
บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัทีG 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และข้อมูล 
ทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึง 
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูล 
ทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูล
ทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้า
เป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการ
สอบทานของข้าพเจ้า 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดกว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสำคัญทั้งหมดซึ่งอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้  
 
ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า 
 
 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
 
 
 
 
 
บญุเลิศ  กมลชนกกลุ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที@  31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท1าเงินสด 26,047,318 25,706,534 7,107,675 6,220,135

เงินฝากธนาคารที่มีข8อจํากัดในการเบิกถอน

ภายในหนึ่งปC 383,463 728,841 - -

เงินฝากประจําที่ครบกําหนดเกินกว1า 3 เดือน 336,430 1,338,669 100,000 100,000

ลูกหนี้การค8าและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 6 8,841,128 8,983,095 4,569,157 4,297,776

เงินให8กู8ระยะส้ันแก1กิจการอ่ืน 638,488 1,291,768 115,988 116,364

เงินให8กู8ระยะส้ันแก1กิจการที่เก่ียวข8องกัน 15.5 926,877 921,990 2,181,942 2,465,648

ส1วนของเงินให8กู8ระยะยาวแก1กิจการที่เก่ียวข8องกัน

ที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งปC 15.6 - - 303,570 1,043,570

อะไหล1และวัสดุสํารองคลัง - สุทธิ 955,689 971,267 113 113

สินทรัพยLอนุพันธLทางการเงิน 62,451 51,491 - -

สินทรัพยLหมุนเวียนอ่ืน 1,075,952 1,064,730 138,496 139,350

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 39,267,796 41,058,385 14,516,941 14,382,956

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินให8กู8ระยะยาวแก1กิจการที่เก่ียวข8องกัน 15.6 292,249 225,529 25,537,608 25,402,102

เงินลงทุนในบริษัทย1อย 7 - - 10,569,495 10,569,495

เงินลงทุนในบริษัทร1วม 8 (ก) 2,215,111 2,293,228 1,822,500 1,822,500

เงินลงทุนในการร1วมค8า 8 (ข) 646,099 605,665 582,373 582,373

อสังหาริมทรัพยLเพ่ือการลงทุน 10,149 10,149 - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณL - สุทธิ 9 88,121,447 84,803,807 1,635,563 1,632,927

สินทรัพยLสิทธิการใช8 - สุทธิ 9 1,516,612 1,365,938 108,681 111,663

ค1าความนิยม 1,169,903 1,169,903 - -

สินทรัพยLไม1มีตัวตน - สุทธิ 9 12,341,283 12,417,252 593,516 582,725

เงินมัดจําค1าซื้อที่ดิน 449,441 428,445 - -

สินทรัพยLอนุพันธLทางการเงิน 821,211 121,967 - -

สินทรัพยLภาษีเงินได8รอตัดบัญชี 243,750 308,502 9,819 9,236

สินทรัพยLไม1หมุนเวียนอ่ืน 5,302,730 4,388,792 381,211 364,982

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 113,129,985 108,139,177 41,240,766 41,078,003

รวมสินทรัพย์ 152,397,781 149,197,562 55,757,707 55,460,959

กรรมการ _____________________________________

หมายเหตุประกอบข8อมูลทางการเงินเปRนส1วนหนึ่งของข8อมูลทางการเงินระหว1างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต1อ)

ณ วันที@  31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนีT สินและส่วนของเจ้าของ

หนีT สินหมุนเวียน

เงินกู8ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 11 250,100 750,000 100 -

เจ8าหนี้การค8าและเจ8าหนี้อ่ืน 10 7,285,668 5,690,522 384,110 435,514

เงินกู8ยืมระยะส้ันจากกิจการอ่ืน 41,910 42,498 41,910 42,498

ส1วนของเงินกู8ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปC - สุทธิ 11 2,403,537 2,699,753 - -

ส1วนของหุ8นกู8ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปC - สุทธิ 12 1,898,227 1,898,227 - -

ส1วนของเงินกู8ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข8องกัน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปC 15.7 757,000 1,104,500 - -

ส1วนของหนี้สินตามสัญญาเช1าที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งปC 103,525 76,724 15,950 7,588

หนี้สินอนุพันธLทางการเงิน 25,455 5,300 1,977 -

ภาษีเงินได8ค8างจ1าย 131,109 114,114 - -

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 283,332 341,978 9,788 26,700

รวมหนีT สินหมุนเวียน 13,179,863 12,723,616 453,835 512,300

หนีT สินไม่หมุนเวียน

เจ8าหนี้ค1าก1อสร8างที่ครบกําหนดชําระเกินกว1าหนึ่งปC 494,954 491,507 494,954 491,507

เงินกู8ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 11 53,098,830 51,020,301 3,000,000 3,000,000

หุ8นกู8 - สุทธิ 12 38,225,131 38,220,576 25,441,508 25,437,388

หนี้สินตามสัญญาเช1า 1,227,931 1,106,210 85,732 95,890

หนี้สินอนุพันธLทางการเงิน 1,436,493 2,568,134 - -

หนี้สินภาษีเงินได8รอตัดบัญชี 355,328 329,719 - -

ประมาณการหนี้สินข้ันต่ําที่ต8องจ1าย

ตามสัญญารับสิทธิขายไฟฟTา 279,543 282,001 225,709 227,707

ประมาณการหนี้สินการร้ือถอนสินทรัพยL 762,045 758,401 - -

ภาระผูกพันผลประโยชนLพนักงาน 490,678 477,912 47,116 46,182

หนี้สินไม1หมุนเวียนอ่ืน 381,772 403,673 - -

รวมหนีT สินไม่หมุนเวียน 96,752,705 95,658,434 29,295,019 29,298,674

รวมหนีT สิน 109,932,568 108,382,050 29,748,854 29,810,974

หมายเหตุประกอบข8อมูลทางการเงินเปRนส1วนหนึ่งของข8อมูลทางการเงินระหว1างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



3

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต1อ)

ณ วันที@  31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนีT สินและส่วนของเจ้าของ (ต1อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ8น

ทุนจดทะเบียน 

หุ8นสามัญ 2,700,000,000 หุ8น มูลค1าที่ตราไว8หุ8นละ 2 บาท 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000

ทุนที่ออกและชําระแล8ว

หุ8นสามัญ 2,606,900,000 หุ8น ชําระแล8วเต็มมูลค1า 5,213,800 5,213,800 5,213,800 5,213,800

ส1วนเกินมูลค1าหุ8นสามัญ 9,644,040 9,644,040 9,644,040 9,644,040

หุ8นกู8ด8อยสิทธิที่มีลักษณะคล8ายทุน 7,951,674 7,951,674 7,951,674 7,951,674

ทุนสํารองอ่ืน - การจ1ายโดยใช8หุ8นเปRนเกณฑL 5,123 5,123 2,406 2,406

กําไรสะสม

จัดสรรแล8ว - สํารองตามกฎหมาย 523,357 523,357 523,357 523,357

ยังไม1ได8จัดสรร 7,270,993 7,247,690 2,675,158 2,314,708

องคLประกอบอ่ืนของส1วนของเจ8าของ 19,449 (1,114,527) (1,582) -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 30,628,436 29,471,157 26,008,853 25,649,985

ส1วนได8เสียที่ไม1มีอํานาจควบคุม 11,836,777 11,344,355 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 42,465,213 40,815,512 26,008,853 25,649,985

รวมหนีT สินและส่วนของเจ้าของ 152,397,781 149,197,562 55,757,707 55,460,959

หมายเหตุประกอบข8อมูลทางการเงินเปRนส1วนหนึ่งของข8อมูลทางการเงินระหว1างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิT นสุดวันที@  31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายได8จากการขายและการให8บริการ 14,757,974 10,453,000 123,044 140,853

ต8นทุนขายและการให8บริการ (13,457,706) (8,126,852) (75,743) (101,188)

กําไรขัTนต้น 1,300,268 2,326,148 47,301 39,665

รายได8อ่ืน 51,154 27,560 632,524 709,131

ค1าใช8จ1ายในการบริหาร (382,848) (411,264) (87,992) (65,374)

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียน 13,897 302,303 (8,128) 363,736

ต8นทุนทางการเงิน 13 (859,989) (1,337,208) (223,442) (369,298)

ส1วนแบ1งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร1วม

และการร1วมค8า 8 (3,081) 50,288 - -

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 119,401 957,827 360,263 677,860

ภาษีเงินได8 14 (28,668) (109,585) 187 (409)

กําไรสําหรับงวด 90,733 848,242 360,450 677,451

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื@น :

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม1ไปยังกําไรหรือขาดทุน

ในภายหลัง

การเปล่ียนแปลงในมูลค1ายุติธรรมของ

สัญญาอนุพันธLเพ่ือปTองกันความเส่ียง - สุทธิจากภาษี 1,525,115 369,963 (1,582) -

การจัดประเภทรายการจากสํารองกิจกรรม

ปTองกันความเส่ียงไปยังกําไรขาดทุน - สุทธิจากภาษี 192,819 197,630 - -

ส1วนแบ1งกําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษัทร1วม

และการร1วมค8า 8 75,926 29,519 - -

ผลต1างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค1างบการเงิน (135,056) 548,612 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,749,537 1,993,966 358,868 677,451

การแบ่งปันกําไร

ส1วนที่เปRนของผู8เปRนเจ8าของของบริษัทใหญ1 23,303 610,963 360,450 677,451

ส1วนที่เปRนของส1วนได8เสียที่ไม1มีอํานาจควบคุม 67,430 237,279 - -

90,733 848,242 360,450 677,451

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส1วนที่เปRนของผู8เปRนเจ8าของของบริษัทใหญ1 1,157,279 1,504,726 358,868 677,451

ส1วนที่เปRนของส1วนได8เสียที่ไม1มีอํานาจควบคุม 592,258 489,240 - -

1,749,537 1,993,966 358,868 677,451

กําไรต่อหุ้น บาท บาท บาท บาท

กําไร(ขาดทุน)ต1อหุ8นข้ันพ้ืนฐาน* (0.03) 0.20 0.10 0.22

* หลังหักดอกเบี้ยจ1ายสะสมในระหว1างงวดของหุ8นกู8ด8อยสิทธิที่มีลักษณะคล8ายทุน

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบข8อมูลทางการเงินเปRนส1วนหนึ่งของข8อมูลทางการเงินระหว1างกาลนี้
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี@ ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิT นสุดวันที@  31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พันบาท

ส่วนแบ่ง

กําไร(ขาดทุน) การเปลี@ ยนแปลง

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ทุนสํารองอื@น จัดสรรแล้ว สํารองรายการ เบ็ดเสร็จอื@น ส่วนได้เสีย รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที@

ทุนที@ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ที@ มีลักษณะ - การจ่ายโดย - สํารองตาม การแปลง ป้องกัน จากบริษัทร่วม ของบริษัทใหญ่ อื@นของส่วน ผู้เป็นเจ้าของของ ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ คล้ายทุน ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ค่างบการเงิน ความเสี@ ยง และการร่วมค้า ในบริษัทย่อย ของเจ้าของ บริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นงวด

วันที@  1 มกราคม พ.ศ. 2564 5,213,800 9,644,040 7,951,674 5,123 411,705 6,656,743 (840,038) (1,421,821) (52,282) (98,675) (2,412,816) 27,470,269 11,833,813 39,304,082

การเปลี@ ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดสามเดือนสิT นสุดวันที@  

31 มีนาคม พ.ศ. 2564

เงินป[นผลของบริษัทย1อย - - - - - - - - - - - - (152,571) (152,571)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - - - 610,963 536,224 328,020 29,519 - 893,763 1,504,726 489,240 1,993,966

ยอดคงเหลือสิT นงวด 

วันที@  31 มีนาคม พ.ศ. 2564 5,213,800 9,644,040 7,951,674 5,123 411,705 7,267,706 (303,814) (1,093,801) (22,763) (98,675) (1,519,053) 28,974,995 12,170,482 41,145,477

ยอดคงเหลือต้นงวด

วันที@  1 มกราคม พ.ศ. 2565 5,213,800 9,644,040 7,951,674 5,123 523,357 7,247,690 164,886 (1,070,199) (6,049) (203,165) (1,114,527) 29,471,157 11,344,355 40,815,512

การเปลี@ ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดสามเดือนสิT นสุดวันที@  

31 มีนาคม พ.ศ. 2565

เงินป[นผลของบริษัทย1อย - - - - - - - - - - - - (99,836) (99,836)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - - - 23,303 (130,750) 1,188,800 75,926 - 1,133,976 1,157,279 592,258 1,749,537

ยอดคงเหลือสิT นงวด 

วันที@  31 มีนาคม พ.ศ. 2565 5,213,800 9,644,040 7,951,674 5,123 523,357 7,270,993 34,136 118,601 69,877 (203,165) 19,449 30,628,436 11,836,777 42,465,213

หมายเหตุประกอบข8อมูลทางการเงินเปRนส1วนหนึ่งของข8อมูลทางการเงินระหว1างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื@นของส่วนของเจ้าของ

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื@น

กําไรสะสม
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี@ ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต1อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิT นสุดวันที@  31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พันบาท

องค์ประกอบอื@น

ของส่วนของเจ้าของ

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื@น

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ทุนสํารองอื@น จัดสรรแล้ว สํารองรายการ

ทุนที@ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ที@ มีลักษณะ - การจ่ายโดยใช้หุ้น - สํารองตาม ป้องกัน รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ คล้ายทุน เป็นเกณฑ์ กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ความเสี@ ยง เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นงวด วันที@  1 มกราคม พ.ศ. 2564 5,213,800 9,644,040 7,951,674 2,406 411,705 1,766,422 - 24,990,047

การเปลี@ ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวดสามเดือน

สิT นสุดวันที@  31 มีนาคม พ.ศ. 2564
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - - - 677,451 - 677,451

ยอดคงเหลือสิT นงวด วันที@  31 มีนาคม พ.ศ. 2564 5,213,800 9,644,040 7,951,674 2,406 411,705 2,443,873 - 25,667,498

ยอดคงเหลือต้นงวด วันที@  1 มกราคม พ.ศ. 2565 5,213,800 9,644,040 7,951,674 2,406 523,357 2,314,708 - 25,649,985

การเปลี@ ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวดสามเดือน

สิT นสุดวันที@  31 มีนาคม พ.ศ. 2565
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - - - 360,450 (1,582) 358,868

ยอดคงเหลือสิT นงวด วันที@  31 มีนาคม พ.ศ. 2565 5,213,800 9,644,040 7,951,674 2,406 523,357 2,675,158 (1,582) 26,008,853

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบข8อมูลทางการเงินเปRนส1วนหนึ่งของข8อมูลทางการเงินระหว1างกาลนี้
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิT นสุดวันที@  31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก1อนภาษีเงินได8 119,401 957,827 360,263 677,860

รายการปรับปรุง

- ค1าเส่ือมราคาและค1าตัดจําหน1าย 9 1,206,972 1,301,304 23,226 26,916

- ตัดจําหน1ายค1าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู8ยืม

  และหุ8นกู8รอตัดบัญชี 13 19,333 10,630 4,119 3,944

- ค1าเผื่ออะไหล1และวัสดุสํารองคลังเคล่ือนไหวช8า 14,490 14,490 - -

- ขาดทุน(กําไร)จากการขายและตัดจําหน1าย

  อาคารและอุปกรณL และสินทรัพยLไม1มีตัวตน (677) 7,441 (235) (178)

- ดอกเบี้ยรับ (29,913) (21,428) (270,691) (352,232)

- ดอกเบี้ยจ1าย 861,602 873,054 219,943 222,130

- ค1าใช8จ1ายผลประโยชนLพนักงาน 13,988 13,318 934 881

- ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม1เกิดข้ึน 4 (7,633) 167,782 9,577 (220,852)

- เงินป[นผลรับ - - (359,303) (305,593)

- ส1วนแบ1งขาดทุน(กําไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร1วม

  และการร1วมค8า 8 3,081 (50,288) - -

- กําไรข้ันต8นจากการขายผ1อนชําระ 11,594 - - -

การเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน

- ลูกหนี้การค8าและลูกหนี้อ่ืน 726,623 1,760,567 85,410 (88,489)

- อะไหล1และวัสดุสํารองคลัง 8,133 (66,310) - -

- สินทรัพยLหมุนเวียนอ่ืน (101,574) (31,035) 6,733 888

- สินทรัพยLไม1หมุนเวียนอ่ืน (243,181) (2,159) (16,229) (4,720)

- เจ8าหนี้การค8าและเจ8าหนี้อ่ืน 926,064 (468,526) (128,820) (87,705)

- หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (86,221) (110,097) (16,912) (26,446)

- ประมาณการหนี้สินข้ันต่ําที่ต8องจ1าย

  ตามสัญญารับสิทธิขายไฟฟTา (4,860) (4,895) (3,900) (3,927)

- ภาระผูกพันผลประโยชนLพนักงาน (1,212) (18,065) - (2,924)

- หนี้สินไม1หมุนเวียนอ่ืน (31,717) (7,018) - -
   

เงินสดได8มาจาก(ใช8ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 3,404,293 4,326,592 (85,885) (160,447)

- เงินสดรับดอกเบี้ย 9,988 15,269 32,627 19,721

- เงินสดจ1ายภาษีเงินได8 (70,503) (36,347) (5,879) (2,265)

เงินสดสุทธิได8มาจาก(ใช8ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 3,343,778 4,305,514 (59,137) (142,991)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบข8อมูลทางการเงินเปRนส1วนหนึ่งของข8อมูลทางการเงินระหว1างกาลนี้
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต1อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิT นสุดวันที@  31 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่มีข8อจํากัดในการเบิกถอนลดลง 345,378 80,336 - -

เงินฝากประจําที่ครบกําหนดเกินกว1า 3 เดือนลดลง 1,002,239 44,895 - 300,000

เงินสดรับชําระคืนจากเงินให8กู8ระยะส้ันแก1กิจการที่เก่ียวข8องกัน 15.5 - - 295,000 -

เงินสดจ1ายเพ่ือเงินให8กู8ระยะส้ันแก1กิจการที่เก่ียวข8องกัน 15.5 (13,500) (43,057) (13,500) (305,657)

เงินสดรับชําระคืนจากเงินให8กู8ระยะยาวแก1กิจการที่เก่ียวข8องกัน 15.6 - - 740,000 132,500

เงินสดจ1ายเพ่ือเงินให8กู8ระยะยาวแก1กิจการที่เก่ียวข8องกัน 15.6 (66,720) - (142,109) (105,976)

เงินสดรับชําระคืนจากเงินให8กู8ระยะยาวแก1กิจการอ่ืน - 21,000 - 21,000

เงินสดจ1ายเพ่ือลงทุนในบริษัทย1อย - - - (47,435)

เงินสดจ1ายเพ่ือลงทุนในบริษัทร1วม - (22,500) - (22,500)

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร1วม 8 (ก) 104,115 97,102 - -

เงินสดจ1ายเพ่ือลงทุนในการร1วมค8า (529) (6,750) (529) -

เงินสดจ1ายเพ่ือซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณL (4,522,372) (1,322,348) (6,707) (5,145)

เงินสดจ1ายดอกเบี้ยเพ่ือซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณL (95,220) (56,276) (10,458) -

เงินสดจ1ายเพ่ือซื้อสินทรัพยLไม1มีตัวตน (2,563) (32,870) (1,264) (1,215)

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณL 1,523 3,986 641 771

เงินสดจ1ายมัดจําค1าซื้อที่ดิน (20,996) - - -

เงินสดรับชําระคืนเงินมัดจําค1าซื้อที่ดิน - 132,500 - -

เงินสดจ1ายเพ่ือการพัฒนาโครงการ (51,057) (1,137,868) - -

เงินป[นผลรับ 3,147 8,518 240,316 432,593

เงินสดสุทธิได8มาจาก(ใช8ไปใน)กิจกรรมลงทุน (3,316,555) (2,233,332) 1,101,390 398,936

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดรับจากเงินกู8ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 250,100 1,526,725 100 -

เงินสดจ1ายชําระคืนเงินกู8ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน (750,000) (1,399,276) - -

เงินสดรับจากเงินกู8ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 11 3,626,217 513,263 - -

เงินสดจ1ายชําระคืนเงินกู8ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 11 (1,747,514) (517,863) - -

เงินสดจ1ายค1าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู8ยืมและออกหุ8นกู8 (4,624) - - -

เงินสดจ1ายชําระคืนเงินกู8ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข8องกัน 15.7 (347,500) (324,000) - -

เงินสดจ1ายหนี้สินตามสัญญาเช1า (23,467) (18,692) (1,796) (2,372)

เงินป[นผลจ1ายให8แก1ส1วนได8เสียที่ไม1มีอํานาจควบคุม (99,832) (152,571) - -

เงินสดจ1ายดอกเบี้ย (560,613) (396,226) (152,026) (26,229)

เงินสดสุทธิได8มาจาก(ใช8ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 342,767 (768,640) (153,722) (28,601)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบข8อมูลทางการเงินเปRนส1วนหนึ่งของข8อมูลทางการเงินระหว1างกาลนี้
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต1อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิT นสุดวันที@  31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ@ มขึTนสุทธิ 369,990 1,303,542 888,531 227,344

เงินสดและรายการเทียบเท1าเงินสดต8นงวด 25,706,534 19,110,325 6,220,135 2,205,279

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียนของเงินสดและ

รายการเทียบเท1าเงินสด (29,206) 195,819 (991) 12,032

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิT นงวด 26,047,318 20,609,686 7,107,675 2,444,655

ข้อมูลเพิ@ มเติม :

รายการที่ไม1ใช1เงินสดที่มีสาระสําคัญ :

เจ8าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณL

และสินทรัพยLไม1มีตัวตน 1,065,439 1,426,473 513,398 3,867

การได8มาซึ่งสินทรัพยLสิทธิการใช8และการเปล่ียนแปลง

เง่ือนไขสัญญาเช1า 9 186,845 14,693 - -

เจ8าหนี้จากการลงทุนในการร1วมค8า 18,870 - 18,870 -

โอนเงินจ1ายล1วงหน8าเพ่ือการพัฒนาโครงการไปเปRนที่ดิน - 57,193 - -

โอนอุปกรณLไปเปRนอะไหล1และวัสดุสํารองคลัง - 81,771 - -

โอนที่ดินไปเปRนอสังหาริมทรัพยLเพ่ือการลงทุน - 5,246 - -

โอนอุปกรณLไปเปRนสินทรัพยLไม1หมุนเวียนอ่ืน - 48,917 - -

โอนอาคารและอุปกรณLไปเปRนสินทรัพยLไม1มีตัวตน 66,800 - 1,670 -

โอนเงินให8กู8ระยะส้ันแก1กิจการอ่ืนไปเปRน

สินทรัพยLไม1หมุนเวียนอ่ืน 620,191 - - -

เงินป[นผลค8างรับ - - 118,986 -

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบข8อมูลทางการเงินเปRนส1วนหนึ่งของข8อมูลทางการเงินระหว1างกาลนี้



บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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1 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมลูทางการเงิน 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล และข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลภาษาไทยที่จัดทำตามกฎหมาย ในกรณี 
ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นหลกั 
 

2 นโยบายการบญัชี 
 

นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทำงบการเงิน
สำหรับรอบปีบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ยกเว้นการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง 
มาถือปฏิบัติดังที่กล่าวในหมายเหตุข้อ 3 
 

3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงทีI มีผลบงัคบัใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีทีIเริIมหรือหลงัวนัทีI  1 มกราคม  
พ.ศ. 2565 ทีIเกีIยวข้องต่อกลุ่มกิจการ 
 

การปฏิรปูอตัราดอกเบีHยอ้างอิงระยะทีI 2 (การปรบัปรงุระยะทีI 2) มีการปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัทีI 9 
(TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัทีI 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัทีI 16 (TFRS 16) 
กำหนดมาตรการผ่อนปรนสำหรับรายการที ่อาจได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี ้ยอ้างอิง รวมถึงผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด หรือผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิง  
 

มาตรการผ่อนปรนที่สำคัญของการปรับปรุงระยะที ่2  ได้แก่ 
• เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการกำหนดกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน (รวมถึง
หนี้สินตามสัญญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและเกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในการกำหนดกระแสเงินสด 
ตามสัญญาเทียบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจการจะไม่ต้องรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ในงบกำไรขาดทุนทันที ทั้งนี้ กิจการที่เป็นผู้เช่าตาม TFRS 16 ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาเช่าเนื่องจากการเปลี่ยน
เกณฑ์การกำหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื่องจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ก็ให้ถือปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติข้างต้นด้วย 

• ผ่อนปรนให้กิจการยังสามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงสำหรับรายการส่วนใหญ่ต่อไปได้ กรณีที่ความสัมพันธ์ของการ
ป้องกันความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทั้งนี้ กิจการยังคงต้องรับรู้ส่วนของความไม่มีประสิทธิผล 

 

TFRS 7 ได้กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
• ลักษณะและระดับของความเสี่ยงต่อกิจการจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 
• กิจการมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างไร 
• ความคืบหน้าของแผนในการเปลี่ยนไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น และวิธีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของกิจการ
ในช่วงการเปลี่ยนแปลง 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อกลุ่มกิจการ 
  



บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ข้อมลูตามส่วนงานและรายได้ 

 
กลุ่มกิจการเปิดเผยส่วนงานที่รายงานสองส่วนงาน อันประกอบด้วย ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าและธุรกิจอื่น 
 

1) ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า : ส่วนงานนี้เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าให้กับหน่วยงานรัฐบาลและ 
ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2) ธุรกิจอื่น : ส่วนงานนี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อการลงทุน การบำรุงรักษาและการให้บริการในโรงไฟฟ้า 
 

คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการดำเนินงานโดยพิจารณาจากผลกำไรก่อนภาษีแยกตามส่วนงาน ซึ่งใช้มาตรฐานในการวัดผล 
การดำเนินงานเช่นเดียวกับการจัดทำข้อมูลทางการเงินรวม 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 ธรุกิจผลิต  ปรบัปรงุรายการ  
 กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอืIน ระหว่างกนั รวม  
สาํหรบังวดสามเดือนสิHนสดุวนัทีI 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายได้ตามส่วนงาน 15,342,392 305,229 (889,647) 14,757,974 
     
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน 936,816 (69,376) 85,118 952,558 
ดอกเบี้ยรับ 44,984 419,783 (434,854) 29,913 
เงินปันผลรับ - 442,518 (442,518) - 
ต้นทุนทางการเงิน (817,657) (463,299) 420,967 (859,989) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า - (3,081) - (3,081) 
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 164,143 326,545 (371,287) 119,401 
ภาษีเงินได้ (28,978) 310 - (28,668) 
กำไรสุทธ ิ 135,165 326,855 (371,287) 90,733 
     
ผลกระทบจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น    (7,633) 
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกต*ิ    83,100 
     
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย  1,194,165 29,710 (16,903) 1,206,972 
     
สินทรัพย์ถาวรจำแนกตามส่วนงาน 86,829,596 1,646,983 (355,132) 88,121,447 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า    2,861,210 
สินทรัพย์ไม่จำแนกตามส่วนงาน    61,415,124 
สินทรัพย์รวมในข้อมูลทางการเงินรวม    152,397,781 
 
* คือกำไรสุทธิที่ไม่รวมรายการกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น  
  



บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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จังหวะเวลาการรับรู้รายได้สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2565 สามารถแสดงได้ดังนี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 ธรุกิจผลิต   
 กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอืIน รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้    
เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น (point in time) 14,669,566 33,469 14,703,035 
ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัต ิ(over time) 53,936 1,003 54,939 
รวม 14,723,502 34,472 14,757,974 
 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ธรุกิจผลิต   
 กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอืIน รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้    
เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น (point in time) 30,129 - 30,129 
ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัต ิ(over time) 3,020 89,895 92,915 
รวม 33,149 89,895 123,044 
 
  



บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 
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 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 ธรุกิจผลิต  ปรบัปรงุรายการ  
 กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอืIน ระหว่างกนั รวม  
สาํหรบังวดสามเดือนสิHนสดุวนัทีI 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายได้ตามส่วนงาน 10,804,680 252,139 (603,819) 10,453,000 
     
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน 2,156,858 198,359 (131,898) 2,223,319 
ดอกเบี้ยรับ 41,698 542,889 (563,159) 21,428 
เงินปันผลรับ - 549,164 (549,164) - 
ต้นทุนทางการเงิน (1,312,228) (628,649) 603,669 (1,337,208) 
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า - 50,288 - 50,288 
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 886,328 712,051 (640,552) 957,827 
ภาษีเงินได้ (116,117) 6,532 - (109,585) 
กำไรสุทธ ิ 770,211 718,583 (640,552) 848,242 
     
ผลกระทบจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น    167,782 
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกต*ิ    1,016,024 
     
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย  1,286,144 31,169 (16,009) 1,301,304 
     
สินทรัพย์ถาวรจำแนกตามส่วนงาน 80,971,647 630,826 (260,985) 81,341,488 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า    1,068,694 
สินทรัพย์ไม่จำแนกตามส่วนงาน    50,741,044 
สินทรัพย์รวมในข้อมูลทางการเงินรวม    133,151,226 
 
* คือกำไรสุทธิที่ไม่รวมรายการกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น 
 
จังหวะเวลาการรับรู้รายได้สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2564 สามารถแสดงได้ดังนี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 ธรุกิจผลิต   
 กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอืIน รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้    
เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น (point in time) 10,414,119 - 10,414,119 
ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัต ิ(over time) 37,881 1,000 38,881 
รวม 10,452,000 1,000 10,453,000 
 
  



บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ธรุกิจผลิต   
 กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอืIน รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้    
เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น (point in time) 30,788 - 30,788 
ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัต ิ(over time) 37,540 72,525 110,065 
รวม 68,328 72,525 140,853 
 

5 มลูค่ายติุธรรม 
 
ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในแต่ละระดับ แต่ไม่รวมถึงรายการที่มูลค่ายุติธรรม
ใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 ข้อมลูระดบัทีI 2 

 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565  

พนับาท 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2564  

พนับาท 
   

สินทรพัย ์   
ตราสารอนุพนัธที์Iใช้สาํหรบัป้องกนัความเสีIยง   
   สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 80,583 72,470 
   สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและเงินต้นต่างสกุลเงิน 151,059 55,032 
   สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 652,020 45,956 
รวมสินทรพัย ์ 883,662 173,458 
   
หนีHสิน   
ตราสารอนุพนัธที์Iใช้สาํหรบัป้องกนัความเสีIยง   
   สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 28,843 5,508 
   สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและเงินต้นต่างสกุลเงิน 62,403 126,694 
   สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 1,370,702 2,441,232 
รวมหนีHสิน 1,461,948 2,573,434 
 
 
  



บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ข้อมลูระดบัทีI 2 

 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565  

พนับาท 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2564  

พนับาท 
   

หนีHสิน   
ตราสารอนุพนัธที์Iใช้สาํหรบัป้องกนัความเสีIยง   
   สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 1,977 - 
รวมหนีHสิน 1,977 - 
 
ไม่มีรายการโอนระหว่างลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างงวด 
 
เทคนิคในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน มีดังต่อไปนี ้
• สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swaps) และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและเงินต้นต่างสกุลเงิน - มูลค่า
ปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยอ้างอิงจากเส้นอัตราผลตอบแทน (Yield curves) ที่สังเกตได้ในตลาด 

• สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตโดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า  
ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินในแต่ละประเภท แต่ไม่รวมถึง
รายการที่ราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 
ราคา 

ตามบญัชี 
มลูค่า 

ยติุธรรม 
ราคา 

ตามบญัชี 
มลูค่า 

ยติุธรรม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สนิทรพัยท์างการเงนิที /วดัมลูคา่ดว้ยวธิ ี
   ราคาทนุตดัจาํหน่าย 

    

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 292,249 306,248 225,529 226,040 
หนี?สนิทางการเงนิที /วดัมลูคา่ดว้ยวธิ ี
   ราคาทนุตดัจาํหน่าย     
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน 55,502,367 55,594,907 53,720,054 53,720,711 
หุ้นกู้ 40,123,358 40,993,671 40,118,803 41,547,857 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 757,000 784,179 1,104,500 1,144,150 
 
  



บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 
ราคา 

ตามบญัชี 
มลูค่า 

ยติุธรรม 
ราคา 

ตามบญัชี 
มลูค่า 

ยติุธรรม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สนิทรพัยท์างการเงนิที /วดัมลูคา่ดว้ยวธิ ี
   ราคาทนุตดัจาํหน่าย 

    

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 25,841,178 28,241,562 26,445,672 27,205,552 
หนี?สนิทางการเงนิที /วดัมลูคา่ดว้ยวธิ ี
   ราคาทนุตดัจาํหน่าย     
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน 3,000,000 3,072,171 3,000,000 3,000,657 
หุ้นกู้ 25,441,508 25,846,255 25,437,388 26,281,426 
 

6 ลกูหนีHการค้าและลกูหนีHอืIน - สทุธิ 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท  พนับาท พนับาท พนับาท 
ลูกหนี้การค้า     
   - กิจการอื่น 2,699,261 4,012,127 14,473 17,853 
   - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15.3) 841 529 116,597 190,661 
รวมลูกหนี้การค้า 2,700,102 4,012,656 131,070 208,514 
     

รายได้ค้างรับ 5,205,363 4,019,159 6,253 12,605 
ดอกเบี้ยค้างรับ     
   - กิจการอื่น 16,802 17,668 770 212 
   - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15.3) 62,479 56,440 2,919,487 2,682,331 
เงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหต ุ15.3) - - 118,986 - 
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 851 2,432 851 2,432 
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 194,976 222,746 5,429 1,184 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า     
   - กิจการอื่น 113,994 102,968 31,401 26,441 
   - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15.3) 6,156 7,871 3,225 687 
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ 3,540 3,661 1,086,999 1,039,054 
เงินทดรองจ่ายพนักงาน 3,453 5,280 177 259 
ลูกหนี้อื่น     
   - กิจการอื่น 354,827 350,361 22,217 21,653 
   - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15.3) 4,599 4,854 221,702 291,474 
อื่น ๆ 180,464 183,477 25,808 16,148 
หัก  ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (6,478) (6,478) (5,218) (5,218) 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 8,841,128 8,983,095 4,569,157 4,297,776 
  



บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหนี้การค้ากิจการอื่นสามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ได้ดังนี้ 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท  พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยังไม่ครบกำหนดชำระ 1,965,667 3,541,274 14,466 14,516 
ครบกำหนดชำระ - ไม่เกิน 3 เดือน 294,903 175,094 7 3,337 
 - 3 - 6 เดือน 177,852 125,463 - - 
 - 6 - 12 เดือน 137,402 77,538 - - 
 - มากกว่า 12 เดือน 123,437 92,758 - - 
 2,699,261 4,012,127 14,473 17,853 
 

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ได้ดังนี้ 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท  พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยังไม่ครบกำหนดชำระ 841 529 11,180 24,538 
ครบกำหนดชำระ - ไม่เกิน 3 เดือน - - 7,752 136,724 
 - 3 - 6 เดือน - - 87,526 8,025 
 - 6 - 12 เดือน - - 2,889 14,124 
 - มากกว่า 12 เดือน - - 7,250 7,250 
 841 529 116,597 190,661 
 

สินทรพัยที์Iเกิดจากสญัญา 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจำนวน 0.85 ล้านบาท เกิดจากรายได้ที่รับรู้ตามสัญญาจัดซื้อและก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ ซึ่งมากกว่าเงินงวดที่เรียกเก็บ  
 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจะถูกโอนไปเป็นลูกหนี้การค้าเมื่อสิทธิในการได้รับสิ่งตอบแทนเป็นสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไข ทั้งนี้บริษัท 
จะออกใบแจ้งหนี้ตามรอบระยะเวลาหรือความก้าวหน้าที่กำหนดในสัญญา 
 

เงินจ่ายล่วงหน้าเพืIอการพฒันาโครงการ 
 

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ คือ เงินซึ่งบริษัทหรือบริษัทย่อยได้จ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการในอนาคตของกลุ่มกิจการ 
โดยจะเรียกเก็บไปยังบริษัทเจ้าของโครงการนั้น ๆ เมื่อได้มีการจัดตั้งบริษัทขึ้นแล้ว เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการถูกแสดง
อยู่ในรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื ่นในข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ แต่ถูกแสดงอยู่ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนใน 
ข้อมูลทางการเงินรวม เนื่องจากรายการดังกล่าวจะถูกแปลงสภาพไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของกลุ่มกิจการในอนาคต 
  



บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดระหว่างกาลสิHนสดุวนัทีI 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

19 

 
7 เงินลงทนุในบริษทัย่อย 

 

ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย กลุ่มกิจการได้นำใบหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทย่อยจำนวน 18 บริษัท  
ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 11) 
 

8 เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 
 

(ก) เงินลงทนุในบริษทัร่วม 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 มีดังนี ้
 

 ข้อมลูทางการเงิน
รวม 

ข้อมลูทางการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 พนับาท  พนับาท  
   

มูลค่าตามบัญชีต้นงวด - สุทธ ิ 2,293,228 1,822,500 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุน (20,754) - 
ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่น 53,046 - 
การลดทุน (104,115) - 
เงินปันผลรับ (3,147) - 
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน (3,147) - 
มูลค่าตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธ ิ 2,215,111 1,822,500 
 

กองทนุรวมโครงสร้างพืHนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร ์(“กองทนุรวมฯ”) 
 

เมื ่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมฯ มีมติอนุมัติให้ลดมูลค่า 
ของหน่วยลงทุนในอัตราหน่วยละ 0.58 บาท โดยกลุ ่มกิจการได้รับเงินคืนจากการลดทุนสำหรับ 179,819,100 หน่วย  
เป็นจำนวนเงินรวม 104.12 ล้านบาท 
 

(ข) เงินลงทนุในการร่วมค้า 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้าในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 มีดังนี ้
 

 ข้อมลูทางการเงิน
รวม 

ข้อมลูทางการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 พนับาท  พนับาท  
   

มูลค่าตามบัญชีต้นงวด - สุทธ ิ 605,665 582,373 
ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุน 17,673 - 
ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่น 22,880 - 
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน (119) - 
มูลค่าตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธ ิ 646,099 582,373 
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9 ทีIดิน อาคารและอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 

 

การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช ้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 มีดังนี ้
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ทีIดิน อาคาร 
และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์
สิทธิการใช้ 

สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน 

ทีIดิน อาคาร 
และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์
สิทธิการใช้ 

สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน 

 พนับาท  พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท พนับาท 
       

มูลค่าตามบัญชีต้นงวด - สุทธ ิ 84,803,807 1,365,938 12,417,252 1,632,927 111,663 582,725 
การซื้อเพิ่ม 4,502,467 179,923 20,268 16,238 - 18,714 
การขายและการตัดจำหน่าย - สุทธ ิ (881) (282) - (406) - - 
การโอนเข้า(ออก) (69,881) - 68,470 (1,670) - 1,670 
การด้อยค่า (3,222) - - - - - 
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า - 6,922 - - - - 
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน (75,515) (417) (20,337) - - - 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (1,035,328) (35,472) (144,370) (11,526) (2,982) (9,593) 
มูลค่าตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธ ิ 88,121,447 1,516,612 12,341,283 1,635,563 108,681 593,516 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 52,612.73 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 : 49,698.28 ล้านบาท) ถูกนำไปวางเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
(หมายเหตุ 11)  
 

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ต้นทุนทางการเงินจำนวน 122.98 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากเงินกู้ยืมที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ได้ถูกบันทึกเป็นต้นทุนของโครงการ
ระหว่างก่อสร้างในข้อมูลทางการเงินรวม เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 2.80 ถึงร้อยละ 4.54 ต่อปี และต้นทุนการกู้ยืมจำนวน 5.54 ล้านบาท ซึ่งคำนวณจากเงินกู้ยืมทั่วไปของบริษัทได้ถูกบันทึก
เป็นต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างในข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทใช้อัตราตั้งขึ้นเป็นทุนร้อยละ 3.01 ต่อปีในการคำนวณต้นทุนที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์
 

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจากหนี้สินสัญญาเช่าที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจำนวน 8.20 ล้านบาท และจำนวน 9.45 ล้านบาท ตามลำดับ ได้ถูกบันทึกเป็นต้นทุนของโครงการ
ระหว่างก่อสร้างในข้อมูลทางการเงินรวม และจำนวน 0.87 ล้านบาท และ 1.32 ลา้นบาท ตามลำดับ ได้ถูกบันทึกในข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 



บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดระหว่างกาลสิHนสดุวนัทีI 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

21 

 
10 เจ้าหนีHการค้าและเจ้าหนีHอืIน 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท  พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เจ้าหนี้การค้า     
   -  กิจการอื่น 4,271,595 3,051,070 5,874 5,855 
เจ้าหนี้อื่น     
   -  กิจการอื่น 680,488 633,857 53,497 16,277 
   -  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15.4) 30,654 36,374 23,950 158,574 
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า     
   -  กิจการอื่น 479,888 626,219 - 18,997 
   -  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15.4) - 2,472 - - 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย      
   -  สถาบันการเงิน 813,592 488,208 286,870 220,242 
   -  กิจการอื่น 207 850 207 850 
   -  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15.4) - 20,394 - - 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 526,266 359,383 13,712 14,719 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - สัญญาบริการระยะยาว 482,978 471,695 - - 
 7,285,668 5,690,522 384,110 435,514 
 

11 เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 
 
เงินกู้ยืมระยะสั Hน 
 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินอยู่ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน และสัญญาสินเชื่อทรัสต์รีซีท ซึ่งถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี  
เงินกู้ยืมระยะสั้นมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.30 ถึงร้อยละ 2.45 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 1.50 ถึงร้อยละ 3.25 ต่อปี) มูลค่าตามบัญชี
ของเงินกู้ยืมระยะสั้นใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากผลกระทบของการคิดลดไม่มีสาระสำคัญ 
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เงินกู้ยืมระยะยาว 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน     
   ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,450,278 2,746,640 - - 
หัก  ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี (46,741) (46,887) - - 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน     
   ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธ ิ 2,403,537 2,699,753 - - 
     

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 53,740,570 51,644,556 3,000,000 3,000,000 
หัก  ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี (641,740) (624,255) - - 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธ ิ 53,098,830 51,020,301 3,000,000 3,000,000 
     

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธ ิ 55,502,367 53,720,054 3,000,000 3,000,000 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2565 มีดังนี ้
 
 ข้อมลูทางการเงิน

รวม 
ข้อมลูทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 พนับาท  พนับาท  
   

มูลค่าตามบัญชีต้นงวด - สุทธ ิ 53,720,054 3,000,000 
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 3,626,217 - 
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (1,747,514) - 
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น (14,600) - 
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี (34,885) - 
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี 16,300 - 
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน (63,205) - 
มูลค่าตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธ ิ 55,502,367 3,000,000 
 
เงินกู้ยืมระยะยาวเหล่านี้ค้ำประกันโดยหุ้นของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 7) การจดจำนองที่ดิน และโรงไฟฟ้าของกลุ่มกิจการ (หมายเหตุ 9) 
และค้ำประกันโดยบริษัท นอกจากนี้ กลุ่มกิจการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการตามที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการ
ดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญา 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินคำนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เป็นอัตรา
ดอกเบี้ยตลาด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มกิจการ และอยู่ในข้อมูลระดับที ่2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม 
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12 หุ้นกู้ - สทุธิ 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,899,990 1,899,990 - - 
หัก  ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี (1,763) (1,763) - - 
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธ ิ 1,898,227 1,898,227 - - 
     
หุ้นกู้ 38,300,138 38,300,138 25,500,000 25,500,000 
หัก  ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี (75,007) (79,562) (58,492) (62,612) 
หุ้นกู้ - สุทธ ิ 38,225,131 38,220,576 25,441,508 25,437,388 
     

รวมหุ้นกู้ - สุทธ ิ 40,123,358 40,118,803 25,441,508 25,437,388 
 
การเปลี่ยนแปลงของหุ้นกู้ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2565 มีดังนี ้
 
 ข้อมลูทางการเงิน

รวม 
ข้อมลูทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 พนับาท  พนับาท 
   

มูลค่าตามบัญชีต้นงวด - สุทธ ิ 40,118,803 25,437,388 
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี 4,555 4,120 
มูลค่าตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธ ิ 40,123,358 25,441,508 
 
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้คำนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เป็นอัตราดอกเบี้ยตลาด ณ วันที่ 
ในงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มกิจการ และอยู่ในข้อมูลระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม  
  



บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ต้นทนุทางการเงิน 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบังวดสามเดือนสิHนสดุวนัทีI 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

(กำไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 11,221 (855) - - 
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ 824,814 746,961 217,917 219,945 
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากกองทุนรวมโครงสร้าง  
   พื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์(หมายเหต ุ15.2) - 113,771 - - 
ค่าธรรมเนียมผูกพันวงเงินกู ้ 8,010 - - - 
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจาก 
   กิจกรรมจัดหาเงิน (21,123) 448,376 (620) 143,223 
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและ 
   หุ้นกู้รอตัดบัญชี 19,333 10,630 4,119 3,944 
อื่น ๆ 17,734 18,325 2,026 2,186 
 859,989 1,337,208 223,442 369,298 
 

14 ภาษีเงินได้ 
 
ภาษีเงินได้ระหว่างกาลได้ตั้งค้างจ่ายจากการประมาณการจากฝ่ายบริหาร โดยใช้อัตราภาษีเดียวกับที่ใช้กับกำไรรวมทั้งปีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ประมาณการอัตราภาษีเงินได้แท้จริงถัวเฉลี่ยสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 สำหรับข้อมูลทางการเงินรวม
ระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล คืออัตราร้อยละ 24.01 และ ร้อยละ 0.00 ตามลำดับ (พ.ศ. 2564 : อัตรา 
ร้อยละ 11.44 และ ร้อยละ 0.06 ตามลำดับ) 
  



บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 รายการกบับคุคลหรือกิจการทีIเกีIยวข้องกนั 

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (สิงคโปร์) พีทีอี. แอลทีดี. และคุณฮาราลด์ ลิงค์ ซึ่งถือหุ้นในบริษัท คิดเป็น
จำนวนร้อยละ 29.38 และร้อยละ 23.84 ตามลำดับ (พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 29.38 และร้อยละ 24.30 ตามลำดับ) และบริษัทถูกควบคุม 
โดยคุณฮาราลด์ ลิงค ์ 
 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
15.1 รายได้และรายได้อืIน 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบังวดสามเดือนสิHนสดุวนัทีI 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  
     

รายได้     
รายได้จากการขายไฟฟ้า     
   ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 728 - - - 
   กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุม     
      ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 6,128 5,672 - - 
   กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 239 238 - - 
 7,095 5,910 - - 
     
รายได้ค่าบริการ     
   บริษัทย่อย - - 88,895 71,524 
   การร่วมค้า 1,000 1,000 1,000 1,000 
 1,000 1,000 89,895 72,524 
     
รายได้อืIน     
ดอกเบี้ยรับ     
   บริษัทย่อย - - 261,985 350,311 
   บริษัทร่วม 9,092 - 4,662 - 
   การร่วมค้า 2,486 1,575 460 291 
 11,578 1,575 267,107 350,602 
     
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน     
   บริษัทย่อย - - - 50,548 
     
เงินปันผลรับ     
   บริษัทย่อย - - 359,303 305,593 

  



บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15.2 ค่าใช้จ่าย 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบังวดสามเดือนสิHนสดุวนัทีI 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  

     

การซืHอนํHาดิบ     
   กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุม     
     ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 47,570 49,544 - - 
   ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 12,617 13,795 - - 
 60,187 63,339 - - 

     
ดอกเบีHยจ่าย     
   บริษัทร่วม - 113,771 - - 
   กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 194 259 31 59 
   ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 668 607 - - 
 862 114,637 31 59 

     
ค่าเช่าและค่าบริการสาํนักงาน     
   กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 7,448 8,959 1,159 1,122 

     
การจ่ายหนีHสินตามสญัญาเช่า     
   กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 6,115 6,114 1,031 1,031 
   ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 3,215 3,043 - - 
 9,330 9,157 1,031 1,031 

 
  



บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15.3 ลกูหนีHการค้าและลกูหนีHอืIน 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

ลกูหนีHการค้า     
   บริษัทย่อย - - 116,240 190,661 
   การร่วมค้า 357 - 357 - 
   กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น 484 529 - - 
 841 529 116,597 190,661 
     
ดอกเบีHยค้างรบั     
   บริษัทย่อย - - 2,915,188 2,678,387 
   บริษัทร่วม 43,437 39,884 - 104 
   การร่วมค้า 19,042 16,556 4,299 3,840 
 62,479 56,440 2,919,487 2,682,331 
     
เงินปันผลค้างรบั     
   บริษัทย่อย - - 118,986 - 
     
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า     
   ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 2,536 4,027 - - 
   กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น 3,620 3,844 3,225 687 
 6,156 7,871 3,225 687 
     
ลกูหนีHอืIน     
   บริษัทย่อย - - 217,805 287,329 
   บริษัทร่วม 537 673 537 673 
   การร่วมค้า 3,363 3,373 3,360 3,360 
   กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น 699 808 - 112 
 4,599 4,854 221,702 291,474 

  



บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15.4 เจ้าหนีHการค้าและเจ้าหนีHอืIน 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

เจ้าหนีHอืIน     
   บริษัทย่อย - - 4,457 137,800 
   บริษัทร่วม 673 - - - 
   การร่วมค้า 18,754 19,399 18,754 19,399 
   กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น 11,227 16,975 739 1,375 
 30,654 36,374 23,950 158,574 
     
เจ้าหนีHค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า     
   กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น - 2,472 - - 
     
ดอกเบีHยค้างจ่าย     
   บริษัทร่วม - 20,394 - - 
     
หนีHสินตามสญัญาเช่า     
   กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 27,329 30,885 3,844 4,843 
   ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 243,732 243,006 - - 
 271,061 273,891 3,844 4,843 

 
15.5 เงินให้กู้ระยะสั Hนแก่กิจการทีIเกีIยวข้องกนั 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

บริษัทย่อย - - 1,677,702 1,974,908 
บริษัทร่วม 908,637 903,750 486,000 472,500 
การร่วมค้า 18,240 18,240 18,240 18,240 
 926,877 921,990 2,181,942 2,465,648 

  



บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 มีดังนี ้
 
 ข้อมลูทางการเงิน

รวม 
ข้อมลูทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 พนับาท  พนับาท 
   

มูลค่าตามบัญชีต้นงวด - สุทธ ิ 921,990 2,465,648 
เงินให้กู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น 13,500 13,500 
รับคืนเงินให้กู้ระยะสั้น - (295,000) 
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น 2,830 (2,206) 
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน (11,443) - 
มูลค่าตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธ ิ 926,877 2,181,942 
 
เงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ที่ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐฯ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 : อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อป)ี เงินให้กู้ดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายในหนึ่งปี 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของการคิดลด 
ไม่มีสาระสำคัญ 
 

15.6 เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการทีIเกีIยวข้องกนั 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

บริษัทย่อย - - 25,765,818 26,372,712 
การร่วมค้า 292,249 225,529 75,360 72,960 
 292,249 225,529 25,841,178 26,445,672 
 

  



บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ระยะเวลาครบกำหนดของเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน แสดงได้ดังนี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

ส่วนที่ถึงกำหนดรับชำระ - ภายในหนึ่งปี - - 303,570 1,043,570 
 - เกินกว่าหนึ่งปี 292,249 225,529 25,537,608 25,402,102 
 292,249 225,529 25,841,178 26,445,672 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
มีดังนี ้
 
 ข้อมลูทางการเงิน

รวม 
ข้อมลูทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 พนับาท  พนับาท 
   

มูลค่าตามบัญชีต้นงวด - สุทธ ิ 225,529 26,445,672 
เงินให้กู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น 66,720 142,109 
รับคืนเงินให้กู้ระยะยาว - (740,000) 
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น - (6,603) 
มูลค่าตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธ ิ 292,249 25,841,178 
 
เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ที่ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐฯ มีอัตราดอกเบี้ย 
คงที่ต่อปี และอัตรา MLR ลบส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตั้งแต่ พ.ศ. 2564  
ถึง พ.ศ. 2583 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันคำนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ย 
เงินกู้ยืมที่เป็นอัตราดอกเบี้ยตลาด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มกิจการ และอยู่ในข้อมูลระดับ 2 ของลำดับชั้น 
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีเนื่องจากผลกระทบของการคิดลดไม่มีสาระสำคัญ 
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15.7 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีIเกีIยวข้องกนั 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
มีดังนี ้
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 พนับาท  
  

มูลค่าตามบัญชีต้นงวด - สุทธ ิ 1,104,500 
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (347,500) 
มูลค่าตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธ ิ 757,000 
 
ระยะเวลาครบกำหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน แสดงได้ดังนี ้
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท  พนับาท 
   

ครบกำหนดภายใน 1 ปี 757,000 1,104,500 
 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันคือ สัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า (“สัญญา”) ให้แก่ กองทุนรวมฯ 
ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เงินต้นและดอกเบี้ยมีกำหนด 
ชำระคืนทุก ๆ รอบระยะเวลาเก้าเดือน สัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 
 
ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา เมื่อครบวันสิ้นสุดของสัญญา หากมีหนี้สินที่ค้างชำระตามสัญญาให้ถือว่าภาระหนี้สินของกลุ่มกิจการ
บนส่วนที่ค้างอยู่ดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลง 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินกู ้ยืมระยะยาวจากกิจการที ่เกี ่ยวข้องกัน คำนวณจากประมาณการกระแสเงินสดที่ต้องจ่ายในอนาคต  
และคิดลดด้วยอัตราที่สะท้อนความเสี่ยงของบริษัทย่อย ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5.50 ต่อปี ข้อมูลอยู่ในระดับ 3 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม 
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15.8 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 

 
ผู้บริหารสำคัญ รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่) และคณะผู้บริหารระดับสูง ค่าตอบแทนที่จ่ายหรือ
ค้างจ่ายสำหรับผู้บริหารสำคัญมีดังนี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 
สาํหรบังวดสามเดือนสิHนสดุวนัทีI 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท  พนับาท 
   

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น 23,383 18,720 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 817 602 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 3 3 
 24,203 19,325 

 
16 ภาระผกูพนัและสญัญาทีIมีสาระสาํคญั 

 
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาที่มีสาระสำคัญ 
ที่แตกต่างจากที่เปิดเผยในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 อย่างเป็นสาระสำคัญ ยกเว้นสัญญาดังต่อไปนี้ 
 
16.1 ภาระผกูพนัทีIเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุ 

 
ก) เมื่อวันที ่10 มกราคม พ.ศ. 2565 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ตกลงในสัญญาก่อสร้างระบบคอนเดนเสทกับผู้รับเหมาก่อสร้าง

รายหนึ่ง สัญญาดังกล่าวมีมูลค่ารวม 47.50 ล้านบาท 
 

ข) เมื่อวันที ่25 มกราคม พ.ศ. 2565 บริษัทย่อยสองแห่งได้ตกลงในสัญญาก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วมกับผู้รับเหมาก่อสร้าง
รายหนึ่ง สัญญาดังกล่าวมีมูลค่ารวม 46.80 ล้านบาท 
 

ค) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ตกลงในสัญญาก่อสร้างระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ากับผู้รับเหมาก่อสร้าง
รายหนึ่ง สัญญาดังกล่าวมีมูลค่ารวม 18.10 ล้านบาท 
 

ง) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 บริษัทย่อยสามแห่งได้เปลี่ยนแปลงขอบเขตในสัญญาก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์
สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมกับผู้รับเหมาสามราย โดยมีการปรับมูลค่าสัญญาดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก
รวม 66.15 ล้านบาท 1.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 14.58 ล้านเยน  
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17 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัทีIในรายงาน 

 
ก) เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี พ.ศ. 2564 
ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 2,606,900,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 703.86 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าว 
มีกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 
ข) เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยในการเสนอขายแต่ละครั้ง 
วงเงินที่ออกเมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัทที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน จะมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 100,000 ล้านบาท 

 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในสกุลเงินบาท 
จำนวน 5 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 12,200 ล้านบาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 
ชุดที ่1 หุ้นกู้มูลค่า 4,200 ล้านบาท มีกำหนดไถ่ถอนเมื่อครบกำหนด 3 ปี ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 มีอัตราดอกเบี้ย

คงที่ร้อยละ 2.91 ต่อปี 
ชุดที ่2 หุ้นกู้มูลค่า 300 ล้านบาท มีกำหนดไถ่ถอนเมื่อครบกำหนด 3 ปี ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 มีอัตราดอกเบี้ย

คงที่ร้อยละ 2.86 ต่อปี 
ชุดที ่3 หุ้นกู้มูลค่า 3,000 ล้านบาท มีกำหนดไถ่ถอนเมื่อครบกำหนด 5 ปี ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2570 มีอัตราดอกเบี้ย

คงที่ร้อยละ 3.79 ต่อปี 
ชุดที ่4 หุ้นกู้มูลค่า 2,150 ล้านบาท มีกำหนดไถ่ถอนเมื่อครบกำหนด 7 ปี ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2572 มีอัตราดอกเบี้ย

คงที่ร้อยละ 4.15 ต่อปี 
ชุดที ่5 หุ้นกู้มูลค่า 2,550 ล้านบาท มีกำหนดไถ่ถอนเมื่อครบกำหนด 10 ปี ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2575 มีอัตราดอกเบี้ย

คงที่ร้อยละ 4.53 ต่อปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหุ้นกู้ 
 
หุ้นกู้มีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกหกเดือน เริ่มจากวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อจำกัด
บางประการตามที่ได้กำหนดไว ้อาทิ การดำรงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของตามอัตราที่ระบุในสัญญา เป็นต้น 

 
18 การอนุมติัข้อมลูทางการเงิน 

 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2565 
 การอนุมติัข้อมลูทางการเงิน 
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