กบัสนิทรพัย์ทีเ่กดิจากสญัญาทีเ่กี่ยวขอ้งดว้ย  
อตัราขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพจิารณาจากลักษณะการจ่ายช าระในอดตี ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิต  
จากประสบการณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มลูและปัจจยัในอนาคตทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจ่ายช าระของลูกหนี้ 
 
ประมาณการอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากประวตัิการช าระเงินจากการขายในช่วง
ระยะเวลา 12 เดอืนและ 36 เดอืนก่อนวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ส าหรบักิจการในประเทศไทยและต่างประเทศ
ตามล าดบั และประสบการณ์ผลขาดทุนดา้นเครดติทีเ่กดิขึน้ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ อตัราผลขาดทุนดา้นเครดติ
ในอดตีจะถูกปรบัปรุงเพื่อใหส้ะทอ้นถงึขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบนัและการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมห
ภาคทีจ่ะมผีลต่อความสามารถในการจ่ายช าระของลูกคา้ กลุ่มกจิการไดพ้จิารณาว่าอตัราผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ 
(GDP) ในประเทศทีก่ลุ่มกิจการขายสนิค้าและใหบ้รกิารนัน้เป็นปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งมากทีสุ่ด จงึไดป้รบัอตัราผลขาดทุน
ดา้นเครดติทีไ่ดจ้ากประสบการณ์ในอดตีเพื่อใหส้ะทอ้นถงึการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงจากปัจจยัเหล่านี้ 
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กลุ่มกจิการและบรษิทัจะตดัจ าหน่ายลูกหนี้การคา้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาเมื่อคาดว่าจะไม่ไดร้บัช าระคนื  
 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนี้การคา้และสนิทรพัย์ทีเ่กิดจากสญัญาจะแสดงเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสุทธิ
ในก าไรจากการด าเนินงาน การได้รบัช าระหนี้คืนจากจ านวนทีไ่ด้ตดัจ าหน่ายไปจะถูกบนัทกึกลบัรายการในรายการ
เดยีวกนักบัทีไ่ดบ้นัทกึผลขาดทุนไป 
 
นโยบายการบญัชสี าหรบัการพจิารณาค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชเีปรยีบเทยีบ 
 
ส าหรบัปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการได้พิจารณารบัรู้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญของลูกหนี้การค้าเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ามีการผล
ขาดทุนทีเ่กดิขึน้ เช่น การทีไ่ม่สามารถเรยีกใหช้ าระหนี้ได ้โดยทีไ่ม่ไดม้กีารพจิารณาถงึความเสีย่งดา้นเครดติทีย่งัไม่ถงึ
ก าหนดช าระ ดงันัน้จ านวนผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผลขาดทุนจากหนี้สงสยัจะสูญจงึไม่สามารถ
เปรยีบเทยีบกนัได ้
 
ส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นทีว่ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย และ FVOCI กลุ่มกจิการใชว้ธิกีารทัว่ไป (General 
approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งก าหนดให้พจิารณาผลขาดทุน 
ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ภายใน 12 เดอืนหรอืตลอดอายุสนิทรพัย ์ขึน้อยู่กบัว่ามกีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติอย่างมี
นัยส าคญัหรอืไม่ และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตัง้แต่เริม่รบัรู้สนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว 
 
กลุ่มกจิการประเมนิความเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามกีาร
เพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ โดยเปรยีบเทยีบ ก) ความเสีย่งของการผดิสญัญา
ทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่ายงาน กบั ข) ความเสีย่งของการผดิสญัญาทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก  
 
กลุ่มกิจการพิจารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพจิารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตมา
ประกอบกบัประสบการณ์ในอดตี  โดยผลขาดทุนดา้นเครดติทีร่บัรูเ้กดิจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุน
ดา้นเครดติถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (เช่น มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิสดทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัทัง้หมดถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก) 
โดยจ านวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รบั หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาทัง้หมดและกระแสเงินสด  
ซึง่กลุ่มกจิการคาดว่าจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมื่อแรกเริม่ของสญัญา  
 
กลุ่มกจิการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี้ 
• จ านวนเงนิทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัถ่วงน ้าหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น 
• มลูค่าเงนิตามเวลา 
• ขอ้มลูสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ายงาน เกีย่วกบัประสบการณ์ในอดตี สภาพการณ์ในปัจจุบนั และ

การคาดการณ์ไปในอนาคต 
 
ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทกึในก าไรหรือขาดทุน โดยแสดงรวมอยู่ในรายการ
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
 

การจดัประเภทและการวดัมลูค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ไดส้รุปไวใ้นหมายเหตุ 4.1 (ข)  
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5.8 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 
 
ทีด่นิทีไ่ม่ไดม้ไีวใ้ชง้านของกลุ่มกจิการ จะถูกจดัประเภทเป็น อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกดว้ยวธิรีาคาทุน รวมถงึตน้ทุนในการท ารายการทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ทีด่นิไม่มกีารหกัค่าเสื่อมราคา 
 
การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมลูค่าบญัชขีองสนิทรพัย์จะกระท ากต็่อเมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีก่ลุ่มกจิการจะได้รบั
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตในรายจ่ายนัน้ และตน้ทุนสามารถวดัมลูค่าไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 
 

5.9 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ตน้ทุนเริม่แรก
จะรวมตน้ทุนทางตรงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อสนิทรพัยน์ัน้ 
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์หรือรบัรู้แยกเป็นอีกสินทรพัย์หนึ่งตามความเหมาะสม  
เมื่อตน้ทุนนัน้เกดิขึน้และคาดว่าจะใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตแก่บรษิทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมลูค่าไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 
มลูค่าตามบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรายการออก ส าหรบัค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอื่น ๆ บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุน
ดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 
วสัดุส ารองคลงัประเภทวสัดุส ารองหลกัเป็นวสัดุที่ใชส้ าหรบัอุปกรณ์เฉพาะในโรงไฟฟ้า ส่วนประเภทวสัดุส ารองทัว่ไปใชก้ับ
อุปกรณ์อื่นทัว่ไป วัสดุส ารองคลังซึ่งมีอายุการใช้งานเกินกว่า 1 ปี จะถูกจัดประเภทเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ 
ตดัค่าเสื่อมราคาตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใชง้าน เมื่อมสีภาพพรอ้มใชง้านไดต้ามวตัถุประสงคข์องผูบ้รหิารของกจิการ 
 
ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรพัย์อื่นค านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนตลอดอายุการให้
ประโยชน์ทีป่ระมาณการไวข้องสนิทรพัย์ดงัต่อไปนี้ 
 
ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ 5 - 25  ปี 
โรงไฟฟ้า สถานีย่อย ระบบส่งพลงัไฟฟ้าและอุปกรณ์ 5 - 30  ปี 
อุปกรณ์ส านักงาน เครื่องตกแต่งและคอมพวิเตอร์ 3 - 15  ปี 
อาคารและสิง่ปลูกสรา้ง 5 - 26  ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 
 
ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงานไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสม 
 
ในกรณีทีม่ลูค่าตามบญัชสีูงกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื มลูค่าตามบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ท่ากบัมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืทนัที 
 
ผลก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจากการ
จ าหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์และแสดงในก าไร/ขาดทุนอื่น 
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5.10 ค่าความนิยม 
 
กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่า  
ค่าความนิยมอาจจะดอ้ยค่า โดยค่าความนิยมจะแสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยค่าสะสม 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ของการทดสอบการดอ้ยค่า ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กิดเงนิสดหรอืกลุ่มของ
หน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการรวมธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิค่าความนิยมดงักล่าวขึน้ โดยหน่วย
ทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดหรือกลุ่มของหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยทีเ่ลก็ทีสุ่ดทีก่ลุ่มกิจการทีใ่ชใ้นการ
ประเมนิค่าความนิยมเพื่อประโยชน์ในการบรหิารภายในกจิการ 

 
5.11 ข้อตกลงสมัปทานบริการ 

 
ข้อตกลงสมัปทานบรกิาร คอื ข้อตกลงระหว่างภาครฐั (ผู้ให้สมัปทาน) กบัเอกชน (ผู้ประกอบการ) ที่ให้ผู้ประกอบการเป็น 
ผูก่้อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อใหบ้รกิารสาธารณะหรอืเพื่อยกระดบัโครงสรา้งพื้นฐาน ด าเนินการ และบ ารุงรกัษา โครงสร้าง
พืน้ฐานในช่วงเวลาทีร่ะบุไว ้ซึง่ผูป้ระกอบการจะไดร้บัค่าบรกิารตลอดระยะเวลาของขอ้ตกลง โดยผูใ้หส้มัปทานจะมกีารควบคุมหรอื
ก ากบัดูแลประเภทของบรกิารที่ผูป้ระกอบการต้องด าเนินการในการใช้โครงสรา้งพื้นฐานเพื่อให้บรกิารกลุ่มผูท้ีไ่ดร้บับรกิาร และ
ราคาการใหบ้รกิาร และผูใ้หส้มัปทานควบคุมส่วนไดเ้สยีคงเหลอืทีส่ าคญัในโครงสรา้งพื้นฐานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของขอ้ตกลง
ไม่ว่าโดยการเป็นเจา้ของ การไดร้บัประโยชน์ หรอืวธิอีื่นใด 
 
ในกรณีที่กลุ่มกิจการในฐานะผู้ประกอบการเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างหรือยกระดบัการให้บริการ จะบนัทกึรายได้และต้นทุนที่
เกี่ยวขอ้งกบัการก่อสรา้งหรอืการยกระดบัการใหบ้รกิาร โดยอ้างองิกบัขัน้ความส าเรจ็ของงานก่อสรา้ง โดยรบัรูส้ ิง่ตอบแทนที่
ไดร้บัหรอืคา้งรบัส าหรบัมลูค่าเริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 
 
กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัย์ไม่มตีวัตนเมื่อกลุ่มกจิการสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานและไดร้บัสทิธ ิ(ใบอนุญาต) ในการเรยีกเกบ็ค่าบรกิาร
จากผูใ้ชบ้รกิารสาธารณะ ซึ่งสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากผูใ้ชบ้รกิารสาธารณะไม่ใช่สทิธอินัปราศจากเงื่อนไขทีจ่ะได้รบั
เงนิสด เนื่องจากจ านวนเงินดงักล่าวขึ้นอยู่กบัจ านวนการใช้บริการสาธารณะ ส าหรบัรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกั บการ
ด าเนินการใหบ้รกิาร จะรบัรูเ้ป็นรายไดแ้ละตน้ทุนเมื่อไดใ้หบ้รกิารแล้วตามเงื่อนไขสญัญา 
 
ภาระผูกพนัตามสัญญาในการบ ารุงรักษาหรือปรบัปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ใช่เป็นการปรบัปรุงเพื่อยกระดับ  
จะรบัรู้และวดัมูลค่าด้วยจ านวนประมาณการที่ดทีี่สุดของรายจ่ายที่ต้องน าไปจ่ายช าระภาระผูกพนัในปัจจุบนั ณ วนัสิ้นรอบ
ระยะเวลาการรายงาน 
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5.12 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

5.12.1 สิทธิการใช้สินทรพัย ์
 
ก) สทิธกิารใชร้ะบบท่อส่งก๊าซ 

 
ตน้ทุนของระบบท่อส่งก๊าซซึง่กรรมสทิธิใ์นสนิทรพัย์จะถูกโอนใหก้บัผูจ้ดัจ าหน่ายก๊าซตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา
ซื้อขายก๊าซ ไดถู้กจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน ณ วนัทีโ่อนสทิธ ิและตดัจ าหน่ายโดยวธิเีส้นตรงตลอด
อายุของสญัญาซื้อขายก๊าซ เป็นระยะเวลา 5 ถงึ 25 ปี 
 

ข) สทิธกิารใชส้ถานีย่อย 
 
ต้นทุนของสถานีย่อยซึ่งกรรมสทิธิใ์นสินทรพัย์จะถูกโอนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคที่ก าหนดไว้ในสญัญา  
ซื้อขายไฟฟ้า ไดถู้กจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน ณ วนัทีโ่อนสทิธ ิและตดัจ าหน่ายโดยวธิเีสน้ตรงตลอด
อายุของสญัญาซื้อขายไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 17 ถงึ 25 ปี 
 

ค) สทิธกิารใชร้ะบบสาธารณูปโภค 
 
สทิธใินการใชร้ะบบสาธารณูปโภค เป็นค่าใชจ้่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สทิธใินระบบสาธารณูปโภคส าหรบัการจดัส่งน ้า 
ค่าสทิธดิงักล่าวรบัรูแ้ละตดัจ าหน่ายโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญา เป็นระยะเวลา 3 ถงึ 13 ปี 
 

5.12.2 สิทธิในสญัญาให้บริการและบ ารงุรกัษา 
 
สทิธใินสญัญาใหบ้รกิารและบ ารุงรกัษาซึง่ไดม้าจากการซื้อบรษิทัย่อย จะตดัจ าหน่ายโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุของสญัญา
ใหบ้รกิารและบ ารุงรกัษา เป็นระยะเวลา 21 ปี  
 

5.12.3 สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสมัปทาน 
 
สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสมัปทานเป็นสิทธิที่ได้มาจากข้อตกลงสมัปทานในการผลิตไฟฟ้าเพื่อจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากรฐับาลประเทศลาวตามนโยบายการบญัชทีีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 5.11 ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิารจะ
ถูกตัดจ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ประกอบกับ  
สญัญาสมัปทานเป็นเวลา 25 ปี 
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5.12.4 ต้นทุนโครงการโรงไฟฟ้ารอตดัจ าหน่าย 
 
ต้นทุนโครงการโรงไฟฟ้ารอตัดจ าหน่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเพื่อให้ได้มา  
ซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า  และรายจ่ายเพื่อการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ารับรู้ 
เป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนในจ านวนไม่เกนิต้นทุนทีส่ามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื และเมื่อประเมนิแล้วว่าโครงการ
นัน้จะประสบความส าเรจ็ ส่วนรายจ่ายอื่นเพื่อการพฒันารบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนการพฒันาที่ ได้รบัรู้เป็น
ค่าใชจ้่ายไปแล้วในงวดก่อนจะไม่บนัทกึเป็นสนิทรพัย์ในงวดถดัไป ต้นทุนโครงการโรงไฟฟ้ารอตดัจ าหน่ายจะรบัรูแ้ละ
ทยอยตดัจ าหน่ายโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นเวลา 21 ถงึ 25 ปี โดยจะเริม่ตดัจ าหน่ายตัง้แต่
วนัเริม่ส่งไฟฟ้าเขา้ระบบ 
 

5.12.5 สิทธิในการใช้ท่ีดิน 
 
สทิธิในการใช้ที่ดนิ เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสทิธิในการใช้ที่ดนิส าหรบัการติดตัง้โรงไฟฟ้า สถานีย่อยระบบการ
จดัส่งพลงังานไฟฟ้า และ เสาไฟฟ้า ค่าสทิธดิงักล่าวรบัรูแ้ละตดัจ าหน่ายโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ของ
โรงไฟฟ้า หรอือายุของสญัญาเช่าทีด่นิ เป็นระยะเวลา 25 ถงึ 29 ปี  
 

5.12.6 สิทธิในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 
 
สทิธิในสญัญาซื้อขายไฟฟ้าที่ได้มาจากการรวมธุรกิจถูกบนัทกึเป็นสนิทรพัย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ได้มา สญัญา  
ทีท่ ากบัลูกคา้จะถูกตดัจ าหน่ายโดยวธิเีส้นตรงตลอดระยะเวลาของสญัญาซื้อขายไฟฟ้า สญัญาจดัหาไฟฟ้า และสญัญา
จดัหาไอน ้าทีท่ ากบัลูกคา้เป็นระยะเวลา 1 ถงึ 25 ปี 
 
จ านวนเงินที่จ่ายเพื่อให้ได้รบัสิทธิในสญัญาซื้อขายไฟฟ้าที่ไม่ได้เกิดจากการรวมธุรกิจจะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์  
ไม่มตีวัตนดว้ยมลูค่าตน้ทุนและตดัจ าหน่ายโดยวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลาของสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 
 

5.12.7 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 
สทิธกิารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์โดยทีซ่ื้อมามลีกัษณะเฉพาะบนัทกึเป็นสนิทรพัย์โดยค านวณจากต้นทุนในการได้มา
และการด าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้สามารถน ามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตดัจ าหน่ายตลอดอายุ
ประมาณการใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 ถงึ 10 ปี 

 
5.13 การด้อยค่าของสินทรพัย ์

 
กลุ่มกิจการไม่ตัดจ าหน่ายสินทรพัย์ไม่มตีัวตนที่มอีายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่าเป็น
ประจ าทุกปี และเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชี้ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า ส าหรบัสนิทรพัย์อื่น กลุ่มกจิการ
จะทดสอบการดอ้ยค่าเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชี้ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า รายการขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าจะรบัรูเ้มื่อมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื โดยมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืหมายถงึจ านวนที่  
สงูกว่าระหว่างมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่ายและมลูค่าจากการใช ้
 
เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าส าหรบั
สนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ค่าความนิยม  
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5.14 สญัญาเช่า 
 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
สญัญาเช่า - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 
กลุ่มกจิการรบัรูส้ญัญาเช่าเมื่อกลุ่มกจิการสามารถเขา้ถงึสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญา
เช่า โดยค่าเช่าทีช่ าระจะปันส่วนเป็นการจ่ายช าระหนี้สนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยตน้ทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน
ตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหนี้สินตามสญัญาเช่าที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการคิดค่าเสื่อมราคา
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุทีส่ ัน้กว่าระหว่างอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า 
 
กลุ่มกจิการปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญาไปยงัส่วนประกอบของสญัญาทีเ่ป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญาทีไ่ม่เป็นการเช่า
ตามราคาเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ ส าหรบัสญัญาทีป่ระกอบด้วยส่วนประกอบของสญัญาที่เ ป็นการเช่าและ
ส่วนประกอบของสญัญาทีไ่ม่เป็นการเช่า ยกเวน้สญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งกลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่า โดยกลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะไม่
แยกส่วนประกอบของสญัญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบทีเ่ป็นการเช่าเท่านัน้  
 
สนิทรพัย์และหนี้สนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกด้วยมูลค่าปัจจุบนั หนี้สนิตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่าย
ช าระตามสญัญาเช่า ดงันี้ 
 
• ค่าเช่าคงที ่(รวมถงึการจ่ายช าระคงทีโ่ดยเนื้อหา) สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบั 
• ค่าเช่าผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  
• มลูค่าทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 
• ราคาสทิธเิลอืกซื้อหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีก่ลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน้ 
 
การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญัญาเช่าไดร้วมอยู่ในการค านวณหนี้สนิตามสญัญาเช่า หากกลุ่มกจิการมคีวาม
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธติ่ออายุสญัญาเช่า  
 
กลุ่มกิจการจะคดิลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอตัราดอกเบี้ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบี้ยโดยนัยได้ กลุ่ม
กิจการจะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ซึ่ งก็คืออัตราที่สะท้อนถึงการกู้ยืมเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่า
ใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
กลุ่มกิจการมสีญัญาเช่าซึ่งก าหนดค่าเช่าจ่ายผนัแปรตามดชันีหรอือตัรา ซึ่งยงัไม่รวมอยู่ในการวดัมูลค่าหนี้สนิตามสญัญาเช่า
จนกระทัง่ดชันีหรอือตัรานัน้มผีลต่อการจ่ายช าระ กลุ่มกจิการปรบัปรุงหนี้สนิตามสญัญาเช่าไปยงัสนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีเ่กีย่วขอ้ง
เมื่อการจ่ายช าระค่าเช่าดงักล่าวเปลีย่นแปลงไป  
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สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
 

• จ านวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตามสญัญาเช่า  
• ค่าเช่าจ่ายทีไ่ดช้ าระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท าสญัญา สุทธจิากเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่า  
• ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก  
• ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 

 

ค่าเช่าทีจ่่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัย์ทีม่มีูลค่าต ่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสัน้
คอืสญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าต ่าประกอบดว้ยอุปกรณ์ส านักงานขนาดเลก็ 
 

ในระหว่างรอบระยะเวลาบญัช ีกลุ่มกจิการไดร้บัการลดค่าเช่าตามสญัญาเช่าจากผูใ้หเ้ช่าเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 กลุ่ม
กจิการเลอืกทีจ่ะไม่ปฏบิตัิตาม TFRS 16 เกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าส าหรบัสญัญาเช่าทุกสญัญาทีไ่ดร้บัการลดค่าเช่า 
แต่เลอืกทีจ่ะน าข้อยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถือ
ปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
โดยการปรบัลดหนี้สนิตามสญัญาเช่าที่ครบก าหนดตามสดัส่วนที่ได้รบัส่วนลดตลอดช่วงเวลาที่ได้รบัการลดค่าเช่า และกลับ
รายการค่าเสื่อมราคาจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละดอกเบี้ยจากหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีร่บัรูใ้นระหว่างงวดตามสดัส่วนของค่าเช่าที่
ลดลงจ านวน 0.94 ล้านบาท และ 0.57 ล้านบาท ตามล าดบั โดยรบัรู้ผลต่างที่เกิดขึ้นเป็นรายการก าไร /ขาดทุนอื่น แทนการ
ปรบัปรุงมลูค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละวดัมลูค่าหนี้สนิตามสญัญาเช่าจากการเปลีย่นแปลงสญัญาเช่าใหม่ 
 

สญัญาเช่า - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า 
 

รายไดค้่าเช่าตามสญัญาเช่าด าเนินงาน (สุทธจิากสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดจ้่ายใหแ้ก่ผูเ้ช่า) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลาการให้
เช่า กลุ่มกจิการต้องรวมต้นทุนทางตรงเริม่แรกทีเ่กิดขึ้นจากการไดม้าซึ่งสญัญาเช่าด าเนินงานในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์
อ้างองิ และรบัรูต้้นทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายุสญัญาเช่า โดยใชเ้กณฑ์เดยีวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า สนิทรพัย์ทีใ่ห้
เช่าไดร้วมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิตามลกัษณะของสนิทรพัย ์ 

 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

สญัญาเช่า - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 

เงนิทีต่อ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงาน (สุทธจิากสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดร้บัจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนโดยใช้
วธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่านัน้ 
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5.15 หน้ีสินทางการเงิน 
 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
(ก) การจดัประเภท 
 

กลุ่มกจิการจะพจิารณาจดัประเภทเครื่องมอืทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูอ้อกเป็นหนี้สนิทางการเงนิหรอืตราสารทุน
โดยพจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงันี้ 
 
• หากกลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัตามสญัญาทีจ่ะตอ้งส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัยท์างการเงนิอื่นใหก้บักจิการอื่น โดย

ไม่สามารถปฏิเสธการช าระหรือเลื่อนการช าระออกไปอย่างไม่มีก าหนดได้นัน้ เครื่องมอืทางการเงนินัน้จะจัด
ประเภทเป็นหนี้สนิทางการเงนิ เว้นแต่ว่าการช าระนัน้สามารถช าระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกิจการเอง
ดว้ยจ านวนตราสารทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจ านวนเงนิทีค่งที ่

• หากกลุ่มกจิการไม่มภีาระผกูพนัตามสญัญาหรอืสามารถเลื่อนการช าระภาระผกูพนัตามสญัญาไปได ้เครื่องมอืทาง
การเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิการไม่มสีทิธอินัปราศจากเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช าระหนี้ออกไปอกีเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 

(ข) การวดัมลูค่า 
 
ในการรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกกลุ่มกจิการต้องวดัมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรม และวดัมูลค่าหนี้สนิทาง
การเงนิทัง้หมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย  
 
ค่าธรรมเนียมทีจ่่ายไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกูย้มืมาจะรบัรูเ้ป็นค่าธรรมเนียมรอการรบัรูจ้นกระทัง่มกีารถอนเงนิ ซึง่จะน าไปรวม
ค านวณตามวธิอีตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ หากมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะไม่ถอนเงนิ ค่าธรรมเนียมนี้จะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายจ่าย
ล่วงหน้าและตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง 

 
(ค) การตดัรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญา 

 
กลุ่มกจิการตดัรายการหนี้สนิทางการเงนิเมื่อภาระผูกพนัทีร่ะบุในสญัญาไดม้กีารปฏบิตัติามแลว้ หรอืไดม้กีารยกเลกิไป 
หรอืสิน้สุดลงแลว้ 
 
หากกลุ่มกิจการมกีารเจรจาต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิทางการเงนิ กลุ่มกิจการจะต้องพจิารณาว่า
รายการดงักล่าวเข้าเงื่อนไขของการตดัรายการหรอืไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรบัรู้
หนี้สนิทางการเงนิใหม่ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของหนี้สนิใหม่นัน้ และตดัรายการหนี้สนิทางการเงนินัน้ดว้ยมลูค่าตามบญัชี
ทีเ่หลอือยู่ และรบัรูส้่วนต่างในรายการก าไร/ขาดทุนอื่นในก าไรหรอืขาดทุน  
 
หากกลุ่มกจิการพจิารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดงักล่าวไม่เขา้เงื่อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกจิการจะปรบัปรุง
มูลค่าของหนี้สนิทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสญัญาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดมิ (Original 
effective interest rate) ของหนี้สนิทางการเงนินัน้ และรบัรูส้่วนต่างในรายการก าไรหรอืขาดทุนอื่นในก าไรหรอืขาดทุน 
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ส าหรบัปีสิน้สุดก่อนวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 
เงนิกูย้มื 
 
เงนิกู้ยมืรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิง่ตอบแทนที่ได้รบัหกัด้วยต้นทุนการจดัท ารายการที่เกิดขึ้น เงนิกู้ยมืวดัมูลค่า
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
ค่าธรรมเนียมทีจ่่ายไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกูย้มืมาจะรบัรูเ้ป็นค่าธรรมเนียมรอการรบัรูจ้นกระทัง่มกีารถอนเงนิ ซึ่งจะน าไปรวมค านวณ
ตามวธิีอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ หากมคีวามเป็นไปได้ที่จะไม่ถอนเงนิ ค่าธรรมเนียมนี้จะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและ  
ตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กลุ่มกจิการจะตดัรายการเงนิกู้ยมืออกจากงบแสดงฐานะการเงนิเมื่อภาระผูกพนัตามสัญญานัน้ไดม้กีารปฏบิตัติามแล้ว หรอื 
ไดถู้กยกเลกิไปหรอืสิ้นสุดลง ผลต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชขีองหนี้สนิทางการเงนิทีส่ิน้สุดลงหรอืทีไ่ดโ้อนใหก้บักจิการอื่นและ
สิง่ตอบแทนที่จ่ายซึ่งรวมถึงสนิทรพัย์ที่ไม่ใช่เงนิสดที่โอนไปหรอืหนี้สนิที่รบัมาจะรบัรู้ในก าไรหรอืขาดทุน เป็นส่วนหนึ่งของ
ตน้ทุนทางการเงนิ 
 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มสีทิธิอนัปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนช าระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 

5.16 ต้นทุนการกู้ยืม 
 
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยทัว่ไปและที่กู้มาเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือ  
การผลติสนิทรพัย์ทีเ่ขา้เงื่อนไข ต้องน ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสนิทรพัย์ หกัดว้ยรายไดจ้ากการลงทุนทีเ่กิดจาก
การน าเงนิกู้ยมืที่กู้มาโดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกู้ยมืเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์สิ้นสุดลงเมื่อการด าเนินการทีจ่ าเป็นในการ
เตรยีมสนิทรพัยท์ีเ่ขา้เงื่อนไขใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามประสงค์หรอืพรอ้มทีจ่ะขายไดเ้สรจ็สิ้นลง  
 
ตน้ทุนการกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่กดิขึน้ 

 
5.17 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดประกอบดว้ยภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษเีงนิไดจ้ะรบัรูใ้นงบ
ก าไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงนิไดท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัรายการที่รบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่ นหรอืรายการที่รบัรูโ้ดยตรงไปยงั
ส่วนของเจา้ของ  
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบั
ใชภ้ายในสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษเีป็นงวด ๆ ในกรณีทีก่ารน า
กฎหมายภาษีไปปฏิบตัิขึ้นอยู่กบัการตีความ กลุ่มกิจการจะตัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจ านวนที่คาดว่า
จะตอ้งจ่ายช าระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษี 
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ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยู่
ในงบการเงนิ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบัผลต่างชัว่คราวทีเ่กดิจากเหตุการณ์ต่อไปนี้ 
 
- การรบัรู้เริม่แรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหนี้สนิทีเ่กิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มผีลกระทบต่อ

ก าไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 
- ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ทีก่ลุ่มกจิการสามารถควบคุมจงัหวะเวลา

ของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 
ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชคี านวณจากอตัราภาษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิ้นรอบ
ระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าวจะน าไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายช าระ 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจ ะมีก าไรทางภาษีเพียงพอ 
ทีจ่ะน าจ านวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ  
ตามกฎหมายที่จะน าสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี้สนิภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์
ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชเีกี่ยวขอ้งกบัภาษีเงนิไดท้ี่ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษี
หน่วยงานเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนี้สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

 
5.18 ผลประโยชน์พนักงาน 
 

5.18.1 ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ 
 
 ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คือ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระภายใน 12 เดือนหลังจากวนัสิ้นรอบ

ระยะเวลาบญัช ีเช่น เงนิเดอืน ลาประจ าปีและลาป่วยทีม่กีารจ่ายค่าแรง โบนัส และค่ารกัษาพยาบาล ของพนักงาน
ปัจจุบนัรบัรูต้ามช่วงเวลาการใหบ้รกิารของพนักงานไปจนถงึวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการจะบนัทกึ
หนี้สนิดว้ยจ านวนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย 

 
5.18.2 โครงการสมทบเงิน 

 
กลุ่มกจิการจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนส ารองเลีย้งชพีตามสญัญา กลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัทีต่อ้งจ่ายช าระเพิม่เตมิ
เมื่อไดจ้่ายเงนิสมทบแล้ว เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถงึก าหนดช าระ 
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5.18.3 ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 
 
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุก าหนดจ านวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงานจะไดร้บัเมื่อเกษียณอายุ โดยมกัขึน้อยู่กบั
ปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จ านวนปีทีใ่หบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมื่อเกษยีณอายุ 
 
ภาระผูกพันผลประโยชน์นี้ค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้  
ซึ่งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทน
ในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด และวนัครบก าหนดของหุ้นกู้
ใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่้องช าระภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 
 
ก าไรและขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิขึน้ และรวมอยู่
ในก าไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจา้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก าไรหรอืขาดทุน 
 

5.18.4 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
 
กลุ่มกจิการใหท้องเป็นรางวลัแก่พนักงาน เมื่อพนักงานท างานใหก้ลุ่มกจิการเป็นเวลา 10 ปี และเมื่อมอีายุงานครบ
ทุก ๆ 5 ปีหลงัจากนัน้ หนี้สนิผลประโยชน์พนักงานจะถูกบนัทกึเช่นเดยีวกบัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ยกเว้น
การรบัรูก้ าไรและขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ทีบ่นัทกึในก าไรหรอืขาดทุน 
 

5.18.5 ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง 
 
กลุ่มกิจการจะรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างก่อนถึงก าหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจการไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอให้
ผลประโยชน์ และ 2) กจิการรบัรูต้้นทุนส าหรบัการปรบัโครงสรา้งทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยผลประโยชน์ทีม่กี าหนดช าระเกิน
กว่า 12 เดอืนภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ตอ้งคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั  
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5.19 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
 
กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของโครงการผลตอบแทนพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยตราสารทุน โดยอ้างอิงกับมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ซึ่งวดัมูลค่ายุติธรรม ณ วนัให้สิทธิแก่พนักงาน และทยอยรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงาน  
พรอ้มกบัการเพิม่ขึน้ในส่วนของเจา้ของตลอดระยะเวลาทีพ่นักงานต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขบรกิารทีต่กลงกนั จ านวนทีร่บัรูเ้ป็น
ค่าใชจ้่ายจะถูกปรบัปรุงเพื่อใหส้ะทอ้นถงึจ านวนตราสารทุนทีแ่ทจ้รงิซึง่ออกใหเ้มื่อเขา้เงื่อนไขการใหบ้รกิารทีไ่ม่ใช่เงื่อนไขทางตลาด 
 
รายจ่ายของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุนและบนัทกึเป็นส่วนเพิม่ในรายการ “ทุน
ส ารองอื่น-การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของเจ้าของ ตลอดระยะเวลาที่เงื่อนไขของระยะเวลาการให้บริการโดย
พนักงานเป็นไปตามเงื่อนไข มลูค่าของหุน้ซึ่งถูกจดัสรรเพื่อเป็นผลตอบแทนพนักงานจะถูกแสดงเป็น “ส ารองหุน้เพื่อโครงการ
ผลตอบแทนพนักงานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์” ซึ่งแสดงหกัอยู่ในส่วนของเจา้ของ รายการดงักล่าวจะถูกหกักลบกบัรายการ “ทุน
ส ารองอื่น-การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ เมื่อครบระยะเวลาทีพ่นักงานตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขบรกิาร 
 
กรณีที่บริษัทให้ตราสารทุนแก่พนักงานของบริษัทย่อยในกลุ่มกิจการ จะปฏิบัติเหมือนเป็นเงินอุดหนุนจากบริษัทใหญ่  
กลุ่มกจิการตอ้งวดัมลูค่ายุตธิรรมของบรกิารของพนักงาน โดยอา้งองิกบัมลูค่ายุตธิรรมของตราสารทุนทีอ่อกให ้มลูค่าของตรา
สารทุนเหล่านัน้ต้องวดั ณ วนัทีใ่หส้ทิธ ิซึ่งจะรบัรูต้ลอดระยะเวลาทีไ่ดร้บัสทิธ ิในงบเฉพาะของบรษิทัจะบนัทกึเสมอืนกบัเป็น
การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและเพิม่ส่วนของเจา้ของ 
 

5.20 ประมาณการหน้ีสิน 
 

5.20.1 ประมาณการหน้ีสินทัว่ไป 
 
กลุ่มกจิการรบัรูป้ระมาณการหนี้สนิเมื่อกลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงที่จดัท าไว้ 
อนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดตีซึ่งการช าระภาระผูกพนันัน้มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลใหบ้รษิทั
ตอ้งสญูเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการจ านวนทีต่อ้งจ่ายได ้
 
กลุ่มกจิการจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหนี้สนิโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายทีค่าดว่าจะต้องน ามาจ่ายช าระ
ภาระผกูพนั การเพิม่ขึน้ของประมาณการหนี้สนิเนื่องจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี้ยจ่าย 

 
5.20.2 ประมาณการหน้ีสินขัน้ต า่ท่ีต้องจ่ายตามสญัญารบัสิทธิขายไฟฟ้า 

 
กลุ่มกจิการรบัรู้ประมาณการหนี้สนิขัน้ต ่าทีต่้องจ่ายตามสญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้าด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนขัน้ต ่า 
ที่ตกลงจ่ายช าระให้แก่เจ้าของโครงการตามข้อตกลงในสญัญาร่วมลงทุนให้สทิธิขายไฟฟ้า โดยจะจ่ายเป็นรายเดอืน
ตลอดระยะเวลาของสญัญาซื้อขายไฟฟ้า กลุ่มกิจการใช้อัตราต้นทุนเงนิทุนของกลุ่มกิจการเป็นอัตราคิดลดในการ
ประมาณมูลค่าปัจจุบนั ประมาณการหนี้สนิขัน้ต ่าทีต่้องจ่ายตามสญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้าจะถูกรบัรูพ้รอ้มกบัการบนัทกึ 
“สทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้า” (อยู่ใน “สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน”) และจะทยอยลดลงเมื่อไดช้ าระค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของ
โครงการ 
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5.20.3 ประมาณการหน้ีสินค่ารือ้ถอน 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้าด้วยมูลค่าปัจจุบันของประมาณการของต้นทุนค่ารื้อถอน  
ที่จะเกิดขึ้น ณ วนัสิ้นสุดของสญัญาซื้อขายไฟฟ้า หนี้สินค่ารื้อถอนที่รบัรู้คิดมาจากประมาณการต้นทุนค่ารื้อถอน  
ในอนาคต โดยมสีมมติฐานต่างๆ เช่น ระยะเวลารื้อถอน อตัราเงนิเฟ้อในอนาคตและมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการ 
ของต้นทุน ค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้าค านวณโดยคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบัตรรฐับาลที่มีสกุลเงิน
เดยีวกนัและอายุใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งช าระภาระผกูพนัและแสดงเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนโรงไฟฟ้า 
 

5.21 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สามญัจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ 
 
ต้นทุนส่วนเพิม่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่ซึ่งสุทธจิากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของเจา้ของโดยน าไปหกัจากสิง่ตอบแทนที่
ไดร้บัจากการออกตราสารทุนดงักล่าว 

 
5.22 หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทุน 

 
หุน้กู้ดอ้ยสทิธทิีม่ลีกัษณะคล้ายทุนรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของเมื่อหุน้กู้ช าระคนืเงนิต้นเพยีงครัง้เดยีวเมื่อเลกิกจิการ บรษิทัมสีทิ ธิ
แต่เพยีงผู้เดยีวในการใช้สทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนดตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ก าหนดไว้ และมสีทิธิเลื่อน  
การช าระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถือหุ้นกู้และไม่จ ากัดระยะเวลา ดังนัน้การจ่าย  
ช าระดอกเบีย้จะถอืเสมอืนการจ่ายเงนิปันผลและจะรบัรูโ้ดยตรงในส่วนของเจา้ของ เมื่อมภีาระในการจ่ายช าระดอกเบีย้เกิดขึน้ 
การจ่ายช าระดอกเบีย้รบัรูใ้นงบกระแสเงนิสดในลกัษณะเดยีวกนักบัการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญั 

 
5.23 การรบัรู้รายได้ 

 
รายไดห้ลกัรวมถงึรายไดท้ีเ่กดิจากกจิกรรมปกตทิางธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรายไดอ้ื่น ๆ ทีก่ลุ่มกจิการไดร้บัจากการใหบ้รกิาร
ในกจิกรรมตามปกตธิุรกจิ 
 
กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดสุ้ทธิจากภาษีมูลค่าเพิม่ซึ่งกลุ่มกจิการจะรบัรู้รายไดเ้มื่อคาดว่ามคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รบั
ช าระเมื่อส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 
 
ส าหรบัสญัญาทีม่หีลายองค์ประกอบที่กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหลายประเภท กลุ่มกจิการต้องแยกเป็น  
แต่ละภาระที่ต้องปฏิบตัิที่แยกต่างหากจากกนั และต้องปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละภาระทีต่้อง
ปฏบิตัติามสดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดข้องแต่ละภาระ
ทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่างหากจากกนัเมื่อกลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามภาระนัน้แล้ว 
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รายได้จากการขายตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า จะรบัรู้เมื่อมีการส่งมอบกระแสไฟฟ้า และลูกค้ายอมรบัการส่งมอบนัน้ และ  
วดัมลูค่าโดยค านวณจากปรมิาณไฟทีส่่งมอบและราคาทีต่กลงกนัตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 
 
รายไดจ้ากการขายไอน ้ากบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรม จะรบัรูเ้มื่อมกีารส่งมอบไอน ้า วดัมลูค่าโดยค านวณจากปรมิาณ
ทีส่่งมอบและราคาทีต่กลงกนัตามสญัญา 
 
กลุ่มกจิการรบัรูร้ายได้จากสญัญาใหบ้รกิารทีม่ลีกัษณะการให้บรกิารแบบต่อเนื่องตามวธิีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสญัญา 
โดยทีไ่ม่ไดค้ านึงถงึรอบระยะเวลาการช าระเงนิตามสญัญา  
 
รายไดค้่าก่อสรา้งภายใต้สญัญาสมัปทาน จะรบัรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง โดยขัน้ของความส าเรจ็จะค านวณเป็นสดัส่วนของต้นทุน 
ที่เกิดขึ้นสะสมจนถึงวันที่ในรายงานต่อประมาณการต้นทุนทัง้หมด ในกรณีที่กลุ่มกิจการไม่สามารถประมาณขัน้ของ
ความส าเรจ็ไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื รายได ้(หากกลุ่มกจิการคาดว่าจะไดร้บั) จะรบัรูไ้ดเ้ท่ากบัตน้ทุนของสญัญาทีร่บัรูเ้ป็นรายจ่าย 
 
รายไดด้อกเบีย้ตอ้งรบัรูต้ามเกณฑ์อตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
 
รายไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มื่อสทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลนัน้เกดิขึน้ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 
 
กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาเมื่อกลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดจ้ากการปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัติามสญัญา ก่อนทีจ่ะ
รบัช าระหรอืถงึก าหนดช าระตามสญัญา 
 
กลุ่มกจิการรบัรูห้นี้สนิทีเ่กดิจากสญัญาเมื่อไดร้บัช าระจากลูกคา้หรอืถงึก าหนดช าระตามสญัญาก่อนทีก่ลุ่มกจิการจะปฏบิตัิตาม
ภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ
 
กลุ่มกจิการจะแสดงยอดสุทธหินี้สนิทีเ่กิดจากสญัญาหลงัจากหกักลบกบัสนิทรพัย์ทีเ่กิดจากสญัญานัน้ ๆ ในแต่ละสญัญาทีท่ า
กบัลูกคา้ 

 
5.24 การจ่ายเงินปันผล 

 
เงนิปันผลทีจ่่ายไปยงัผูถ้อืหุน้ของกลุ่มกจิการจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบการเงนิเมื่อการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดร้บัการอนุมตัิ
จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปีไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของกลุ่มกจิการ 
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5.25 อนุพนัธแ์ละกิจกรรมป้องกนัความเส่ียง 
 

(ก) อนุพนัธท์ีไ่ม่เขา้เงื่อนไขของการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 
 
อนุพนัธ์ทีไ่ม่เขา้เงื่อนไขของการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งจะรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ายุตธิรรม และจะรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลง 
ในมลูค่ายุตธิรรมในก าไรหรอืขาดทุน 
 
กลุ่มกจิการแสดงมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธ์เป็นรายการหมุนเวยีนหรอืไม่หมุนเวยีนตามวนัครบก าหนดของอนุพนัธ์นัน้ 
 

(ข) การบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 
 

กลุ่มกิจการรับรู้รายการสัญญาอนุพันธ์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าท าสัญญาและวัดมูลค่าต่อมา  
ในภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  
 
การบญัชสี าหรบัการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัขึ้นอยู่กบัว่ากลุ่มกิจการได้ก าหนดให้สญัญาอนุพันธ์
ดงักล่าวเป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่งหรอืไม่ รวมทัง้ ลกัษณะของรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่ง กลุ่มกจิการ
ก าหนดใหส้ญัญาอนุพนัธส์่วนหนึ่งเป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบักระแสเงนิสดของรายการสนิทรพัย์
หรอืหนี้สนิทีร่บัรูร้ายการแล้ว หรอืรายการทีค่าดการณ์ทีม่คีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก (การป้องกนัความ
เสีย่งในกระแสเงนิสด) 

 
ณ วนัทีร่บัรูค้วามสมัพนัธ์ในการป้องกนัความเสีย่ง กลุ่มกจิการมกีารจดัท าเอกสาร ทีร่ะบุถงึความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิ
ระหว่างเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่งและรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่ง ซึ่งรวมถงึการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนิ
สดของเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสี่ยงที่คาดว่าจะชดเชยการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนิสดของรายการทีม่กีารป้องกนั
ความเสีย่ง กลุ่มกจิการจดัท าเอกสารเกี่ยวกบัวตัถุประสงคข์องการบรหิารความเสีย่งและกลยุทธ์ทีน่ ามาใชใ้นการจดัการ
กบัรายการทีม่คีวามเสีย่ง  

 
กลุ่มกจิการแสดงมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์ที่ใช้ป้องกนัความเสีย่งทัง้จ านวนเป็นรายการหมุนเวยีนหรอืไม่หมุนเวียน
ตามวนัครบก าหนดของรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่ง 
 
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ที่อยู่ในความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสี่ยงได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 7 และ 
การเปลีย่นแปลงในมลูค่าของส ารองรายการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งในส่วนของเจา้ของไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 6   
 
ความมีประสิทธิผลของการป้องกนัความเส่ียง 
 
กลุ่มกจิการพจิารณาความมปีระสทิธผิลของการป้องกนัความเสีย่ง ณ วนัเริม่ตน้ของความสมัพนัธป้์องกนัความเสี่ยงและ
ตลอดระยะเวลาทีเ่หลอือยู่ เพื่อพจิารณาถงึความคงอยู่ในความสมัพนัธ์เชงิเศรษฐกจิของรายการทีม่กีารป้องกนัความเสี่ยง
และเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่ง  
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ส าหรบัการป้องกนัความเสี่ยงของรายการที่เป็นเงนิตราต่างประเทศนัน้ เมื่อข้อก าหนดที่ส าคญัของเครื่องมอืป้องกัน
ความเสีย่งและรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่งมคีวามสอดคล้องเขา้คู่กนั กลุ่มกจิการจะใชก้ารประเมนิเชงิคุณภาพใน
การวดัความมปีระสทิธิผลของการป้องกันความเสี่ยงดงักล่าว หากในกรณีที่ข้อก าหนดที่ส าคญัของเครื่องมอืป้องกัน
ความเสีย่งและรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่งไม่มคีวามสอดคล้องเขา้คู่กนัหรอืมคีวามเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่
กระทบต่อขอ้ก าหนดของรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่งท าใหร้ายการทีก่ารป้องกนัความเสีย่งไม่มคีวามสอดคล้องเขา้
คู่กนัอกีต่อไป กลุ่มกจิการจะใชว้ธิกีารอนุพนัธเ์สมอืน (Hypothetical derivative) ในการพจิารณาความมปีระสทิธผิล 
 
ในการป้องกนัความเสีย่งของรายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศนัน้ ความไม่มปีระสทิธผิลอาจเกดิจากระยะเวลาการเกิด
ของรายการทีค่าดการณ์ทีค่ลาดเคลื่อนไปจากทีค่าดการณ์ไว ้หรอือาจเกดิจากการเปลี่ยนแปลงในความเสีย่งดา้นเครดติ
ของคู่สญัญา 
 
กลุ่มกจิการเขา้ท าสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ยซึง่มขีอ้ก าหนดทีส่ าคญัคล้ายคลงึกบัขอ้ก าหนดทีส่ าคญัของรายการที่
มกีารป้องกนัความเสีย่ง เช่น อตัราอา้งองิ วนัทีก่ าหนดอตัราใหม่ วนัทีถ่งึก าหนดช าระ วนัสิน้สุดสญัญา และจ านวนเงนิที่
ก าหนดไว ้เน่ืองจากกลุ่มกจิการไม่ไดท้ าการป้องกนัความเสีย่งของเงนิกู้ยมืทัง้หมด ดงันัน้รายการทีม่กีารป้องกนัความ
เสีย่งจงึไดก้ าหนดเป็นสดัส่วนของรายการเงนิกู้ยมืคงค้าง เทยีบกบัจ านวนเงนิทีก่ าหนดไวข้องสญัญาแลกเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบี้ย และเน่ืองจากขอ้ก าหนดที่ส าคญัของรายการทีม่กีารป้องกนัความเสี่ยงและเครื่องมอืป้องกนัความเสี่ยงความ
สอดคลอ้งเขา้คู่กนัตลอดปี จงึสรุปไดว่้ารายการป้องกนัความเสีย่งดงักล่าวมคีวามสมัพนัธเ์ชงิเศรษฐกจิ 
 
กลุ่มกจิการพจิารณาความไม่มปีระสทิธิผลของสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย โดยใชห้ลกัการเดยีวกบัการพิจารณา
ความไม่มปีระสทิธผิลของการป้องกนัความเสีย่งของรายการซื้อทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ ดงันี้ 
 
- มลูค่าเครดติของคู่สญัญาของสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัเงนิกูย้มื และ 
- ความต่างในขอ้ก าหนดทีส่ าคญัของสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ยและเงนิกูย้มื    
 
การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดท่ีเข้าเงื่อนไขการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
 
กลุ่มกจิการรบัรูส้่วนทีม่ปีระสทิธผิลของการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธ์ซึง่ก าหนดและเขา้เงื่อนไขของการ
ป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดในรายการส ารองการบญัชป้ีองกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดในส่วนของเจ้าของ 
ส าหรบัก าไรหรอืขาดทุนที่เกี่ยวข้องกบัส่วนที่ไม่มปีระสทิธิผลจะรบัรู้ในก าไรหรอืขาดทุนทนัทีโดยแสดงไว้ในรายการ
ก าไรหรอืขาดทุนอื่น 
 
กลุ่มกจิการใชส้ญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า/สญัญาฟอร์เวริ์ด ในการป้องกนัความเสีย่งของรายการที่
คาดการณ์ (Forecast transaction) โดยกลุ่มกิจการเลือกก าหนดให้เฉพาะการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าขององค์ประกอบ
ราคาปัจจุบนั (Spot component) ของสญัญาฟอร์เวริ์ดเป็นเครื่องมอืที่ใชป้้องกนัความเสีย่ง ก าไรหรอืขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่าขององค์ประกอบราคาปัจจุบนั (Spot component) ส าหรบัส่วนที่มปีระสทิธิผลจะรบัรู้ในรายการ
ส ารองรายการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสดในส่วนของเจา้ของ  และรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงในมลูค่าองคป์ระกอบของ
ราคาล่วงหน้า (Forward element) ของสญัญาฟอร์เวริ์ดทีเ่กี่ยวกบัรายการทีป้่องกนัความเสีย่งในต้นทุนในการป้องกนั
ความเสีย่งในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ในส่วนของเจา้ของ 
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ในบางกรณี กลุ่มกิจการอาจก าหนดให้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสญัญาฟอร์เวริ์ดทัง้จ านวน (รวมถึงค่า
สะทอ้นส่วนต่างของอตัราดอกเบี้ยในสองสกุล (forward points)) เป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่ง ในกรณีนี้ รายการ
ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัส่วนทีม่ปีระสทิธผิลของการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสญัญาฟอร์เวริ์ดจะรบัรู้ใน
ส ารองรายการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสดในส่วนของเจา้ของ 
 
กลุ่มกจิการจะโอนจ านวนทีร่บัรูส้ะสมในส่วนของเจา้ของดงักล่าวมายงัก าไรหรอืขาดทุนในรอบระยะเวลาเดยีวกบัทีร่บัรู้
รายการทีป้่องกนัความเสีย่งในก าไรหรอืขาดทุน ดงันี้ 
 
• หากกลุ่มกจิการรบัรูร้ายการทีป้่องกนัความเสีย่งเป็นสนิทรพัย์ที่ไม่ใช่สนิทรพัย์ทางการเงนิ เช่น ทีด่นิ อาคารและ

อุปกรณ์ รายการก าไรหรอืขาดทุนของเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งและค่าสะทอ้นส่วนต่างของอตัราดอกเบี้ยในสองสกุล 
(forward points) ทีร่อรบัรูจ้ะโอนมาเป็นต้นทุนเมื่อเริม่แรกของสนิทรพัย์ดงักล่าว ทัง้นี้ จ านวนดงักล่าวจะถูกรบัรู้ 
ในก าไรหรอืขาดทุนเมื่อกลุ่มกจิการรบัรูร้ายการที่ป้องกนัความเสีย่งในก าไรหรอืขาดทุน เช่น รบัรูร้วมอยู่ในต้นทุน
ขายเมื่อมกีารเริม่คดิค่าเสื่อมราคา 
 

• ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัส่วนทีม่ปีระสทิธผิลของสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยที่ใชใ้นการป้องกนัความ
เสีย่งของอตัราดอกเบี้ยผนัแปรในเงนิกู้ยมืของกลุ่มกจิการ จะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนในรายการต้นทุนทางการเงนิ 
ณ ช่วงเวลาเดยีวกบัทีก่จิการรบัรูค้่าใชจ้่ายดอกเบี้ยของเงนิกูย้มืนัน้ 

 
5.26 สญัญาค า้ประกนัทางการเงิน 

 
กลุ่มกจิการรบัรูห้นี้สนิทางการเงนิจากสญัญาค ้าประกนัเมื่อกลุ่มกจิการใหก้ารค ้าประกนัทางการเงนิ หนี้สนิดงักล่าวจะถูกรบัรู้ที่
มลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรก และรบัรูม้ลูค่าในภายหลงัดว้ยจ านวนทีส่งูกว่าระหว่าง 
• จ านวนผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ทีค่ านวณตามขอ้ก าหนดของ TFRS 9 และ 
• จ านวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกหกัดว้ยรายไดท้ีร่บัรูต้ามการรบัรูร้ายไดภ้ายใต ้TFRS 15 

 
มูลค่ายุตธิรรมของสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิก าหนดจากมูลค่าปัจจุบนัของผลต่างในกระแสเงนิสดระหว่าง ก) กระแสเงนิสด
ตามสญัญาของหนี้สนิทีเ่กี่ยวขอ้ง และ ข) กระแสเงนิสดทีจ่ะตอ้งจ่ายช าระในกรณีทีไ่ม่มกีารค ้าประกนัดงักล่าว หรอืการประมาณ
จ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายใหแ้ก่บุคคลภายนอกส าหรบัเพื่อโอนภาระผกูพนัดงักล่าวออกไป 
 
สญัญาค ้าประกนัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเงนิกู้ยมืหรอืค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายอื่น ๆ ทีไ่ม่ไดร้บัผลตอบแทน มูลค่ายุตธิรรมจะแสดงรวมเป็นส่วน
หนึ่งของตน้ทุนของเงนิลงทุน 
 

5.27 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในที่น าเสนอใหผู้้มอี านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน  
ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
ส่วนงานด าเนินงาน ซึง่พจิารณาว่าคอื คณะกรรมการบรหิารทีท่ าการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ 
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6 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 
 
6.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 

 
กจิกรรมของกลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งทางการเงนิ ซึ่งไดแ้ก่ ความเสีย่งจากตลาด (รวมถงึความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน และ
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสี่ยง  
ของกลุ่มกจิการจงึมุ่งเน้นไปยงัความผนัผวนของตลาดการเงนิและบรหิารจดัการเพื่อลดผลกระทบต่อผลการด าเนินงานใหอ้ยู่ใน
ระดบัทีย่อมรบัได ้กลุ่มกจิการจงึใชอ้นุพนัธเ์พื่อป้องกนัความเสีย่งบางประการทีจ่ะเกดิขึน้ 
 
กลุ่มกจิการมสี่วนงานบรหิารการเงนิในการจดัการความเสี่ยง โดยนโยบายของกลุ่มกจิการรวมถงึนโยบายความเสี่ยงในด้าน
ต่างๆ ไดแ้ก่ ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 
และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ทัง้นี้ หลกัการในการป้องกนัความเสีย่งจะเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิทัอนุมตัิ 
เพื่อสื่อสารและใชเ้ป็นเครื่องมอืในการควบคุมส่วนงานบรหิารการเงนิในทุกกจิการของกลุ่มกจิการ 
 
ในกรณีทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด กลุ่มกจิการจะถอืปฏบิตัติามการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งเพื่อลดผลกระทบของ
ความไม่สอดคล้องกนัของหลกัการรบัรูร้ายการของเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งและรายการทีถู่กป้องกนัความเสีย่ง ซึ่งจะเป็น
ผลใหก้ลุ่มกจิการแสดงรายการค่าใชจ้่ายดอกเบี้ยเท่ากบัอตัราดอกเบีย้คงทีส่ าหรบัรายการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบี้ย
ของเงนิกู้ยมืที่มอีตัราดอกเบี้ยลอยตวั และแสดงมูลค่าสนิทรพัย์ที่ไม่ใช่สนิทรพัย์ทางการเงนิที่อตัราแลกเปลี่ยนคงที่ส าหรบั
รายการทีไ่ดท้ าการป้องกนัความเสีย่งไว ้
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สญัญาอนุพนัธ์ 
 
ส ารองการป้องกนัความเสีย่ง 
 
กลุ่มกจิการมรีายการสญัญาอนุพนัธ์ซึง่ปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมในส ารองรายการป้องกนัความเสีย่งและก าไรสะสมดงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 ส ารองรายการ
ป้องกนัความเส่ียง ก าไรสะสม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พนับาท พนับาท 

สินทรพัยห์มุนเวียน   
สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  
   - การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 5,964 

 
- 

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ยและเงนิต้นต่างสกุลเงนิ  
   - การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 8,376 

 
- 

รวมสินทรพัยอ์นุพนัธ ์- หมุนเวียน 14,340 - 

   
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน   
สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  
   - การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 9,423 - 
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ยและเงนิต้นต่างสกุลเงนิ  
   - การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 408,695 - 

รวมสินทรพัยอ์นุพนัธ ์- ไม่หมุนเวียน 418,118 - 

   
   
หน้ีสินหมุนเวียน   
สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  
   - การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 2,866 - 
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย  
   - ทีร่บัรูก้ารเปลีย่นแปลงของมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 11,389 

รวมหน้ีสินอนุพนัธ ์- หมุนเวียน 2,866 11,389 

   
หน้ีสินไม่หมุนเวียน   
สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  
   - การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 21,425 

 
- 

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย - การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 3,417,968 - 

รวมหน้ีสินอนุพนัธ ์- ไม่หมุนเวียน 3,439,393 - 
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ส ารองรายการป้องกนัความเสีย่งของกลุ่มกจิการและบรษิทัประกอบดว้ยเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 ส ารองรายการป้องกนัความเส่ียง 

 
 

ส ารองการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด  
 

ต้นทุนใน 
การป้องกนั 
ความเส่ียง 

องคป์ระกอบ 
ราคาปัจจบุนั
ของสญัญาซื้อ
ขายเงินตรา
ต่างประเทศ

ล่วงหน้า 

องคป์ระกอบราคา
ปัจจบุนัของสญัญา
แลกเปลีย่นอตัรา

ดอกเบ้ียและเงินต้น
ต่างสกลุเงิน 

 
 
 

สญัญา
แลกเปลีย่น

อตัราดอกเบ้ีย 

รวมส ารอง
รายการ
ป้องกนั 

ความเส่ียง 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  
   - ตามท่ีปรบัใหม ่ (132,543) - 773,533 

 
(2,426,329) (1,785,339) 

บวก: การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรม 
  ของเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่ง 
          รบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 7,334 (302,827) 

 
 

(1,042,656) (1,338,149) 
บวก: ตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งรอรบัรู้ 
          ทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ (32,031) - - 

 
- (32,031) 

หกั: การโอนจากก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 
         ไปยงัก าไรหรอืขาดทุน 1,367 - 9,340 

 
639,138 649,845 

หกั: ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 8,550 (1,467) 20,536 31,629 59,248 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี  
   31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (154,657) 5,867 500,582 

 
(2,798,218) (2,446,426) 

 
จ านวนทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
 
จ านวนทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัอนุพนัธ์ เพิม่เตมิจากการกระทบยอดส ารองรายการป้องกนัความเสีย่งข้างต้น 
เป็นดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 

 พนับาท 

ก าไร/ขาดทุน สุทธจิากสญัญาอนุพนัธซ์ึง่ไม่เขา้เงื่อนไข 
   การเป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่งทีร่บัรูใ้นตน้ทุนทางการเงนิ 46,455 
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6.1.1 ความเส่ียงจากตลาด 
 
(ก) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 
เนื่องจากกลุ่มกิจการด าเนินงานระหว่างประเทศจงึมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศซึ่งเกิดจาก
สกุลเงนิที่หลากหลาย โดยมสีกุลเงินหลักเป็นดอลลาร์สหรฐัฯ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจากรายการ
ธุรกรรมในอนาคต การรบัรูร้ายการของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ 
 
กลุ่มกจิการใชเ้ครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งเงนิตราต่างประเทศโดยการเขา้ท าสญัญาฟอรเ์วริ์ดเพื่อป้องกนัความเสีย่งจาก
อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ และส่วนงานบรหิารเงนิของกลุ่มกจิการรบัผดิชอบในการป้องกนัความเสีย่งของ
ฐานะสุทธิในแต่ละสกุลเงินโดยใช้การกู้ยืมเป็นเงินสกุลนัน้และใช้สญัญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าโดยมีคู่ส ัญญา  
เป็นบุคคลภายนอก กลุ่มกจิการก าหนดนโยบายว่าเงื่อนไขของสญัญาดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปในแนวทางเดยีวกบัความเสีย่ง
ของรายการทีถู่กป้องกนัความเสีย่งนัน้  
 
กลุ่มกิจการเลือกก าหนดให้เฉพาะการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าขององค์ประกอบราคาปัจจุบัน (Spot component)  
ของสญัญาฟอรเ์วริด์ในความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่ง โดยมลูค่าขององคป์ระกอบราคาปัจจุบนัดงักล่าวอ้างองิ
จากอตัราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องในตลาด ผลต่างระหว่างอตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสญัญาและอตัราแลกเปลี่ยน 
ในตลาดคอืค่าสะท้อนส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยในสองสกุล (Forward points) จะถูกคดิลดตามระยะเวลาหากการ 
คดิลดนัน้มนีัยส าคญั 

 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าองค์ประกอบของราคาล่วงหน้า (Forward element) ของสญัญาฟอร์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับ
รายการทีถู่กป้องกนัความเสีย่งจะรอรบัรูใ้นตน้ทุนส ารองการป้องกนัความเสีย่ง 
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ความเสีย่ง 
 

กลุ่มกจิการและบรษิทัมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ซึง่สรุปเป็นสกุลเงนิบาท ดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ดอลลาร์
สหรฐัฯ 
พนับาท 

 
ยูโร 

พนับาท 

 
ฟรงักส์วิส 
พนับาท 

ดอง
เวียดนาม 
พนับาท 

 
วอนเกาหล ี

พนับาท 

 
เปโซฟิลิปปินส์

พนับาท 
เงนิสดและรายการ 
   เทยีบเท่าเงนิสด 

 
982,784 

 
- 

 
- 

 
2,077,184 

 
1,235,092 

 
27,490 

เงนิฝากประจ าทีค่รบก าหนด 
   เกนิกว่า 3 เดอืน - - - 30,608 - - 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 683,675 - - 695,454 20,109 5 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการอื่น 104,536 - - - 458,009 - 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดั 
   ในการเบกิถอน - - - 18,260 - - 
สญัญาอนุพนัธ ์- ป้องกนั 
   ความเสีย่งกระแสเงนิสด       
   - สญัญาซื้อขายเงนิตรา 
        ต่างประเทศล่วงหน้า - 15,387 - - - - 
   - สญัญาแลกเปลีย่น 
        อตัราดอกเบีย้และ 
        เงนิตน้ต่างสกุลเงนิ 417,071 - - - - - 

       
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 1,911,955 9,966 1,584 957,993 24,027 22,399 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 3,334,862 - - 4,076,022 - - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น - - 39,605 - - - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจาก 
   สถาบนัการเงนิ 4,020,428 - - - - - 
สญัญาอนุพนัธ ์- ป้องกนั 
   ความเสีย่งกระแสเงนิสด       
   - สญัญาซื้อขายเงนิตรา 
        ต่างประเทศล่วงหน้า 22,323 1,968 - - - - 

 

 งบการเงินฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ดอลลารส์หรฐัฯ 
พนับาท 

ยูโร 
พนับาท 

ฟรงักส์วิส 
พนับาท 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 275,132 - - 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 245,532 - - 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,959,018 - - 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการอื่น 104,536 - - 
เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,681,820 - - 
    
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 10,744 9,966 1,584 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 3,334,862 - - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น - - 39,605 
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ผลกระทบจากการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
ผลกระทบจากเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของกลุ่มกจิการ
และบรษิทั มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

สญัญาก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
พ.ศ. 2563 

  
มลูค่าตามบญัช ี(หนี้สนิ) (พนับาท) 8,904 
จ านวนเงนิตามสญัญา - (พนัดอลลารส์หรฐัฯ) 38,267  
จ านวนเงนิตามสญัญา - (พนัยโูร) 31,667 
วนัครบก าหนด มกราคม พ.ศ. 2564  

- กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2566 
ค่าอตัราป้องกนัความเสีย่ง (Hedge ratio) 1:1 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่า ณ ปัจจุบนั (Spot value) คดิลดของเครื่องมอื 
   ป้องกนัความเสีย่งทีค่งเหลอือยู่ ตัง้แต่วนัทีเ่ริม่ท าสญัญา (พนับาท) 7,334 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่าของรายการทีถู่กป้องกนัความเสีย่งส าหรบั 
   การก าหนดความมปีระสทิธผิลของการป้องกนัความเสีย่ง (พนับาท) (7,334) 
อตัราแลกเปลีย่นทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่งถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักส าหรบัปี  
   (รวมค่าสะทอ้นส่วนต่างของอตัราดอกเบี้ยในสองสกุล (Forward points)) 

1 ดอลลารส์หรฐัฯ = 30.64 
1 ยโูร = 36.62 

  

 งบการเงินรวม 

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ยและเงนิตน้ต่างสกุลเงนิ 

เงินกู้ยืมระยะยาว 
พ.ศ. 2563 

  
มลูค่าตามบญัช ี(สนิทรพัย์) (พนับาท) 417,071 
จ านวนเงนิตามสญัญา (พนัดอลลารส์หรฐัฯ) 158,347 
วนัครบก าหนด เมษายน พ.ศ. 2564  

- พฤษภาคม พ.ศ. 2576 
ค่าอตัราป้องกนัความเสีย่ง (Hedge ratio) 1:1 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่าทีไ่ม่รวมส่วนต่างอตัราดอกเบีย้  
   (currency basis spread) ของเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งทีค่งเหลอือยู่    
   ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม (พนับาท) (302,827) 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่าของรายการทีถู่กป้องกนัความเสีย่งส าหรบั 
   การก าหนดความมปีระสทิธผิลของการป้องกนัความเสีย่ง (พนับาท) 298,043 
อตัราแลกเปลีย่นทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่งถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักส าหรบัปี  
   (รวมค่าสะทอ้นส่วนต่างของอตัราดอกเบี้ยในสองสกุล (Forward points)) 1 ดอลลารส์หรฐัฯ = 33.61 
อตัราดอกเบีย้ทีป้่องกนัความเสีย่งถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักส าหรบัปี (swap rate) รอ้ยละ 4.73 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
ดงัทีแ่สดงในตารางขา้งต้น กลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งหลกัจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างเงนิบาทและ
สกุลเงินต่างประเทศ ความอ่อนไหวในก าไรหรือขาดทุนต่อการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่มาจาก
สนิทรพัย์และหนี้สินทางการเงินในสกุลเงินต่างประเทศ และผลกระทบที่มีต่อองค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่ 
เกิดมาจากสญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสญัญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและเงนิต้นต่างสกุลที ่
ถูกก าหนดไวเ้พื่อป้องกนัความเสีย่งดา้นกระแสเงนิสด 
 
 งบการเงินรวม 

 

ผลกระทบต่อก าไรสุทธิ 

ผลกระทบต่อ
องคป์ระกอบอ่ืนใน

ส่วนของเจ้าของ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 
   

อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10* (477,780) (271,805) 
อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ - ลดลงรอ้ยละ 10* 477,780 271,805 
อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อดองเวยีดนาม - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10* 1,387 (222,638) 
อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อดองเวยีดนาม - ลดลงรอ้ยละ 10* (1,387) 222,638 
อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อวอนเกาหล ี- เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10* - 168,918 
อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อวอนเกาหล ี- ลดลงรอ้ยละ 10* - (168,918) 
*  โดยก าหนดใหปั้จจยัอื่นคงที ่
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผลกระทบต่อก าไรสุทธิ 

ผลกระทบต่อ
องคป์ระกอบอ่ืนใน

ส่วนของเจ้าของ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 
   

อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10* 492,043 - 
อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ - ลดลงรอ้ยละ 10* (492,043) - 
*  โดยก าหนดใหปั้จจยัอื่นคงที ่
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(ข) ความเส่ียงจากกระแสเงินสดและอตัราดอกเบีย้ 
 
กลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ในหนี้สนิและสนิทรพัยท์ีม่ภีาระ
ดอกเบีย้ ซึง่กลุ่มกจิการไดบ้รหิารความเสีย่งบางส่วนโดยการบรหิารรายรบักบัรายจ่ายทีม่ภีาระดอกเบี้ยใกลเ้คยีงกนัให้
สอดคล้องกัน  และบริหารโดยเข้าท าสญัญาอนุพนัธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง เช่น สญัญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย  
ทัง้นี้ ผู้บริหารได้พิจารณาความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตามสกุลเงินและหน่วยธุรกิจ โดยค านึงถึง  
การจดัหาเงนิทุนประกอบกบัการป้องกนัความเสีย่ง  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมสีญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ใหเ้ป็นอตัราคงทีจ่ านวนรอ้ยละ 81 ของ
เงนิกูย้มืรวม ซึง่มอีายุเฉลีย่ 7 ปี  
 
ความเสี่ยงจากกระแสเงนิสดของอตัราดอกเบี้ยคอืความเสี่ยงที่การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ยในตลาดจะส่งผล
กระทบต่อกระแสเงนิสดทีเ่กิดจากสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิทีม่อีตัราดอกเบี้ยผนัแปร ดงันัน้การกู้ยมืดว้ยอตัราดอกเบี้ยผนั
แปรจงึท าให้กลุ่มกิจการมคีวามเสีย่งจากกระแสเงนิสดของอตัราดอกเบี้ย กลุ่มกิจการบรหิารความเสี่ยงนี้โดยการใช้
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ใหเ้ป็นอตัราดอกเบีย้คงทีด่งัทีก่ล่าวขา้งต้น 
 
ความเสีย่งจากมูลค่ายุตธิรรมของอตัราดอกเบี้ยคอืความเสีย่งทีมู่ลค่าของสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิทางการเงนิและตราสาร
อนุพนัธจ์ะเปลีย่นแปลงไปเนื่องจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาด 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีส่ าคญัสามารถจดัตามประเภทของอตัราดอกเบีย้และวนัครบก าหนด ไดด้งันี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ียลอยตวั    

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2563 

ภายใน  1 ปี 
พนับาท 

1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า 5 ปี 
พนับาท 

ภายใน  1 ปี 
พนับาท 

1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า 5 ปี 
พนับาท 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

ดอกเบ้ีย
(ร้อยละ 
ต่อปี) 

          
สินทรพัยท์างการเงิน          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,966,001 - - 15,187,867 - - 1,956,457 19,110,325 0.04-4.00 
เงนิฝากประจ าทีค่รบก าหนดเกนิกว่า 3 เดอืน 837,895 - - 44,291 - - - 882,186 0.25-3.20 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการอื่น 562,545 - - - - - - 562,545 4.25-6.00 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 168,552 - - - - - - 168,552 2.00-5.50 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิถอน - - - 396,951 124,082 - 30 521,063 0.25-3.20 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอื่น 70,132 20,868 - - - - - 91,000 5.00 

 3,605,125 20,868 - 15,629,109 124,082 - 1,956,487 21,335,671  
          
หน้ีสินทางการเงิน          
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 9,134,862 - - 5,905,298 - - - 15,040,160 1.15-3.03 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น 39,605 - - - - - - 39,605 2.00 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 83,261 1,407,102 3,175,920 1,253,192 5,917,101 18,638,314 - 30,474,890 2.04-4.37 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 671,500 1,104,500 - - 1,776,000 3.00-3.50 
หุน้กู ้ 3,697,280 13,592,024 14,525,551 - - - - 31,814,855 3.00-4.79 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 85,677 148,640 713,198 - - - - 947,515 2.02-7.75 

 13,040,685 15,147,766 18,414,669 7,829,990 7,021,601 18,638,314 - 80,093,025  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ียลอยตวั    

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ภายใน  1 ปี 
พนับาท 

1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า 5 ปี 
พนับาท 

ภายใน  1 ปี 
พนับาท 

1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า 5 ปี 
พนับาท 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

ดอกเบ้ีย
(ร้อยละ 
ต่อปี) 

          
สินทรพัยท์างการเงิน          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,179,184 - - 1,025,746 - - 349 2,205,279 0.10-0.26 
เงนิฝากประจ าที่ครบก าหนดเกินกว่า 3 เดอืน 300,000 - - - - - - 300,000 0.25-0.55 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการอื่น 104,536 - - - - - - 104,536 5.50 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 7,194,156 1,484,911 - - - - - 8,679,067 2.00-5.25 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอื่น 70,132 20,868 - - - - - 91,000 5.00 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 453,570 18,834,639 7,401,120 - - - - 26,689,329 3.00-5.50 

 9,301,578 20,340,418 7,401,120 1,025,746 - - 349 38,069,211  
          
หน้ีสินทางการเงิน          
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 9,134,862 - - - - - - 9,134,862 1.15-2.30 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น 39,605 - - - - - - 39,605 2.00 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 900,000 2,100,000 - - - - 3,000,000 3.35 
หุน้กู ้ 2,699,054 8,498,858 4,937,302 - - - - 16,135,214 3.01-4.38 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 11,447 24,857 75,529 - - - - 111,833 2.20-5.90 

 11,884,968 9,423,715 7,112,831 - - - - 28,421,514  

 
ผลกระทบจากการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
ผลกระทบจากเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของกลุ่มกจิการและ
บรษิทั มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย 

เงินกู้ยืมระยะยาว 

พ.ศ. 2563 
  

มลูค่าตามบญัช ี(หนี้สนิ) (พนับาท) 3,439,393 
จ านวนเงนิตามสญัญา - (พนัดอลลารส์หรฐัฯ)  313,500 
จ านวนเงนิตามสญัญา - (พนับาท) 17,130,709 
วนัครบก าหนด มนีาคม พ.ศ. 2564  

- มถิุนายน พ.ศ. 2578 
ค่าอตัราป้องกนัความเสีย่ง (Hedge ratio) 1:1 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งทีค่งเหลอือยู่ 
   ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม (พนับาท) 

 
(1,042,656) 

การเปลีย่นแปลงในมลูค่าของรายการทีถู่กป้องกนัความเสีย่ง  
    ส าหรบัการก าหนดความมปีระสทิธผิลของการป้องกนัความเสีย่ง (พนับาท) 

 
1,042,656 

อตัราดอกเบีย้ทีป้่องกนัความเสีย่งถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักส าหรบัปี รอ้ยละ 3.37 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
รายการก าไรหรอืขาดทุนจะมคีวามอ่อนไหวต่อการเพิม่ขึ้นหรอืลดลงในรายได้ดอกเบี้ยจากเงนิสดและเงนิฝากธนาคารและ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืม ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย องค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ 
จะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นหรอืลดลงในมูลค่ายุติธรรมของการป้องกันความเสี่ยงด้านกระแสเงินสด 
ของเงนิกูย้มื 

 
 งบการเงินรวม 

 

ผลกระทบต่อก าไรสุทธิ 

ผลกระทบต่อ
องคป์ระกอบอ่ืนใน

ส่วนของเจ้าของ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 
   

อตัราดอกเบีย้ - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.25* 6,694 286,756 
อตัราดอกเบีย้ - ลดลงรอ้ยละ 0.25* (6,694) (286,756) 
*  โดยก าหนดใหปั้จจยัอื่นคงที ่
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผลกระทบต่อก าไรสุทธิ 

ผลกระทบต่อ
องคป์ระกอบอ่ืนใน

ส่วนของเจ้าของ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 
   

อตัราดอกเบีย้ - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.25* 2,564 - 
อตัราดอกเบีย้ - ลดลงรอ้ยละ 0.25* (2,564) - 
*  โดยก าหนดใหปั้จจยัอื่นคงที ่
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6.1.2 ความเส่ียงด้านเครดิต 
 
ความเสีย่งดา้นเครดติโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด กระแสเงนิสดตามสญัญาของ
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
(FVOCI) และวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน (FVPL) สนิทรพัย์อนุพนัธ์ รวมถึงความเสี่ยงด้านสนิเชื่อ 
แก่ลูกคา้และลูกหนี้คงคา้ง 
 
ก) การบริหารความเส่ียง 

 
กลุ่มกจิการไม่มคีวามเสีย่งในดา้นการใหส้นิเชื่อทีเ่ป็นสาระส าคญักบัเงนิสดและเงนิลงทุน เนื่องจากกลุ่มกจิการ 
มรีายการเงนิสดและเงนิลงทุนกบัสถาบนัทางการเงนิทีม่คีุณภาพ โดยกลุ่มกจิการไดว้างนโยบายจ ากดัรายการ 
ทีจ่ะเกดิกบัสถาบนัการเงนิใดสถาบนัการเงนิหนึ่งเพื่อลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ และจะน าเงนิส่วนเกนิไปลงทุน
เฉพาะการลงทุนที่มคีวามเสี่ยงต ่า จากประสบการณ์ในอดตีกลุ่มกิจการไม่เคยมคีวามสูญเสยีจากเงนิสดและ 
เงนิลงทุน  
 
ส าหรบัการท าธุรกรรมกบัลูกค้า กลุ่มกจิการจะประเมนิความเสีย่งจากคุณภาพเครดติของลูกค้า โดยพจิารณา
จากฐานะทางการเงนิ ประสบการณ์ทีผ่่านมา และปัจจยัอื่นๆ ทัง้นี้กลุ่มกจิการขายไฟฟ้าใหก้บัหน่วยงานรฐับาล 
และภาคอุตสาหกรรมทีม่สีถานะการเงนิทีด่ ีภายใตเ้งื่อนไขในสญัญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวและสญัญาซื้อขายไฟฟ้า
และไอน ้าระยะยาว บรษิทัไม่มกีารกระจุกตวัของความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่ป็นสาระส าคญัจากลูกคา้แต่ละราย 
 

ข) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 
 
กลุ่มกจิการมสีนิทรพัย์ทางการเงนิทีต่้องมกีารพจิารณาตามโมเดลการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า  
จะเกดิขึน้ 
 
• เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
• เงนิฝากประจ าทีค่รบก าหนดเกนิกว่า 3 เดอืน (เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย) 
• ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 
• สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 
• เงนิใหกู้แ้ก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั และ 
• เงนิใหกู้แ้ก่กจิการอื่น 

 
ผูบ้รหิารพจิารณาว่าสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวไม่มผีลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีม่สีาระส าคญั 
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6.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 
การจดัการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคือการมีจ านวนเงินสดและหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการ  
ของตลาดอย่างเพยีงพอ และการมแีหล่งเงนิทุนทีส่ามารถเบกิใชไ้ดจ้ากวงเงนิดา้นสนิเชื่อทีเ่พยีงพอต่อการช าระภาระผูกพนั
เมื่อถงึก าหนด ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีกลุ่มกจิการมเีงนิฝากธนาคารทีส่ามารถเบกิใชไ้ดท้นัทจี านวน 16,953 ล้านบาท 
(พ.ศ. 2562: 17,770 ล้านบาท) เพื่อวตัถุประสงค์ในการบรหิารสภาพคล่องของกลุ่มกิจการ จากลกัษณะของการด าเนินธุรกิจ
ของกลุ่มกจิการซึ่งเป็นธุรกจิทีม่คีวามยดืหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนงานบรหิารการเงนิของกลุ่มกิจการ  
ไดค้งไวซ้ึง่ความยดืหยุ่นในแหล่งเงนิทุนโดยการคงไวซ้ึง่วงเงนิสนิเชื่อทีเ่พยีงพอ 
 
ผู้บริหารได้พิจารณา ก) ประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการอย่างสม ่าเสมอโดยพิจารณาจากเงินส ารอง
หมุนเวยีน (จากวงเงนิสนิเชื่อที่ยงัไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด นอกเหนือจากนี้นโยบาย
การจดัการสภาพคล่องของกลุ่มกจิการยงัรวมถงึการประมาณการกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกัต่าง ๆ และการพจิารณา
ปรมิาณของสนิทรพัย์ทีม่สีภาพคล่องสูงทีจ่ าเป็นและอตัราส่วนสภาพคล่องตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ และคงไวซ้ึ่งแผนการ
จดัหาเงนิ 
 
วนัครบก าหนดของหน้ีสินทางการเงิน  
 
ตารางต่อไปนี้แสดงใหเ้ห็นถงึหนี้สนิทางการเงนิที่จดัประเภทตามระยะเวลาการครบก าหนดตามสญัญา ซึ่งแสดงด้วย
จ านวนเงนิตามสญัญาและดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายที่ไม่ได้มีการคิดลด ทัง้นี้ ยอดคงเหลือที่ครบก าหนดภายในระยะเวลา  
12 เดอืน จะเท่ากบัมลูค่าตามบญัชขีองหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งเน่ืองจากการคดิลดไม่มนีัยส าคญั กระแสเงนิสดทีแ่สดงภายใต้
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้นัน้เป็นกระแสเงนิสดโดยประมาณจากอตัราดอกเบีย้ล่วงหน้าทีเ่กีย่วขอ้ง ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน  
 
ทัง้นี้ กลุ่มสญัญาอนุพนัธ์เพื่อค้าซึ่งมมีูลค่ายุติธรรมตดิลบนัน้ ไดแ้สดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของสญัญาดงักล่าวทีจ่ านวน 
11.4 ล้านบาท ซึ่งแสดงรวมอยู่ภายใต้รายการทีค่รบก าหนด ณ ปัจจุบนั เนื่องจากวนัครบก าหนดตามสญัญานัน้ไม่มี
ความส าคญัต่อความเข้าใจในระยะเวลาของกระแสเงนิสดของรายการดงักล่าว เนื่องจากกลุ่มกิจการบริหารสัญญา
อนุพนัธเ์หล่านี้จากมลูค่ายุตธิรรมสุทธมิากกว่าการพจิารณาวนัครบก าหนดตามสญัญา 
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 งบการเงินรวม 

 
 

ภายใน 1 ปี 
พนับาท 

1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า 5 ปี 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

วนัครบก าหนดของหน้ีสินทางการเงิน      
   วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 15,097,667 - - 15,097,667 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 5,641,053 - - 5,641,053 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น 40,397 - - 40,397 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  2,138,625 10,088,909 24,878,665 37,106,199 
หุน้กู้ 4,860,136 17,235,306 16,503,267 38,598,709 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 128,427 280,850 1,366,014 1,775,291 
รวมหน้ีสินทางการเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ์ 27,906,305 27,605,065 42,747,946 98,259,316 

     
สญัญาอนุพนัธ์     
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย  
   - ทีร่บัรูก้ารเปลีย่นแปลงของมลูค่ายุตธิรรม 
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 11,390 - - 11,390 
สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
   - ป้องกนัความเสีย่งดา้นกระแสเงนิสด     
   - (กระแสเงนิสดรบั) (1,540,643) (757,979) - (2,298,622) 
   - กระแสเงนิสดจ่าย 1,555,369 777,328 - 2,332,697 
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย 
   และเงนิต้นต่างสกุลเงนิ - ป้องกนั 
   ความเสีย่งดา้นกระแสเงนิสด     
   - (กระแสเงนิสดรบั) (488,171) (2,112,352) (3,224,239) (5,824,762) 
   - กระแสเงนิสดจ่าย 544,669 2,335,011 3,557,596 6,437,276 
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย 
   - ป้องกนัความเสีย่งดา้นกระแสเงนิสด     
   - (กระแสเงนิสดรบั) - - - - 
   - กระแสเงนิสดจ่าย 767,439 2,566,284 1,073,911 4,407,634 
รวมหน้ีสินอนุพนัธ์ 850,053 2,808,292 1,407,268 5,065,613 

     
รวม 28,756,358 30,413,357 44,155,214 103,324,929 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

ภายใน 1 ปี 
พนับาท 

1 - 5 ปี 
พนับาท 

มากกว่า 5 ปี 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

วนัครบก าหนดของหน้ีสินทางการเงิน      
   วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 9,139,170 - - 9,139,170 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 392,325 - - 392,325 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น 40,397 - - 40,397 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  100,500 1,271,630 2,155,825 3,527,955 
หุน้กู้ 3,261,384 10,259,773 5,610,400 19,131,557 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 17,379 51,408 162,371 231,158 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 12,951,155 11,582,811 7,928,596 32,462,562 

 

6.2 การบริหารส่วนของเงินทุน 
 

6.2.1 การบริหารความเส่ียง 
 

วต้ถุประสงคข์องการบรหิารส่วนของทุน คอื 
 

• รกัษาไวซ้ึ่งการด าเนินงานต่อเนื่องและเพื่อทีจ่ะสามารถก่อใหเ้กิดผลตอบแทนแก่ผูถ้ือหุน้และยงัประโยชน์ให้แก่  
ผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ และ 

• รกัษาโครงสรา้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดและลดตน้ทุนเงนิทุน 
 

ในการทีจ่ะรกัษาหรอืปรบัระดบัโครงสรา้งของเงนิทุนนัน้ กลุ่มกจิการอาจตอ้งปรบัจ านวนเงนิปันผลจ่าย ปรบัการคนืทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรอืการขายสนิทรพัยเ์พื่อลดภาระหนี้สนิ 
 

เช่นเดยีวกบักจิการอื่นในอุตสาหกรรมเดยีวกนั กลุ่มกจิการพจิารณาระดบัเงนิทุนอย่างสม ่าเสมอจากอตัราส่วนหนี้สิน
ต่อทุน ซึง่ค านวณจากหนี้สนิมภีาระดอกเบีย้สุทธหิารส่วนของเจา้ของ 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 กลยุทธ์ของกลุ่มกจิการยงัคงเดมิ คอืการรกัษาอตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุน 
ใหอ้ยู่ในระดบัไม่เกนิ 2 เท่าอย่างมนีัยส าคญั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม กลุ่มกจิการมอีตัราส่วนหนี้สนิสุทธติ่อทุน ดงันี้ 
 

 พ.ศ. 2563 
พนับาท 

พ.ศ. 2562 
พนับาท 

   

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยสุทธ ิ 57,377,000 37,115,622 
ส่วนของเจา้ของ (รวมส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม) 39,304,082 38,677,261 
อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อทุน 1.46 : 1 0.96 : 1 
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การคงไว้ซึง่อตัราส่วนตามสญัญาเงินกู้ (Loan covenants) 
 
ภายใตเ้งื่อนไขของวงเงนิกูห้ลกัของกลุ่มกจิการ กลุ่มกจิการจะตอ้งคงไวซ้ึง่อตัราส่วนทางการเงนิดงันี้  
 
• อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนทีไ่ม่เกนิ 3:1  และ 
• อตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR) ตอ้งมากกว่า 1.1 
 
กลุ่มกจิการสามารถคงไวซ้ึง่อตัราส่วนทางการเงนิตลอดรอบระยะเวลารายงาน  

 

7 มูลค่ายุติธรรม 
 
ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม แต่ไม่รวมถงึรายการ
ทีม่ลูค่ายุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี
 
 งบการเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 2 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

พนับาท 
พ.ศ. 2562 
พนับาท 

   
สินทรพัย ์   
ตราสารอนุพนัธท่ี์ใช้ส าหรบัป้องกนัความเส่ียง   
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 15,387 - 
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ยและเงนิตน้ต่างสกุลเงนิ 417,071 - 

รวมสินทรพัย ์ 432,458 - 
   
หน้ีสิน   
หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน   
ตราสารอนุพนัธ ์- สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ 11,389 - 

ตราสารอนุพนัธท่ี์ใช้ส าหรบัป้องกนัความเส่ียง   
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย 3,417,968 - 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 24,291 - 

รวมหน้ีสิน 3,453,648 - 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิของกลุ่มกจิการวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมใชข้อ้มลูระดบัที ่2 เท่านัน้ 
 
หมายเหตุ : ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการยงัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิมาใช ้
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มลูค่ายุตธิรรมแบ่งออกเป็นล าดบัชัน้ตามขอ้มูลทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มูลระดบั 1 : มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิอ้างองิจากราคาเสนอซื้อปัจจุบนัหรอืราคาปิดทีอ่้างอิงจากตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยหรอืสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
ขอ้มูลระดบั 2 : มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งใช้ขอ้มูลที่สามารถสงัเกตได้อย่างมี

นัยส าคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได ้
ขอ้มลูระดบั 3 : มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมลูค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าซึ่งไม่ไดม้าจากขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลาด 
 
การวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิเป็นไปตามนโยบายการบญัชตีามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุ 5.7 และ
หมายเหตุ 5.15 
 
การโอนระหว่างระดบัของชัน้มลูค่ายุตธิรรม 
 
กลุ่มกจิการไม่มรีายการโอนระหว่างล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรมในระหว่างปี 
 
ขัน้ตอนการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของกลุ่มกจิการ 
 
การประชุมระหว่างผู้บริหารสูงสุดสายบญัชแีละการเงินและคณะท างานเกี่ยวกับการประเมนิมูลค่ายุติธรรมเกี่ยวกับกระบวนการ
ประเมนิและผลลพัธจ์ะจดัขึน้อย่างน้อยทุกไตรมาส 
 

8 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั และการใช้ดลุยพินิจ 
 
การประมาณการ ขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดตีและ
ปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชื่อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 
 
(ก) โรงไฟฟ้า อปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
ฝ่ายบรหิารไดพ้จิารณาการประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลอืของโรงไฟฟ้า อุปกรณ์และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน
ซึ่งโดยส่วนใหญ่ค านึงถึงความสามารถทางเทคนิค และอายุการให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ ทัง้นี้ผู้บรหิารจะทบทวนการคิด  
ค่าเสื่อมราคา หากคาดว่าอายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลือของโรงไฟฟ้า อุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนแตกต่างไปจาก
ทีไ่ดป้ระมาณการไวอ้ย่างมสีาระส าคญั หรอืจะตดัจ าหน่ายรายการสนิทรพัย์ดงักล่าวทีม่คีวามล้าสมยัทางเทคนิค ไม่ไดใ้ชง้าน 
หรอืขายออกไป 
 

(ข) มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงินและตราสารอนุพนัธ ์
 

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ ซึ่งไม่มกีารซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่า  
กลุ่มกจิการใช้ดุลยพนิิจในการเลอืกวธิีการและตัง้ขอ้สมมติฐานซึ่งส่วนใหญ่อ้างองิจากขอ้มูลที่สามารถสงัเกตไดอ้ย่างมนีัยส าคญั 
ทีม่อียู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน รายละเอยีดของขอ้สมมตฐิานหลกัทีใ่ชร้วมอยู่ในหมายเหตุ 7 
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(ค) การด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการค านวณมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการ
จ าหน่าย การค านวณนี้ใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดซึ่งอ้างองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลาของสญัญาซื้อ
ขายไฟฟ้าทีเ่หลอือยู่ รายละเอยีดของขอ้สมมตฐิานหลกัทีใ่ชไ้ดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 22 
 

(ง) ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานขึน้อยู่กบัขอ้สมมตฐิานหลายขอ้ ขอ้สมมตฐิานทีใ่ชแ้ละผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิานไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยู่ในหมายเหตุ 29 

 

(จ) การรวมงบการเงินของกิจการท่ีถือหุ้นในบริษทัน้อยกว่าร้อยละ 50 ในการจดัท างบการเงินรวม 
 

ผู้บริหารได้พิจารณาแล้วว่ากลุ่มกิจการมีอ านาจควบคุมทางพฤตินัย (De facto control) เหนือ Amata Power (Bien Hoa) 
Limited ถงึแมว่้าจะถอืหุน้น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของสทิธใินการออกเสยีง กลุ่มกจิการเป็นผู้ถอืหุน้รายใหญ่ของ Amata Power 
(Bien Hoa) Limited โดยมสี่วนไดเ้สยีในส่วนของเจา้ของรอ้ยละ 30.72 ในขณะทีผู่ถ้อืหุน้อื่นเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สยีในส่วนของ
เจา้ของ น้อยกว่ารอ้ยละ 30.00 ในแต่ละรายและไม่มขีอ้มลูในอดตีทีป่รากฎว่าผูถ้อืหุน้รายอื่นไดร้วมกลุ่มเพื่อใชส้ทิธใินการออก
เสยีงร่วมกนั 
 

(ฉ) การจดัประเภทรายการของการร่วมการงาน 
 

บรษิทัถอืสทิธใินการออกเสยีงรอ้ยละ 48 ถงึรอ้ยละ 70 ของการร่วมการงานของกลุ่มกจิการตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18 (ข) 
กลุ่มกิจการมกีารควบคุมร่วมในการงานนี้ เนื่องจากภายใต้สญัญาที่ตกลงร่วมกนัได้ก าหนดว่าการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับ
กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบอย่างเป็นเอกฉันท ์จากผูท้ีร่่วมกนัควบคุมการงานแล้วเท่านัน้ 
 

การร่วมการงานของกลุ่มกจิการไดจ้ดัตัง้ขึ้นในรูปแบบบรษิทัจ ากดัและใหส้ทิธใินสนิทรพัยส์ุทธขิองบรษิทัจ ากดันี้แก่กลุ่มกจิการ
และผูร้่วมการงานอื่นภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนั ดงันัน้การงานนี้จงึจดัประเภทเป็น “การร่วมคา้” 

 

(ช) การก าหนดอายุสญัญาเช่า 
 

กลุ่มกจิการพจิารณาขอ้เทจ็จรงิและสภาพแวดล้อมทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดทีท่ าใหเ้กดิสิง่จูงใจทางเศรษฐกจิส าหรบัผูเ้ช่า ในการใช้
สทิธขิยายอายุสญัญาเช่าหรอืไม่ใชส้ทิธิในการยกเลิกสญัญาเช่าเพื่อก าหนดอายุสญัญาเช่า กลุ่มกจิการพจิารณาการก าหนด
อายุสญัญาเช่ากต็่อเมื่อสญัญาเช่านัน้มคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีร่ะยะเวลาการเช่าจะถูกขยายหรอืถูกยกเลกิ  
 

ส าหรบัการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัทีเ่กีย่วขอ้งมากทีสุ่ดคอืระยะสญัญาเช่าในอดตี ค่าใชจ้่าย และสภาพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่า 
 

สทิธิขยายอายุสญัญาเช่าส่วนใหญ่ในสญัญาเช่าอาคารส านักงานและยานพาหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สินตามสญัญาเช่า 
เน่ืองจากกลุ่มกจิการพจิารณา ก) สภาพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่า และ/หรอื ข) การเปลีย่นแทนสนิทรพัย์จะไม่ก่อใหเ้กดิต้นทุนอย่าง
มสีาระส าคญั 
 

อายุสญัญาเช่าจะถูกประเมนิใหม่เมื่อกลุ่มกิจการใช ้(หรอืไม่ใช)้ สทิธหิรอืกลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัในการใช ้(หรอืไม่ใชส้ทิธิ) 
การประเมนิความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกดิขึน้เมื่อเกดิเหตุการณ์ทีม่นีัยส าคญัหรอืการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อม
ทีม่นีัยส าคญั ซึง่มผีลกระทบต่อการประเมนิอายุสญัญาเช่าและอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มกจิการ   
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(ซ) การก าหนดอตัราการคิดลดของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
 
กลุ่มกจิการประเมนิอตัราดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่าดงันี้ 
 
• ใช้ข้อมูลที่การจดัหาเงินทุนจากบุคคลที่สามของแต่ละกิจการที่เป็นผู้เช่าและปรบัปรุงข้อมูลที่ได้รบัให้สะท้อนกับการ

เปลีย่นแปลงในปัจจยัทางดา้นการเงนิของผูเ้ช่าหากเป็นไปได้ 
• ปรบัปรุงสญัญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสญัญาเช่า ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 
 

(ฌ) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 
 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิอา้งองิจากสมมตฐิานทีเ่กี่ยวกบัความเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้และอตัรา
การขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิ กลุ่มกจิการใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิขอ้สมมตฐิานเหล่านี้ และพจิารณาเลอืกปัจจยัทีส่่งผลต่อการ
ค านวณการดอ้ยค่าบนพื้นฐานของขอ้มูลในอดตีของกลุ่มกจิการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้การคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 
(ญ) การประมาณการมูลค่ายุติธรรมในการรวมธรุกิจ 

 
กลุ่มกิจการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิจากการรวมกิจการโดยแต่งตัง้ผู้ประเมินอิสระซึ่งมีคุณสมบัติ 
ของผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ โดยใช้วิธีการการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมบนพื้นฐานของสมมติฐานทางการเงินในการได้มา  
ซึง่มลูค่ายุตธิรรมของการซื้อกจิการ การค านวณดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารในการก าหนดขอ้มูลและขอ้สมมติฐาน
ในวธิกีารประเมนิ 
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9 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 
กลุ่มกจิการเปิดเผยส่วนงานทีร่ายงานสองส่วนงาน อนัประกอบดว้ย ธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้าและธุรกจิอื่น  
 

(1) ธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้า : ส่วนงานนี้เกี่ยวขอ้งกบัการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าให้กบัหน่วยงานรฐับาลและ
ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 

(2) ธุรกจิอื่น : ส่วนงานนี้เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิเพื่อการลงทุน และการบ ารุงรกัษาและการใหบ้รกิารในโรงไฟฟ้า 
 

คณะกรรมการบรษิทัประเมนิผลการด าเนินงานโดยพจิารณาจากผลก าไรก่อนภาษีแยกตามส่วนงาน ซึ่งใชม้าตรฐานในการวดัผลการ
ด าเนินงานเช่นเดยีวกบัการจดัท างบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวม 

 ธรุกิจผลิต  ปรบัปรงุรายการ  
 กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอ่ืน ระหว่างกนั รวม 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดต้ามส่วนงาน 45,429,609 1,067,691 (2,410,446) 44,086,854 
     

ก าไรจากการด าเนินงาน 7,720,942 1,850,321 (2,646,765) 6,924,498 
ดอกเบีย้รบั 209,725 1,577,596 (1,595,221) 192,100 
ตน้ทุนทางการเงนิ (3,252,459) (1,549,373) 1,615,397 (3,186,435) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ - 58,342 - 58,342 
     

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 4,678,208 1,936,886 (2,626,589) 3,988,505 
ภาษเีงนิได ้ (261,980) 28,951 - (233,029) 

ก าไรสุทธ ิ 4,416,228 1,965,837 (2,626,589) 3,755,476 

ผลกระทบจากขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไม่เกดิขึน้    242,078 
ผลกระทบของรายการอื่น*    310,845 

ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานปกต*ิ*    4,308,399 

     
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 5,444,284 113,850 (64,037) 5,494,097 
     
สนิทรพัย์ถาวรจ าแนกตามส่วนงาน 79,979,829 569,492 (249,083) 80,300,238 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้    1,065,257 
สนิทรพัย์ไม่จ าแนกตามส่วนงาน    49,330,385 
     

สนิทรพัย์รวมในงบการเงนิรวม    130,695,880 
 
* คอืผลกระทบของรายการทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้จากการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 
**  คอืก าไรสุทธทิี่ไม่รวมรายการก าไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไม่เกิดขึ้น และรายการทีไ่ม่ได้เกิดจากการด าเนินงานอย่าง

สม ่าเสมอ 
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จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายไดส้ าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สามารถแสดงไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 ธรุกิจผลิต  ปรบัปรงุรายการ  
 กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอ่ืน ระหว่างกนั รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้     
เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 45,148,744 - (1,329,747) 43,818,997 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 280,865 1,067,691 (1,080,699) 267,857 

รวม 45,429,609 1,067,691 (2,410,446) 44,086,854 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ธรุกิจผลิต   
 กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอ่ืน รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้    
เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 115,864 - 115,864 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 153,405 263,024 416,429 
รวม 269,269 263,024 532,293 
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 งบการเงินรวม 

 ธรุกิจผลิต  ปรบัปรงุรายการ  
 กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอ่ืน ระหว่างกนั รวม 

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

รายไดต้ามส่วนงาน 45,634,974 1,003,436 (2,506,521) 44,131,889 
     

ก าไรจากการด าเนินงาน 7,131,028 1,347,660 (1,922,050) 6,556,638 
ดอกเบีย้รบั 193,352 1,353,297 (1,362,248) 184,401 
ตน้ทุนทางการเงนิ (2,471,336) (1,521,007) 1,362,174 (2,630,169) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ - 101,330 - 101,330 
     

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 4,853,044 1,281,280 (1,922,124) 4,212,200 
ภาษเีงนิได ้ (241,980) 6,809 - (235,171) 

ก าไรสุทธ ิ 4,611,064 1,288,089 (1,922,124) 3,977,029 

ผลกระทบจากก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้    (730,345) 
ผลกระทบของรายการอื่น*    410,854 

ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานปกต*ิ*    3,657,538 
     

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 4,654,780 67,800 (62,640) 4,659,940 
     

สนิทรพัย์ถาวรจ าแนกตามส่วนงาน 72,218,023 162,638 (249,038) 72,131,623 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้    1,530,543 
สนิทรพัย์ไม่จ าแนกตามส่วนงาน    48,030,639 
     

สนิทรพัย์รวมในงบการเงนิรวม    121,692,805 

 
* คอืผลกระทบของรายการทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้จากการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 
** คอืก าไรสุทธทิีไ่ม่รวมรายการก าไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไม่เกิดขึ้น และรายการทีไ่ม่ไดเ้กิดจากการด าเนินงานอย่าง

สม ่าเสมอ 
 

จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายไดส้ าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 สามารถแสดงไดด้งันี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 ธรุกิจผลิต  ปรบัปรงุรายการ  
 กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอ่ืน ระหว่างกนั รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้     
เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 45,187,721 - (1,422,058) 43,765,663 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(overtime) 447,253 1,003,436 (1,084,463) 366,226 

รวม 45,634,974 1,003,436 (2,506,521) 44,131,889 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ธรุกิจผลิต   
 กระแสไฟฟ้า 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 

 
ส่วนงานภมิูศาสตร ์

 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมศิาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามสถานทีต่ัง้ทางภูมศิาสตร์ของลูกคา้ สนิทรพัย์ตามส่วนงาน
แยกตามสถานทีต่ัง้ทางภูมศิาสตรข์องสนิทรพัย์ 
 
ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานภมิูศาสตร ์

 รายได้รวม สินทรพัยร์วม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

 ไทย 39,473,957 40,642,153 103,071,497 96,889,314 
 สปป.ลาว 450,882 628,604 5,148,233 5,135,085 
 เวยีดนาม 4,155,431 2,861,132 19,128,768 19,001,628 
 กมัพชูา 6,584 - 1,517,205 182,688 
 สาธารณรฐัเกาหล ี - - 1,713,232 374,354 
 สาธารณรฐัฟิลปิปินส์ - - 116,935 109,736 
 มาเลเซยี - - 10 - 

 44,086,854 44,131,889 130,695,880 121,692,805 

 
ลูกค้ารายใหญ่ 
 
ลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งของส่วนงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายก่อให้เกิดรายได้เป็นจ านวน 28,330.10 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 
28,726.45 ลา้นบาท) 
  



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

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิสดในมอื 4,446 2,570 10 10 
เงนิฝากธนาคาร 16,952,727 17,769,773 2,194,689 7,190,459 
เงนิฝากประจ าทีค่รบก าหนดภายใน 3 เดอืน 2,153,152 3,388,827 10,580 1,514,796 

 19,110,325 21,161,170 2,205,279 8,705,265 

 
เงนิฝากธนาคารมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.04 ถงึรอ้ยละ 4.00 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 0.04 ถงึรอ้ยละ 5.20 ต่อปี) 
 

11 เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการเบิกถอน 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

หมุนเวียน   
ผลประโยชน์จากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าภายใตส้ญัญาโอนผลประโยชน์   
   จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 365,490 364,798 
เงนิฝากธนาคาร 31,461 27,078 

 396,951 391,876 
ไม่หมุนเวียน   
เงนิส ารองเพื่อจ่ายช าระเป็นค่าธรรมเนียมแก่กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน   
   โรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 124,113 129,080 

 521,064 520,956 

 
บริษัทย่อยมีเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการเบิกถอนตามเงื่อนไขที่ระบุในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  
เพื่อประกนัการช าระหนี้ทัง้หมดทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคตทีบ่รษิทัมอียู่กบักองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิฝากธนาคารจ านวน 31.46 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 27.08 ลา้นบาท) ไดถู้กใชเ้ป็นหลกัประกนัส าหรบั
หนังสอืค ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคาร เงนิฝากธนาคารดงักล่าวมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 0.05 ถงึรอ้ยละ 3.20 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 0.22 
ถงึรอ้ยละ 4.00 ต่อปี) 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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12 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหนี้การคา้     
   - กจิการอื่น 3,125,305 3,245,806 45,075 1,693 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 42.3) 408 781 10,419 29,622 
รวมลูกหนี้การคา้ 3,125,713 3,246,587 55,494 31,315 
     

รายไดค้า้งรบั 3,094,222 3,418,753 12,832 19,997 
ดอกเบีย้คา้งรบั     
   - กจิการอื่น 26,540 26,706 190 1,743 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 42.3) 8,713 1,984 1,895,105 1,113,360 
เงนิปันผลคา้งรบั - กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั     
   (หมายเหตุ 42.3) - - 127,000 441,002 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 85,991 - 85,991 - 
ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า 244,872 113,201 1,196 1,099 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 100,047 147,164 18,390 22,678 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานรอตดัจ่าย  - 16,318 - 5,063 
เงนิจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพฒันาโครงการ 765 26,235 938,099 800,417 
เงนิทดรองจ่ายพนักงาน 2,488 5,898 18 3,618 
ลูกหนี้อื่น     
   - กจิการอื่น 60,651 34,689 10,322 2,814 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 42.3) 25,707 32,525 519,846 233,636 
อื่น ๆ 48,881 90,116 32,909 2,129 
หกั ค่าเผื่อขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (6,478) (4,067) (5,218) (2,807) 

รวมลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 6,818,112 7,156,109 3,692,174 2,676,064 

 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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ลูกหนี้การคา้กจิการอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท  พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 2,795,819 3,233,995 45,075 1,693 
ครบก าหนดช าระ - ไม่เกนิ 3 เดอืน 247,855 11,753 - - 
 - 3 - 6 เดอืน 12,021 - - - 
 - 6 - 12 เดอืน 31,640 - - - 
 - มากกว่า 12 เดอืน 37,970 58 - - 

 3,125,305 3,245,806 45,075 1,693 

 
ลูกหนี้การคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 408 781 1,926 17,022 
ครบก าหนดช าระ - ไม่เกนิ 3 เดอืน - - 1,243 3,424 
 - 3 - 6 เดอืน - - - 1,926 
 - 6 - 12 เดอืน - - - 880 
 - มากกว่า 12 เดอืน - - 7,250 6,370 

 408 781 10,419 29,622 

 
สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัย์ที่เกิดจากสญัญาจ านวน 85.99 ล้านบาท เกิดจากรายได้ที่รบัรู้ตามสญัญาจดัซื้อและก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ุ่นลอยน ้า ซึง่มากกว่าเงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็ 
 
สนิทรพัย์ทีเ่กดิจากสญัญาจะถูกโอนไปเป็นลูกหนี้การคา้เมื่อสทิธิในการได้รบัสิง่ตอบแทนเป็นสทิธทิีป่ราศจากเงื่อนไข ทัง้นี้บรษิทัจะ
ออกใบแจง้หนี้ตามรอบระยะเวลาหรอืความก้าวหน้าทีก่ าหนดในสญัญา 
 
เงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือการพฒันาโครงการ 
 
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพฒันาโครงการ คือ เงินซึ่งบริษัทหรือบริษัทย่อยในกลุ่มกิจการได้จ่ายล่วงหน้าเพื่อการพฒันาโครงการ  
ในอนาคตของกลุ่มกจิการ โดยจะเรยีกเกบ็ไปยงับรษิทัเจา้ของโครงการนัน้ ๆ เมื่อไดม้กีารจดัตัง้บรษิทัขึน้แลว้ เงนิจ่ายล่วงหน้าเพื่อการ
พฒันาโครงการถูกแสดงอยู่ในรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นในงบการเงินเฉพาะกิจการแต่ถูกแสดงอยู่ในส่วนของสนิทรพัย์  
ไม่หมุนเวยีนในงบการเงนิรวม เน่ืองจากจะถูกแปลงสภาพไปเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนของกลุ่มกจิการในอนาคต 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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13 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิโดยใชร้าคาทุนตดัจ าหน่ายทัง้หมด ยกเวน้  
 
• สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิอนุพนัธท์ีใ่ชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง จดัประเภทเป็น FVOCI 
• สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิอนุพนัธท์ีไ่ม่ใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง จดัประเภทเป็น FVPL 
 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
มูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย -ส่วนที่หมุนเวยีน มมีูลค่าใกล้เคยีงกบัมูลค่าตามบัญชี 
มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย-ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน จะถูกแสดงอยู่ในหมายเหตุทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
ค่าเผื่อขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ถูกรบัรู้ส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

14 เงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจการอ่ืน 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มรีายการเงนิใหกู้้ระยะสัน้แก่กจิการอื่นดงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการอื่น 586,439 498,562 128,430 128,900 
หกั ค่าเผื่อขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (23,894) - (23,894) - 

เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการอื่น - สุทธ ิ 562,545 498,562 104,536 128,900 

 
• บรษิทัมเีงนิใหกู้้แก่กจิการอื่นเพื่อการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรฐัเกาหลจี านวน  3.50 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ (เทยีบเท่า  

104.54 ลา้นบาท) เงนิใหกู้ม้หีลกัประกนัเป็นหุน้สามญัของบรษิทัย่อยของผูกู้้ มอีตัราดอกเบีย้คงทีแ่ละมกี าหนดช าระภายในหนึ่งปี 
• บริษัทโอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นเงินให้กู้ระยะสัน้จ านวน 0.80  

ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ (เทยีบเท่า 23.89 ล้านบาท) เงนิใหกู้้ไม่มหีลกัประกนั มอีตัราดอกเบี้ย MLR ลบส่วนเพิม่คงที่ และมกี าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บริษัทตัง้ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตส าหรบัเงินให้กู้ระยะสัน้ดงักล่าวทัง้จ านวน  
รวมถงึดอกเบีย้คา้งจ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง (หมายเหตุ 12) 

• บรษิัทย่อยแห่งหนึ่งมเีงนิให้กู้แก่กิจการอื่นเพื่อการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรฐัเกาหลีจ านวน 15.28 ล้านดอลลาร์
สหรฐัฯ (เทยีบเท่า 458.00 ลา้นบาท) เงนิใหกู้ไ้ม่มหีลกัประกนั มอีตัราดอกเบีย้คงที ่และมกี าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

 
มลูค่ายุตธิรรมของเงนิใหกู้้ระยะสัน้แก่กจิการอื่น ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ีเนื่องจากผลกระทบของการคดิลดไม่มสีาระส าคญั 
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15 อะไหล่และวสัดสุ ารองคลงั - สุทธิ 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

เชือ้เพลงิ 498 657 
อะไหล่และวสัดุส ารองคลงั 1,300,213 1,189,312 
อะไหล่และวสัดุส ารองคลงัระหว่างทาง - 1,365 
 1,300,711 1,191,334 
หกั  ค่าเผื่ออะไหล่และวสัดุส ารองคลงัทีม่กีารเคลื่อนไหวชา้ (267,753) (222,680) 

 1,032,958 968,654 

 

16 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษหีกั ณ ทีจ่่ายรอขอคนื 38,511 48,356 7,535 12,830 
ภาษมีลูค่าเพิม่รอขอคนื 765,239 853,401 94,975 30,618 
ภาษซีื้อยงัไม่ถงึก าหนด 17,006 16,516 702 1,280 
อื่น ๆ 2,002 1,990 - - 

 822,758 920,263 103,212 44,728 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

79 

17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม กลุ่มกจิการมบีรษิทัย่อยซึง่รวมอยู่ในงบการเงนิรวมของกลุ่มกจิการดงัต่อไปนี้ 
 

ช่ือกิจการ 

สถานท่ีหลกัในการ
ประกอบธรุกิจ/ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีแท้จริงท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของท่ีแท้จริงท่ีถือ
โดยส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ) 

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

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 
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ช่ือกิจการ 

สถานท่ีหลกัในการ 
ประกอบธรุกิจ/ประเทศท่ี 

จดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีแท้จริงท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของท่ีแท้จริงท่ีถือ
โดยส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ) 

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

- 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 บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(เอไออ-ีเอม็ทพี)ี จ ากดั  
        (เดมิชื่อ บรษิทั โกลว์ เอสพพี ี1 จ ากดั) (หมายเหตุ 41) 

ประเทศไทย ผลติไฟฟ้า - - 69.97 74.97 30.03 25.03 

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

81 

ช่ือกิจการ 

สถานท่ีหลกัในการ
ประกอบธรุกิจ/ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีแท้จริงท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของท่ีแท้จริงท่ีถือ
โดยส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ) 

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

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  - - 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 72.00 28.00 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 
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ช่ือกิจการ 

สถานท่ีหลกัในการ
ประกอบธรุกิจ/ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีแท้จริงท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของท่ีแท้จริงท่ีถือ
โดยส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ) 

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

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 Limited Liability Company  
        (เดมิชื่อ 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  - - 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  - - 79.98 79.98 20.02 20.02 
         

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ สมาร์ท โซลูชัน่ จ ากดั  
 

ประเทศไทย บรหิารโครงการโรงไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทติย์  
   (เริม่ด าเนินการในปี พ.ศ. 2563) 

91.31 91.31 99.97 99.97 0.03 0.03 

         

บรษิทั บ.ีกรมิ แอลเอน็จ ี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 
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ช่ือกิจการ 

สถานท่ีหลกัในการ
ประกอบธรุกิจ/ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีแท้จริงท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของท่ีแท้จริงท่ีถือ
โดยส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ) 

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

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    
   (เริม่ด าเนินการในปี พ.ศ. 2563) 

- - 100.00 100.00 - - 

         

- Ray Power Supply Co., Ltd.  ประเทศกมัพูชา ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์  
   (เริม่ด าเนินการในปี พ.ศ. 2563) 

- - 100.00 100.00 - - 

         

- 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  

- - 99.99 99.99 0.01 0.01 

         

    ซึง่มบีรษิทัย่อยดงันี้         
         

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

- - 99.99 99.99 0.01 0.01 
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ช่ือกิจการ 

สถานท่ีหลกัในการ
ประกอบธรุกิจ/ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีแท้จริงท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของท่ีแท้จริงท่ีถือ
โดยส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ) 

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

- 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 บ่อทองวนิดฟ์ารม์ จ ากดั 
 

ประเทศไทย ผลติไฟฟ้าจากพลงังานลม  
  (อยู่ระหว่างก่อสรา้ง) 

74.00 74.00 92.20 92.20 7.80 7.80 

         

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(อู่ตะเภา) จ ากดั  
   (เดมิชื่อ 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 
         
ซึง่มบีรษิทัย่อยดงันี้         
         

- บรษิทั อ่างทอง เพาเวอร์ จ ากดั (หมายเหตุ 41) ประเทศไทย ผลติไฟฟ้า - - 69.98 - 30.02 - 
         

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 100.00 100.00 100.00 100.00 - - 
         

B.Grimm Power (Malaysia) Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย ลงทุนในธุรกจิพลงังานไฟฟ้า 100.00 100.00 100.00 100.00 - - 
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ภายใต้เงื่อนไขของสญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาวของบรษิทัย่อย กลุ่มกจิการไดน้ าใบหุน้สามญัทัง้หมดของบรษิทัย่อยจ านวน 11 บรษิทั ใช้
เป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืระยะยาวของบรษิทัย่อยเหล่านัน้ (พ.ศ. 2562 : 9 บรษิทั) 
 
ยอดรวมของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มจี านวน 11,833.81 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 10,532.86 
ล้านบาท) ซึ่งเป็นส่วนของบรษิัท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร์ จ ากดั จ านวน 6,112.13 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 6,312.13 ล้านบาท) ส่วนได้เสีย 
ทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัย่อยอื่นไม่มสีาระส าคญั 
 
ข้อมูลทางการเงินโดยสรปุของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุท่ีมีสาระส าคญั 
 
รายละเอยีดดา้นล่างแสดงขอ้มูลทางการเงนิโดยสรุปของบรษิทัย่อยทีม่สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมทีม่สีาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ 
จ านวนทีเ่ปิดเผยแสดงดว้ยจ านวนก่อนการตดัรายการระหว่างกนั 
 
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป ณ วนัที ่31 ธนัวาคม : 
 

 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั  
(งบการเงินรวม) 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 

ส่วนท่ีหมุนเวียน :    
สนิทรพัย์ 12,593,225 13,570,117 
หนี้สนิ (6,184,954) (6,255,182) 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียนสุทธิ 6,408,271 7,314,935 

   

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน :   
สนิทรพัย์ 38,633,059 37,868,484 
หนี้สนิ (31,027,532) (30,740,970) 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนสุทธิ 7,605,527 7,127,514 

   

สินทรพัยส์ุทธิ 14,013,798 14,442,449 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 5,512,475 6,252,674 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยสรุป ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม : 
 

 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั  
(งบการเงินรวม) 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

รายได ้ 25,528,171 27,872,451 
รายไดอ้ื่น 55,329 117,004 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 2,456,653 2,729,633 
ภาษเีงนิได ้ (166,776) (139,401) 
ก าไรหลงัภาษจีากการด าเนินงานต่อเน่ือง 2,289,877 2,590,232 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น 1,143 (76,625) 
ก าไรเบด็เสรจ็รวม 2,291,020 2,513,607 

ก าไรส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 676,486 1,089,010 
เงนิปันผลจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 595,849 676,313 
 
งบกระแสเงนิสดโดยสรุป ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม : 
 

 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั  
(งบการเงินรวม) 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 6,765,857 6,035,702 
จ่ายดอกเบีย้ (1,587,713) (1,834,375) 
จ่ายภาษีเงนิได ้ (194,225) (176,730) 
   

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 4,983,919 4,024,597 
   

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (2,190,277) 358,508 
   

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (2,344,095) (2,676,153) 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 449,547 1,706,952 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 7,195,325 5,517,413 
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น 1,327 (29,040) 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี 7,646,199 7,195,325 
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การเคลื่อนไหวของเงินลงทุน 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

มลูค่าตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 9,553,812 9,522,638 
ลงทุนเพิม่ 23,310 11,395 
เงนิอุดหนุนบรษิทัย่อยภายใตโ้ครงการผลประโยชน์พนักงาน 20,567 19,779 

มลูค่าตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 9,597,689 9,553,812 

 
การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มดีงัต่อไปนี้ 
 
พ.ศ. 2563 
 
(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 มมีูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น 
บรษิทัซื้อและจ่ายช าระค่าหุน้ส าหรบั 9,324,000 หุน้ ในราคา 2.50 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงนิ 23.31 ลา้นบาท เพื่อคงสดัส่วน 
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 รายละเอยีดของการซื้อส่วนไดเ้สยีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 41 
 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 1 จ ากดั (“BPLC1”) 
 
ในระหว่างไตรมาสทีส่ามของปี พ.ศ. 2563 BPLC1 ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (แหลมฉบงั) จ ากดั 
(“BPLCH”) เพิม่ทุนจดทะเบียนจาก 670 ล้านบาท เป็น 1,170 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 50,000,000 หุ้น  
ในมูลค่าทีต่ราไว ้10 บาทต่อหุน้ โดย BPLCH ซื้อและจ่ายช าระค่าหุน้ส าหรบั 50,000,000 หุน้ ในราคา 2.50 บาทต่อหุน้ เป็น
จ านวนเงนิ 125 ลา้นบาท เพื่อคงสดัส่วนการลงทุนเดมิ 
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Phu Yen TTP Joint Stock Company (“PYT”) 
 
ในระหว่างไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2563 PYT ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ บรษิัท บี.กรมิ รนีิวเอเบิล เพาเวอร์ 2 จ ากดั (“BGRP2”)  
ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000,000 ล้านเวียดนามดอง เป็น 1,153,120 ล้านเวียดนามดอง โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
จ านวน 15,312,000 หุน้ ในมูลค่าทีต่ราไว ้10,000 เวยีดนามดองต่อหุน้ BGRP2 ลงทุนเพิม่ 12,249,600 หุน้ เป็นจ านวน 122,496 
ลา้นเวยีดนามดอง (เทยีบเท่ากบั 162 ลา้นบาท) เพื่อคงสดัส่วนการลงทุนเดมิ 
 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(เอไออี-เอม็ทีพี) จ ากดั (“BPAM”) (เดิมช่ือ บริษทั โกลว ์เอสพีพี 1 จ ากดั) 
 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส  
(แหลมฉบงั) จ ากดั (“BPLCS”) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบรษิัทกบักระทรวงพาณิชย์เป็น บรษิัท บี.กรมิ เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทพี)ี 
จ ากดั 
 
เมื่อวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 BPLCS จ าหน่ายส่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 5 ใน BPAM รายละเอยีดแสดงในหมายเหตุ 41 

 
ในระหว่างไตรมาสทีส่ีข่องปี พ.ศ. 2563 BPAM ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 2,150 ล้านบาท เป็น 3,250 ล้านบาท โดยออกหุน้
สามัญเพิ่มทุนจ านวน 110,000,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น โดย BPLCS ซื้อและจ่ายช าระค่าหุ้นส าหรับ 
77,000,000 หุน้ ในราคา 7.50 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวน 577.50 ลา้นบาท เพื่อคงสดัส่วนการลงทุนเดมิ  
 
Ray Power Supply Co., Ltd. (“Ray Power”) 
 
ในระหว่างไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2563 Ray Power ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จ ากัด 
(“BGSP1”) ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 5,000 ดอลลารส์หรฐัฯ เป็นจ านวน 1,000,000 ดอลลารส์หรฐัฯ โดย BGSP1 ไดจ้่ายเงนิ
เพิม่ทุนดงักล่าวจ านวน 995,000 ดอลลารส์หรฐัฯ (เทยีบเท่ากบั 29.85 ลา้นบาท) เพื่อคงสดัส่วนการลงทุนเดมิ  

 
พ.ศ. 2562 
 
(ก) การลงทุนของบริษทั 

 
B.Grimm Power Korea Limited (“BGPKL”) 
 
ในระหว่างไตรมาสทีห่นึ่งของปี พ.ศ. 2562 BGPKL ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางตรง ไดถู้กจดัตัง้ขึน้ในสาธารณรฐัเกาหล ีเพื่อลงทุน
ในธุรกจิพลงังานไฟฟ้า โดย BGPKL มทีุนจดทะเบยีน 300 ล้านวอนเกาหล ี(เทยีบเท่ากบั 8.46 ล้านบาท) บรษิทัมสี่วนไดเ้สยี
รอ้ยละ 100 ใน BGPKL 
 
B.Grimm Power (Malaysia) Sdn. Bhd. (“BGPMA”) 
 
ในระหว่างไตรมาสทีส่องของปี พ.ศ. 2562 BGPMA ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางตรง ไดถู้กจดัตัง้ขึน้ในประเทศมาเลเซยี เพื่อลงทุน
ในธุรกจิพลงังานไฟฟ้า โดย BGPMA มทีุนจดทะเบยีน 1 รงิกติมาเลเซยี (เทยีบเท่ากบั 7.70 บาท) บรษิทัมสี่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 
100 ใน BGPMA 
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์สมารท์ โซลูชัน่ จ ากดั (“BGPSS”) (เดิมช่ือ บริษทั บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร ์3 จ ากดั) 
 
ในระหว่างไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2562 บริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 3 จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรงได้ 
จดทะเบยีนเปลีย่นชื่อกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์สมารท์ โซลูชัน่ จ ากดั 
 
ในระหว่างไตรมาสที่สีข่องปี พ.ศ. 2562 BGPSS ได้เรยีกช าระค่าหุ้นเพิม่เติม โดยบรษิัทได้จ่ายช าระค่าหุ้นเพิม่เติมดงักล่าว
ตามสดัส่วนการลงทุนเดมิเป็นจ านวนเงนิรวม 0.68 ลา้นบาท 
 
บริษทั บี.กริม แอลเอน็จี จ ากดั (“BGLNG”) (เดิมช่ือ บริษทั บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร ์4 จ ากดั) 
 
ในระหว่างไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2562 บริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 4 จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรงได้จด
ทะเบยีนเปลีย่นชื่อกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นบรษิทั บ.ีกรมิ แอลเอน็จ ีจ ากดั 
 
BGLNG เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 1 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท โดยออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 90,000 หุน้ มมีูลค่าทีต่ราไว ้
100 บาทต่อหุน้ โดยบรษิทัจ่ายช าระค่าหุน้ส าหรบั 90,000 หุน้ ในราคา 25 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงนิ 2.25 ลา้นบาท 
 

(ข) การลงทุนของบริษทัย่อย 
 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(เอไออี-เอม็ทีพี) จ ากดั (“BPAM”) (เดิมช่ือ บริษทั โกลว ์เอสพีพี 1 จ ากดั) 
 
ในระหว่างไตรมาสที่หนึ่งของปี พ.ศ. 2562 BPLCS ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยทางอ้อม ซื้อส่วนได้เสยีร้อยละ 100 ในหุ้นสามญัของ 
BPAM ในราคา 3,300 ล้านบาท ต่อมา ในระหว่างไตรมาสทีส่ีข่องปี พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยดงักล่าวไดจ้ าหน่ายส่วนไดเ้สยีร้อย
ละ 25 ใน BPAM ในราคา 825 ลา้นบาท รายละเอยีดของการซื้อและจ าหน่ายส่วนไดเ้สยีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 41 
 
บริษทั บี.กริม โซลาร ์เพาเวอร ์รฟูทอ็ป จ ากดั (“BSPR”) 
 
ในระหว่างไตรมาสทีห่นึ่งของปี พ.ศ. 2562 BSPR ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จ ากดั (“BGSP1”) 
เพิม่ทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท เป็น 251 ล้านบาท โดยออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 2,410,000 หุน้ ในมูลค่าทีต่ราไว้ 
100 บาทต่อหุน้ โดย BGSP1 จ่ายช าระค่าหุน้ส าหรบั 2,410,000 หุน้ ในราคา 100 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงนิ 241 ล้านบาท 
นอกจากนี้ BSPR ไดเ้รยีกช าระค่าหุ้นเพิม่จากหุน้จดทะเบยีนเดิม จ านวน 100,000 หุน้ โดย BGSP1 ไดจ้่ายช าระค่าหุน้เพิม่
ดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดมิ เป็นจ านวน 6.5 ลา้นบาท  
 
Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company (“DTE”) 
 
ในระหว่างไตรมาสทีห่นึ่งของปี พ.ศ. 2562 DTE ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของ Viet Thai Solar Limited Liability Company (“VTS”)  
ไดเ้รยีกช าระค่าหุน้เพิม่ โดย VTS ไดจ้่ายช าระค่าหุน้เพิม่ดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดมิ เป็นจ านวน 70,780 ลา้นเวยีดนามดอง 
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B.Grimm Solar Power, Inc. (“BGSPI”) 
 
ในระหว่างไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2562 BGSPI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BSPR ได้ถูกจดัตัง้ขึ้นในสาธารณรฐัฟิลิปปินส์  
เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดย BGSPI มทีุนจดทะเบียน 25 ล้านเปโซ (เทยีบเท่ากบั 15 ล้านบาท) BSPR มสี่วนได้เสยีร้อยละ 
100 ใน BGSPI 

 
Tadsakhoi Power Company Limited ("TSK") 
 
ในระหว่างไตรมาสทีส่ามของปี พ.ศ. 2562 TSK ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของ B.Grimm Power (Lao) Company Limited (“BGPL”) 
ได้ถูกจัดตัง้ขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน ้ า โดย TSK มีทุน 
จดทะเบยีน 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”) 
 
ในระหว่างไตรมาสทีส่ี่ของปี พ.ศ. 2562 SSCP ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของ BGSP1 ไดถู้กจดัตัง้ขึ้นในประเทศกมัพูชาเพื่อพฒันา
ทีด่นิส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าในอนาคต โดย SSCP มทีุนจดทะเบยีน 134 ล้านเรยีล (เทยีบเท่ากบั 1 ล้านบาท) BGSP1 มสี่วนไดเ้สยี
รอ้ยละ 100 ใน SSCP 
 
Ray Power Supply Co., Ltd. (“Ray Power”) 
 
ในระหว่างไตรมาสทีส่ีข่องปี พ.ศ. 2562 BGSP1 ซื้อส่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 100 ในหุน้สามญัของ Ray Power ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ 
และด าเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศกมัพูชา ในราคา 0.3 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ (เทยีบเท่ากบั 9.15 
ล้านบาท) ท าให้ Ray Power มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการพิจารณารายการลงทุน
ดงักล่าวตามแนวคดิส าหรบัวธิปีฏบิตัทิางบญัชสี าหรบัการซื้อบรษิทัย่อยภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง 
การรวมธุรกจิ และสรุปว่าการซื้อเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นการซื้อสนิทรัพย ์(Assets Acquisition) โดยส่วนต่างของจ านวนเงนิจ่าย
ซื้อกบัสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้าถูกพจิารณาเป็นมลูค่าของสทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้า (รวมแสดงอยู่ในสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน) 
 
ตารางต่อไปนี้สรุปสิง่ตอบแทนที่จ่ายซื้อ Ray Power และจ านวนของสนิทรพัย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รบัมาซึ่งรบัรู้ ณ วนัที่ซื้อ
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 
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18 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 
 
จ านวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     
บรษิทัร่วม 564,929 816,249 - - 
การร่วมคา้ 500,328 714,294 533,070 522,376 
 
ส่วนแบ่งก าไรทีร่บัรูใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 

   
บรษิทัร่วม 24,468 54,281 
การร่วมคา้ 33,874 47,049 
 58,342 101,330 

 
(ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 
ลกัษณะของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม : 
 

 สถานท่ีประกอบธรุกิจ/ 

สดัส่วนของส่วนได้เสีย  
(ร้อยละ) ลกัษณะ  

ช่ือ ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 ความสมัพนัธ์ วิธีการวดัมูลค่า 
      

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ  
   บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 

ประเทศไทย 29.97 29.97 หมายเหตุ 1 วธิสี่วนไดเ้สยี 

 
หมายเหตุ 1 : กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ เป็นกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน  กลุ่มกจิการ
ถอืหุน้ทางออ้มผ่านบรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย 
 
ทัง้นี้ ไม่มหีนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมของกลุ่มกจิการ 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

มลูค่าตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 816,249 1,148,345 
ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุน 24,468 54,281 
การลดทุน (234,790) (299,237) 
เงนิปันผลรบั (40,998) (87,140) 
มลูค่าตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 564,929 816,249 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 
ของกลุ่มกจิการ ซึ่งจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มมีูลค่า 532.27 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: 823.58 ล้านบาท) 
และอยู่ในขอ้มลูระดบั 1 ของล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 
 

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

 สถานท่ีประกอบธรุกิจ/ 

สดัส่วนของส่วนได้เสีย 
(ร้อยละ)  

ช่ือ ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 ลกัษณะธรุกิจ 
     

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

   จดัจ าหน่ายไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทติย์ 

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 
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 สถานท่ีประกอบธรุกิจ/ 

สดัส่วนของส่วนได้เสีย 
(ร้อยละ)  

ช่ือ ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 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 
   จากพลงังาน 
   แสงอาทติย์ 
   แบบตดิตัง้บนหลงัคา 

บรษิทั บ.ีกรมิ สเปคตรมั โซลาร์ เพาเวอร ์จ ากดั ประเทศไทย 70.00 70.00 ประกอบกจิการผลติ 
   และจ าหน่าย 
   ไฟฟ้าจากพลงังาน 
   แสงอาทติย์ 
   แบบตดิตัง้บนหลงัคา 

 
เงนิลงทุนในการร่วมคา้วดัมลูค่าโดยวธิสี่วนไดเ้สยี 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมคา้ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

มลูค่าตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 714,294 653,877 522,376 509,008 
ผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่     

   มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก (หมายเหตุ 4) (39,438) - - - 

ลงทุนเพิม่ 10,694 13,368 10,694 13,368 
ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุน 33,874 47,049 - - 
ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (12,844) - - - 
เงนิปันผลรบั (206,252) - - - 

มลูค่าตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 500,328 714,294 533,070 522,376 

 
รายการเคลื่อนไหวทีส่ าคญัของเงนิลงทุนในการร่วมคา้มดีงัต่อไปนี้ 
 
พ.ศ. 2563 
 
บริษทั โปรเกรส อินเตอรเ์คม (ประเทศไทย) จ ากดั (“PIC”) 

 
ในระหว่างไตรมาสที่สี่ของปี พ.ศ. 2563 PIC ซึ่งเป็นการร่วมค้าของบริษัท ได้เรยีกช าระค่าหุ้นเพิม่ โดยบรษิัทได้จ่ายช าระ 
ค่าหุน้เพิม่ดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดมิเป็นจ านวน 10.69 ลา้นบาท 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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พ.ศ. 2562 
 
บริษทั โปรเกรส อินเตอรเ์คม (ประเทศไทย) จ ากดั (“PIC”) 
 
ในระหว่างไตรมาสทีส่ามของปี พ.ศ. 2562 PIC ซึ่งเป็นการร่วมคา้ของบรษิทั ไดเ้รยีกช าระค่าหุน้เพิม่ โดยบรษิทัไดจ้่ายช าระ 
ค่าหุน้เพิม่ดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดมิเป็นจ านวน 13.37 ลา้นบาท 
 
ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงเก่ียวข้องกบัการร่วมค้า 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม การร่วมคา้ของกลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัทีไ่ม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ ดงันี้ 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

ภาระผกูพนัส าหรบัรายจ่ายฝ่ายทุน 501,125 573,382 
 
กลุ่มกจิการไม่มหีนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ซึง่เกีย่วขอ้งกบัส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิการในการร่วมคา้ 
 

19 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 
 
ไม่มกีารเคลื่อนไหวของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนในระหว่างปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 
 
อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มกจิการ คอืทีด่นิทีถ่อืครองไวโ้ดยยงัมไิดร้ะบุวตัถุประสงค์ของการใชใ้นอนาคต กลุ่มกจิการไม่ได้
ระบุว่าจะมอีสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไวใ้ชง้านหรอืเพื่อหาประโยชน์จากการเพิม่ขึน้ของมลูค่าของสนิทรพัยใ์นระยะสัน้  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มลูค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนมมีลูค่า 8.79 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 15.07 ลา้นบาท) 
ประเมนิโดยการเทยีบเคยีงกบัราคาซื้อขายทีด่นิซึง่มลีกัษณะทางกายภาพและท าเลทีต่ัง้ใกลเ้คยีงกบัอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนทีก่ลุ่ม
กจิการถอือยู่ ซึง่มกีารซื้อขายในระยะเวลาใกลเ้คยีงกบัวนัทีป่ระเมนิ 
 
มูลค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนอ้างองิจากวธิเีปรียบเทยีบราคาขาย โดยใชข้อ้มูลทีส่งัเกตไดท้ีม่นีัยส าคญั มูลค่ายุตธิรรม
อยู่ในระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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20 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม 

   โรงไฟฟ้า อปุกรณ์      
   สถานีย่อย ส านักงาน      
  ส่วนปรบัปรงุ 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. 2562          
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 
          

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 41) 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) 
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 งบการเงินรวม 

   โรงไฟฟ้า อปุกรณ์      
   สถานีย่อย ส านักงาน      
  ส่วนปรบัปรงุ 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. 2563          
มลูค่าตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 2,759,239 461,894 66,231,894 205,319 1,100,779 27,434 1,009,269 335,795 72,131,623 
การซื้อเพิม่ 83,851 1,097 1,773,258 60,193 85,304 13,786 6,310,211 22,536 8,350,236 
การเพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ (หมายเหตุ 41) 103,500 1,515 4,291,829 2,701 131,492 314 65 - 4,531,416 
การขายและการตดัจ าหน่าย - สุทธ ิ - - (23,951) (2,488) - (2,932) (24,226) - (53,597) 
การโอนเขา้ (ออก) 413,749 - 186,704 4,506 263,114 463 (647,584) (4,563) 216,389 
การดอ้ยค่า - - - - - - - (12,888) (12,888) 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น (9,147) (38) (54,509) 181 (10,577) 154 10,792 (576) (63,720) 
ค่าเสื่อมราคา - (27,643) (4,601,866) (74,039) (86,253) (9,420) - - (4,799,221) 

มูลค่าตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 3,351,192 436,825 67,803,359 196,373 1,483,859 29,799 6,658,527 340,304 80,300,238 

          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563          
ราคาทุน  3,351,192 564,965 101,013,879 515,701 1,902,929 76,878 6,658,527 385,390 114,469,461 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (128,140) (33,210,380) (319,328) (419,070) (47,079) - - (34,123,997) 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - (140) - - - - (45,086) (45,226) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 3,351,192 436,825 67,803,359 196,373 1,483,859 29,799 6,658,527 340,304 80,300,238 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

97 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  โรงไฟฟ้า อปุกรณ์     
  สถานีย่อย ส านักงาน     
  ระบบส่งพลงัไฟฟ้า เครื่องตกแต่ง อาคาร  งานระหว่าง  
 ส่วนปรบัปรงุท่ีดิน และอปุกรณ์ และคอมพิวเตอร ์ และส่ิงปลูกสร้าง ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562        
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 

        
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. 2563 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  โรงไฟฟ้า อปุกรณ์     
  สถานีย่อย ส านักงาน     
  ระบบส่งพลงัไฟฟ้า เครื่องตกแต่ง อาคาร  งานระหว่าง  
 ส่วนปรบัปรงุท่ีดิน และอปุกรณ์ และคอมพิวเตอร ์ และส่ิงปลูกสร้าง ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
        

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563        
มลูค่าตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 19,339 596,129 55,378 1,219 1,737 491 674,293 
การซื้อเพิม่ - 241 25,488 - 956 - 26,685 
การขายและการตดัจ าหน่าย - สุทธ ิ - - (2,091) - (739) - (2,830) 
การโอนเขา้ (ออก) - - 491 - - (491) - 
ค่าเสื่อมราคา (806) (27,683) (20,514) (73) (503) - (49,579) 

มูลค่าตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 18,533 568,687 58,752 1,146 1,451 - 648,569 

        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563        
ราคาทุน  20,156 624,313 109,295 1,280 1,784 - 756,828 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (1,623) (55,626) (50,543) (134) (333) - (108,259) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 18,533 568,687 58,752 1,146 1,451 - 648,569 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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ค่าเสื่อมราคาถูกรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ตน้ทุนขาย 4,733,535 4,102,551 28,564 28,400 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 65,686 56,460 21,015 15,528 
 4,799,221 4,159,011 49,579 43,928 

 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทีม่มีูลค่าตามบญัชจี านวน 27,756.40 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 29,458.28 ล้านบาท) ไดน้ าไปวางเป็นหลกัประกนั
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุ 27) 
 
ต้นทุนการกู้ยมืจ านวน 74.18 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 9.65 ล้านบาท) ซึ่งเกดิจากเงนิกู้ยมืทีม่วีตัถุประสงค์เฉพาะส าหรบัการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าไดบ้นัทกึเป็นต้นทุนของโครงการระหว่างก่อสรา้งในงบการเงนิรวม กลุ่มกจิการใชอ้ตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนรอ้ยละ 2.26 ถงึรอ้ยละ 
5.25 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 3.83 ถึงร้อยละ 3.91 ต่อปี) ในการค านวณต้นทุนที่รวมเป็นราคาทุนของโครงการระหว่างก่อสร้าง 
อตัราดงักล่าวเป็นอตัราตน้ทุนการกู้ยมืระยะยาวทีเ่กดิขึน้จรงิจากเงนิกูย้มืทีน่ ามาใชเ้ป็นเงนิทุนส าหรบัโครงการนัน้ 
 
ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีด่นิจ านวน 3.12 ลา้นบาท และดอกเบีย้จากหนี้สนิสญัญาเช่าจ านวน 4.55 ลา้นบาททีเ่กดิขึน้ใน
ระหว่างการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า ไดถู้กบนัทกึเป็นตน้ทุนของโครงการระหว่างก่อสรา้งในงบการเงนิรวม (พ.ศ. 2562 : ไม่ม)ี 
 

21 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 
 

 งบการเงินรวม 

 อสงัหาริมทรพัย ์ อปุกรณ์ ยานพาหนะ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

  
 

  
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 4) 655,389 59,386 53,030 767,805 
การเพิม่ขึน้ 422,112 3,791 52,086 477,989 
การเพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ (หมายเหตุ 41) - - 812 812 
การเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่า 10,626 - - 10,626 
การยกเลกิสญัญา - - (1,515) (1,515) 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น 337 (151) 63 249 
ค่าเสื่อมราคา (39,055) (2,732) (38,411) (80,198) 

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,049,409 60,294 66,065 1,175,768 
 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อสงัหาริมทรพัย ์ ยานพาหนะ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 4) - 15,144 15,144 
การเพิม่ขึน้ 132,171 3,878 136,049 
การเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่า 2,000 - 2,000 
โอนสญัญาเช่าใหบ้รษิทัย่อย (21,066) - (21,066) 
ค่าเสื่อมราคา (4,618) (8,979) (13,597) 

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 108,487 10,043 118,530 
 
ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัย์สทิธิการใชท้ี่ดนิจ านวน 3.12 ล้านบาท ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า ไดถู้กบนัทกึเป็นต้นทุน
ของโครงการระหว่างก่อสรา้งในงบการเงนิรวม (พ.ศ. 2562 : ไม่ม)ี 
 
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่าทีไ่ม่ไดร้วมรบัรูใ้นหนี้สนิตามสญัญาเช่าและสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

   
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 6,898 - 
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่าต ่า 3,853 160 
   
กระแสเงนิสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่า 298,846 26,088 
 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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22 ค่าความนิยม 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม   
ราคาทุน 457,192 - 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 457,192 - 
   

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   
มลูค่าตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 457,192 - 
การรวมธุรกจิ (หมายเหตุ 41) 712,711 457,192 
มูลค่าตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 1,169,903 457,192 
   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   
ราคาทุน 1,169,903 457,192 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 1,169,903 457,192 

ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGU) ทีถู่กก าหนดอยู่ในส่วนงานผลติไฟฟ้าเพื่อจ าหน่าย 
 
การปันส่วนของค่าความนิยมใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดสามารถแสดงไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

การปันส่วนค่าความนิยมไปยงั   
บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(เอไออ-ีเอม็ทพี)ี จ ากดั 457,192 457,192 
บรษิทั อ่างทอง เพาเวอร ์จ ากดั 712,711 - 

รวม 1,169,903 457,192 

 
กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นประจ าทุกปี  โดยเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชขีอง 
ค่าความนิยมกบัมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดซึ่งพจิารณาจากการค านวณมูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุน
ในการจ าหน่าย การค านวณนี้ใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดซึ่งอ้างองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลาของสญัญาซื้อ
ขายไฟฟ้าที่เหลืออยู่ โดยใช้ประมาณการราคาขายไฟฟ้าและก าลงัการผลติตามที่ระบุในสญัญาซื้อขายไฟฟ้า และใช้อตัราคดิลดอยู่
ระหว่างรอ้ยละ 6.00 ถงึรอ้ยละ 6.79 ต่อปี 
 
มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืค านวณโดยอา้งองิจากมลูค่ายุตธิรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่ายมจี านวนมากกว่ามลูค่าตามบญัช ีหากมกีาร
เพิม่อตัราคดิลดเป็นระหว่างรอ้ยละ 8.00 ถงึรอ้ยละ 10.57 ต่อปี โดยก าหนดใหปั้จจยัอื่นคงที่ จะท าใหมู้ลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืเท่ากบั
ราคาตามบญัช ี 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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23 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. 2562          
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 

          
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 ุ41) 12,499 - - 225,000 - - - - 237,499 
การเพิม่ขึน้จากการซื้อบรษิทัย่อย (หมายเหตุ 17) - - - 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) 
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 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. 2563          
มลูคา่ตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 140,895 2,708,949 1,025,758 3,490,135 2,944,963 3,705 126,333 10,164 10,450,902 
การซื้อเพิม่ - 21,322 13,048 148,958 69,085 - 18,930 11,433 282,776 
การขายและการตดัจ าหน่าย - สุทธ ิ - - (381) - - - - - (381) 
การเพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ (หมายเหต ุ41) 4,947 - - 1,483,107 - - 3,190 - 1,491,244 
การโอนเขา้ (ออก) (29,101) (1,155) (1,168) 187,762 43,392 - 17,401 (16,967) 200,164 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น 1,038 (948) (473) (16,650) (10,694) - (9) - (27,736) 
ค่าตดัจ าหน่าย (9,684) (127,291) (43,685) (271,018) (130,450) (793) (34,874) - (617,795) 

มูลค่าตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 108,095 2,600,877 993,099 5,022,294 2,916,296 2,912 130,971 4,630 11,779,174 

          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563          
ราคาทุน 231,741 3,211,910 1,137,389 6,061,146 3,238,271 21,670 259,730 4,630 14,166,487 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (123,646) (611,033) (144,290) (1,038,852) (321,975) (18,758) (128,759) - (2,387,313) 

มูลค่าตามบญัชี - สทุธิ 108,095 2,600,877 993,099 5,022,294 2,916,296 2,912 130,971 4,630 11,779,174 

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     โปรแกรม  
 สิทธิในการใช้  สิทธิในสญัญา โปรแกรม คอมพิวเตอร ์  
 สินทรพัย ์ สิทธิในการใช้ท่ีดิน ซื้อขายไฟฟ้า คอมพิวเตอร ์ ระหว่างติดตัง้ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562       
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 - สทุธิ 11,612 245,300 244,004 75,011 6,404 582,331 
       

ส าหรบัปีส้ินสุด       
   วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       
มลูคา่ตามบญัชตีน้ปี - 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 - สทุธิ 11,629 235,647 234,238 80,425 4,708 566,647 
       

ส าหรบัปีส้ินสุด       
   วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
มลูคา่ตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 11,629 235,647 234,238 80,425 4,708 566,647 
การซื้อเพิม่ - - - 6,064 8,385 14,449 
การโอนเขา้ (ออก) - - - 8,463 (8,463) - 
ค่าตดัจ าหน่าย (485) (9,823) (9,766) (19,679) - (39,753) 

มูลค่าตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 11,144 225,824 224,472 75,273 4,630 541,343 
       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
ราคาทุน 12,104 253,448 244,159 138,681 4,630 653,022 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (960) (27,624) (19,687) (63,408) - (111,679) 

มูลค่าตามบญัชี - สทุธิ 11,144 225,824 224,472 75,273 4,630 541,343 
 

ค่าตดัจ าหน่ายถูกรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ตน้ทุนขาย 582,587 466,756 20,074 20,062 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 35,208 34,173 19,679 18,159 
 617,795 500,929 39,753 38,221 
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24 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 
สนิทรพัย์และหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี:     
   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
      ทีจ่ะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน (11,071) 1,130 55 10 
   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
      ทีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกว่า 12 เดอืน 263,646 133,357 9,083 6,417 

 252,575 134,487 9,138 6,427 
     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี:     
   หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะจ่ายช าระ     
      ภายใน 12 เดอืน (61,887) (20,775) - - 
   หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะจ่ายช าระ     
      เกนิกว่า 12 เดอืน (319,888) (182,439) - - 

 (381,775) (203,214) - - 
     
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ (129,200) (68,727) 9,138 6,427 

 
รายการเคลื่อนไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชใีนระหว่างปีมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม (68,727) 24,240 6,427 3,749 
ผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
  มาถอืปฏบิตั ิ(หมายเหตุ 4) (2,115) - - - 
ณ วนัที ่1 มกราคม - ตามทีป่รบัปรุงใหม่ (70,842) 24,240 6,427 3,749 
เพิม่ในก าไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ 37) 78,222 8,415 2,711 911 
เพิม่ในก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 59,248 8,597 - 1,767 
การรวมธุรกจิ (หมายเหตุ 41) (196,118) (114,605) - - 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น 290 4,626 - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม (129,200) (68,727) 9,138 6,427 
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รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชใีนระหว่างปีมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 

ก าไรส่วนเพ่ิมบน 
ท่ีดิน อาคาร  
และอปุกรณ์ 

ขาดทุนทางภาษี 
ยกมา 

ภาระผกูพนั
ผลประโยชน์

พนักงาน 
ค่ารื้อถอน 
โรงไฟฟ้า ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเผื่อการปรบั
มูลค่าอะไหล่และ
วสัดสุ ารองคลงั 

มูลค่ายุติธรรม 
ของสินทรพัย ์
ไม่หมุนเวียน 

ส ารองรายการ 
ป้องกนัความเส่ียง 

(TFRS9) รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

          
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี          
          
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 (หมายเหต ุ37) (23,609) (7,645) 9,309 2,253 14,952 13,826 - - 9,086 
เพิม่ในก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 8,597 - - - - - 8,597 
การรวมธุรกจิ - - 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 

          
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 215,556 18,454 43,963 32,867 81,957 35,330 23,556 - 451,683 
ผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงาน          
   ทางการเงนิใหม่มาถอืปฏบิตั ิ(หมายเหตุ 4) - - - - - - - (2,115) (2,115) 
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ตามทีป่รบัปรุงใหม ่ 215,556 18,454 43,963 32,867 81,957 35,330 23,556 (2,115) 449,568 
เพิม่(ลด)ในก าไรหรอืขาดทุน (หมายเหต ุ37) (601) 1,655 4,354 3,061 16,067 11,177 - (1,276) 34,437 
เพิม่ในก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - - - - - - 59,248 59,248 
การรวมธุรกจิ  - - 789 - - - - 52,714 53,503 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น - 9 - - - - - - 9 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 214,955 20,118 49,106 35,928 98,024 46,507 23,556 108,571 596,765 
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 งบการเงินรวม 

 

มูลค่ายุติธรรม 
ของท่ีดิน อาคาร 
และอปุกรณ์จาก

การซ้ือบริษทัย่อย   

มูลค่ายุติธรรม 
ของสินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน  
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 82,404 207,155 99,348 388,907 
เพิม่(ลด)ในก าไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ 37) (11,447) (23,030) 35,148 671 
การรวมธุรกจิ  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 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 115,259 217,743 187,408 520,410 
ลดในก าไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ 37) (15,363) (18,975) (9,447) (43,785) 
การรวมธุรกจิ  12,036 237,585 - 249,621 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น - (282) - (282) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 111,932 436,071 177,961 725,964 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์

พนักงาน 
 พนับาท 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี  
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 3,749 
เพิม่ในก าไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ 37) 911 
เพิม่ในก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 1,767 

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

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 6,427 
เพิม่ในก าไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ 37) 2,711 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 9,138 
 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชสี าหรบัรายการขาดทุนทางภาษีที่ยงัไม่ได้ใช้ยกไปจะรบัรู้ไม่เกินจ านวนที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า 
จะมกี าไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์ทางภาษีนัน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไม่ได้รบัรูส้นิทรพัย์
ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชทีี่เกิดจากรายการขาดทุนจ านวน 3,859.61 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 2,932.77 ล้านบาท) ที่สามารถยกไป 
เพื่อหกักลบกบัก าไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนจะหมดอายุในปี พ.ศ.  2564 ถงึปี พ.ศ. 2568 (พ.ศ. 2562 : ปี พ.ศ. 2563 
ถงึปี พ.ศ. 2567) ตามล าดบั 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ผลแตกต่างชัว่คราวจากก าไรในเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้จ านวน 18.12 ลา้นบาท ไม่ไดร้บัรูเ้ป็น
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(พ.ศ. 2562 : จ านวน 207.03 ลา้นบาท)  
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25 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิมดัจ า 56,230 34,096 2,270 164 
ค่าสญัญาบรกิารระยะยาวจ่ายล่วงหน้า 394,484 354,136 - - 
เงนิจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพฒันาโครงการ 1,985,418 897,566 - - 
เงนิมดัจ าจ่ายล่วงหน้าส าหรบัการลงทุนในบรษิทัย่อย     
   (หมายเหตุ 43.4 (ฉ)) 60,074 60,308 - - 
ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี 138,988 - - - 
ค่าเช่าทีด่นิจ่ายล่วงหน้า - 236,036 - - 
ภาษหีกั ณ ทีจ่่ายรอขอคนื 228,082 215,410 31,093 26,898 
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง 1,097,305 535,002 772,522 - 
อื่น ๆ 62 62 - - 

 3,960,643 2,332,616 805,885 27,062 

 

26 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจา้หนี้การคา้     
   -  กจิการอื่น 1,972,677 2,300,566 22 5,325 
   -  กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 42.4) - - - 29,334 
เจา้หนี้อื่น     
   -  กจิการอื่น 754,626 421,520 26,836 25,987 
   -  กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 42.4) 8,399 12,121 125,035 125,574 
เจา้หนี้ค่าก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 1,378,672 13,975,981 - - 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย      
   -  สถาบนัการเงนิ 329,754 288,480 88,846 80,660 
   -  กจิการอื่น 1,659 720 1,584 720 
   -  กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 42.4) 41,490 80,298 - - 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 608,777 354,028 84,123 28,828 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - สญัญาบรกิารระยะยาว 449,848 477,915 - - 
เงนิปันผลคา้งจ่าย - 246,579 - - 
หนี้สนิทางการเงนิจากสญัญาค ้าประกนั - - 65,879 - 
เจา้หนี้จากการซื้อบรษิทัย่อย (หมายเหตุ 17) 95,151 95,544 - - 

 5,641,053 18,253,752 392,325 296,428 

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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27 เงินกู้ยืม 
 
เงินกู้ยืมระยะสัน้ 
 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินอยู่ในรูปของตัว๋สญัญาใช้เงิน และสญัญาสินเชื่อทรสัต์รีซีท ซึ่งถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  
เงนิกู้ยมืระยะสัน้มอีตัราดอกเบี้ยคงทีร่ะหว่างรอ้ยละ 1.15 ถงึรอ้ยละ 3.25 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 3.25 ต่อปี) มูลค่าตามบญัชขีอง
เงนิกูย้มืระยะสัน้ใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรมเน่ืองจากผลกระทบของการคดิลดไม่มสีาระส าคญั 
 
เงินกู้ยืมระยะยาว 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     
   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,361,841 855,047 - - 
หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช  ี (25,389) (22,075) - - 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     
   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - สุทธ ิ 1,336,452 832,972 - - 

     
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 29,557,129 24,363,894 3,000,000 - 
หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช  ี (418,691) (346,215) - - 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธ ิ 29,138,438 24,017,679 3,000,000 - 
     

รวมเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธ ิ 30,474,890 24,850,651 3,000,000 - 

 
ระยะเวลาครบก าหนดของเงนิกูย้มืระยะยาวมดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 1,361,841 855,047 - - 
ครบก าหนดเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 7,323,657 5,333,334 900,000 - 
ครบก าหนดหลงัจาก 5 ปี 22,233,472 19,030,560 2,100,000 - 
 30,918,970 25,218,941 3,000,000 - 
หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี (444,080) (368,290) - - 
รวมเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธ ิ 30,474,890 24,850,651 3,000,000 - 
 

  



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

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สกุลเงนิบาท 20,923,531 15,684,502 3,000,000 - 
สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 9,995,439 9,534,439 - - 
หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี (444,080) (368,290) - - 
รวมเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธ ิ 30,474,890 24,850,651 3,000,000 - 

 
ราคาตามบญัชแีละมลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาตาม
บญัชี มูลค่ายุติธรรม 

ราคาตาม
บญัชี มูลค่ายุติธรรม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 30,474,890 30,486,628 3,000,000 3,011,738 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ ค านวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึ่งคิดลดด้วยอตัราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม  
ที่เป็นอตัราดอกเบี้ยตลาด ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิของกลุ่มกิจการ โดยมูลค่าตามบญัชอียู่ในข้อมูลระดบั 2 ของล าดบัชัน้ 
มลูค่ายุตธิรรม 
 
อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี 
     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2.18 - 4.47 3.11 - 6.20 3.35 - 
 
 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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การเปลี่ยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

มลูค่าตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 24,850,651 25,347,876 - - 
เงนิกูย้มืระยะยาวเพิม่ขึน้ 3,163,343 1,004,305 3,000,000 - 
เงนิกูย้มืระยะยาวเพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ (หมายเหตุ 41) 3,645,433 - - - 
จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (1,098,946) (829,495) - - 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ (34,369) (588,562) - - 
ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี (71,767) (8,507) - - 
การตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหา     
   เงนิกู้ยมืรอตดับญัช ี 24,197 23,222 - - 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น (3,652) (98,188) - - 

มลูค่าตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 30,474,890 24,850,651 3,000,000 - 

 
เงนิกู้ยมืระยะยาวเหล่านี้ค ้าประกนัโดยหุน้ของบรษิทัย่อย (หมายเหตุ 17) การจดจ านองทีด่นิ และโรงไฟฟ้าของกลุ่มกจิการ (หมายเหตุ 20) 
และ standby letter of credit ทีอ่อกโดยกลุ่มกิจการ (หมายเหตุ 43.3) และค ้าประกนัโดยบรษิทั นอกจากนี้ กลุ่มกจิการต้องปฏบิตัิตาม
ขอ้ก าหนดบางประการตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาดงักล่าว ซึง่รวมถงึการด ารงอตัราส่วนทางการเงนิตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา 
 
การจดัการด้านการจดัหาเงิน 
 
กลุ่มกจิการมวีงเงนิกูท้ีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคมมดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

อตัราดอกเบีย้ลอยตวั     
หมดอายุภายในหนึ่งปี - วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี - 606,626 - 606,626 
หมดอายุเกนิกว่าหนึ่งปี - วงเงนิกู้ธนาคาร 7,544,457 - - - 

 7,544,457 606,626 - 606,626 

 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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28 หุ้นกู้ - สุทธิ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 3,699,990 2,699,990 2,700,000 500,000 
หกั  ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู้รอตดับญัช ี (2,710) (2,037) (946) (274) 
ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - สุทธ ิ 3,697,280 2,697,953 2,699,054 499,726 
     

หุน้กู้ 28,200,128 29,900,118 13,500,000 14,200,000 
หกั  ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู้รอตดับญัช ี (82,553) (98,170) (63,840) (77,693) 
หุน้กู้ - สุทธ ิ 28,117,575 29,801,948 13,436,160 14,122,307 
     

รวมหุน้กู ้- สุทธ ิ 31,814,855 32,499,901 16,135,214 14,622,033 
 

การเปลี่ยนแปลงของหุน้กูส้ าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

มลูค่าตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 32,499,901 32,781,980 14,622,033 14,605,983 
ออกหุน้กู้ 2,000,000 - 2,000,000 - 
ไถ่ถอนหุน้กู้ (2,699,990) (299,892) (500,000) - 
ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู้รอตดับญัช ี (2,514) - (2,514) - 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูร้อตดับญัช ี 17,458 17,813 15,695 16,050 
มลูค่าตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 31,814,855 32,499,901 16,135,214 14,622,033 
 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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รายละเอียดของหุ้นกู้ 
 
1) เมื่อวนัที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 บรษิัท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร์ เอสพวี ี1 จ ากดั (“ABPSPV1”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยทางอ้อม 

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 และ
บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 2 จ ากดั เป็นผูค้ ้าประกนัหุ้นกู้ดงักล่าว โดย ABPSPV1 จะด าเนินการใหผู้ค้ ้าประกนัปฏบิตัิ
ตามขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดับางประการตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้อาทเิช่น การด ารงอตัราส่วนของหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ
เจา้ของตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา 
 

2) เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บรษิัทย่อยจ านวน 2 บรษิัท ได้แก่ บรษิัท บี.กรมิ บีไอพ ีเพาเวอร์ 1 จ ากดั และบรษิทั  
บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จ ากัด ได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท จ านวนบริษัทละ 3,350 ล้านบาท  
รวม 6,700 ล้านบาท หุน้กู้มกี าหนดช าระคนืเงนิต้นทุกหนึ่งปีเป็นระยะเวลา 15 ปี นับตัง้แต่วนัที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 หุน้กู้ 
มอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 3.95 ต่อปี และมกี าหนดช าระดอกเบีย้ทุกหกเดอืน นอกจากนี้บรษิทัย่อยต้องปฏบิตัติามขอ้ก าหนด
และข้อจ ากัดบางประการตามที่ได้ก าหนดไว้ อาทิเช่น การด ารงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของตามอัตราที่ระบุ  
ในสญัญา เป็นตน้ 
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3) เมื่อวนัที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บรษิัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสทิธิ และไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท 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 
 

บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและข้อจ ากัดบางประการตามที่ได้ก าหนดไว้ อาทิเช่น การด ารงอัตราส่วนของหนี้สินต่อ  
ส่วนของเจา้ของตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา เป็นตน้ 
 

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

 

ชุดที ่1 หุน้กู้มูลค่า 1,500 ล้านบาท มกี าหนดไถ่ถอนเมื่อครบก าหนด 5 ปี ในวนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 มอีตัราดอกเบี้ย
คงทีร่อ้ยละ 3.01 ต่อปี 

ชุดที ่2 หุน้กู้มูลค่า 3,500 ล้านบาท มกี าหนดไถ่ถอนเมื่อครบก าหนด 7 ปี ในวนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2568 มอีตัราดอกเบี้ย
คงทีร่อ้ยละ 3.39 ต่อปี 

 

หุน้กูม้กี าหนดช าระดอกเบี้ยทุกหกเดอืน เริม่จากวนัที ่20 มถิุนายน พ.ศ. 2562 
 

บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและข้อจ ากัดบางประการตามที่ได้ก าหนดไว้ อาทิเช่น การด ารงอัตราส่วนของหนี้สินต่อ  
ส่วนของเจา้ของตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา เป็นตน้ 
 

5) เมื่อวนัที่ 17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 บรษิัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันในสกุลเงนิบาท จ านวน 2,000 ล้านบาท  
หุน้กู้มกี าหนดช าระคนืเงนิต้นในอกี 5 ปี ในวนัที ่17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2568 หุน้กู้มอีตัราดอกเบี้ยคงทีร่อ้ยละ 3.00 ต่อปี และมี
ก าหนดช าระดอกเบี้ยทุกหกเดอืน นอกจากนี้บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดับางประการตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้อาทิ
เช่น การด ารงอตัราส่วนของหนี้สนิต่อส่วนของเจา้ของตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา เป็นตน้ 
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ราคาตามบญัชแีละมลูค่ายุตธิรรมของหุน้กู ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

หุน้กู้ 31,814,855 33,906,335 16,135,214 17,096,837 
 

มลูค่ายุตธิรรมของหุน้กู้ค านวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึง่คดิลดดว้ยอตัราผลตอบแทนตลอดอายุสญัญาของหุน้กู้รุ่นนัน้ ๆ ทีเ่ผยแพร่
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยทีอ่ตัรารอ้ยละ 1.71 ถงึรอ้ยละ 3.58 ต่อปี และอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 

 
อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี 
     

หุน้กู้ 3.01 - 4.81 2.74 - 4.81 3.01 - 4.38 2.88 - 4.38 
 

29 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

หนี้สนิในงบแสดงฐานะการเงนิ 451,947 404,718 45,691 32,136 
     

ผลประโยชน์พนักงานทีร่บัรูเ้ขา้ก าไรจากการด าเนินงาน 56,235 87,462 13,599 4,607 
     

การวดัมลูค่าใหม่ - ผลขาดทุนทีเ่กดิจากการ     

   เปลีย่นแปลงขอ้สมมตฐิาน - 83,539 - 8,834 

 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานประกอบดว้ย ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษยีณอายุ และผลตอบแทนอายุการท างาน 
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ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ 
 
รายการเคลื่อนไหวของผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษยีณอายุระหว่างปีมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม 379,877 208,397 31,341 18,214 
ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 45,741 26,841 12,534 1,010 
ตน้ทุนบรกิารในอดตี - 51,386 - 3,188 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 6,464 6,201 583 307 

 432,082 292,825 44,458 22,719 
การวดัมลูค่าใหม่:     
ขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมตดิา้นประชากรศาสตร์ - 1,574 - 27 
ขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิางการเงนิ - 46,530 - 2,130 
ขาดทุนทีเ่กดิจากประสบการณ์ - 31,578 - 6,465 

 - 79,682 - 8,622 
     

การเพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ (หมายเหตุ 41) 3,947 10,589 - - 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น (14) (111) - - 
จ่ายช าระผลประโยชน์ (11,989) (3,108) - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 424,026 379,877 44,458 31,341 

 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขได้มีผลบังคบัใช้ การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญได้แก่ค่าชดเชย  
ส าหรบัพนักงานที่เกษียณอายุและมอีายุงานมากกว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี จะเปลี่ยนจากจ านวน 300 วนั ของค่าจ้างอตัราสุดท้ายเป็น  
400 วนั ของค่าจา้งอตัราสุดทา้ย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนี้ไดบ้นัทกึเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนบรกิารในอดตีในระหว่างปี 
 
จ านวนเงนิทีร่บัรูเ้ขา้ก าไรจากการด าเนินงานในก าไรหรอืขาดทุน มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 45,741 26,841 12,534 1,010 
ตน้ทุนบรกิารในอดตี - 51,386 - 3,188 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 6,464 6,201 583 307 

ตน้ทุนทัง้หมด 52,205 84,428 13,117 4,505 
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ค่าใชจ้่ายทัง้จ านวนรบัรูใ้นตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร และค่าใชจ้่ายในการบรหิาร มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 24,965 43,231 13,117 4,505 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 27,240 41,197 - - 
 52,205 84,428 13,117 4,505 

 
ผลตอบแทนอายุการท างาน 
 
รายการเคลื่อนไหวของผลตอบแทนอายุการท างานระหว่างปี มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม 24,841 18,011 795 533 
ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 3,640 2,616 466 90 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 390 418 16 12 

 28,871 21,045 1,277 635 
การวดัมลูค่าใหม่:     
ขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมตดิา้นประชากรศาสตร ์ - 323 - 11 
ขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิางการเงนิ - 839 - 89 
ขาดทุนทีเ่กดิจากประสบการณ์ - 2,695 - 112 

 - 3,857 - 212 
     

การเพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ (หมายเหตุ 41) - 8,428 - - 
จ่ายช าระผลประโยชน์  (950) (8,489) (44) (52) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 27,921 24,841 1,233 795 
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จ านวนเงนิทีร่บัรูเ้ขา้ก าไรจากการด าเนินงานในก าไรหรอืขาดทุน มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 3,640 2,616 466 90 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 390 418 16 12 

ตน้ทุนทัง้หมด 4,030 3,034 482 102 

 
ค่าใชจ้่ายทัง้จ านวนรบัรูใ้นตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร และค่าใชจ้่ายในการบรหิารดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 1,927 1,553 482 102 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 2,103 1,481 - - 

 4,030 3,034 482 102 

 
ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 

 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ร้อยละ ร้อยละ 
   

อตัราคดิลด 1.8 - 1.9 1.9 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 4.0 - 9.0 4.0 - 9.0 
อตัราการลาออก 0.0 - 5.0 0.0 - 5.0 
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
มดีงันี้ 
 

 พ.ศ. 2563 

  ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการ
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

 การเปล่ียนแปลง การเพ่ิมขึ้นของ การลดลงของ 
 ในข้อสมมติ ข้อสมมติ ข้อสมมติ 
    

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 11 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 15 ลดลงรอ้ยละ 13 
อตัราการลาออก รอ้ยละ 20 ลดลงรอ้ยละ 5 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 

 

 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 
 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวขา้งต้นน้ีอา้งองิจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมต ิขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทางปฏบิตัสิถานการณ์ดงักล่าว
ยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการค านวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนั
ผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวท้ีม่ตี่อการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบัมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์  
ที่ก าหนดไว้ค านวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ในการค านวณภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

ระยะเวลาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 15.0 - 19.2 ปี (พ.ศ. 2562 : 19.2 ปี) 
 

30 ทุนเรือนหุ้น 
 

 ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 
ส่วนเกิน 

มูลค่าหุ้นสามญั 

 พนัหุ้น พนับาท พนัหุ้น พนับาท พนับาท 
      

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 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 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 2,700,000 5,400,000 2,606,900 5,213,800 9,644,040 
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31 หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทุน 
 

เมื่อวนัที ่22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 บรษิทัไดอ้อกหุน้กู้ดอ้ยสทิธทิีม่ลีกัษณะคล้ายทุน จ านวน 8,000 ล้านบาท โดยมคี่าใชจ้่ายในการ
ออกหุน้กูจ้ านวน 48.33 ลา้นบาท กลุ่มกจิการรบัรูหุ้น้กูด้งักล่าวเป็นรายการหนึ่งของส่วนของเจา้ของ ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขส าคญั และ
อตัราดอกเบีย้ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

หุน้กู้เป็นหุน้กู้ประเภทดอ้ยสทิธ ิไม่มีหลกัประกนั ไม่สามารถแปลงสภาพ มกี าหนดช าระคนืเงนิต้นเพยีงครัง้เดยีวเมื่อเลกิบรษิทั หรอื 
เมื่อบรษิทัใชส้ทิธไิถ่ถอนหุน้กู้ก่อนก าหนดตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของหุน้กู ้ทัง้นี้ บรษิทัมสีทิธเิลื่อนการช าระดอกเบี้ย
พรอ้มกบัสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปช าระในวนัใดๆ กไ็ดใ้หแ้ก่ผูถ้อืหุน้กู้ โดยไม่จ ากดัระยะเวลาและจ านวนครัง้ตามดุลยพนิิจของบรษิัทแต่
เพยีงผูเ้ดยีว  
 

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 วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ดอกเบี้ยจ่ายสะสมของหุ้นกู้ด้อยสทิธิที่มีลกัษณะคล้ายทุนที่ยงัไม่ได้ประกาศจ่ายและไม่ได้รบัรู้มี
จ านวน 43.84 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562: 43.84 ลา้นบาท) 
 

32 ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธหิลงัจากหกัส่วน
ของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าส ารองนี้จะมมีูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองนี้ไม่สามารถน าไปจ่าย 
เงนิปันผลได ้
 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทจัดสรรส ารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนเงิน 77.28 ล้านบาท  
(พ.ศ. 2562 : จ านวน 42.00 ลา้นบาท) 
 

33 รายได้จากการขายและการให้บริการ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 43,809,570 43,765,663 115,864 117,234 
รายไดจ้ากการก่อสรา้ง 153,405 - 153,405 - 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 11,402 5,390 263,024 261,238 

 43,974,377 43,771,053 532,293 378,472 
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34 รายได้อ่ืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ดอกเบีย้รบั 192,100 184,402 975,342 767,304 
เงนิชดเชยจากการประกนัภยั 34,591 44,484 - - 
รายไดเ้งนิปันผลรบั - - 1,706,687 950,676 
อื่น ๆ 24,121 60,611 150,931 1,210 

 250,812 289,497 2,832,960 1,719,190 

 

35 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 
ค่าใชจ้่ายทีส่ าคญั ซึง่รวมอยู่ในการค านวณก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิไดส้ามารถแยกตามลกัษณะไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ตน้ทุนค่าก๊าซ 24,726,402 26,617,956 - - 
ตน้ทุนค่ากระแสไฟฟ้า 1,097,052 1,120,351 - - 
ค่าน ้าดบิ 374,478 356,852 31 40 
ตน้ทุนอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการขายกระแสไฟฟ้า 832,942 829,146 11,962 35,695 
ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนักงาน 1,763,955 1,656,229 239,395 115,660 
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 20) 4,799,221 4,159,011 49,579 43,928 
ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 77,082 - 13,597 - 
ค่าตดัจ าหน่ายของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (หมายเหตุ 23) 617,795 500,929 39,753 38,221 
ค่าซ่อมบ ารุงรกัษาหลกัของโรงไฟฟ้า 1,151,547 1,162,108 416 36 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 83,181 53,984 1,127 4,275 
ค่าทีป่รกึษา 237,047 256,854 65,020 79,421 
ค่าปรบั 88,996 100,960 - - 
ค่าประกนัภยัโรงไฟฟ้า 198,492 150,013 582 578 
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36 ต้นทุนทางการเงิน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ก าไรจากมลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ (46,455) - - - 
ดอกเบีย้จ่ายเงนิกูย้มืและหุน้กู้ 2,852,807 2,704,584 664,731 614,939 
ดอกเบีย้จ่ายเงนิกูย้มืระยะยาวจากกองทุนรวมโครงสรา้ง     
   พืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (หมายเหตุ 42.2) 106,642 199,319 - - 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนทีเ่กดิจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ (46,157) (569,337) (1,608) (2,349) 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกู้ยมืรอตดับญัช ี 41,649 41,035 15,695 16,050 
ตน้ทุนทางการเงนิซึง่เกดิจากการคดิลดหนี้สนิระยะยาว     
   ค่าก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 223,032 220,837 - - 
อื่น ๆ 54,917 33,731 9,089 8,294 
 3,186,435 2,630,169 687,907 636,934 

 

37 ภาษีเงินได้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั :     
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส าหรบัก าไรทางภาษสี าหรบัปี 311,251 243,586 - - 
     

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :     
เพิม่ในสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี(หมายเหตุ 24) (34,437) (9,086) (2,711) (911) 
เพิม่(ลด)ในหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(หมายเหตุ 24) (43,785) 671 - - 
รวมภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี (78,222) (8,415) (2,711) (911) 
     

รวมภาษีเงนิได ้ 233,029 235,171 (2,711) (911) 
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ภาษีเงนิไดส้ าหรบัก าไรก่อนหกัภาษีของกลุ่มกจิการมยีอดจ านวนเงนิทีแ่ตกต่างจากการค านวณก าไรทางบญัชคีูณกับอตัราภาษีของ
ประเทศทีบ่รษิทัใหญ่ตัง้อยู่ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ก าไรก่อนภาษี 3,988,505 4,212,200 1,542,858 839,114 
     

ภาษคี านวณจากอตัราภาษีรอ้ยละ 8 - รอ้ยละ 30  
   (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 8 - รอ้ยละ 30) 

 
757,053 

 
853,790 

 
308,572 

 
167,823 

ผลกระทบทางภาษ ี:     
   รายไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษี (731,912) (810,047) (343,951) (194,455) 
   ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถหกัภาษี    57,887 41,432 31,565 12,738 
   ค่าใชจ้่ายทีม่สีทิธหิกัไดเ้พิม่ (86,628) (9,009) (81,963) (3,491) 
   ขาดทุนทางภาษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัยภ์าษี     
      เงนิไดร้อการตดับญัช ี 245,282 185,651 83,066 16,474 
   การใชข้าดทุนทางภาษทีีผ่่านมาซึง่ยงัไม่รบัรู้ (8,397) (11,732) - - 
   อื่น ๆ (256) (14,914) - - 
ภาษเีงนิได ้ 233,029 235,171 (2,711) (911) 
     

อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ รอ้ยละ 6 รอ้ยละ 6 - - 
 
ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

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

การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของ       
   อนุพนัธป้์องกนัความเสีย่ง 1,370,180 (59,248) 1,310,932 - - - 
การจดัประเภทรายการจากส ารอง 
   รายการป้องกนัความเสีย่งไปยงั 
   ก าไรขาดทุน (649,845) - (649,845) - - - 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจาก 
   การร่วมคา้ 19,426 (6,582) 12,844 - - - 
การวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์       
   เมื่อเกษียณอายุ - - - 83,538 (8,597) 74,941 
การแปลงค่างบการเงนิ 1,951 - 1,951 528,261 - 528,261 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 741,712 (65,830) 675,882 611,799 (8,597) 603,202 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

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

การวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์       
   เมื่อเกษียณอายุ - - - 8,834 (1,767) 7,067 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - - 8,834 (1,767) 7,067 

 

38 ก าไรต่อหุ้น 
 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส่วนที่เป็นของบรษิทัใหญ่ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักทีช่ าระแล้วและ
ออกจ าหน่ายอยู่ในระหว่างปี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ก าไรส าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (พนับาท) 2,174,759 2,331,153 1,545,569 840,025 
หกั  ดอกเบีย้จ่ายสะสมส าหรบัปีของหุน้กูท้ีม่ ี  
         ลกัษณะคลา้ยทุน - สุทธจิากภาษ ี(พนับาท) (401,096) (43,836) (401,096) (43,836) 

ก าไรส าหรบัปีทีใ่ชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ (พนับาท) 1,773,663 2,287,317 1,144,473 796,189 
     

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

ก าไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (บาท) 0.68 0.88 0.44 0.31 

 
กลุ่มกจิการไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างปี พ.ศ. 2563 
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39 เงินปันผล 
 
พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรับ  
ปี 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 
 
เมื่อวนัที ่13 สงิหาคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั มมีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรบั
ปี พ.ศ. 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท ส าหรบัหุน้จ านวน 2,606,900,000 หุน้ เป็นจ านวนเงนิรวม 391.04 ล้านบาท เงนิปันผลดงักล่าว
ไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ในวนัที ่11 กนัยายน พ.ศ. 2563 
 
พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี พ.ศ. 2561  
ในอตัราหุ้นละ 0.17 บาท ส าหรบัหุ้นจ านวน 2,606,900,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 443.17 ล้านบาท เงนิปันผลดงักล่าวได้จ่ายให้แก่ 
ผูถ้อืหุน้แลว้ในวนัที ่10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที ่13 สงิหาคม พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท มมีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 
พ.ศ. 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท ส าหรบัหุน้จ านวน 2,606,900,000 หุน้ เป็นจ านวนเงนิรวม 391.04 ลา้นบาท เงนิปันผลดงักล่าวไดจ้่าย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แล้วในวนัที ่10 กนัยายน พ.ศ. 2562 
 

40 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
เมื่อวนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการประกาศโครงการค่าตอบแทนพิเศษแก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มกิจการ  
ซึง่ผูท้ ีเ่ขา้ร่วมโครงการจะไดร้บัสทิธนิ าค่าตอบแทนพเิศษไปซื้อหุน้ทีบ่รษิทัเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปครัง้แรก (หุน้ IPO) ทีร่าคาเสนอ
ขายครัง้แรก ทัง้นี้ก าหนดใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการตอ้งท าสญัญากบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยของบรษิทั โดยตอ้งเป็นพนักงานของบรษิทัต่อไปอกี 
4 ปีปฏทินิ (ระยะเวลาตามเงื่อนไขบรกิาร) หากพนักงานลาออกก่อนครบระยะเวลาตามเงื่อนไข พนักงานจะถูกบงัคบัใหข้ายหุน้ทัง้หมด
แก่บุคคลอื่นในตลาดและตอ้งคนืเงนิทัง้จ านวนใหแ้ก่บรษิทั 
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รายการเคลื่อนไหวของจ านวนหุน้ภายใตโ้ครงการค่าตอบแทนพเิศษ มดีงันี้ 
 

 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น 
   

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 
   

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 10,011,900 1,068,100 
ไดร้บัสทิธ ิ (143,300) - 
จ านวนทีถู่กยกเลกิเน่ืองจากการไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไขบรกิาร (68,200) - 
จ านวนทีค่รบก าหนดตามเงื่อนไขบรกิาร (9,800,400) (1,068,100) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 - - 
 
มูลค่ายุตธิรรมของหุ้นทีใ่ห ้ณ วนัทีใ่หส้ทิธ ิประเมนิโดยใช้วธิีคดิลดกระแสเงนิสด มมีูลค่า 16.50 บาทต่อหุน้ ขอ้มูลส าคญัทีใ่ชใ้นการ
ค านวณคอืประมาณการกระแสเงนิสดอสิระในอนาคตของกลุ่มกจิการ 
 
ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามวธิคีดิลดกระแสเงนิสด มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 
  

อตัราดอกเบีย้ทีป่ราศจากความเสีย่ง รอ้ยละ 3 
ส่วนชดเชยความเสีย่ง รอ้ยละ 8 
เบตา้ 0.79 
 

จ านวนเงนิส าหรบัโครงการค่าตอบแทนพเิศษทีร่บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบแสดงฐานะการเงนิ - - 16,679 16,140 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานโดยใชหุ้น้เป็น     
   เกณฑท์ีร่บัรูเ้ขา้ก าไรจากการด าเนินงาน 43,617 46,866 2,652 2,650 
กลบัรายการทุนส ารองอื่น - การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์     
   - ไดร้บัสทิธ ิ (2,293) (2,421) - - 
   - ถูกยกเลกิเนื่องจากไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไขบรกิาร (2,399) (1,774) - - 
   - ครบก าหนดตามเงื่อนไขบรกิาร (156,806) - (76,992) - 
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41 การรวมธรุกิจ 
 
พ.ศ. 2563 
 
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 4,531,416 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 812 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 8,137 
สทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้า (แสดงรวมในสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน) 1,483,107 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 45 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 2,589 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (296,288) 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (14,034) 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัทางการเงนิ (3,645,433) 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า (879) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (3,947) 
หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ (507,517) 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (196,118) 
หกั  ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (774,552) 

สนิทรพัยท์ีส่ามารถระบุไดสุ้ทธิ 1,807,289 
  

ค่าความนิยม 712,711 
สินทรพัยส์ุทธิท่ีได้มาจากการซ้ือ 2,520,000 

 
กลุ่มกิจการเลือกที่จะวดัมูลค่าส่วนได้เสยีที่ไม่มอี านาจควบคุมด้วยวธิีมูลค่าของสนิทรพัย์สุทธิที่ระบุได้ของบรษิัทย่อย ที่ซื้อมาต าม
สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

128 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ไดร้วมรายไดแ้ละก าไรสุทธขิอง ATP ตัง้แต่วนัทีถู่กซื้อจ านวน 
1,611.59 ลา้นบาท และ 115.75 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
หาก ATP ได้ถูกรวมในงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 จะแสดงรายไดจ้ านวน 44,380.82 ลา้นบาท และก าไรจ านวน 3,724.98 ลา้นบาท 
 
การจ าหน่ายส่วนได้เสียในบริษทัย่อยโดยไม่สูญเสียการควบคุม 
 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(เอไออี-เอม็ทีพี) จ ากดั (“BPAM”) (เดิมช่ือ บริษทั โกลว ์เอสพีพี 1 จ ากดั) 
 
เมื่อวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563  BPLCS ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางอ้อม ไดจ้ าหน่ายส่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 5 ใน BPAM ในราคา 200 ล้านบาท 
ซึ่งเป็นการจ าหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยโดยไม่สูญเสียการควบคุม มูลค่าตามบญัชีของส่วนได้เสียร้อยละ 5 ของ BPAM ณ วนัที่
จ าหน่ายมมีลูค่า 180.02 ลา้นบาท กลุ่มกจิการรบัรูส้่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมและส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่เพิม่ขึน้จ านวน 
180.02 ลา้นบาท และ 19.98 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของส่วนไดเ้สยีของบรษิทัใหญ่ใน BPAM สรุปไดด้งันี้ 

 
 พนับาท  
  

สิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 200,000 
มลูค่าตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมทีจ่ าหน่ายไป 180,021 

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่เพิม่ขึน้ 19,979 
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พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที ่13 มนีาคม พ.ศ. 2562 BPLCS ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางออ้ม ซื้อส่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 100 ในหุน้สามญัของ BPAM ในราคา 3,300 
ล้านบาท ท าให ้BPAM มสีถานะเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกิจการ การลงทุนดงักล่าวเป็นการรวมธุรกิจภายใต้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง การรวมธุรกจิ  
 
ตารางต่อไปนี้สรุปสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซื้อ BPAM 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 (แสดงรวมในสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน) 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 าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ไดร้วมรายไดแ้ละก าไรของ BPAM นับตัง้แต่วนัทีถู่กซื้อเป็น
จ านวน 2,420.68 ลา้นบาท และ 220.24 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
หาก BPAM ได้ถูกรวมในงบการเงินรวมตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 จะแสดงรายไดจ้ านวน 44,633.26 ลา้นบาท และก าไรจ านวน 4,015.51 ลา้นบาท 
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การจ าหน่ายส่วนได้เสียในบริษทัย่อยโดยไม่สูญเสียการควบคุม 
 
เมื่อวนัที ่24 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 BPLCS ไดจ้ าหน่ายส่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 25 ใน BPAM ในราคา 825 ล้านบาท มูลค่าตามบญัชขีองส่วน
ไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (ส่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 25) ของ BPAM ณ วนัทีจ่ าหน่ายมจี านวน 869.39 ล้านบาท กลุ่มกจิการจงึรบัรูส้่วนได้
เสยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมเพิม่ขึน้จ านวน 869.39 ลา้นบาท และส่วนของเจา้ของของบรษิทัใหญ่ลดลงจ านวน 44.39 ลา้นบาท 
 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของส่วนไดเ้สยีในความเป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ใน BPAM ในระหว่างปี สรุปไดด้งันี้ 
 
 พนับาท 
  

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

 

42 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บุคคลและกจิการทีม่คีวามสมัพนัธ์กบับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม โดยทีบุ่คคลหรอืกจิการนัน้มอี านาจควบคุมบรษิทั ถูกควบคุม
โดยบรษิัท หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกันกบับริษัท รวมถึงบรษิัทที่ด าเนินธุรกิจการลงทุน บรษิัทร่วม การร่วมค้า และบุคคลหรอื
กจิการซึง่มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัเหนือบรษิทั ผูบ้รหิารส าคญัรวมทัง้กรรมการของบรษิทั ตลอดจนสมาชกิในครอบครวัทีใ่กล้ชดิ
กบับุคคลเหล่านัน้ และกจิการทีถู่กควบคุมหรอืถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านัน้ ถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัซึ่งอาจมขีึน้ไดต้้องค านึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธ์มากกว่า
รปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 
 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(สงิคโปร)์ พทีอี.ี แอลทดี.ี และ คุณฮาราลด ์ลงิค ์ซึง่ถอืหุน้ในบรษิัทคดิเป็น
จ านวนรอ้ยละ 30.46 และรอ้ยละ 24.30 ตามล าดบั (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 33.99 และรอ้ยละ 24.30 ตามล าดบั) และบรษิทัถูกควบคุม
โดยคุณฮาราลด ์ลงิค ์ขอ้มลูของบรษิทัย่อยของบรษิทัเปิดเผยในหมายเหตุ 17 
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รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
42.1 รายได้และรายได้อ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายได้     
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า      
   บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุม     
      ของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 22,456 24,072 - - 
   กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 330 - - - 

 22,786 24,072 - - 
     

รายไดค้่าบรกิาร      
   บรษิทัย่อย - - 259,024 257,238 
   การร่วมคา้  4,000 4,000 4,000 4,000 
 4,000 4,000 263,024 261,238 
     

รายได้อ่ืน     
ดอกเบีย้รบั      
   บรษิทัย่อย - - 920,457 711,911 
   การร่วมคา้ 6,933 4,035 1,209 3,500 
 6,933 4,035 921,666 715,411 
     

ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั     
   บรษิทัย่อย - - 75,844 - 
     

ค่าธรรมเนียมการจดัการ    
 

   บรษิทัย่อย - - 61,674 - 
     

เงนิปันผลรบั     
   บรษิทัย่อย - - 1,706,687 950,676 
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42.2  ค่าใช้จ่าย  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

การซ้ือน ้าดิบ      
   บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุม     
      ของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 196,498 204,479 - - 
   ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัย่อย       60,846 60,101 - - 

 257,344 264,580 - - 

     
ดอกเบีย้จ่าย     
   บรษิทัร่วม 106,642 199,319 - - 
   กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 1,090 - 236 - 
   ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัย่อย 7,856 511 - - 

 115,588 199,830 236 - 

     
ค่าเช่าและค่าบริการส านักงาน     

   กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 36,508 43,228 3,480 - 

 
การจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า     
   กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 20,081 - 3,318 - 
   ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัย่อย 11,316 - - - 
 31,397 - 3,318 - 

     
การซ้ือท่ีดิน     
   ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัย่อย 145,222 - - - 
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42.3  ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการค้า     
   บรษิทัย่อย - - 10,419 29,265 
   การร่วมคา้ - 357 - 357 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 408 424 - - 
 408 781 10,419 29,622 

     
ดอกเบีย้ค้างรบั     
   บรษิทัย่อย - - 1,892,651 1,111,911 
   การร่วมคา้ 8,713 1,984 2,454 1,449 
 8,713 1,984 1,895,105 1,113,360 
     

เงินปันผลค้างรบั     
   บรษิทัย่อย - - 127,000 441,002 
     

ลูกหน้ีอ่ืน     
   บรษิทัย่อย - - 494,818 211,620 
   การร่วมคา้ 25,032 28,477 25,028 22,016 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 675 4,048 - - 
 25,707 32,525 519,846 233,636 
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42.4 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจ้าหน้ีการค้า     

   บรษิทัย่อย - - - 29,334 
     

เจ้าหน้ีอ่ืน     
   บรษิทัย่อย - - 125,018 125,072 
   การร่วมคา้ 17 17 17 17 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 8,382 12,104 - 485 
 8,399 12,121 125,035 125,574 
     

ดอกเบีย้ค้างจ่าย     
   บรษิทัร่วม 41,490 80,298 - - 

     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า     
   กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 42,700 - 8,773 - 
   ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัย่อย 47,671 - - - 

 90,371 - 8,773 - 

 
42.5 เงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บรษิทัย่อย - - 8,620,027 739,448 
การร่วมคา้ 168,552 218,273 59,040 132,228 
 168,552 218,273 8,679,067 871,676 
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รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัในระหว่างปี มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม 218,273 18,240 871,676 7,960,070 
เงนิใหกู้ร้ะหว่างปี 23,467 2,111,073 8,273,211 8,159,993 
โอนเป็นเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - (12,500,187) 
รบัคนืเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้ (73,188) (1,911,040) (268,762) (2,748,200) 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น - - (197,058) - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 168,552 218,273 8,679,067 871,676 

 
เงนิใหกู้้ระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้้ทีไ่ม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาทและดอลลาร์สหรฐัฯ มอีตัราดอกเบี้ยคงทีต่่อปี 
(พ.ศ. 2562 : อตัราดอกเบีย้คงทีต่่อปี) เงนิใหกู้ด้งักล่าวมกี าหนดช าระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยเมื่อทวงถามและภายใน พ.ศ. 2564 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของการคิดลด 
ไม่มสีาระส าคญั 

 
42.6  เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

บริษทัย่อย   
ส่วนทีถ่งึก าหนดรบัช าระ - ภายในหนึ่งปี 453,570 453,570 
ส่วนทีถ่งึก าหนดรบัช าระ - เกนิกว่าหนึ่งปี 26,235,759 18,596,979 

 26,689,329 19,050,549 
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รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

ณ วนัที ่1 มกราคม 19,050,549 7,075,866 
เงนิใหกู้ร้ะหว่างปี 8,018,583 998,383 
โอนจากเงนิใหกู้้ระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 12,500,187 
รบัคนืเงนิใหกู้ร้ะยะยาว (363,570) (1,519,485) 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น (16,233) (4,402) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 26,689,329 19,050,549 

 
เงนิใหกู้้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิให้กู้ที่ไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาทและดอลลาร์สหรฐัฯ มอีตัราดอกเบี้ย
คงทีต่่อปี และอตัรา MLR ลบส่วนเพิม่คงทีต่่อปี เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวมกี าหนดช าระคนืเงนิต้นและดอกเบีย้ตัง้แต่ พ.ศ. 2564 ถงึ 
พ.ศ. 2583 
 
มูลค่ายุตธิรรมค านวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึ่งคดิลดด้วยอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืที่เป็นอตัราดอกเบี้ยตลาด ณ วนัที่ใน  
งบแสดงฐานะการเงนิของกลุ่มกจิการ มลูค่ายุตธิรรมอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 
 

42.7  เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

บรษิทัร่วม 1,776,000 2,384,500 

 
เมื่อวนัที่ 19 กนัยายน พ.ศ. 2556 กลุ่มกิจการได้ตกลงในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ( “สญัญา”)  
กบักองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (“กองทุนรวมฯ”) เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัหาเงนิทุนของ
กลุ่มกจิการ เงนิกูย้มืดงักล่าวมจี านวนทัง้สิน้ 6,202 ลา้นบาท 
 
ตามสญัญาดงักล่าว กลุ่มกิจการตกลงโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวมฯ ซึ่งครอบคลุม
ระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัที่ 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 เงนิต้นและดอกเบี้ยมกี าหนดช าระคืนทุก ๆ  
รอบระยะเวลาหกเดือน สญัญาดงักล่าวจะสิ้นสุดในวนัที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 ซึ่งดอกเบี้ยจะถูกค านวณโดยอิงกับผล
ประกอบการและกระแสเงนิสดคงเหลอืในแต่งวดของโรงไฟฟ้าของแต่ละบรษิทัย่อย หกัดว้ยจ านวนเงนิต้นทีจ่ะต้องจ่ายช าระคนื
ในแต่ละงวดซึง่ถูกก าหนดไวภ้ายใต้เงื่อนไขในสญัญา 
 
ตามเงื่อนไขในสญัญา เมื่อครบวนัสิ้นสุดของสญัญาหากมจี านวนทีค่้างช าระแก่กองทุนรวมฯ ตามสญัญาอยู่ ใหถ้อืว่าภาระหนี้สนิ
ของกลุ่มกจิการบนส่วนทีค่า้งอยู่ดงักล่าวเป็นอนัสิน้สุดลง  
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การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 2,384,500 3,558,000 
จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (608,500) (1,173,500) 
ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 1,776,000 2,384,500 

 
ระยะเวลาครบก าหนดของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั แสดงไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 671,500 608,500 
ครบก าหนดเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 1,104,500 1,776,000 
 1,776,000 2,384,500 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มูลค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั มจี านวน 1,973.84 ล้านบาท 
(พ.ศ. 2562 : 2,616.85 ลา้นบาท) ซึง่ค านวณจากประมาณการกระแสเงนิสดทีต่อ้งจ่ายในอนาคต และคดิลดดว้ยอตัราทีส่ะทอ้น
ความเสี่ยงของบรษิัทย่อย ซึ่งเท่ากบัร้อยละ 5.31 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 5.07 ต่อปี) ข้อมูลอยู่ในระดบั 3 ของล าดบัชัน้
มลูค่ายุตธิรรม 
 

42.8 ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 
 
ผูบ้รหิารส าคญัของบรษิทั รวมถงึกรรมการ (ไม่ว่าจะท าหน้าทีใ่นระดบับรหิารหรอืไม่) และคณะผูบ้รหิารระดบัสูง ค่าตอบแทน  
ทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายส าหรบัผูบ้รหิารส าคญั มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 124,170 109,408 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 12,401 1,332 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 12 11 
ผลประโยชน์ของผูบ้รหิารส าคญัทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 9,448 9,448 
 146,031 120,199 
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43 ภาระผกูพนัและสญัญาท่ีมีสาระส าคญั 
 
43.1 ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 
ภาระผกูพนัทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทุนทีม่อียู่ ณ วนัทีใ่นงบการเงนิ แต่ไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงันี้ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนส าหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์  
ซึง่ไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สกุลเงนิบาท 13,434,506 2,145,178 1,060,992 - 
สกุลเงนิเยน 2,303,992 - - - 
สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 366,423 49,255 70,636 - 
สกุลเงนิโครนาสวเีดน 939,085 - - - 
สกุลเงนิยูโร 59,861 - - - 
สกุลเงนิเวยีดนามดอง - 5,435,615 - - 
สกุลเงนิกบี - 667,638 - - 

 
43.2 ภาระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูมดัตามสญัญาเช่า - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 

 
ยอดรวมของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าทีไ่ม่สามารถยกเลกิได้และไม่ไดร้บัรูเ้ป็นหนี้สนิสญัญาเช่ามดีงันี้  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 17,854 84,657 204 8,350 
ครบก าหนดเกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 18,496 193,994 390 10,991 
ครบก าหนดเกนิ 5 ปี - 950,777 - - 
 36,350 1,229,428 594 19,341 

 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการรบัรูห้นี้สนิตามสญัญาเช่าในงบการเงนิโดยยกเว้นสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่า
ส าหรับสินทรัพย์อ้างอิงที่มีมูลค่าต ่ า ซึ่งรายละเอียดได้เปิดเผยเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุ 4 ดังนัน้ภาระผูกพัน ณ วันที่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ 2562 จงึไม่สามารถเปรยีบเทยีบกนัได ้
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43.3 ภาระผกูพนัภายใต้หนังสือสญัญาค า้ประกนั และ Standby letter of credit 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม กลุ่มกจิการมหีนังสอืค ้าประกนั และ standby letter of credit ทีอ่อกใหโ้ดยธนาคารหลายแห่ง ซึง่เกีย่วเนื่อง
กบัภาระผกูพนัทางการปฏบิตับิางประการตามธุรกจิปกตดิงัต่อไปนี้ 
 
 สกลุเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ล้าน) พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
      

เรยีกช าระค่าหุน้สามญั    บาท - 119.83 - 44.83 
ยื่นประมลูงานโครงการโรงไฟฟ้า บาท 280.00 300.00 280.00 300.00 
สญัญาซื้อขายไฟฟ้า* บาท 5,385.50 3,556.35 960.23 341.32 
 ดอลลารส์หรฐัฯ 0.29 0.29 - - 
สญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้าระยะยาว บาท 166.58 166.58 166.58 166.58 
สญัญาก่อสรา้งโรงไฟฟ้าและสญัญาซื้อเครื่องจกัร บาท 792.89 250.00 273.01 250.00 
 ดอลลารส์หรฐัฯ 97.82 223.53 89.58 223.53 
 ยโูร 20.04 - 1.71 - 
 โครนาสวเีดน 144.35 - 50.85 - 
วตัถุประสงคอ์ื่น บาท 150.83 23.38 132.36 6.00 
* ยอดดงักล่าวรวมถงึหนังสอืค ้าประกนัสญัญาซื้อไฟฟ้าส ารอง 
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43.4 สญัญาท่ีมีสาระส าคญั  
 
สญัญาซื้อขายไฟฟ้า 
 
ภายในประเทศ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีสญัญาซื้อขายไฟฟ้า (“PPA”) ทัง้หมด 49 สญัญา (พ.ศ. 2562 : 43 สญัญา)  
ทีท่ ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปัจจุบนั 
กลุ่มกจิการไดเ้ริม่ด าเนินการเชงิพาณิชย์แล้วทัง้สิ้น 40 สญัญา (พ.ศ. 2562 : 39 สญัญา) สญัญาซื้อขายไฟฟ้าของกลุ่มกจิการ 
สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 
 

 
 

ระบบการ 
ผลิตไฟฟ้า 

 
 

กิจการ 

 
 

จ านวนสญัญา 

ก าลงัการ
ผลิตไฟฟ้า 
(MW) 

 
 

เง่ือนไขท่ีก าหนดในสญัญา 

เริม่ด าเนินการ
เชงิพาณิชย์

แลว้ 

โรงไฟฟ้าพลงัความ
รอ้นร่วม 

บรษิทัย่อย 17 2,041.4 

สัญญาดังกล่าวมีอายุ 21 ถึง 25 ปี นับตัง้แต่วันเริ่มต้นซื้อขาย
ไฟฟ้า ( “COD”) โดยบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่ อนไข 
ทีก่ าหนดใน PPA ทัง้นี้ บรษิทัย่อยได้ยื่นหนังสอืค ้าประกันจาก
ธนาคารเพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏบิตัิตาม PPA และจะได้รบั
คนืหลกัประกนัดงักล่าวเมื่อครบอายุสญัญา (หมายเหตุ 43.3) 

โรงไฟฟ้าขยะ
อุตสาหกรรม 

การร่วมคา้ 1 4 
สญัญาดงักล่าวมอีายุ 20 ปี นับตัง้แต่ COD โดยกจิการร่วมคา้ 
   ตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขทีก่ าหนดใน PPA 

โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์ 

บรษิทั 4 18.6 
สญัญาดงักล่าวมอีายุ 25 ปี นับตัง้แต่ COD โดยกลุ่มกจิการต้อง
ปฏบิตัติามเงื่อนไขทีก่ าหนดใน PPA บรษิทัย่อย 12 80 

การร่วมคา้ 6 46.5 

อยู่ในระหว่าง
การพฒันา 

โรงไฟฟ้าพลงัความ
รอ้นร่วม 

บรษิทัย่อย 7 390 

สญัญาดงักล่าวมอีายุ 25 ปี นับตัง้แต่ COD โดยบริษัทย่อยต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน PPA ทัง้นี้ บริษัทย่อยได้ยื่น
หนังสอืค ้าประกนัจากธนาคารเพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏิบัติ
ตาม PPA และจะได้รับคืนหลักประกันดังกล่าวเมื่อครบอายุ
สญัญา (หมายเหตุ 43.3) 

โรงไฟฟ้าพลงังาน
ลม 

บรษิทัย่อย 2 16 
สญัญาดงักล่าวมอีายุ 5 ปี และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปีโดยอตัโนมตั ิ
จนกว่าจะมกีารยุตสิญัญา 
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ต่างประเทศ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในต่างประเทศทัง้หมด 11 สัญญา (พ.ศ. 2562 :  
11 สญัญา) ทีท่ ากบัรฐัวสิาหกจิไฟฟ้าลาว (“EDL”) รฐัวสิาหกจิไฟฟ้าเวยีดนาม (“EVN”) และรฐัวสิาหกจิไฟฟ้ากมัพูชา (“EDC”)  
ปัจจุบันกลุ่มกิจการได้เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทัง้สิ้น 5 สัญญา (พ.ศ. 2562 : 4 สัญญา) สัญญาซื้อขายไฟฟ้าใน
ต่างประเทศของกลุ่มกจิการ 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 

บรษิทัย่อยในต่างประเทศได้รบัสมัปทานจากรฐับาลแห่ง
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (รฐับาลแห่ง
สปป. ลาว) ในการก่อสร้างเป็นเจ้าของ และด าเนิน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้า เพื่อผลิตและขายไฟฟ้า
ให้แก่ EDL สมัปทานดงักล่าวมอีายุ 50 ปี นับจากวนัที่
ในสัญญาสัมปทาน และหลังครบก าหนดบริษัทย่อย
จะต้องโอนกรรมสิทธิใ์นโครงการคืนแก่รัฐบาลแห่ง
สปป.ลาว ตามเงื่อนไขของสัญญาสมัปทานข้างต้น 
บรษิทัย่อยได้ท า PPA กบั EDL โดยสญัญาดงักล่าวมี
อายุ 25 ปีนับจาก COD 

โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์ 

บรษิทัย่อย ประเทศ
เวยีดนาม 

2 677 
  สญัญาดงักล่าวมอีายุ 20 ปี นับตัง้แต่ COD โดยบรษิทั
ย่อยตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขทีก่ าหนดใน PPA 

โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์ 

บรษิทัย่อย ประเทศ
กมัพชูา 

1 30 
สญัญาดงักล่าวมอีายุ 20 ปี นับตัง้แต่ COD โดยบรษิัท
ย่อยตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขทีก่ าหนดใน PPA 

อยู่ในระหว่าง 
การพฒันา โรงไฟฟ้าพลงัน ้า บรษิทัย่อย สปป.ลาว 6 127.5 

บรษิทัย่อยในต่างประเทศได้รบัสมัปทานจากรฐับาลแห่ง
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (รฐับาลแห่ง
สปป. ลาว) ในการก่อสร้างเป็นเจ้าของ และด าเนิน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้า เพื่อผลิตและขายไฟฟ้า
ให้แก่ EDL สมัปทานดงักล่าวมอีายุ 50 ปี นับจากวนัที่
ในสัญญาสัมปทาน และหลังครบก าหนดบริษัทย่อย
จะต้องโอนกรรมสิทธิใ์นโครงการคืนแก่รัฐบาลแห่ง
สปป.ลาว ตามเงื่อนไขของสัญญาสมัปทานข้างต้น 
บรษิทัย่อยได้ท า PPA กบั EDL โดยสญัญาดงักล่าวมี
อายุ 25 ปีนับจาก COD 
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สญัญาซื้อขายก๊าซ 
 
ก) บริษัทย่อยจ านวน 19 แห่งได้ท าสญัญาซื้อขายก๊าซกับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) โดยสญัญามีอายุ 21 - 25 ปี  

นับจากวนัเริม่ซื้อขาย โดยปรมิาณการซื้อขายและราคาก๊าซใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา ซึง่คู่สญัญาสามารถต่ออายุได้
ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 
 

สญัญาซื้อขายน ้า 
 

ข) บรษิทัย่อยจ านวน 17 แห่งไดท้ าสญัญาซื้อขายน ้ากบัผูข้ายในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อน าน ้ามาใชใ้นการผลติกระแสไฟฟ้า 
สญัญามอีายุ 21 และ 25 ปี และสามารถต่ออายุไดต้ามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

 
สญัญาอืน่ 

 
ค) บริษัทย่อยจ านวน 12 แห่งได้เข้าท าสัญญาซ่อมบ ารุงระยะยาวส าหรับอุปกรณ์โรงไฟฟ้า โดยสญัญามีระยะเวลา  

8 และ 9 ปี นับจากวนัทีเ่ริม่ซื้อขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์และสามารถต่ออายุไดต้ามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 
 
เมื่อวนัที่ 27 กนัยายน พ.ศ. 2561 บรษิัทย่อยแห่งหนึ่งได้ตกลงขยายอายุสญัญาซ่อมบ ารุงระยะยาวส าหรบัอุปกรณ์
โรงไฟฟ้า จากเดมิสญัญามรีะยะเวลา 8 ปี เป็น 22 ปี นับจากวนัที่เริม่ซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยมกีารปรบัมูลค่า
สญัญาดงักล่าวเพิม่ขึน้อกี 270.54 ลา้นโครนสวเีดน และ 87.44 ลา้นบาท 
 
เมื่อวนัที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยสี่แห่งได้ตกลงขยายอายุสญัญาซ่อมบ ารุงระยะยาวส าหรับอุปกรณ์
โรงไฟฟ้า จากเดมิสญัญามรีะยะเวลา 8 ปี เป็น 15 ปี และ 22 ปี นับจากวนัทีเ่ริม่ซื้อขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ โดยมกีาร
ปรบัมลูค่าสญัญาดงักล่าวเพิม่ขึน้อกี 818.62 ลา้นโครนสวเีดน และ 265.21 ลา้นบาท 
 
เมื่อวนัที่ 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยหนึ่งแห่งได้ตกลงขยายอายุสญัญาซ่อมบ ารุงระยะยาวส าหรบัอุปกรณ์
โรงไฟฟ้า จากเดมิสญัญามรีะยะเวลา 8 ปี เป็น 15 ปี นับจากวนัที่เริม่ซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยมกีารปรบัมูลค่า
สญัญาดงักล่าวเพิม่ขึน้อกี 137.33 ลา้นโครนสวเีดน และ 44.16 ลา้นบาท 

 
ง) เมื่อวนัที ่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 บรษิทัย่อยไดต้กลงในสญัญาจะซื้อจะขายทีด่นิรวม 33 สญัญา จากผูจ้ะขายที่ดนิ

จ านวนสองราย โดยสญัญาจะซื้อจะขายที่ดนิดงักล่าวมมีูลค่าที่ดนิรวมทัง้สิ้น 8,277.25 ล้านบาท โดยมวีตัถุประสงค ์
ในการใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั ้งบนพื้นดินจ านวน  
33 โครงการของบรษิทัย่อยในอนาคต โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยดงักล่าวมเีงนิมดัจ าค่าซื้อทีด่นิ
ภายใต้สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินคงเหลือเป็นจ านวนเงินรวม 450.52 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 450.52 ล้านบาท)  
ทัง้นี้บรษิัทย่อยมสีทิธิได้รบัเงินมดัจ าค่าจะซื้อจะขายที่ดนิดงักล่าวคืนจากผู้จะขายหากการซื้อขายที่ดินตามสญัญา
โครงการหนึ่งโครงการใดเช่นนัน้ไม่สามารถไดร้บัการด าเนินการในทา้ยสุด 
 

จ) ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิการไดเ้ขา้ท าสญัญาร่วมลงทุนใหส้ทิธขิายไฟฟ้ากบัองค์การทหารผ่านศกึและสหกรณ์
ภาคการเกษตรภายใต้โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนพื้นดนิส าหรบัหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 เป็นจ านวนรวม 7 โครงการซึ่งมกี าลงัการผลติรวมทัง้สิ้น 30.83 เมกะวตัต์ ภายใต้
สญัญาร่วมลงทุนดงักล่าวกลุ่มกจิการจะตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างและขอ้ก าหนดตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 
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ฉ) เมื่อวนัที ่10 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัย่อยทางตรงแห่งหนึ่งในประเทศลาวไดต้กลงในสญัญาแสดงเจตจ านงในการลงทุน
เพิม่ในบรษิทัย่อยอกีรอ้ยละ 15 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของบรษิทั โดยบรษิทัย่อยทางตรงไดจ้่ายเงนิมดัจ าจ่ายล่วงหน้า
ส าหรบัการลงทุนดงักล่าวเป็นจ านวน 2 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ เทยีบเท่ากบั 60.07 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
(พ.ศ. 2562 : จ านวน 2 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ เทยีบเท่ากบั 60.31 ล้านบาท) (หมายเหตุ 25) ทัง้นี้บรษิทัย่อยทางตรงมสีทิธิ
ไดร้บัเงนิมดัจ า พรอ้มทัง้ดอกเบีย้คนืจากผูจ้ะขาย หากผูจ้ะขายไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

 
ช) เมื่อวนัที ่24 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัย่อยสองแห่งไดต้กลงในสญัญาจะซื้อจะขายทีด่นิรวม 2 สญัญาจากผูจ้ะขายที่ดนิ

รายหนึ่ง โดยสญัญาจะซื้อจะขายทีด่นิดงักล่าวมมีูลค่าทีด่นิรวมทัง้สิ้น 387.15 ลา้นบาท โดยมวีตัถุประสงค์ในการใชท้ี่ดนิ
ดงักล่าวเพื่อการพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนร่วมในอนาคต โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
บรษิทัย่อยสองแห่งดงักล่าวมเีงนิมดัจ าค่าซื้อทีด่นิภายใตส้ญัญาจะซื้อจะขายทีด่นิคงเหลอืเป็นจ านวนเงนิรวม 63.74 ลา้น
บาท (พ.ศ. 2562 : 193.57 ล้านบาท) ทัง้นี้บรษิทัย่อยสองแห่งมสีทิธไิดร้บัเงนิมดัจ าดงักล่าวคนืจากผูจ้ะขายหากการซื้อ
ขายทีด่นิตามสญัญาไม่สามารถไดร้บัการด าเนินการในทา้ยสุด 

 
ซ) ในระหว่างปีพ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยสองแห่งไดต้กลงในสญัญาจะซื้อจะขายทีด่นิจากผูจ้ะขายทีด่นิรายหนึ่ง โดยสญัญาจะ

ซื้อจะขายที่ดินดังกล่าวมีมูลค่าที่ดินรวมทัง้สิ้น 312.00 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อ 
การพฒันาโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วมในอนาคต โดย ณ วันที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อย
สองแห่งดงักล่าวมเีงนิมดัจ าค่าซื้อที่ดนิภายใต้สญัญาจะซื้อจะขายที่ดนิคงเหลือเป็นจ านวนเงินรวม 31.20 ล้านบาท  
(พ.ศ. 2562 : 31.20 ล้านบาท) ทัง้นี้บรษิทัย่อยสองแห่งมสีทิธิได้รบัเงนิมดัจ าดงักล่าวคนืจากผู้จะขายหากการซื้อขาย
ทีด่นิตามสญัญาไม่สามารถไดร้บัการด าเนินการในทา้ยสุด 

 

44 การส่งเสริมการลงทุน 
 
กลุ่มกจิการไดร้บับตัรส่งเสรมิการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (“BOI”) ส าหรบัการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า
และการผลติไอน ้า โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยทัง้สบิเก้าบรษิทัจะไดร้บัสทิธแิละประโยชน์จากการไดร้บัยกเวน้ภาษีและอากรต่างๆ หลาย
ประการตามทีร่ะบุในบตัรส่งเสรมิการลงทุน รวมทัง้การไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธิทีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการที่
ได้รับการส่งเสริมและมีก าหนดเวลา 4 ถึง 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ กิจการที่ได้รับการส่งเสริม 
การลงทุนถูกก าหนดใหป้ฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดทีร่ะบุไวใ้นบตัรส่งเสรมิการลงทุน  
 
รวมไปถงึบรษิทัย่อยห้าแห่งที่ตัง้อยู่ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว บรษิทัย่อยสองแห่งที่ตัง้อยู่ในประเทศเวยีดนาม และ
บริษัทย่อยหนึ่งแห่งที่ตัง้อยู่ในประเทศกัมพูชาได้รบับัตรส่งเสริมการลงทุนจากหน่วยงานที่ส่งเสริมการลงทุนภายในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเวยีดนามและประเทศกมัพูชา ตามล าดบั ส าหรบัการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและลงทุนใน
ธุรกจิพลงังานไฟฟ้าซึง่ไดร้บัสทิธแิละประโยชน์จากการไดร้บัยกเวน้ภาษีและอากรต่างๆ ตามรายละเอยีดในบตัรส่งเสรมิการลงทุนและ
มกี าหนดเวลาตัง้แต่ 3 ถงึ 13 ปีตามหน่วยงานทีเ่ป็นผูอ้อกบตัรส่งเสรมิการลงทุนภายในประเทศของบรษิทัย่อยในแต่ละแห่ง 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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45 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 
 
ก) เมื่อวนัที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company (“DTE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม 

ในประเทศเวยีดนามทีก่ลุ่มกจิการมสีดัส่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 55 และด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ โครงการ DT1 
ก าลงัการผลติ 180 MW และ DT2 ก าลงัการผลติ 240 MW ไดล้งนามในสญัญาแบ่งแยกกิจการกบั DT1 Energy Joint Stock 
Company (“DTE1”) ซึง่ไม่ไดม้คีวามเกี่ยวขอ้งกนั เพื่อด าเนินการโอนสนิทรพัย์สุทธขิองโครงการ DT1 พรอ้มทัง้สญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้าระยะยาวทีม่กี าลงัการผลติ 180 MW ใหแ้ก่ DTE1 ซึ่งคาดว่ากระบวนการโอนสนิทรพัย์สุทธขิองโครงการ DT1 ดงักล่าว
จะแลว้เสรจ็ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 ภายหลงัการโอนสนิทรพัย์สุทธขิองโครงการ DT1 แลว้เสรจ็ กลุ่มกจิการจะมสีดัส่วนได้เสยี
ใน DTE เพิม่ขึน้จากเดมิรอ้ยละ 55 เป็นรอ้ยละ 96.25 โดยทีก่ าลงัการผลติตามสดัส่วนการถอืหุน้ยงัคงเดมิที ่231 MW  

 
ข) เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 บริษัทได้เข้าลงทุนใน บริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จ ากัด (“UVBGP”) ในสัดส่วนได้เสีย 

รอ้ยละ 45 โดยการซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ UVBGP จ านวน 2,250,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิ
รวมทัง้สิน้ 22.5 ลา้นบาท การเขา้ลงทุนดงักล่าวท าให ้UVBGP มสีถานะเป็นบรษิทัร่วมของกลุ่มกจิการ 
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