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ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
(บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และผลการ
ด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิ้นสุด 
วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุด 

วนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึ่งประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัและหมายเหตุ 

เรือ่งอื่น ๆ 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของข้าพเจ้า ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอิสระ  
จากกลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชีในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น  ๆ  
ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ขา้พเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์  
ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจ้า  ทัง้นี้ ขา้พเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็ 
แยกต่างหากส าหรบัเรือ่งเหล่านี้  



 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

การแบง่แยกกิจการของบริษทัย่อยทางอ้อม  
  

อา้งถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4.1 การบญัชสี าหรบั
งบการเงนิรวม ขอ้ 7 ประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญัและการใช้
ดุลยพนิิจ และหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 16 เงนิลงทุนใน
บรษิทัยอ่ย 
 

เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 Dau Tieng Tay Ninh Energy 
Joint Stock Company (“DTE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมใน
ประเทศเวียดนาม ที่กลุ่มกิจการถือส่วนได้เสียร้อยละ 55 
ด าเนินการแบ่งแยกกิจการภายใต้สญัญาแบ่งแยกกิจการกบั 
Energy Joint Stock Company (“DTE1”) ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้
ขึ้นใหม่โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุมของ DTE แล้วเสร็จ 
โดย DTE ตกลงโอนสินทรัพย์สุทธิของโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ DT1 พร้อมทัง้สญัญาซื้อขายไฟฟ้าที่มี
ก าลงัการผลติ 180 เมกะวตัต์ ของ DTE ใหก้บั DTE1 เพื่อแลก
กบัการเพิม่ขึน้ของสว่นไดเ้สยีรอ้ยละ 41.25 ใน DTE  
 
นอกจากนี้ ไดม้กีารก าหนดเงื่อนไขเฉพาะส าหรบัการแบ่งแยก
สถานีไฟฟ้ายอ่ยของ DTE โดยการอนุญาตให ้DTE1 ยงัคงสามารถ
ใช้งานสถานีไฟฟ้าย่อยเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของ 
DT1 ต่อไปไดโ้ดยไมม่คี่าใชจ้่าย เพื่อแลกกบัสดัสว่นความเป็น
เจา้ในสถานีไฟฟ้ายอ่ยทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 41.25 
 

ผูบ้รหิารพจิารณาว่ารายการนี้ถอืเป็นการเปลีย่นแปลงสดัส่วน
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมภายใต้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบัที่ 10 เรื่องงบการเงนิรวม ผลต่าง
ระหว่ างการปรับปรุ งมูลค่ าตามบัญชีของส่วนได้ เสีย 
ที่ไม่มอี านาจควบคุมกบัมูลค่ายุติธรรมของสิง่ตอบแทนที่จ่าย 
ถกูรบัรูใ้นสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 
 

ข้าพเจ้าให้ความส าคญักบัการตรวจสอบรายการนี้เนื่องจาก
ความซบัซ้อนของเงื่อนไขในการแบ่งแยกกิจการ และมูลค่า
ของสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซึ่งเป็นจ านวนทีม่สีาระส าคญั เงื่อนไข
ในสญัญาตอ้งใชก้ารตคีวามและการวเิคราะหท์ีส่ าคญั และการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์สุทธิของ DT1 รวมถึง
มูลค่ายุตธิรรมของสทิธใินการใช้สถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งถือรวม
เป็นสิ่งตอบแทนที่โอนให้นัน้ อาศัยดุลยพินิจของผู้บริหาร 
ในการก าหนดขอ้มลูและขอ้สมมตฐิานในวธิกีารประเมนิมลูค่า 
รวมถงึอตัราคดิลดทีใ่ช ้
 

ขอ้มลูและขอ้สมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้นการประเมนิมลูค่ายุตธิรรม 
ได้แก่ อตัราค่าไฟฟ้า ก าลงัการผลติของโรงไฟฟ้า อตัราการ
เตบิโต ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน โครงสรา้งเงนิทุน และอตัรา 
คดิลดทีใ่ชก้บัประมาณการกระแสเงนิสด 

วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้ส าหรบัเรือ่งดงักล่าวประกอบดว้ย 

- ท าความเข้าใจเงื่อนไขต่างๆ ของสญัญาแบ่งแยกกิจการ
เพื่อประเมินความเหมาะสมของวิธีการบัญชีที่ผู้บริหาร
พิจารณาว่ารายการแบ่งแยกกิจการดังกล่าวเป็นการ
เปลี่ยนแปลงสดัส่วนของส่วนได้เสยีที่ไม่มอี านาจควบคุม
ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่10 

- ให้ผู้เชี่ยวชาญของข้าพเจ้าสอบทานความเหมาะสมและ
ความสมเหตุสมผลของวิธีการที่ใช้ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรม ตรรกะของวิธีการประเมินและการค านวณ  
การประมาณอัตราคิดลดและปัจจัยในการคิดลด โดย
เปรียบเทียบกับข้อมูลของผู้เล่นรายอื่นในอุตสาหกรรมที่
เปรยีบเทยีบกนัได ้

- ประเมนิความสมเหตุสมผลของขอ้มลูและขอ้สมมตฐิานหลกั 
ทีใ่ชใ้นการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของมูลค่าของสิง่ตอบแทน 
ทีจ่่าย โดยเปรยีบเทยีบกบัสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้มลูในอดตี
ของ DT1 และขอ้มูลในตลาดของอุตสาหกรรมที่เปรยีบเทยีบ
กนัได ้

- ท าความเข้าใจและประเมินวิธีการของผู้บริหารส าหรับ 
การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของสทิธใินการใชส้ถานีไฟฟ้าย่อย
ทีใ่หแ้ก่ DTE1 

- ทดสอบการค านวณรายการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี 
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  รวมถึงผลต่าง 
จากมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีจ่่ายทีบ่นัทกึอยูใ่นส่วน
ของเจา้ของ 

- ประเมนิความเหมาะสมและความเพยีงพอของการเปิดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
รายการนี้  

จากการปฏิบัติงานข้างต้น  ข้าพเจ้าไม่พบข้อสังเกตที่มี
สาระส าคัญในวิธีการทางบัญชีที่ใช้และการเปิดเผยข้อมูล
ส าหรบัรายการแบ่งแยกกจิการดงักล่าว นอกจากนี้ ขอ้มูลและ
ข้อสมมติฐานหลกัที่ผู้บรหิารใช้ในการประเมนิมูลค่ายุติธรรม 
ของสิง่ตอบแทนทีจ่่ายมคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัฐานทีม่ ี

 

  
  



 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
บริษทัร่วมและการร่วมค้า 
 

 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ประมาณการ 
ทางบัญชีที่ส าคญัและการใช้ดุลยพินิจ หมายเหตุประกอบ 
งบการเงนิขอ้ 16 เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย และหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิขอ้ 17 เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมเีงนิลงทุนในบรษิทั
ย่อย บรษิัทร่วมและการร่วมค้าในจ านวนที่เป็นสาระส าคญั 
ผู้บริหารได้ประเมนิถึงการมอียู่ของข้อบ่งชี้การด้อยค่าของ
ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และการร่วมคา้ดงักล่าว 
อยา่งน้อยทุกปี 

ขา้พเจ้าให้ความส าคญักบัการตรวจสอบรายการนี้เนื่องจาก
การประเมนิถงึการมอียู่ของขอ้บ่งชีก้ารดอ้ยค่าของมูลค่าเงนิ
ลงทุนนัน้อาศัยดุลยพินิจ ในกรณีที่เกิดข้อบ่งชี้การด้อยค่า 
กระบวนการและวธิกีารในการก าหนดมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บั
คืนยงัขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐานซึ่งอาศยัการใช้ดุลยพินิจของ
ผูบ้รหิาร 

มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืค านวณจากมูลค่ายุตธิรรมหกัด้วย
ต้นทุนในการจ าหน่าย ข้อมูลและข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ 
ในการประมาณมูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสดในอนาคต 
ไดแ้ก่ อตัราค่าไฟฟ้า ก าลงัการผลติของโรงไฟฟ้า อตัราการเตบิโต 
ราคาวตัถุดบิ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โครงสร้างเงนิทุน 
และอตัราคดิลด 

จากการประเมนิของผูบ้รหิาร มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืสูงกว่า
มลูคา่ตามบญัชขีองเงนิลงทุน และไมไ่ดร้บัรูก้ารดอ้ยคา่ 

 

วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้ส าหรบัเรือ่งดงักล่าวประกอบดว้ย 

- สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับสภาวะตลาดในปัจจุบันและ
สถานะของบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และกจิการรว่มคา้แต่ละแห่ง 
เพือ่ประเมนิขอ้บ่งชีก้ารดอ้ยคา่ทีอ่าจเกดิขึน้ 

- ให้ผู้เชี่ยวชาญของข้าพเจ้าสอบทานความเหมาะสมและ
ความสมเหตุสมผลของวิธีการที่ใช้ในการประเมนิมูลค่า 
ตรรกะของวธิกีารประเมนิและการค านวณ การประมาณ
อตัราคดิลดและปัจจยัในการคดิลด โดยเปรยีบเทยีบกบั
ขอ้มลูของผูเ้ล่นรายอื่นในอุตสาหกรรมทีเ่ปรยีบเทยีบกนัได ้

- ประเมินความสมเหตุสมผลของข้อมูลและข้อสมมติฐาน
หลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดย
เปรยีบเทยีบกบัสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้มลูในอดตี และขอ้มลู
ในตลาดของอุตสาหกรรมทีเ่ปรยีบเทยีบกนัได ้

- ทดสอบการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิานหลกั
เพื่อประเมนิว่าปัจจยัใดมคีวามอ่อนไหวต่อมูลค่าทีค่าดว่า
จะได้รับคืน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากช่วงของ
ผลลพัธท์ีเ่ป็นไปได ้

- ประเมนิความเหมาะสมและความเพยีงพอของการเปิดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
รายการนี้  

จากการปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าไม่พบข้อสังเกตที่มี
สาระส าคญัในการประเมินข้อบ่งชี้การด้อยค่าของผู้บริหาร 
นอกจากนี้ ข้อมูลและข้อสมมติฐานหลกัที่ผู้บรหิารใช้ในการ
ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมีความสอดคล้องกับ
หลกัฐานทีม่ ี

  

  



 

ข้อมูลอ่ืน  
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชือ่มัน่ต่อ
ขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่า
ขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามกีารแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้อง 
สือ่สารเรือ่งดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามทีค่วร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกจิการและ
บรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี
ส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกจิการและบรษิทั หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและ
บรษิทั 
  



 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง   
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิ 
อนัเป็นสาระส าคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด  และถือว่ามสีาระส าคญั 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ  หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจ 
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่ง
เหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่ง 
ทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด 
เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดง
ขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไมใ่ชเ่พือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ทีไ่ดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยั
อย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยให้ขอ้สงัเกตถงึการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที่เกี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของ
ขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชี
ของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ าให้มกีารน าเสนอขอ้มูล 
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

• ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิของกิจการภายในกลุ่มหรอืกิจกรรม  
ทางธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุม 
ดูแลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 

  



 

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ าคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้
วางแผนไว้ ประเดน็ที่มนีัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที่มนีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ 
ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอก
อาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 

จากเรือ่งทีส่ ือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรือ่งต่าง ๆ ทีม่นียัส าคญัทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ 
ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไมค่วรสื่อสารเรือ่งดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่
จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
บญุเลิศ  กมลชนกกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339 
กรุงเทพมหานคร 
24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 
 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 9 25,706,533,859 19,110,324,827 6,220,134,838 2,205,278,800
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิถอน
ภายในหนึ่งปี 10 728,841,382 396,950,590 - -

เงนิฝากประจ าทีค่รบก าหนดเกนิกวา่ 3 เดอืน 1,338,668,948 882,186,106 100,000,000 300,000,000
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธิ 11 8,983,094,876 6,818,112,029 4,297,776,458 3,692,173,857
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการอื่น 13 1,291,767,550 562,544,732 116,364,150 104,535,900
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 40.5 921,989,584 168,551,705 2,465,648,041 8,679,067,296
สว่นของเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการอื่น
ทีถ่งึก าหนดรบัช าระภายในหนึ่งปี - 70,132,459 - 70,132,459

สว่นของเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั
ทีถ่งึก าหนดรบัช าระภายในหนึ่งปี 40.6 - - 1,043,570,234 453,570,234

อะไหลแ่ละวสัดุส ารองคลงั - สทุธิ 14 971,266,538 1,032,958,084 112,949 -
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 5 51,491,355 14,340,364 - -
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 15 1,064,730,580 822,758,169 139,349,583 103,211,690

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 41,058,384,672 29,878,859,065 14,382,956,253 15,607,970,236

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิถอน
เกนิกวา่หนึ่งปี 10 - 124,112,579 - -

เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการอื่น - 20,867,541 - 20,867,541
เงนิใหกู้ร้ะยะยาวกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 40.6 225,529,361 - 25,402,101,362 26,235,758,461
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 16 - - 10,569,495,318 9,597,688,941
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 17 (ก) 2,293,227,562 564,928,519 1,822,500,000 -
เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 17 (ข) 605,664,501 500,328,076 582,372,516 533,070,232
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 18 10,148,615 4,902,251 - -
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 19 84,803,806,649 80,300,238,167 1,632,926,724 648,568,962
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 20 1,365,937,868 1,175,768,076 111,663,174 118,529,861
คา่ความนยิม 21 1,169,902,531 1,169,902,531 - -
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 22 12,417,252,023 11,779,173,890 582,725,000 541,343,321
เงนิมดัจ าคา่ซื้อทีด่นิ 41.4 (ง), (ช), (ซ), (ฌ) 428,444,995 545,462,805 - -
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 5 121,966,754 418,118,213 - -
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 23 308,501,872 252,575,076 9,236,414 9,138,279
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 24 4,388,794,481 3,960,642,752 364,983,120 805,885,465

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 108,139,177,212 100,817,020,476 41,078,003,628 38,510,851,063

รวมสินทรพัย์ 149,197,561,884 130,695,879,541 55,460,959,881 54,118,821,299

กรรมการ _____________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 26 750,000,000 15,040,160,004 - 9,134,862,014
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 25 5,690,521,852 5,641,053,202 435,513,826 392,325,361
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น 42,497,746 39,605,258 42,497,746 39,605,258
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - สทุธิ 26 2,699,753,000 1,336,452,601 - -

สว่นของหุน้กูท้ ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - สทุธิ 27 1,898,226,767 3,697,280,530 - 2,699,053,763
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั
ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 40.7 1,104,500,000 671,500,000 - -

สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 76,724,051 85,676,604 7,588,400 11,446,767

หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 5 5,300,266 14,255,347 - -
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 114,114,392 133,994,984 - -
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 341,977,847 333,173,618 26,700,281 33,601,439

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 12,723,615,921 26,993,152,148 512,300,253 12,310,894,602

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เจา้หนี้คา่ก่อสรา้งทีค่รบก าหนดช าระเกนิกวา่หนึ่งปี 491,507,479 - 491,507,479 -
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธิ 26 51,020,301,146 29,138,437,796 3,000,000,000 3,000,000,000
หุน้กู ้- สทุธิ 27 38,220,576,623 28,117,574,744 25,437,388,450 13,436,159,811
เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 40.7 - 1,104,500,000 - -
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 1,106,209,754 861,838,428 95,889,850 100,386,690
หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 5 2,568,134,364 3,439,393,066 - -
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 23 329,719,144 381,774,761 - -
ประมาณการหนี้สนิข ัน้ต ่าทีต่อ้งจ่าย
ตามสญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้า 282,000,961 291,759,526 227,707,086 235,642,229

ประมาณการหนี้สนิการรื้อถอนสนิทรพัย์ 758,400,885 347,550,475 - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28 477,912,406 451,947,481 46,182,069 45,691,395
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 403,671,549 263,868,888 - -

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 95,658,434,311 64,398,645,165 29,298,674,934 16,817,880,125

รวมหน้ีสิน 108,382,050,232 91,391,797,313 29,810,975,187 29,128,774,727

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ (ต่อ)

ส่วนของเจา้ของ

ทุนเรอืนหุน้ 29
ทุนจดทะเบยีน 
หุน้สามญั 2,700,000,000 หุน้ 
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 2 บาท 5,400,000,000 5,400,000,000 5,400,000,000 5,400,000,000

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

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 29 9,644,039,948 9,644,039,948 9,644,039,948 9,644,039,948
หุน้กูด้อ้ยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน 30 7,951,674,002 7,951,674,002 7,951,674,002 7,951,674,002
ทุนส ารองอื่น - การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 5,122,900 5,122,900 2,406,000 2,406,000
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 31 523,357,113 411,704,957 523,357,113 411,704,957
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 7,247,690,487 6,656,743,452 2,314,707,631 1,766,421,665

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (1,114,527,372) (2,412,816,291) - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 29,471,157,078 27,470,268,968 25,649,984,694 24,990,046,572
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 11,344,354,574 11,833,813,260 - -

รวมส่วนของเจา้ของ 40,815,511,652 39,304,082,228 25,649,984,694 24,990,046,572

รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 149,197,561,884 130,695,879,541 55,460,959,881 54,118,821,299

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 32 46,545,547,124 43,974,377,335 542,298,142 532,292,653
รายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 82,781,923 112,476,883 - -

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 46,628,329,047 44,086,854,218 542,298,142 532,292,653

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (37,860,781,437) (34,752,539,525) (327,001,973) (376,968,404)
ตน้ทุนการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (73,846,500) (95,735,249) - -

รวมต้นทนุขายและการให้บริการ (37,934,627,937) (34,848,274,774) (327,001,973) (376,968,404)

ก าไรขัน้ต้น 8,693,701,110 9,238,579,444 215,296,169 155,324,249
รายไดอ้ืน่ 33 187,907,197 250,811,984 2,880,962,244 2,832,960,201
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (1,672,937,149) (2,038,842,963) (374,556,829) (542,601,984)
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น 756,097,342 (333,950,292) 632,235,797 (214,917,560)
ตน้ทุนทางการเงนิ 35 (4,293,451,971) (3,186,435,085) (1,120,992,394) (687,906,882)
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 17 (ก), (ข) 44,055,284 58,342,077 - -

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 3,715,371,813 3,988,505,165 2,232,944,987 1,542,858,024
ภาษเีงนิได้ 36 (298,174,917) (233,029,355) 98,135 2,711,079

ก าไรส าหรบัปี 3,417,196,896 3,755,475,810 2,233,043,122 1,545,569,103

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืน :
รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไร
หรอืขาดทุนในภายหลงั
การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของ
สญัญาอนุพนัธเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่ง - สทุธจิากภาษี (137,409,563) (1,310,932,080) - -

การจดัประเภทรายการจากส ารองรายการ
ป้องกนัความเสีย่งไปยงัก าไรขาดทุน - สทุธจิากภาษี 778,978,996 649,845,194 - -

สว่นแบ่งก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน่จากเงนิลงทุน
ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 17 (ก), (ข) 46,233,006 (12,843,672) - -

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ 1,054,099,589 (1,951,281) - -

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 5,159,098,924 3,079,593,971 2,233,043,122 1,545,569,103

การแบง่ปันก าไร
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 2,275,704,191 2,174,758,666 2,233,043,122 1,545,569,103
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 1,141,492,705 1,580,717,144 - -

3,417,196,896 3,755,475,810 2,233,043,122 1,545,569,103

การแบง่ปันก าไรเบด็เสรจ็รวม
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 3,678,482,764 1,749,473,564 2,233,043,122 1,545,569,103
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 1,480,616,160 1,330,120,407 - -

5,159,098,924 3,079,593,971 2,233,043,122 1,545,569,103

ก าไรต่อหุ้น (บาท)

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 37 0.72 0.68 0.70 0.44

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

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

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

บาท

ส ารองหุ้น

เพ่ือโครงการ การเปล่ียนแปลง

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ผลประโยชน์ ทนุส ารองอ่ืน จดัสรรแล้ว ส ารองรายการ ส่วนแบง่ขาดทนุ ส่วนได้เสีย รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียท่ี

ทนุท่ีออกและ ส่วนเกินมลูค่า ท่ีมีลกัษณะ พนักงานโดย - การจา่ยโดย - ส ารองตาม การแปลง ป้องกนั เบด็เสรจ็อ่ืนจาก ของบริษทัใหญ่ อ่ืนของส่วน ผู้เป็นเจา้ของของ ไม่มีอ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว หุ้นสามญั คล้ายทนุ ใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ค่างบการเงิน ความเส่ียง การร่วมค้า ในบริษทัย่อย ของเจา้ของ บริษทัใหญ่ ควบคมุ เจา้ของ

ยอดคงเหลือต้นปี วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563

- ตามท่ีรายงานไว้เดิม 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

ผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิใหม่มาถอืปฏบิตัคิร ัง้แรก - - - - - - (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 วนัท่ี 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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ

ส าหรบัปี พ.ศ. 2563

ส ารองหุน้เพือ่โครงการผลประโยชน์พนกังาน

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

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - - 38,924,724 - - - - - - - 38,924,724 - 38,924,724

การครบก าหนดตามเงือ่นไขบรกิารของ

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 156,806,400 (156,806,400) - - - - - - - - - -

การซื้อเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - - 774,552,469 774,552,469

การเพิม่ทนุของบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - - 288,123,264 288,123,264

ส ารองตามกฎหมาย 31 - - - - - 77,278,455 (77,278,455) - - - - - - - -

การเปลีย่นแปลงสว่นไดเ้สยี

ของบรษิทัใหญ่ในบรษิทัยอ่ย 39 - - - - - - - - - 19,978,992 19,978,992 19,978,992 180,021,008 200,000,000

ดอกเบี้ยจ่ายหุน้กูด้อ้ยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - - (401,095,891) - - - - - (401,095,891) - (401,095,891)

เงนิปันผล 38 - - - - - - (964,553,000) - - - - - (964,553,000) - (964,553,000)

เงนิปันผลของบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - - (477,660,585) (477,660,585)

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - - - - 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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ

ก าไรสะสม ขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน

ยอดคงเหลือส้ินปี วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

บาท

ส่วนแบ่งขาดทุน การเปล่ียนแปลง

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ทุนส ารองอ่ืน จดัสรรแล้ว ส ารองรายการ เบด็เสรจ็อ่ืนจาก ส่วนได้เสีย รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียท่ี

ทุนท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ท่ีมีลกัษณะ - การจ่ายโดย - ส ารองตาม การแปลง ป้องกนั บริษทัร่วมและ ของบริษทัใหญ่ อ่ืนของส่วน ผู้เป็นเจ้าของของ ไม่มีอ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว หุ้นสามญั คล้ายทุน ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ค่างบการเงิน ความเส่ียง การร่วมค้า ในบริษทัย่อย ของเจ้าของ บริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นปี วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ

ส าหรบัปี พ.ศ. 2564

การซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - - - - - - - - - 58,290,721 58,290,721

การเพิม่ทุนของบรษิทัย่อย - - - - - - - - - - - - 379,312,725 379,312,725

ส ารองตามกฎหมาย 31 - - - - 111,652,156 (111,652,156) - - - - - - - -

การเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สยี

ของบรษิทัใหญ่ในบรษิทัย่อย 16 - - - - - - - - - (104,489,654) (104,489,654) (104,489,654) (1,830,222,620) (1,934,712,274)

ดอกเบี้ยจ่ายหุน้กูด้อ้ยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน - - - - - (400,000,000) - - - - - (400,000,000) - (400,000,000)

เงนิปันผล 38 - - - - - (1,173,105,000) - - - - - (1,173,105,000) - (1,173,105,000)

เงนิปันผลของบรษิทัย่อย - - - - - - - - - - - - (577,455,672) (577,455,672)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - - - 2,275,704,191 1,004,923,403 351,622,164 46,233,006 - 1,402,778,573 3,678,482,764 1,480,616,160 5,159,098,924

5,213,800,000 9,644,039,948 7,951,674,002 5,122,900 523,357,113 7,247,690,487 164,885,613 (1,070,198,561) (6,049,217) (203,165,207) (1,114,527,372) 29,471,157,078 11,344,354,574 40,815,511,652

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ก าไรสะสม

ยอดคงเหลือส้ินปี วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

บาท

ส ารองหุ้นเพ่ือโครงการ

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ผลประโยชน์ ทนุส ารองอ่ืน จดัสรรแล้ว

ทนุท่ีออกและ ส่วนเกินมลูค่า ท่ีมีลกัษณะ พนักงานโดย - การจ่ายโดย - ส ารองตาม รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว หุ้นสามญั คล้ายทนุ ใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นปี วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ตามท่ีรายงานไว้เดิม 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

ผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัคิร ัง้แรก - - - - - - (1,911,169) (1,911,169)

ยอดคงเหลือต้นปี วนัท่ี 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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรบัปี พ.ศ. 2563

ส ารองหุน้เพือ่โครงการผลประโยชน์พนกังานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 108,800 - - - 108,800

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - - 19,330,662 - - 19,330,662

การครบก าหนดตามเงือ่นไขบรกิารของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 76,992,000 (76,992,000) - - -

ดอกเบี้ยจ่ายหุน้กูด้อ้ยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน - - - - - - (401,095,891) (401,095,891)

ส ารองตามกฎหมาย 31 - - - - - 77,278,455 (77,278,455) -

เงนิปันผล 38 - - - - - - (964,553,000) (964,553,000)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - - - - 1,545,569,103 1,545,569,103

ยอดคงเหลือส้ินปี วนัท่ี 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

ยอดคงเหลือต้นปี วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรบัปี พ.ศ. 2564

ดอกเบี้ยจ่ายหุน้กูด้อ้ยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน - - - - - - (400,000,000) (400,000,000)

ส ารองตามกฎหมาย 31 - - - - - 111,652,156 (111,652,156) -

เงนิปันผล 38 - - - - - - (1,173,105,000) (1,173,105,000)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - - - - 2,233,043,122 2,233,043,122

ยอดคงเหลือส้ินปี วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 5,213,800,000 9,644,039,948 7,951,674,002 - 2,406,000 523,357,113 2,314,707,631 25,649,984,694

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 3,715,371,813 3,988,505,165 2,232,944,987 1,542,858,024

รายการปรบัปรงุ

- ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 34 5,139,057,525 5,494,097,027 97,739,325 102,928,524

- ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืและหุน้กูร้อตดับญัชี 35 50,103,267 41,649,454 16,705,476 15,695,136

- ตดัจ าหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย - 20,941,220 19,461,699 7,436,808

- ค่าเผือ่ขาดทุนของสนิทรพัย์ทางการเงนิ - 26,304,897 - 26,304,897

- การปรบัปรงุมลูค่ายุตธิรรมสญัญาอนุพนัธ์ (1,309,383) (46,455,333) - -

- ค่าเผือ่อะไหลแ่ละวสัดุส ารองคลงัเคลือ่นไหวชา้ 14,19 57,960,430 57,960,430 - -

- ก าไรจากการขายและตดัจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 22,069,066 (1,258,504) (177,893) (526,842)

- ดอกเบีย้รบั 33 (115,117,402) (192,100,125) (1,324,958,004) (975,342,190)

- ดอกเบีย้จ่าย 3,311,512,822      3,229,594,552      910,457,797 673,820,151

- ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 28 53,382,763 56,235,417 3,525,603 13,599,570

- ค่าใชจ่้ายพนกังานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - 27,947,744 - 3,808,035

- ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ 501,679,037 242,078,440 (433,519,466) 214,855,644

- เงนิปันผลรบั 33 - - (1,359,664,202) (1,706,686,991)

- ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 17 (ก), (ข) (44,055,284) (58,342,077) - -

- ก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระ (13,211,444) - - -

- รายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (8,935,423) (112,476,883) - -

การเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีน

- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น (2,017,864,027) 1,133,517,337 (241,772,955) (494,095,618)

- อะไหลแ่ละวสัดุส ารองคลงั (79,232,058) (34,108,951) (112,949) -

- สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น (139,390,947) 26,495,832 (19,909,390) (50,948,946)

- สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น (195,323,341) (890,330,771) 137,159,333 (786,260,265)

- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 58,351,126 (6,109,780,170) (107,231,487) 23,804,043

- หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 14,848,000 27,573,231 (6,901,159) 22,429,648

- ประมาณการหนี้สนิข ัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายตามสญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้า (19,578,218) (19,716,231) (15,708,056) (15,818,788)

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28 (27,625,162) (12,938,963) (3,034,929) (44,177)

- หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น (43,893,109) (9,371,444) - -

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนินงาน 10,218,800,051 6,886,021,294 (94,996,270) (1,382,183,337)

- เงนิสดรบัดอกเบีย้ 74,154,471 185,544,642 554,713,410 198,821,681

- เงนิสดรบัภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย - 2,855,592 - -

- เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได้ (464,724,498) (294,117,626) (16,228,502) (7,534,775)

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนินงาน 9,828,230,024 6,780,303,902 443,488,638 (1,190,896,431)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิถอนเพิม่ขึน้ (207,778,213) (107,478) - -

เงนิฝากประจ าทีค่รบก าหนดเกนิกวา่ 3 เดอืนลดลง(เพิม่ขึน้) (456,482,842) 1,227,593,966 200,000,000 (298,987,177)

เงนิสดรบัช าระคนืจากเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 40.5 - 73,188,000 12,979,573,443 268,761,919

เงนิสดจ่ายเพื่อใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 40.5 (529,528,489) (23,466,705) (6,237,209,360) (8,273,211,163)

เงนิสดรบัช าระคนืจากเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 40.6 12,000,000 - 2,422,341,944 363,570,234

เงนิสดจ่ายเพื่อใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 40.6 (44,160,000) - (2,329,756,032) (8,018,583,296)

เงนิสดรบัช าระคนืจากเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการอื่น 91,000,000 114,000,000 91,000,000 114,000,000

เงนิสดจ่ายเพื่อใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการอื่น (1,061,783,333) (88,252,200) - -

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีถ่อืเป็นการซือ้สนิทรพัย์

- สุทธจิากเงนิสดทีไ่ดม้า 16 (143,229,190) - - -

เงนิสดจ่ายเพื่อเพิม่เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 16 - - (971,805,738) (23,310,000)

เงนิสดจ่ายเพื่อลงทุนในบรษิทัรว่ม 17 (ก) (1,940,279,900) - (1,822,500,000) -

เงนิสดรบัจากการลดทุนของบรษิทัรว่ม 17 (ก) 201,217,573 234,789,799 - -

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 17 (ข) (14,967,427) (10,694,400) (8,217,427) (10,694,400)

เงนิสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกจิ - สุทธจิากเงนิสดทีไ่ดม้า 39 - (1,699,879,684) - -

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (10,183,399,609) (15,205,867,272) (24,709,586) (27,585,816)

เงนิสดจ่ายดอกเบีย้เพื่อซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (318,546,604) (74,158,556) (20,508,439) -

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (229,708,522) (167,579,619) (8,044,253) (14,267,497)

6,561,839 7,324,290 771,028 3,357,267

เงนิสดจ่ายมดัจ าเพื่อซือ้ทีด่นิ (25,483,025) (63,743,105) - -

เงนิปันผลรบั 54,264,647 247,251,119 1,486,663,938 2,020,689,361

เงนิสดรบัช าระคนืเงนิมดัจ าค่าซือ้ทีด่นิ 142,500,000 - - -

เงนิสดจ่ายเพื่อการพฒันาโครงการ (678,568,547) (1,209,241,581) - -

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (15,326,371,642) (16,638,843,426) 5,757,599,518 (13,896,260,568)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุนในบรษิทัย่อย 379,347,564 247,500,000 - -

เงนิสดจ่ายเพื่อการแบ่งแยกกจิการของบรษิทัย่อยทางออ้ม (292,558,795) - - -

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายส่วนไดเ้สยีโดยไม่สญูเสยี

การควบคุมในบรษิทัย่อย 39 - 200,000,000 - -

เงนิสดจ่ายเพื่อการซือ้ส่วนไดเ้สยีโดยไม่สญูเสยี

การควบคุมในบรษิทัย่อย (135,394,211) - - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 1,776,725,115 15,209,452,453 - 9,140,139,184

เงนิสดจ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (16,342,870,892) (3,000,000,000) (9,140,139,184) (3,000,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 26 26,149,663,262 3,163,342,580 - 3,000,000,000

เงนิสดจ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 26 (1,607,161,853) (1,098,945,633) - -

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 27 12,000,000,000 2,000,000,000 12,000,000,000 2,000,000,000

เงนิสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุน้กู้ 27 (3,699,990,000) (2,699,990,000) (2,700,000,000) (500,000,000)

เงนิสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืและหุน้กู้ (401,557,043) (74,281,014) (14,530,600) (2,514,500)

เงนิสดจ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 41.7 (671,500,000) (608,500,000) - -

เงนิสดจ่ายหนี้สนิตามสญัญาเช่า (119,549,156) (260,058,850) (12,277,618) (22,204,313)

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (1,173,105,000) (964,553,000) (1,173,105,000) (964,553,000)

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (575,286,864) (725,456,349) - -

เงนิสดจ่ายดอกเบีย้หุน้กูด้อ้ยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน (400,000,000) (401,095,891) (400,000,000) (401,095,891)

เงนิสดจ่ายดอกเบีย้ (3,077,298,399) (3,225,594,748) (777,310,806) (661,594,313)

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 11,809,463,728 7,761,819,548 (2,217,363,208) 8,588,177,167

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 6,311,322,110 (2,096,719,976) 3,983,724,948 (6,498,979,832)

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

ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 284,886,922 45,874,815 31,131,090          (1,006,295)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี 25,706,533,859 19,110,324,827 6,220,134,838 2,205,278,800

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ข้อมลูเพ่ิมเติม :

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสดทีม่สีาระส าคญั :

เจา้หนี้จากการซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีค่า้งอยู่ ณ วนัสิน้ปี 1,253,500,244      6,869,102,581      617,750,063 5,895,969

การไดม้าซึง่สนิทรพัย์สทิธกิารใช้ 20 298,253,193         487,101,550         983,591 116,982,260

ประมาณการหนี้สนิทีเ่กดิจากการรือ้ถอนสนิทรพัย์ 410,850,410 32,229,876 - -

เจา้หนี้จากการลงทุนในบรษิทัย่อย 16 - 95,151,420          - -

เจา้หนี้จากการลงทุนในการรว่มคา้ 18,093,236 - - -

โอนลกูหนี้อื่นเป็นเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 23,009,753 - - -

โอนอะไหลแ่ละวสัดุส ารองคลงัไปเป็นอาคารและอุปกรณ์ 2,150,479 - - -

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนตามสญัญาสมัปทาน 8,935,423 112,476,883 - -

เงนิปันผลคา้งรบั 11 - - - 126,999,736

เงนิอุดหนุนบรษิทัย่อยภายใตโ้ครงการผลตอบแทนพนกังาน - - - 20,566,995

โอนลกูหนี้อื่นเป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - - -

โอนหนี้สนิเป็นทุน 16 248,359,473 - - -

โอนเงนิมดัจ าทีด่นิไปเป็นทีด่นิ - 346,310,260         - -

โอนเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็น

เงนิจ่ายลว่งหน้าเพื่อการพฒันาโครงการ 37,361,615 41,032,860 - -

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น

- โอนเงนิดาวน์จ่ายลว่งหน้าค่าก่อสรา้งไปเป็นทีด่นิ - 30,270,600          - -

- โอนเงนิจ่ายลว่งหน้าเพื่อการพฒันาโครงการเป็นทีด่นิ 52,782,761          75,422,062          - -

- โอนเงนิจ่ายลว่งหน้าเพื่อการพฒันาโครงการเป็นอาคารและอุปกรณ์ 204,127,289         87,000,000          - -

- โอนเงนิจ่ายลว่งหน้าเพื่อการพฒันาโครงการเป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 74,500,000          - 74,500,000 -

- โอนอุปกรณ์เป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 51,332,436 - - -

โอนทีด่นิไปเป็นอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน 5,246,364 - - -

โอนอาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 286,716,488 - - -

โอนเงนิมดัจ าไปเป็นอาคารและอุปกรณ์ 284,281,313 - 284,281,313         -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีน ดงันี้ : 
 
เลขที ่5 ถนนกรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย 
 
การประกอบการธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มกจิการ”) คอื ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัหน่วยงาน
รฐับาลและผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 
 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อก าหนดภายใต้
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิในการวดัมลูค่าขององคป์ระกอบของงบการเงนิ ยกเวน้
เรือ่งทีอ่ธบิายในนโยบายการบญัชใีนล าดบัต่อไป 
 
การจดัท างบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยก าหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีีส่ าคญัและการใช้
ดุลยพนิิจของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิการเปิดเผยเรื่องการใชดุ้ลยพนิิจ
ของผู้บรหิารหรอืรายการทีม่คีวามซบัซ้อน และรายการเกี่ยวกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณการที่มนีัยส าคญัต่องบการเงนิรวมและ  
งบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 7 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากงบการเงนิตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มี
เนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการ 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคับใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลังวันท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2565 
 
กลุ่มกจิการไมไ่ดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุงใหมด่งัต่อไปนี้มาถอืปฏบิตักิ่อนวนับงัคบัใช้ 
 
ก) การปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะท่ี 2 (การปรบัปรุงระยะท่ี 2) มีการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (TFRS 4) แนวปฏิบติัทางการบญัชี
เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าหรบัธุรกิจประกนัภยั ก าหนดมาตรการผ่อนปรนส าหรบั
รายการทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ รวมถงึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงกระแสเงนิสด 
หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้เมือ่มกีารเปลีย่นอตัราดอกเบีย้อา้งองิ  
 
มาตรการผอ่นปรนทีส่ าคญัของการปรบัปรุงระยะที ่2  ไดแ้ก่ 
 
• เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการก าหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิหรอืหนี้สนิทาง

การเงนิ (รวมถงึหนี้สนิตามสญัญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏริปูอตัราดอกเบี้ยอา้งองิและ เกณฑใ์หม่ทีใ่ช้
ในการก าหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาเทยีบเท่ากบัเกณฑเ์ดมิในเชงิเศรษฐกิจ กจิการจะไม่ตอ้งรบัรูผ้ลก าไรหรอื
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนทนัที ทัง้นี้ กิจการที่เป็นผู้เช่าตาม TFRS 16 ที่มีการ
เปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญาเชา่เนื่องจากการเปลีย่นเกณฑก์ารก าหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื่องจากการปฏริปู
อตัราดอกเบีย้อา้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

• ผอ่นปรนใหก้จิการยงัสามารถใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสีย่งส าหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีทีค่วามสมัพนัธ์
ของการป้องกนัความเสีย่งไดร้บัผลกระทบจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ ทัง้นี้ กจิการยงัคงตอ้งรบัรูส้่วนของ
ความไมม่ปีระสทิธผิล 

 
TFRS 7 ไดก้ าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั 
 
• ลกัษณะและระดบัของความเสีย่งต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 
• กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งเหล่านัน้อยา่งไร 
• ความคบืหน้าของแผนในการเปลี่ยนไปใช้อตัราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น และวธิีการบรหิารจัดการการเปลี่ยนแปลง

ดงักล่าวของกจิการในชว่งการเปลีย่นแปลง 
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4 นโยบายการบญัชี 
 

4.1 การบญัชีส าหรบังบการเงินรวม 
 

(ก) บรษิทัยอ่ย 
 

บรษิทัย่อยหมายถงึกจิการทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิการมอี านาจควบคุม กลุ่มกจิการมอี านาจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิการรบัหรอื 
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามารถใชอ้ านาจเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุนเพือ่ให้
ไดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิการรวมงบการเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิการมอี านาจ 
ในการควบคุมบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิการสญูเสยีอ านาจควบคุมในบรษิทัยอ่ยนัน้  
 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุน โดยต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวกับการซื้อ  
เงนิลงทุนจะถูกรบัรูเ้ป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุนเริม่แรกของเงนิลงทุน 
 

(ข) บรษิทัรว่ม 
 

บรษิทัร่วมเป็นกจิการทีก่ลุ่มกจิการมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัแต่ไม่ถงึกบัมอี านาจควบคุมหรอืมกีารควบคุมร่วม 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มรบัรูโ้ดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิรวม 
 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 
 

(ค) การรว่มการงาน 
 

เงนิลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการด าเนินงานร่วมกนัหรอืการร่วมค้า โดยขึ้นอยู่กบัสทิธแิละภาระ
ผกูพนัตามสญัญาของผูเ้ขา้รว่มการงานนัน้มากกว่าโครงสรา้งรปูแบบทางกฎหมายของการรว่มการงาน 
 

การรว่มคา้ 
 

การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการรว่มคา้เมื่อกลุ่มกจิการมสีทิธใินสนิทรพัยส์ุทธขิองการร่วมการงานนัน้ เงนิลงทุนในการ
รว่มคา้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 
 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในการรว่มคา้บนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 
 

(ง) การบนัทกึเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยี 
 

กลุ่มกจิการรบัรูเ้งนิลงทุนเมือ่เริม่แรกดว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ายซือ้รวมกบัตน้ทุนทางตรงของเงนิลงทุน 
 

กลุ่มกจิการจะรบัรูม้ลูค่าภายหลงัวนัทีไ่ดม้าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ดว้ยส่วนแบ่งก าไรหรอืขาดทุนของ 
ผู้ได้รบัการลงทุนตามสดัส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเ สร็จอื่น ผลสะสมของ 
การเปลีย่นแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้จะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน 
 

เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกจิการในบรษิทัรว่มและการร่วมคา้มมีลูคา่เท่ากบัหรอืเกนิกว่ามลูค่าสว่นไดเ้สยีของกลุ่มกจิการ
ในบรษิทัร่วมและการรว่มคา้นัน้ซึง่รวมถงึส่วนไดเ้สยีระยะยาวอื่น กลุ่มกจิการจะไมร่บัรูส้ว่นแบ่งขาดทุนทีเ่กนิกว่าสว่นไดเ้สยี
ในบรษิทัร่วมและการรว่มคา้นัน้ เวน้แต่กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัหรอืไดจ้่ายเงนิเพือ่ช าระภาระผกูพนัแทนบรษิทัรว่มหรอื
การรว่มคา้  
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(จ) การเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืครองกจิการ 
 

ในกรณีทีก่ลุ่มกจิการยงัคงมอี านาจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิการปฏบิตัติ่อรายการกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม
เช่นเดยีวกนักบัรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของของกลุ่มกจิการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรอืราคาขายจากการเปลีย่นแปลง
สดัสว่นในบรษิทัยอ่ยกบัราคาตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมทีล่ดลงหรอืเพิม่ขึน้ตามสดัส่วนทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปจะถูกรบัรูใ้นสว่นของเจา้ของ 
 

ถ้าสดัส่วนการถอืครองในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ลดลง แต่กลุ่มกจิการยงัคงมอีทิธพิลอย่างมนีัยส าคญัหรอืยงัคงมกีาร
ควบคุมร่วม ก าไรหรอืขาดทุนที่เคยบนัทกึไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นเฉพาะส่วนที่ลดลงจะถูกโอนไปยงัก าไรหรอื
ขาดทุน ก าไรหรอืขาดทุนจากการลดสดัสว่นการถอืครองในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้จะถูกรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน 
 

เมื่อกลุ่มกจิการสูญเสยีอ านาจควบคุม การควบคุมร่วม หรอืการมอีทิธพิลอย่างมนีัยส าคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุ น 
ทีเ่หลอือยู่จะถูกวดัมูลค่าใหม่ดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ส่วนต่างทีเ่กดิขึน้จะถูกรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน มูลค่ายุตธิรรมของเงนิ
ลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริม่แรกในการบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตามสดัส่วนการถอืครองทีเ่หลอือยู่
เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม การรว่มคา้ หรอืสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 

(ฉ) รายการระหวา่งกนัในงบการเงนิรวม 
 

รายการ ยอดคงเหลือ และก าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก ก าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริง  
ในรายการระหว่างกลุ่มกจิการกบับรษิทัร่วมและการร่วมคา้จะถูกตดัออกตามสดัส่วนทีก่ลุ่มกจิการมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม
และการร่วมค้า ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรายการระหว่างกลุ่มกจิการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รายการนัน้  
จะมหีลกัฐานวา่เกดิจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
 

4.2 การรวมธรุกิจ 
 
กลุ่มกจิการถอืปฏบิตัติามวธิซีื้อส าหรบัการรวมธุรกจิทีไ่ม่ใช่การรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนที่โอนให้
ส าหรบัการซือ้ธุรกจิประกอบดว้ย 
 

- มลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หนี้สนิทีก่่อขึน้เพือ่จ่ายช าระใหแ้ก่เจา้ของเดมิ 
- สว่นไดเ้สยีในสว่นของเจา้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิการ 
 

สนิทรพัย์และหนี้สนิที่ระบุได้ที่ได้มา และหนี้สนิที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าเริม่แรกด้วยมูลค่ายุติธรรม  
ณ วนัทีซ่ือ้ 
 

ในการรวมธุรกจิแต่ละครัง้ กลุ่มกจิการมทีางเลอืกทีจ่ะวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมในผูถู้กซื้อดว้ยมลูค่ายุตธิรรม
หรอืดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธขิองผูถู้กซือ้ 
 

ผลรวมของมูลค่าสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหแ้ละมูลค่าของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมในผูถู้กซื้อและมลูค่ายุตธิรรมของส่วนไดเ้สยี 
ในผูไ้ดร้บัการลงทุนซึง่ถอือยูก่่อนการรวมธุรกจิ (ในกรณีทีเ่ป็นการรวมธุรกจิจากการทยอยซื้อ) ในจ านวนทีเ่กนิกว่ามลูค่ายุตธิรรม
ของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้าตอ้งรบัรูเ้ป็นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ด้มา 
จะรบัรูส้ว่นต่างโดยตรงไปยงัก าไรหรอืขาดทุน 
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ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 
 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการซือ้ธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุนในงบการเงนิรวม 
 

การรวมธุรกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ 
 

หากการรวมธุรกจิด าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ มลูค่าส่วนไดเ้สยีทีผู่ซ้ื้อถอือยู่ในผูไ้ดร้บัการลงทุนก่อนหน้าการรวมธุรกจิ
จะถูกวดัมลูคา่ใหมด่ว้ยมลูคา่ยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้ ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการวดัมลูคา่ใหมจ่ะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
 

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั 
 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมในภายหลงัของสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะต้องจ่ายและ/หรอืไดร้บัทีร่บัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัย์หรอื
หนี้สนิ จะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน สิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายซึง่จดัประเภทเป็นสว่นของเจา้ของจะไมม่กีารวดัมลูคา่ใหม่ 

 

4.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

(ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิ 
 

งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทและเป็นสกุลเงนิที่ใช้น าเสนองบ
การเงนิของบรษิทั 
 

(ข) รายการและยอดคงเหลอื 
 

รายการทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที่ เกดิ
รายการ รายการก าไรและรายการขาดทุนทีเ่กดิจากการรบัหรอืจ่ายช าระทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ และทีเ่กดิจากการแปลง
ค่าสนิทรพัย์และหนี้สนิทีเ่ป็นตวัเงนิซึ่งเป็นเงนิตราต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัสิ้นปี ไดบ้นัทกึไวใ้นก าไร
หรอืขาดทุน  
 

เมื่อมกีารรบัรู้รายการก าไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น องค์ประกอบของ
อตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้ว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นดว้ย ในทางตรงขา้มการรบัรู้
ก าไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก าไรหรอืขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดของก าไร
หรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก าไรหรอืขาดทุนดว้ย 
 

(ค) กลุ่มกจิการ 
 

การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบริษัทในกลุ่มกิจการ (ที่มิใช่สกุลเงนิของเศรษฐกิจที่มีภาวะ 
เงินเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่า  
เป็นสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิ ดงันี้ 
• สนิทรพัย์และหนี้สนิที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอตัราปิด ณ วนัที่ในงบแสดง 

ฐานะการเงนิ 
• รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็แปลงคา่ดว้ยอตัราถวัเฉลีย่ และ 
• ผลต่างอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 

ค่าความนิยมและการปรบัมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรพัย์และหนี้สิน 
ของหน่วยงานในต่างประเทศนัน้และแปลงคา่ดว้ยอตัราปิด 
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4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม และ 
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายุไมเ่กนิสามเดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้า 
 

4.5 ลกูหน้ีการค้า 
 

ลกูหนี้การคา้แสดงถงึจ านวนเงนิทีล่กูคา้จะตอ้งช าระส าหรบัการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารตามปกตธิุรกจิ  
 

กลุ่มกจิการรบัรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริม่แรกด้วยจ านวนเงนิของสิง่ตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รบัช าระ ในกรณีที่มี
ส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงนิทีม่นียัส าคญัจะรบัรู้ดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และจะวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่ายเนื่องจากกลุ่มกจิการตัง้ใจทีจ่ะรบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญา 
 

ทัง้นี้ การพจิารณาการดอ้ยคา่ของลกูหนี้การคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 4.7(ฉ) 
 

4.6 อะไหล่และวสัดสุ ารองคลงั 
 

4.6.1 เช้ือเพลิง 
 

เชือ้เพลงิไดแ้ก่ ก๊าซธรรมชาต ิราคาทุนของเชือ้เพลงิค านวณโดยวธิถีวัเฉลีย่เคลื่อนที่ 
 

4.6.2 อะไหล่และวสัดสุ ารองคลงั 
 

อะไหล่และวสัดุส ารองคลงัซึง่มอีายุใชง้านไมเ่กนิ 1 ปี แสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูคา่สุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
ราคาทุนของอะไหล่และวสัดุส ารองคลงัค านวณโดยวธิถีวัเฉลี่ยเคลื่อนที ่ต้นทุนประกอบดว้ยราคาซื้อและค่าใชจ้่ายที่
เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื้อ หกัดว้ยส่วนลดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด กลุ่มกจิการบนัทกึบญัชคี่าเผื่อการเคลื่อนไหวชา้ของ
อะไหล่และวสัดุส ารองคลงัเท่าทีจ่ าเป็น 
 

4.7 สินทรพัยท์างการเงิน 
 

ก) การจดัประเภท 
 

กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหนี้ตามลกัษณะการวดัมูลค่า โดยพจิารณาจาก ก) โมเดลธุรกจิใน
การบรหิารสนิทรพัยด์งักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้เงื่อนไขของการเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย (SPPI) 
หรอืไม ่ดงันี้ 
• รายการทีว่ดัมลูคา่ภายหลงัดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม (ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผา่นก าไรหรอืขาดทุน) และ 
• รายการทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 

กลุ่มกจิการจะสามารถจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหนี้ใหม่กต็่อเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงในโมเดลธุรกจิในการบรหิารสนิทรพัย์
เท่านัน้ 
 

ส าหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกจิการสามารถเลอืก (ซึง่ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได)้ ทีจ่ะวดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสารทุน 
ณ วนัที่รบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
(FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนทีถ่อืไวเ้พือ่คา้จะวดัมลูคา่ดว้ย FVPL เท่านัน้ 
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ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 
 
ในการซื้อหรอืไดม้าหรอืขายสนิทรพัยท์างการเงนิโดยปกต ิกลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายการ ณ วนัทีท่ ารายการคา้ ซึ่งเป็น
วนัทีก่ลุ่มกจิการเขา้ท ารายการซื้อหรอืขายสนิทรพัยน์ัน้  โดยกลุ่มกจิการจะตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิออกเมื่อ
สิทธิในการได้รบักระแสเงินสดจากสินทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค) การวดัมลูคา่ 
 
ในการรบัรู้รายการเมื่อเริม่แรก กลุ่มกจิการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิด้วยมูลค่ายุตธิรรมบวกต้นทุนการท า
รายการซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัยน์ัน้ ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย FVPL กลุ่มกจิการจะ
รบัรูต้น้ทุนการท ารายการทีเ่กีย่วขอ้งเป็นคา่ใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุน 
 
กลุ่มกจิการจะพจิารณาสนิทรพัย์ทางการเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝงในภาพรวมว่าลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้
เงือ่นไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่
 

ง) ตราสารหนี้ 
 
การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหนี้ขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิการในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิ และ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ การวดัมูลค่าสนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหนี้
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี้ 
 
• ราคาทุนตดัจ าหน่าย - สนิทรพัยท์างการเงนิทีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อรบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญาซึง่ประกอบดว้ย

เงนิตน้และดอกเบีย้เท่านัน้ จะวดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย และรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้จากสนิทรพัยท์างการเงนิ
ดงักล่าวตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและแสดงในรายการรายไดอ้ื่น ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการตดัรายการ จะ
รบัรูโ้ดยตรงในก าไรหรอืขาดทุน และแสดงรายการในก าไร/ขาดทุนอื่นพรอ้มกบัก าไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 
รายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่แสดงเป็นคา่ใชจ้่ายในการบรหิารในงบก าไรขาดทุน 

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

กระแสเงนิสดตามสญัญาซึ่งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่านัน้ และ ข) เพื่อขาย จะวดัมูลค่าด้วย FVOCI 
และรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงในมลูค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ยกเวน้ รายการขาดทุน/
ก าไรจากการดอ้ยค่า รายไดด้อกเบีย้ทีค่ านวณตามวธิอีตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ และก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 
จะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน เมื่อกลุ่มกจิการตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว ก าไรหรอืขาดทุนทีร่บัรูส้ะสม
ไวใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถูกโอนจดัประเภทใหมเ่ขา้ก าไรหรอืขาดทุนและแสดงในรายการก าไร/ขาดทุนอื่น 
รายไดด้อกเบีย้จะแสดงในรายการรายไดอ้ื่น รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากเป็นจ านวนทีเ่ป็นสาระส าคญัจะ
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 
• มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน (FVPL) – กลุ่มกจิการจะวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นทีไ่ม่เขา้เงื่อนไข 

การวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรอื FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL โดยก าไรหรอืขาดทุนที่เกิดจากการวดั
มูลค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธใินก าไร/ขาดทุนอื่นในรอบระยะเวลาที่เกดิ
รายการ 
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จ) ตราสารทุน 
 
กลุ่มกิจการวดัมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มกิจการเลือกรบัรู้ก าไร/ขาดทุนจากมูลค่ายุตธิรรม 
ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) กลุ่มกจิการจะไมโ่อนจดัประเภทก าไร/ขาดทุนทีร่บัรูส้ะสมดงักล่าวไปยงัก าไรหรอื
ขาดทุนเมื่อมีการตดัรายการเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวออกไป ทัง้นี้ เงนิปันผลจากเงนิลงทุนในตราสารทุน
ดงักล่าวจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน และแสดงในรายการรายไดอ้ื่น เมือ่กลุ่มกจิการมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนัน้ 
 
การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่าดว้ย FVPL จะรบัรูใ้นรายการก าไร/ขาดทุนอื่น 
ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 
ขาดทุน/กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่จะแสดงรวมอยูใ่นการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรม 
 
กลุ่มกจิการแสดงเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดทะเบยีนและจดัตัง้ในประเทศไทย ซึง่มกีาร
จ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้ของแต่ละรอบระยะเวลารายงาน 
เป็นเงนิลงทุนในตราสารทุน ตามค าชีแ้จงของสภาวชิาชพีบญัช ีณ วนัที ่25 มถิุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การตคีวามเงนิ
ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์หน่วยทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์หน่วยลงทุนกองทุนรวม
โครงสรา้งพืน้ฐาน และหน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดทะเบยีนและจดัตัง้ในประเทศไทย เงนิลงทุน
ในกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานทีก่ลุ่มกจิการมอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระส าคญัถูกจดัประเภทเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
 

ฉ) การดอ้ยคา่ 
 
กลุ่มกจิการใชว้ธิอีย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรบัรูก้ารดอ้ยค่าของลูกหนี้การคา้และสนิทรพัยท์ี่
เกดิจากสญัญา ตามประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติตลอดอายุของสนิทรพัยด์งักล่าวตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิการเริม่รบัรู้
ลกูหนี้การคา้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 
 
ในการพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ผูบ้รหิารไดจ้ดักลุ่มลกูหนี้การคา้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 
ตามความเสีย่งดา้นเครดติทีม่ลีกัษณะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาทีเ่กนิก าหนดช าระ ทัง้นี้เนื่องจากสนิทรพัยท์ีเ่กดิ
จากสญัญานัน้เป็นงานทีส่่งมอบแต่ยงัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ซึ่งมลีกัษณะความเสีย่งใกลเ้คยีงกบัลูกหนี้ส าหรบัสญัญาประเภท
เดยีวกนั ผู้บรหิารจงึได้ใชอ้ตัราผลขาดทุนด้านเครดติของลูกหนี้กบัสนิทรพัย์ที่เกดิจากสญัญาทีเ่กี่ยวขอ้งด้วย  อตัรา
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลกัษณะการจ่ายช าระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้ านเครดิตจาก
ประสบการณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มลูและปัจจยัในอนาคตทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจ่ายช าระของลกูหนี้ 
 
ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิอื่นทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย และ FVOCI กลุ่มกจิการใชว้ธิกีารทัว่ไป (General 
approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ซึ่งก าหนดใหพ้จิารณาผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกดิขึน้ภายใน 12 เดอืนหรอืตลอดอายุสนิทรพัย ์ขึน้อยู่กบัว่ามกีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติอย่างมี
นยัส าคญัหรอืไม ่และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ตัง้แต่เริม่รบัรู้สนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว 
 
กลุ่มกจิการประเมนิความเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน ว่ามกีาร
เพิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญันบัตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ โดยเปรยีบเทยีบ ก) ความเสีย่งของการผดิสญัญา
ทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่ายงาน กบั ข) ความเสีย่งของการผดิสญัญาทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก  
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กลุ่มกจิการพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยพจิารณาถงึการคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบ
กบัประสบการณ์ในอดตี โดยผลขาดทุนดา้นเครดติทีร่บัรูเ้กดิจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุนดา้นเครดติ
ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (เชน่ มลูคา่ปัจจุบนัของจ านวนเงนิสดทีค่าดวา่จะไมไ่ดร้บัทัง้หมดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั) โดยจ านวน
เงนิสดทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บั หมายถงึผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาทัง้หมดและกระแสเงนิสดซึ่งกลุ่มกจิการ
คาดวา่จะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมือ่แรกเริม่ของสญัญา 
 
กลุ่มกจิการวดัมลูคา่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี้ 
 
• จ านวนเงนิทีค่าดวา่จะไมไ่ดร้บัถ่วงน ้าหนกัตามประมาณการความน่าจะเป็น 
• มลูคา่เงนิตามเวลา 
• ขอ้มลูสนบัสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ายงาน เกีย่วกบัประสบการณ์ในอดตี สภาพการณ์ในปัจจุบนั และ

การคาดการณ์ไปในอนาคต 
 
ผลขาดทุนและการกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุน โดยแสดงรวมอยู่ในรายการ
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 

 
4.8 อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

 
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนของกลุ่มกจิการ ไดแ้ก่ ทีด่นิใหเ้ชา่และทีด่นิทีไ่มไ่ดม้ไีวใ้ชง้านโดยกจิการในกลุ่มกจิการ 
 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกดว้ยวธิรีาคาทุน รวมถงึตน้ทุนในการท ารายการทีเ่กีย่วขอ้ง กลุ่ มกจิการ
รวมรายจ่ายในภายหลงัเป็นส่วหนึ่งของมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์กต็่อเมื่อมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ที่กลุ่มกจิการจะ
ไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตในรายจ่ายนัน้ 
 
หลงัจากการรบัรู้เมื่อเริม่แรก อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนจะบนัทกึด้วยวธิรีาคาทุนหกัค่า เสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่  
 
ทีด่นิไมม่กีารหกัคา่เสือ่มราคา 
 

4.9 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนหกัดว้ยคา่เสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สะสม ตน้ทุนเริม่แรก
จะรวมตน้ทุนทางตรงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์หรอืรบัรู้แยกเป็นอีกสนิทรพัย์หนึ่งตามความเหมาะสม  
เมื่อตน้ทุนนัน้เกดิขึน้และคาดว่าจะใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตแก่บรษิทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมลูคา่ได้อยา่งน่าเชือ่ถอื 
มลูค่าตามบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรายการออก ส าหรบัค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอื่น ๆ กลุ่มกจิการจะรบัรู้
ตน้ทุนดงักล่าวเป็นคา่ใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุนเมือ่เกดิขึน้ 
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อะไหล่และวสัดุส ารองคลงัประเภทวสัดุส ารองหลกัเป็นวสัดุที่ใชส้ าหรบัอุปกรณ์เฉพาะในโรงไฟฟ้า ส่วนประเภทวสัดุส ารอง
ทัว่ไปใชก้บัอุปกรณ์อื่นทัว่ไป วสัดุส ารองคลงัซึ่งมอีายุการใชง้านเกนิกว่า 1 ปี จะถูกจดัประเภทเป็นทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
และตดัคา่เสือ่มราคาตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใชง้าน เมือ่มสีภาพพรอ้มใชง้านไดต้ามวตัถุประสงคข์องผูบ้รหิารของกจิการ 
 
ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัย์อื่นค านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนตลอดอายุการให้
ประโยชน์ทีป่ระมาณการไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
สว่นปรบัปรุงทีด่นิ 5 - 25  ปี 
โรงไฟฟ้า สถานียอ่ย ระบบสง่พลงัไฟฟ้าและอุปกรณ์ 5 - 30  ปี 
อุปกรณ์ส านกังาน เครือ่งตกแต่งและคอมพวิเตอร ์ 3 - 15  ปี 
อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 5 - 26  ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 
 
กลุ่มกจิการไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์ใหเ้หมาะสมทุกสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน 
 
ในกรณีทีม่ลูคา่ตามบญัชสีงูกวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื มลูคา่ตามบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ท่ากบัมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืทนัที 
 
ผลก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจากการ
จ าหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละแสดงในก าไรหรอืขาดทุนอื่น 
 

4.10 ค่าความนิยม 
 
กลุ่มกจิการจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่า  
คา่ความนิยมอาจจะดอ้ยคา่ โดยคา่ความนิยมจะแสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยคา่สะสม 
 
เพื่อวตัถุประสงคข์องการทดสอบการดอ้ยค่า ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดหรอืกลุ่มของ
หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการรวมธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิค่าความนิยมดงักล่าวขึน้ โดยหน่วย
ทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดนัน้จะตอ้งเป็นหน่วยทีเ่ลก็ทีสุ่ดทีก่ลุ่มกจิการทีใ่ชใ้นการ
ประเมนิคา่ความนิยมเพือ่ประโยชน์ในการบรหิารภายในกจิการ 
 

4.11 ข้อตกลงสมัปทานบริการ 
 
ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร คอื ขอ้ตกลงระหว่างภาครฐั (ผู้ให้สมัปทาน) กบัเอกชน (ผู้ประกอบการ) ที่ให้ผู้ประกอบการเป็น 
ผูก้่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อใหบ้รกิารสาธารณะหรอืเพื่อยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐาน ด าเนินการ และบ ารุงรกัษาโครงสรา้ง
พืน้ฐานในชว่งเวลาทีร่ะบุไว ้ซึง่ผูป้ระกอบการจะไดร้บัคา่บรกิารตลอดระยะเวลาของขอ้ตกลง โดยผูใ้หส้มัปทานจะมกีารควบคุมหรอื
ก ากบัดูแลประเภทของบรกิารทีผู่ป้ระกอบการตอ้งด าเนินการในการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อใหบ้รกิารกลุ่มผูท้ีไ่ดร้บับรกิาร และ
ราคาการใหบ้รกิาร และผูใ้หส้มัปทานควบคุมส่วนไดเ้สยีคงเหลอืทีส่ าคญัในโครงสรา้งพืน้ฐานเมื่อสิน้สุดระยะเวลาของขอ้ตกลง
ไมว่า่โดยการเป็นเจา้ของ การไดร้บัประโยชน์ หรอืวธิอีื่นใด 
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ในกรณีที่กลุ่มกิจการในฐานะผู้ประกอบการเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างหรอืยกระดบัการให้บรกิาร จะบนัทกึรายได้และต้นทุนที่
เกีย่วขอ้งกบัการก่อสรา้งหรอืการยกระดบัการใหบ้รกิาร โดยอา้งองิกบัขัน้ความส าเรจ็ของงานก่อสรา้ง โดยรบัรูส้ ิง่ตอบแทนที่
ไดร้บัหรอืคา้งรบัส าหรบัมลูคา่เริม่แรกดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
 
กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัยไ์ม่มตีวัตนเมื่อกลุ่มกจิการสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานและไดร้บัสทิธ ิ(ใบอนุญาต) ในการเรยีกเกบ็ค่าบรกิาร
จากผูใ้ชบ้รกิารสาธารณะ ซึ่งสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากผูใ้ชบ้รกิารสาธารณะไม่ใช่สทิธอินัปราศจากเงื่อนไขทีจ่ะไดร้บั
เงนิสด เนื่องจากจ านวนเงนิดงักล่าวขึ้นอยู่กบัจ านวนการใช้บรกิารสาธารณะ ส าหรบัรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกบัการ
ด าเนินการใหบ้รกิาร จะรบัรูเ้ป็นรายไดแ้ละตน้ทุนเมือ่ไดใ้หบ้รกิารแลว้ตามเงือ่นไขสญัญา 
 
ภาระผูกพนัตามสญัญาในการบ ารุงรกัษาหรือปรบัปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ใช่เป็นการปรบัปรุงเพื่อยกระดบั  
จะรบัรูแ้ละวดัมูลค่าดว้ยจ านวนประมาณการที่ดทีีสุ่ดของรายจ่ายทีต่้องน าไปจ่ายช าระภาระผูกพนัในปัจจุบนั ณ วนัสิ้นรอบ
ระยะเวลาการรายงาน 
 

4.12 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

4.12.1 สิทธิการใช้สินทรพัย ์
 
ก) สทิธกิารใชร้ะบบท่อสง่ก๊าซ 

 
ตน้ทุนของระบบท่อส่งก๊าซซึง่กรรมสทิธิใ์นสนิทรพัยจ์ะถูกโอนใหก้บัผูจ้ดัจ าหน่ายก๊าซตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา
ซื้อขายก๊าซ ไดถู้กจดัประเภทเป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ณ วนัทีโ่อนสทิธ ิและตดัจ าหน่ายโดยวธิเีสน้ตรงตลอด
อายุของสญัญาซือ้ขายก๊าซ เป็นระยะเวลา 5 ถงึ 25 ปี 
 

ข) สทิธกิารใชส้ถานียอ่ย 
 
ต้นทุนของสถานีย่อยซึ่งกรรมสทิธิใ์นสนิทรพัย์จะถูกโอนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคที่ก าหนดไว้ในสญัญา 
ซื้อขายไฟฟ้า ไดถู้กจดัประเภทเป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ณ วนัทีโ่อนสทิธ ิและตดัจ าหน่ายโดยวธิเีสน้ตรงตลอด
อายุของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 17 ถงึ 25 ปี 
 

ค) สทิธกิารใชร้ะบบสาธารณูปโภค 
 
สทิธใินการใชร้ะบบสาธารณูปโภค เป็นคา่ใชจ้่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สทิธใินระบบสาธารณูปโภคส าหรบัการจดัส่งน ้า 
คา่สทิธดิงักล่าวรบัรูแ้ละตดัจ าหน่ายโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญา เป็นระยะเวลา 3 ถงึ 13 ปี 
 

4.12.2 สิทธิในสญัญาให้บริการและบ ารงุรกัษา 
 
สทิธใินสญัญาใหบ้รกิารและบ ารุงรกัษาซึง่ไดม้าจากการซือ้บรษิทัยอ่ย จะตดัจ าหน่ายโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุของสญัญา
ใหบ้รกิารและบ ารุงรกัษา เป็นระยะเวลา 21 ปี  
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4.12.3 สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสมัปทาน 
 
สทิธิในการให้บริการจากข้อตกลงสมัปทานเป็นสทิธิที่ได้มาจากข้อตกลงสมัปทานในการผลิตไฟฟ้าเพื่อจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากรฐับาลประเทศลาวตามนโยบายการบญัชทีีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 5.11 ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิารจะ
ถูกตัดจ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุขอ งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ประกอบกับ 
สญัญาสมัปทานเป็นเวลา 25 ปี 
 

4.12.4 ต้นทุนโครงการโรงไฟฟ้ารอตดัจ าหน่าย 
 
ต้นทุนโครงการโรงไฟฟ้ารอตัดจ าหน่าย  ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเพื่อให้ได้มา 
ซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า และรายจ่ายเพื่อการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ารับรู้  
เป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนในจ านวนไม่เกนิตน้ทุนทีส่ามารถวดัมลูค่าไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื และเมื่อประเมนิแล้วว่าโครงการ
นัน้จะประสบความส าเรจ็ ส่วนรายจ่ายอื่นเพื่อการพฒันารบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ ต้นทุนการพฒันาทีไ่ดร้บัรูเ้ป็น
ค่าใชจ้่ายไปแลว้ในงวดก่อนจะไม่บนัทกึเป็นสนิทรพัยใ์นงวดถดัไป ตน้ทุนโครงการโรงไฟฟ้ารอตดัจ าหน่ายจะรบัรูแ้ละ
ทยอยตดัจ าหน่ายโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเป็นเวลา 21 ถงึ 25 ปี โดยจะเริม่ตดัจ าหน่ายตัง้แต่
วนัเริม่สง่ไฟฟ้าเขา้ระบบ 
 

4.12.5 สิทธิในการใช้ท่ีดิน 
 
สทิธใินการใช้ทีด่นิ เป็นค่าใชจ้่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสทิธใินการใช้ทีด่นิส าหรบัการตดิตัง้โรงไฟฟ้า สถานีย่อยระบบการ
จดัส่งพลงังานไฟฟ้า และ เสาไฟฟ้า ค่าสทิธดิงักล่าวรบัรูแ้ละตดัจ าหน่ายโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ของ
โรงไฟฟ้า หรอือายุของสญัญาเชา่ทีด่นิ เป็นระยะเวลา 25 ถงึ 29 ปี  
 

4.12.6 สิทธิในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 
 
สทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้าที่ได้มาจากการรวมธุรกจิถูกบนัทกึเป็นสนิทรพัย์ด้วยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัทีไ่ดม้า สญัญา  
ทีท่ ากบัลูกคา้จะถูกตดัจ าหน่ายโดยวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลาของสญัญาซื้อขายไฟฟ้า สญัญาจดัหาไฟฟ้า และสญัญา
จดัหาไอน ้าทีท่ ากบัลกูคา้เป็นระยะเวลา 1 ถงึ 25 ปี 
 
จ านวนเงนิที่จ่ายเพื่อให้ได้รบัสทิธิในสญัญาซื้อขายไฟฟ้าที่ไม่ได้เกิดจากการรวมธุรกิจจะถูกบนัทึกเป็นสนิทรพัย์  
ไมม่ตีวัตนดว้ยมลูคา่ตน้ทุนและตดัจ าหน่ายโดยวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลาของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
 

4.12.7 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 
สทิธกิารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรโ์ดยทีซ่ื้อมามลีกัษณะเฉพาะบนัทกึเป็นสนิทรพัยโ์ดยค านวณจากตน้ทุนในการไดม้า
และการด าเนินการให้โปรแกรมคอมพวิเตอร์นัน้สามารถน ามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตดัจ าหน่ายตลอดอายุ
ประมาณการใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 3 ถงึ 10 ปี 
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4.13 การด้อยค่าของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกจิการทดสอบการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีม่อีายุการใหป้ระโยชน์ทีไ่มท่ราบไดแ้น่นอนเป็นประจ าทุกปี และเมื่อมเีหตุการณ์
หรอืสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารด้อยค่า ส าหรบัสนิทรพัย์อื่น กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมี
เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชี้ว่าสนิทรพัยด์งักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้มื่อมูลค่าตาม
บญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืหมายถึงจ านวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่า
ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่ายและมลูคา่จากการใช ้
 
เมื่อมเีหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดการด้อยค่าในอดตีได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลบัรายการขาดทุนจากด้อยค่าส าหรบั
สนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่มใ่ชค่า่ความนิยม 
 

4.14 สญัญาเช่า 
 
สญัญาเช่า - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่า 
 
กลุ่มกจิการรบัรูส้ญัญาเช่าเมือ่กลุ่มกจิการสามารถเขา้ถงึสนิทรพัยต์ามสญัญาเชา่ เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญา
เชา่ โดยคา่เชา่ทีช่ าระจะปันส่วนเป็นการจ่ายช าระหนี้สนิและตน้ทุนทางการเงนิ โดยตน้ทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน
ตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าด้วยอตัราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหนี้สนิตามสญัญาเช่าที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการคดิค่าเสื่อมราคา
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุทีส่ ัน้กวา่ระหว่างอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเชา่ 
 
กลุ่มกจิการปันสว่นสิง่ตอบแทนในสญัญาไปยงัส่วนประกอบของสญัญาทีเ่ป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญาทีไ่มเ่ป็นการเช่า
ตามราคาเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ ส าหรบัสญัญาทีป่ระกอบดว้ยส่วนประกอบของสญัญาทีเ่ป็นการเช่าและ
ส่วนประกอบของสญัญาทีไ่ม่เป็นการเช่า ยกเวน้สญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่กลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่า โดยกลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะไม่
แยกสว่นประกอบของสญัญา และรวมแต่ละสว่นประกอบเป็นสว่นประกอบทีเ่ป็นการเชา่เท่านัน้  
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่าปัจจุบนั หนี้สนิตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่าย
ช าระตามสญัญาเชา่ ดงันี้ 
• คา่เชา่คงที ่(รวมถงึการจ่ายช าระคงทีโ่ดยเนื้อหา) สทุธดิว้ยเงนิจงูใจคา้งรบั 
• คา่เชา่ผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  
• มลูคา่ทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูคา่คงเหลอื 
• ราคาสทิธเิลอืกซือ้หากมคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 
• คา่ปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเชา่สะทอ้นถงึการทีก่ลุ่มกจิการคาดวา่จะยกเลกิสญัญานัน้ 
 
การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญัญาเช่าไดร้วมอยู่ในการค านวณหนี้สนิตามสญัญาเช่า หากกลุ่มกจิการมคีวาม
แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธติ่ออายุสญัญาเชา่  
 
กลุ่มกจิการจะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งต้นด้วยอตัราดอกเบี้ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบี้ย โดยนัยได้ กลุ่ม
กิจการจะคิดลดด้วยอตัราการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ซึ่งก็คืออตัราที่สะท้อนถึงการกู้ยืมเพื่อให้ได้มาซึ่งสนิทรพัย์ที่มีมูลค่า
ใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
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กลุ่มกจิการมสีญัญาเช่าซึ่งก าหนดค่าเช่าจ่ายผนัแปรตามดชันีหรอือตัรา ซึ่งยงัไม่รวมอยู่ในการวดัมูลค่าหนี้สนิตามสญัญาเช่า
จนกระทัง่ดชันีหรอือตัรานัน้มผีลต่อการจ่ายช าระ กลุ่มกจิการปรบัปรุงหนี้สนิตามสญัญาเช่าไปยงัสนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีเ่กีย่วขอ้ง
เมือ่การจ่ายช าระคา่เชา่ดงักล่าวเปลีย่นแปลงไป 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
 
• จ านวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตามสญัญาเชา่  
• คา่เชา่จ่ายทีไ่ดช้ าระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท าสญัญา สทุธจิากเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเชา่  
• ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก  
• ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 
 
ค่าเช่าทีจ่่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าต ่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสัน้
คอืสญัญาเชา่ทีม่อีายุสญัญาเชา่น้อยกวา่หรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูคา่ต ่าประกอบดว้ยอุปกรณ์ส านกังานขนาดเลก็ 
 
สญัญาเช่า - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผูใ้ห้เช่า 
 
รายไดค้่าเชา่ตามสญัญาเชา่ด าเนินงาน (สุทธจิากสิง่ตอบแทนจงูใจทีไ่ดจ้่ายใหแ้ก่ผูเ้ช่า) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดชว่งเวลาการใหเ้ช่า 
กลุ่มกจิการตอ้งรวมตน้ทุนทางตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้จากการไดม้าซึง่สญัญาเช่าด าเนินงานในมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยอ์า้งองิ 
และรบัรูต้น้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายุสญัญาเช่า โดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่าได้
รวมอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงนิตามลกัษณะของสนิทรพัย ์ 
 

4.15 หน้ีสินทางการเงิน 
 

(ก) การจดัประเภท 
 
กลุ่มกจิการจะพจิารณาจดัประเภทเครื่องมอืทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูอ้อกเป็นหนี้สนิทางการเงนิหรอืตราสารทุน
โดยพจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงันี้ 
• หากกลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัตามสญัญาที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นให้กบักิจการอื่น  

โดยไม่สามารถปฏเิสธการช าระหรอืเลื่อนการช าระออกไปอย่างไม่มกี าหนดไดน้ัน้ เครื่องมอืทางการเงนินัน้จะจดั
ประเภทเป็นหนี้สนิทางการเงนิ เวน้แต่ว่าการช าระนัน้สามารถช าระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกจิการเอง
ดว้ยจ านวนตราสารทุนทีค่งที ่เพือ่แลกเปลีย่นกบัจ านวนเงนิทีค่งที ่

• หากกลุ่มกจิการไมม่ภีาระผกูพนัตามสญัญาหรอืสามารถเลื่อนการช าระภาระผกูพนัตามสญัญาไปได ้เครือ่งมอืทาง
การเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

 
เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิการไม่มสีทิธอินัปราศจากเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช าระหนี้ออกไปอกีเป็น
เวลาไมน้่อยกวา่ 12 เดอืน นบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
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(ข) การวดัมลูคา่ 
 
ในการรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกกลุ่มกจิการตอ้งวดัมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรม และวดัมูลค่าหนี้สนิทาง
การเงนิทัง้หมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย  
 
ค่าธรรมเนียมทีจ่่ายไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกูย้มืมาจะรบัรูเ้ป็นค่าธรรมเนียมรอการรบัรูจ้นกระทัง่มกีารถอนเงนิ ซึง่จะน าไปรวม
ค านวณตามวธิอีตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ หากมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะไม่ถอนเงนิ ค่าธรรมเนียมนี้จะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายจ่าย
ล่วงหน้าและตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

(ค) การตดัรายการและการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญา 
 
กลุ่มกจิการตดัรายการหนี้สนิทางการเงนิเมื่อภาระผูกพนัทีร่ะบุในสญัญาไดม้กีารปฏบิตัติามแลว้ หรอืไดม้กีารยกเลกิไป 
หรอืสิน้สดุลงแลว้ 
 
หากกลุ่มกิจการมกีารเจรจาต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิทางการเงนิ กลุ่มกิจการจะต้องพจิารณาว่า
รายการดงักล่าวเขา้เงื่อนไขของการตดัรายการหรอืไม่ หากเขา้เงื่อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกจิการจะต้องรบัรู้
หนี้สนิทางการเงนิใหม่ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของหนี้สนิใหม่นัน้ และตดัรายการหนี้สนิทางการเงนินัน้ดว้ยมลูค่าตามบญัชทีี่
เหลอือยู ่และรบัรูส้ว่นต่างในรายการก าไร/ขาดทุนอื่นในก าไรหรอืขาดทุน  
 
หากกลุ่มกจิการพจิารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดงักล่าวไม่เขา้เงื่อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกจิการจะปรบัปรุง
มูลค่าของหนี้สนิทางการเงนิโดยการคดิลดกระแสเงนิสดใหม่ตามสญัญาด้วยอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิเดมิ (Original 
effective interest rate) ของหนี้สนิทางการเงนินัน้ และรบัรูส้ว่นต่างในรายการก าไรหรอืขาดทุนอื่นในก าไรหรอืขาดทุน 

 
4.16 ต้นทุนการกู้ยืม 

 
ต้นทุนการกู้ยมืของเงนิกู้ยมืที่กู้มาโดยทัว่ไปและที่กู้มาเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการได้มา การก่อสร้าง หรือ  
การผลติสนิทรพัยท์ีเ่ขา้เงื่อนไข ตอ้งน ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสนิทรพัย ์หกัดว้ยรายไดจ้ากการลงทุนทีเ่กดิจาก
การน าเงนิกูย้มืทีกู่ม้าโดยเฉพาะ การรวมตน้ทุนการกูย้มืเป็นราคาทุนของสนิทรพัยส์ิน้สุดลงเมื่อการด าเนินการทีจ่ าเป็นในการ
เตรยีมสนิทรพัยท์ีเ่ขา้เงือ่นไขใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขายไดเ้สรจ็สิน้ลง  
 
ตน้ทุนการกูย้มือืน่ ๆ รบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

4.17 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 
คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดประกอบดว้ยภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษเีงนิไดจ้ะรบัรูใ้นงบ
ก าไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรายการทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงั
สว่นของเจา้ของ  
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ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยูห่รอืทีค่าดไดค้อ่นขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบั
ใชภ้ายในสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยืน่แบบแสดงรายการภาษเีป็นงวด ๆ ในกรณีทีก่ารน า
กฎหมายภาษีไปปฏิบตัขิึ้นอยู่กบัการตีความ กลุ่มกจิการจะตัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจ านวนที่คาดว่า
จะตอ้งจ่ายช าระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษ ี
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยู่
ในงบการเงนิ อยา่งไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไมร่บัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบัผลต่างชัว่คราวทีเ่กดิจากเหตุการณ์ต่อไปนี้ 
 
- การรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหนี้สนิทีเ่กดิจากรายการทีไ่ม่ใช่การรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบต่อ

ก าไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 
- ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ทีก่ลุ่มกจิการสามารถควบคุมจงัหวะเวลา

ของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกดิขึ้น
ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคี านวณจากอตัราภาษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิน้รอบ
ระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดวา่อตัราภาษดีงักล่าวจะน าไปใชเ้มือ่สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายช าระ 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอ  
ทีจ่ะน าจ านวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  
 
สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหกักลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะน าสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี้สนิภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์และ
หนี้สนิภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัเกีย่วขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจา่ย
หนี้สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ
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4.18 ผลประโยชน์พนักงาน 
 

4.18.1 ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ 
 
ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คือ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระภายใน 12 เดือนหลังจากวนัสิ้นรอบ
ระยะเวลาบญัช ีเช่น เงนิเดอืน ลาประจ าปีและลาป่วยทีม่กีารจ่ายค่าแรง โบนัส และค่ารกัษาพยาบาล โดยรบัรูต้าม
ช่วงเวลาการใหบ้รกิารของพนักงานไปจนถงึวนัสิน้สุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการจะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ านวน
ทีค่าดวา่จะตอ้งจ่าย 
 

4.18.2 โครงการสมทบเงิน 
 
กลุ่มกจิการจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนส ารองเลีย้งชพีตามสญัญา กลุ่มกจิการไม่มภีาระผกูพนัทีต่อ้งจ่ายช าระเพิม่เตมิ
เมือ่ไดจ้่ายเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานเมือ่ถงึก าหนดช าระ 
 

4.18.3 ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอาย ุ
 
โครงการผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุก าหนดจ านวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นกังานจะไดร้บัเมือ่เกษยีณอายุ โดยมกัขึน้อยูก่บั
ปัจจยัหลายประการ เชน่ อายุ จ านวนปีทีใ่หบ้รกิาร และคา่ตอบแทนเมือ่เกษยีณอายุ 
 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์นี้ค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้  
ซึง่มลูค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทน
ในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบก าหนดของหุน้กู้
ใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งช าระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ 
 
ก าไรและขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิขึน้ และรวมอยู่
ในก าไรสะสมในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในสว่นของเจา้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก าไรหรอืขาดทุน 
 

4.18.4 ผลตอบแทนอายุการท างาน 
 
กลุ่มกจิการใหท้องเป็นรางวลัแก่พนกังาน เมือ่พนกังานท างานใหก้ลุ่มกจิการเป็นเวลา 10 ปี และเมือ่มอีายุงานครบทกุ ๆ 
5 ปีหลงัจากนัน้ หนี้สนิผลประโยชน์พนักงานจะถูกบนัทกึเช่นเดยีวกบัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ ยกเวน้การรบัรู้
ก าไรและขาดทุนจากการวดัมลูคา่ใหมท่ีบ่นัทกึในก าไรหรอืขาดทุน 
 

4.18.5 ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง 
 
กลุ่มกจิการจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื่อเลกิจา้งก่อนถงึก าหนดเมื่อ 1) กลุ่มกจิการไม่สามารถยกเลกิขอ้เสนอใหผ้ลประโยชน์ 
และ 2) กจิการรบัรูต้น้ทุนส าหรบัการปรบัโครงสรา้งทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผลประโยชน์ทีม่กี าหนดช าระเกนิกว่า 12 เดอืน
ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ตอ้งคดิลดเป็นมลูคา่ปัจจุบนั 
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4.19 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
 
กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของโครงการผลตอบแทนพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยตราสารทุน โดยอ้างอิงกบัมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ซึ่งวดัมูลค่ายุติธรรม ณ วนัให้สิทธิแก่พนักงาน และทยอยรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงาน 
พรอ้มกบัการเพิม่ขึน้ในส่วนของเจา้ของตลอดระยะเวลาทีพ่นักงานตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขบรกิารทีต่กลงกนั จ านวนทีร่บัรูเ้ป็น
คา่ใชจ้่ายจะถูกปรบัปรงุเพือ่ใหส้ะทอ้นถงึจ านวนตราสารทุนทีแ่ทจ้รงิซึง่ออกใหเ้มือ่เขา้เงือ่นไขการใหบ้รกิารทีไ่มใ่ชเ่งือ่นไขทางตลาด 
 
รายจ่ายของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จะถูกรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรอืขาดทุนและบนัทกึเป็นส่วนเพิม่ในรายการ  
“ทุนส ารองอื่น-การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์” ในส่วนของเจา้ของ ตลอดระยะเวลาทีเ่งื่อนไขของระยะเวลาการใหบ้รกิารโดย
พนักงานเป็นไปตามเงื่อนไข มลูค่าของหุน้ซึง่ถูกจดัสรรเพื่อเป็นผลตอบแทนพนกังานจะถูกแสดงเป็น “ส ารองหุน้เพื่อโครงการ
ผลตอบแทนพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ซึ่งแสดงหกัอยู่ในส่วนของเจ้าของ รายการดงักล่าวจะถูกหกักลบกบัรายการ  
“ทุนส ารองอื่น-การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ เมือ่ครบระยะเวลาทีพ่นกังานตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขบรกิาร 
 
กรณีที่บริษัทให้ตราสารทุนแก่พนักงานของบริษัทย่อยในกลุ่มกิจการ จะปฏิบัติเหมือนเป็นเงินอุดหนุ นจากบริษัทใหญ่  
กลุ่มกจิการตอ้งวดัมลูค่ายุตธิรรมของบรกิารของพนักงาน โดยอา้งองิกบัมลูค่ายุตธิรรมของตราสารทุนทีอ่อกให ้มลูค่าของตรา
สารทุนเหล่านัน้ตอ้งวดั ณ วนัทีใ่หส้ทิธ ิซึ่งจะรบัรูต้ลอดระยะเวลาทีไ่ดร้บัสทิธ ิในงบเฉพาะของบรษิทัจะบนัทกึเสมอืนกบัเป็น
การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและเพิม่สว่นของเจา้ของ 
 

4.20 ประมาณการหน้ีสิน 
 
4.20.1 ประมาณการหน้ีสินทัว่ไป 

 
กลุ่มกจิการรบัรูป้ระมาณการหนี้สนิเมื่อกลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงทีจ่ดัท าไว ้
อนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดตีซึ่งการช าระภาระผูกพนันัน้มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลใหบ้รษิทั
ตอ้งสญูเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการจ านวนทีต่อ้งจ่ายได ้
 
กลุ่มกจิการจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหนี้สนิโดยใชม้ลูค่าปัจจุบนัของรายจ่ายทีค่าดว่าจะตอ้งน ามาจ่ายช าระ
ภาระผกูพนั การเพิม่ขึน้ของประมาณการหนี้สนิเนื่องจากมลูคา่ของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่าย 
 

4.20.2 ประมาณการหน้ีสินขัน้ต า่ท่ีต้องจ่ายตามสญัญารบัสิทธิขายไฟฟ้า 
 
กลุ่มกจิการรบัรูป้ระมาณการหนี้สนิขัน้ต ่าทีต่้องจ่ายตามสญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนขัน้ต ่า  
ทีต่กลงจ่ายช าระใหแ้ก่เจ้าของโครงการตามขอ้ตกลงในสญัญาร่วมลงทุนใหส้ทิธขิายไฟฟ้า โดยจะจ่ายเป็นรายเดอืน
ตลอดระยะเวลาของสญัญาซื้อขายไฟฟ้า กลุ่มกิจการใช้อตัราต้นทุนเงนิทุนของกลุ่มกิจการเป็นอตัราคดิลดในการ
ประมาณมลูค่าปัจจุบนั ประมาณการหนี้สนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายตามสญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้าจะถูกรบัรูพ้รอ้มกบัการบนัทกึ 
“สทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้า” (อยู่ใน “สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน”) และจะทยอยลดลงเมื่อไดช้ าระค่าตอบแทนใหแ้ก่เจา้ของ
โครงการ 
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4.20.3 ประมาณการหน้ีสินค่ารือ้ถอน 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้ประมาณการหนี้สนิค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้าด้วยมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการของต้นทุนค่ารื้อถอน  
ที่จะเกิดขึ้น ณ วนัสิ้นสุดของสญัญาซื้อขายไฟฟ้า หนี้สนิค่ารื้อถอนที่รบัรู้คิดมาจากประมาณการต้นทุนค่ารื้อถอน 
ในอนาคต โดยมสีมมตฐิานต่างๆ เช่น ระยะเวลารื้อถอน อตัราเงนิเฟ้อในอนาคตและมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการ 
ของต้นทุน ค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้าค านวณโดยคดิลดด้วยอตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาลที่มสีกุลเงนิ
เดยีวกนัและอายุใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งช าระภาระผกูพนัและแสดงเป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุนโรงไฟฟ้า 
 

4.21 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สามญัจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ ตน้ทุนส่วนเพิม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกหุน้ใหม่ซึง่สุทธจิากภาษจีะถูกแสดงในสว่น
ของเจา้ของโดยน าไปหกัจากสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการออกตราสารทุนดงักล่าว 
 

4.22 หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทุน 
 
หุน้กูด้อ้ยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลา้ยทุนรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของเมื่อหุน้กูช้ าระคนืเงนิตน้เพยีงครัง้เดยีวเมื่อเลกิกจิการ บรษิทัมสีทิธิ
แต่เพยีงผู้เดยีวในการใช้สทิธไิถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนดตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ก าหนดไว้ และมสีทิธเิลื่อน  
การช าระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถือหุ้นกู้และไม่จ ากัดระยะเวลา ดังนัน้การจ่าย  
ช าระดอกเบีย้จะถอืเสมอืนการจ่ายเงนิปันผลและจะรบัรูโ้ดยตรงในสว่นของเจา้ของ เมื่อมภีาระในการจ่ายช าระดอกเบีย้เกดิขึน้ 
การจ่ายช าระดอกเบีย้รบัรูใ้นงบกระแสเงนิสดในลกัษณะเดยีวกนักบัการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญั 
 

4.23 การรบัรู้รายได้ 
 
รายไดห้ลกัรวมถงึรายไดท้ีเ่กดิจากกจิกรรมปกตทิางธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรายไดอ้ื่น ๆ ทีก่ลุ่มกจิการไดร้บัจากการใหบ้รกิาร
ในกจิกรรมตามปกตธิุรกจิ 
 
กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดสุ้ทธจิากภาษีมูลค่าเพิม่ซึ่งกลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดเ้มื่อคาดว่ามคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีจ่ะไดร้บั
ช าระเมือ่สง่มอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 
 
ส าหรบัสญัญาทีม่หีลายองคป์ระกอบทีก่ลุ่มกจิการจะตอ้งส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหลายประเภท กลุ่มกจิการตอ้งแยกเป็นแต่
ละภาระทีต่อ้งปฏบิตัทิีแ่ยกต่างหากจากกนั และตอ้งปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละภาระทีต่อ้งปฏบิตัิ
ตามสดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดข้องแต่ละภาระทีต่อ้ง
ปฏบิตัแิยกต่างหากจากกนัเมือ่กลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามภาระนัน้แลว้ 
 
รายได้จากการขายตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า จะรบัรู้เมื่อมกีารส่งมอบกระแสไฟฟ้า และลูกค้ายอมรบัการส่งมอบนัน้ และ  
วดัมลูคา่โดยค านวณจากปรมิาณไฟทีส่ง่มอบและราคาทีต่กลงกนัตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
 
รายไดจ้ากการขายไอน ้ากบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรม จะรบัรูเ้มื่อมกีารส่งมอบไอน ้า วดัมลูค่าโดยค านวณจากปรมิาณ
ทีส่ง่มอบและราคาทีต่กลงกนัตามสญัญา 
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กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาใหบ้รกิารทีม่ลีกัษณะการใหบ้รกิารแบบต่อเนื่องตามวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลาของสญัญา 
โดยทีไ่มไ่ดค้ านึงถงึรอบระยะเวลาการช าระเงนิตามสญัญา  
 
รายไดจ้ากสญัญาการใหบ้รกิารตดิตัง้แผงโซลารเ์พือ่ใหผ้ลติไฟฟ้า ซึง่กจิกรรมการตดิตัง้ของกลุ่มกจิการเป็นการสรา้งหรอืท าให้
สนิทรพัยท์ีลู่กคา้มอี านาจควบคุมอยู่เพิม่ขึน้ กลุ่มกจิการจงึรบัรูร้ายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ่งโดยอา้งองิจากระดบัความคบืหน้าใน
การก่อสรา้งตามตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ ส าหรบัสญัญาทีลู่กคา้รบัโอนสนิทรพัยเ์มือ่การก่อสรา้งเสรจ็สิน้จงึรบัโอนสนิทรพัย ์กลุ่มกจิการ
จะรบัรูร้ายจากการขายเมือ่มกีารส่งมอบสนิทรพัย ์
 
รายไดค้า่ก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน จะรบัรูต้ลอดช่วงเวลาหนึ่ง โดยขัน้ของความส าเรจ็จะค านวณเป็นสดัสว่นของตน้ทุนที่
เกดิขึน้สะสมจนถงึวนัทีใ่นรายงานต่อประมาณการตน้ทุนทัง้หมด ในกรณีทีก่ลุ่มกจิการไมส่ามารถประมาณขัน้ของความส าเรจ็
ไดอ้ยา่งน่าเชือ่ถอื รายได ้(หากกลุ่มกจิการคาดวา่จะไดร้บั) จะรบัรูไ้ดเ้ท่ากบัตน้ทุนของสญัญาทีร่บัรูเ้ป็นรายจ่าย 
 
รายไดด้อกเบีย้ตอ้งรบัรูต้ามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
 
รายไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มือ่สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลนัน้เกดิขึน้ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 
 
กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาเมือ่กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดจ้ากการปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัติามสญัญา ก่อนทีจ่ะ
รบัช าระหรอืถงึก าหนดช าระตามสญัญา 
 
กลุ่มกจิการรบัรูห้นี้สนิทีเ่กดิจากสญัญาเมือ่ไดร้บัช าระจากลูกคา้หรอืถงึก าหนดช าระตามสญัญาก่อนทีก่ลุ่มกจิการจะปฏบิตัติาม
ภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ
 
กลุ่มกจิการจะแสดงยอดสุทธหินี้สนิทีเ่กดิจากสญัญาหลงัจากหกักลบกบัสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญานัน้ ๆ ในแต่ละสญัญาทีท่ า
กบัลกูคา้ 
 

4.24 การจ่ายเงินปันผล 
 
เงนิปันผลทีจ่่ายไปยงัผูถ้อืหุน้ของกลุ่มกจิการจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบการเงนิเมือ่การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดร้บัการอนุมตัิ
จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปีไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของกลุ่มกจิการ 
 

4.25 อนุพนัธแ์ละกิจกรรมป้องกนัความเส่ียง 
 
(ก) อนุพนัธท์ีไ่มเ่ขา้เงือ่นไขของการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 

 
อนุพนัธท์ีไ่ม่เขา้เงื่อนไขของการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งจะรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรม และจะรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงใน
มลูคา่ยุตธิรรมในก าไรหรอืขาดทุน 
 
กลุ่มกจิการแสดงมลูคา่ยุตธิรรมของอนุพนัธเ์ป็นรายการหมนุเวยีนหรอืไมห่มนุเวยีนตามวนัครบก าหนดของอนุพนัธน์ัน้ 
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(ข) การบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้รายการสญัญาอนุพนัธ์เมื่อเริม่แรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่เข้าท าสญัญาและวดัมูลค่าต่อมาใน
ภายหลงัดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการก าหนดใหส้ญัญาอนุพนัธ์เป็นเครื่องมอืทีใ่ช้
ป้องกนัความเสีย่ง ดงัต่อไปนี้ 
• การป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุตธิรรมของ 1) สนิทรพัย์หรอืหนี้สนิทีร่บัรู ้หรอื 2) สญัญาผูกมดัที่ยงัไม่ไดร้บัรู้

รายการ (การป้องกนัความเสีย่งในมลูคา่ยุตธิรรม)  
• การป้องกนัความเสี่ยงที่เกี่ยวกบักระแสเงนิสดของ 1) รายการสนิทรพัย์หรือหนี้สนิที่รบัรู้ หรือ 2) รายการที่

คาดการณ์ทีม่คีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ในระดบัสงูมาก (การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด) หรอื 
• การป้องกนัความเสีย่งในเงนิลงทุนสทุธใินการด าเนินงานต่างประเทศ (การป้องกนัความเสีย่งในเงนิลงทุนสทุธ)ิ 
 
ณ วนัที่เริม่ต้นความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสี่ยง กลุ่มกิจการจะจดัท าเอกสาร 1) ที่ระบุถึงความสมัพนัธ์เชงิ
เศรษฐกจิระหว่างเครื่องมอืทีใ่ช้ป้องกนัความเสี่ยงและรายการทีม่กีารป้องกนัความเสี่ยง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใน
กระแสเงนิสดของเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่งทีค่าดว่าจะชดเชยการเปลีย่นแปลงในกระแสเงนิสดของรายการทีม่ี
การป้องกนัความเสี่ยง 2) เกี่ยวกบัวตัถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่น ามาใช้ในการจดัการกบั
รายการทีม่คีวามเสีย่ง  
 
กลุ่มกจิการแสดงมูลค่ายุตธิรรมของอนุพนัธ์ทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่งทัง้จ านวนเป็นรายการหมุนเวยีนหรอืไม่หมุนเวยีน
ตามวนัครบก าหนดของรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่ง 
 
มูลค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธ์ทีอ่ยู่ในความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสีย่งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 6 และ 
การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ของส ารองการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งในสว่นของเจา้ของไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 5 
 
ความมีประสิทธิผลของการป้องกนัความเส่ียง 
 
กลุ่มกจิการพจิารณาความมปีระสทิธผิลของการป้องกนัความเสีย่ง ณ วนัเริม่ตน้ของความสมัพนัธป้์องกนัความเสีย่งและ
ตลอดระยะเวลาทีเ่หลอือยู่ เพื่อพจิารณาถงึความคงอยู่ในความสมัพนัธ์เชงิเศรษฐกจิของรายการทีม่กีารป้องกนัความ
เสีย่งและเครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่ง 
 
ส าหรบัการป้องกนัความเสีย่งของรายการซื้อทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศนัน้ กลุ่มกจิการเขา้ท ารายการป้องกนัความเสีย่ง
เมื่อขอ้ก าหนดทีส่ าคญัของเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งและรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่งมคีวามสอดคลอ้งเขา้คู่กนั 
และท าการประเมนิเชงิคุณภาพถงึความมปีระสทิธผิลของการป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว ในกรณีทีม่คีวามเปลีย่นแปลงใน
สถานการณ์ที่กระทบต่อข้อก าหนดของรายการที่มกีารป้องกนัความเสี่ยง ซึ่งท าให้ข้อก าหนดที่ส าคญัของเครื่องมือ
ป้องกนัความเสีย่งและรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่งไม่มคีวามสอดคลอ้งเขา้คู่กนัอกีต่อไป กลุ่มกจิการจะใชว้ธิกีาร
อนุพนัธเ์สมอืน (Hypothetical derivative) ในการพจิารณาความมปีระสทิธผิล 
 
ในการป้องกนัความเสีย่งของรายการซื้อทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศนัน้ ความไม่มปีระสทิธผิลอาจเกดิจากระยะเวลาการ
เกิดของรายการที่คาดการณ์ ที่คลาดเคลื่อนไปจากที่คาดการณ์ไว้ หรืออาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยง 
ดา้นเครดติของคูส่ญัญา 
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กลุ่มกจิการเขา้ท าสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ซึง่มขีอ้ก าหนดทีส่ าคญัคลา้ยคลงึกบัขอ้ก าหนดทีส่ าคญัของรายการที่
มกีารป้องกนัความเสีย่ง เช่น อตัราอา้งองิ วนัทีก่ าหนดอตัราใหม ่วนัทีถ่งึก าหนดช าระ วนัสิน้สุดสญัญา และจ านวนเงนิที่
ก าหนดไว ้เนื่องจากกลุ่มกจิการไม่ไดท้ าการป้องกนัความเสีย่งของเงนิกูย้มืทัง้หมด ดงันัน้รายการทีม่กีารป้องกนัความ
เสีย่งจงึไดก้ าหนดเป็นสดัส่วนของรายการเงนิกู้ยมืคงคา้ง เทยีบกบัจ านวนเงนิทีก่ าหนดไวข้องสญัญาแลกเปลีย่นอตัรา
ดอกเบี้ย และเนื่องจากข้อก าหนดที่ส าคัญของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง 
ความสอดคลอ้งเขา้คูก่นัตลอดปี จงึสรุปไดว้า่รายการป้องกนัความเสีย่งดงักล่าวมคีวามสมัพนัธเ์ชงิเศรษฐกจิ 
 
กลุ่มกจิการพจิารณาความไม่มปีระสทิธผิลของสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย โดยใช้หลกัการเดยีวกบัการพจิารณา
ความไมม่ปีระสทิธผิลของการป้องกนัความเสีย่งของรายการซือ้ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ ดงันี้ 
- มลูคา่เครดติของคูส่ญัญาของสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัเงนิกูย้มื และ 
- ความต่างในขอ้ก าหนดทีส่ าคญัของสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้และเงนิกูย้มื 
 
การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดท่ีเข้าเง่ือนไขการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
 
กลุ่มกจิการรบัรูส้่วนทีม่ปีระสทิธผิลของการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของอนุพนัธซ์ึง่ก าหนดและเขา้เงื่อนไขของการ
ป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงนิสดในรายการส ารองการบญัชป้ีองกันความเสี่ยงในกระแสเงนิสดในส่วนของเจ้าของ 
ส าหรบัก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนทีไ่มม่ปีระสทิธผิลจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนทนัทโีดยแสดงไวใ้นรายการก าไร
หรอืขาดทุนอื่น 
 
กลุ่มกิจการใช้สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า/สญัญาฟอร์เวิร์ด ในการป้องกนัความเสี่ยงของรายการที่
คาดการณ์ (Forecast transaction) โดยกลุ่มกจิการเลอืกก าหนดใหเ้ฉพาะการเปลีย่นแปลงในมลูค่าขององคป์ระกอบราคา
ปัจจุบัน (Spot component) ของสัญญาฟอร์เวิร์ดเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ก าไรหรือขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่าขององค์ประกอบราคาปัจจุบนั (Spot component) ส าหรบัส่วนที่มปีระสทิธผิลจะรบัรู้ในรายการ
ส ารองรายการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสดในส่วนของเจา้ของ  และรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงในมลูค่าองคป์ระกอบของ
ราคาล่วงหน้า (Forward element) ของสญัญาฟอร์เวริ์ดทีเ่กี่ยวกบัรายการทีป้่องกนัความเสีย่งในต้นทุนในการป้องกนั
ความเสีย่งในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ในสว่นของเจา้ของ 
 
ในบางกรณี กลุ่มกจิการอาจก าหนดใหก้ารเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสญัญาฟอรเ์วริด์ทัง้จ านวน (รวมถงึค่าสะทอ้น
ส่วนต่างของอตัราดอกเบี้ยในสองสกุล (forward points)) เป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่ง ในกรณีนี้ รายการก าไร
หรอืขาดทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนทีม่ปีระสทิธผิลของการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสญัญาฟอรเ์วริด์จะรบัรูใ้นส ารอง
รายการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสดในสว่นของเจา้ของ 
 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

40 

กลุ่มกจิการจะโอนจ านวนทีร่บัรูส้ะสมในส่วนของเจา้ของดงักล่าวมายงัก าไรหรอืขาดทุนในรอบระยะเวลาเดยีวกบัทีร่บัรู้
รายการทีป้่องกนัความเสีย่งในก าไรหรอืขาดทุน ดงันี้ 
 
• หากกลุ่มกจิการรบัรูร้ายการทีป้่องกนัความเสีย่งเป็นสนิทรพัย์ทีไ่ม่ใช่สนิทรพัย์ทางการเงนิ เช่น ทีด่นิ อาคารและ

อุปกรณ์ รายการก าไรหรอืขาดทุนของเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งและค่าสะทอ้นส่วนต่างของอตัราดอกเบีย้ในสองสกุล 
(forward points) ที่รอรบัรู้จะโอนมาเป็นต้นทุนเมื่อเริม่แรกของสนิทรพัย์ดงักล่าว ทัง้นี้ จ านวนดงักล่าวจะถูกรบัรู้ 
ในก าไรหรอืขาดทุนเมื่อกลุ่มกจิการรบัรูร้ายการทีป้่องกนัความเสีย่งในก าไรหรอืขาดทุน เช่น รบัรูร้วมอยู่ในตน้ทุน
ขายเมือ่มกีารเริม่คดิคา่เสือ่มราคา 

• ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัส่วนทีม่ปีระสทิธิผลของสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยทีใ่ชใ้นการป้องกนัความ
เสีย่งของอตัราดอกเบี้ยผนัแปรในเงนิกูย้มืของกลุ่มกจิการ จะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนในรายการตน้ทุนทางการเงนิ 
ณ ชว่งเวลาเดยีวกบัทีก่จิการรบัรูค้า่ใชจ้่ายดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืนัน้ 

 
4.26 สญัญาค า้ประกนัทางการเงิน 

 
กลุ่มกจิการรบัรูห้นี้สนิทางการเงนิจากสญัญาค ้าประกนัเมื่อกลุ่มกจิการใหก้ารค ้าประกนัทางการเงนิ หนี้สนิดงักล่าวจะถูกรบัรูท้ี่
มลูคา่ยุตธิรรม ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรก และรบัรูม้ลูคา่ในภายหลงัดว้ยจ านวนทีส่งูกวา่ระหวา่ง 
 
• จ านวนผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ทีค่ านวณตามขอ้ก าหนดของ TFRS 9 และ 
• จ านวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกหกัดว้ยรายไดท้ีร่บัรูต้ามการรบัรูร้ายไดภ้ายใต ้TFRS 15 
 
มูลค่ายุตธิรรมของสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิก าหนดจากมูลค่าปัจจุบนัของผลต่างในกระแสเงนิสดระหว่าง ก) กระแสเงนิสด
ตามสญัญาของหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้ง และ ข) กระแสเงนิสดทีจ่ะตอ้งจ่ายช าระในกรณีทีไ่ม่มกีารค ้าประกนัดงักล่าว หรอืการประมาณ
จ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายใหแ้ก่บุคคลภายนอกส าหรบัเพือ่โอนภาระผกูพนัดงักล่าวออกไป 
 
สญัญาค ้าประกนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิกูย้มืหรอืค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายอื่น ๆ ทีไ่ม่ไดร้บัผลตอบแทน มลูค่ายุตธิรรมจะแสดงรวมเป็นส่วน
หนึ่งของตน้ทุนของเงนิลงทุน 
 

4.27 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในทีน่ าเสนอใหผู้ม้อี านาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน  
ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการด าเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
สว่นงานด าเนินงาน ซึง่พจิารณาวา่คอื คณะกรรมการบรหิารทีท่ าการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ 
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5 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 
 
ความเสีย่งทางการเงนิและผลกระทบทีอ่าจมตี่อผลการด าเนินงานในอนาคตของกลุ่มกจิการ มดีงันี้ 
 

ลกัษณะความเส่ียง ความเส่ียงจาก วดัจาก บริหารความเส่ียงโดย 
    

ความเสีย่งจากตลาด  
- อตัราแลกเปลีย่น 

รายการทางการคา้ในอนาคต 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีไ่มไ่ด้

อยูใ่นสกุลเงนิบาท 

ประมาณการกระแสเงนิสด 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า / สญัญาแลกเปลีย่นอตัรา
ดอกเบีย้และเงนิตน้ต่างสกุลเงนิ 

 
    

ความเสีย่งจากตลาด  
- อตัราดอกเบีย้ 

เงนิกูย้มืระยะยาวซึง่มอีตัราดอกเบีย้ 
   ผนัแปร 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 

    

ความเสีย่งดา้นการให้
สนิเชื่อ 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น อนุพนัธ ์
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ และสนิทรพัย์
ทีเ่กดิจากสญัญา 

การวเิคราะหอ์าย ุ
การพจิารณาล าดบั 

ดา้นเครดติ 

มเีงนิฝากกบัหลายธนาคาร  
การจ ากดัวงเงนิ และ 
การขอจดหมายค ้าประกนั 

มนีโยบายในการลงทุนใน 
ตราสารหนี้ทีช่ดัเจน 

    

ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง เงนิกูย้มืและหนี้สนิอื่นๆ การประมาณกระแส 
เงนิสดหมุนเวยีน 

การจดัใหม้วีงเงนิดา้นสนิเชื่อและการ
กูย้มืทีส่ามารถเปิดใชไ้ด ้

 
หน่วยงานบรหิารความเสีย่งของกลุ่มกจิการขึน้ตรงกบัแผนกการเงนิกลางของกลุ่มกจิการ ซึง่คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตันิโยบาย
ทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ แผนกการเงนิกลางของกลุ่มกจิการเป็นผูก้ าหนด ประเมนิ บรหิารและป้องกนัความเสีย่งดา้นการเงนิ โดยจะท างาน
อย่างใกล้ชดิกบัหน่วยปฏบิตังิานของกลุ่มกจิการ ส่วนคณะกรรมการบรษิทัจะก าหนดหลกัการในการบรหิารความเสีย่งในภาพรวม 
รวมถงึก าหนดนโยบายเฉพาะดา้นต่างๆ เช่น การบรหิารความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยน การบรหิารความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบี้ย 
การบรหิารความเสีย่งด้านสนิเชื่อ การเขา้ท าตราสารอนุพนัธ์และเครื่องมอืทางการเงนิอื่น รวมทัง้การลงทุนในกรณีทีม่สีภาพคล่อง
สว่นเกนิ 
 
ในกรณีทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดทัง้หมด กลุ่มกจิการจะถอืปฏบิตัติามการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งเพื่อลดผลกระทบของความไม่
สอดคลอ้งกนัของหลกัการรบัรูร้ายการของเครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งและรายการทีถู่กป้องกนัความเสีย่ง ซึง่เป็นผลใหก้ลุ่มกจิการรบัรู้
คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้เท่ากบัอตัราดอกเบีย้คงทีส่ าหรบัเงนิกูย้มืทีม่อีตัราดอกเบีย้ลอยตวัทีก่ลุ่มกจิการไดท้ าการป้องกนัความเสีย่งไว้ 
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สญัญาอนุพนัธ ์
 
กลุ่มกจิการมรีายการสญัญาอนุพนัธซ์ึง่ปรบัปรุงมลูคา่ยุตธิรรมในส ารองรายการป้องกนัความเสีย่งและก าไรสะสม ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ส ารองรายการ

ป้องกนั 
ความเส่ียง ก าไรสะสม 

ส ารองรายการ
ป้องกนั 

ความเส่ียง ก าไรสะสม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัยห์มุนเวียน     
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้า  
   - การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 47,485 - 5,964 

 
- 

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้และเงนิตน้ต่างสกุลเงนิ  
   - การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 4,006 - 8,376 

 
- 

รวมสินทรพัยอ์นุพนัธ ์- หมุนเวียน 51,491 - 14,340 - 
     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้า  
   - การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 24,985 - 9,423 - 
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้และเงนิตน้ต่างสกุลเงนิ  
   - การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 51,026 - 408,695 - 
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้  
   - การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 45,956 - - - 
รวมสินทรพัยอ์นุพนัธ ์- ไม่หมุนเวียน 121,967 - 418,118 - 
     
หน้ีสินหมุนเวียน     
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้า  
   - การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 5,300 - 2,866 - 
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้  
   - ทีร่บัรูก้ารเปลีย่นแปลงของมลูคา่ยุตธิรรมผ่านก าไร 
       หรอืขาดทุน - - - 11,389 
รวมหน้ีสินอนุพนัธ ์- หมุนเวียน 5,300 - 2,866 11,389 
     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้า  
   - การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 208 - 21,425 

 
- 

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้และเงนิตน้ต่างสกุลเงนิ  
   - การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 126,694 - - 

 
- 

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้  
   - การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 2,441,232 - 3,417,968 - 
รวมหน้ีสินอนุพนัธ ์- ไม่หมุนเวียน 2,568,134 - 3,439,393 - 
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ส ารองรายการป้องกนัความเสีย่งของกลุ่มกจิการและบรษิทัประกอบดว้ยเครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 ส ารองรายการป้องกนัความเส่ียง 

  ส ารองการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด  
 

ต้นทุนใน 
การป้องกนั 
ความเส่ียง 

องคป์ระกอบ 
ราคาปัจจบุนั
ของสญัญาซ้ือ
ขายเงินตรา
ต่างประเทศ

ล่วงหน้า 

องคป์ระกอบราคา
ปัจจบุนัของ

สญัญาแลกเปล่ียน
อตัราดอกเบีย้
และเงินต้นต่าง

สกลุเงิน 

 
 

สญัญา
แลกเปล่ียน

อตัรา
ดอกเบีย้ 

รวมส ารอง
รายการ
ป้องกนั 

ความเส่ียง 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

      
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  (132,543) - 773,533 (2,426,329) (1,785,339) 
บวก: การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรม 
    ของเครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่ง 
    รบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 7,334 (302,827) (1,042,656) (1,338,149) 
บวก: ตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งรอรบัรู ้
    ทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (32,031) - - - (32,031) 
หกั: การโอนจากก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
    ไปยงัก าไรหรอืขาดทุน 1,367 - 9,340 639,138 649,845 
หกั: ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 8,550 (1,467) 20,536 31,629 59,248 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (154,657) 5,867 500,582 (2,798,218) (2,446,426) 

      
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564  (154,657) 5,867 500,582 (2,798,218) (2,446,426) 
บวก: การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรม 
    ของเครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่ง 
    รบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 52,936 (580,687) 265,357 (262,394) 
บวก: ตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งรอรบัรู ้
 ทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 96,235 - - - 96,235 
หกั: การโอนจากก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 ไปยงัก าไรหรอืขาดทุน 8,648 (11,644) 21,644 757,335 775,983 
หกั: ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (15,654) (8,104) 78,635 (24,138) 30,739 
หกั: การแปลงคา่งบการเงนิ - - - 1,007 1,007 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (65,428) 39,055 20,174 (1,798,657) (1,804,856) 
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จ านวนทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
 
จ านวนทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนซึง่เกีย่วขอ้งกบัอนุพนัธ ์เพิม่เตมิจากการกระทบยอดส ารองรายการป้องกนัความเสีย่งขา้งตน้เป็นดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ก าไร/ขาดทุน สทุธจิากสญัญาอนุพนัธซ์ึง่ไมเ่ขา้เงือ่นไข 
   การเป็นเครือ่งมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่งทีร่บัรูใ้น 
   ตน้ทุนทางการเงนิ - 46,455 - - 
 
5.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 
 

5.1.1 ความเส่ียงจากตลาด 
 

(ก) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 
เนื่องจากกลุ่มกจิการด าเนินงานระหว่างประเทศจงึมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศซึ่งเกดิจาก
สกุลเงนิที่หลากหลาย โดยมสีกุลเงนิหลกัเป็นดอลลาร์สหรฐัฯ ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจากรายการ
ธุรกรรมในอนาคต การรบัรูร้ายการของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ 
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ความเสีย่ง 
 
กลุ่มกจิการและบรษิทัมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีส่ าคญั ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ซึ่งสรุปเป็นสกุลเงนิบาท 
ดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

ดอลลาร์
สหรฐัฯ 
พนับาท 

 
ยโูร 

พนับาท 

 
ฟรงักส์วิส 
พนับาท 

ดอง
เวียดนาม 
พนับาท 

 
วอนเกาหลี 

พนับาท 

เปโซ
ฟิลิปปินส์
พนับาท 

       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 912,877 - - 2,764,119 11,904 33,280 
เงนิฝากประจ าทีค่รบก าหนด 
   เกนิกวา่ 3 เดอืน 20,635 - - 34,919 - - 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 707,291 - - 669,792 130,165 8,713 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง
กนั - - - - 431,250 - 

เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการอืน่ 116,364 - - - 1,175,403 - 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดั 
   ในการเบกิถอน - - - 17,344 - - 
สญัญาอนุพนัธ ์- ป้องกนัความเสีย่ง 
   กระแสเงนิสด       
   - สญัญาซือ้ขายเงนิตรา 
        ต่างประเทศล่วงหน้า 60,932 4,657 - - - - 
   - สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 
        และเงนิตน้ต่างสกุลเงนิ 55,031 - - - - - 
 - สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 17,904 - - - - - 

       
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 1,031,663 5,760 3,212 740,020 103,530 10,988 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น - - 42,498 - - - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 6,046,835 - - 11,109,674 - - 
สญัญาอนุพนัธ ์- ป้องกนัความเสีย่ง 
   กระแสเงนิสด       
   - สญัญาซือ้ขายเงนิตรา 
        ต่างประเทศล่วงหน้า 300 4,427 - - - - 
   - สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 
        และเงนิตน้ต่างสกุลเงนิ 126,694 - - - - - 
   - สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 682,098 - - - - - 
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 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ดอลลาร์
สหรฐัฯ 
พนับาท 

 
ยโูร 

พนับาท 

 
ฟรงักส์วิส 
พนับาท 

ดอง
เวียดนาม 
พนับาท 

 
วอนเกาหลี 

พนับาท 

เปโซ
ฟิลิปปินส์
พนับาท 

       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 982,784 - - 2,077,184 1,235,092 27,490 
เงนิฝากประจ าทีค่รบก าหนด 
   เกนิกวา่ 3 เดอืน - - - 30,608 - - 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 683,675 - - 695,454 20,109 5 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการอืน่ 104,536 - - - 458,009 - 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดั 
   ในการเบกิถอน - - - 18,260 - - 
สญัญาอนุพนัธ ์- ป้องกนัความเสีย่ง 
   กระแสเงนิสด       
   - สญัญาซือ้ขายเงนิตรา 
        ต่างประเทศล่วงหน้า - 15,387 - - - - 
   - สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 
        และเงนิตน้ต่างสกุลเงนิ 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 - - - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 4,020,428 - - - - - 
สญัญาอนุพนัธ ์- ป้องกนัความเสีย่ง 
   กระแสเงนิสด       
   - สญัญาซือ้ขายเงนิตรา 
        ต่างประเทศล่วงหน้า 22,323 1,968 - - - - 
   - สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 1,096,056 - - - - - 
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 งบการเงินฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

ดอลลารส์หรฐัฯ 
พนับาท 

ยโูร 
พนับาท 

ฟรงักส์วิส 
พนับาท 

    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 306,256 - - 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 122,541 - - 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 681,561 - - 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการอืน่ 116,364 - - 
เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,971,859 - - 
    
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 73,701 - 3,212 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น - - 42,498 
 
 งบการเงินฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ดอลลารส์หรฐัฯ 
พนับาท 

ยโูร 
พนับาท 

ฟรงักส์วิส 
พนับาท 

    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 275,132 - - 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 245,532 - - 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,959,018 - - 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการอืน่ 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 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

   
มลูคา่ตามบญัช ี(สนิทรพัย)์ (พนับาท) 72,470 15,387 
มลูคา่ตามบญัช ี(หนี้สนิ) (พนับาท) 5,508 24,291 
จ านวนเงนิตามสญัญา - (พนัดอลลารส์หรฐัฯ) 25,442 38,267  
 - (พนัโครนาสวเีดน) 8,899 - 
 - (พนัเยน) 1,788,368 - 
 - (พนัยโูร) 10,687 31,667 
วนัครบก าหนด มกราคม พ.ศ. 2565  

- พฤศจกิายน พ.ศ. 2566 
มกราคม พ.ศ. 2564  

- กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2566 
คา่อตัราป้องกนัความเสีย่ง (Hedge ratio) 1:1 1:1 
การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ ณ ปัจจบุนั (Spot value) คดิลดของเครือ่งมอื 
   ป้องกนัความเสีย่งทีค่งเหลอือยู ่ตัง้แต่วนัเริม่ตน้การป้องกนั 
   ความเสีย่ง (พนับาท) 52,936 7,334 
การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ของรายการทีถู่กป้องกนัความเสีย่งทีใ่ชใ้นการ 
   พจิารณาความไมม่ปีระสทิธผิลของการป้องกนัความเสีย่ง (พนับาท) (52,936) (7,334) 
อตัราแลกเปลีย่นทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่งถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนกัส าหรบัปี  
   (รวมคา่สะทอ้นสว่นต่างของอตัราดอกเบีย้ในสองสกุล  
   (Forward points)) 

1 ดอลลารส์หรฐัฯ = 30.97 
1 โครนาสวเีดน = 3.70 

100 เยน = 28.81 
1 ยโูร = 37.90 

1 ดอลลารส์หรฐัฯ = 30.64 
1 ยโูร = 36.62 
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 งบการเงินรวม 

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้และเงนิตน้ต่างสกลุเงนิ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

   
มลูคา่ตามบญัช ี(สนิทรพัย)์ (พนับาท) 55,032 417,071 
มลูคา่ตามบญัช ี(หนี้สนิ) (พนับาท) 126,694 - 
จ านวนเงนิตามสญัญา (พนัดอลลารส์หรฐัฯ) 142,812 158,347 
วนัครบก าหนด เมษายน พ.ศ. 2565  

- พฤษภาคม พ.ศ. 2576 
เมษายน พ.ศ. 2564  

- พฤษภาคม พ.ศ. 2576 
คา่อตัราป้องกนัความเสีย่ง (Hedge ratio) 1:1 1:1 
การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ทีไ่มร่วมสว่นต่างอตัราดอกเบีย้  
   (currency basis spread) ของเครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งทีค่ง 
   เหลอือยูต่ ัง้แตว่นัเริม่ตน้การป้องกนัความเสีย่ง (พนับาท) (580,688) (302,827) 
การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ของรายการทีถู่กป้องกนัความเสีย่งทีใ่ชใ้นการ 
   พจิารณาความไมม่ปีระสทิธผิลของการป้องกนัความเสีย่ง (พนับาท) 582,370 307,383 
อตัราแลกเปลีย่นทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่งถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนกัส าหรบัปี  
   (รวมคา่สะทอ้นสว่นต่างของอตัราดอกเบีย้ในสองสกุล  
   (Forward points)) 1 ดอลลารส์หรฐัฯ = 33.58 1 ดอลลารส์หรฐัฯ = 33.61 
อตัราดอกเบีย้ทีป้่องกนัความเสีย่งถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัส าหรบัปี  
   (swap rate) รอ้ยละ 4.91 รอ้ยละ 4.73 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
ดงัทีแ่สดงในตารางขา้งตน้ กลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งหลกัจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่นระหว่างเงนิบาทและ
สกุลเงนิต่างประเทศ ความอ่อนไหวในก าไรหรือขาดทุนต่อการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่มาจาก
สนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิในสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ และผลกระทบทีม่ตี่อองค์ประกอบอื่น ในส่วนของเจ้าของ 
ที่เกิดมาจากสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า และสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยและเงนิต้นต่างสกุล  
ทีถู่กก าหนดไวเ้พือ่ป้องกนัความเสีย่งดา้นกระแสเงนิสด 
 
 งบการเงินรวม 

 
ผลกระทบต่อก าไรสทุธิ 

ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอ่ืนใน
ส่วนของเจ้าของ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ  
   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10* (350,136) (477,780) (183,100) (271,805) 
อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ  
   - ลดลงรอ้ยละ 10* 350,136 477,780 183,100 271,805 
อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อดองเวยีดนาม  
   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10* 11,617 1,387 (847,969) (222,638) 
อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อดองเวยีดนาม  
   - ลดลงรอ้ยละ 10* (11,617) (1,387) 847,959 222,638 
อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อวอนเกาหล ี 
   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10* - - 164,519 168,918 
อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อวอนเกาหล ี 
   - ลดลงรอ้ยละ 10* - - (164,519) (168,918) 
 
*  โดยก าหนดใหปั้จจยัอื่นคงที ่
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ผลกระทบต่อก าไรสทุธิ 

ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอ่ืนใน
ส่วนของเจ้าของ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ  
   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10* 312,488 492,043 - - 
อตัราแลกเปลีย่น บาทตอ่ดอลลารส์หรฐัฯ  
   - ลดลงรอ้ยละ 10* (312,488) (492,043) - - 
 
*  โดยก าหนดใหปั้จจยัอื่นคงที ่
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(ข) ความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรมและความเส่ียงในกระแสเงินสดท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ 
 

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ยส่วนใหญ่ของกลุ่มกจิการเกดิจากเงนิกูย้มืระยะยาวทีม่อีตัราดอกเบี้ยผนัแปร ซึ่งยงัผลให้
กลุ่มกิจการมคีวามเสี่ยงในกระแสเงนิสดที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ย กลุ่มกิจการมนีโยบายที่จะคงไว้  
ซึ่งอตัราดอกเบี้ยคงที่ที่สดัส่วนขัน้ต ่าร้อยละ 81 โดยกลุ่มกิจการจะใช้สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย (จากอตัรา
ดอกเบี้ยผนัแปรมาเป็นอตัราดอกเบี้ยคงที)่ เป็นเครื่องมอืในการคงสดัส่วนดงักล่าวเมื่อจ าเป็น โดยปกต ิการทีก่ลุ่มกจิการ
เขา้ท าสญัญากูย้มืระยะยาวทีม่อีตัราดอกเบีย้ผนัแปร และท าสญัญาแลกเปลีย่นมาเป็นอตัราดอกเบีย้คงทีน่ัน้จะไดอ้ตัรา
ดอกเบีย้ทีต่ ่ากว่าการทีก่ลุ่มกจิการเขา้ท าสญัญากูย้มืดว้ยอตัราดอกเบีย้คงทีโ่ดยตรง ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 ถงึ พ.ศ. 2564 
เงนิกูย้มืของกลุ่มกจิการทีอ่ตัราดอกเบีย้ผนัแปรนัน้สว่นใหญ่อยูใ่นสกุลเงนิบาทและสกุลเงนิดอลลาหส์หรฐั 
 

เงนิกู้ยมืแสดงด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย ทัง้นี้ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในสญัญา เงนิกู้ยมืจะมกีารปรบัอตัราดอกเบี้ยใหม่  
ตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้(ดงัตาราง) จงึส่งผลใหก้ลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้
ในตลาด 
 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยและการปรบัอตัราดอกเบี้ยใหม่ของเงนิกู้ยมื ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน มดีงันี้ 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 

พนับาท 
ร้อยละของ

เงินกู้ พนับาท 
ร้อยละของ

เงินกู้ 
     

เงนิกูย้มืทีม่อีตัราดอกเบีย้ผนัแปร 48,996,314 51.2 31,713,905 41.0 
เงนิกูย้มืทีม่อีตัราดอกเบีย้คงที ่ 
   - วนัทีม่กีารปรบัอตัราใหมห่รอื 
    วนัครบก าหนด 

    

   น้อยกวา่ 1 ปี 2,856,302 3.0 12,955,009 16.8 
   1-5 ปี 21,886,258 22.8 14,961,626 19.3 
   เกนิกวา่ 5 ปี 21,996,981 23.0 17,738,971 22.9 
 95,735,855 100.0 77,369,511 100.0 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 

พนับาท 
ร้อยละของ

เงินกู้ พนับาท 
ร้อยละของ

เงินกู้ 
     

เงนิกูย้มืทีม่อีตัราดอกเบีย้ผนัแปร - - - - 
เงนิกูย้มืทีม่อีตัราดอกเบีย้คงที ่ 
   - วนัทีม่กีารปรบัอตัราใหมห่รอื 
    วนัครบก าหนด 

    

   น้อยกวา่ 1 ปี 42,498 0.1 11,873,521 41.9 
   1-5 ปี 14,842,847 52.1 9,361,358 33.1 
   เกนิกวา่ 5 ปี 13,594,541 47.8 7,074,802 25.0 
 28,479,886 100.0 28,309,681 100.0 
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รอ้ยละของเงนิกู้ยมืขา้งต้นแสดงถงึสดัส่วนของเงนิกู้ยมืทีม่อีตัราดอกเบี้ยผนัแปรต่อจ านวนเงนิกู้ยมืทัง้หมด และการ
วเิคราะหเ์งนิกูย้มืตามวนัครบก าหนดไดแ้สดงรวมไวใ้นหมายเหตุ 5.1.3 
 
เครือ่งมอืทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการใชเ้พือ่บรหิารความเสีย่ง 
 
กลุ่มกจิการและบรษิทัเขา้ท าสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้โดยครอบคลุมรอ้ยละ 74 ของเงนิตน้ของเงนิกูย้มืทีม่อีตัรา
ดอกเบีย้ผนัแปรทีค่งคา้งอยู ่(พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 81) โดยอตัราดอกเบีย้คงทีต่ามสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้มอีตัรา
รอ้ยละ 0.55 ถงึ 6.48 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 2.11 ถงึ 6.48) และอตัราดอกเบีย้ผนัแปรมอีตัราดอกเบีย้จาก LIBOR ทีร่อ้ย
ละ 2.15 ถงึ 4.13 และ THBFIX ทีร่อ้ยละ -0.55 ถงึ 2 
 
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ก าหนดใหช้ าระยอดสุทธขิองดอกเบี้ยคา้งรบัหรอืคา้งจ่ายทุก 90-180 วนั โดยวนัทีถ่งึ
ก าหนดช าระตามสญัญาดงักล่าวเป็นวนัเดยีวกบัวนัทีถ่งึก าหนดช าระของดอกเบีย้ของสญัญาเงนิกู้ 
 
ผลกระทบจากการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
ผลกระทบจากสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของกลุ่มกจิการและบรษิทั มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   

มลูคา่ตามบญัช ี(สนิทรพัย)์ (พนับาท) 45,956 - 
มลูคา่ตามบญัช ี(หนี้สนิ) (พนับาท) 2,441,232 3,417,968 
จ านวนเงนิตามสญัญา - (พนัดอลลารส์หรฐัฯ)  545,379 313,500 
 - (พนับาท) 41,691,203 17,130,709 
วนัครบก าหนด มถิุนายน พ.ศ. 2565    

- มถิุนายน พ.ศ. 2578 
มนีาคม พ.ศ. 2564  

- มถิุนายน พ.ศ. 2578 
คา่อตัราป้องกนัความเสีย่ง (Hedge ratio) 1:1 1:1 
การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของเครือ่งมอืป้องกนั 
   ความเสีย่งทีค่งเหลอือยูต่ ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม (พนับาท) 

 
265,357 

 
(1,042,656) 

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ของรายการทีถู่กป้องกนัความเสีย่ง  
   ส าหรบัการก าหนดความมปีระสทิธผิลของการ 
   ป้องกนัความเสีย่ง (พนับาท) 

 
(265,357) 

 
1,042,656 

อตัราดอกเบีย้ทีป้่องกนัความเสีย่งถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัส าหรบัปี รอ้ยละ 2.30 รอ้ยละ 3.37 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
รายการก าไรหรอืขาดทุนจะมคีวามอ่อนไหวต่อการเพิม่ขึน้หรอืลดลงในรายไดด้อกเบี้ยจากเงนิสดและเงนิฝากธนาคารและ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงนิกู้ยมื ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราดอกเบี้ย องค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ 
จะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นผลมาจากการเพิม่ขึ้นหรอืลดลงในมูลค่ายุติธรรมของการป้องกนัความเสี่ยงด้านกระแสเงนิสด 
ของเงนิกูย้มื 
 
 งบการเงินรวม 

 
ผลกระทบต่อก าไรสทุธิ 

ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอ่ืน 
ในส่วนของเจ้าของ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

อตัราดอกเบีย้ - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.25* (62,553) 6,694 211,284 286,756 
อตัราดอกเบีย้ - ลดลงรอ้ยละ 0.25* 62,553 (6,694) (211,284) (286,756) 
 
*  โดยก าหนดใหปั้จจยัอื่นคงที ่
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ผลกระทบต่อก าไรสทุธิ 

ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอ่ืน 
ในส่วนของเจ้าของ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

อตัราดอกเบีย้ - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.25* 13,272 2,564 - - 
อตัราดอกเบีย้ - ลดลงรอ้ยละ 0.25* (13,272) (2,564) - - 
 
*  โดยก าหนดใหปั้จจยัอื่นคงที ่
 

5.1.2 ความเส่ียงด้านเครดิต 
 
ความเสี่ยงด้านเครดติโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด กระแสเงนิสดตามสญัญา  
จากเงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมูลค่าดว้ย ก) ราคาทุนตดัจ าหน่าย ข) มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น 
(FVOCI) และ ค) มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน (FVPL) สนิทรพัยอ์นุพนัธ์ และเงนิฝากธนาคารและสถาบนัการเงนิ 
รวมถงึความเสีย่งดา้นเครดติจากลกูคา้และลกูหนี้คงคา้ง 
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ก) การบริหารความเส่ียง 
 
กลุ่มกจิการไม่มคีวามเสีย่งในดา้นเครดติทีเ่ป็นสาระส าคญักบัเงนิสดและเงนิลงทุน เนื่องจากกลุ่มกจิการมรีายการเงนิสด
และเงนิลงทุนกบัสถาบนัทางการเงนิที่มคีุณภาพ โดยกลุ่มกิจการได้วางนโยบายจ ากดัรายการที่จะเกิดกบัสถาบนั
การเงนิใดสถาบนัการเงนิหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และจะน าเงนิส่วนเกินไปลงทุนเฉพาะการลงทุนที่มี 
ความเสีย่งต ่า จากประสบการณ์ในอดตีกลุ่มกจิการไมเ่คยมคีวามสญูเสยีจากเงนิสดและเงนิลงทุน  
 
ส าหรบัการท าธุรกรรมกบัลกูคา้ กลุ่มกจิการจะประเมนิความเสีย่งจากคุณภาพเครดติของลูกคา้ โดยพจิารณาจากฐานะ
ทางการเงนิ ประสบการณ์ทีผ่า่นมา และปัจจยัอื่นๆ ทัง้นี้กลุ่มกจิการขายไฟฟ้าใหก้บัหน่วยงานรฐับาล และภาคอุตสาหกรรม
ทีม่สีถานะการเงนิทีด่ ีภายใตเ้งื่อนไขในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวและสญัญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน ้าระยะยาว บรษิทัไมม่ี
การกระจุกตวัของความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่ป็นสาระส าคญัจากลูกคา้แต่ละราย 
 

ข) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 
 
กลุ่มกจิการมสีนิทรพัยท์างการเงนิทีต่อ้งมกีารพจิารณาตามโมเดลการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 
ดงันี้ 
 
• เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
• เงนิฝากประจ าทีค่รบก าหนดเกนิกวา่ 3 เดอืน 
• ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 
• สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 
• เงนิใหกู้แ้ก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั และ 
• เงนิใหกู้แ้ก่กจิการอื่น 
 
ผูบ้รหิารพจิารณาวา่สนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวไมม่ผีลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ีม่สีาระส าคญั 
 
ลกูหนี้การคา้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 
 
กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า 
จะเกดิขึ้นซึ่งค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้นตลอดอายุลูกหนี้การคา้และสนิทรพัย์ที่เกดิจาก
สญัญาทัง้หมด 
 
ในการวดัมลูคา่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ ผูบ้รหิารไดจ้ดักลุ่มลูกหนี้การคา้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา
ตามลกัษณะรว่มของความเสีย่งดา้นเครดติและตามกลุ่มระยะเวลาทีเ่กนิก าหนดช าระ ทัง้นี้ เนื่องจากสนิทรพัยท์ีเ่กดิจาก
สญัญาเป็นงานทีส่่งมอบแต่ยงัไม่ไดเ้รยีกเกบ็นัน้มลีกัษณะความเสีย่งทีใ่กลเ้คยีงเป็นอย่างมากกบัลูกหนี้การคา้ส าหรบั
สญัญาประเภทเดยีวกนั ผู้บรหิารจงึพจิารณาใช้อตัราผลขาดทุนด้านเครดติของลูกหนี้การค้ามาประมาณการอตัรา 
ผลขาดทุนดา้นเครดติของสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
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ประมาณการอตัราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากประวตัิการช าระเงนิจากการขายในช่วง
ระยะเวลา 12 เดอืนและ 36 เดอืนก่อนวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ส าหรบักจิการในประเทศไทยและต่างประเทศ
ตามล าดบัตามล าดบั รวมทัง้พจิารณาประสบการณ์ผลขาดทุนด้านเครดติที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี้  
อตัราผลขาดทุนด้านเครดติในอดตีจะถูกปรบัปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบนัและการคาดการณ์ล่วงหน้า
เกี่ยวกบัปัจจยัทางเศรษฐกจิมหภาคทีจ่ะมผีลต่อความสามารถในการจ่ายช าระของลูกหนี้ กลุ่มกจิการไดพ้จิารณาว่า
อตัราผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ในประเทศทีก่ลุ่มกจิการขายสนิคา้และใหบ้รกิารนัน้เป็นปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง
มากที่สุด จึงได้ปรับอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่ได้จากประสบการณ์ในอดีตเพื่อให้สะท้อนถึงการคาดการณ์  
การเปลีย่นแปลงจากปัจจยันี้ 
 
กลุ่มกจิการตดัจ าหน่ายลกูหนี้การคา้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาเมือ่คาดวา่จะไมไ่ดร้บัช าระคนื 
 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนี้การคา้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาจะแสดงเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสุทธิ
ในก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได ้กลุ่มกจิการจะรบัรูจ้ านวนทีไ่ดร้บัช าระส าหรบัจ านวนทีไ่ดต้ดัจ าหน่าย  
ไปแลว้เป็นยอดหกัจากรายการทีไ่ดบ้นัทกึผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 
 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ 
 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายประกอบดว้ยลูกหนี้อื่น เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
และเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการอื่น 
 
กลุ่มกจิการพจิารณาว่าเงนิลงทุนในตราสารหนี้ (ยกเวน้เงนิใหกู้้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั) ทีว่ดัมูลค่าดว้ยราคาทุน  
ตัดจ าหน่ายนัน้มีความเสี่ยงด้านเครดิตต ่า ดงันัน้ ค่าเผื่อผลขาดทุนที่รบัรู้ในระหว่างปีจึงจ ากัดอยู่เพียงผลขาดทุน  
ด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดอืน กลุ่มกิจการจะพจิารณาว่ามคีวามเสี่ยงด้านเครดติต ่าเมื่อความเสี่ยง 
จากการผดินัดช าระอยู่ในระดบัต ่า และผูอ้อกตราสารมคีวามสามารถทางการเงนิทีแ่ขง็แกรง่ทีจ่ะปฏบิตัติามภาระผกูพนั
ตามสญัญาไดใ้นระยะเวลาอนัใกล ้
 

5.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 
การจดัการความเสีย่งดา้นสภาพคล่องอย่างรอบคอบคอื การมเีงนิสด หลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาด และ
การมแีหล่งเงนิทุนทีส่ามารถเบกิใชไ้ดจ้ากวงเงนิดา้นสนิเชือ่ทีเ่พยีงพอต่อการช าระภาระผกูพนัเมือ่ถงึก าหนดช าระ และ
เพยีงพอต่อการปิดสถานะ ทัง้นี้ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีกลุ่มกจิการมเีงนิฝากธนาคารทีส่ามารถเบกิใชไ้ดท้นัที
จ านวน 23,462 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 16,953 ลา้นบาท) เพือ่ใชใ้นการบรหิารสภาพคล่องของกลุ่มกจิการ 
 
ผูบ้รหิารไดพ้จิารณา ก) ประมาณการกระแสเงนิสดของกลุ่มกจิการอย่างสม ่าเสมอโดยพจิารณาจากเงนิส ารองหมุนเวยีน 
(จากวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช)้ และ ข) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด นอกเหนือจากนี้นโยบายการจดัการ
สภาพคล่องของกลุ่มกจิการยงัรวมถงึการประมาณการกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกัต่าง ๆ และการพจิารณาปรมิาณ
ของสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องสงูทีจ่ าเป็นและอตัราส่วนสภาพคล่องตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ และคงไวซ้ึง่แผนการจดัหาเงนิ 
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ก) การจดัการด้านการจดัหาเงิน 
 
กลุ่มกจิการมวีงเงนิกูท้ีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

อตัราดอกเบีย้ลอยตวั     
หมดอายุภายในหนึ่งปี  
   - วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 939,165 - - - 
หมดอายุเกนิกวา่หนึ่งปี  
   - วงเงนิกูธ้นาคาร 17,139,497 7,544,457 - - 

 18,078,662 7,544,457 - - 

 
ข) วนัครบก าหนดของหน้ีสินทางการเงิน  

 
ตารางต่อไปนี้แสดงใหเ้หน็ถงึหนี้สนิทางการเงนิทีจ่ดัประเภทตามระยะเวลาการครบก าหนดตามสญัญาของ 
 
ก) หนี้สนิทางการเงนิทีไ่มใ่ชส่ญัญาอนุพนัธ ์และ 
ข) สญัญาอนุพนัธ์ที่มกีารช าระเป็นยอดสุทธแิละยอดขัน้ต้น ซึ่งระยะเวลาครบก าหนดตามสญัญามคีวามส าคญัต่อ

ความเขา้ใจในระยะเวลาของกระแสเงนิสดของรายการ 
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จ านวนเงนิในตารางแสดงด้วยจ านวนเงนิตามสญัญาที่ไม่ได้มกีารคดิลดและดอกเบี้ยจ่าย (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ยอดคงเหลอื 
ทีค่รบก าหนดภายในระยะเวลา 12 เดอืนจะเท่ากบัมูลค่าตามบญัชเีนื่องการการคดิลดไม่มนีัยส าคญั ส าหรบักระแสเงนิสด 
ทีแ่สดงภายใตส้ญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้นัน้ เป็นกระแสเงนิสดโดยประมาณจากอตัราดอกเบีย้ล่วงหน้าทีเ่กีย่วขอ้ง 
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 

 งบการเงินรวม (หน่วย: พนับาท) 

วนัครบก าหนดของหน้ีสินทางการเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

มูลค่าตาม
บญัชี 

รายการท่ีมิใช่อนุพนัธ ์      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 751,719 - - 751,719 750,000 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 5,690,521 - - 5,690,521 5,690,521 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น 43,348 - - 43,348 42,498 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  4,618,668 21,349,903 46,867,331 72,835,902 53,720,054 
หุน้กู ้ 3,260,196 22,614,611 22,641,122 48,515,929 40,118,803 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 119,994 312,519 1,785,123 2,217,636 1,182,934 
รวมรายการท่ีมิใช่อนุพนัธ ์ 14,484,446 44,277,033 71,293,576 130,055,055 101,504,810 

      
สญัญาอนุพนัธ ์      
      
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้า 
   - ป้องกนัความเสีย่งดา้นกระแสเงนิสด     

 

     - (กระแสเงนิสดรบั) (1,450,253) (373,246) - (1,823,499) (66,935) 
     - กระแสเงนิสดจ่าย 1,388,994 352,535 - 1,741,529  
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 
   และเงนิตน้ต่างสกุลเงนิ - ป้องกนั 
   ความเสีย่งดา้นกระแสเงนิสด     

 
 
 

     - (กระแสเงนิสดรบั) (810,222) (2,080,757) (2,929,188) (5,820,167)  
     - กระแสเงนิสดจ่าย 857,280 2,184,997 2,973,290 6,015,567 71,662 
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 
   - ป้องกนัความเสีย่งดา้นกระแสเงนิสด     

 
 

     - (กระแสเงนิสดรบั) - - - -  
     - กระแสเงนิสดจ่าย 1,464,002 5,793,601 1,874,933 9,132,536 2,395,276 
รวมอนุพนัธ ์ 1,449,801 5,877,130 1,919,035 9,245,966 2,400,003 
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 งบการเงินรวม (หน่วย: พนับาท) 

วนัครบก าหนดของหน้ีสินทางการเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

มูลค่าตาม
บญัชี 

รายการท่ีมิใช่อนุพนัธ ์      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 15,097,667 - - 15,097,667 15,040,160 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 5,641,053 - - 5,641,053 5,641,053 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น 40,397 - - 40,397 39,605 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  2,138,625 10,088,909 24,878,665 37,106,199 30,474,891 
หุน้กู ้ 4,860,136 17,235,306 16,503,267 38,598,709 31,814,855 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 128,427 280,850 1,366,014 1,775,291 947,515 
รวมรายการท่ีมิใช่อนุพนัธ ์ 27,906,305 27,605,065 42,747,946 98,259,316 83,958,079 

      
สญัญาอนุพนัธ ์      
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้  
   - ทีร่บัรูก้ารเปลีย่นแปลงของมลูคา่ยุตธิรรม 
     ผ่านก าไรหรอืขาดทุน     

 

      - กระแสเงนิสดจ่าย 11,390 - - 11,390 11,389 
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้า 
   - ป้องกนัความเสีย่งดา้นกระแสเงนิสด     

 

      - (กระแสเงนิสดรบั) (1,540,643) (757,979) - (2,298,622) 8,904 
      - กระแสเงนิสดจ่าย 1,555,369 777,328 - 2,332,697  
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 
   และเงนิตน้ต่างสกุลเงนิ - ป้องกนั 
   ความเสีย่งดา้นกระแสเงนิสด     

 

      - (กระแสเงนิสดรบั) (488,171) (2,112,352) (3,224,239) (5,824,762) (417,071) 
      - กระแสเงนิสดจ่าย 544,669 2,335,011 3,557,596 6,437,276  
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 
   - ป้องกนัความเสีย่งดา้นกระแสเงนิสด     

 

      - (กระแสเงนิสดรบั) - - - - - 
      - กระแสเงนิสดจ่าย 767,439 2,566,284 1,073,911 4,407,634 3,417,968 
รวมอนุพนัธ ์ 850,053 2,808,292 1,407,268 5,065,613 3,021,190 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย: พนับาท) 

วนัครบก าหนดของหน้ีสินทางการเงิน 
   วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

มูลค่าตาม
บญัชี 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 435,514 - - 435,514 435,514 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น 43,348 - - 43,348 42,498 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  216,144 1,562,962 1,648,350 3,427,456 3,000,000 
หุน้กู ้ 805,774 16,194,036 13,557,211 30,557,021 25,437,388 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 13,172 21,891 181,623 216,686 103,478 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 1,513,952 17,778,889 15,387,184 34,680,025 29,018,878 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย: พนับาท) 

วนัครบก าหนดของหน้ีสินทางการเงิน 
   วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

มูลค่าตาม
บญัชี 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 9,139,170 - - 9,139,170 9,134,862 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 392,325 - - 392,325 392,325 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น 40,397 - - 40,397 39,605 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  100,500 1,271,630 2,155,825 3,527,955 3,000,000 
หุน้กู ้ 3,261,384 10,259,773 5,610,400 19,131,557 16,135,214 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 17,379 51,408 162,371 231,158 111,833 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 12,951,155 11,582,811 7,928,596 32,462,562 28,813,839 

 
5.2 การบริหารส่วนของเงินทุน 

 
5.2.1 การบริหารความเส่ียง 

 
วต้ถุประสงคข์องการบรหิารสว่นของทุน คอื 
 
- การรกัษาไวซ้ึ่งความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่อง เพื่อทีจ่ะสามารถก่อใหเ้กดิผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุ้นและ

ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นๆ และ 
- การรกัษาโครงสรา้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยูใ่นระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุเพือ่ลดตน้ทุนเงนิทุน 
 
การทีจ่ะรกัษาหรอืปรบัโครงสรา้งของเงนิทุนนัน้ กลุ่มกจิการอาจต้องปรบัจ านวนเงนิปันผลจ่าย ปรบัการคนืทุนใหแ้ก่  
ผูถ้อืหุน้ ออกหุน้ใหม ่หรอืขายสนิทรพัยเ์พือ่ลดภาระหนี้สนิ 
 
เช่นเดยีวกบักจิการอื่นในอุตสาหกรรมเดยีวกนั กลุ่มกจิการพจิารณาระดบัเงนิทุนอย่างสม ่าเสมอจากอตัราส่วนหนี้สนิ
ต่อทุน ซึง่ค านวณจากหนี้สนิมภีาระดอกเบีย้สทุธหิารสว่นของเจา้ของ 
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ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลยุทธ์ของกลุ่มกจิการยงัคงเดมิเช่นเดยีวกบัปี พ.ศ. 2563 คอืการรกัษาอตัราส่วนหนี้สนิทีม่ี
ภาระดอกเบีย้สทุธติ่อทุนใหอ้ยูใ่นระดบัไมเ่กนิ 2 เท่าอยา่งมนียัส าคญั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม กลุ่มกจิการมอีตัราส่วน
หนี้สนิต่อทุน ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 
พนับาท 

พ.ศ. 2563 
พนับาท 

พ.ศ. 2564 
พนับาท 

พ.ศ. 2563 
พนับาท 

     
หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธ ิ 67,586,152 57,377,000 22,159,751 25,804,402 
สว่นของเจา้ของ  
   (รวมส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม) 40,815,512 39,304,082 25,649,985 24,990,047 
อตัราส่วนหน้ีสินสทุธิต่อทุน 1.66 : 1 1.46 : 1 0.86 : 1 1.03 : 1 

 
การคงไว้ซึง่อตัราส่วนตามสญัญาเงินกู้ (Loan covenants) 
 
ภายใตเ้งือ่นไขของวงเงนิกูห้ลกัของกลุ่มกจิการ กลุ่มกจิการจะตอ้งคงไวซ้ึง่อตัราส่วนทางการเงนิดงันี้  
 
• อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนทีไ่มเ่กนิ 3:1  และ 
• อตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR) ตอ้งมากกว่า 1.1 
 
กลุ่มกจิการสามารถคงไวซ้ึง่อตัราส่วนทางการเงนิตลอดรอบระยะเวลารายงาน  

 
6 มูลค่ายติุธรรม 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม แต่ไมร่วมถงึรายการ
ทีม่ลูคา่ยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี
 
 งบการเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 2 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

พนับาท 
พ.ศ. 2563 
พนับาท 

   
สินทรพัย ์   
ตราสารอนุพนัธท่ี์ใช้ส าหรบัป้องกนัความเส่ียง   
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 72,470 15,387 
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้และเงนิตน้ต่างสกลุเงนิ 55,032 417,071 
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 45,956 - 

รวมสินทรพัย ์ 173,458 432,458 
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 งบการเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 2 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

พนับาท 
พ.ศ. 2563 
พนับาท 

   

หน้ีสิน   
หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน   
ตราสารอนุพนัธ ์- สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ - 11,389 

ตราสารอนุพนัธท่ี์ใช้ส าหรบัป้องกนัความเส่ียง   
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 5,508 24,291 
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้และเงนิตน้ต่างสกลุเงนิ 126,694 - 
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 2,441,232 3,417,968 

รวมหน้ีสิน 2,573,434 3,453,648 
 
มลูคา่ยุตธิรรมแบ่งออกเป็นล าดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มลูระดบั 1 : มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิอา้งองิจากราคาเสนอซื้อปัจจุบนัหรอืราคาปิดทีอ่า้งองิจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยหรอืสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
ขอ้มลูระดบั 2 : มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งใชข้อ้มูลทีส่ามารถสงัเกตไดอ้ย่างมี

นยัส าคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยทีส่ดุเท่าทีเ่ป็นไปได ้
ขอ้มลูระดบั 3 : มลูคา่ยุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิวดัมลูคา่โดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูคา่ซึง่ไมไ่ดม้าจากขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลาด 
 
เทคนิคการประเมนิมลูคา่ยุตธิรรม 
 
วธิกีารทีใ่ชใ้นการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ มดีงันี้ 
• สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย (Interest Rate Swaps) และสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยและเงนิต้นต่างสกุลเงนิ - มูลค่า

ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตโดยอา้งองิจากเสน้อตัราผลตอบแทน (Yield curves) ทีส่งัเกตไดใ้นตลาด 
• สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า - มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดในอนาคตโดยอา้งองิจากอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า 

ณ วนัสิน้รอบปีบญัช ี
 
ผลของการประมาณมลูคา่ยุตธิรรมทัง้หมดอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 
 
การโอนระหวา่งระดบัของชัน้มลูคา่ยุตธิรรม 
 
กลุ่มกจิการไมม่รีายการโอนระหวา่งล าดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรมในระหวา่งปี 
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ขัน้ตอนการประเมนิมลูคา่ยุตธิรรมของกลุ่มกจิการ 
 
การประชุมระหว่างผู้บรหิารสูงสุดสายบญัชแีละการเงนิและคณะท างานเกี่ยวกบัการประเมนิมูลค่ายุติธรรมเกี่ยวกบักระบวนการ
ประเมนิและผลลพัธจ์ะจดัขึน้อย่างน้อยทุกไตรมาส 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายดงัต่อไปนี้ มมีลูคา่ยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี
• เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
• เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิถอน 
• เงนิฝากประจ าทีค่รบก าหนดเกนิกวา่ 3 เดอืน 
• ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 
• เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัหรอืกจิการอื่น 
• เงนิกูย้มืระยะสัน้ 
• เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 

 
7 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั และการใช้ดลุยพินิจ 

 
การประมาณการ ขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยูบ่นพืน้ฐานของประสบการณ์ในอดตีและ
ปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชือ่วา่มเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 
 
(ก) โรงไฟฟ้า อปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
ฝ่ายบรหิารไดพ้จิารณาการประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์และมลูคา่คงเหลอืของโรงไฟฟ้า อุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน
ซึ่งโดยส่วนใหญ่ค านึงถึงความสามารถทางเทคนิค และอายุการให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ ทัง้นี้ผู้บรหิารจะทบทวนการคดิ  
คา่เสือ่มราคา หากคาดวา่อายุการใหป้ระโยชน์และมลูคา่คงเหลอืของโรงไฟฟ้า อุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนแตกต่างไปจาก
ทีไ่ดป้ระมาณการไวอ้ย่างมสีาระส าคญั หรอืจะตดัจ าหน่ายรายการสนิทรพัยด์งักล่าวทีม่คีวามลา้สมยัทางเทคนิค ไม่ไดใ้ชง้าน 
หรอืขายออกไป 

 
(ข) มูลค่ายติุธรรมของสินทรพัยท์างการเงินและตราสารอนุพนัธ ์

 
มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ ซึ่งไม่มกีารซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่า  
กลุ่มกจิการใชดุ้ลยพนิิจในการเลอืกวธิกีารและตัง้ขอ้สมมตฐิานซึ่งส่วนใหญ่อา้งองิจากขอ้มูลทีส่ามารถสงัเกตไดอ้ย่างมนีัยส าคญั 
ทีม่อียู ่ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน รายละเอยีดของขอ้สมมตฐิานหลกัทีใ่ชร้วมอยูใ่นหมายเหตุ 6 
 

(ค) การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดพจิารณาจากการค านวณมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการ
จ าหน่าย การค านวณนี้ใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดซึง่อา้งองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลาของสญัญาซื้อ
ขายไฟฟ้าทีเ่หลอือยู ่รายละเอยีดของขอ้สมมตฐิานหลกัทีใ่ชไ้ดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 21 
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(ง) ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานขึน้อยู่กบัขอ้สมมตฐิานหลายขอ้ ขอ้สมมตฐิานทีใ่ชแ้ละผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิานไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยูใ่นหมายเหตุ 28 
 

(จ) การรวมงบการเงินของกิจการท่ีถือหุ้นในบริษทัน้อยกว่าร้อยละ 50 ในการจดัท างบการเงินรวม 
 
ผู้บริหารได้พิจารณาแล้วว่ากลุ่มกิจการมีอ านาจควบคุมทางพฤตินัย  (De facto control) เหนือ Amata Power (Bien Hoa) 
Limited ถงึแมว้่าจะถอืหุน้น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของสทิธใินการออกเสยีง กลุ่มกจิการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ Amata Power 
(Bien Hoa) Limited โดยมสี่วนไดเ้สยีในส่วนของเจา้ของรอ้ยละ 30.72 ในขณะทีผู่ถ้อืหุน้อื่นเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สยีในส่วนของ
เจา้ของ น้อยกว่ารอ้ยละ 30.00 ในแต่ละรายและไมม่ขีอ้มลูในอดตีทีป่รากฎว่าผูถ้อืหุน้รายอื่นไดร้วมกลุ่มเพื่อใชส้ทิธใินการออก
เสยีงรว่มกนั 
 

(ฉ) การจดัประเภทรายการของการร่วมการงาน 
 
บรษิทัถอืสทิธใินการออกเสยีงรอ้ยละ 48 ถงึรอ้ยละ 70 ของการร่วมการงานของกลุ่มกจิการตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17 (ข) 
กลุ่มกิจการมกีารควบคุมร่วมในการงานนี้ เนื่องจากภายใต้สญัญาที่ตกลงร่วมกนัได้ก าหนดว่าการตดัสนิใจใด ๆ เกี่ยวกบั
กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบอยา่งเป็นเอกฉนัท ์จากผูท้ีร่ว่มกนัควบคุมการงานแลว้เท่านัน้ 
 
การร่วมการงานของกลุ่มกจิการไดจ้ดัตัง้ขึน้ในรปูแบบบรษิทัจ ากดัและใหส้ทิธใินสนิทรพัยส์ุทธขิองบรษิทัจ ากดันี้แก่กลุ่มกจิการ
และผูร้ว่มการงานอื่นภายใตข้อ้ตกลงรว่มกนั ดงันัน้การงานนี้จงึจดัประเภทเป็น “การรว่มคา้” 
 

(ช) การก าหนดอายสุญัญาเช่า 
 
กลุ่มกจิการพจิารณาขอ้เทจ็จรงิและสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีท่ าใหเ้กดิสิง่จูงใจทางเศรษฐกจิส าหรบัผูเ้ช่า ในการใช้
สทิธขิยายอายุสญัญาเชา่หรอืไมใ่ชส้ทิธใินการยกเลกิสญัญาเชา่เพือ่ก าหนดอายุสญัญาเชา่ กลุ่มกจิการพจิารณาการก าหนดอายุ
สญัญาเชา่กต็่อเมือ่สญัญาเชา่นัน้มคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีร่ะยะเวลาการเชา่จะถูกขยายหรอืถูกยกเลกิ  
 
ส าหรบัการเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัทีเ่กีย่วขอ้งมากทีส่ดุคอืระยะสญัญาเชา่ในอดตี คา่ใชจ้่าย และสภาพของสนิทรพัยท์ีเ่ชา่ 
 
สทิธิขยายอายุสญัญาเช่าส่วนใหญ่ในสญัญาเช่าอาคารส านักงานและยานพาหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สนิตามสญัญาเช่า 
เนื่องจากกลุ่มกจิการพจิารณา ก) สภาพของสนิทรพัยท์ีเ่ชา่ และ/หรอื ข) การเปลีย่นแทนสนิทรพัยจ์ะไมก่่อใหเ้กดิตน้ทุนอยา่งมี
สาระส าคญั 
 
อายุสญัญาเช่าจะถูกประเมนิใหม่เมื่อกลุ่มกจิการใช ้(หรอืไม่ใช)้ สทิธหิรอืกลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัในการใช ้(หรอืไม่ใชส้ทิธ)ิ 
การประเมนิความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลจะเกดิขึน้เมื่อเกดิเหตุการณ์ทีม่นีัยส าคญัหรอืการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม
ทีม่นียัส าคญั ซึง่มผีลกระทบต่อการประเมนิอายุสญัญาเช่าและอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มกจิการ  
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(ซ) การก าหนดอตัราการคิดลดของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
 
กลุ่มกจิการประเมนิอตัราดอกเบีย้การกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชา่ดงันี้ 
• ใช้ข้อมูลที่การจดัหาเงนิทุนจากบุคคลที่สามของแต่ละกิจการที่เป็นผู้เช่าและปรบัปรุงข้อมูลที่ได้รบัให้สะท้อนกบัการ

เปลีย่นแปลงในปัจจยัทางดา้นการเงนิของผูเ้ชา่หากเป็นไปได ้
• ปรบัปรุงสญัญาเชา่โดยเฉพาะเจาะจง เชน่ อายุสญัญาเชา่ ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 
 

(ฌ) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 
 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิอา้งองิจากสมมตฐิานทีเ่กีย่วกบัความเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้และอตัรา
การขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิ กลุ่มกจิการใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิขอ้สมมตฐิานเหล่านี้ และพจิารณาเลอืกปัจจยัทีส่่งผลต่อการ
ค านวณการดอ้ยค่าบนพืน้ฐานของขอ้มูลในอดตีของกลุ่มกจิการและสภาวะแวดลอ้มทางตลาดทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้การคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 
(ญ) การประมาณการมูลค่ายติุธรรมในการรวมธรุกิจ 

 
กลุ่มกิจการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิจากการรวมธุรกิจโดยแต่งตัง้ผู้ประเมินอิสระซึ่งมีคุณสมบัติของ
ผูเ้ชีย่วชาญในวชิาชพี โดยใชว้ธิกีารการประเมนิมูลค่าทีเ่หมาะสมบนพืน้ฐานของสมมตฐิานทางการเงนิในการไดม้าซึ่งมูลค่า
ยุตธิรรมของการซือ้กจิการ การค านวณดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารในการก าหนดขอ้มลูและขอ้สมมตฐิานในวธิกีาร
ประเมนิ 
 

(ฎ) การประมาณการมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายในรายการแบง่แยกกิจการ 
 
กลุ่มกจิการประมาณมูลค่ายุตธิรรมของโครงการ DT1 โดยใชว้ธิมีูลค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่าย ซึ่งอา้งองิจากกระแส
เงนิสดในอนาคตตามงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลาของสญัญาซื้อขายไฟฟ้าทีเ่หลอือยู่ คดิลดดว้ยต้นทุนของ
เงนิทุน และประมาณมลูคา่ยุตธิรรมของภาระผกูพนัจากการใหใ้ชส้ถานีไฟฟ้ายอ่ย โดยอา้งองิกบัราคาการใหใ้ชส้ถานีไฟฟ้ายอ่ย
ทีท่ ากบัคูส่ญัญาอื่นของกลุ่มกจิการ 
 

(ฏ) การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุน 
 
มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และการร่วมคา้ พจิารณาจากการค านวณมลูค่ายุตธิรรมหกั
ตน้ทุนในการจ าหน่าย การค านวณนี้ใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดซึ่งอา้งองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา
ของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าทีเ่หลอือยู่ 
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8 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 
กลุ่มกจิการเปิดเผยสว่นงานทีร่ายงานสองสว่นงาน อนัประกอบดว้ย ธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้าและธุรกจิอื่น  
 
(1) ธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้า : ส่วนงานนี้เกี่ยวขอ้งกบัการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าใหก้บัหน่วยงานรฐับาลและ

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
(2) ธุรกจิอื่น : สว่นงานนี้เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิเพือ่การลงทุน การบ ารุงรกัษาและการใหบ้รกิารในโรงไฟฟ้า 

 
คณะกรรมการบรษิทัประเมนิผลการด าเนินงานโดยพจิารณาจากผลก าไรก่อนภาษแียกตามส่วนงาน ซึ่งใชม้าตรฐานในการวดัผลการ
ด าเนินงานเชน่เดยีวกบัการจดัท างบการเงนิรวม 
 
 งบการเงินรวม 

 ธรุกิจผลิต  ปรบัปรงุรายการ  
 กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอ่ืน ระหวา่งกนั รวม 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดต้ามสว่นงาน 48,112,279 1,186,406 (2,670,356) 46,628,329 
     

ก าไรจากการด าเนินงาน 8,214,135 5,782,821 (6,147,304) 7,849,652 
ดอกเบีย้รบั 183,457 2,045,016 (2,113,356) 115,117 
ตน้ทุนทางการเงนิ (4,388,180) (2,145,975) 2,240,703 (4,293,452) 
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ - 44,055 - 44,055 
     

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 4,009,412 5,725,917 (6,019,957) 3,715,372 
ภาษเีงนิได ้ (340,946) 42,771 - (298,175) 

ก าไรสทุธ ิ 3,668,466 5,768,688 (6,019,957) 3,417,197 

ผลกระทบจากขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้    501,679 
ผลกระทบของรายการอื่น*    - 

ก าไรสทุธจิากการด าเนินงานปกต*ิ*    3,918,876 

     
คา่เสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 5,088,313 116,515 (65,770) 5,139,058 
     
สนิทรพัยถ์าวรจ าแนกตามสว่นงาน 83,487,226 1,645,871 (329,290) 84,803,807 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้    2,898,892 
สนิทรพัยไ์มจ่ าแนกตามส่วนงาน    61,494,863 
     

สนิทรพัยร์วมในงบการเงนิรวม    149,197,562 

 
* คอืผลกระทบของรายการทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้จากการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ 
**  คอืก าไรสุทธทิีไ่ม่รวมรายการก าไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไม่เกดิขึน้ และรายการทีไ่ม่ไดเ้กดิจากการด าเนินงานอย่าง

สม ่าเสมอ 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายไดส้ าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 สามารถแสดงไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 ธรุกิจผลิต   
 กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอ่ืน รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้    
เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 46,488,562 - 46,488,562 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 131,517 8,250 139,767 
รวม 46,620,079 8,250 46,628,329 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ธรุกิจผลิต   
 กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอ่ืน รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้    
เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 113,374 - 113,374 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 46,267 382,657 428,924 
รวม 159,641 382,657 542,298 
 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินรวม 

 ธรุกิจผลิต  ปรบัปรงุรายการ  
 กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอ่ืน ระหวา่งกนั รวม 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดต้ามสว่นงาน 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) 
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ - 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 าไรสทุธ ิ 4,416,228 1,965,837 (2,626,589) 3,755,476 

ผลกระทบจากขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้    242,078 
ผลกระทบของรายการอื่น*    310,845 

ก าไรสทุธจิากการด าเนินงานปกต*ิ*    4,308,399 

     
คา่เสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 5,444,284 113,850 (64,037) 5,494,097 
     
สนิทรพัยถ์าวรจ าแนกตามสว่นงาน 79,979,829 569,492 (249,083) 80,300,238 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้    1,065,257 
สนิทรพัยไ์มจ่ าแนกตามส่วนงาน    49,330,385 
     

สนิทรพัยร์วมในงบการเงนิรวม    130,695,880 

 
* คอืผลกระทบของรายการทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้จากการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ 
** คอืก าไรสุทธทิีไ่ม่รวมรายการก าไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ และรายการทีไ่ม่ไดเ้กดิจากการด าเนินงานอย่าง

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

 ธรุกิจผลิต   
 กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอ่ืน รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้    
เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 43,820,172 - 43,820,172 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 265,882 800 266,682 
รวม 44,086,054 800 44,086,854 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ธรุกิจผลิต   
 กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอ่ืน รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้    
เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 115,864 - 115,864 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 153,405 263,024 416,429 
รวม 269,269 263,024 532,293 
 
ส่วนงานภมิูศาสตร ์
 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมศิาสตร ์รายไดต้ามส่วนงานแยกตามสถานทีต่ัง้ทางภูมศิาสตรข์องลูกคา้ สนิทรพัยต์ามส่วนงาน
แยกตามสถานทีต่ัง้ทางภูมศิาสตรข์องสนิทรพัย ์
 
ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงานภมิูศาสตร ์
 

 รายได้รวม สินทรพัยร์วม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

 ไทย 42,318,346 39,473,957 121,545,363 103,071,497 
 สปป.ลาว 459,432 450,882 5,575,589 5,148,233 
 เวยีดนาม 3,604,667 4,155,431 17,411,831 19,128,768 
 กมัพชูา 153,948 6,584 1,771,115 1,517,205 
 สาธารณรฐัเกาหล ี - - 2,506,571 1,713,232 
 สาธารณรฐัฟิลปิปินส ์ 91,936 - 239,964 116,935 
 มาเลเซยี - - 147,129 10 

 46,628,329 44,086,854 149,197,562 130,695,880 

 
ลกูค้ารายใหญ่ 
 
ลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งของส่วนงานผลติกระแสไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายก่อให้เกดิรายได้เป็นจ านวน 29,766.27 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 
28,330.10 ลา้นบาท) 
 
 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิสดในมอื 2,843 4,446 10 10 
เงนิฝากธนาคาร 23,462,581 16,952,727 5,309,322 2,194,689 
เงนิฝากประจ าทีค่รบก าหนดภายใน 3 เดอืน 2,241,110  2,153,152 910,803 10,580 

 25,706,534 19,110,325 6,220,135 2,205,279 

 
เงนิฝากธนาคารมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.03 ถงึรอ้ยละ 3.00 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 0.04 ถงึรอ้ยละ 4.00 ต่อปี) 
 

10 เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการเบิกถอน 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 
   

หมุนเวียน   
ผลประโยชน์จากการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าภายใตส้ญัญาโอนผลประโยชน์   
   จากการประกอบกจิการไฟฟ้า 489,198 365,490 
เงนิฝากธนาคาร 30,544 31,461 
บญัชดีูแลผลประโยชน์ของคูส่ญัญา 209,100 - 

 728,842 396,951 
ไม่หมุนเวียน   
เงนิส ารองเพือ่จ่ายช าระเป็นคา่ธรรมเนยีมแก่กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน   
   โรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ - 124,113 

 728,842 521,064 

 
บริษัทย่อยมีเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการเบิกถอนตามเงื่อนไขที่ระบุในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า  
เพือ่ประกนัการช าระหนี้ทัง้หมดทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคตทีบ่รษิทัมอียูก่บักองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิฝากธนาคารจ านวน 30.54 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 31.46 ลา้นบาท) ไดถู้กใชเ้ป็นหลกัประกนัส าหรบั
หนังสอืค ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคาร เงนิฝากธนาคารดงักล่าวมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 0.1 ถงึรอ้ยละ 1.60 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 0.05 
ถงึรอ้ยละ 3.20 ต่อปี) 
 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2564 บรษิทัยอ่ยแหง่หนึ่งเขา้ท าสญัญาดูแลผลประโยชน์ซึง่เป็นสญัญา 3 ฝ่ายระหว่างบรษิทัยอ่ย คูส่ญัญาและผูดู้แล
ผลประโยชน์ โดยบรษิทัโอนเงนิจ านวน 209.10 ลา้นบาท (เทยีบเท่า 6.8 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ) ใหก้บัผูดู้แลผลประโยชน์ใชส้ าหรบัการ
ช าระมลูคา่ทีด่นิและคา่พฒันาโครงการ ภายใตข้อ้ตกลงการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศอนิโดนีเซยี 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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11 ลกูหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลกูหนี้การคา้     
   - กจิการอื่น 4,012,127 3,125,305 17,853 45,075 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 40.3) 529 408 190,661 10,419 
รวมลกูหนี้การคา้ 4,012,656 3,125,713 208,514 55,494 
     

รายไดค้า้งรบั 4,019,159 3,094,222 12,605 12,832 
ดอกเบีย้คา้งรบั     
   - กจิการอื่น 17,668 26,540 212 190 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 40.3) 56,440 8,713 2,682,331 1,895,105 
เงนิปันผลคา้งรบั – กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมายเหต ุ40.3) - - - 127,000 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 2,432 85,991 2,432 85,991 
คา่เบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า 222,746 244,872 1,184 1,196 
คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า     
   - กจิการอื่น 102,968 100,047 26,441 18,390 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 40.3) 7,871 - 687 - 
เงนิจ่ายล่วงหน้าเพือ่การพฒันาโครงการ 3,661 765 1,039,054 938,099 
เงนิทดรองจ่ายพนกังาน 5,280 2,488 259 18 
ลกูหนี้อื่น     
   - กจิการอื่น 350,361 60,651 21,653 10,322 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 40.3) 4,854 25,707 291,474 519,846 
อื่น ๆ 183,477 48,881 16,148 32,909 
หกั  คา่เผือ่ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (6,478) (6,478) (5,218) (5,218) 

รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สทุธ ิ 8,983,095 6,818,112 4,297,776 3,692,174 

 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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ลกูหนี้การคา้กจิการอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท  พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 3,541,274 2,795,819 14,516 45,075 
ครบก าหนดช าระ - ไมเ่กนิ 3 เดอืน 175,094 247,855 3,337 - 
 - 3 - 6 เดอืน 125,463 12,021 - - 
 - 6 - 12 เดอืน 77,538 31,640 - - 
 - มากกวา่ 12 เดอืน 92,758 37,970 - - 

 4,012,127 3,125,305 17,853 45,075 

 
ลกูหนี้การคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 529 408 24,538 1,926 
ครบก าหนดช าระ - ไมเ่กนิ 3 เดอืน - - 136,724 1,243 
 - 3 - 6 เดอืน - - 8,025 - 
 - 6 - 12 เดอืน - - 14,124 - 
 - มากกวา่ 12 เดอืน - - 7,250 7,250 

 529 408 190,661 10,419 

 
สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 สนิทรพัย์ที่เกดิจากสญัญาจ านวน 2.43 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 85.99 ล้านบาท) เกดิจากรายได้ที่รบัรู ้
ตามสญัญาจดัซือ้และก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ุ่นลอยน ้า ซึง่มากกวา่เงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็ 
 
สนิทรพัย์ที่เกดิจากสญัญาจะถูกโอนไปเป็นลูกหนี้การค้าเมื่อสทิธใินการได้รบัสิง่ตอบแทนเป็นสทิธทิี่ปราศจากเงื่อนไข ทัง้นี้บรษิทั  
จะออกใบแจง้หนี้ตามรอบระยะเวลาหรอืความกา้วหน้าทีก่ าหนดในสญัญา 
 
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพฒันาโครงการ 
 
เงนิจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพฒันาโครงการ คอื เงนิซึ่งบรษิัทหรอืบรษิัทย่อยในกลุ่มกิจการได้จ่ายล่วงหน้าเพื่อการพฒันาโครงการ  
ในอนาคตของกลุ่มกจิการ โดยจะเรยีกเกบ็ไปยงับรษิทัเจา้ของโครงการนัน้ ๆ เมือ่ไดม้กีารจดัตัง้บรษิทัขึน้แล้ว เงนิจ่ายล่วงหน้าเพือ่การ
พฒันาโครงการถูกแสดงอยู่ในรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นในงบการเงนิเฉพาะกิจการแต่ถูกแสดงอยู่ในส่วนของสนิทรพัย์  
ไมห่มนุเวยีนในงบการเงนิรวม เนื่องจากจะถูกแปลงสภาพไปเป็นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนของกลุ่มกจิการในอนาคต 
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12 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิโดยใชร้าคาทุนตดัจ าหน่ายทัง้หมด ยกเวน้  
• สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิอนุพนัธท์ีใ่ชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง จดัประเภทเป็น FVOCI 
• สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิอนุพนัธท์ีไ่มใ่ชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง จดัประเภทเป็น FVPL 
 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 

มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิที่ว ัดมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย-ส่วนที่หมุนเวยีน มมีูลค่าใกล้เคยีงกบัมูลค่าตามบญัช ี
มลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย-สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน จะถูกแสดงอยูใ่นหมายเหตุทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

ค่าเผื่อขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึ้นที่ถูกรบัรู้ส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายเปิดเผยอยู่ในหมายเหตุ  
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

13 เงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจการอ่ืน 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม กลุ่มกจิการและบรษิทัมรีายการเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการอื่นดงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการอืน่ 1,315,662 586,439 140,258 128,430 
หกั  คา่เผือ่ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (23,894) (23,894) (23,894) (23,894) 

เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการอืน่ - สทุธ ิ 1,291,768 562,545 116,364 104,536 

 
• บรษิทัมเีงนิใหกู้แ้ก่กจิการอื่นเพื่อการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรฐัเกาหลจี านวน 3.50 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ (เทยีบเท่า  

116.36 ลา้นบาท) เงนิใหกู้ม้หีลกัประกนัเป็นหุน้สามญัของบรษิทัยอ่ยของผูกู้้ มอีตัราดอกเบีย้คงทีแ่ละมกี าหนดช าระภายในหนึ่งปี 
• บริษัทโอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นเงินให้กู้ระยะสัน้จ านวน 0.80  

ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ (เทยีบเท่า 23.89 ลา้นบาท) เงนิใหกู้ไ้ม่มหีลกัประกนั มอีตัราดอกเบีย้ MLR ลบส่วนเพิม่คงที ่และมกี าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บรษิทัตัง้ค่าเผื่อขาดทุนส าหรบัเงนิใหกู้้ระยะสัน้ดงักล่าวทัง้จ านวน รวมถงึดอกเบี้ย
คา้งจ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง (หมายเหตุ 11) 

• บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งมเีงนิใหกู้แ้ก่กจิการอื่นเพื่อการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรฐัเกาหลจี านวน 3.0 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ และ 
38,000.00 ลา้นวอน (เทยีบเท่า 1,175.40 ลา้นบาท) เงนิใหกู้ไ้มม่หีลกัประกนั มอีตัราดอกเบีย้คงที ่และมกี าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

 
มลูคา่ยุตธิรรมของเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการอื่น ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ีเนื่องจากผลกระทบของการคดิลดไมม่สีาระส าคญั 
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14 อะไหล่และวสัดสุ ารองคลงั - สทุธิ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เชือ้เพลงิ 375 498 - - 
อะไหลแ่ละวสัดุส ารองคลงั 1,281,255 1,300,213 113 - 
อะไหลแ่ละวสัดุส ารองคลงัระหวา่งทาง 2,462 - - - 
 1,284,092 1,300,711 113 - 
หกั  คา่เผือ่อะไหล่และวสัดุส ารองคลงัทีม่กีารเคลือ่นไหวชา้ (312,825) (267,753) - - 

 971,267 1,032,958 113 - 

 
15 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษหีกั ณ ทีจ่่ายรอขอคนื 63,579 38,511 16,229 7,535 
ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลจ่ายล่วงหน้า 1,375 - - - 
ภาษมีลูคา่เพิม่รอขอคนื 844,425 765,239 93,428 94,975 
ภาษซีือ้ยงัไมถ่งึก าหนด 62,893 17,006 29,693 702 
‘งานระหวา่งก่อสรา้ง – สญัญาขายแผงโซลาร ์
   แบบตดิตัง้บนหลงัคา 92,224 - - - 
อื่น ๆ 234 2,002 - - 

 1,064,730 822,758 139,350 103,212 
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16 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม กลุ่มกจิการมบีรษิทัยอ่ยซึง่รวมอยูใ่นงบการเงนิรวมของกลุ่มกจิการดงัต่อไปนี้ 
 

ช่ือกิจการ 

สถานท่ีหลกัในการ
ประกอบธรุกิจ/ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีแท้จริงท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ  

(ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของท่ีแท้จริง
ท่ีถือโดยส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 

(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
         

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 
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ช่ือกิจการ 

สถานท่ีหลกัในการ 
ประกอบธรุกิจ/

ประเทศท่ี 
จดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีแท้จริงท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ 

(ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของท่ีแท้จริง
ท่ีถือโดยส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 

(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
         

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

ประเทศเวยีดนาม ผลติไฟฟ้า - 
 
 

- 
 
 

30.72 30.72 69.28 69.28 

         

- บรษิทั อมตะ เพาเวอร ์(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 ารุงรกัษา
โรงไฟฟ้า (หยุดด าเนินการ) 

- - 51.19 51.19 48.81 48.81 

         

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

บรษิทั บ.ีกรมิ  เพาเวอร ์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 ารุงรกัษา
โรงไฟฟ้า (หยุดด าเนินการ) 

- - 99.96 99.96 0.04 0.04 

         

  ซึง่มบีรษิทัย่อยดงันี้         
         

  -  บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(เอไออ-ีเอม็ทพี)ี จ ากดั  
        (เดมิชื่อ บรษิทั โกลว ์เอสพพี ี1 จ ากดั) (หมายเหตุ 39) 

ประเทศไทย ผลติไฟฟ้า - - 69.97 69.97 30.03 30.03 

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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ช่ือกิจการ 

สถานท่ีหลกัในการ
ประกอบธรุกิจ/

ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีแท้จริงท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ  

(ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของท่ีแท้จริง
ท่ีถือโดยส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 

(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
         

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  
   (ยงัไมเ่ริม่ด าเนินกจิการ) 

- - 72.00 72.00 28.00 28.00 

         

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

- - 72.00 72.00 28.00 28.00 

         

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

บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์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 (ยงัไมเ่ริม่ด าเนินกจิการ) 100.00 100.00 100.00 100.00 - - 
         

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 จ ากดั 
   (เดมิชื่อ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบุร)ี 1 จ ากดั) 

ประเทศไทย ผลติไฟฟ้า  
   (อยูร่ะหว่างการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า) 

70.00 100.00 70.00 100.00 30.00 - 

         

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(อ่างทอง) 3 จ ากดั 
   (เดมิชื่อ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบุร)ี 2 จ ากดั) 

ประเทศไทย ผลติไฟฟ้า  
   (อยูร่ะหว่างการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า) 

70.00 100.00 70.00 100.00 30.00 - 

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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ช่ือกิจการ 

สถานท่ีหลกัในการ
ประกอบธรุกิจ/

ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีแท้จริงท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ  

(ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของท่ีแท้จริง
ท่ีถือโดยส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 

(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
         

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

ซึง่มบีรษิทัยอ่ยดงันี้         
         

  -  Viet Thai Solar Limited Liability Company  
        (เดมิชื่อ Viet Thai Solar Joint Stock Company) 

ประเทศเวยีดนาม ลงทุนในธุรกจิพลงังานไฟฟ้า - - 99.97 99.97 0.03 0.03 

         

  ซึง่มบีรษิทัยอ่ยดงันี้         
         

     - Vietnam Power & Energy Consulting Company Limited  ประเทศเวยีดนาม ลงทุนในธุรกจิพลงังานไฟฟ้า - - 99.97 - 0.03 - 
     - Total Digital Solutions Company Limited  ประเทศเวยีดนาม ลงทุนในธุรกจิพลงังานไฟฟ้า - - 99.97 - 0.03 - 
     - Quality Builder Group Company Limited  ประเทศเวยีดนาม ลงทุนในธุรกจิพลงังานไฟฟ้า - - 99.97 - 0.03 - 
     - Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company ประเทศเวยีดนาม ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ - - 99.97 54.98 0.03 45.02 
  -  Huong Hoa Holding Joint Stock Company ประเทศเวยีดนาม ลงทุนในธุรกจิพลงังานไฟฟ้า - - 80.00 - 20.00 - 
         

  ซึง่มบีรษิทัยอ่ยดงันี้         
     - Lig - Huong Hoa 1 Joint Stock Company ประเทศเวยีดนาม ผลติไฟฟ้าจากพลงังานลม  

   (ยงัไมเ่ริม่ด าเนินกจิการ) 
- - 80.00 - 20.00 - 

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

ซึง่มบีรษิทัยอ่ยดงันี้         
         

- Phu Yen TTP Joint Stock Company ประเทศเวยีดนาม ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ - - 79.98 79.98 20.02 20.02 
         

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์สมารท์ โซลชูัน่ จ ากดั  
 

ประเทศไทย บรหิารโครงการโรงไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทติย ์ 
   (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 าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ
   (ยงัไมเ่ริม่ด าเนินกจิการ) 

91.31 91.31 99.97 99.97 0.03 0.03 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ช่ือกิจการ 

สถานท่ีหลกัในการ
ประกอบธรุกิจ/

ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีแท้จริงท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ  

(ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของท่ีแท้จริง
ท่ีถือโดยส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 

(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
         

บรษิทั ไทย วนิด ์เพาเวอร ์(มุกดาหาร) จ ากดั ประเทศไทย ลงทุนในธุรกจิพลงังานไฟฟ้า 70.00 70.00 70.00 70.00 30.00 30.00 
บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์1 จ ากดั ประเทศไทย ลงทุนในธุรกจิพลงังานไฟฟ้าและผลติ 

   ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์
100.00 100.00 100.00 100.00 - - 

         

ซึง่มบีรษิทัย่อยดงันี้         
         

- Sisophon Clean Power Co., Ltd. ประเทศกมัพชูา พฒันาทีด่นิส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้า    
   (เริม่ด าเนินการในปี พ.ศ. 2563) 

- - 100.00 100.00 - - 

         

- Ray Power Supply Co., Ltd.  ประเทศกมัพชูา ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 
   (เริม่ด าเนินการในปี พ.ศ. 2563) 

- - 100.00 100.00 - - 

         

- บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(บ าเหน็จณรงค)์ จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 
   (ยงัไมเ่ริม่ด าเนินกจิการ) 

- - 100.00 100.00 - - 

         

- บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชะอ า) จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 
   (ยงัไมเ่ริม่ด าเนินกจิการ) 

- - 100.00 100.00 - - 

         

- บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชยับาดาล) จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ - - 100.00 100.00 - - 
         

- บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชนแดน) จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ - - 100.00 100.00 - - 
         

- บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์รฟูทอ็ป จ ากดั  
 

ประเทศไทย ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์
   แบบตดิตัง้บนหลงัคา  

- - 99.99 99.99 0.01 0.01 

         

    ซึง่มบีรษิทัยอ่ยดงันี้         
         

    -  B.Grimm Solar Power, Inc. สาธารณรฐัฟิลปิปินส ์ ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์
   แบบตดิตัง้บนหลงัคา  

- - 99.99 99.99 0.01 0.01 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ช่ือกิจการ 

สถานท่ีหลกัในการ
ประกอบธรุกิจ/

ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีแท้จริงท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ 

(ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของท่ีแท้จริง
ท่ีถือโดยส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 

(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
         

- บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ซบัใหญ่) จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 
   (ยงัไมเ่ริม่ด าเนินกจิการ) 

- - 51.00 51.00 49.00 49.00 

         

- บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ศรบีุญเรอืง) จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 
   (ยงัไมเ่ริม่ด าเนินกจิการ) 

- - 100.00 100.00 - - 

         

- บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(วานรนิวาส) จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 
   (ยงัไมเ่ริม่ด าเนินกจิการ) 

- - 100.00 100.00 - - 

         

- บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ยางตลาด) จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 
   (ยงัไมเ่ริม่ด าเนินกจิการ) 

- - 100.00 100.00 - - 

         

บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(สระแกว้) 1 จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 99.99 99.99 99.99 99.99 0.01 0.01 
         

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 
ประเทศไทย บรหิารและบรกิารบ ารุงรกัษา

โรงไฟฟ้า 
100.00 100.00 100.00 100.00 - - 

         

บรษิทั บ่อทองวนิดฟ์ารม์ จ ากดั 
 

ประเทศไทย ผลติไฟฟ้าจากพลงังานลม  
  (เริม่ด าเนินการในปี พ.ศ. 2564) 

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 (ยงัไมเ่ริม่ด าเนินกจิการ) 99.97 99.97 99.97 99.97 0.03 0.03 

         

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

- บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(อ่างทอง) 1  จ ากดั  
   (เดมิชื่อ บรษิทั อ่างทอง เพาเวอร ์จ ากดั) (หมายเหตุ 39) 

ประเทศไทย ผลติไฟฟ้า - - 69.98 69.98 30.02 30.02 

         

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

บรษิทั บ.ีกรมิ ยนัฮ ีโซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั ประเทศไทย ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 99.99 99.99 99.99 99.99 0.01 0.01 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือกิจการ 

สถานท่ีหลกัในการ
ประกอบธรุกิจ/

ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ (ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 
ท่ีแท้จริงท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ 

(ร้อยละ) 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของท่ีแท้จริง
ท่ีถือโดยส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 

(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
         

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

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

ZEL1 POLSKA z.o.o  
   (เดมิชื่อ Visa Max Solar Sp.z.) 

ประเทศโปแลนด ์ ผลติไฟฟ้า (ยงัไมเ่ริม่ด าเนินกจิการ) 90.00 - 90.00 - 10.00 - 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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ภายใต้เงื่อนไขของสญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาวของบรษิทัย่อย กลุ่มกจิการไดน้ าใบหุน้สามญัทัง้หมดของบรษิทัย่อยจ านวน 17 บรษิทั  
ใชเ้ป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืระยะยาวของบรษิทัยอ่ยเหล่านัน้ (พ.ศ. 2563 : 11 บรษิทั) 
 
ยอดรวมของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มจี านวน 11,344.35 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 11,833.81 ลา้นบาท) 
ซึ่งเป็นส่วนของบรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั จ านวน 6,862.55 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 6,112.13 ลา้นบาท) ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจ
ควบคุมของบรษิทัยอ่ยอื่นไมม่สีาระส าคญั 
 
ข้อมูลทางการเงินโดยสรปุของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุท่ีมีสาระส าคญั 
 
รายละเอยีดดา้นล่างแสดงขอ้มูลทางการเงนิโดยสรุปของบรษิทัย่อยทีม่สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมทีม่สีาระส าคัญต่อกลุ่มกจิการ 
จ านวนทีเ่ปิดเผยแสดงดว้ยจ านวนก่อนการตดัรายการระหว่างกนั 
 
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป ณ วนัที ่31 ธนัวาคม : 
 

 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั  
(งบการเงินรวม) 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

ส่วนท่ีหมุนเวียน :    
สนิทรพัย ์ 16,133,962 12,593,225 
หนี้สนิ (7,200,507) (6,184,954) 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียนสทุธิ 8,933,455 6,408,271 
   

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน :   
สนิทรพัย ์ 38,648,742 38,633,059 
หนี้สนิ (32,081,888) (31,027,532) 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนสทุธิ 6,566,854 7,605,527 
   

สินทรพัยส์ทุธิ 15,500,309 14,013,798 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 5,387,242 5,512,475 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยสรุป ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม : 
 

 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั  
(งบการเงินรวม) 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 
   

รายได ้ 27,719,490 25,528,171 
รายไดอ้ืน่ 52,610 55,329 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 2,356,863 2,456,653 
ภาษเีงนิได ้ (301,029) (166,776) 
ก าไรหลงัภาษจีากการด าเนินงานต่อเนื่อง 2,055,834 2,289,877 
ก าไรเบด็เสรจ็อืน่ 49,087 1,143 
ก าไรเบด็เสรจ็รวม 2,104,921 2,291,020 

ก าไรสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ 965,349 676,486 
เงนิปันผลจ่ายใหก้บัสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ 1,110,271 595,849 
 
งบกระแสเงนิสดโดยสรุป ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม : 
 

 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั  
(งบการเงินรวม) 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 
   

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 6,133,677 6,765,857 
จ่ายดอกเบีย้ (1,419,861) (1,587,713) 
จ่ายภาษเีงนิได ้ (339,253) (194,225) 
   

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 4,374,563 4,983,919 
   

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (3,146,035) (2,190,277) 
   

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 344,243 (2,344,095) 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 1,572,771 449,547 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 7,646,199 7,195,325 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 46,315 1,327 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี 9,265,285 7,646,199 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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การเคล่ือนไหวของเงินลงทุน 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 
   

มลูคา่ตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 9,597,689 9,553,812 
ลงทุนเพิม่ 972,056 23,310 
โอนเปลีย่นสถานะเป็นเงนิลงทุนในการรว่มคา้ (หมายเหตุ 17 (ข)) (250) - 
เงนิอุดหนุนบรษิทัยอ่ยภายใตโ้ครงการผลประโยชน์พนกังาน - 20,567 

มลูคา่ตามบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 10,569,495 9,597,689 

 
การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย มดีงัต่อไปนี้ 
 
พ.ศ. 2564 
 
(ก) การลงทุนของบริษทั 
 

บริษทั บี.กริม แอลเอน็จี จ ากดั (“BGLNG”)   
 
ในระหว่างไตรมาสทีห่นึ่งของปี พ.ศ. 2564 BGLNG ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางตรงเรยีกช าระค่าหุน้เพิม่เตมิ โดยบรษิทัจ่ายช าระ
ค่าหุน้เพิม่เตมิดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดมิเป็นจ านวน 7.44 ลา้นบาท นอกจากนี้ BGLNG ยงัไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 
10 ลา้นบาท เป็น 50 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 400,000 หุน้ มมีลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท บรษิทัซื้อและ
จ่ายช าระคา่หุน้ส าหรบั 400,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 100 บาท เป็นจ านวนเงนิรวม 40 ลา้นบาท  
 
บริษทั บอ่ทองวินดฟ์ารม์ จ ากดั (“BTW”)   
 
ในระหว่างไตรมาสที่สองของปี พ.ศ. 2564 BTW ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยทางตรงเรยีกช าระค่าหุ้นเพิม่เตมิ โดยบรษิัทจ่ายช าระ 
คา่หุน้เพิม่เตมิดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดมิเป็นจ านวน 180.48 ลา้นบาท  
 
ต่อมาในระหว่างไตรมาสทีส่ามของปี พ.ศ. 2564 BTW เรยีกช าระค่าหุน้เพิม่เตมิ โดยบรษิทัจ่ายช าระค่าหุน้เพิม่เตมิดงักล่าว
ตามสดัส่วนการลงทุนเดมิเป็นจ านวน 55.94 ลา้นบาท 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์แอลเอน็จี เจวี จ ากดั (“BGPLNGJV”)  
 

ในระหว่างไตรมาสทีส่องของปี พ.ศ. 2564 BGPLNGJV ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยทางตรงถูกจดัตัง้ขึน้เพื่อประกอบธุรกจิเกีย่วกบัการ
จดัหาและค้าก๊าซธรรมชาติ (“LNG”) โดยบรษิัทมสีดัส่วนได้เสยีใน BGPLNGJV ร้อยละ 99.99 บรษิัทจ่ายช าระค่าหุ้นเป็น
จ านวน 0.25 ลา้นบาท  
 

ต่อมาในระหว่างไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2564 BGPLNGJV เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท  
โดยบรษิทัซื้อหุ้นเพิม่ทุนและจ่ายช าระค่าหุ้นน้อยกว่าสดัส่วนการลงทุนเดมิ ส่งผลให้ส่วนได้เสยีของบรษิทัใน BGPLNGJV 
ลดลงจากร้อยละ 99.99 เหลือร้อยละ 50.00 และสถานะของ BGPLNGJV เปลี่ยนแปลงไปเป็นการร่วมค้าของกลุ่มกิจการ 
(หมายเหต ุ17 (ข))  
 

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 จ ากดั (“BGPAT2”) 
 

ในระหว่างไตรมาสที่สองของปี พ.ศ. 2564 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบุร)ี 1 จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางตรงจดทะเบยีน
เปลีย่นชือ่บรษิทักบักระทรวงพาณิชยเ์ป็น บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 จ ากดั 
 

ในระหว่างไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2564 BGPAT2 จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 10.00 ล้านบาท เป็น 1,327.50 ล้านบาท  
โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 13,175,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทซื้อหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวจ านวน 
9,192,500 หุน้ และช าระค่าหุน้หุน้ละ 25 บาท เป็นจ านวนเงนิรวม 229.81 ลา้นบาท และบรษิทั เอส. ไอเอฟ. จ ากดั ("S.IF.") 
ซึ่งเป็นกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มกิจการ ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 3,982,500 หุ้น และช าระค่าหุ้นหุ้นละ 25 บาท  
เป็นจ านวนเงนิรวม 99.56 ล้านบาท การเพิม่ทุนดงักล่าวส่งผลให้ส่วนได้เสยีของบรษิทัใน BGPAT2 ลดลงจากร้อยละ 100 
เหลอืรอ้ยละ 70 โดย BGPAT2 ยงัคงสถานะเป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัต่อไป 
 

กลุ่มกจิการปรบัปรุงมูลค่าตามบญัชขีองส่วนของเจ้าของและส่วนได้เสยีที่ไม่มอี านาจควบคุมเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลง  
ในสดัส่วนการถอืหุน้ โดยรบัรูส้ว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัเพิม่ขึน้จ านวน 6.60 ลา้นบาท 
 

ต่อมาในระหว่างไตรมาสทีส่ ี่ของปี พ.ศ. 2564 BGPAT2 ได้เรยีกช าระค่าหุ้นเพิม่เตมิ โดยบรษิทัได้จ่ายช าระค่าหุ้นเพิม่เตมิ
ดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดมิเป็นจ านวน 232.31 ลา้นบาท 
 

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 3 จ ากดั (“BGPAT3”) 
 

ในระหว่างไตรมาสที่สองของปี พ.ศ. 2564 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ราชบุร)ี 2 จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางตรงจดทะเบยีน
เปลีย่นชือ่บรษิทักบักระทรวงพาณิชยเ์ป็น บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(อ่างทอง) 3 จ ากดั 
 

ในระหว่างไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2564 BGPAT3 จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 10.00 ล้านบาท เป็น 1,302.50 ล้านบาท  
โดยออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 12,925,000 หุน้ มมีูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท บรษิทัไดซ้ื้อหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวจ านวน 
9,017,500 หุน้ และช าระค่าหุน้หุน้ละ 25 บาท เป็นจ านวนเงนิรวม 225.44 ล้านบาท และ S.IF. ซึ่งเป็นกจิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง
กนักบักลุ่มกจิการ ไดซ้ือ้หุน้เพิม่ทุนจ านวน 3,907,500 หุน้ และช าระคา่หุน้หุน้ละ 25 บาท เป็นจ านวนเงนิรวม 97.69 ลา้นบาท 
การเพิม่ทุนดงักล่าวส่งผลใหส้่วนไดเ้สยีของบรษิทัใน BGPAT3 ลดลงจากรอ้ยละ 100 เหลอืรอ้ยละ 70 โดย BGPAT3 ยงัคง
สถานะเป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัต่อไป 
 

กลุ่มกจิการปรบัปรุงมูลค่าตามบญัชขีองส่วนของเจ้าของและส่วนได้เสยีที่ไม่มอี านาจควบคุมเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลง  
ในสดัส่วนการถอืหุน้ โดยรบัรูส้ว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัเพิม่ขึน้จ านวน 7.24 ลา้นบาท 
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ZEL1 POLSKA z.o.o (“ZEL1”) (เดิมช่ือ Visa Max Solar Sp.z.) 
 
ในระหว่างไตรมาสที่สี่ของปี พ.ศ. 2564 บริษัทเข้าลงทุนในสดัส่วนได้เสียร้อยละ 90 ใน ZEL1 POLSKA z.o.o (“ZEL1”)  
ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศโปแลนด์ เพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม การลงทุนดงักล่าวมมีลูค่าเงนิลงทุนรวม 
45,000 ซวอตือโปแลนด์ (เทยีบเท่ากบั 0.38 ล้านบาท) การเข้าลงทุนดงักล่าวส่งผลให้ ZEL1 มสีถานะเป็นบรษิัทย่อยของ 
กลุ่มกจิการ 
 

(ข) การแบง่แยกกิจการของบริษทัยอ่ยทางอ้อม 
 
Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company (“DTE”) 
 
เมื่อวนัที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company (“DTE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม 
ในประเทศเวยีดนาม และด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ DT1 ก าลงัการผลติ 180 เมกะวตัต ์และโครงการ DT2 
ก าลงัการผลิต 240 เมกะวตัต์ ลงนามในสญัญาแบ่งแยกกิจการกบั DT1 Energy Joint Stock Company (“DTE1”) บรษิัทที่
จดัตัง้ขึน้ใหม่ถอืหุน้โดยผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของ DTE เพื่อด าเนินการโอนสนิทรพัยส์ุทธขิองโครงการ DT1 พรอ้มทัง้
สญัญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวที่มีก าลังการผลิต  180 เมกะวตัต์ ให้แก่ DTE1 การแบ่งแยกกิจการดงักล่าวได้ด าเนินการ 
แล้วเสรจ็เมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ภายหลงัการแบ่งแยกกจิการ กลุ่มกจิการมสี่วนได้เสยีใน DTE เพิม่ขึ้นจากเดมิ 
รอ้ยละ 55.00 เป็นรอ้ยละ 96.25 โดยทีก่ าลงัการผลติตามสดัส่วนการถอืหุน้ยงัคงเดมิที่ 231 เมกะวตัต ์รายการดงักล่าวถอืเป็น
การเปลีย่นแปลงในสดัส่วนทีถ่อืโดยบรษิทัใหญ่โดยไม่มกีารเปลีย่นสถานะ กลุ่มกจิการรบัรูส้่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมและ
สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ลดลงจ านวน 1,725.63 ลา้นบาท และ 73.69 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
นอกจากนี้ ตามรายละเอยีดในสญัญาสถานีไฟฟ้าย่อย (substation agreement) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแบ่งแยกกจิการ  
ยงัได้ก าหนดให้กรรมสทิธขิองสถานีย่อยเป็นของ DTE โดย DTE มภีาระผูกพนัที่จะต้องให้ DTE1 ใช้งานสถานีย่อยต่อไป 
เพือ่ตอบแทนการรบัโอนสทิธนิี้ 
 
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของส่วนไดเ้สยีในความเป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ใน DTE สรุปไดด้งันี้ 
 
 พนับาท 
  

มลูคา่ตามบญัชขีองสว่นไดเ้สยีทีไ่ดม้า 1,531,361 
  

มลูคา่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีจ่า่ยใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม  
   เงนิสด 299,640 
   สนิทรพัยส์ทุธขิองโครงการ DT1 1,138,206 
   ภาระผกูพนัจากการใหใ้ชง้านสถานีไฟฟ้ายอ่ย 167,203 
 1,605,049 
  

ผลแตกต่างทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงสว่นไดเ้สยีของบรษิทัใหญ่ใน DTE (รบัรูใ้นส่วนของเจา้ของ) (73,688) 
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ตารางต่อไปนี้สรุปสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของโครงการ DT1 ณ วนัทีแ่บ่งแยกกจิการ 
 

 พนับาท 
  

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 337,144 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 3,766,327 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 36,762 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 6,041 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 566 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 5,096 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (55,204) 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัทางการเงนิ (2,756,193) 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ (8,063) 
หกั  สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (599,614) 
 732,862 
สทิธใินสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 405,344 
  

สนิทรพัยส์ทุธขิองโครงการ DT1 1,138,206 

 
(ค) การลงทุนของบริษทัย่อย 

 
Ray Power Supply Co., Ltd. (“Ray Power”) 
 
ในระหว่างไตรมาสทีส่ามของปี พ.ศ. 2564 Ray Power Supply Co., Ltd. ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนจาก 1.00 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 
เป็น 8.69 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ โดยออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 1,537,600 หุ้น มมีูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 ดอลลาร์สหรฐัฯ 
บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์1 จ ากดั ไดแ้ปลงเงนิใหกู้ย้มืเป็นเงนิลงทุนในหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวทัง้จ านวนเป็นมลูค่า 7.69 ลา้น
ดอลลารส์หรฐัฯ (เทยีบเท่า 248.59 ลา้นบาท) เพือ่คงสดัส่วนการลงทุนเดมิ 
 
Vietnam Power & Energy Consulting Company Limited (“VPEC”) 
 
ในระหว่างไตรมาสที่สี่ของปี พ.ศ. 2564 Viet Thai Solar Limited Liability Company (“VTS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม 
ในประเทศเวยีดนามซื้อส่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 100 ใน Vietnam Power & Energy Consulting Company Limited (“VPEC”) และ
บรษิทัยอ่ยอกี 2 แหง่ เป็นจ านวนเงนิ 92,860.73 ลา้นเวยีดนามดอง (เทยีบเท่ากบั 135.39 ลา้นบาท) VPEC เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้
ในประเทศเวียดนาม และเป็นเจ้าของส่วนได้เสียทางอ้อมร้อยละ 3.75 ใน DTE ซึ่งด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติยโ์ครงการ DT2 ก าลงัการผลติ 240 เมกะวตัต์ การลงทุนเพิม่เตมิดงักล่าวส่งผลใหก้ลุ่มกจิการมสี่วนไดเ้สยีใน DTE 
เพิม่ขึน้จากเดมิรอ้ยละ 96.25 เป็นรอ้ยละ 100 โดย DTE ยงัคงสถานะเป็นบรษิทัยอ่ยของกลุ่มกจิการต่อไป 
 
กลุ่มกิจการปรบัปรุงมูลค่าตามบญัชขีองส่วนของเจ้าของและส่วนได้เสยีที่ไม่มอี านาจควบคุมเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลง  
ในสดัส่วนการถอืหุน้ โดยรบัรูส้ว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัลดลงจ านวน 44.64 ลา้นบาท 
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Huong Hoa Holding Joint Stock Company (“HHH”) 
 
ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2564 บรษิทั บ.ีกรมิ รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์1 จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยทางตรง ซือ้สว่นไดเ้สยีรอ้ยละ 80 
ในหุน้สามญัของ HHH ในราคา 161,000 ลา้นเวยีดนามดอง (เทยีบเท่ากบั 233.09 ลา้นบาท)  ท าให ้HHH มสีถานะเป็นบรษิทั
ย่อยของกลุ่มกจิการ การลงทุนดงักล่าวเป็นการซื้อสนิทรพัยภ์ายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง การรวม
ธุรกจิ ทัง้นี้ HHH เป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 100 ใน Lig - Huong Hoa 1 Joint Stock Company  ซึ่งเป็นผูพ้ฒันาโครงการพลงังาน
ลมก าลงัการผลติ 48 เมกะวตัตใ์นประเทศเวยีดนาม 
 
ตารางต่อไปนี้สรุปสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซือ้ HHH และจ านวนของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและหนี้สนิทีร่บัมาซึง่รบัรู ้ณ วนัทีซ่ือ้สนิทรพัย์ 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีจา่ย ณ วนัซ้ือสินทรพัย ์  
 พนับาท 
  

เงนิสด 233,094 
  

มูลค่าท่ีรบัรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรบัสินทรพัยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรบัมา  
  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 89,865 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 43,780 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 31,620 
สทิธใินสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (แสดงรวมในสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน) 171,883 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 2,857 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 17,229 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (65,831) 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (57) 
หกั  สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (58,252) 
สินทรพัยท่ี์สามารถระบไุด้สทุธิ 233,094 

 
(ง) การเปล่ียนแปลงช่ือของบริษทัย่อย 

 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 1 จ ากดั 
 
ในระหว่างไตรมาสทีส่องของปี พ.ศ. 2564 บรษิทั อ่างทอง เพาเวอร ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยทางออ้มจดทะเบยีนเปลีย่นชือ่บรษิทั
กบักระทรวงพาณิชยเ์ป็น บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(อ่างทอง) 1 จ ากดั 
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พ.ศ. 2563 
 

(ก) การลงทุนของบริษทั 
 

บริษทั บอ่ทองวินดฟ์ารม์ จ ากดั 
 

ในระหว่างไตรมาสที่หนึ่งของปี พ.ศ. 2563 บรษิัท บ่อทองวนิด์ฟาร์ม จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยทางตรงได้เพิม่ทุนจดทะเบยีน 
จาก 300 ล้านบาท เป็น 426 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ 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 ซื้อส่วนไดเ้สยี
รอ้ยละ 70 ในหุน้สามญัของ ATP ในราคา 2,520 ลา้นบาท รายละเอยีดของการซือ้สว่นไดเ้สยีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 39 
 

บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 1 จ ากดั (“BPLC1”) 
 

ในระหว่างไตรมาสทีส่ามของปี พ.ศ. 2563 BPLC1 ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิ้ง (แหลมฉบงั) จ ากดั 
(“BPLCH”) เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 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 เพือ่คงสดัส่วนการลงทุนเดมิ 
 

Phu Yen TTP Joint Stock Company (“PYT”) 
 

ในระหว่างไตรมาสทีส่ามของปี พ.ศ. 2563 PYT ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของ บรษิทั บ.ีกรมิ รนีิวเอเบลิ 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) เพือ่คงสดัส่วนการลงทุนเดมิ 
 

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”) ไดจ้ดทะเบยีนเปลี่ยนชื่อบรษิทักบักระทรวงพาณิชย์เป็น บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (เอไออี-เอม็ทพี)ี 
จ ากดั 
 

เมือ่วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 BPLCS จ าหน่ายสว่นไดเ้สยีรอ้ยละ 5 ใน BPAM รายละเอยีดแสดงในหมายเหตุ 39 
 

ในระหว่างไตรมาสทีส่ ีข่องปี พ.ศ. 2563 BPAM ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 2,150 ลา้นบาท เป็น 3,250 ลา้นบาท 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 เพือ่คงสดัส่วนการลงทุนเดมิ  
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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) เพือ่คงสดัสว่นการลงทุนเดมิ  

 
17 เงินลงทุนในบริษทัรว่มและการร่วมค้า 

 
จ านวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บรษิทัรว่ม 2,293,228 564,929 1,822,500 - 
การรว่มคา้ 605,665 500,328 582,373 533,070 
 
สว่นแบ่งก าไรทีร่บัรูใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 
   

บรษิทัรว่ม 9,215 24,468 
การรว่มคา้ 81,074 21,030 
 90,289 45,498 
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(ก) เงินลงทุนในบริษทัรว่ม 
 
ลกัษณะของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม : 
 

 
สถานท่ีประกอบธรุกิจ/

ประเทศท่ี 

สดัส่วนของส่วนได้เสีย  
(ร้อยละ)  

ช่ือ จดทะเบียนจดัตัง้ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 ลกัษณะธรุกิจ 
     

บริษทัร่วมของบริษทั     
บรษิทั ยนูิเวนเจอร ์บจีพี ีจ ากดั ("UVBGP") 
 

ประเทศไทย 45.00 - ลงทุนในธุรกจิผลติและ 
   จดัจ าหน่ายไฟฟ้า 

ซึง่มบีรษิทัยอ่ยดงันี้     
   - บรษิทั อสีเทอรน์ โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ประเทศไทย 45.00 - ลงทุนในธุรกจิผลติและ 

   จดัจ าหน่ายไฟฟ้า 
       ซึง่มบีรษิทัยอ่ยดงันี้     
         - บรษิทั เอสทซี ีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั ประเทศไทย 45.00 - ลงทุนในธุรกจิผลติและ 

   จดัจ าหน่ายไฟฟ้า 
         - บรษิทั เอเพก็ซ ์เอน็เนอยี ่โซลชูัน่ จ ากดั ประเทศไทย 45.00 - ลงทุนในธุรกจิผลติและ 

   จดัจ าหน่ายไฟฟ้า 
         - บรษิทั แทค เอน็เนอยี ่จ ากดั ประเทศไทย 45.00 - ลงทุนในธุรกจิผลติและ 

   จดัจ าหน่ายไฟฟ้า 
         - บรษิทั ทศัน์ศริ ิจ ากดั ประเทศไทย 45.00 - ลงทุนในธุรกจิผลติและ 

   จดัจ าหน่ายไฟฟ้า 
         - บรษิทั พพีทีซี ีจ ากดั ประเทศไทย 33.53 - ผลติไฟฟ้า 
         - บรษิทั เอสเอสยทู ีจ ากดั ประเทศไทย 45.00 - ผลติไฟฟ้า 
     
บริษทัร่วมของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั     
กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ  
   บ.ีกรมิ เพาเวอร ์

ประเทศไทย 29.97 29.97 กองทุนรวมโครงสรา้ง 
   พืน้ฐาน 

     
บริษทัร่วมของ B.Grimm Power Korea Limited     
KOPOS Co., Ltd. สาธารณรฐัเกาหล ี 49.90 - ประกอบกจิการผลติและ 

   จ าหน่ายไฟฟ้าจาก 
   พลงังานแสงอาทติยแ์ละ 
   พลงังานลม  
   (ยงัไมเ่ริม่ด าเนินการ) 

 
ทัง้นี้ ไมม่หีนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มของกลุ่มกจิการ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์
ของกลุ่มกจิการ ซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มมีลูค่า 374.03 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 532.27 ลา้นบาท) 
และอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 ของล าดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรม 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

มลูคา่ตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 564,929 816,249 - - 
ลงทุนเพิม่ 1,940,280 - 1,822,500 - 
สว่นแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากการลงทุน (6,878) 24,468 - - 
สว่นแบ่งก าไรเบด็เสรจ็อืน่ 16,093 - - - 
การลดทุน (201,218) (234,790) - - 
เงนิปันผลรบั (19,978) (40,998) - - 
มลูคา่ตามบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 2,293,228 564,929 1,822,500 - 

 
รายการเคลือ่นไหวทีส่ าคญัของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มมดีงัต่อไปนี้ 
 
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์(“กองทุนรวมฯ”) 
 
เมื่อวนัที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมฯ มีมติอนุมตัิให้ลดมูลค่า 
ของหน่วยลงทุนในอตัราหน่วยละ 0.54 บาท โดยกลุ่มกจิการไดร้บัเงนิคนืจากการลดทุนส าหรบั 179,819,100 หน่วย เป็นจ านวนเงนิ
รวม 97.10 ลา้นบาท  
 
เมื่อวนัที่ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพจิารณาการลงทุนของกองทุนรวมฯ มมีติอนุมตัิให้ลดมูลค่า 
ของหน่วยลงทุนในอตัราหน่วยละ 0.58 บาท โดยกลุ่มกจิการไดร้บัเงนิคนืจากการลดทุนส าหรบั 179,819,100 หน่วย เป็นจ านวนเงนิ
รวม 104.12 ลา้นบาท  
 
บริษทั ยนิูเวนเจอร ์บีจีพี จ ากดั (“UVBGP”) 
 
ในระหว่างไตรมาสที่หนึ่งของปี พ.ศ. 2564 บริษัทได้ลงทุนใน UVBGP ในสดัส่วนได้เสยีร้อยละ 45 โดยการซื้อหุ้นสามญั 
เพิม่ทุนของ UVBGP จ านวน 2,250,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท เป็นจ านวนเงนิรวม 22.50 ลา้นบาท การลงทุนดงักล่าว
ท าให ้UVBGP มสีถานะเป็นบรษิทัรว่มของกลุ่มกจิการ 
 
ต่อมาในระหว่างไตรมาสทีส่ ีข่องปี พ.ศ. 2564 UVBGP ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 50 ลา้นบาท เป็น 4,050 ลา้นบาท โดยออก
หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 400,000,000 หุน้ มมีลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท บรษิทัซื้อและจ่ายช าระค่าหุน้ส าหรบั 180,000,000 หุน้ 
ในราคาหุน้ละ 10 บาท เป็นจ านวนเงนิ 1,800 ลา้นบาท เพือ่คงสดัส่วนการลงทุนเดมิ  
 
ในระหว่างไตรมาสที ่4 ของปี พ.ศ. 2564 UVBGP ซึ่งเป็นบรษิทัร่วม ซื้อส่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 100 ในหุน้สามญัของบรษิทั อสี
เทอรน์ โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั (“E-COGEN”) ในราคา 4,808.27 ลา้นบาท การลงทุนดงักล่าวท าให ้UVBGP ไดม้าซึ่งการถอื
หุน้ในทางออ้มในบรษิทั พพีทีซี ีจ ากดั ("PPTC") และบรษิทั เอสเอสยทู ีจ ากดั ("SSUT") ในสดัส่วนรอ้ยละ 74.50 และรอ้ยละ 
100.00 ตามล าดบั 
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KOPOS Co., Ltd. (“KOPOS”)  
 
ในระหว่างไตรมาสที่สี่ของปี พ.ศ. 2564 B.Grimm Power Korea Limited ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางตรงในประเทศสาธารณรฐั
เกาหลีเข้าลงทุนในสัดส่วนได้เสียร้อยละ 49.90 ใน KOPOS Co., Ltd. (“KOPOS”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จ ัดตัง้ขึ้นในประเทศ
สาธารณรฐัเกาหลเีพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ก าลงัการผลติรวม 
95.78 เมกะวตัต์ การลงทุนดงักล่าวมมีูลค่าเงนิลงทุนรวม 3.50 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ (เทยีบเท่ากบั 117.78 ลา้นบาท) การเขา้
ลงทุนดงักล่าวส่งผลให ้KOPOS มสีถานะเป็นบรษิทัรว่มของกลุ่มกจิการ 
 

(ข) เงินลงทุนในการรว่มค้า 
 
การรว่มคา้ดงัรายชือ่ต่อไปนี้มทีุนเรอืนหุน้ทัง้หมดเป็นหุน้สามญั ซึง่กลุ่มกจิการไดถ้อืหุน้ทางตรง  
 
ลกัษณะของเงนิลงทุนในการรว่มคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม : 
 

 สถานท่ีประกอบธรุกิจ/ 

สดัส่วนของส่วนได้เสีย 
(ร้อยละ)  

ช่ือ ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 ลกัษณะธรุกิจ 

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

จดัจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย ์

ซึง่มบีรษิทัยอ่ยดงันี้     
   - บรษิทั โซลารว์า จ ากดั     
   - บรษิทั ทพีเีอส คอมเมอรเ์ชีย่ล จ ากดั     
     
B.Grimm Power (Poipet) Co., Ltd. ประเทศกมัพชูา 55.00 55.00 ประกอบกจิการจดัจ าหน่ายไฟฟ้า 
บรษิทั โปรเกรส อนิเตอรเ์คม (ประเทศไทย)     
   จ ากดั 

ประเทศไทย 48.00 48.00 ประกอบกจิการผลติและจ าหน่าย
ไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์แอลเอน็จ ีเจว ีจ ากดั ประเทศไทย 50.00 - จดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ
   (ยงัไมเ่ริม่ด าเนินกจิการ) 

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

จ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนหลงัคา 

บรษิทั บ.ีกรมิ สเปคตรมั โซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั ประเทศไทย 70.00 70.00 ประกอบกจิการผลติและจ าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์
แบบตดิตัง้บนหลงัคา 

 
เงนิลงทุนในการรว่มคา้วดัมลูคา่โดยวธิสีว่นไดเ้สยี 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในการรว่มคา้ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

มลูคา่ตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 500,328 714,294 533,070 522,376 
ผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม ่     

   มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก  - (39,438) - - 

ลงทุนเพิม่ 55,802 10,694 49,053 10,694 
โอนเปลีย่นสถานะจากเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย     
    (หมายเหตุ 16) 250 - 250 - 
สว่นแบ่งก าไรจากการลงทุน 50,934 33,874 - - 
สว่นแบ่งก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ 30,140 (12,844) - - 
เงนิปันผลรบั (34,287) (206,252) - - 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น 2,497 - - - 

มลูคา่ตามบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 605,664 500,328 582,373 533,070 
 

รายการเคลือ่นไหวทีส่ าคญัของเงนิลงทุนในการรว่มคา้มดีงัต่อไปนี้ 
 

พ.ศ. 2564 
 

บริษทั บี.กริม ส.นภา โซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั (“BGSNP”) 
 

ในระหวา่งไตรมาสทีห่นึ่งของปี พ.ศ. 2564 BGSNP ซึง่เป็นการรว่มคา้ของบรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์รฟูทอ็ป จ ากดั (“BSPR”) 
ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทางออ้มเรยีกช าระค่าหุน้เพิม่เตมิ โดย BSPR ไดจ้่ายช าระค่าหุน้เพิม่เตมิดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดมิเป็น
จ านวนเงนิรวม 6.75 ลา้นบาท 

 

B.Grimm Power (Poipet) Co., Ltd. (“BGPPP”) 
 

ในระหว่างไตรมาสทีส่องของปี พ.ศ. 2564 BGPPP ซึ่งเป็นการร่วมคา้ของบรษิทั เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 1,000 ดอลลารส์หรฐัฯ 
เป็น 2.50 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ บริษัทลงทุนเพิ่มเติมตามสดัส่วนการลงทุนเดิมเป็นจ านวนเงนิ 1.38 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ 
เทยีบเท่ากบั 43.05 ล้านบาท โดยบรษิทัไดโ้อนลูกหนี้อื่นแทนการจ่ายช าระค่าหุน้เป็นจ านวน 23.01 ล้านบาท และจ่ายช าระเป็น 
เงนิสดเป็นจ านวน 1.96 ลา้นบาท สว่นทีเ่หลอืจ านวน 18.08 ลา้นบาท บนัทกึเป็นเจา้หนี้อื่น 

 

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์แอลเอน็จี เจวี จ ากดั (“BGPLNGJV”)  
 

ในระหว่างไตรมาสทีส่ามของปี พ.ศ. 2564 BGPLNGJV ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางตรงของบรษิทัจดทะเบยีนเพิม่ทุนจาก 1 ลา้นบาท
เป็น 50 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 490,000 หุ้น มมีูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บรษิทัได้ซื้อหุ้นเพิม่ทุน
ดงักล่าวจ านวน 240,000 หุน้ และช าระค่าหุน้หุน้ละ 25 บาท เป็นจ านวนเงนิรวม 6 ลา้นบาท และบรษิทั พทีที ีโกลบอล แอลเอน็จ ี
จ ากดั (“PTTGL”) ซึง่เป็นกจิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนักบักลุ่มกจิการ ไดซ้ื้อหุน้เพิม่ทุนทีเ่หลอืจ านวน 250,000 หุน้ และช าระค่าหุน้
หุ้นละ 25 บาท เป็นจ านวนเงนิรวม 6.25 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนได้เสยีของบรษิทัใน BGPLNGJV ลดลงจากร้อยละ 99.99 
เหลอืรอ้ยละ 50.00 และสถานะของ BGPLNGJV เปลีย่นแปลงมาเป็นการรว่มคา้ของกลุ่มกจิการ (หมายเหตุ 16) 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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พ.ศ. 2563 
 
บริษทั โปรเกรส อินเตอรเ์คม (ประเทศไทย) จ ากดั (“PIC”) 
 
ในระหว่างไตรมาสที่สี่ของปี พ.ศ. 2563 PIC ซึ่งเป็นการร่วมค้าของบรษิทั ได้เรยีกช าระค่าหุ้นเพิม่ โดยบรษิทัได้จ่ายช าระ 
คา่หุน้เพิม่ดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดมิเป็นจ านวน 10.69 ลา้นบาท 

 
ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ซ่ึงเก่ียวข้องกบัการร่วมค้า 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม การรว่มคา้ของกลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัทีไ่มไ่ดร้บัรูใ้นงบการเงนิ ดงันี้ 
 
 สกลุเงิน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท   
    

ภาระผกูพนัส าหรบัรายจ่ายฝ่ายทนุ บาท 402,491 501,125 
 ดอลลารส์หรฐัฯ 31,056 - 
 
กลุ่มกจิการไมม่หีนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ซึง่เกีย่วขอ้งกบัสว่นไดเ้สยีของกลุ่มกจิการในการรว่มคา้ 

 
18 อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

 
การเปลีย่นแปลงของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 
   

มลูคา่ตามบญัชตีน้ปี 4,902 4,902 
เพิม่ขึน้ระหว่างปี 5,247 - 
มลูคา่ตามบญัชสีิน้ปี 10,149 4,902 

 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มกจิการ ประกอบดว้ยทีด่นิทีถ่อืครองไวโ้ดยยงัมไิดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชใ้นอนาคตซึ่งกลุ่ม
กจิการไม่ไดร้ะบุว่าจะมอีสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไวใ้ชง้านหรอืเพื่อหาประโยชน์จากการเพิม่ขึน้ของมลูค่าของสนิทรพัยใ์นระยะสัน้  และทีด่นิ
ใหเ้ชา่แก่กจิการอื่น  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มลูค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนมมีลูค่า 14.81 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 8.79 ลา้นบาท) 
ประเมนิโดยการเทยีบเคยีงกบัราคาซือ้ขายทีด่นิซึง่มลีกัษณะทางกายภาพและท าเลทีต่ัง้ใกลเ้คยีงกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนทีก่ลุ่ม
กจิการถอือยู ่ซึง่มกีารซือ้ขายในระยะเวลาใกลเ้คยีงกบัวนัทีป่ระเมนิ 
 
มลูค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนอา้งองิจากวธิเีปรยีบเทยีบราคาขาย โดยใชข้อ้มลูทีส่งัเกตไดท้ีม่นียัส าคญั มลูค่ายุติธรรม
อยูใ่นระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรม 

 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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19 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 
 

 งบการเงินรวม 

   โรงไฟฟ้า อปุกรณ์      
   สถานีย่อย ส านักงาน      
  ส่วนปรบัปรงุ ระบบส่งพลงัไฟฟ้า เคร่ืองตกแต่ง อาคาร   งานระหวา่ง   
 ท่ีดิน ท่ีดิน และอปุกรณ์ และคอมพิวเตอร ์ และส่ิงปลูกสร้าง ยานพาหนะ ก่อสร้าง อะไหล่ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563          
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  ค่าเสือ่มราคาสะสม - (100,043) (27,872,187) (255,343) (320,487) (39,847) - - (28,587,907) 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยคา่ - - (140) - - - - (32,198) (32,338) 

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

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563          
มลูคา่ตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 2,759,239 461,894 66,231,894 205,319 1,100,779 27,434 1,009,269 335,795 72,131,623 

การซือ้เพิม่ 83,851 1,097 1,773,258 60,193 85,304 13,786 6,310,211 22,536 8,350,236 
การเพิม่ขึน้จากการรวมธรุกจิ (หมายเหตุ 39) 103,500 1,515 4,291,829 2,701 131,492 314 65 - 4,531,416 
การขายและการตดัจ าหน่าย - สทุธ ิ - - (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 
การดอ้ยคา่ - - - - - - - (12,888) (12,888) 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น (9,147) (38) (54,509) 181 (10,577) 154 10,792 (576) (63,720) 
ค่าเสือ่มราคา - (27,643) (4,601,866) (74,039) (86,253) (9,420) - - (4,799,221) 

มูลค่าตามบญัชีส้ินปี - สทุธิ 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  ค่าเสือ่มราคาสะสม - (128,140) (33,210,380) (319,328) (419,070) (47,079) - - (34,123,997) 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยคา่ - - (140) - - - - (45,086) (45,226) 

มูลค่าตามบญัชี - สทุธิ 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) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินรวม 

   โรงไฟฟ้า อปุกรณ์      
   สถานีย่อย ส านักงาน      
  ส่วนปรบัปรงุ ระบบส่งพลงัไฟฟ้า เคร่ืองตกแต่ง อาคาร   งานระหวา่ง   
 ท่ีดิน ท่ีดิน และอปุกรณ์ และคอมพิวเตอร ์ และส่ิงปลูกสร้าง ยานพาหนะ ก่อสร้าง อะไหล่ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
          

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564          
มลูคา่ตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 3,351,192 436,825 67,803,359 196,373 1,483,859 29,799 6,658,527 340,304 80,300,238 
การซือ้เพิม่ 9,390 6,903 474,685 22,479 4,892 9,751 10,296,932 10,385 10,835,417 
การเพิม่ขึน้จากการซือ้บรษิทัยอ่ย (หมายเหตุ 16) - - - - - - 31,620 - 31,620 
การแบ่งแยกกจิการของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม (หมายเหต ุ16) - - (3,672,477) - (92,401) (1,449) - - (3,766,327) 
การขายและการตดัจ าหน่าย - สทุธ ิ - - (358) (100) - (2,979) (6,303) - (9,740) 
การโอนเขา้ (ออก) 52,783 4,053 1,175,902 1,590 80,303 - (1,452,381) (23,989) (161,739) 
การดอ้ยคา่  - - - - - - (12,888) (12,888) 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น 24,629 5,933 1,873,490 752 84,416 989 12,871 1,745 2,004,825 
ค่าเสือ่มราคา - (29,468) (4,209,762) (74,056) (94,502) (9,811) - - (4,417,599) 

มูลค่าตามบญัชีส้ินปี - สทุธิ 3,437,994 424,246 63,444,839 147,038 1,466,567 26,300 15,541,266 315,557 84,803,807 

          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564          
ราคาทุน  3,437,994 582,613 100,649,360 537,148 1,982,942 81,938 15,541,266 373,531 123,186,792 
หกั  ค่าเสือ่มราคาสะสม - (158,367) (37,204,381) (390,110) (516,375) (55,638) - - (38,324,871) 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยคา่ - - (140) - - - - (57,974) (58,114) 

มูลค่าตามบญัชี - สทุธิ 3,437,994 424,246 63,444,839 147,038 1,466,567 26,300 15,541,266 315,557 84,803,807 

  



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

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

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563        
ราคาทุน  20,156 624,072 85,524 1,280 2,058 491 733,581 
หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม (817) (27,943) (30,146) (61) (321) - (59,288) 

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

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

มูลค่าตามบญัชีส้ินปี - สทุธิ 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  คา่เสือ่มราคาสะสม (1,623) (55,626) (50,543) (134) (333) - (108,259) 

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



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564        
มลูคา่ตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 18,533 568,687 58,752 1,146 1,451 - 648,569 
การซือ้เพิม่ - 36 7,372 - 2,326 821,818 831,552 
การขายและการตดัจ าหน่าย - สทุธ ิ - - - - (593) - (593) 
การโอนเขา้ (ออก) - - - - - 204,127 204,127 
คา่เสือ่มราคา (806) (27,693) (21,636) (73) (520) - (50,728) 

มูลค่าตามบญัชีส้ินปี - สทุธิ 17,727 541,030 44,488 1,073 2,664 1,025,945 1,632,927 

        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564        
ราคาทุน  20,156 624,349 116,667 1,280 3,282 1,025,945 1,791,679 
หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม (2,429) (83,319) (72,179) (207) (618) - (158,752) 

มูลค่าตามบญัชี - สทุธิ 17,727 541,030 44,488 1,073 2,664 1,025,945 1,632,927 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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คา่เสือ่มราคาถูกรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ตน้ทุนขาย 4,348,800 4,733,535 28,575 28,564 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 68,799 65,686 22,153 21,015 
 4,417,599 4,799,221 50,728 49,579 

 
กลุ่มกจิการไดน้ าทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทีม่มีูลค่าตามบญัชจี านวน 49,698.28 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 27,756.40 ลา้นบาท) ไปวางเป็น
หลกัประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุ 26) 
 
ตน้ทุนการกูย้มืจ านวน 318.55 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 74.18 ลา้นบาท) ซึ่งเกดิจากเงนิกูย้มืทีม่วีตัถุประสงคเ์ฉพาะส าหรบัการก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าไดถู้กบนัทกึเป็นตน้ทุนของโครงการระหว่างก่อสรา้งในงบการเงนิรวม เงนิกูย้มืดงักล่าวมอีตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 1.31 ถงึ
รอ้ยละ 3.83 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 2.26 ถงึรอ้ยละ 5.25 ต่อปี)  
 
ต้นทุนการกู้ยมืจ านวน 20.51 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : ไม่ม)ี ซึ่งค านวณจากเงนิกู้ยมืทัว่ไปของบรษิัทได้ถูกบนัทกึเป็นต้นทุนโครงการ
ระหว่างก่อสรา้งในงบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษิทัใชอ้ตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนรอ้ยละ 3 ต่อปีในการค านวณต้นทุนทีร่วมเป็นราคาทุนของ
สนิทรพัย ์
 
คา่เสือ่มราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีด่นิ และดอกเบีย้จากหนี้สนิสญัญาเชา่ทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าจ านวน 19.84 ลา้น
บาทและ 27.86 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 3.12 ลา้นบาท และ 4.55 ลา้นบาท ตามล าดบั) ไดถู้กบนัทกึเป็นตน้ทุนของโครงการระหวา่งก่อสรา้งใน
งบการเงนิรวม และจ านวน 3.43 ลา้นบาท และ 5.24 ลา้นบาท ตามล าดบัในงบการเงนิเฉพาะกจิการ (พ.ศ. 2563 : ไมม่)ี 
 

20 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 
 
 งบการเงินรวม 

 อสงัหาริมทรพัย ์ อปุกรณ์ ยานพาหนะ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
  

 
  

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

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



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินรวม 

 อสงัหาริมทรพัย ์ อปุกรณ์ ยานพาหนะ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
  

 
  

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,049,409 60,294 66,065 1,175,768 
การเพิม่ขึน้ 271,247 3,009 27,405 301,661 
การแบ่งแยกกจิการของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม (หมายเหตุ 16) (6,041) - - (6,041) 
การเปลีย่นแปลงสญัญาเชา่ 4,004 - 8 4,012 
การยกเลกิสญัญา - - (3,406) (3,406) 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น 4,835 7,689 184 12,708 
คา่เสือ่มราคา (79,693) (2,870) (36,201) (118,764) 

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 1,243,761 68,122 54,055 1,365,938 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อสงัหาริมทรพัย ์ ยานพาหนะ รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 - 15,144 15,144 
การเพิม่ขึน้ 132,171 3,878 136,049 
การเปลีย่นแปลงสญัญาเชา่ 2,000 - 2,000 
โอนสญัญาเชา่ใหบ้รษิทัยอ่ย (21,066) - (21,066) 
คา่เสือ่มราคา (4,618) (8,979) (13,597) 

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 108,487 10,043 118,530 
 
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 108,487 10,043 118,530 
การเพิม่ขึน้ - 2,115 2,115 
การเปลีย่นแปลงสญัญาเชา่ 1,816 8 1,824 
การยกเลกิสญัญา - (1,132) (1,132) 
คา่เสือ่มราคา (7,672) (2,002) (9,674) 

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 102,631 9,032 111,663 
 
คา่เสือ่มราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีด่นิจ านวน 19.84 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 3.12 ลา้นบาท) ไดถู้กบนัทกึเป็นตน้ทุนของโครงการ
ระหว่างก่อสรา้งในงบการเงนิรวม และจ านวน 3.43 ลา้นบาทในงบการเงนิเฉพาะกจิการ (พ.ศ. 2563 : ไมม่)ี 
 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่าทีไ่ม่ไดร้วมรบัรูใ้นหนี้สนิตามสญัญาเช่าและสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และกระแสเงนิสดจ่ายของสญัญา
เชา่มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเชา่ระยะสัน้ 2,279 6,898 - - 
คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเชา่ซึง่สนิทรพัยม์มีลูคา่ต ่า 4,078 3,853 191 160 
กระแสเงนิสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเชา่ 137,042 298,846 18,422 26,088 
 

21 ค่าความนิยม 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม   
ราคาทุน 1,169,903 457,192 
หกั  คา่เผือ่การดอ้ยคา่ - - 

มูลค่าตามบญัชี - สทุธิ 1,169,903 457,192 

   
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม   
มลูคา่ตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 1,169,903 457,192 
การรวมธุรกจิ (หมายเหตุ 39) - 712,711 
มูลค่าตามบญัชีส้ินปี - สทุธิ 1,169,903 1,169,903 

   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   
ราคาทุน 1,169,903 1,169,903 
หกั  คา่เผือ่การดอ้ยคา่ - - 

มูลค่าตามบญัชี - สทุธิ 1,169,903 1,169,903 

 
คา่ความนิยมไดถู้กปันสว่นใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGUs) ทีถู่กก าหนดอยูใ่นสว่นงานผลติไฟฟ้าเพือ่จ าหน่าย 
 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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การปันสว่นของคา่ความนิยมใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดสามารถแสดงไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 
   

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

รวม 1,169,903 1,169,903 

 
กลุ่มกจิการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี โดยเปรยีบเทยีบมลูค่าตามบญัชขีองค่าความนิยมกบัมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื
ของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดซึ่งพจิารณาจากการค านวณมูลค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่าย  การค านวณนี้ใชป้ระมาณ
การกระแสเงนิสดซึ่งอา้งองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลาของสญัญาซื้ อขายไฟฟ้าทีเ่หลอือยู่ โดยใชป้ระมาณการ
ราคาขายไฟฟ้าและก าลงัการผลติตามทีร่ะบุในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า และใชอ้ตัราคดิลดรอ้ยละ 7.00 ต่อปี 
 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของของหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดที่ได้รบัปันส่วนค่าความนิยมข้างต้น มีจ านวนมากกว่ามูลค่า  
ตามบญัช ีหากมกีารเพิม่ของอตัราคดิลดทีใ่ชส้ าหรบัแต่ละหน่วยสนิทรพัยด์งัขอ้มลูต่อไปนี้ โดยก าหนดใหปั้จจยัอื่นคงที ่จะท าใหม้ลูค่าที่
คาดวา่จะไดร้บัคนืเท่ากบัราคาตามบญัช ี
 
 เพ่ิมอตัราคิดลด 

(ร้อยละ) 

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(เอไออ-ีเอม็ทพี)ี จ ากดั 10.57 
บรษิทั อ่างทอง เพาเวอร ์จ ากดั 7.35 
 
  
 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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22 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 
 
 งบการเงินรวม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563          
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  คา่ตดัจ 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 

          
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563          
มลูคา่ตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 140,895 2,708,949 1,025,758 3,490,135 2,944,963 3,705 126,333 10,164 10,450,902 
การซือ้เพิม่ - 21,322 13,048 148,958 69,085 - 18,930 11,433 282,776 
การขายและการตดัจ าหน่าย - สทุธ ิ - - (381) - - - - - (381) 
การเพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ (หมายเหตุ 40) 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) 
คา่ตดัจ าหน่าย (9,684) (127,291) (43,685) (271,018) (130,450) (793) (34,874) - (617,795) 

มูลค่าตามบญัชีส้ินปี - สทุธิ 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  คา่ตดัจ 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) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินรวม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

          
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564          
มลูคา่ตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 108,095 2,600,877 993,099 5,022,294 2,916,296 2,912 130,971 4,630 11,779,174 
การซือ้เพิม่ 104,788 81,165 - - 8,935 - 33,139 31,642 259,669 
การเพิม่ขึน้จากการซือ้บรษิทัยอ่ย (หมายเหตุ 16) - - - 171,883 - - - - 171,883 
การแบ่งแยกกจิการของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม (หมายเหตุ 16) - - (36,762) - - - - - (36,762) 
การโอนเขา้ (ออก) 206,270 6,684 - - 73,847 - - 74,500 361,301 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น - 11,456 22,908 143,176 326,148 - 509 329 504,526 
คา่ตดัจ าหน่าย (13,773) (131,530) (35,827) (270,856) (133,482) (793) (36,278) - (622,539) 

มูลค่าตามบญัชีส้ินปี - สทุธิ 405,380 2,568,652 943,418 5,066,497 3,191,744 2,119 128,341 111,101 12,417,252 

          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564          
ราคาทุน 543,171 3,313,576 1,123,057 6,380,334 3,689,485 21,670 293,577 111,101 15,475,971 
หกั  คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (137,791) (744,924) (179,639) (1,313,837) (497,741) (19,551) (165,236) - (3,058,719) 

มูลค่าตามบญัชี - สทุธิ 405,380 2,568,652 943,418 5,066,497 3,191,744 2,119 128,341 111,101 12,417,252 

 



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

     โปรแกรม  
 สิทธิในการใช้  สิทธิในสญัญา โปรแกรม คอมพิวเตอร ์  
 สินทรพัย ์ สิทธิในการใช้ท่ีดิน ซ้ือขายไฟฟ้า คอมพิวเตอร ์ ระหว่างติดตัง้ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563       
ราคาทุน 12,104 253,448 244,159 124,154 4,708 638,573 
หกั  คา่ตดัจ 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 าหรบัปีส้ินสดุ       
   วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
มลูคา่ตามบญัชตีน้ปี – สทุธ ิ 11,629 235,647 234,238 80,425 4,708 566,647 
การซือ้เพิม่ - - - 6,064 8,385 14,449 
การโอนเขา้ (ออก) - - - 8,463 (8,463) - 
คา่ตดัจ าหน่าย (485) (9,823) (9,766) (19,679) - (39,753) 

มูลค่าตามบญัชีส้ินปี - สทุธิ 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  คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (960) (27,624) (19,687) (63,408) - (111,679) 

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

ส าหรบัปีส้ินสดุ       
   วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564       
มลูคา่ตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 11,144 225,824 224,472 75,273 4,630 541,343 
การซือ้เพิม่ - - - 6,892 758 7,650 
การโอนเขา้ (ออก) - - - - 74,500 74,500 
คา่ตดัจ าหน่าย (485) (9,823) (9,766) (20,694) - (40,768) 

มูลค่าตามบญัชีส้ินปี - สทุธิ 10,659 216,001 214,706 61,471 79,888 582,725 
       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564       
ราคาทุน 12,104 253,448 244,159 145,573 79,888 735,172 
หกั  คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (1,445) (37,447) (29,453) (84,102) - (152,447) 

มูลค่าตามบญัชี - สทุธิ 10,659 216,001 214,706 61,471 79,888 582,725 
 

คา่ตดัจ าหน่ายถูกรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ตน้ทุนขาย 584,054 582,587 20,074 20,074 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 38,485 35,208 20,694 19,679 
 622,539 617,795 40,768 39,753 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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23 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 308,502 252,575 9,236 9,138 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (329,719) (381,775) - - 
     

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ (21,217) (129,200) 9,236 9,138 

 
 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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รายการเคลือ่นไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชใีนระหวา่งปีมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 

ก าไรส่วนเพ่ิมบน 
ท่ีดิน อาคาร  
และอปุกรณ์ 

ขาดทุนทางภาษี 
ยกมา 

ภาระผกูพนั
ผลประโยชน์

พนักงาน 
ค่ารือ้ถอน 
โรงไฟฟ้า ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเผ่ือการปรบั
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. 2563 215,556 18,454 43,963 32,867 81,957 35,330 23,556 - 451,683 
ผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงาน          
   ทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตั ิ - - - - - - - (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)ลดในก าไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ 36) (601) 1,655 4,354 3,061 16,067 11,177 - (1,276) 34,437 
ลดในก 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 

          
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 214,955 20,118 49,106 35,928 98,024 46,507 23,556 108,571 596,765 
(เพิม่)ลดในก าไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ 36) 21,099 23,784 4,122 5,888 (28,219) 11,177 - - 37,851 
ลดในก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - - - - - - 30,638 30,638 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น - 288 - - - - - - 288 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 236,054 44,190 53,228 41,816 69,805 57,684 23,556 139,209 665,542 



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

 

มูลค่ายติุธรรม 
ของท่ีดิน อาคาร 

และอปุกรณ์ 
จากการซ้ือ
บริษทัย่อย   

มูลค่ายติุธรรม 
ของสินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน  
 

ค่าเส่ือมราคา 

 
 
 
 

รายได้ค้างรบั 
 

รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี      
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 115,259 217,743 187,408 - 520,410 
ลดในก าไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ 36) (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 
      

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 111,932 436,071 177,961 - 725,964 
เพิม่(ลด)ในก าไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ 36) (15,581) (14,021) (21,518) 4,550 (46,570) 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น - 7,314 - 50 7,364 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 96,351 429,364 156,443 4,600 686,758 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์

พนักงาน 

 พนับาท 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี  
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 6,427 
ลดในก าไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ 36) 2,711 

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

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 9,138 
ลดในก าไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ 36) 98 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 9,236 
 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชสี าหรบัรายการขาดทุนทางภาษีทีย่งัไม่ได้ใช้ยกไปจะรบัรู้ไม่เกนิจ านวนที่เป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่า 
จะมกี าไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนัน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัย์
ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิจากรายการขาดทุนจ านวน 3,988.89 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 3,859.61 ล้านบาท) ทีส่ามารถยกไป 
เพื่อหกักลบกบัก าไรทางภาษใีนอนาคต โดยรายการขาดทุนจะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 ถงึปี พ.ศ. 2568 (พ.ศ. 2563 : ปี พ.ศ. 2564 
ถงึปี พ.ศ. 2567) บรษิทัไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดท้ีเ่กดิจากรายการขาดทุนจ านวน 199.72 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 760.48 ลา้นบาท) 
ทีส่ามารถยกไปเพือ่หกักลบกบัก าไรทางภาษใีนอนาคต โดยรายการขาดทุนจะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2568 (พ.ศ. 2563 : 
ปี พ.ศ. 2563 ถงึปี พ.ศ. 2567) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ผลแตกต่างชัว่คราวจากก าไรในเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการรว่มคา้จ านวน 4.36 ลา้นบาท ไม่ไดร้บัรูเ้ป็น
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(พ.ศ. 2563 : 18.12 ลา้นบาท)  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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24 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิมดัจ า 97,197 56,230 2,270 2,270 
คา่สญัญาบรกิารระยะยาวจ่ายล่วงหน้า 430,935 394,484 - - 
เงนิจ่ายล่วงหน้าเพือ่การพฒันาโครงการ 2,076,724 1,985,418 - - 
เงนิมดัจ าจ่ายล่วงหน้าส าหรบัการลงทุนในบรษิทัยอ่ย     
   (หมายเหตุ 41.4 (ฉ)) 198,061 60,074 - - 
คา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี 186,463 138,988 - - 
ภาษหีกั ณ ทีจ่่ายรอขอคนื 204,695 228,082 19,166 31,093 
เงนิจ่ายล่วงหน้าคา่ก่อสรา้ง 1,115,750 1,097,305 343,546 772,522 
ลกูหนี้การขายผอ่นช าระทีถ่งึก าหนดเกนิกวา่ 1 ปี 78,908 - - - 
อื่น ๆ 61 62 - - 

 4,388,794 3,960,643 364,982 805,885 
 

25 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

เจา้หนี้การคา้     
   -  กจิการอื่น 3,051,070 1,972,677 5,855 22 
เจา้หนี้อื่น     
   -  กจิการอื่น 633,857 754,626 16,277 26,836 
   -  กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 40.4) 36,374 8,399 158,574 125,035 
เจา้หนี้คา่ก่อสรา้งโรงไฟฟ้า     
   -  กจิการอื่น 626,219 1,378,672 18,997 - 
   -  กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 40.4) 2,472 - - - 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย      
   -  สถาบนัการเงนิ 488,208 329,754 220,242 88,846 
   -  กจิการอื่น 850 1,659 850 1,584 
   -  กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 40.4) 20,394 41,490 - - 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 359,383 608,777 14,719 84,123 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย - สญัญาบรกิารระยะยาว 471,695 449,848 - - 
หนี้สนิทางการเงนิจากสญัญาค ้าประกนั - - - 65,879 
เจา้หนี้จากการซือ้บรษิทัยอ่ย - 95,151 - - 

 5,690,522 5,641,053 435,514 392,325 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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26 เงินกู้ยืม 
 
เงินกู้ยืมระยะสัน้ 
 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิอยู่ในรูปของตัว๋สญัญาใช้เงนิ และสญัญาสนิเชื่อทรสัต์รซีีท ซึ่งถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  
เงนิกูย้มืระยะสัน้มอีตัราดอกเบีย้คงทีร่ะหว่างรอ้ยละ 2.25 ถงึรอ้ยละ 2.55 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 1.15 ถงึรอ้ยละ 3.25 ต่อปี) มลูคา่
ตามบญัชขีองเงนิกูย้มืระยะสัน้ใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยุตธิรรมเนื่องจากผลกระทบของการคดิลดไมม่สีาระส าคญั 
 
เงินกู้ยืมระยะยาว 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     
   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 2,746,640 1,361,841 - - 
หกั  คา่ธรรมเนยีมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี (46,887) (25,389) - - 
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     
   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - สทุธ ิ 2,699,753 1,336,452 - - 

     
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 51,644,556 29,557,129 3,000,000 3,000,000 
หกั  คา่ธรรมเนยีมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี (624,255) (418,691) - - 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิ 51,020,301 29,138,438 3,000,000 3,000,000 
     

รวมเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิ 53,720,054 30,474,890 3,000,000 3,000,000 

 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสามารถจ าแนกตามสกุลเงนิไดด้งัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สกุลเงนิบาท 32,024,704 20,923,531 3,000,000 3,000,000 
สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 22,366,492 9,995,439 - - 
หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี (671,142) (444,080) - - 
รวมเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิ 53,720,054 30,474,890 3,000,000 3,000,000 

  



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

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 53,720,711 30,486,628 3,000,657 3,011,738 
 

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ค านวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึง่คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืทีเ่ป็น
อตัราดอกเบีย้ตลาด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิของกลุ่มกจิการและของบรษิทั ทีร่อ้ยละ 2.14 - 4.93 และรอ้ยละ 3.35 ตามล าดบั 
(พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 2.18 - 4.47 และ รอ้ยละ 3.35) โดยอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรม 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

มลูคา่ตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 30,474,890 24,850,651 3,000,000 - 
เงนิกูย้มืระยะยาวเพิม่ขึน้ 26,149,663 3,163,343 - 3,000,000 
เงนิกูย้มืระยะยาวเพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ (หมายเหตุ 39) - 3,645,433 - - 
การแบ่งแยกกจิการของบรษิทัยอ่ยทางออ้ม (หมายเหตุ 16) (2,756,193) - - - 
จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (1,607,162) (1,098,946) - - 
ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 938,333 (34,369) - - 
คา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี (318,344) (71,767) - - 
การตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมในการจดัหา     
   เงนิกูย้มืรอตดับญัช ี 33,589 24,197 - - 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น 805,278 (3,652) - - 

มลูคา่ตามบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 53,720,054 30,474,890 3,000,000 3,000,000 

 
เงนิกูย้มืระยะยาวเหล่านี้ค ้าประกนัโดยหุน้ของบรษิทัยอ่ย (หมายเหตุ 16) การจดจ านองทีด่นิ และโรงไฟฟ้าของกลุ่มกจิการ (หมายเหตุ 19) 
และค ้าประกนัโดยบรษิทั นอกจากนี้ กลุ่มกจิการตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดบางประการตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาดงักล่าว ซึง่รวมถงึการด ารง
อตัราสว่นทางการเงนิตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา 
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27 หุ้นกู้ - สทุธิ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สว่นของหุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,899,990 3,699,990 - 2,700,000 
หกั  คา่ธรรมเนยีมในการออกหุน้กูร้อตดับญัช ี (1,763) (2,710) - (946) 
สว่นของหุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - สทุธ ิ 1,898,227 3,697,280 - 2,699,054 
     

หุน้กู ้ 38,300,138 28,200,128 25,500,000 13,500,000 
หกั  คา่ธรรมเนยีมในการออกหุน้กูร้อตดับญัช ี (79,562) (82,553) (62,612) (63,840) 
หุน้กู ้- สทุธ ิ 38,220,576 28,117,575 25,437,388 13,436,160 
     

รวมหุน้กู ้- สทุธ ิ 40,118,803 31,814,855 25,437,388 16,135,214 

 
การเปลีย่นแปลงของหุน้กูส้ าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

มลูคา่ตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 31,814,855 32,499,901 16,135,214 14,622,033 
ออกหุน้กู ้ 12,000,000 2,000,000 12,000,000 2,000,000 
ไถถ่อนหุน้กู ้ (3,699,990) (2,699,990) (2,700,000) (500,000) 
คา่ธรรมเนียมในการออกหุน้กูร้อตดับญัช ี (14,531) (2,514) (14,531) (2,514) 
ตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนยีมในการออกหุน้กูร้อตดับญัช ี 18,469 17,458 16,705 15,695 
มลูคา่ตามบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 40,118,803 31,814,855 25,437,388 16,135,214 
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รายละเอียดของหุ้นกู้ 
 

1) เมื่อวนัที ่21 เมษายน พ.ศ. 2560 บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ เอสพวี ี1 จ ากดั (“ABPSPV1”) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางอ้อม 
ไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทมผีูค้ ้าประกนั ในสกุลเงนิบาทเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 11,500 ลา้นบาท มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

ชุดท่ี 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
 

วนัครบก าหนดไถ่ถอน 
อาย ุ
(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 าระดอกเบีย้ทุกหกเดอืน เริม่จากวนัที ่21 ตุลาคม พ.ศ. 2560  
 
บรษิทัย่อยจ านวน 3 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์3 จ ากดั บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 1 จ ากดั และ
บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 2 จ ากดั เป็นผูค้ ้าประกนัหุน้กูด้งักล่าว โดย ABPSPV1 จะด าเนินการใหผู้ค้ ้าประกนัปฏบิตัิ
ตามข้อก าหนดและข้อจ ากดับางประการตามที่ได้ก าหนดไว้ อาท ิการด ารงอตัราส่วนของหนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ
เจา้ของตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา 
 

2) เมื่อวนัที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัย่อยจ านวน 2 บรษิทั ได้แก่ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร์ 1 จ ากดั และบรษิทั  
บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จ ากดั ได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงนิบาท จ านวนบริษัทละ 3,350 ล้านบาท  
รวม 6,700 ลา้นบาท หุน้กูม้กี าหนดช าระคนืเงนิตน้ทุกหนึ่งปีเป็นระยะเวลา 15 ปี นับตัง้แต่วนัที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 หุน้กู ้
มอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 3.95 ต่อปี และมกี าหนดช าระดอกเบีย้ทุกหกเดอืน นอกจากนี้บรษิทัยอ่ยตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนด
และขอ้จ ากดับางประการตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้อาท ิการด ารงอตัราส่วนของหนี้สนิต่อส่วนของเจา้ของตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา 
เป็นตน้ 
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3) เมื่อวนัที ่19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัไดอ้อกหุน้กู้ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิและไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท จ านวน 4 ชุด 
มลูคา่รวมทัง้สิน้ 9,700 ลา้นบาท มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

ชุดท่ี 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
 

วนัครบก าหนดไถ่ถอน 
อาย ุ
(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 าระดอกเบีย้ทุกหกเดอืน เริม่จากวนัที ่19 เมษายน พ.ศ. 2562 
 
บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดับางประการตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้อาท ิการด ารงอตัราส่วนของหนี้สนิต่อส่วนของ
เจา้ของตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา เป็นตน้ 
 

4) เมื่อวนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัไดอ้อกหุน้กู้ (Green Bond) ประเภทไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท จ านวน 2 ชุด 
มลูคา่รวมทัง้สิน้ 5,000 ลา้นบาท มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
ชุดที ่1 หุน้กูมู้ลค่า 1,500 ลา้นบาท มกี าหนดไถ่ถอนเมื่อครบก าหนด 5 ปี ในวนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 มอีตัราดอกเบี้ย

คงทีร่อ้ยละ 3.01 ต่อปี 
ชุดที ่2 หุน้กูมู้ลค่า 3,500 ลา้นบาท มกี าหนดไถ่ถอนเมื่อครบก าหนด 7 ปี ในวนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2568 มอีตัราดอกเบี้ย

คงทีร่อ้ยละ 3.39 ต่อปี 
 
หุน้กูม้กี าหนดช าระดอกเบีย้ทุกหกเดอืน เริม่จากวนัที ่20 มถิุนายน พ.ศ. 2562 
 
บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและข้อจ ากัดบางประการตามที่ ได้ก าหนดไว้ อาทิ การด ารงอัตราส่วนของหนี้สินต่อ 
สว่นของเจา้ของตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา เป็นตน้ 
 

5) เมื่อวนัที่ 17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 บรษิัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท จ านวน 2,000 ล้านบาท  
หุน้กูม้กี าหนดช าระคนืเงนิตน้ในอกี 5 ปี ในวนัที ่17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2568 หุน้กู้มอีตัราดอกเบี้ยคงทีร่อ้ยละ 3.00 ต่อปี และ 
มกี าหนดช าระดอกเบี้ยทุกหกเดอืน นอกจากนี้บรษิทัต้องปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดับางประการตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้  
อาท ิการด ารงอตัราส่วนของหนี้สนิต่อสว่นของเจา้ของตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา เป็นตน้ 
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6) เมื่อวนัที ่6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสทิธิ และไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท จ านวน 3 ชุด  
มลูคา่รวมทัง้สิน้ 12,000 ลา้นบาท มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

ชุดท่ี 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
 

วนัครบก าหนดไถ่ถอน 
อาย ุ
(ปี) 

อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) 

     

1 2,000 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 3 1.41 
2 3,000 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 5 1.95 
3 7,000 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2574 10 3.20 

 
หุน้กูม้กี าหนดช าระดอกเบีย้ทุกหกเดอืน นบัจากวนัที ่6 มกราคม พ.ศ. 2565 
 
บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดับางประการตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้เช่น การด ารงอตัราส่วนของหนี้สนิต่อส่วนของ
เจา้ของตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา เป็นตน้ 
 

มลูคา่ยุตธิรรมของหุน้กู ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

หุน้กู ้ 41,547,857 33,906,335 26,281,426 17,096,837 
 
มลูคา่ยุตธิรรมของหุน้กูค้ านวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึง่คดิลดดว้ยอตัราผลตอบแทนตลอดอายุสญัญาของหุน้กูรุ้่นนัน้ ๆ ทีเ่ผยแพร่
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ทีอ่ตัรารอ้ยละ 1.40 - 4.11 ต่อปี ส าหรบักลุ่มกจิการ และรอ้ยละ 1.40 - 3.38 ส าหรบับรษิทั (พ.ศ. 2563 : 
รอ้ยละ 1.71 - 3.58 ต่อปี และรอ้ยละ 1.85 - 2.94) โดยอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรม 
 

28 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

หนี้สนิในงบแสดงฐานะการเงนิ     
   ผลประโยชน์พนกังานเมือ่เกษยีณอายุ 447,768 424,026 44,812 44,458 
   ผลตอบแทนอายุการท างาน 30,144 27,921 1,370 1,233 

 477,912 451,947 46,182 45,691 
     

ผลประโยชน์พนกังานทีร่บัรูเ้ขา้ก าไรจากการด าเนนิงาน 53,383 56,235 3,526 13,599 

 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานประกอบดว้ย ผลประโยชน์พนกังานเมือ่เกษยีณอายุ และผลตอบแทนอายุการท างาน 
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(ก) ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ 
 

รายการเคลือ่นไหวของผลประโยชน์พนกังานเมือ่เกษยีณอายุระหวา่งปีมดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม 424,026 379,877 44,458 31,341 
ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 42,621 45,741 2,795 12,534 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 6,650 6,464 483 583 

 473,297 432,082 47,736 44,458 
     

การเพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ (หมายเหตุ 39) - 3,947 - - 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น 207 (14) - - 
จ่ายช าระผลประโยชน์ (25,736) (11,989) (2,924) - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 447,768 424,026 44,812 44,458 
 

ข) ผลตอบแทนอายกุารท างาน 
 

รายการเคลื่อนไหวของผลตอบแทนอายุการท างานระหวา่งปี มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม 27,921 24,841 1,233 795 
ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 3,681 3,640 228 466 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 431 390 20 16 

 32,033 28,871 1,481 1,277 
     

จ่ายช าระผลประโยชน์  (1,889) (950) (111) (44) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 30,144 27,921 1,370 1,233 
 

คา่ใชจ้่ายทัง้จ านวนรบัรูใ้นตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร และคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 25,885 26,892 3,526 13,599 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 27,498 29,343 - - 
 53,383 56,235 3,526 13,599 
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ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 

 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ร้อยละ ร้อยละ 
   

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

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัเป็นดงันี้ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 

  ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการ
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

 การเปล่ียนแปลง การเพ่ิมขึน้ของ การลดลงของ 
 ในข้อสมมติ ข้อสมมติ ข้อสมมติ 
    

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 11 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16 ลดลงรอ้ยละ 13 
อตัราการลาออก รอ้ยละ 20 ลดลงรอ้ยละ 6 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 

 

 

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการ
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

 การเปล่ียนแปลง การเพ่ิมขึน้ของ 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 
 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวขา้งตน้นี้อา้งองิจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมต ิขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทางปฏบิตัสิถานการณ์
ดงักล่าวยากที่จะเกดิขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตอิาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการค านวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหว 
ของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวท้ีม่ตี่อการเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบัมลูคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนั
โครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวค้ านวณดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ในการ
ค านวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการจดัท าการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อน 
 

ระยะเวลาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 15.0 - 19.2 ปี (พ.ศ. 2563 : 15.0 - 19.2 ปี) 
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การวเิคราะหก์ารครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุทีไ่มม่กีารคดิลดมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
      
ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ 15,332,717 18,761,777 49,663,237 1,443,898,139 1,527,655,870 
      

ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ 4,585,416 15,332,717 54,388,579 1,457,934,574 1,532,241,286 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
      
ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ - - 18,382,706 77,637,065 96,019,771 
      

ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ 207,451 - 16,580,724 79,439,047 96,227,222 

 
29 ทุนเรือนหุ้น 

 

 ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 
ส่วนเกิน 

มูลค่าหุ้นสามญั 

 พนัหุ้น พนับาท พนัหุ้น พนับาท พนับาท 
      

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 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 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 2,700,000 5,400,000 2,606,900 5,213,800 9,644,040 
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30 หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทุน 
 

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

หุน้กูเ้ป็นหุน้กูป้ระเภทดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั ไม่สามารถแปลงสภาพ มกี าหนดช าระคนืเงนิตน้เพยีงครัง้เดยีวเมื่อเลกิบรษิทั หรอื  
เมือ่บรษิทัใชส้ทิธไิถ่ถอนหุน้กูก้่อนก าหนดตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของหุน้กู ้ทัง้นี้ บรษิทัมสีทิธเิลื่อนการช าระดอกเบีย้
พรอ้มกบัสะสมดอกเบีย้จ่ายไปช าระในวนัใดๆ กไ็ดใ้หแ้ก่ผูถ้อืหุน้กู ้โดยไม่จ ากดัระยะเวลาและจ านวนครัง้ตามดุลยพนิิจของบรษิทัแต่
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. 2564 ดอกเบี้ยจ่ายสะสมของหุ้นกู้ด้อยสทิธิที่มีลกัษณะคล้ายทุนที่ยงัไม่ได้ประกาศจ่ายและไม่ได้รบัรู้ 
มจี านวน 43.84 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563: 43.84 ลา้นบาท) 
 

31 ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งส ารองตามกฎหมายอยา่งน้อยรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธหิลงัจากหกัส่วน
ของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าส ารองนี้จะมมีูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ารองนี้ไม่สามารถน าไปจ่าย 
เงนิปันผลได ้
 
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทจัดสรรส ารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนเงิน 111.65 ล้านบาท  
(พ.ศ. 2563 : จ านวน 77.28 ลา้นบาท) 
 

32 รายได้จากการขายและการให้บริการ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 46,399,094 43,809,570 113,374 115,864 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารตดิตัง้แผงโซลาร ์ 135,735 153,405 46,267 153,405 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 10,718 11,402 382,657 263,024 

 46,545,547 43,974,377 542,298 532,293 
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33 รายได้อ่ืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     
ดอกเบีย้รบั 115,117 192,100 1,324,959 975,342 
เงนิชดเชยจากการประกนัภยั - 34,591 - - 
รายไดเ้งนิปันผลรบั - - 1,359,664 1,706,687 
อื่น ๆ 72,790 24,121 196,339 150,931 

 187,907 250,812 2,880,962 2,832,960 

 
34 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 
คา่ใชจ้่ายทีส่ าคญั ซึง่รวมอยูใ่นการค านวณก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิไดส้ามารถแยกตามลกัษณะไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ตน้ทุนคา่ก๊าซ 27,795,599 24,726,402 - - 
ตน้ทุนคา่กระแสไฟฟ้า 1,219,821 1,097,052 - - 
คา่น ้าดบิ 381,613 374,478 38 31 
ตน้ทุนอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขายกระแสไฟฟ้า 831,792 832,942 18,152 11,962 
คา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังาน 1,487,717 1,763,955 222,962 239,395 
คา่เสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 19) 4,417,599 4,799,221 50,728 49,579 
คา่เสือ่มราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 98,920 77,082 6,243 13,597 
คา่ตดัจ าหน่ายของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (หมายเหต ุ22) 622,539 617,795 40,768 39,753 
คา่ซ่อมบ ารุงรกัษาหลกัของโรงไฟฟ้า 1,462,768 1,151,547 310 416 
คา่ธรรมเนียมธนาคาร 19,934 83,181 2,592 1,127 
คา่ทีป่รกึษา 284,394 237,047 98,181 65,020 
คา่ปรบั 93,895 88,996 - - 
คา่ประกนัภยัโรงไฟฟ้า 222,648 198,492 582 582 
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35 ต้นทุนทางการเงิน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ก าไรจากมลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ (1,309) (46,455) - - 
ดอกเบีย้จ่ายเงนิกูย้มืและหุน้กู ้ 3,135,866 2,852,807 901,973 664,731 
ดอกเบีย้จ่ายเงนิกูย้มืระยะยาวจากกองทุนรวมโครงสรา้ง     
   พืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(หมายเหตุ 40.2) 65,814 106,642 - - 
ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ 910,107 (46,157) 193,829 (1,608) 
ตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนยีมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี 50,103 41,649 16,705 15,695 
ตน้ทุนทางการเงนิซึง่เกดิจากการคดิลดหนี้สนิระยะยาว     
   คา่กอ่สรา้งโรงไฟฟ้า 21,598 223,032 - - 
อื่น ๆ 111,273 54,917 8,485 9,089 
 4,293,452 3,186,435 1,120,992 687,907 

 
36 ภาษีเงินได้ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั :     
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส าหรบัก าไรทางภาษสี าหรบัปี 382,596 311,251 - - 
     

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :     
เพิม่ในสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(หมายเหตุ 23) (37,851) (34,437) (98) (2,711) 
ลดในหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(หมายเหต ุ23) (46,570) (43,785) - - 
รวมภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (84,421) (78,222) (98) (2,711) 
     

รวมภาษเีงนิได ้ 298,175 233,029 (98) (2,711) 
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ภาษเีงนิไดส้ าหรบัก าไรก่อนหกัภาษขีองกลุ่มกจิการมยีอดจ านวนเงนิทีแ่ตกต่างจากการค านวณก าไรทางบญัชคีูณกบัอตัราภาษีของ
ประเทศทีบ่รษิทัใหญ่ตัง้อยู ่โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ก าไรก่อนภาษ ี 3,715,372 3,988,505 2,232,945 1,542,858 
     

ภาษคี านวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 8 - รอ้ยละ 30      
   (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 8 - รอ้ยละ 30) 656,705 757,053 446,589 308,572 
ผลกระทบทางภาษ ี:     
   รายไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษ ี (458,950) (731,912) (274,386) (343,951) 
   คา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถหกัภาษ ี   195,790 57,887 14,731 31,565 
   คา่ใชจ้่ายทีม่สีทิธหิกัไดเ้พิม่ (82,926) (86,628) (80,955) (81,963) 
   ขาดทุนทางภาษทีีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัยภ์าษ ี     
      เงนิไดร้อการตดับญัช ี 138,446 245,282 - 83,066 
   การใชข้าดทุนทางภาษทีีผ่า่นมาซึง่ยงัไมร่บัรู ้ (150,405) (8,397) (106,077) - 
   อื่น ๆ (485) (256) - - 
ภาษเีงนิได ้ 298,175 233,029 (98) (2,711) 
     

อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ รอ้ยละ 8 รอ้ยละ 6 - - 
 
ภาษเีงนิได(้เพิม่)ลดทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ก่อนภาษี ภาษี(เพ่ิม)
ลด 

หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี(เพ่ิม)
ลด 

หลงัภาษี 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       
การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของ       
   อนุพนัธป้์องกนัความเสีย่ง 167,993 (30,583) 137,410 1,370,180 (59,248) 1,310,932 
การจดัประเภทรายการจากส ารองรายการ 
   ป้องกนัความเสีย่งไปยงัก าไรขาดทุน (778,979) - (778,979) (649,845) - (649,845) 
สว่นแบ่งขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่จาก 
   บรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (49,381) 3,148 (46,233) 19,426 (6,582) 12,844 
การแปลงค่างบการเงนิ (1,054,100) - (1,054,100) 1,951 - 1,951 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (1,714,467) (27,435) (1,741,902) 741,712 (65,830) 675,882 

 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

123 

37 ก าไรต่อหุ้น 
 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักทีช่ าระแล้วและ
ออกจ าหน่ายอยูใ่นระหวา่งปี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     
ก าไรส าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (พนับาท) 2,275,704 2,174,759 2,233,043 1,545,569 
หกั  ดอกเบีย้จ่ายสะสมส าหรบัปีของหุน้กูท้ีม่ ี  
         ลกัษณะคลา้ยทุน - สทุธจิากภาษ ี(พนับาท) (400,000) (401,096) (400,000) (401,096) 

ก าไรส าหรบัปีทีใ่ชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ (พนับาท) 1,875,704 1,773,663 1,833,043 1,144,473 

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

     

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.72 0.68 0.70 0.44 

 
กลุ่มกจิการไมม่กีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างปี พ.ศ. 2564 
 

38 เงินปันผล 
 
พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรบั  
ปี พ.ศ. 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท ส าหรบัหุน้สามญัจ านวน 2,606,900,000 หุน้ เป็นจ านวนเงนิรวม 782.07 ลา้นบาท เงนิปันผล
ดงักล่าวไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ในวนัที ่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรบั
ปี พ.ศ. 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท ส าหรบัหุน้สามญัจ านวน 2,606,900,000 หุน้ เป็นจ านวนเงนิรวม 391.04 ลา้นบาท เงนิปันผล
ดงักล่าวไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ในวนัที ่10 กนัยายน พ.ศ. 2564 
 
พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรบั 
ปี พ.ศ. 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.22 บาท ส าหรบัหุน้จ านวน 2,606,900,000 หุน้ เป็นจ านวนเงนิรวม 573.52 ลา้นบาท เงนิปันผลดงักล่าว
ไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ในวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2563 
 
เมือ่วนัที ่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 ลา้นบาท เงนิปันผลดงักล่าว
ไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ในวนัที ่11 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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39 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 มสีถานะเป็นบรษิทัยอ่ยของกลุ่มกจิการ การลงทุนดงักล่าวเป็นการรวมธุรกจิ
ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรือ่ง การรวมธุรกจิ  
 
ตารางต่อไปนี้สรุปสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซือ้ ATP และจ านวนของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและหนี้สนิทีร่บัมาซึง่รบัรู ้ณ วนัทีซ่ือ้กจิการ 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีจา่ย ณ วนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  
 พนับาท 
  

เงนิสด 2,520,000 
  

มูลค่าท่ีรบัรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรบัสินทรพัยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรบัมา  
  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 820,120 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 320,881 
อะไหลแ่ละวสัดุส ารองคลงั 78,950 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 4,531,416 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 812 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 8,137 
สทิธใินสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (แสดงรวมในสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน) 1,483,107 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 45 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 2,589 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (296,288) 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (14,034) 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัทางการเงนิ (3,645,433) 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ (879) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (3,947) 
หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ (507,517) 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (196,118) 
หกั  สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (774,552) 

สนิทรพัยท์ีส่ามารถระบุไดส้ทุธ ิ 1,807,289 
  

คา่ความนิยม 712,711 
สินทรพัยส์ทุธิท่ีได้มาจากการซ้ือ 2,520,000 

 
กลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะวดัมูลค่าส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมด้วยวธิมีูลค่าของสนิทรพัย์สุทธทิี่ระบุได้ของบรษิทัย่อย ที่ซื้อมาต าม
สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ไดร้วมรายไดแ้ละก าไรสทุธขิอง ATP ตัง้แต่วนัทีถู่กซือ้จ านวน 
1,611.59 ลา้นบาท และ 115.75 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
หาก ATP ไดถู้กรวมในงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 จะแสดงรายไดจ้ านวน 44,380.82 ลา้นบาท และก าไรจ านวน 3,724.98 ลา้นบาท 
 
การจ าหน่ายส่วนได้เสียในบริษทัย่อยโดยไม่สญูเสียการควบคมุ 
 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(เอไออี-เอม็ทีพี) จ ากดั (“BPAM”) (เดิมช่ือ บริษทั โกลว ์เอสพีพี 1 จ ากดั) 
 
เมื่อวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563  BPLCS ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางออ้ม ไดจ้ าหน่ายส่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 5 ใน BPAM ในราคา 200 ลา้นบาท 
ซึ่งเป็นการจ าหน่ายส่วนได้เสยีในบรษิัทย่อยโดยไม่สูญเสยีการควบคุม มูลค่าตามบญัชขีองส่วนได้เสยีร้อยละ 5 ของ BPAM ณ วนัที่
จ าหน่ายมมีลูคา่ 180.02 ลา้นบาท กลุ่มกจิการรบัรูส้ว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมและสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่เพิม่ขึน้จ านวน 
180.02 ลา้นบาท และ 19.98 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสว่นไดเ้สยีของบรษิทัใหญ่ใน BPAM สรุปไดด้งันี้ 
 
 พนับาท  
  

สิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 200,000 
มลูคา่ตามบญัชขีองสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุทีจ่ าหน่ายไป 180,021 

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่เพิม่ขึน้ 19,979 

 

40 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บุคคลและกจิการทีม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม โดยทีบุ่คคลหรอืกจิการนัน้มอี านาจควบคุมบรษิทั ถูกควบคุม
โดยบรษิทั หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิการลงทุน บรษิทัร่วม การร่วมคา้ และบุคคลหรอื
กจิการซึง่มอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระส าคญัเหนือบรษิทั ผูบ้รหิารส าคญัรวมทัง้กรรมการของบรษิทั ตลอดจนสมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิ
กบับุคคลเหล่านัน้ และกจิการทีถู่กควบคุมหรอืถูกควบคุมรว่มโดยบุคคลเหล่านัน้ ถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่อาจมขีึน้ไดต้อ้งค านึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธม์ากกว่า
รปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 
 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(สงิคโปร)์ พทีอี.ี แอลทดี.ี และ คุณฮาราลด ์ลงิค ์ซึง่ถอืหุน้ในบรษิัทคดิเป็น
จ านวนรอ้ยละ 29.38 และรอ้ยละ 24.30 ตามล าดบั (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 30.46 และรอ้ยละ 24.30 ตามล าดบั) และบรษิทัถูกควบคุม
โดยคุณฮาราลด ์ลงิค ์ขอ้มลูของบรษิทัยอ่ยของบรษิทัเปิดเผยในหมายเหตุ 16 
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รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
40.1 รายได้และรายได้อ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายได้     
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า      
   กจิการทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุ     
      ของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 23,278 22,456 - - 
   กจิการทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 956 330 - - 

 24,234 22,786 - - 
     

รายไดค้า่บรกิาร      
   บรษิทัยอ่ย - - 378,657 259,024 
   การรว่มคา้  4,000 4,000 4,000 4,000 
 4,000 4,000 382,657 263,024 
     

รายได้อ่ืน     
ดอกเบีย้รบั      
   บรษิทัยอ่ย - - 1,308,766 920,457 
   บรษิทัรว่ม 1,547 - 777 - 
   การรว่มคา้ 7,886 6,933 1,428 1,209 

          กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 203 - - - 
 9,636 6,933 1,310,971 921,666 
     

คา่ธรรมเนียมการค ้าประกนั     
   บรษิทัยอ่ย - - 127,734 75,844 
     

คา่ธรรมเนียมการจดัการ     

   บรษิทัยอ่ย - - 55,913 61,674 
     

เงนิปันผลรบั     
   บรษิทัยอ่ย - - 1,359,664 1,706,687 
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40.2  ค่าใช้จ่าย  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

การซ้ือน ้าดิบ      
   กจิการทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุ     
      ของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 201,679 196,498 - - 
   ผูถ้อืหุน้ทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย       58,024 60,846 - - 

 259,703 257,344 - - 

     
ดอกเบีย้จ่าย     
   บรษิทัรว่ม 65,814 106,642 - - 
   กจิการทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 970 1,090 194 236 
   ผูถ้อืหุน้ทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 2,583 7,856 - - 

 69,367 115,588 194 236 

     
ค่าเช่าและค่าบริการส านักงาน     

   กจิการทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 34,053 36,508 2,386 3,480 

     
การจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า     
   กจิการทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 24,343 20,081 4,124 3,318 
   ผูถ้อืหุน้ทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 13,456 11,316 - - 
 37,799 31,397 4,124 3,318 

     
การซ้ือท่ีดิน     
   ผูถ้อืหุน้ทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 25,483 145,222 - - 
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40.3  ลกูหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     
ลกูหน้ีการค้า     
   บรษิทัยอ่ย - - 190,661 10,419 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 529 408 - - 
 529 408 190,661 10,419 

     
ดอกเบีย้ค้างรบั     
   บรษิทัยอ่ย - - 2,678,387 1,892,651 
   บรษิทัรว่ม 39,884 - 104 - 
   การรว่มคา้ 16,556 8,713 3,840 2,454 
 56,440 8,713 2,682,331 1,895,105 

     
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า     
   ผูถ้อืหุน้ทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 4,027 - - - 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 3,844 - 687 - 
 7,871 - 687 - 

     
เงินปันผลค้างรบั     
   บรษิทัยอ่ย - - - 127,000 

     
ลกูหน้ีอ่ืน     
   บรษิทัยอ่ย - - 287,329 494,818 
   บรษิทัรว่ม 673 - 673 - 
   การรว่มคา้ 3,373 25,032 3,360 25,028 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 808 675 112 - 
 4,854 25,707 291,474 519,846 
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40.4 เจ้าหน้ีอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจ้าหน้ีอ่ืน     
   บรษิทัยอ่ย - - 137,800 125,018 
   การรว่มคา้ 19,399 17 19,399 17 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 16,975 8,382 1,375 - 
 36,374 8,399 158,574 125,035 
     

เจ้าหน้ีค่าก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 
    

    กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,472 - - - 
     

ดอกเบีย้ค้างจ่าย     
   บรษิทัรว่ม 20,394 41,490 - - 

     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า     
   กจิการทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 30,885 42,700 4,843 8,773 
   ผูถ้อืหุน้ทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 243,006 47,671 - - 

 273,891 90,371 4,843 8,773 

 
40.5 เงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บรษิทัยอ่ย - - 1,974,908 8,620,027 
บรษิทัรว่ม 903,750 - 472,500 - 
การรว่มคา้ 18,240 168,552 18,240 59,040 
 921,990 168,552 2,465,648 8,679,067 
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รายการเคลือ่นไหวของเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัในระหวา่งปี มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม 168,552 218,273 8,679,067 871,676 
เงนิใหกู้ร้ะหวา่งปี 529,528 23,467 6,237,209 8,273,211 
โอนจากเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 383,000 - 
โอนจากเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการอื่น 412,572 - - - 
โอนเป็นเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (193,369) - (40,800) - 
รบัคนืเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้ - (73,188) (12,979,573) (268,762) 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น 4,707 - 186,745 (197,058) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 921,990 168,552 2,465,648 8,679,067 

 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้ท้ีไ่มม่หีลกัประกนัในสกุลเงนิบาทและดอลลารส์หรฐัฯ มอีตัราดอกเบีย้คงที่ต่อปี 
(พ.ศ. 2563 : อตัราดอกเบีย้คงทีต่่อปี) เงนิใหกู้ด้งักล่าวมกี าหนดช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ภายใน พ.ศ. 2565 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของการคิดลด 
ไมม่สีาระส าคญั 
 

40.6  เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บรษิทัยอ่ย - - 26,372,712 26,689,329 
การรว่มคา้ 225,529 - 72,960 - 
 225,529 - 26,445,672 26,689,329 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สว่นทีถ่งึก าหนดรบัช าระ - ภายในหนึ่งปี - - 1,043,570 453,570 
สว่นทีถ่งึก าหนดรบัช าระ - เกนิกวา่หนึ่งปี 225,529 - 25,402,102 26,235,759 
 225,529 - 26,445,672 26,689,329 
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รายการเคลือ่นไหวของเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม - - 26,689,329 19,050,549 
เงนิใหกู้ร้ะหวา่งปี 44,160 - 2,329,756 8,018,583 
โอนจากเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 193,369 - 40,800 - 
โอนเป็นเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - (383,000) - 
รบัคนืเงนิใหกู้ร้ะยะยาว (12,000) - (2,422,342) (363,570) 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น - - 191,129 (16,233) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 225,529 - 26,445,672 26,689,329 
 
เงนิใหกู้้ระยะยาวแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้ท้ีไ่ม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาทและดอลลารส์หรฐัฯ มอีตัราดอกเบี้ย
คงทีต่่อปี และอตัรา MLR ลบส่วนเพิม่คงทีต่่อปี เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวมกี าหนดช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ตัง้แต่ พ.ศ. 2565 ถงึ 
พ.ศ. 2583 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มลูค่ายุตธิรรมของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มจี านวน 27,205.55 ลา้นบาท 
ซึ่งค านวณกระแสเงนิสดในอนาคตซึ่งคดิลดด้วยอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืที่เป็นอตัราดอกเบี้ยตลาด ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะ
การเงนิของกลุ่มกจิการ มลูคา่ยุตธิรรมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรม 

 
40.7  เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 
   

บรษิทัรว่ม 1,104,500 1,776,000 
 
เมื่อวนัที่ 19 กนัยายน พ.ศ. 2556 กลุ่มกจิการได้ตกลงในสญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า ( “สญัญา”)  
กบักองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(“กองทุนรวมฯ”) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัหาเงนิทุนของ
กลุ่มกจิการ เงนิกูย้มืดงักล่าวมจี านวนทัง้สิน้ 6,202 ลา้นบาท 
 
ตามสญัญาดงักล่าว กลุ่มกิจการตกลงโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวมฯ ซึ่งครอบคลุม
ระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัที่ 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 เงนิต้นและดอกเบี้ยมกี าหนดช าระคนืทุก ๆ  
รอบระยะเวลาหกเดือน สญัญาดงักล่าวจะสิ้นสุดในวนัที่ 27 กนัยายน พ.ศ. 2565 ซึ่งดอกเบี้ยจะถูกค านวณโดยอิงกบัผล
ประกอบการและกระแสเงนิสดคงเหลอืในแต่ละงวดของโรงไฟฟ้าของแต่ละบรษิทัยอ่ย หกัดว้ยจ านวนเงนิตน้ทีจ่ะตอ้งจ่ายช าระคนื
ในแต่ละงวดซึง่ถูกก าหนดไวภ้ายใตเ้งือ่นไขในสญัญา 
 
ตามเงื่อนไขในสญัญา เมื่อครบวนัสิน้สุดของสญัญาหากมจี านวนทีค่า้งช าระแก่กองทุนรวมฯ ตามสญัญาอยู่ ใหถ้อืว่าภาระหนี้สนิ
ของกลุ่มกจิการบนสว่นทีค่า้งอยูด่งักล่าวเป็นอนัสิน้สดุลง  
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การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 1,776,000 2,384,500 
จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (671,500) (608,500) 
ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 1,104,500 1,776,000 

 
ระยะเวลาครบก าหนดของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั แสดงไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 
   

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 1,104,500 671,500 
ครบก าหนดเกนิ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี - 1,104,500 
 1,104,500 1,776,000 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มูลค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มจี านวน 1,144.15 ลา้นบาท 
(พ.ศ. 2563 : 1,973.84 ลา้นบาท) ซึง่ค านวณจากประมาณการกระแสเงนิสดทีต่อ้งจ่ายในอนาคต และคดิลดดว้ยอตัราทีส่ะทอ้น
ความเสี่ยงของบรษิทัย่อย ซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ 5.50 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 5.31 ต่อปี) ขอ้มูลอยู่ในระดบั 3 ของล าดบัชัน้
มลูคา่ยุตธิรรม 
 

40.8 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 
 
ผูบ้รหิารส าคญัของบรษิทั รวมถงึกรรมการ (ไม่ว่าจะท าหน้าทีใ่นระดบับรหิารหรอืไม่) และคณะผูบ้รหิารระดบัสงู ค่าตอบแทน 
ทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายส าหรบัผูบ้รหิารส าคญั มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 
   

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 110,876 124,170 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,985 12,401 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 12 12 
ผลประโยชน์ของผูบ้รหิารส าคญัทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ - 9,448 
 113,873 146,031 
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41 ภาระผกูพนัและสญัญาท่ีมีสาระส าคญั 
 
41.1 ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุ 

 
ภาระผกูพนัทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทุนทีม่อียู ่ณ วนัทีใ่นงบการเงนิ แต่ไมไ่ดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงันี้ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนส าหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์  
ซึง่ไมไ่ดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สกุลเงนิบาท 9,411,533 13,434,506 617,795 1,060,992 
สกุลเงนิเยน 2,100,218 2,303,992 - - 
สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 401,510 366,423 69,021 70,636 
สกุลเงนิโครนาสวเีดน 439,617 939,085 - - 
สกุลเงนิยโูร 25,156 59,861 - - 
สกุลเงนิปอนด ์ 19 - 19 - 

 
41.2 ภาระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูมดัตามสญัญาเช่า - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่า 

 
ยอดรวมของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเชา่ทีไ่มส่ามารถยกเลกิไดแ้ละไมไ่ดร้บัรูเ้ป็นหนี้สนิสญัญาเชา่มดีงันี้  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 6,659 17,854 214 204 
ครบก าหนดเกนิ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 4,987 18,496 431 390 
ครบก าหนดเกนิ 5 ปี 55 - - - 
 11,701 36,350 645 594 
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41.3 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. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
      

เรยีกช าระคา่หุน้สามญั    บาท 101.67 - 101.67 - 
ยืน่ประมลูงานโครงการโรงไฟฟ้า บาท - 280.00 - 280.00 
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า* บาท 5,153.16 5,385.50 823.88 960.23 
 ดอลลารส์หรฐัฯ - 0.29 - - 
สญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้าระยะยาว บาท 164.38 166.58 164.38 166.58 
สญัญาก่อสรา้งโรงไฟฟ้าและสญัญาซือ้เครือ่งจกัร บาท 808.18 792.89 558.18 273.01 
 ดอลลารส์หรฐัฯ 126.18 97.82 115.74 89.58 
 ยโูร - 20.04 - 1.71 
 โครนาสวเีดน - 144.35 - 50.85 
วตัถุประสงคอ์ื่น บาท 37.29 150.83 6.00 132.36 
 
*  ยอดดงักล่าวรวมถงึหนงัสอืค ้าประกนัสญัญาซือ้ไฟฟ้าส ารอง 
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41.4 สญัญาท่ีมีสาระส าคญั  
 
สญัญาซื้อขายไฟฟ้า 
 
ภายในประเทศ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้า (“PPA”) ทัง้หมด 49 สญัญา (พ.ศ. 2563 : 49 สญัญา)  
ทีท่ ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปัจจุบนั 
กลุ่มกจิการไดเ้ริม่ด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ทัง้สิน้ 42 สญัญา (พ.ศ. 2563 : 40 สญัญา) สญัญาซื้อขายไฟฟ้าของกลุ่มกจิการ 
สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 
 

 
 

ระบบการ 
ผลิตไฟฟ้า 

 
 

กิจการ 

 
 

จ านวนสญัญา 

ก าลงัการ
ผลิตไฟฟ้า 
(MW) 

 
 

เง่ือนไขท่ีก าหนดในสญัญา 

เริม่ด าเนินการ 
เชงิพาณิชย ์

แลว้ 

โรงไฟฟ้าพลงัความ
รอ้นร่วม 

บรษิทัยอ่ย 17 2,041.4 

สญัญาดงักล่าวมอีายุ 21 ถงึ 25 ปี นบัตัง้แตว่นัเริม่ตน้ซือ้ขาย
ไฟฟ้า (“COD”) โดยบรษิทัยอ่ยตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไข 
ทีก่ าหนดใน PPA ทัง้นี้ บรษิทัยอ่ยไดย้ืน่หนงัสอืค ้าประกนัจาก
ธนาคารเพือ่เป็นหลกัประกนัการปฏบิตัติาม PPA และจะไดร้บัคนื
หลกัประกนัดงักล่าวเมือ่ครบอายุสญัญา (หมายเหตุ 41.3) 

โรงไฟฟ้าขยะ
อุตสาหกรรม 

การร่วมคา้ 1 4 
สญัญาดงักล่าวมอีายุ 20 ปี นบัตัง้แต่ COD โดยกจิการร่วมคา้ 
   ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ าหนดใน PPA 

โรงไฟฟ้าพลงังาน
ลม 

บรษิทัยอ่ย 2 16 
สญัญาดงักล่าวมอีายุ 5 ปี และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปีโดยอตัโนมตั ิ
จนกว่าจะมกีารยุตสิญัญา 

โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

บรษิทั 4 18.6 
สญัญาดงักล่าวมอีายุ 25 ปี นบัตัง้แต่ COD โดยกลุ่มกจิการตอ้ง
ปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ าหนดใน PPA 

บรษิทัยอ่ย 12 80 

การร่วมคา้ 6 46.5 

อยูใ่นระหว่าง
การพฒันา 

โรงไฟฟ้าพลงัความ
รอ้นร่วม 

บรษิทัยอ่ย 7 390 

สญัญาดงักล่าวมอีายุ 25 ปี นบัตัง้แต่ COD โดยบรษิทัยอ่ยตอ้ง
ปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ าหนดใน PPA ทัง้นี้ บรษิทัยอ่ยไดย้ืน่
หนงัสอืค ้าประกนัจากธนาคารเพือ่เป็นหลกัประกนัการปฏบิตัติาม 
PPA และจะไดร้บัคนืหลกัประกนัดงักล่าวเมือ่ครบอายุสญัญา 
(หมายเหตุ 41.3) 
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ต่างประเทศ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้าในต่างประเทศทัง้หมด 12 สญัญา (พ.ศ. 2563 : 11 สญัญา) 
ที่ท ากบัรฐัวสิาหกจิไฟฟ้าลาว (“EDL”) รฐัวสิาหกจิไฟฟ้าเวยีดนาม (“EVN”) และรฐัวสิาหกจิไฟฟ้ากมัพูชา (“EDC”) ปัจจุบนั 
กลุ่มกจิการไดเ้ริม่ด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ทัง้สิน้ 5 สญัญา (พ.ศ. 2563 : 5 สญัญา) สญัญาซื้อขายไฟฟ้าในต่างประเทศของ
กลุ่มกจิการ สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 
 

 ระบบการผลิต
ไฟฟ้า 

กิจการ 

ประเทศท่ี 
จดทะเบยีน

จดัตัง้ 
จ านวน
สญัญา 

ก าลงัการ
ผลิต
ไฟฟ้า 
(MW) 

เง่ือนไขท่ีก าหนดในสญัญา 

เริม่ด าเนินการ 

เชงิพาณิชย์
แลว้ 

โรงไฟฟ้าพลงัน ้า บรษิทัยอ่ย สปป.ลาว 2 35.1 

บรษิทัย่อยในต่างประเทศไดร้บัสมัปทานจากรฐับาลแห่ง
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (รฐับาลแห่ง
สปป. ลาว) ในการก่อสร้างเป็นเจ้าของ และด าเนิน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า เพื่อผลิตและขายไฟฟ้า
ใหแ้ก่ EDL สมัปทานดงักล่าวมอีายุ 50 ปี นับจากวนัที่
ในสัญญาสัมปทาน และหลังครบก าหนดบริษัทย่อย
จะต้องโอนกรรมสิทธิใ์นโครงการคืนแก่รฐับาลแห่ง
สปป.ลาว ตามเงื่อนไขของสญัญาสมัปทานข้างต้น 
บรษิทัย่อยไดท้ า PPA กบั EDL โดยสญัญาดงักล่าวมี
อายุ 25 ปีนบัจาก COD 

โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

บรษิทัยอ่ย ประเทศ
เวยีดนาม 

2 677 
  สญัญาดงักล่าวมอีายุ 20 ปี นับตัง้แต่ COD โดยบรษิทั
ยอ่ยตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ าหนดใน PPA 

โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์

บรษิทัยอ่ย ประเทศ
กมัพชูา 

1 30 
สญัญาดงักล่าวมอีายุ 20 ปี นับตัง้แต่ COD โดยบรษิทั
ยอ่ยตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ าหนดใน PPA 

อยูใ่นระหว่าง 
การพฒันา 

โรงไฟฟ้าพลงัน ้า บรษิทัยอ่ย สปป.ลาว 6 127.5 

บรษิทัย่อยในต่างประเทศไดร้บัสมัปทานจากรฐับาลแห่ง
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (รฐับาลแห่ง
สปป. ลาว) ในการก่อสร้างเป็นเจ้าของ และด าเนิน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า เพื่อผลิตและขายไฟฟ้า
ใหแ้ก่ EDL สมัปทานดงักล่าวมอีายุ 50 ปี นับจากวนัที่
ในสัญญาสัมปทาน และหลังครบก าหนดบริษัทย่อย
จะต้องโอนกรรมสิทธิใ์นโครงการคืนแก่รฐับาลแห่ง
สปป.ลาว ตามเงื่อนไขของสญัญาสมัปทานข้างต้น 
บรษิทัย่อยไดท้ า PPA กบั EDL โดยสญัญาดงักล่าวมี
อายุ 25 ปีนบัจาก COD 

โรงไฟฟ้าพลงังาน
ลม 

บรษิทัยอ่ย 
ประเทศ
เวยีดนาม 

1 48 
สญัญาดงักล่าวมอีายุ 20 ปี นับตัง้แต่ COD โดยบรษิทั
ยอ่ยตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ าหนดใน PPA 
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สญัญาซื้อขายก๊าซ 
 
ก) บรษิัทย่อยจ านวน 19 แห่งได้ท าสญัญาซื้อขายก๊าซกบับรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยสญัญามอีายุ 21 - 25 ปี  

นบัจากวนัเริม่ซือ้ขาย โดยปรมิาณการซือ้ขายและราคาก๊าซใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา ซึง่คูส่ญัญาสามารถต่ออายุได้
ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 
 

สญัญาซื้อขายน ้า 
 

ข) บรษิทัยอ่ยจ านวน 17 แหง่ไดท้ าสญัญาซือ้ขายน ้ากบัผูข้ายในนิคมอุตสาหกรรม เพือ่น าน ้ามาใชใ้นการผลติกระแสไฟฟ้า 
สญัญามอีายุ 21 และ 25 ปี และสามารถต่ออายุไดต้ามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

 
สญัญาอืน่ 

 
ค) บริษัทย่อยจ านวน 18 แห่งได้เข้าท าสญัญาซ่อมบ ารุงระยะยาวส าหรบัอุปกรณ์โรงไฟฟ้า โดยสญัญามีร ะยะเวลา  

15 และ 22 ปี นบัจากวนัทีเ่ริม่ซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์และสามารถต่ออายุไดต้ามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 
 
เมื่อวนัที่ 27 กนัยายน พ.ศ. 2561 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งได้ตกลงขยายอายุสญัญาซ่อมบ ารุงระยะยาวส าหรบัอุปกรณ์
โรงไฟฟ้า จากเดมิสญัญามรีะยะเวลา 8 ปี เป็น 22 ปี นับจากวนัที่เริม่ซื้อขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ โดยมกีารปรบัมูลค่า
สญัญาดงักล่าวเพิม่ขึน้อกี 270.54 ลา้นโครนสวเีดน และ 87.44 ลา้นบาท 
 
เมื่อวนัที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยสี่แห่งได้ตกลงขยายอายุสญัญาซ่อมบ ารุงระยะยาวส าหรบัอุปกรณ์
โรงไฟฟ้า จากเดมิสญัญามรีะยะเวลา 8 ปี เป็น 15 ปี และ 22 ปี นับจากวนัทีเ่ริม่ซื้อขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์โดยมกีาร
ปรบัมลูคา่สญัญาดงักล่าวเพิม่ขึน้อกี 818.62 ลา้นโครนสวเีดน และ 265.21 ลา้นบาท 
 
เมื่อวนัที่ 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยหนึ่งแห่งได้ตกลงขยายอายุสญัญาซ่อมบ ารุงระยะยาวส าหรบัอุปกรณ์
โรงไฟฟ้า จากเดมิสญัญามรีะยะเวลา 8 ปี เป็น 15 ปี นับจากวนัที่เริม่ซื้อขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ โดยมกีารปรบัมูลค่า
สญัญาดงักล่าวเพิม่ขึน้อกี 137.33 ลา้นโครนสวเีดน และ 44.16 ลา้นบาท 
 
เมื่อวนัที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 บรษิัทย่อยสองแห่งได้ตกลงขยายอายุสญัญาซ่อมบ ารุงระยะยาวส าหรบัอุปกรณ์
โรงไฟฟ้า จากเดมิสญัญามรีะยะเวลา 8 ปี เป็น 15 ปี นับจากวนัทีเ่ริม่ซื้อขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์โดยมกีารปรบัมูลค่า
สญัญาดงักล่าวเพิม่ขึน้อกี 282.50 ลา้นโครนสวเีดน และ 80.82 ลา้นบาท 
 
เมื่อวนัที ่21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดต้กลงขยายอายุสญัญาซ่อมบ ารุงระยะยาวส าหรบัอุปกรณ์
โรงไฟฟ้า จากเดมิสญัญามรีะยะเวลา 8 ปี เป็น 15 ปี นับจากวนัที่เริม่ซื้อขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ โดยมกีารปรบัมูลค่า
สญัญาดงักล่าวเพิม่ขึน้อกี 141.25 ลา้นโครนสวเีดน และ 40.41 ลา้นบาท 
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ง) เมื่อวนัที ่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 บรษิทัย่อยไดต้กลงในสญัญาจะซื้อจะขายทีด่นิรวม 33 สญัญา จากผูจ้ะขายทีด่นิ
จ านวนสองราย โดยสญัญาจะซื้อจะขายทีด่นิดงักล่าวมมีูลค่าทีด่นิรวมทัง้สิ้น 8,277.25 ล้านบาท โดยมวีตัถุประสงค์ 
ในการใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อการพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพื้นดินจ านวน  
33 โครงการของบรษิทัย่อยในอนาคต โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยดงักล่าวมเีงนิมดัจ าค่าซื้อทีด่นิ
ภายใต้สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินคงเหลือเป็นจ านวนเงินรวม 308.02 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 450.52 ล้านบาท)  
ทัง้นี้บรษิัทย่อยมสีทิธิได้รบัเงนิมดัจ าค่าจะซื้อจะขายที่ดนิดงักล่าวคนืจากผู้จะขายหากการซื้อขายที่ดนิตามสญัญา
โครงการหนึ่งโครงการใดเชน่นัน้ไมส่ามารถไดร้บัการด าเนินการในทา้ยสดุ 
 

จ) ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิการไดเ้ขา้ท าสญัญาร่วมลงทุนใหส้ทิธขิายไฟฟ้ากบัองคก์ารทหารผ่านศกึและสหกรณ์
ภาคการเกษตรภายใตโ้ครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิส าหรบัหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 เป็นจ านวนรวม 7 โครงการซึง่มกี าลงัการผลติรวมทัง้สิน้ 30.83 เมกะวตัต ์ภายใต้
สญัญารว่มลงทุนดงักล่าวกลุ่มกจิการจะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างและขอ้ก าหนดตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

 
ฉ) เมื่อวนัที ่10 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัย่อยทางตรงแห่งหนึ่งในประเทศลาวไดต้กลงในสญัญาแสดงเจตจ านงในการลงทุน

เพิม่ในบรษิทัยอ่ยอกีรอ้ยละ 15 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของบรษิทั โดยบรษิทัยอ่ยทางตรงไดจ้่ายเงนิมดัจ าจ่ายล่วงหน้า
ส าหรับการลงทุนดังกล่าวเป็นจ านวน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบเท่ากับ 66.84 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2564 (พ.ศ. 2563 : จ านวน 2 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ เทยีบเท่ากบั 60.07 ล้านบาท) (หมายเหตุ 24) ทัง้นี้บรษิทัย่อย
ทางตรงมสีทิธไิดร้บัเงนิมดัจ า พรอ้มทัง้ดอกเบี้ยคนืจากผูจ้ะขาย หากผูจ้ะขายไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดตามที่
ระบุไวใ้นสญัญา 

 
ช) เมื่อวนัที ่24 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัย่อยสองแห่งไดต้กลงในสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิรวม 2 สญัญาจากผูจ้ะขายทีด่นิ

รายหนึ่ง โดยสญัญาจะซื้อจะขายทีด่นิดงักล่าวมมีลูค่าทีด่นิรวมทัง้สิน้ 387.15 ลา้นบาท โดยมวีตัถุประสงคใ์นการใชท้ีด่นิ
ดงักล่าวเพื่อการพฒันาโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วมในอนาคต โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
บรษิทัย่อยสองแห่งดงักล่าวมเีงนิมดัจ าค่าซือ้ทีด่นิภายใตส้ญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิคงเหลอืเป็นจ านวนเงนิรวม 63.74 ลา้น
บาท (พ.ศ. 2563 : 63.74 ล้านบาท) ทัง้นี้บรษิทัย่อยสองแห่งมสีทิธไิดร้บัเงนิมดัจ าดงักล่าวคนืจากผูจ้ะขายหากการซื้อ
ขายทีด่นิตามสญัญาไมส่ามารถไดร้บัการด าเนินการในทา้ยสดุ 

 
ซ) ในระหว่างปีพ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยสองแห่งไดต้กลงในสญัญาจะซื้อจะขายทีด่นิจากผูจ้ะขายทีด่นิรายหนึ่ง โดยสญัญา 

จะซื้อจะขายที่ดินดงักล่าวมีมูลค่าที่ดินรวมทัง้สิ้น 312.00 ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงค์ในการใช้ที่ดินดงักล่าวเพื่อ 
การพฒันาโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นร่วมในอนาคต โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อย
สองแห่งดงักล่าวมเีงนิมดัจ าค่าซื้อที่ดนิภายใต้สญัญาจะซื้อจะขายที่ดนิคงเหลอืเป็นจ านวนเงนิรวม 31.20 ล้านบาท  
(พ.ศ. 2563 : 31.20 ล้านบาท) ทัง้นี้บรษิทัย่อยสองแห่งมสีทิธไิดร้บัเงนิมดัจ าดงักล่าวคนืจากผูจ้ะขายหากการซื้อขาย
ทีด่นิตามสญัญาไมส่ามารถไดร้บัการด าเนินการในทา้ยสดุ 

 
ฌ) ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดต้กลงในสญัญาจะซื้อจะขายทีด่นิรวม 2 สญัญาจากผูจ้ะขายทีด่นิรายหนึ่ง 

โดยสญัญาจะซื้อจะขายทีด่นิดงักล่าวมมีูลค่าทีด่นิรวมทัง้สิ้น 46.48 ล้านบาท โดยมวีตัถุประสงคใ์นการใชท้ีด่นิดงักล่าว
เพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยดงักล่าวมเีงนิมดัจ าค่าซื้อที่ดนิภายใต้
สญัญาจะซื้อจะขายทีด่นิคงเหลอืเป็นจ านวนเงนิรวม 25.48 ล้านบาท ทัง้นี้บรษิทัย่อยมสีทิธไิดร้บัเงนิมดัจ าดงักล่าวคนื
จากผูจ้ะขายหากการซือ้ขายทีด่นิตามสญัญาไมส่ามารถไดร้บัการด าเนินการในทา้ยสุด 
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ญ) ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 B.Grimm Power Malaysia Sdn. Bhd. (“B.Grimm Malaysia”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ทางตรง ไดเ้ขา้ท าสญัญาจองซือ้หุน้ (Subscription Agreement) กบั reNIKOLA Sdn. Bhd. (ผูถ้อืหุน้เดมิ) เพือ่ซือ้หุน้สามญั
ทีอ่อกใหม่ของ reNIKOLA Holdings Sdn. Bhd. จ านวน 285,216,652 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 45 เป็นมลูค่าการซื้อขาย
รวมทัง้สิน้ 367 ลา้นมาเลเซยีรงิกติ (เทียบเท่ากบั 2,941 ลา้นบาท) โดยการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวจะท าให ้B.Grimm 
Malaysia มีสทิธิเข้าลงทุนทางตรงใน RE Gebeng BKH Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นบรษิัทที่อยู่ระหว่างการพฒันาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาด 375 MW ทีส่ดัส่วนรอ้ยละ 3.5  

 
สบืเนื่องจากธุรกรรมขา้งตน้ B.Grimm Malaysia ไดเ้ขา้ท าสญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาซือ้ขายหุน้ (Supplemental Agreement 
to the Share Sale Agreement) กับ  reNIKOLA Sdn. Bhd., Boumhidi Abdelali, YAM Tengku Zaiton Ibni Sultan 
Abu Bakar และ Pimpinan Ehsan Berhad (“PEB”) ซึง่ PEB เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศมาเลเซยี 
เพื่อท าการแลกหุ้น (share swap) ของ reNIKOLA Holdings Sdn. Bhd. กับหุ้นของ PEB โดยภายหลังจากเข้าซื้อ 
หุ้นสามญัที่ออกใหม่ของ reNIKOLA Holdings Sdn. Bhd. และแลกหุ้นกับ PEB แล้ว จะท าให้ B.Grimm Malaysia  
มสีดัส่วนการถอืหุน้สามญัใน PEB ทัง้หมดจ านวนรอ้ยละ 40.6 ในขณะที ่PEB จะถอืหุน้สามญัใน reNIKOLA Holdings 
Sdn. Bhd. ในสดัส่วนรอ้ยละ 100  
 
นอกจากนี้ B.Grimm Malaysia ยงัไดเ้ขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้ (Sale and Purchase Agreement) กบั Boumhidi Abdelali 
และ YAM Tengku Zaiton Sultan Abu Bakar เพือ่ซือ้หุน้สามญัในสดัสว่นรอ้ยละ 49 และหุน้บุรมิสทิธใินสดัสว่นรอ้ยละ 100 
ใน Tamara East Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นบรษิทัทีจ่ะใชเ้พื่อการลงทุนพฒันาโครงการพลงังานทดแทนในอนาคต เป็นมูลค่า
การซือ้ขายจ านวน 6.5 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ (เทยีบเท่ากบั 214.32 ลา้นบาท)  
 
อย่างไรกด็ ีการเขา้ท าธุรกรรมทัง้หมดดงักล่าวยงัขึน้อยู่กบัการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขบงัคบัก่อนของสญัญา 
ทีเ่กีย่วขอ้ง และการไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานก ากบัดูแลของประเทศมาเลเซยี 
 

42 การส่งเสริมการลงทุน 
 
กลุ่มกจิการไดร้บับตัรส่งเสรมิการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (“BOI”) ส าหรบัการประกอบกจิการโรงไฟฟ้า
และการผลิตไอน ้า โดยบริษัทและบริษัทย่อยทัง้ 24 บริษัทจะได้รบัสทิธิและประโยชน์จากการได้รบัยกเว้นภาษีและอากรต่าง ๆ  
หลายประการตามทีร่ะบุในบตัรส่งเสรมิการลงทุน รวมทัง้การไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธิทีไ่ดจ้ากการประกอบ
กจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิและมกี าหนดเวลา 4 ถงึ 8 ปีนับแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ กจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ 
การลงทุนถูกก าหนดใหป้ฏบิตัติามเงือ่นไขและขอ้ก าหนดทีร่ะบุไวใ้นบตัรสง่เสรมิการลงทุน  
 
รวมไปถงึบรษิทัย่อยหา้แห่งทีต่ ัง้อยู่ในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว บรษิทัย่อยสามแห่งทีต่ ัง้อยู่ ในประเทศเวยีดนาม และ
บริษัทย่อยหนึ่งแห่งที่ตัง้อยู่ในประเทศกมัพูชาได้รบับตัรส่งเสรมิการลงทุนจากหน่วยงานที่ส่งเสริมการลงทุนภายในสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเวยีดนามและประเทศกมัพูชา ตามล าดบั ส าหรบัการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและลงทุน  
ในธุรกจิพลงังานไฟฟ้าซึ่งไดร้บัสทิธแิละประโยชน์จากการไดร้บัยกเวน้ภาษแีละอากรต่างๆ ตามรายละเอยีดในบตัรส่งเสรมิการลงทุน
และมกี าหนดเวลาตัง้แต่ 3 ถงึ 13 ปีตามหน่วยงานทีเ่ป็นผูอ้อกบตัรสง่เสรมิการลงทุนภายในประเทศของบรษิทัยอ่ยในแต่ละแหง่ 


	00
	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

