
 

 
 
 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษัท บซีีพจีี จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบก าไร
ขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ        
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาล) ของบริษทั บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึง
ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 

ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมลูและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 การประเมินมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการในประเทศ
อินโดนีเซียท่ีไดม้าเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2560 ไดด้ าเนินการเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2561 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมท่ีตรวจสอบแล้ว ณ วันท่ี                
และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และหลังจากปรับปรุงรายการตามท่ีได้อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3 นอกจากน้ีงบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวด   
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ไดป้รับปรุงรายการตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3 แลว้ ทั้งน้ีขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
 
 

 

(วยัวฒัน ์กอสมานชยักิจ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

เลขทะเบียน 6333  

  
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  
กรุงเทพมหานคร  
6 พฤศจิกายน 2561 

 



บริษทั บีซีพจีี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 2,912,156        2,003,983        239,042           205,698           
ลูกหน้ีการคา้ 6 537,036           507,243           128,969           117,217           
เงินปันผลคา้งรับ 4 -                  -                  126,760           92,400             
ลูกหน้ีอ่ืน 4, 7 199,645           182,715           107,627           183,837           
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                  -                  75,000             -                  
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 4 -                  -                  954,589           -                  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 2,809               2,977               2,712               2,840               
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,651,646        2,696,918        1,634,699        601,992           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4, 8 -                  -                  6,589,795        6,353,336        
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 3, 9 13,496,888      13,287,784      11,956,425      11,956,425      
ลูกหน้ีอ่ืน 4, 7 103,032           -                  195,192           -                  
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                  -                  4,063,049        4,463,765        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 12,766,711      13,890,324      3,196,006        2,983,038        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,650,329        1,892,267        74,939             56,825             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,849             9,861               10,723             9,737               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 66,687             80,140                            2,864 1,715               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 28,094,496      29,160,376      26,088,993      25,824,841      

รวมสินทรัพย์ 31,746,142      31,857,294      27,723,692      26,426,833      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั บีซีพจีี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีอ่ืน 4, 11 385,231           233,219           228,752           92,632             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                  88,884             -                  -                  
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 10 1,377,994        1,326,355        1,009,498        1,017,431        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 145,589           5,900               -                  -                  
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,908,814        1,654,358        1,238,250        1,110,063        

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 14,284,564      15,613,152      12,875,028      11,960,978      
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 350,722           412,594           -                  -                  
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน
    สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 21,074             13,228             9,129               4,204               
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับตน้ทุนในการร้ือถอน 31,829             32,827             -                  -                  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,540               4,135               5,464               4,135               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 14,693,729      16,075,936      12,889,621      11,969,317      

รวมหนีสิ้น 16,602,543      17,730,294      14,127,871      13,079,380      

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั บีซีพจีี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 12
   ทุนจดทะเบียน 10,000,000      10,000,000      10,000,000      10,000,000      

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้    9,983,746        9,961,521        9,983,746        9,961,521        
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,901,093        2,849,332        2,901,093        2,849,332        
ส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างธุรกิจ
   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 41,026             41,026             -                  -                  
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 11,691             27,224             11,691             27,224             
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้
     ทุนสาํรองตามกฎหมาย 159,463           159,463           159,463           159,463           
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,025,623        1,075,615        539,828           349,913           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 20,810             12,672             -                  -                  
รวมส่วนของบริษัทใหญ่  15,143,452      14,126,853      13,595,821      13,347,453      
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 147                  147                  -                  -                  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  15,143,599      14,127,000      13,595,821      13,347,453      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 31,746,142      31,857,294      27,723,692      26,426,833      

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั บีซีพจี ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4, 14 829,675             853,938             190,095             185,288             
รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 4 1,030                 3,236                 359,455             468,000             
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 69,062               89,266               91,846               90,410               
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยเ์ขา้กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 10 794,659             -                     -                     -                     
รายไดอ่ื้น 4 6,570                 16,825               262                    100                    
รวมรายได้ 1,700,996          963,265             641,658             743,798             

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 4 254,305             245,029             64,567               58,052               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 132,650             179,968             84,745               126,820             
ขาดทุนจากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -                     254,915             -                     254,915             
ตน้ทุนทางการเงิน 136,442             130,765             109,393             89,933               
รวมค่าใช้จ่าย 523,397             810,677             258,705             529,720             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 113,615             41,659               -                     -                     
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 1,291,214          194,247             382,953             214,078             
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 15 151,941             (1,760)                (229)                   (126)                   
กําไรสําหรับงวด 1,139,273          196,007             383,182             214,204             

การแบ่งปันกําไร
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,139,273          196,007             383,182             214,204             
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                     -                     -                     -                     
กําไรสําหรับงวด 1,139,273          196,007             383,182             214,204             

กําไรต่อหุ้น 16

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.57                   0.10                   0.19                   0.11                   

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.57                   0.10                   0.19                   0.11                   

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั บีซีพจี ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

กําไรสําหรับงวด 1,139,273          196,007             383,182             214,204             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (26,442)              (25,128)              -                     -                     
รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือ
   ขาดทุนในภายหลัง (26,442)              (25,128)              -                     -                     

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน
   ท่ีกาํหนดไว้ -                     12                      -                     -                     
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 8,723                 (18,451)              -                     -                     
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือ
   ขาดทุนในภายหลัง 8,723                 (18,439)              -                     -                     
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (17,719)              (43,567)              -                     -                     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,121,554          152,440             383,182             214,204             

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,121,554          152,440             383,182             214,204             
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                     -                     -                     -                     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,121,554          152,440             383,182             214,204             

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท) 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
7



บริษทั บีซีพจี ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4, 14 2,505,007          2,541,510          551,372             547,000             
รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 4 3,649                 39,250               1,350,018          1,340,350          
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                     21,274               -                     16,771               
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ -                     60,995               6                        8                        
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยเ์ขา้กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 10 794,659             -                     -                     -                     
รายไดอ่ื้น 4 108,708             160,998             427                    332                    
รวมรายได้ 3,412,023          2,824,027          1,901,823          1,904,461          

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 4 741,320             713,893             180,466             179,400             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 413,123             482,413             270,289             321,541             
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 10,504               -                     3,010                 -                     
ขาดทุนจากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -                     304,188             -                     304,188             
ตน้ทุนทางการเงิน 388,682             300,849             299,394             198,101             
รวมค่าใช้จ่าย 1,553,629          1,801,343          753,159             1,003,230          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 201,641             84,814               -                     -                     
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 2,060,035          1,107,498          1,148,664          901,231             
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 15 150,624             (4,967)                (640)                   (379)                   
กําไรสําหรับงวด 1,909,411          1,112,465          1,149,304          901,610             

การแบ่งปันกําไร
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,909,411          1,112,465          1,149,304          901,610             
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                     -                     -                     -                     
กําไรสําหรับงวด 1,909,411          1,112,465          1,149,304          901,610             

กําไรต่อหุ้น 16

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.96                   0.56                   0.58                   0.45                   
กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.96                   0.56                   0.58                   0.45                   

(พันบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8



บริษทั บีซีพจี ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

กําไรสําหรับงวด 1,909,411          1,112,465          1,149,304          901,610             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (9,450)                (1,041)                -                     -                     
รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือ
   ขาดทุนในภายหลัง (9,450)                (1,041)                -                     -                     

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
   พนกังานท่ีกาํหนดไว้ (1,395)                (1,341)                (1,381)                -                     
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 17,588               (18,451)              -                     -                     
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือ
   ขาดทุนในภายหลัง 16,193               (19,792)              (1,381)                -                     
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 6,743                 (20,833)              (1,381)                -                     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,916,154          1,091,632          1,147,923          901,610             

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,916,154          1,091,632          1,147,923          901,610             
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                     -                     -                     -                     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,916,154          1,091,632          1,147,923          901,610             

(พันบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9



บริษทั บีซีพจี ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ

ทุนสาํรอง
ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

การแปลงค่า
งบการเงิน

ส่วนแบ่ง
กาํไร

(ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอื่น
ในบริษทัร่วม

รวม
องคป์ระกอบ
อื่นของส่วน
ของผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 9,950,000     2,820,904   41,026          -            95,537          560,183       48,914          -                48,914          13,516,564   147         13,516,711   

รายการกับผู้เป็นผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 10,599          25,905        -                (11,545)     -                -              -                -                -                24,959          -          24,959          
   การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                -              -                34,117      -                -              -                -                -                34,117          -          34,117          
   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 17 -                -              -                -            -                (896,016)      -                -                -                (896,016)       -          (896,016)       

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 10,599          25,905        -                22,572      -                (896,016)      -                -                -                (836,940)       -          (836,940)       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - ปรับปรุงใหม่
กาํไร - ปรับปรุงใหม่ -                -              -                -            -                1,112,465    -                -                -                1,112,465     -          1,112,465     
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                -              -                -            -                (1,341)          (1,041)           (18,451)         (19,492)         (20,833)         -          (20,833)         

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ -                -              -                -            -                1,111,124    (1,041)           (18,451)         (19,492)         1,091,632     -          1,091,632     

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย -                -              -                -            34,370          (34,370)        -                -                -                -                -          -                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 9,960,599     2,846,809   41,026          22,572      129,907        740,921       47,873          (18,451)         29,422          13,771,256   147         13,771,403   

งบการเงินรวม

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชาํระแลว้

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
สามญั

ส่วนเกินทุน
จากการจดั
โครงสร้าง
ธุรกิจภายใต้
การควบคุม
เดียวกนั

ใบสาํคญั
แสดง

สิทธิที่จะ
ซื้อหุ้น
สามญั

(พันบาท)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

รวมส่วนของ
ผูถ้ือหุ้นของ

บริษทั

ส่วนของ
ส่วนได้
เสียที่ไม่
มีอาํนาจ
ควบคุม

รวมส่วนของ
ผูถ้ือหุ้น

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั บีซีพจี ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ

ทุนสาํรอง
ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

การแปลงค่า
งบการเงิน

ส่วนแบ่ง
กาํไร

(ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอื่น
ในบริษทัร่วม

รวม
องคป์ระกอบ
อื่นของส่วน
ของผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ตามที่รายงานในปีก่อน 9,961,521     2,849,332   41,026          27,224      159,463        1,317,547    32,678          (20,006)         12,672          14,368,785   147         14,368,932   

ผลกระทบจากการประเมินมูลค่ายตุิธรรมจาก

   การซื้อเงินลงทุนในบริษทัร่วม 3 -                -              -                -            -                (241,932)      -                -                -                (241,932)       -          (241,932)       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ปรับปรุงใหม่ 9,961,521     2,849,332   41,026          27,224      159,463        1,075,615    32,678          (20,006)         12,672          14,126,853   147         14,127,000   

รายการกับผู้เป็นผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 22,225          51,761        -                (21,420)     -                -              -                -                -                52,566          -          52,566          
   การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                -              -                5,887        -                -              -                -                -                5,887            -          5,887            
   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 17 -                -              -                -            -                (958,008)      -                -                -                (958,008)       -          (958,008)       

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 22,225          51,761        -                (15,533)     -                (958,008)      -                -                -                (899,555)       -          (899,555)       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
กาํไร -                -              -                -            -                1,909,411    -                -                -                1,909,411     -          1,909,411     
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                -              -                -            -                (1,395)          (9,450)           17,588          8,138            6,743            -          6,743            

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -              -                -            -                1,908,016    (9,450)           17,588          8,138            1,916,154     -          1,916,154     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 9,983,746     2,901,093   41,026          11,691      159,463        2,025,623    23,228          (2,418)           20,810          15,143,452   147         15,143,599   

งบการเงินรวม

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชาํระแลว้

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
สามญั

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

รวมส่วนของ
ผูถ้ือหุ้นของ

บริษทั

ส่วนของ
ส่วนได้
เสียที่ไม่
มีอาํนาจ
ควบคุม

(พันบาท)

รวมส่วนของ
ผูถ้ือหุ้น

ส่วนเกินทุน
จากการจดั
โครงสร้าง
ธุรกิจภายใต้
การควบคุม
เดียวกนั

ใบสาํคญั
แสดง

สิทธิที่จะ
ซื้อหุ้น
สามญั

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั บีซีพจีี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม

หมายเหตุ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 9,950,000           2,820,904           -                     95,537                330,258              13,196,699         

รายการกับผู้เป็นผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 10,599                25,905                (11,544)              -                     -                     24,960                
   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                     -                     34,117                -                     -                     34,117                
   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 17 -                     -                     -                     -                     (896,016)             (896,016)             

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 10,599                25,905                22,573                -                     (896,016)             (836,939)             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
กาํไร -                     -                     -                     -                     901,610              901,610              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                     -                     -                     -                     -                     -                     

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                     -                     -                     901,610              901,610              

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย -                     -                     -                     34,370                (34,370)              -                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 9,960,599           2,846,809           22,573                129,907              301,482              13,261,370         

ใบสาํคญัแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุน้

สามญั
ทุนสาํรองตาม
กฎหมาย

(พันบาท)

รวมส่วนของผู ้
ถือหุน้

ทุนเรือนหุน้ที
ออกและชาํระ

แลว้

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้สามญั

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
12



บริษทั บีซีพจีี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม

หมายเหตุ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 9,961,521           2,849,332           27,224                159,463              349,913              13,347,453         

รายการกับผู้เป็นผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 22,225                51,761                (21,420)              -                     -                     52,566                
   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                     -                     5,887                  -                     -                     5,887                  
   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 17 -                     -                     -                     -                     (958,008)             (958,008)             

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 22,225                51,761                (15,533)              -                     (958,008)             (899,555)             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
กาํไร -                     -                     -                     -                     1,149,304           1,149,304           
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                     -                     -                     -                     (1,381)                (1,381)                

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                     -                     -                     1,147,923           1,147,923           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 9,983,746           2,901,093           11,691                159,463              539,828              13,595,821         

(พันบาท)

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้สามญั

ใบสาํคญัแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุน้

สามญั

ทุนเรือนหุน้ที
ออกและชาํระ

แลว้
รวมส่วนของผู ้

ถือหุน้
ทุนสาํรองตาม
กฎหมาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
13



บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 1,909,411            1,112,465            1,149,304            901,610               
รายการปรับปรุง

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 150,624               (4,967)                  (640)                     (379)                     
ตน้ทุนทางการเงิน 388,682               300,849               299,394               198,101               
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 537,704               522,952               130,777               122,610               
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 26,132                 87,691                 18,625                 94,276                 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 6,308                   5,876                   3,199                   1,897                   
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 5,887                   34,117                 5,887                   34,117                 
รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล (3,649)                  (39,250)                (1,350,018)           (1,340,350)           
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสุทธิจากภาษี (201,641)              (84,814)                -                       -                       
กลบัรายการประมาณการหน้ีสิน -                       (138,729)              -                       -                       
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (791,629)              (60,995)                (6)                         (8)                         

2,027,829            1,735,195            256,522               11,874                 
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ (30,975)                (111,458)              (11,752)                (4,497)                  
ลูกหน้ีอ่ืน (16,504)                58,717                 (14,960)                (3,399)                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13,753                 11,091                 -                       -                       
เจา้หน้ีอ่ืน (99,397)                3,844                   34,173                 39,356                 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,328                   -                       1,328                   -                       
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 1,896,034            1,697,389            265,311               43,334                 
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (14,206)                (6,694)                  (1,020)                  (1,339)                  
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,881,828            1,690,695            264,291               41,995                 

(พันบาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 2,635                   42,323                 7,520                   46,661                 
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง -                       700,000               -                       700,000               
เงินปันผลรับ -                       -                       1,204,012            787,693               
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,178,203)           (567,470)              (339,434)              (27,992)                
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 138                      489,956               138                      11                        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยเ์ขา้กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 3,046,091            -                       -                       -                       
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (25,689)                (86,151)                (22,557)                (40,549)                
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       (75,000)                (126,217)              
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       (643,381)              (1,405,350)           
เงินสดจ่ายเพือ่การลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (204,086)              (13,365,089)         (236,459)              (11,956,426)         
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 1,640,886            (12,786,431)         (105,161)              (12,022,169)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ตน้ทุนทางการเงินจ่าย (286,554)              (260,491)              (189,562)              (132,709)              
เงินปันผลจ่าย (958,008)              (1,194,506)           (958,008)              (1,194,506)           
เงินสดจ่ายเพือ่ชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (89,934)                (89,249)                -                       -                       
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,503,974            8,851,488            1,503,974            8,530,999            
เงินสดจ่ายเพือ่ชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (2,794,324)           (916,139)              (536,149)              (568,839)              
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 52,566                 24,960                 52,566                 24,960                 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (2,572,280)           6,416,063            (127,179)              6,659,905            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ข้ึน (ลดลง) สุทธิ
   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 950,434               (4,679,673)           31,951                 (5,320,269)           
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการ
   เทียบเท่าเงินสด (42,261)                (30,109)                1,393                   1,424                   
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 908,173               (4,709,782)           33,344                 (5,318,845)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 2,003,983            7,361,160            205,698               5,754,697            
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 2,912,156            2,651,378            239,042               435,852               

(พันบาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 
 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

16 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
  

1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  การซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วมและรายการปรับปรุงใหม่ 
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6  ลูกหน้ีการคา้ 
7  ลูกหน้ีอ่ืน 
8  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
9  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
10  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
11  เจา้หน้ีอ่ืน 
12  ทุนเรือนหุน้ 
13  ส่วนงานด าเนินงาน 
14  รายไดจ้ากการขายและบริการ 
15  ภาษีเงินได ้
16  ก าไรต่อหุน้ 
17  เงินปันผล 
18  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
19  การจดัประเภทรายการใหม่ 

 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล   
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บริษทั บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2558 และ
มีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2559 
 
บริษทัใหญ่ในระหว่างงวดได้แก่บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนใน
ประเทศไทย 
 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตยแ์ละการลงทุนในธุรกิจ
พลงังานทางเลือก  
 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 4 และ 8 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล   รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ          
(“สภาวิชาชีพบญัชี”)  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  
งบการเงินน้ีมิได้รวมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้เคยน าเสนอรายงานไปแล้ว  



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล   
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 
นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ทุกฉบบั
มาถือปฏิบติั การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั     
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
ดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 
มีผล 

บังคบัใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 7* 

การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 9* 

เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 15 

รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 2562 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
การตีความมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ 

2563 

การตีความมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 19* 

การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลก่อนวนัท่ีมีผล
บงัคบัใช ้
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่15 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ให้หลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั้งจ านวนท่ีรับรู้และช่วงเวลาท่ี 
รับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ วนัท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของ 
รายได้ท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีน ามาใช้แทนมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้ดงัต่อไปน้ี  
 

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง  
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้  
- การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ 

โฆษณา  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง 

อสังหาริมทรัพย์  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลกูค้า 

 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ
อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
 
ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

(ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
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(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ 
การประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวน
เงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอยา่งมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั
ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 
3 กำรซ้ือเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและรำยกำรปรับปรุงใหม่ 
 

การซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. 
 
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 บริษทัไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นกบับริษทั Star Energy Investments Ltd. (“ผูข้าย”) 
เพื่อเขา้ซ้ือเงินลงทุนจ านวน 280,000 หุ้น ในบริษทั Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. คิดเป็นร้อยละ 33.33 
ของจ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ทั้งหมด เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยมีโครงการท่ีเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้จ านวน 158 เมกะวตัต ์และมีโครงการท่ีอยูร่ะหว่างการ
พฒันาจ านวน 24 เมกะวตัต ์ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2560 บริษทัและผูข้ายไดบ้รรลุเง่ือนไขบงัคบัก่อนตาม
สัญญาซ้ือขายหุ้นครบถ้วนแล้ว บริษทัจึงได้ด าเนินการช าระค่าหุ้นเป็นจ านวนเงิน 355.69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(เทียบเท่าจ านวนเงิน 11,956.43 ล้านบาท) และได้รับโอนหุ้นของ Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้วผูบ้ริหารเช่ือว่าการลงทุนน้ีจะท าให้กลุ่มบริษทัสามารถขยายการลงทุนไปยงัพลงังานหมุนเวียน
ประเภทอ่ืนในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดใหผู้บ้ริหารท าการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หน้ีสินและหน้ีสิน
ท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุได้ ณ วนัท่ีซ้ือบริษทัร่วม กลุ่มบริษทัได้จ้างผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้า ภายในระยะเวลาในการวดัมูลค่า (measurement period) ซ่ึงตอ้งไม่เกินหน่ึงปี นบัตั้งแต่
วนัท่ีซ้ือกิจการเพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี
ซ้ือ โดยขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่าง ๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน ทั้งน้ีการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีได้มาจากการซ้ือเงินลงทุน ได้ด าเนินการเสร็จส้ินในเดือนกรกฎาคม 
ปี  2561 
 

รายละเอียดของส่ิงตอบแทนท่ีใช้ในการซ้ือเงินลงทุนและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์(หน้ีสิน) สุทธิท่ีไดม้า ณ 
วนัท่ีซ้ือตามส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนของกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 
 
 มูลค่าท่ีรับรู้  ปรับปรุง  มูลค่ายติุธรรม 
 (ล้านบาท) 
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าและสิทธิในสมัปทาน 117,577  (36,596)  80,981 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 33,033  3,721  36,754 
ลูกหน้ีสญัญาเช่าทางการเงิน 21,486  (4,780)  16,706 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (56,186)  12,259  (43,927) 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) อ่ืนสุทธิท่ีไดม้า (49,884)  -  (49,884) 
รวมสินทรัพย์ (หนีสิ้น) สุทธิทีร่ะบุได้ 66,026  (25,396)  40,630 
หัก ส่วนของผูถื้อหุน้อ่ืน (53,774)  20,727  (33,047) 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) สุทธิทีไ่ด้มำ 12,252  (4,669)  7,583 
ก าไรจากการซ้ือในราคาท่ีต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม 
(รับ รู้ใน ส่วนแบ่ งก าไรจาก เงินลงทุนใน 
บริษทัร่วมในปี 2560) 

 
 

(296) 

  
 

296 

  
 

- 
ค่าความนิยม -  4,373  4,373 
ส่ิงตอบแทนทีใ่ช้ในกำรซ้ือ – เงนิสด 11,956  -  11,956 
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เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชใ้นการก าหนดมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีมีสาระส าคญั มีดงัน้ี 
• การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและสิทธิในสัมปทานนั้ นใช้วิธีรายได้ (Income 

approach) ภายใตว้ิธี Multi-period Excess Earning Method (MEEM) โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงาน
ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณ ได้แก่ ประมาณการ
รายไดใ้นอนาคต และอตัราคิดลด 

• การประเมินมูลค่ายติุธรรมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์นั้นใชว้ิธีราคาตลาด (Market approach) 
 

สาเหตุหลกัในการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์(หน้ีสิน) สุทธิท่ีไดม้า ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุนเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและสิทธิใชส้ัมปทานเน่ืองจาก ณ วนัท่ีลงทุนในกลุ่มบริษทั  
Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. (SEGHPL) บริษัทมีข้อมูลว่าบริษัทย่อยแห่งหน่ึงในกลุ่มบริษัทดังกล่าว 
ไดรั้บการปรับข้ึนราคาค่าไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2559 และอยู่ระหว่างการด าเนินการส าหรับบริษทัย่อยอ่ืนในกลุ่มบริษทั
เช่นเดียวกนั ผูบ้ริหารจึงไดป้ระมาณการมูลค่ายติุธรรมโดยพิจารณาตามขอ้มูลท่ีไดรั้บขณะนั้น อยา่งไรกต็าม ณ ส้ิน
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 บริษทัไดรั้บขอ้มูลเพิ่มเติมวา่การปรับราคาค่าไฟฟ้ามีความล่าชา้ออกไป ประกอบกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีใหร้ะยะเวลาในการประเมินมูลค่ายติุธรรมตอ้งไม่เกินกว่าหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 
ท าให้ตอ้งรับรู้ผลต่างของส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายไปกบัมูลค่ายุติธรรมท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระเป็นค่าความ
นิยมจ านวนเงิน 4,373 ลา้นบาทบนัทึกรวมอยูใ่นเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ท่ี
แสดงเปรียบเทียบอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลน้ี ไดถู้กปรับปรุงจากงบการเงินท่ีไดจ้ดัท าไวเ้ดิม เพื่อสะทอ้นถึง
ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ และรายการปรับปรุงท่ีรับรู้ใน
ภายหลงั ดงัน้ี 
 

ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560      
   (พันบาท) 

      

สินทรัพย์      

เงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง     (241,932) 
รวม     (241,932) 
      
ส่วนของผู้ถอืหุ้น      
ก าไรสะสมลดลง     (241,932) 
รวมส่วนของบริษัทลดลง     (241,932) 

 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล   
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนรวมส าหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 
 
   (พันบาท) 
   
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง  (317,564) 
ก ำไรส ำหรับงวดลดลง  (317,564) 

   
ก ำไรต่อหุ้น   
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) ลดลง  0.16 
ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) ลดลง  0.16 
 
ผลกระทบต่องบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 

 
 (พันบาท) 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน  
ก าไรส าหรับงวดลดลง (317,564) 
รายการปรับปรุง  
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิจากภาษี) ลดลง  317,564 
กระแสเงนิสดเปลีย่นแปลงสุทธิ            -  

 
4 บุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก
กลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อบุคคลหรือ
กิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
หรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็น
กิจการ 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล   
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 8 และ 9 ส าหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร
ส าคญัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร ประเทศทีจ่ัดตั้ง 
/สัญชำต ิ

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทัใหญ่   
บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทัย่อย   
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ีจ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี(ปราจีนบุรี) จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี(ชยัภูมิ1) จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี(บุรีรัมย)์ จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี(บุรีรัมย1์) จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี(นครราชสีมา) จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั บีซีพีจี ไบโอเพาเวอร์ 1 จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั บีซีพีจี ไบโอเพาเวอร์ 2 จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ลมลิกอร์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. สิงคโปร์ มีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นกรรมการ 
บริษทัย่อยทางอ้อม   
BSE Energy Holdings Pte. Ltd. สิงคโปร์ มีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นกรรมการ 
BCPG Japan Corporation  ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นกรรมการ 
Greenergy Holdings Pte. Ltd.  สิงคโปร์ มีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นกรรมการ 
Greenergy Power Pte. Ltd. สิงคโปร์ มีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นกรรมการ 
Tarumizu Solar Solutions Godo Kaisha ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Nakatsugawa PV Godo Kaisha ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีผกูพนัโดยสญัญาทีเค  
Godo Kaisha Inti  ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Takamori PV Godo Kaisha ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีผกูพนัโดยสญัญาทีเค 
Nojiri PV Godo Kaisha ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีผกูพนัโดยสญัญาทีเค  
Godo Kaisha Aten  ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Nikaho PV Godo Kaisha ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Gotenba 2 PV Godo Kaisha ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Horus  ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล   
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิกำร ประเทศทีจ่ัดตั้ง 
/สัญชำต ิ

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทัย่อยทางอ้อม   
Yabuki PV Godo Kaisha ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Komagane PV Godo Kaisha ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Helios  ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Lugh  ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Phoenix  ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Gotenba 1 PV Godo Kaisha ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Komagane Land Lease Godo Kaisha ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Nagi PV Godo Kaisha ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Natosi  ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Amaterasu  ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Mithra  ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Sol  ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Saule  ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Shamash  ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Pusan ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Apolo ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Surya ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Nagi Land Lease Godo Kaisha ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Rangi ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Dazbog ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Narang ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Malina ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Legba  ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
J2 Investor Godo Kaisha ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
J1 Investor Godo Kaisha ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
BCPG Engineering Company ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Tarumi Takatoge ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีผกูพนัโดยสญัญาทีเค 
Huang Ming Japan Company Limited ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นกรรมการ 
BCPG Wind Cooperatief U.A. เนเธอร์แลนด ์ มีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นกรรมการ 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล   
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิกำร ประเทศทีจ่ัดตั้ง 
/สัญชำต ิ

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทัร่วม   
Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. สิงคโปร์ มีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นกรรมการ 
บริษทัร่วมทางอ้อม   
PetroWind Energy Inc. ฟิลิปปินส์ มีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นกรรมการ 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนัอ่ืน   
บริษทั บางจาก รีเทล จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ 
บริษทั อาร์ทีเอ เอน็เตอร์เทนเมนต ์จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย/ญ่ีปุ่น บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการ

วางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ 
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 
รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะ
ท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ราคาตามสญัญา 
ค่าจา้งบริหารงาน ราคาตามสญัญา 
ค่าเช่า ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียเงินกูย้มื อตัราดอกเบ้ียท่ีก าหนดในสัญญาโดยอา้งอิงราคาตลาดและอตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากประจ า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล   
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 
สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่         
รายไดอ่ื้น 50  71  50  71 
ค่าจา้งบริหารงาน 6,900  6,435  6,900  6,435 
ค่าเช่า 1,950  1,823  1,950  1,823 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,266  -  1,266  - 
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  10,500  10,500 
ค่าจา้งบริหารงาน -  -  834  594 
เงินปันผลรับ -  -  328,543  430,432 
ดอกเบ้ียรับ -  -  12,337  13,885 
บริษัทย่อยทำงอ้อม        
ดอกเบ้ียรับ -  -  18,278  21,270 
กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนัอ่ืน        
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 28  -  28  - 
        

ผู้บริหำรส ำคญั        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 16,550  20,280  13,712  13,400 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 825  530  603  208 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 195  3,577  195 - 3,577 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 17,570  24,387  14,510  17,185 

 
 
 
 
 
 
 
    



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล   
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่        
รายไดอ่ื้น 167  210  167  210 
ค่าจา้งบริหารงาน 20,700  28,755  20,700  28,755 
ค่าเช่า 5,723  5,470  5,723  5,470 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3,818  150  3,818  150 
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  31,500  31,500 
ค่าจา้งบริหารงาน -  -  2,492  1,782 
เงินปันผลรับ -  -  1,238,373  1,218,125 
ดอกเบ้ียรับ -  -  40,982  27,279 
บริษัทย่อยทำงอ้อม        
ดอกเบ้ียรับ -  -  69,557  59,461 
กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนัอ่ืน        
ค่าเช่า -  248  -  248 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 239  151  239  151 
        
ผู้บริหำรส ำคญั        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 60,475  80,566  51,991  58,665 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2,462  1,607  1,798  624 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1,137  21,818  1,137  21,818 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 64,074  103,991  54,926  81,107 

 
 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล   
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี  
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีอ่ืน – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        

ส่วนทีห่มุนเวยีน        
บริษทัใหญ่ 1,246  6,029  1,246  6,029 
บริษทัยอ่ย -  -  423  39,323 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม -  -  78,309  128,157 
รวม 1,246  6,029  79,978  173,509 

        

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน        

บริษทัยอ่ย -  -  73,156  - 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม -  -  122,036  - 
รวม -  -  195,192  - 
    

เงินปันผลค้างรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  126,760  92,400 
รวม -  -  126,760  92,400 
        

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  75,000  - 
รวม -  -  75,000  - 
        

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  1,361,935  1,373,072 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม -  -  3,655,703  3,090,693 
 -  -  5,017,638  4,463,765 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -  -  (954,589)  - 
รวม -  -  4,063,049  4,463,765 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล   
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
เงินให้กู้ระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  -  2,932,760 
เพิ่มข้ึน -  -  75,000  126,217 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  -  (121,692) 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน -  -  75,000  2,937,285 

        
เงินให้กู้ระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  4,463,765  260,000 
เพิ่มข้ึน -  -  643,381  1,405,350 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  (89,508)  (56,474) 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี -  -  (954,589)  - 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน -  -  4,063,049  1,608,876 

    
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
เจ้าหน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทัใหญ่ 3,878  2,738  3,485  2,345 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม -  -  70  71 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน -  113  -  113 
รวม 3,878  2,851  3,555  2,529 

 
 
 
 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล   
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาส าคญัทีท่ ากบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
สัญญาเช่าทีด่นิ 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดินจากบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั เพื่อใช้
เป็นท่ีตั้งของโครงการโซลาร์ฟาร์ม บางปะอิน 38 MW และเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสญัญามีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2580 รวมระยะเวลา 22 ปี อตัราค่าเช่าเป็นไปตามท่ีก าหนดในสญัญา 

 
บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดินเพิ่มจากบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั เพื่อ
ว ัตถุประสงค์ท่ี เก่ียวข้องส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยสัญญามีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ 
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2580 รวมระยะเวลา 21 ปี 2 เดือน อตัราค่าเช่าเป็นไปตามท่ีก าหนดใน
สญัญา 
 
สัญญาเช่าพืน้ทีอ่าคารและห้องควบคมุ 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าพื้นท่ีส านกังาน ห้องควบคุม และห้องวางระบบไฟฟ้าในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการโซลาร์
ฟาร์ม บางปะอิน 38 MW จากบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั โดย
สัญญามีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 รวมระยะเวลา 3 ปี อตัราค่าเช่าเป็นไป
ตามท่ีก าหนดในสญัญา 
 
สัญญาจ้างบริหารงานและด าเนินการ โครงการโซลาร์ฟาร์ม 
 
บริษทัได้ท าสัญญาจา้งบริหารงาน และด าเนินการโครงการโซลาร์ฟาร์มกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษทัย่อย
ดงักล่าวมีหนา้ท่ีจดัหาพนกังานบริหารงานและอุปกรณ์ทัว่ไป เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นไป
อย่างต่อเน่ือง โดยสัญญาน้ีมีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2561 รวมระยะเวลา 3 ปี  
1 เดือน อตัราค่าบริการเป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา ต่อมาในเดือนเมษายน 2561 บริษทัไดต้กลงแกไ้ขสัญญาโดย
เพิ่มขอบเขตการจา้งงานใหค้รอบคลุมถึงการควบคุมงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยร่์วมกบัองคก์าร
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก รวมถึงควบคุม ดูแลเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย ์โดยมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 รวมระยะเวลา 11 เดือน อตัราค่าบริการเป็นไปตามท่ี
ก าหนดในสญัญา 
 
 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล   
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาจ้างบริหารงาน 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาจา้งบริหารงานกบับริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั 
โดยบริษทัใหญ่มีหนา้ท่ีจดัหาพนกังาน เพื่อบริหารงานทัว่ไปใหเ้ป็นไปตามระบบและใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามท่ี
บริษทัก าหนด สัญญาน้ีผลบงัคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562 รวมระยะเวลา 3 ปี อตัรา
ค่าบริการเป็นไปตามท่ีก าหนดในสญัญา 
 
บริษัทได้ท าสัญญาจ้างบริหารงานกับกลุ่มบริษัทย่อยในประเทศไทย โดยบริษัทมีหน้าท่ีจัดหาบุคลากร เพื่อ
บริหารงานทัว่ไปใหเ้ป็นไปตามระบบและใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามท่ีบริษทัก าหนด สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 รวมระยะเวลา 1 ปี อตัราค่าบริการเป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาจา้งงานบริการดา้นสารสนเทศกบับริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทั
ใหญ่ของบริษทั โดยบริษทัใหญ่มีหนา้ท่ีบริหารจดัการงานดา้นระบบงานสารสนเทศ งานบริการทางดา้นสารสนเทศ
และใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามท่ีบริษทัก าหนด สญัญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 ธนัวาคม 
2561 รวมระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน อตัราค่าบริการเป็นไปตามท่ีก าหนดในสญัญา 
 
สัญญาเงินกู้ยมื 
 
บริษทัได้ท าสัญญาเงินให้กู้ยืมเพื่อวตัถุประสงค์ในการซ้ือธุรกิจของกลุ่มบริษทัโดยไม่มีหลกัประกนักบั BCPG 
Investment Holdings Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืน  อตัราดอกเบ้ีย
และเง่ือนไขตามขอ้ก าหนดในสญัญา โดยบริษทัมียอดเงินใหกู้ย้มืคงเหลือเป็นจ านวน 868 ลา้นเยน (เทียบเท่าจ านวน
เงิน 244 ลา้นบาท) และ 27 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่าจ านวนเงิน 857 ลา้นบาท) 
 
บริษทัไดท้ าสญัญาเงินใหกู้ย้มืเพื่อวตัถุประสงคใ์นการซ้ือธุรกิจของกลุ่มบริษทัโดยไม่มีหลกัประกนักบั BSE Energy 
Holdings Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทั เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืน อตัราดอกเบ้ียและ
เง่ือนไขตามขอ้ก าหนดในสัญญา โดยบริษทัมียอดเงินให้กูย้ืมคงเหลือเป็นจ านวน 4,548 ลา้นเยน (เทียบเท่าจ านวน
เงิน 1,281 ลา้นบาท) 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาเงินให้กูย้ืมโดยไม่มีหลกัประกนักบั BCPG Japan Corporation ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของ
บริษทั เงินให้กู้ยืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืน อตัราดอกเบ้ียและเง่ือนไขตามขอ้ก าหนดในสัญญา โดยบริษทัมี
ยอดเงินใหกู้ย้มืคงเหลือเป็นจ านวน 6,407 ลา้นเยน (เทียบเท่าจ านวนเงิน 1,805 ลา้นบาท) 
 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล   
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัไดท้ าสัญญาเงินให้กู้ยืมโดยไม่มีหลกัประกนักบั Huang Ming Japan Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ทางออ้มของบริษทั เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืน อตัราดอกเบ้ียและเง่ือนไขตามขอ้ก าหนดในสัญญา โดย
บริษทัมียอดเงินใหกู้ย้มืคงเหลือเป็นจ านวน 2,024 ลา้นเยน (เทียบเท่าจ านวนเงิน 570 ลา้นบาท) 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาเงินใหกู้ย้มืโดยไม่มีหลกัประกนักบั บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี(ปราจีนบุรี) จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของบริษทั เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืน อตัราดอกเบ้ีย และเง่ือนไขตามขอ้ก าหนดในสัญญา 
โดยบริษทัมียอดเงินใหกู้ย้มืคงเหลือเป็นจ านวน 260 ลา้นบาท 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาเงินให้กูย้ืมโดยไม่มีหลกัประกนักบั บริษทั ลมลิกอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เงินให้
กูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืน อตัราดอกเบ้ีย และเง่ือนไขตามขอ้ก าหนดในสัญญา โดยบริษทัมียอดเงินให้กูย้ืม
คงเหลือเป็นจ านวน 75 ลา้นบาท 
 
สัญญาค า้ประกนั 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาให้การค ้าประกนักบั BCPG Engineering Company ตามเง่ือนไขสัญญาการปฏิบติังานและการ
บ ารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ท่ี  BCPG Engineering Company มีกับ Tarumizu Solar 
Solutions Godo Kaisha ในกรณีท่ี BCPG Engineering Company ท าให้เกิดความเสียหายต่อสินทรัพยใ์นโรงไฟฟ้า
ของ Tarumizu Solar Solutions Godo Kaisha และไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายดงักล่าวได ้สัญญาค ้าประกนัดงักล่าว
มีวงเงินค ้าประกนัรายปี ปีละ 28.02 ลา้นเยน และมีภาระการค ้าประกนัผูกพนัตลอดอายุสัญญาการปฏิบติังานและ
การบ ารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตยเ์ท่ากบั 280.20 ลา้นเยน ทั้งน้ีเง่ือนไขในสัญญากูย้ืมเงิน
ระหว่าง Tarumizu Solar Solutions Godo Kaisha กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นก าหนดให้บริษทั
ใหญ่มีหนา้ท่ีค  ้าประกนัค่าความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
บริษทัไดล้งนามสญัญา Amendment and Restatement and Novation Agreement (Sponsor Support Agreement) เพื่อ
เปล่ียนผูใ้หก้ารสนบัสนุนวงเงินในสัญญา Sponsor Support Agreement แก่ บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ีจ ากดั 
จากบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยมีวงเงินรวมจ านวน 700 ลา้นบาท โดยบริษทัเป็นผูค้  ้าประกนั
วงเงินตามสญัญาดงักล่าว 
 
 
 

 
 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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5 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 7  188  -  - 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 1,127,720  276,545  13,991  14,837 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 1,784,429  1,727,250  225,051  190,861 
รวม 2,912,156  2,003,983  239,042  205,698 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางออ้มมีเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้
จ านวน 172.29 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560 : 236.41 ล้านบาท) จากการท าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับสถาบัน
การเงินหลายแห่งซ่ึงมีขอ้ก าหนดใหบ้ริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวตอ้งท าการขออนุญาตสถาบนัการเงิน
ในการเบิกใชเ้งินฝากท่ีมีขอ้จ ากดั 
 

6 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 
กิจการอ่ืน  537,036  507,243  128,969  117,217 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  -  -  -  - 
สุทธิ  537,036  507,243  128,969  117,217 

 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับ 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน - 
  

- 
 

- 
  

- 
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน -  -  -  - 

 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
กจิกำรอ่ืน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 537,036  507,243  128,969  117,217 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ    -  -  -  - 
สุทธิ 537,036  507,243  128,969  117,217 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 20 วนั ถึง 30 วนั 

 
7 ลูกหนีอ่ื้น 

 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหต ุ 2561  2560  2561  2560 

ส่วนทีห่มุนเวยีน  (พันบาท) 
กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 4 1,246  6,029  79,978  173,509 
         

กจิกำรอ่ืน         
ดอกเบ้ียคา้งรับ  3,194  280  444  75 
เบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้  4,950  5,421  672  - 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร  136,190  145,331  2,127  - 
อ่ืน ๆ  54,065  25,654  24,406  10,253 
รวม  199,645  182,715  107,627  183,837 

         
 
 
 
 

        



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหต ุ 2561  2560  2561  2560 

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวียน  (พันบาท) 
กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 4 -  -  195,192  - 
         

กจิกำรอ่ืน         
เงินมดัจ าค่าเคร่ืองจกัร  103,032  -  -  - 
รวม  103,032  -  195,192  - 

 
8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 6,353,336  6,353,336 
เพิ่มข้ึน 236,459  - 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน  6,589,795  6,353,336 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  
สดัส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  

 
ราคาทุน  

 
การดอ้ยค่า  

 
ราคาทุน-สุทธิ 

 เงินปันผลรับส าหรับงวดเกา้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 
 2561 2560 2561 2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทัย่อย                     
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ีจ ากดั 100 100 1,800,000 1,800,000  1,930,500  1,930,500  -  -  1,930,500  1,930,500  477,900  464,400 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี 
   (ปราจีนบุรี) จ  ากดั 100 100 1,400,000 1,400,000  1,429,785 

 
1,429,785  - 

 
-  1,429,785 

 
1,429,785  262,500 

 
228,200 

บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี 
   (ชยัภูมิ1) จ  ากดั 100 100 705,000 705,000  720,545 

 
720,545  - 

 
-  720,545 

 
720,545  126,750 

 
134,550 

บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี 
   (บุรีรัมย)์ จ  ากดั 100 100 755,000 755,000  771,063 

 
771,063  - 

 
-  771,063 

 
771,063  125,708 

 
132,503 

บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี 
   (บุรีรัมย1์) จ  ากดั 100 100 765,000 765,000  781,275 

 
781,275  - 

 
-  781,275 

 
781,275  121,635 

 
127,372 

บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี 
   (นครราชสีมา) จ  ากดั 100 100 684,100 684,100  700,169 

 
700,169  - 

 
-  700,169 

 
700,169  123,880 

 
131,100 

BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. 100 100 - -  -  -  -  -  -  -  -  - 
บริษทั บีซีพีจี ไบโอเพาเวอร์ 1 จ  ากดั 100 100 15,000 15,000  14,999  14,999  -  -  14,999  14,999  -  - 
บริษทั บีซีพีจี ไบโอเพาเวอร์ 2 จ  ากดั 100 100 5,000 5,000  5,000  5,000  -  -  5,000  5,000  -  - 
บริษทั ลมลิกอร์ จ  ากดั 100 - 250,000 -  236,459  -  -  -  236,459  -  -  - 
รวม      6,589,795  6,353,336  -  -  6,589,795  6,353,336  1,238,373  1,218,125 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้ BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. ซ่ึงด าเนินธุรกิจในประเทศสิงคโปร์
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เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษัทได้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดก าลังการผลิตติดตั้ ง 10  
เมกะวตัต์ซ่ึงอยู่ระหว่างการพฒันาและก่อสร้าง ท่ีอ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยการซ้ือหุ้นร้อยละ 
100 ของ บริษทั ลมลิกอร์ จ ากดั ทั้งน้ีบริษทั ไดช้ าระเงินตามเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขายหุ้นและไดรั้บโอนหุ้นของ 
บริษทั ลมลิกอร์ จ ากดั เรียบร้อยแลว้เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 236.46 ลา้นบาท  
 
ผูบ้ริหารเช่ือว่าการซ้ือธุรกิจน้ีจะท าให้กลุ่มบริษทัสามารถขยายการลงทุน พฒันา และบริหารโรงไฟฟ้าพลงังาน
สะอาดในประเทศไทย เพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีดีใหแ้ก่บริษทัต่อไป 
 

9 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

วนัที ่30 กนัยายน หมายเหต ุ 2561  2560  2561  2560 

    (ปรับปรุงใหม่)     
  (พันบาท) 

บริษัทร่วมทำงอ้อม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม ตามท่ี
รายงานไวเ้ดิม 

  
13,529,716 

  
- 

  
11,956,425 

  
- 

รายการปรับปรุง 3 (241,932)  -  -  - 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม ปรับปรุงใหม่  13,287,784  -  11,956,425  - 
เพิ่มข้ึน  -  12,881,676  -  11,956,425 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 
ในบริษทัร่วม 

 
201,641  84,814 

  
- 

  
- 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 
17,588  (18,451) 

  
- 

  
- 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน  (10,125)  (39,813)  -  - 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน  13,496,888  12,908,226  11,956,425  11,956,425 

 
 
 
 
 

 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 และเงินปันผลรับส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม 
 สดัส่วนความเป็น 

เจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
 

มูลคา่ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
  

การดอ้ยคา่ 
  

ส่วนไดเ้สีย-สุทธิ 
 เงินปันผลรับส าหรับงวด

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
             (ปรับปรุงใหม่)      (ปรับปรุงใหม่)    
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วมทางตรง                         
Star Energy Group 

Holdings Pte. Ltd. 33.33 
  

33.33 
 
28,236,600 

 
28,236,600 

 
11,956,425 

 
11,956,425 

 
12,293,075 

 
12,102,654 

 
- 

 
- 

 
12,293,075 

 
12,102,654 

 
- 

 
- 

                            

บริษทัร่วมทางอ้อม                            
PetroWind Energy Inc. 40.00  40.00  894,790  894,790  921,573  921,573  1,203,813  1,185,130  -  -  1,203,813  1,185,130  -  - 

         12,877,998  12,877,998  13,496,888  13,287,784  -  -  13,496,888  13,287,784  -  - 

 
กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
  

การดอ้ยค่า 
  

ราคาทุน-สุทธิ 
 เงินปันผลรับส าหรับงวด

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 (ร้อยละ)      (พันบาท)         

บริษทัร่วมทางตรง                        
Star Energy 
Group Holdings 
Pte. Ltd. 33.33  33.33  28,236,600  28,236,600  11,956,425  11,956,425  -  -  11,956,425  11,956,425  -  - 

         11,956,425  11,956,425  -  -  11,956,425  11,956,425  -  - 
 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 
 
 
 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 
การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มี
ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม 
 2561  2560 

  
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

  
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
ท่ีดิน 101,309  -  42,673  (85,919) 
อาคาร 17,231  (3,376)  18,209  - 
ส่วนปรับปรุงท่ีดินและระบบสาธารณูปโภค 28,112  (32,090)  72,957  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 554,499  (2,103,452)  1,345,272  - 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 6,764  (138)  20,760  (140) 
ยานพาหนะ 3,587  -  2,520  - 
งานระหวา่งก่อสร้าง 1,233,189  (603,939)  345,322  (1,432,535) 
รวม 1,944,691  (2,742,995)  1,847,713  (1,518,594) 

 
การค า้ประกนั 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัมูลค่าตามบญัชีจ านวน 10,542.57 ลา้น
บาท (31 ธันวาคม 2560: 12,639.71 ล้านบาท) ไดจ้ดทะเบียนเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การจ าหน่ายสินทรัพย์เข้ากองทุนโครงสร้างพืน้ฐาน 
 
วนัท่ี 28 กนัยายน 2561 บริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั ไดแ้ก่ Nikaho PV Godo Kaisha และ Nagi PV Godo Kaisha 
ไดจ้ าหน่ายสินทรัพยป์ระเภทโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ 
โครงการ Nikaho และ โครงการ Nagi ตามล าดับ ขนาดก าลังการผลิตรวม 27.6 เมกะวตัต์ ให้แก่กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานในประเทศญ่ีปุ่น  Bangchak Solar yield-co Godo Kaisha โดยไดรั้บเงินจากการขายทั้งส้ิน 10,388 
ลา้นเยน (เทียบเท่าจ านวนเงิน 3,046 ลา้นบาท) ทั้งน้ี กองทุนดงักล่าวไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งในการร่วม
ลงทุนหรือร่วมบริหารกองทุนแต่อยา่งใด บริษทัรับรู้ก าไรจาการขายสินทรัพยป์ระเภทโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่นดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนรวมจ านวน 2,710 ลา้นเยน (เทียบเท่าจ านวนเงิน 795 ลา้น
บาท) และไดบ้นัทึกภาษีท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 
 
จากการขายสินทรัพยด์งักล่าว บริษทัไดล้งนาม Sponsor Support Letter แก่กองทุนจดัตั้งใหม่ เพื่อให้การยินยอม
ตามข้อผูกพันในสัญญาซ้ือขายสินทรัพย์แก่ Nikaho PV Godo Kaisha และ Nagi PV Godo Kaisha  โดยบริษัท 
ยินยอมตามขอ้ผูกพนัในสัญญาซ้ือขายสินทรัพยว์่าดว้ยเร่ือง Representation & Warranties ซ่ึงเป็นการรับรองการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาท่ีตอ้งท าให้สมบูรณ์ โดยจ ากดัวงเงินการชดเชยไวไ้ม่เกิน 15% ของมูลค่าการขายสินทรัพย ์
หรือคิดเป็นประมาณ 1,725 ลา้นเยน (เทียบเท่าจ านวนเงิน 506 ลา้นบาท)  และจ ากดัระยะเวลาการผกูพนัไม่เกิน 12 
เดือน นับจากวนัท่ีสัญญาซ้ือขายมีผลบงัคบัใช้  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัประเมินแลว้ว่า ยงัไม่มีการผิด
เง่ือนไขแต่อยา่งใด 
 
บริษทัย่อยทางออ้มทั้ง 2 แห่งไดน้ าเงินส่วนหน่ึงท่ีไดรั้บจากการขาย ช าระคืนหน้ีจากสถาบนัการเงินในประเทศ
ญ่ีปุ่น จ านวนรวม 6,932 ลา้นเยน (เทียบเท่าจ านวนเงิน 2,032 ลา้นบาท) 

 
นอกจากน้ี BCPG Engineering ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษทัได้ท าสัญญา Operation & Maintenance กับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานดงักล่าว โดย BCPG Engineering เป็นผูด้  าเนินการและให้บริการซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยท์ั้ง 2 แห่ง สญัญามีระยะเวลา 5 ปี ค่าบริการเป็นไปตามท่ีก าหนดในสญัญา 
 
 
 
 
 
 

 
 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
ท่ีดิน -  -  21,549  (21,549) 
อาคาร 14,468  -  -  - 
ส่วนปรับปรุงท่ีดินและระบบสาธารณูปโภค 24,440  -  998  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 301,987  -  417  - 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 6,547  (138)  6,804  (140) 
ยานพาหนะ 818  -  305  - 
งานระหวา่งก่อสร้าง 338,484  (347,310)  25,368  (5,901) 
รวม 686,744  (347,448)  55,441  (27,590) 
 

การค า้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของบริษทัมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 2,840.32 ลา้นบาท  
(31 ธันวาคม 2560: 2,939.43 ล้านบาท) ไดจ้ดทะเบียนเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เจ้ำหนีอ่ื้น 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 หมายเหต ุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 4 3,878  2,851  3,555  2,529 
         

กจิการอ่ืน         
เจา้หน้ีอ่ืน  115,096  71,566  51,979  48,959 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  113,156  28,522  104,528  2,784 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  106,375  100,804  54,316  30,468 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร  32,282  25,917  2,566  6,844 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน  14,444  3,559  11,808  1,048 
รวม  385,231  233,219  228,752  92,632 
 

12 ทุนเรือนหุ้น 
 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด มูลค่าหุน้ 2561  2560 

วนัที ่30 กนัยายน ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 

ทุนจดทะเบยีน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 5 2,000,000  10,000,000  2,000,000  10,000,000 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน         
- หุ้นสำมัญ 5 2,000,000  10,000,000  2,000,000  10,000,000 

ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 5 1,992,304  9,961,521  1,990,000  9,950,000 
ออกหุน้ใหม่ 5 4,445  22,225  2,120  10,599 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน          
- หุ้นสำมัญ 5 1,996,749  9,983,746  1,992,120  9,960,599 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญ 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหอ้อกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
(โครงการ BCPG ESOP warrant)  จ านวนไม่เกิน 10 ลา้นหน่วย ซ่ึงคิดเป็นหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรับการใช้
สิทธิจ านวนไม่เกิน 10 ลา้นหุน้ (ประมาณร้อยละ 0.50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั) โดยเป็น
โครงการ 5 ปี ทยอยใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นตามเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีก าหนด ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีผูใ้ชสิ้ทธิแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจ านวน 4.45 ลา้นหน่วย เป็นหุน้สามญั
จ านวน 4.45 ลา้นหุน้ 

 

13 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

ผูบ้ริหารเห็นว่ากลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ดงันั้นฝ่ายบริหาร
จึงพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว 
 

14 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด หมายเหต ุ 2561  2560  2561  2560 
วนัที ่30 กนัยายน  (พันบาท) 

รายไดค่้าพลงังานไฟฟ้า   375,191  370,573  59,627  49,931 
รายไดส่้วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า  454,484  483,365  119,968  124,857 
รายไดค่้าบริการ 4 -  -  10,500  10,500 
รวม  829,675  853,938  190,095  185,288 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด หมายเหต ุ 2561  2560  2561  2560 

วนัที ่30 กนัยายน  (พันบาท) 
รายไดค่้าพลงังานไฟฟ้า   1,068,488  1,054,559  156,727  144,480 
รายไดส่้วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า  1,436,519  1,486,951  363,145  371,020 
รายไดค่้าบริการ 4 -  -  31,500  31,500 
รวม  2,505,007  2,541,510  551,372  547,000 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ภำษเีงนิได้ 
 

การรับรู้ภาษีเงินไดค้  านวณจากรายได้ก่อนภาษีของงวดระหว่างกาลคูณกบัอตัราภาษีเงินได้ประจ าปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนกัท่ีคาดไวจ้ากการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหาร อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงของกลุ่มบริษทัแตกต่างจาก
อตัราภาษีเงินไดป้กติมีสาเหตุมาจากการท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัมีก าไรสุทธิในจ านวนท่ีเป็นสาระส าคญั ซ่ึงเกิดจาก
ธุรกรรมท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยก าไรสุทธิจากธุรกรรมดังกล่าวได้รับการลดหย่อนอตัราภาษีเงินได้
หรือไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้
 

16 ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ค านวณจาก
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดใน
แต่ละงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั แสดงการค านวณดงัน้ี  
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท/พันหุ้น) 

ก ำไรส ำหรับงวดทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ
ของบริษัท 1,139,273  196,007  383,182  214,204 

        
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 1,996,524  1,991,333  1,996,524  1,991,333 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกใหต้ามสิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 76 

 
288 

 
76 

 
288 

จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก  
(ขั้นพืน้ฐำน) 1,996,600 

 
1,991,621 

 
1,996,600 

 
1,991,621 

        

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บาท) 0.57  0.10  0.19  0.11 
 

 
 
 
 
 

 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท/พันหุ้น) 

ก ำไรส ำหรับงวดทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ
ของบริษัท 1,909,411  1,112,465  1,149,304  901,610 

        
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,992,304  1,990,000  1,992,304  1,990,000 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกใหต้ามสิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 2,634 

 
708 

 
2,634 

 
708 

จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก  
(ขั้นพืน้ฐำน) 1,994,938 

 
1,990,708 

 
1,994,938 

 
1,990,708 

        

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บาท) 0.96  0.56  0.58  0.45 
 

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 
 

ก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ค านวณจากก าไร 
ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละ
งวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท/พันหุ้น) 

ก ำไรส ำหรับงวดทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ
ของบริษัท (ขั้นพืน้ฐำน) 1,139,273  196,007  383,182  214,204 

        
จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  
    (ขั้นพื้นฐาน) 1,996,600 

 
1,991,621 

 
1,996,600 

 
1,991,621 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้ 306  2,949  306  2,949 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก  

(ปรับลด) 1,996,906 
 

1,994,570 
 

1,996,906 
 

1,994,570 
        

ก ำไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.57  0.10  0.19  0.11 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท/พันหุ้น) 

ก ำไรส ำหรับงวดทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ
ของบริษัท (ขั้นพืน้ฐำน) 1,909,411  1,112,465  1,149,304  901,610 

        
จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  
    (ขั้นพื้นฐาน) 1,994,938  1,990,708  1,994,938  1,990,708 
ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้ 1,410  994  1,410  994 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก  

(ปรับลด) 1,996,348  1,991,702  1,996,348  1,991,702 

        

ก ำไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.96  0.56  0.58  0.45 

 
17 เงนิปันผล 

 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
ประกอบการไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 เป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 319.48 
ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2561 

 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
ประกอบการไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 เป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 319.44 
ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลประกอบการปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.61 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,215.46 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัได้
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.45 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท 
เป็นเงินจ านวน 319.09 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 
 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
ประกอบการไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 เป็นเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 298.82 
ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 22 กนัยายน 2560 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
ประกอบการไตรมาสท่ี 1 ปี 2560 เป็นเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 298.70 
ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 26 มิถุนายน 2560 

 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลประกอบการปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.69 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,373.10 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัได้
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.54 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท 
เป็นเงินจ านวน 298.50 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 
 

18 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
ค่าบริหารจดัการโครงการ 1,650  -  -  - 
อาคาร อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 1,840,065  43,605  20,583  2,480 
รวม 1,841,715  43,605  20,583  2,480 
        

จ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทัง้ส้ิน 
ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานทีบ่อกเลกิไม่ได้    

 

   
ภายในหน่ึงปี 7,309  5,363  5,948  3,958 
หลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 25,646  21,934  16,489  13,440 
หลงัจาก 5 ปี 51,733  59,907  16,486  21,163 
รวม 84,688  87,204  38,923  38,561 

 
    

 

   



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 81,097  105,097  61,097  85,097 
รวม 81,097  105,097  61,097  85,097 

 
สัญญาแลกเปลีย่นสกลุเงิน 
 

กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน โดยท าสัญญาซ้ือสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นจ านวน 11.60 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา ดว้ยสกลุเงินบาทเป็นจ านวน 334.02 ลา้นบาท สัญญาส้ินสุดในปี 2573 โดยคู่สัญญามีขอ้ตกลง
จะจ่ายช าระดอกเบ้ียและเงินตน้ระหวา่งกนัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 

สัญญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบีย้ 
 

กลุ่มบริษทัได้ท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียส าหรับเงินกู้ยืมจากธนาคารจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ร้อยละ  
3M TIBOR+180BPS ต่อปี เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 2.94 ต่อปี จ านวนเงินตน้ 2,577.42 ลา้นเยน โดยครบ
ก าหนดทุก ๆ 3 เดือน สญัญาส้ินสุดปี 2565  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินระหว่างกาลปี 2561 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบ ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงิน
ระหวา่งกาลปี 2561 
 

 2560 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท 
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท 
ใหม่ 

 
 
 

 
จดั

ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            

   ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560            
เจา้หน้ีอ่ืน 229,659  3,560  233,219  91,584  1,048  92,632 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 3,560  (3,560)  -  1,048  (1,048)  - 

   -      -   

            

งบก าไรขาดทุน            

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด            

วนัที ่30 กนัยายน 2560            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 179,441  527  179,968  126,820  -  126,820 
ขาดทุนจากการจ าหน่าย   
สินทรัพย ์

 
527 

  
(527) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

   -      -   

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
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