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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) 
 

ความเห็น 
 

ข้าพเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
(“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะ
กิจการ งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ  
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค  
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของข้าพเจา้ 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม
ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ  ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน  
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี
ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

การประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วมในประเทศอินโดนีเซีย 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ก) และ 4 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ไดต้รวจสอบเร่ืองดงักล่าวอยา่งไร 
ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วมใน
ประเทศอินโดนีเซียซ่ึงด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน 
ความร้อนใตพิ้ภพท่ีไดม้าในระหวา่งปี 2560 เสร็จส้ิน 
 
เน่ืองจากความมีสาระส าคัญของรายการและเก่ียวข้องกับ 
การใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัและมีความซับซ้อนในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรม ขา้พเจา้จึงเห็นว่าเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

- สอบถามผูบ้ริหารและท าความเขา้ใจขั้นตอนการก าหนด
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าท่ีจดัท าข้ึนโดย
ผูบ้ริหาร 

- อ่านสัญญาซ้ือขายหุ้นและประเมินความเหมาะสมของ
การระบุสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ  

-  ประเมินความเป็นอิสระและความรู้ความสามารถของ 
ผูป้ระเมินราคาอิสระ 

- ใ ช้ ผู ้ เ ช่ี ย ว ช าญ ด้ า น ก า ร ป ร ะ เมิ น ร า ค า ข อ ง 
เคพีเอ็มจี ในการประเมินความเหมาะสมของวิธีการ
ประเมิน มูลค่าและค่าตัวแปรทางการเงิน ท่ี ใช้ใน 
การก าหนดอตัราคิดลดของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

- ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติท่ีส าคญัในการ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยอา้งอิงจากขอ้มูลทั้งภายใน
และภายนอก และทดสอบการค านวณ  

- พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ฌ) และ 10 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ไดต้รวจสอบเร่ืองดงักล่าวอยา่งไร 
บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในประเทศอินโดนีเซียซ่ึงมี
ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น ความผันผวน 
ทางเศรษฐกิจ การเมือง ข้อกฎหมายต่าง ๆ ดังนั้ น  จึงมี 
ความเส่ียงท่ีผลการด าเนินงานและการลงทุนอาจไม่เป็นไป
ตามความคาดการณ์และประมาณการแรกเร่ิมอย่างมี
นยัส าคญั และอาจส่งผลให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์ง
กว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนซ่ึงอาจท าให้เกิดผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่า 
 

เน่ืองจากความมีสาระส าคญัของรายการ การใชดุ้ลยพินิจท่ี
ส าคัญของผูบ้ริหารและมีความซับซ้อนในการประมาณ 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงใช้
วิธีประมาณการจากกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั ขา้พเจา้จึงเห็นวา่เร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ือง
ส าคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

- ท าความเขา้ใจแผนการด าเนินงาน กระบวนการการระบุ

ข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า กระบวนการการทดสอบการ 

ดอ้ยค่าและทดสอบการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน

ท่ีจดัท าโดยผูบ้ริหาร  

- ทดสอบข้อสมมติท่ีส าคัญท่ีสนับสนุนการประมาณ 

การของผูบ้ริหารโดยอา้งอิงจากขอ้มูลภายในและขอ้มูล

ภายนอกรวมถึงการวิเคราะห์แนวโนม้ในอดีตท่ีผา่นมา  

- ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและ
ค่าตวัแปรทางการเงินท่ีใชใ้นการก าหนดอตัราคิดลด  

- พิ จารณาความเพี ยงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 การประเมินมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการในประเทศอินโดนีเซีย
ท่ีไดม้าเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2560 ไดด้ าเนินการเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2561 ตวัเลขเปรียบเทียบท่ีน ามาแสดงน้ีน ามา
จากงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ ณ วนัท่ี และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และหลงัจากปรับปรุงรายการตามท่ีได้
อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 

ข้อมลูอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให ้
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอใหท้ าการแกไ้ข 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือ 
ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

•      ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือ
เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับ 
การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรง
ตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

•      ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์  แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ 
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

•      ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

•      สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไร 
ก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยุดการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 

•      ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง 
การเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้
มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

•   ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว  ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 
ข้าพเจา้ได้ให้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับ 
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือ
ว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนั
ไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 

 

(วยัวฒัน ์กอสมานชยักิจ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

เลขทะเบียน 6333  

  
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  
กรุงเทพมหานคร  
20 กมุภาพนัธ์ 2562 



บริษทั บซีีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 2,425,311,808      2,003,983,515      194,467,866         205,697,788         

ลูกหนีการคา้ 7 523,816,182         507,242,620         130,478,381         117,217,387         

เงินปันผลคา้งรับ 5 -                        -                        -                        92,400,000           

ลูกหนีอืน 5, 8 222,935,898         182,714,516         110,784,069         183,837,465         

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 -                        -                        255,000,000         -                        

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั

   ทีถึงกาํหนดชาํระในหนึงปี 5 -                        -                        1,240,138,310      -                        

สินทรัพยภ์าษเีงินไดข้องงวดปัจจุบนั 3,177,760             2,977,199             3,075,799             2,840,208             

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,175,241,648      2,696,917,850      1,933,944,425      601,992,848         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5, 9 -                        -                        6,589,795,478      6,353,336,375      

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 4, 10 13,500,703,702    13,287,784,919    11,956,425,502    11,956,425,502    

ลูกหนีอืน 5, 8 103,032,263         -                        231,318,955         -                        

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 -                        -                        3,883,174,097      4,463,764,713      

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 12,945,349,357    13,890,324,481    3,194,989,216      2,983,038,304      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 1,765,576,832      1,892,266,769      72,790,767           56,824,554           

สินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชี 148,123                9,861,766             -                        9,737,577             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 67,824,478           80,140,466           2,863,197             1,714,500             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 28,382,634,755    29,160,378,401    25,931,357,212    25,824,841,525    

รวมสินทรัพย์ 31,557,876,403    31,857,296,251    27,865,301,637    26,426,834,373    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั บซีีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีอืน 5, 13 337,853,393         233,219,468         89,414,455           92,632,026           

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 14 250,000,000         88,883,931           250,000,000         -                        

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระในหนึงปี 14 1,270,576,044      1,326,354,784      1,063,514,728      1,017,430,714      

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 96,009,024           5,899,509             -                        -                        

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,954,438,461      1,654,357,692      1,402,929,183      1,110,062,740      

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 -                        -                        500,000,000         -                        

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 14,046,590,896    15,613,152,350    12,464,553,892    11,960,977,806    

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 362,224,308         412,594,378         3,352,443             -                        

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีน

    สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 13,803,566           13,227,736           9,129,812             4,203,912             

ประมาณการหนีสินสาํหรับ

    ตน้ทุนในการรือถอน 32,702,441           32,827,078           -                        -                        

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 5,873,076             4,135,304             5,873,075             4,135,304             

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 14,461,194,287    16,075,936,846    12,982,909,222    11,969,317,022    

รวมหนีสิน 16,415,632,748    17,730,294,538    14,385,838,405    13,079,379,762    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั บซีีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 15

   ทุนจดทะเบียน 10,000,000,000    10,000,000,000    10,000,000,000    10,000,000,000    

   ทุนทีออกและชาํระแลว้    9,984,137,300      9,961,521,535      9,984,137,300      9,961,521,535      

ส่วนเกินมูลคา่หุน้

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 16 2,902,544,754      2,849,332,559      2,902,544,754      2,849,332,559      

ส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างธุรกิจ

   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 16 41,025,877           41,025,877           -                        -                        

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญั 16 11,890,726           27,224,284           11,890,726           27,224,284           

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

       ทุนสาํรองตามกฎหมาย 16 226,935,419         159,463,298         226,935,419         159,463,298         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,959,092,292      1,075,615,025      353,955,033         349,912,935         

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 16,470,333           12,672,181           -                        -                        

รวมส่วนของบริษทัใหญ่  15,142,096,701    14,126,854,759    13,479,463,232    13,347,454,611    

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 146,954                146,954                -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  15,142,243,655    14,127,001,713    13,479,463,232    13,347,454,611    

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31,557,876,403    31,857,296,251    27,865,301,637    26,426,834,373    

          

                  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

          (นายพิชัย ชุณหวชิร) (นายบัณฑิต สะเพียรชัย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

9



บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 5, 18, 25 3,320,322,723       3,322,481,229       755,112,708          733,761,049          

รายไดด้อกเบียและเงินปันผล 5, 19 4,768,722              40,940,605            1,678,563,404       1,741,481,270       

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ -                        72,440,984            -                        69,430,433            

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ -                        42,729,195            6,043                     8,392                     

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยเ์ขา้กองทุน

   โครงสร้างพนืฐาน 11 792,959,362          -                        -                        -                        

รายไดอ้นื 5 111,763,466          161,328,524          570,897                 1,710,128              

รวมรายได้ 4,229,814,273       3,639,920,537       2,434,253,052       2,546,391,272       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 5 969,076,264          968,472,025          251,652,258          247,116,454          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5, 20 591,443,110          658,882,465          353,696,650          416,697,061          

ขาดทุนจากสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -                        304,188,178          -                        304,188,178          

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 27,618,908            -                        53,011,258            -                        

ตน้ทุนทางการเงิน 5, 23 520,569,740          436,052,229          413,252,892          300,452,808          

รวมค่าใช้จ่าย 2,108,708,022       2,367,594,897       1,071,613,058       1,268,454,501       

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 203,693,398          507,502,911          -                        -                        

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 2,324,799,649       1,779,828,551       1,362,639,994       1,277,936,771       

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 24 105,571,385          5,609,460              13,197,569            (505,881)               

กาํไรสําหรับปี 2,219,228,264       1,774,219,091       1,349,442,425       1,278,442,652       

การแบ่งปันกาํไร

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,219,228,264       1,774,219,091       1,349,442,425       1,278,442,652       

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                        -                        -                        -                        

กาํไรสําหรับปี 2,219,228,264       1,774,219,091       1,349,442,425       1,278,442,652       

กาํไรต่อหุ้น 26

   กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 1.11                       0.89                       0.68                       0.64                       

   กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 1.11                       0.89                       0.67                       0.64                       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

10



บริษัท บีซีพจีี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

2561 2560 2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรสําหรับปี 2,219,228,264         1,774,219,091         1,349,442,425         1,278,442,652         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ในกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

หน่วยงานต่างประเทศ (24,222,134)             (16,236,049)             -                           -                           

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไร

หรือขาดทุนในภายหลงั (24,222,134)             (16,236,049)             -                           -                           

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ในกําไร

หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ

ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 9,219,134                 -                           (430,196)                  -                           

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม 28,020,286              (20,005,900)             -                           -                           

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั 37,239,420              (20,005,900)             (430,196)                  -                           

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 13,017,286              (36,241,949)             (430,196)                  -                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,232,245,550         1,737,977,142         1,349,012,229         1,278,442,652         

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

 ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,232,245,550         1,737,977,142         1,349,012,229         1,278,442,652         

 ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                           -                           -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,232,245,550         1,737,977,142         1,349,012,229         1,278,442,652         

ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท) 

(นายพิชัย ชุณหวชิร) (นายบัณฑิต สะเพียรชัย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

11



บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

ทุนสาํรองตาม

กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

 

การแปลงค่า

หน่วยงาน

ต่างประเทศ

ส่วนแบ่งกาํไร 

(ขาดทุน) 

เบ็ดเสร็จอืน

ในบริษทัร่วม

รวม

องคป์ระกอบ

อืนของส่วน

ของผูถื้อหุน้

รวมส่วนของผูถื้อ

หุน้ของบริษทัใหญ่ รวมส่วนของผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2560 9,950,000,000     2,820,904,051      41,025,877     -                  95,537,415       560,183,035          48,914,130      -                   48,914,130            13,516,564,508     146,954     13,516,711,462       

รายการกบัผู้เป็นผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 15, 16 11,521,535          28,428,508           -                  (12,593,430)    -                    -                        -                   -                   -                         27,356,613            -             27,356,613              

   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 15 -                      -                        -                  39,817,714     -                    -                        -                   -                   -                         39,817,714            -             39,817,714              

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 27 -                      -                        -                  -                  -                    (1,194,861,218)     -                   -                   -                         (1,194,861,218)      -             (1,194,861,218)        

รวมรายการกบัผู้เป็นผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 11,521,535          28,428,508           -                  27,224,284     -                    (1,194,861,218)     -                   -                   -                         (1,127,686,891)      -             (1,127,686,891)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร - ปรับปรุงใหม่ -                      -                        -                  -                  -                    1,774,219,091       -                   -                   -                         1,774,219,091       -             1,774,219,091         

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน -                      -                        -                  -                  -                    -                        (16,236,049)     (20,005,900)     (36,241,949)           (36,241,949)           -             (36,241,949)             

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - ปรับปรุงใหม่ -                      -                        -                  -                  -                    1,774,219,091       (16,236,049)     (20,005,900)     (36,241,949)           1,737,977,142       -             1,737,977,142         

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 16 -                      -                        -                  -                  63,925,883       (63,925,883)          -                   -                   -                         -                         -             -                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 9,961,521,535     2,849,332,559      41,025,877     27,224,284     159,463,298     1,075,615,025       32,678,081      (20,005,900)     12,672,181            14,126,854,759     146,954     14,127,001,713       

(บาท)

งบการเงินรวม 

ทุนเรือนหุน้ที

ออกและชาํระแลว้

ส่วนเกินมูลค่า

หุน้สามญั

ส่วนเกินทุน

จากการจดั

โครงสร้าง

ธุรกิจภายใต้

การควบคุม

เดียวกนั

ใบสาํคญั

แสดงสิทธิที

จะซือหุน้สามญั

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของ

ส่วนได้

เสียทีไม่มี

อาํนาจ

ควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

ทุนสาํรองตาม

กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

 

การแปลงค่า

หน่วยงาน

ต่างประเทศ

ส่วนแบ่งกาํไร 

(ขาดทุน) 

เบ็ดเสร็จอืน

ในบริษทัร่วม

รวม

องคป์ระกอบ

อืนของส่วน

ของผูถื้อหุน้

รวมส่วนของผูถื้อ

หุน้ของบริษทัใหญ่ รวมส่วนของผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 - ตามทีรายงานปีก่อน 9,961,521,535     2,849,332,559      41,025,877     27,224,284     159,463,298     1,317,546,653       32,678,081      (20,005,900)     12,672,181            14,368,786,387     146,954     14,368,933,341       

ผลกระทบจากการประเมินมูลค่ายติุธรรม

   จากการซือเงินลงทุน 4 -                      -                        -                  -                  -                    (241,931,628)        -                   -                   -                         (241,931,628)         -             (241,931,628)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 - ปรับปรุงใหม่ 9,961,521,535     2,849,332,559      41,025,877     27,224,284     159,463,298     1,075,615,025       32,678,081      (20,005,900)     12,672,181            14,126,854,759     146,954     14,127,001,713       

รายการกบัผู้เป็นผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 15, 16 22,615,765          53,212,195           -                  (22,230,466)    -                    -                        -                   -                   -                         53,597,494            -             53,597,494              

   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 15 -                      -                        -                  6,896,908       -                    -                        -                   -                   -                         6,896,908              -             6,896,908                

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 27 -                      -                        -                  -                  -                    (1,277,498,010)     -                   -                   -                         (1,277,498,010)      -             (1,277,498,010)        

รวมรายการกบัผู้เป็นผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 22,615,765          53,212,195           -                  (15,333,558)    -                    (1,277,498,010)     -                   -                   -                         (1,217,003,608)      -             (1,217,003,608)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร -                      -                        -                  -                  -                    2,219,228,264       -                   -                   -                         2,219,228,264       -             2,219,228,264         

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน -                      -                        -                  -                  -                    9,219,134              (24,222,134)     28,020,286       3,798,152              13,017,286            -             13,017,286              

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                      -                        -                  -                  -                    2,228,447,398       (24,222,134)     28,020,286       3,798,152              2,232,245,550       -             2,232,245,550         

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 16 -                      -                        -                  -                  67,472,121       (67,472,121)          -                   -                   -                         -                         -             -                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 9,984,137,300     2,902,544,754      41,025,877     11,890,726     226,935,419     1,959,092,292       8,455,947        8,014,386         16,470,333            15,142,096,701     146,954     15,142,243,655       

(บาท)

งบการเงินรวม 

ทุนเรือนหุน้ที

ออกและชาํระแลว้

ส่วนเกินมูลค่า

หุน้สามญั

ส่วนเกินทุน

จากการจดั

โครงสร้าง

ธุรกิจภายใต้

การควบคุม

เดียวกนั

ใบสาํคญั

แสดงสิทธิที

จะซือหุน้สามญั

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของ

ส่วนได้

เสียทีไม่มี

อาํนาจ

ควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท บีซีพจีี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

รวมส่วนของ

ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560 9,950,000,000           2,820,904,051         -                           95,537,415              330,257,384            13,196,698,850       

รายการกบัผู้เป็นผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 15, 16 11,521,535                28,428,508              (12,593,430)            -                           -                           27,356,613              

   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 15 -                             -                           39,817,714              -                           -                           39,817,714              

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 27 -                             -                           -                           -                           (1,194,861,218)       (1,194,861,218)       

รวมรายการกบัผู้เป็นผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 11,521,535                28,428,508              27,224,284              -                           (1,194,861,218)       (1,127,686,891)       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร -                             -                           -                           -                           1,278,442,652         1,278,442,652         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                             -                           -                           -                           -                           -                           

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                             -                           -                           -                           1,278,442,652         1,278,442,652         

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 16 -                             -                           -                           63,925,883              (63,925,883)            -                           

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 9,961,521,535           2,849,332,559         27,224,284              159,463,298            349,912,935            13,347,454,611       

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

กาํไรสะสม

ทุนเรือนหุน้ทีออก

และชาํระแลว้

ส่วนเกิน

มูลค่าหุน้

ใบสาํคญัแสดง

สิทธิทีจะซือ

หุน้สามญั

ทุนสาํรองตาม

กฎหมาย

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท บีซีพจีี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

รวมส่วนของ

ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 9,961,521,535           2,849,332,559         27,224,284              159,463,298            349,912,935            13,347,454,611       

รายการกบัผู้เป็นผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 15, 16 22,615,765                53,212,195              (22,230,466)            -                           -                           53,597,494              

   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 15 -                             -                           6,896,908                -                           -                           6,896,908                

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 27 -                             -                           -                           -                           (1,277,498,010)       (1,277,498,010)       

รวมรายการกบัผู้เป็นผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 22,615,765                53,212,195              (15,333,558)            -                           (1,277,498,010)       (1,217,003,608)       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร -                             -                           -                           -                           1,349,442,425         1,349,442,425         

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                             -                           -                           -                           (430,196)                  (430,196)                  

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                             -                           -                           -                           1,349,012,229         1,349,012,229         

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 16 -                             -                           -                           67,472,121              (67,472,121)            -                           

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 9,984,137,300           2,902,544,754         11,890,726              226,935,419            353,955,033            13,479,463,232       

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

กาํไรสะสม

ทุนเรือนหุน้ทีออก

และชาํระแลว้

ส่วนเกิน

มูลค่าหุน้

ใบสาํคญัแสดง

สิทธิทีจะซือ

หุน้สามญั

ทุนสาํรองตาม

กฎหมาย

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท บีซีพีจี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

2561 2560 2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 2,219,228,264         1,774,219,091         1,349,442,425         1,278,442,652         

รายการปรับปรุง

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 105,571,385            5,609,460               13,197,569             (505,881)                 

ตน้ทุนทางการเงิน 520,569,740            436,052,229            413,252,892            300,452,808            

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 693,151,101            702,196,644            179,026,527            164,918,801            

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 62,370,281             55,184,657             85,926,500             60,266,420             

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 9,556,238               9,101,296               4,388,155               2,529,403               

การจา่ยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 6,896,908               39,817,714             6,896,908               39,817,714             

รายไดด้อกเบียและเงินปันผล (4,768,722)              (40,940,605)            (1,678,563,404)       (1,741,481,270)       

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิจากภาษี) (203,693,398)          (507,502,911)          -                          -                          

กลบัรายการประมาณการหนีสิน -                          (137,121,038)          -                          -                          

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (789,936,719)          (42,729,195)            (6,043)                     (8,392)                     

2,618,945,078         2,293,887,342         373,561,529            104,432,255            

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (16,258,248)            (22,481,737)            (13,260,994)            (479,673)                 

ลูกหนีอืน (37,063,589)            75,274,241             (9,318,573)              (9,459,299)              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 14,262,994             4,248,964               -                          -                          

เจา้หนีอืน (97,246,609)            6,865,195               (5,853,358)              47,574,568             

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 1,737,771               2,879,501               1,737,771               2,879,501               

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 2,484,377,397         2,360,673,506         346,866,375            144,947,352            

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (10,588,230)            (9,244,073)              (1,384,288)              (1,691,511)              

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากการดาํเนินงาน 2,473,789,167         2,351,429,433         345,482,087            143,255,841            

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท) 

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท บีซีพีจี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

2561 2560 2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 4,997,148               47,895,472             12,428,933             52,550,255             

เงินลงทุนชวัคราวลดลง -                          700,000,000            -                          700,000,000            

เงินปันผลรับ -                          -                          1,609,412,500         1,492,550,000         

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (1,391,074,383)       (836,475,543)          (384,119,016)          (44,584,208)            

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 137,850                  484,278,041            137,850                  10,841                    

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยเ์ขา้กองทุน

   โครงสร้างพืนฐาน 3,039,577,520         -                          -                          -                          

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (107,640,593)          (62,636,681)            (22,956,443)            (42,009,086)            

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                          -                          (255,000,000)          (126,216,924)          

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                          -                          (643,381,421)          (1,420,073,319)       

เงินสดจ่ายเพือการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (204,086,137)          (13,359,443,202)     (236,459,103)          (11,956,425,502)     

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 1,341,911,405         (13,026,381,913)     80,063,300             (11,344,197,943)     

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

ตน้ทุนทางการเงินจ่าย (500,662,943)          (455,739,690)          (395,992,692)          (310,233,492)          

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (1,277,498,010)       (1,493,350,838)       (1,277,498,010)       (1,493,350,838)       

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (89,741,775)            (88,214,444)            -                          -                          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 250,000,000            -                          250,000,000            -                          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,503,974,460         8,847,773,966         1,503,974,460         8,530,999,400         

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                          -                          500,000,000            -                          

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (3,339,447,204)       (1,475,581,480)       (1,072,298,460)       (1,104,988,105)       

เงินสดจ่ายเพือลดจาํนวนหนีสินซึงเกิดขึนจาก

   สญัญาเช่าการเงิน (190,802)                 -                          -                          -                          

เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 53,597,494             27,356,613             53,597,494             27,356,613             

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (3,399,968,780)       5,362,244,127         (438,217,208)          5,649,783,578         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน 415,731,792            (5,312,708,353)       (12,671,821)            (5,551,158,524)       

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและ

   รายการเทียบเท่าเงินสด 5,596,501               (44,467,773)            1,441,899               2,159,455               

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 421,328,293            (5,357,176,126)       (11,229,922)            (5,548,999,069)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 2,003,983,515         7,361,159,641         205,697,788            5,754,696,857         

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2,425,311,808         2,003,983,515         194,467,866            205,697,788            

(บาท) 

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
 

18 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
  

1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4  การซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วมและรายการปรับปรุงใหม่ 
5  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7  ลูกหน้ีการคา้ 
8  ลูกหน้ีอ่ืน 
9  เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
10  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
11  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
12  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
13  เจา้หน้ีอ่ืน 
14  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
15  ทุนเรือนหุน้ 
16  ส่วนเกินทุนและส ารอง 
17  ส่วนงานด าเนินงาน 
18  รายไดจ้ากการขายและบริการ 
19  รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 
20  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
21  ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
22  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
23  ตน้ทุนทางการเงิน 
24  ภาษีเงินได ้
25  สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
26  ก าไรต่อหุน้ 
27  เงินปันผล 
28  เคร่ืองมือทางการเงิน 
29  ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
30  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
 

19 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
  

31  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
32  การจดัประเภทรายการใหม่ 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2558 และ
มีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้ งอยู่เลขท่ี 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2559 
 

บริษทัใหญ่ในระหวา่งปีคือบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยแ์ละการลงทุนในธุรกิจ
พลงังานทางเลือก  
 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 และ 9 
 

2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง  

 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในบางเร่ือง การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
 

21 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัในปัจจุบนัและกลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัท างบการเงินก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 30 

 

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี 
 

(ค) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนยัส าคญัท่ีเป็นเหตุ
ให้ตอ้งมีการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภายในปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงได้
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 
หมายเหตุขอ้  10 การทดสอบการดอ้ยค่า เก่ียวกบัการใชข้อ้สมมติท่ีส าคญัในการประมาณมูล

ค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
หมายเหตุขอ้  3 (ฏ) การวดัมูลค่าภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้เก่ียวกบัขอ้

สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 
การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
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เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสงัเกตได)้ 
 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28 
 

3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

 

(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 
 

การรวมธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัย่อย)  ถูก
โอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 

วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุ
เก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
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ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึ้งรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพ่ือจ่ายช าระ
ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของผูถู้ก
ซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลใหส้ิ้นสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหวา่งกลุ่มบริษทัและผูถู้กซ้ือ ให้
ใชร้าคาท่ีต ่ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลค่าองคป์ระกอบนอกตลาด ไปหัก
จากส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแ้ละรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน 
 

หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ (โครงการทดแทน) เพ่ือแลกเปล่ียนกบัโครงการท่ีพนกังานของผู ้
ถูกซ้ือถืออยู่ (โครงการผูถู้กซ้ือ) ข้ึนอยู่กบัตน้ทุนบริการในอดีต  ผูซ้ื้อตอ้งวดัส่วนของโครงการทดแทนดว้ยมูลค่า
ตามราคาตลาดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงตอบแทนท่ีโอน  หากมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท างานในอนาคต ผลต่าง
ระหว่างมูลค่าซ่ึงรวมอยู่ในส่ิงตอบแทนท่ีโอนไป และ ราคาตลาดของโครงการทดแทน รับรู้เป็นผลตอบแทน
พนกังานภายหลงัการรวมธุรกิจ 
 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 

หากการบันทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ี 
การรวมธุรกิจเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพ่ือรายงาน มูลค่า
ประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพ่ิมเติมในระหวา่งช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า 
เพ่ือสะทอ้นผลของขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงขอ้มูล
ดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
 

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
 

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกันบันทึกบญัชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย โดยวิธีการ
ดงักล่าวผูซ้ื้อตอ้งรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธุรกิจท่ีถูกซ้ือดว้ยมูลค่าตามบญัชีของธุรกิจดงักล่าวตามงบการเงิน
รวมของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด ณ วนัท่ีเกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของธุรกิจท่ีถูกน ามา
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รวมดงักล่าวกบัค่าตอบแทนท่ีจ่ายรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัใน
ส่วนของผูถื้อหุ้น รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกโอนไปยงัก าไรสะสมเม่ือมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจท่ีซ้ือ
ดงักล่าวไป  
 
ผลการด าเนินงานของธุรกิจท่ีถูกซ้ือจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ื้อนับตั้ งแต่วนัท่ีต้นงวดของงบการเงิน
เปรียบเทียบหรือวนัท่ีธุรกิจเหล่านั้นอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า จนถึงวนัท่ีการ
ควบคุมส้ินสุด 
 

บริษัทย่อย 
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าใหเ้กิดผล
กระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ี
มีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มอี านาจควบคุม 
 

 ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า 
จากผูถู้กซ้ือ 
 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 

 

การสูญเสียการควบคุม  
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น ก าไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิม
ท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 
 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการ
ร่วมคา้ 
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บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว  การร่วมคา้
เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงาน
นั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึง
รวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทั
สูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั หรือการควบคุมร่วม 
 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการ
ท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มี
หลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
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หน่วยงานในต่างประเทศ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึน
จากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 

ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลง
ค่าท่ีถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 

เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนไดเ้สียทั้ งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุม ความมี
อิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญ หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องกับ
หน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจดัประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการ
จ าหน่าย หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปัน
สดัส่วนใหก้บัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้
เพียงบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมท่ีมีสาระส าคญัอยู ่กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอด
สะสมบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นก าไรหรือขาดทุน 
 

รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ใน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการ
จ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

 

(ค) ตราสารอนพุันธ์ 
 

ตราสารอนุพันธ์ได้ถูกน ามาใช้เพ่ือจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย ท่ีเกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสาร
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อนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือคา้ อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไข การก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือป้องกนัความ
เส่ียงถือเป็นรายการเพ่ือคา้ 
 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรียกและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง  
 

(จ) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

(ฉ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน ส่วน
การบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 

(ช) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม นอกจากน้ีตน้ทุนอาจรวมถึงก าไรหรือขาดทุนจากการป้องกนัความ
เส่ียงกระแสเงินสดจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงถูกโอนจากก าไรขาดทุน
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เบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่สามารถท างานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 

 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  

 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการขายสินทรัพยท่ี์ตี
ราคาใหม่ จ านวนเงินท่ีบนัทึกอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงัก าไรสะสม 

 

สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า หัก
ดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ
ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตาม
บญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
เกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
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ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี 
 

อาคาร 10 - 25 ปี 
ส่วนปรับปรุงท่ีดินและระบบสาธารณูปโภค 5 - 25 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 25 ปี 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 - 10  ปี 

 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนๆ 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจ ากดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 

ค่าตัดจ าหน่าย 
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน ์ 
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ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนส์ าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

ลิขสิทธ์ิการใชแ้ละตน้ทุนพฒันาโปรแกรมส าเร็จรูป 3 - 25  ปี 
สิทธิในการเช่ือมโยงระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 20 - 25 ปี 
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff 20 ปี 
สิทธิในการใชท่ี้ดิน 25 ปี 
 

วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ฌ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงิน
สดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  
 

การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินหมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงั  
และการเพ่ิมข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุก
วนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ
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เพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย 
เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ญ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด
หน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ฎ) เจ้าหนี้อื่น 
 

เจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฏ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 

การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจ าทุกๆ 3 ปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน ์ณ ตน้ปี 
โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการ
จ่ายช าระผลประโยชน ์ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก าไร
หรือขาดทุน 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
 

32 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ฐ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 

มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิแก่พนกังาน (ช าระดว้ยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อมๆ ไปกบั
การเพ่ิมข้ึนในส่วนของผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ย่างไม่มีเง่ือนไข  จ านวนท่ีรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายจะถูกปรับปรุงเพ่ือให้สะทอ้นถึงจ านวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง
และเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเดิมเคยรับรู้ตามจ านวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีเขา้
เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวข้องและเง่ือนไขการได้รับสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ณ วนัท่ีได้รับสิทธิ  
ส าหรับเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ
จะถูกวดัค่าเพ่ือใหส้ะทอ้นถึงเง่ือนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุงส าหรับผลต่างระหวา่งจ านวนท่ีคาดไวก้บัผลท่ีเกิดข้ึน
จริง 
 

(ฑ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ี มีต่อหน้ีสิน
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
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(ฒ) ทุนเรือนหุ้น 
 

หุ้นสามญั 
 

หุ้นสามญัจดัประเภทเป็นทุน ตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกหุ้นสามญัและสิทธิซ้ือหุ้นรับรู้เป็น
รายการหกัจากส่วนของทุน 
 

(ณ) รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

รายได้ค่าขายไฟฟ้า 
 

รายไดจ้ากการขายกระแสไฟฟ้าจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนตามจ านวนหน่วยวดัท่ีส่งดว้ยอตัราท่ีก าหนดไว ้รายได ้
จากการขายกระแสไฟฟ้าส าหรับบางกิจการในประเทศไทยจะไดรั้บส่วนเพ่ิม ("ADDER") นบัจากวนัเร่ิมตน้ขาย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์เป็นระยะเวลา 10 ปี หลงัจากนั้น รายไดจ้ากการขายกระแสไฟฟ้าจะไดรั้บในอตัราปกติ 
 

การให้บริการ 
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ   
 

การลงทุน 
 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยเงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร 
 

เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

ดอกเบีย้รับ 
 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
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(ด) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่าน
ไปและส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย  
 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ต) สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า ประโยชนท่ี์ไดรั้บ
ตามสญัญาเช่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยืนยนัการปรับค่าเช่า 
 

(ถ) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึกในส่วน
ของผูถื้อหุน้รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระโดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปี
ท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ี
ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้ งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ี
อยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการ
กลบัรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึก
สินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ท) ก าไรต่อหุ้น 
 

กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณ
โดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่าย
ระหว่างปีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีซ้ือคืน ก าไรต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อ
หุน้สามญัท่ีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกจ าหน่ายและปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ี
ซ้ือคืน และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทั้งหมดและสิทธิซ้ือหุน้ของพนกังาน 
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(ธ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้น 

 
4 กำรซ้ือเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและรำยกำรปรับปรุงใหม่ 
 

การซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. 
 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 บริษทัไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นกบับริษทั Star Energy Investments Ltd. (“ผูข้าย”) 
เพ่ือเข้าซ้ือเงินลงทุนจ านวน 280,000 หุ้น ในบริษทั Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. คิดเป็นร้อยละ 33.33 
ของจ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ทั้งหมด เพ่ือลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพิ้ภพในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยมีโครงการท่ีเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้จ านวน 158 เมกะวตัต ์และมีโครงการท่ีอยูร่ะหว่างการ
พฒันาจ านวน 24 เมกะวตัต์ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2560 บริษทัและผูข้ายไดบ้รรลุเง่ือนไขบงัคบัก่อนตาม
สัญญาซ้ือขายหุ้นครบถว้นแลว้ บริษทัจึงไดด้ าเนินการช าระค่าหุ้นเป็นจ านวนเงิน 355.69 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
(เทียบเท่าจ านวนเงิน 11,956.43 ลา้นบาท) และได้รับโอนหุ้นของ Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. เป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ผูบ้ริหารเช่ือว่าการลงทุนน้ีจะท าให้กลุ่มบริษทัสามารถขยายการลงทุนไปยงัพลงังานหมุนเวียน
ประเภทอ่ืนในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดใหผู้บ้ริหารท าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์หน้ีสินและหน้ีสิน
ท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือบริษทัร่วม กลุ่มบริษทัไดจ้า้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือหามูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้า ภายในระยะเวลาในการวดัมูลค่า (measurement period) ซ่ึงตอ้งไม่เกินหน่ึงปี นบัตั้งแต่
วนัท่ีซ้ือกิจการเพ่ือสะทอ้นผลของขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี
ซ้ือ โดยขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่าง ๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน ทั้งน้ีการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้าจากการซ้ือเงินลงทุน ไดด้ าเนินการเสร็จส้ินในเดือนกรกฎาคม 
ปี  2561 
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รายละเอียดของส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือเงินลงทุนและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์(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) สุทธิที่ระบุได้ 66,026  (25,396)  40,630 
หัก ส่วนของผูถื้อหุน้อ่ืน (53,774)  20,727  (33,047) 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) สุทธิที่ได้มำ 12,252  (4,669)  7,583 
ก าไรจากการซ้ือในราคาท่ีต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม 
(รับ รู้ใน ส่วนแบ่ งก าไรจาก เงินลงทุนใน 
บริษทัร่วมในปี 2560) (296)  296  - 

ค่าความนิยม -  4,373  4,373 
ส่ิงตอบแทนที่ใช้ในกำรซ้ือ – เงนิสด 11,956  -  11,956 

 
เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชใ้นการก าหนดมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีมีสาระส าคญั มีดงัน้ี 

• การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและสิทธิในสัมปทานนั้ นใช้วิธีรายได้ (Income 
approach) ภายใต้วิธี Multi-period Excess Earning Method (MEEM) โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงาน
ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณ ไดแ้ก่ ประมาณการ
รายไดใ้นอนาคต และอตัราคิดลด 

• การประเมินมูลค่ายติุธรรมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์นั้นใชวิ้ธีราคาตลาด (Market approach) 
 

สาเหตุหลกัในการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์(หน้ีสิน) สุทธิท่ีไดม้า ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุนเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและสิทธิใช้สัมปทานเน่ืองจาก ณ วนัท่ีลงทุนในกลุ่มบริษทั  
Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. (SEGHPL) บริษัทมีข้อมูลว่าบริษัทย่อยแห่งหน่ึงในกลุ่มบริษัทดังกล่าว 
ไดรั้บการปรับข้ึนราคาค่าไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2559 และอยู่ระหว่างการด าเนินการส าหรับบริษทัย่อยอ่ืนในกลุ่มบริษทั
เช่นเดียวกนั ผูบ้ริหารจึงไดป้ระมาณการมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาตามขอ้มูลท่ีไดรั้บขณะนั้น อย่างไรกต็าม ณ ส้ิน
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 บริษทัไดรั้บขอ้มูลเพ่ิมเติมวา่การปรับราคาค่าไฟฟ้ามีความล่าชา้ออกไป ประกอบกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีใหร้ะยะเวลาในการประเมินมูลค่ายุติธรรมตอ้งไม่เกินกวา่หน่ึงปีนบัจากวนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 
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ท าให้ตอ้งรับรู้ผลต่างของส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายไปกบัมูลค่ายุติธรรมท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระเป็นค่าความ
นิยมจ านวนเงิน 4,373 ลา้นบาทบนัทึกรวมอยูใ่นเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ีและส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีแสดงเปรียบเทียบอยู่ในงบการเงินน้ีไดถู้ก
ปรับปรุงจากงบการเงินท่ีไดจ้ดัท าไวเ้ดิม เพ่ือสะทอ้นถึงขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์
แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ และรายการปรับปรุงท่ีรับรู้ในภายหลงั ดงัน้ี 
 

ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
   (พันบาท) 
สินทรัพย์    

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

 

ผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนรวมส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

   (พันบาท) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง   (241,932) 
ก ำไรส ำหรับปีลดลง   (241,932) 

    
ก ำไรต่อหุ้น    
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) ลดลง   0.12 
ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) ลดลง   0.12 
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ผลกระทบต่องบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

   (พันบาท) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน    
ก าไรส าหรับปีลดลง   (241,932) 
รายการปรับปรุง    
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิจากภาษี) ลดลง   241,932 
กระแสเงนิสดเปลีย่นแปลงสุทธิ   - 

 

5 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก
กลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัต่อบุคคลหรือ
กิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
หรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็น
กิจการ 

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 9 และ 10 ส าหรับความสัมพันธ์กับ
ผูบ้ริหารส าคญัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร ประเทศที่จดัตั้ง 
/สัญชำติ 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทัใหญ่   
บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทัย่อย   
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี (ชยัภูมิ1) จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี (บุรีรัมย)์ จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี (บุรีรัมย1์) จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี (นครราชสีมา) จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั บีซีพีจี ไบโอเพาเวอร์ 1 จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั บีซีพีจี ไบโอเพาเวอร์ 2 จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่จดัตั้ง 
/สัญชำติ 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทัย่อย   
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 
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 
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่จดัตั้ง 
/สัญชำติ 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

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

วางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ 
ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 
รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะ
ท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ราคาตามสญัญา 
ค่าจา้งบริหารงาน ราคาตามสญัญา 
ค่าเช่า ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียเงินกูย้ืม อตัราดอกเบ้ียท่ีก าหนดในสัญญาโดยอา้งอิงราคาตลาดและอตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากประจ า 
 

รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่         
รายไดอ่ื้น 246  292  246  292 
ค่าจา้งบริหารงาน 27,600  35,190  27,600  35,190 
ค่าเช่า 7,673  7,516  7,673  7,516 
เงินปันผลจ่าย 896,000  840,000  896,000  840,000 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 5,151  2,258  5,151  2,258 
บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  42,000  42,000 
ค่าจา้งบริหารงาน -  -  3,311  2,376 
เงินปันผลรับ -  -  1,517,012  1,584,950 
ดอกเบ้ียรับ -  -  57,687  40,576 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  634  - 
บริษทัย่อยทำงอ้อม        
ดอกเบ้ียรับ   -  102,556  79,853 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนัอ่ืน        
ค่าเช่า -  248  -  248 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 253  462  253  462 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 70,352  93,592  59,035  58,690 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 3,287  2,128  2,401  833 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1,332  21,818  1,332  21,818 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 74,971  117,538  62,768  81,341 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ลกูหน้ีอื่น – กจิการที่เกีย่วข้องกนั        

ส่วนที่หมนุเวียน        
บริษทัใหญ่ 6,043  6,029  6,043  6,029 
บริษทัยอ่ย -  -  343  39,323 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม -  -  87,334  128,157 
รวม 6,043  6,029  93,720  173,509 

        

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน        

บริษทัยอ่ย -  -  85,464  - 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม -  -  145,855  - 
รวม -  -  231,319  - 
    

เงินปันผลค้างรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  -  92,400 
รวม -  -  -  92,400 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  255,000  - 
รวม -  -  255,000  - 
        

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  1,369,765  1,373,072 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม -  -  3,753,547  3,090,693 
 -  -  5,123,312  4,463,765 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -  -  (1,240,138)  - 
รวม -  -  3,883,174  4,463,765 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
เงินให้กู้ระยะส้ันแก่กิจการที่เกีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  -  2,932,760 
เพ่ิมข้ึน -  -  255,000  126,217 
ลดลง -  -  -  (3,058,977) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม -  -  255,000  - 

        
เงินให้กู้ระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  4,463,765  260,000 
เพ่ิมข้ึน -  -  643,381  4,479,050 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  16,166  (275,285) 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี -  -  (1,240,138)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม -  -  3,883,174  4,463,765 

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
เจ้าหนี้อื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัใหญ่ 3,501  2,738  3,108  2,345 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม -  -  -  71 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน -  113  634  113 
รวม 3,501  2,851  3,742  2,529 

        

เงินกู้ยมืระยะยาวจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  500,000  - 
รวม -  -  500,000  - 

        
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
เงินกู้ระยะยาวจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 
เพ่ิมข้ึน -  -  500,000  - 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี -  -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม -  -  500,000  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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สัญญาส าคัญที่ท ากบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

สัญญาเช่าที่ดนิ 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดินจากบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั เพ่ือใช้
เป็นท่ีตั้งของโครงการโซลาร์ฟาร์ม บางปะอิน 38 MW และเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสญัญามีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2580 รวมระยะเวลา 22 ปี อตัราค่าเช่าเป็นไปตามท่ีก าหนดในสญัญา 

 

บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดินเพ่ิมจากบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั เพ่ือ
วตัถุประสงค์ท่ี เก่ียวข้องส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยสัญญามีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ 
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2580 รวมระยะเวลา 21 ปี 2 เดือน อตัราค่าเช่าเป็นไปตามท่ีก าหนดใน
สญัญา 
 

สัญญาเช่าพืน้ที่อาคารและห้องควบคมุ 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าพ้ืนท่ีส านกังาน หอ้งควบคุม และหอ้งวางระบบไฟฟ้าในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการโซลาร์
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 ต่อมาบริษทัไดท้ าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีส านกังาน หอ้งควบคุม และหอ้งวางระบบไฟฟ้ากบับริษทั
ใหญ่ต่อเน่ืองจากสัญญาเดิมและขยายระยะเวลา โดยให้มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 
2562  อตัราค่าเช่าเป็นไปตามท่ีก าหนดในสญัญา 
 

สัญญาจ้างบริหารงานและด าเนินการ โครงการโซลาร์ฟาร์ม 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาจา้งบริหารงาน และด าเนินการโครงการโซลาร์ฟาร์มกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษทัย่อย
ดงักล่าวมีหนา้ท่ีจดัหาพนกังานบริหารงานและอุปกรณ์ทัว่ไป เพ่ือใหก้ารผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นไป
อย่างต่อเน่ือง โดยสัญญาน้ีมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2561 รวมระยะเวลา 3 ปี  
1 เดือน อตัราค่าบริการเป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา ต่อมาในเดือนเมษายน 2561 บริษทัไดต้กลงแกไ้ขสญัญาโดย
เพ่ิมขอบเขตการจา้งงานใหค้รอบคลุมถึงการควบคุมงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยร่์วมกบัองคก์าร
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก รวมถึงควบคุม ดูแลเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์โดยมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 รวมระยะเวลา 11 เดือน อตัราค่าบริการเป็นไปตามท่ี
ก าหนดในสญัญา 

 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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สัญญาจ้างบริหารงาน 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาจา้งบริหารงานกบับริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั 
โดยบริษทัใหญ่มีหนา้ท่ีจดัหาพนกังาน เพ่ือบริหารงานทัว่ไปใหเ้ป็นไปตามระบบและใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามท่ี
บริษทัก าหนด สัญญาน้ีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562 รวมระยะเวลา 3 ปี อตัรา
ค่าบริการเป็นไปตามท่ีก าหนดในสญัญา 
 

บริษัทได้ท าสัญญาจ้างบริหารงานกับกลุ่มบริษัทย่อยในประเทศไทย โดยบริษัทมีหน้าท่ีจัดหาบุคลากร เพ่ือ
บริหารงานทัว่ไปใหเ้ป็นไปตามระบบและใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามท่ีบริษทัก าหนด สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 รวมระยะเวลา 1 ปี อตัราค่าบริการเป็นไปตามท่ีก าหนดในสญัญา 
 

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 

 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์เพ่ือจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บับริษทั บาง
จากไบโอฟูเอล จ ากดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยสัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 จนถึง
วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2566 และตกลงใหต่้ออายุสัญญาฉบบัน้ีออกไปโดยอตัโนมติัคราวละ 5 ปี รวมระยะเวลาทั้งส้ิน
ไม่เกิน 25 ปี จากวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์อตัราค่าไฟฟ้าเป็นไปตามท่ีก าหนดในสญัญา  
 

สัญญาเงินกู้ยืม 
 

บริษทัไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินโดยไม่มีหลกัประกนัหลายฉบบัเพ่ือวตัถุประสงคใ์ชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการจาก
บริษทัย่อยของบริษทัหลายแห่ง เงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืน อตัราดอกเบ้ียและเง่ือนไขตามขอ้ก าหนดใน
สญัญา โดยบริษทัมียอดเงินกูย้ืมคงเหลือเป็นจ านวน 500 ลา้นบาท 
 

สัญญาให้กู้ยืมเงิน 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาเงินให้กูย้ืมเพ่ือวตัถุประสงค์ในการซ้ือธุรกิจของกลุ่มบริษทัโดยไม่มีหลกัประกนักบั BCPG 
Investment Holdings Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืน  อตัราดอกเบ้ีย
และเง่ือนไขตามขอ้ก าหนดในสัญญา โดยบริษทัมียอดเงินใหกู้ย้ืมคงเหลือเป็นจ านวน 868 ลา้นเยน (เทียบเท่าจ านวน
เงิน 251 ลา้นบาท) และ 27 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่าจ านวนเงิน 859 ลา้นบาท) 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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บริษทัไดท้ าสญัญาเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการซ้ือธุรกิจของกลุ่มบริษทัโดยไม่มีหลกัประกนักบั BSE Energy 
Holdings Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทั เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืน อตัราดอกเบ้ียและ
เง่ือนไขตามขอ้ก าหนดในสัญญา โดยบริษทัมียอดเงินให้กูย้ืมคงเหลือเป็นจ านวน 4,548 ลา้นเยน (เทียบเท่าจ านวน
เงิน 1,315 ลา้นบาท) 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาเงินให้กูย้ืมโดยไม่มีหลกัประกนักบั BCPG Japan Corporation ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของ
บริษทั เงินให้กู ้ยืมดังกล่าวมีก าหนดช าระคืน อตัราดอกเบ้ียและเง่ือนไขตามขอ้ก าหนดในสัญญา โดยบริษทัมี
ยอดเงินใหกู้ย้ืมคงเหลือเป็นจ านวน 6,407 ลา้นเยน (เทียบเท่าจ านวนเงิน 1,853 ลา้นบาท) 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาเงินให้กูย้ืมโดยไม่มีหลกัประกนักบั Huang Ming Japan Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ทางออ้มของบริษทั เงินใหกู้ย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืน อตัราดอกเบ้ียและเง่ือนไขตามขอ้ก าหนดในสัญญา โดย
บริษทัมียอดเงินใหกู้ย้มืคงเหลือเป็นจ านวน 2,024 ลา้นเยน (เทียบเท่าจ านวนเงิน 585 ลา้นบาท) 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาเงินใหกู้ย้ืมโดยไม่มีหลกัประกนักบั บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของบริษทั เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืน อตัราดอกเบ้ีย และเง่ือนไขตามขอ้ก าหนดในสัญญา 
โดยบริษทัมียอดเงินใหกู้ย้ืมคงเหลือเป็นจ านวน 260 ลา้นบาท 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาเงินใหกู้ย้ืมโดยไม่มีหลกัประกนักบั บริษทั ลมลิกอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เงินให้
กูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืน อตัราดอกเบ้ีย และเง่ือนไขตามขอ้ก าหนดในสัญญา โดยบริษทัมียอดเงินให้กูย้ืม
คงเหลือเป็นจ านวน 255 ลา้นบาท 

 

สัญญาค ้าประกนั 
 

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 ารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยเ์ท่ากบั 280.20 ลา้นเยน ทั้ งน้ีเง่ือนไขในสัญญากูย้ืมเงิน
ระหว่าง Tarumizu Solar Solutions Godo Kaisha กับสถาบันการเงินแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นก าหนดให้บริษทั
ใหญ่มีหนา้ท่ีค ้าประกนัค่าความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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บริษทัไดล้งนามสญัญา Amendment and Restatement and Novation Agreement (Sponsor Support Agreement) เพ่ือ
เปล่ียนผูใ้หก้ารสนบัสนุนวงเงินในสัญญา Sponsor Support Agreement แก่ บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี จ ากดั 
จากบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยมีวงเงินรวมจ านวน 700 ลา้นบาท โดยบริษทัเป็นผูค้  ้าประกนั
วงเงินตามสญัญาดงักล่าว 

 

6 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 6  188  -  - 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 218,305  276,545  14,092  14,837 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 2,207,001  1,727,250  180,376  190,861 
รวม 2,425,312  2,003,983  194,468  205,698 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางออ้มมีเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้
จ านวน 230.38 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560 : 236.41 ล้านบาท) จากการท าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับสถาบัน
การเงินหลายแห่งซ่ึงมีขอ้ก าหนดใหบ้ริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวตอ้งท าการขออนุญาตสถาบนัการเงิน
ในการเบิกใชเ้งินฝากท่ีมีขอ้จ ากดั 
 

7 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 
กิจการอ่ืน  523,816  507,243  130,478  117,217 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  -  -  -  - 
สุทธิ  523,816  507,243  130,478  117,217 
 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับปี -  -  -  - 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
กจิกำรอ่ืน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 523,816  507,243  130,478  117,217 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ    -  -  -  - 
สุทธิ 523,816  507,243  130,478  117,217 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 20 วนั ถึง 30 วนั 
 

8 ลูกหนีอ่ื้น 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

ส่วนที่หมุนเวียน  (พันบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 5 6,043  6,029  93,720  173,509 
         

กจิกำรอ่ืน         
ดอกเบ้ียคา้งรับ  53  280  30  75 
เบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้  5,403  5,421  -  - 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร  145,421  145,331  -  - 
อ่ืน ๆ  66,016  25,654  17,034  10,253 
รวม  222,936  182,715  110,784  183,837 

         

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน   
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 5 -  -  231,319  - 
         

กจิกำรอ่ืน         
เงินมดัจ าค่าเคร่ืองจกัร  103,032  -  -  - 
รวม  103,032  -  231,319  - 

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 6,353,336  6,353,336 
เพ่ิมข้ึน 236,459  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 6,589,795  6,353,336 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 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  583,200  555,300 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี  
   (ปราจีนบุรี) จ  ากดั 100 100 1,400,000 1,400,000  1,429,785 

 
1,429,785  - 

 
-  1,429,785 

 
1,429,785  327,600 

 
411,600 

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

 
720,545  - 

 
-  720,545 

 
720,545  154,440 

 
157,170 

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

 
771,063  - 

 
-  771,063 

 
771,063  153,265 

 
157,040 

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

 
781,275  - 

 
-  781,275 

 
781,275  148,027 

 
149,940 

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

 
700,169  - 

 
-  700,169 

 
700,169  150,480 

 
153,900 

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  1,517,012  1,584,950 

 
บริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้ BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. ซ่ึงด าเนินธุรกิจในประเทศสิงคโปร์



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษัทได้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดก าลังการผลิตติดตั้ ง 10  
เมกะวตัต์ซ่ึงอยู่ระหว่างการพฒันาและก่อสร้าง ท่ีอ  าเภอปากพนัง 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 เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีใหแ้ก่บริษทัต่อไป 
 

10 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
    (ปรับปรุงใหม่)     

  (พันบาท) 
บริษทัร่วมทำงตรงและทำงอ้อม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม ตามท่ี
รายงานไวเ้ดิม 

 
13,529,716  

 
-  11,956,425  

 
- 

รายการปรับปรุง 4 (241,932)  -  -  - 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม ปรับปรุงใหม่  13,287,784  -  11,956,425  - 
เพ่ิมข้ึน  -  12,877,998  -  11,956,425 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 
ในบริษทัร่วม 

 
203,693  507,503 

 
- 

  
- 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 
28,021  (20,007) 

 
- 

  
- 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน  (18,794)  (77,710)  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  13,500,704  13,287,784  11,956,425  11,956,425 

 

 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปีมีดงัน้ี 

 

 งบกำรเงนิรวม 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่า  ส่วนไดเ้สีย-สุทธิ  เงินปันผลรับ 

 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 

 
12,295,044 

 
12,102,654 

 
- 

 
- 

 
12,295,044 

 
12,102,654 

 
- 

 
- 

                            

บริษทัร่วมทางอ้อม                            
PetroWind Energy Inc. 40.00  40.00  894,790  894,790  921,573  921,573  1,205,660  1,185,130  -  -  1,205,660  1,185,130  -  - 

         12,877,998  12,877,998  13,500,704  13,287,784  -  -  13,500,704  13,287,784  -  - 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับ 

 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 บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีค่าความนิยมในเงินลงทุนในบริษัทร่วม              
Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษทัร่วม Star Energy Group Holding Pte. Ltd., ซ่ึงมีค่าความนิยม
บนัทึกรวมอยู่ เป็นมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงวดัมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองของโรงไฟฟ้าในประเทศอินโดนิเซีย 

 

ขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดถูกจดัท าข้ึนอา้งอิงจากตามสัญญาสัมปทาน สัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้า ประมาณการราคาขายไฟฟ้าและไอน ้ า ประมาณการปริมาณพลงังานไฟฟ้าและไอน ้ าท่ีสามารถผลิตไดใ้น
อนาคต โดยอา้งอิงขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในอดีต ประกอบกบัใชแ้หล่งขอ้มูลภายนอก เช่น อตัราแลกเปล่ียน อตัราเงินเฟ้อ  

 

สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการมูลค่าจากการใชมี้ดงัน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม 
 2561  2560 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด – โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนใตพิ้ภพ 7.2-7.6  - 

 

อตัราคิดลดท่ีใชเ้ป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของตน้ทุนทางการเงินหลงัภาษี โดยอตัราคิดลดในส่วนของทุนอา้งอิง
จากอตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาวของสหรัฐอเมริกา เป็นตวัก าหนดอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความ
เส่ียง (Risk Free Rate)  ปรับปรุงดว้ยความเส่ียงส่วนเพ่ิมท่ีสะทอ้นการเพ่ิมข้ึนของความเส่ียงของการลงทุนในตรา
สารทุนทัว่ไปและความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน โดยอา้งอิงตามหลกัการพ้ืนฐานของทฤษฏีแบบจ าลอง Capital 
Asset Pricing Model (CAPM)  

 

ประมาณการรายได้ 
 

ประมาณการรายไดร้วมทั้งหมดส าหรับสินทรัพยโ์รงไฟฟ้าไดถู้กก าหนดข้ึนตามขอ้ก าหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
สัญญาสัมปทานท่ีไดรั้บ และประกาศท่ีเก่ียวข้อง ข้อสมมติประกอบดว้ย อตัราค่าไฟฟ้าและอตัราค่าไอน ้ าจาก
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน ปริมาณการผลิต ปริมาณการรับซ้ือตามสัญญาซ้ือขายไฟ อตัราแลกเปล่ียน อตัราเงินเฟ้อ
และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   
 

การทดสอบการดอ้ยค่าไดถู้กจดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทั  โดยประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงโดย
อาศยัขอ้มูลจากขอ้มูลในอดีต แหล่งภายนอก ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งประกอบกบัประมาณการของผูบ้ริหารโครงการ
และแผนธุรกิจระยะยาว ผูบ้ริหารของบริษทัไดท้ดสอบความอ่อนไหวของขอ้มูลโดยเป็นการเปล่ียนอตัราคิดลด
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5-0.6 ไม่พบว่ามีการดอ้ยค่าเกิดข้ึนส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม Star Energy Group Holdings 
Pte. Ltd.   



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของบริษทัร่วม ปรับปรุงดว้ยการปรับ
มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทาง
การเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการเหล่าน้ี 

 

 

PetroWind Energy Inc. 
 Star Energy Group Holdings 

Pte.Ltd. 
 2561  2560  2561  2560 
   (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 

 (พันบาท) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม         
งบก ำไรขำดทุน        
รายได ้ 520,442  481,257  16,939,423  13,978,284 
ก าไรสุทธิ 181,648  129,992  3,632,594  3,142,816 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน -  -  484,053  (243,334) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม  181,648  129,992  4,116,647  2,899,482 
ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม และความแตกต่างของ
นโยบายการบญัชี (83,336)  (54,017)  (1,780,891)  (366,035) 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100) 98,312  75,975  2,335,756  2,533,447 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็น 
   ของกลุ่มบริษทั 39,324  (20,548)  192,390  146,230 
        

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม         
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ        
สินทรัพยห์มุนเวียน 496,964  509,872  10,960,536  9,784,563 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 4,272,418  4,631,379  110,385,060  95,796,084 
หน้ีสินหมุนเวียน (282,666)  (410,044)  (6,421,329)  (7,121,135) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  (1,591,797)  (1,400,620)  (78,839,975)  (76,993,226) 
สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100) 2,894,919  3,330,587  36,084,292  21,466,286 
สินทรัพยสุ์ทธิส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั 1,205,660  1,185,130  7,921,736  7,729,346 
ค่าความนิยม -  -  4,373,308  4,373,308 
มูลค่ำตำมบัญชีของเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 1,205,660  1,185,130  12,295,044  12,102,654 

 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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11 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 งบกำรเงนิรวม 

 
 
 

ท่ีดิน 
 

 
 

อาคาร 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน

และระบบ
สาธารณูปโภค 

  
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 
 

 
เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

 
 
 
ยานพาหนะ 

 
 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน                

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 741,804  207,471  1,102,329  11,577,632  155,364  16,132  1,676,765  15,477,497 
เพ่ิมข้ึน 47,842  -  998  5,843  1,171  2,520  596,025  654,399 
โอน (15,814)  17,910  94,207  1,364,022  26,186  -  (1,450,353)  36,158 
จ าหน่าย (63,624)  -  -  (18,160)  (170)  -  (2,613)  (84,567) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (20,718)  (264)  (4,257)  (171,330)  (787)  (72)  (59,491)  (256,919) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560           
และ 1 มกรำคม 2561 689,490 

 
225,117 

 
1,193,277 

  
12,758,007 

 
181,764 

  
18,580 

  
760,333  15,826,568 

เพ่ิมข้ึน 104,873  -  2,722  635  169  3,275  1,481,460  1,593,134 
โอน -  17,225  28,094  578,049  6,596  619  (630,909)  (326) 
จ าหน่าย -  (3,369)  (32,022)  (2,098,955)  (138)  -  -  (2,134,484) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน 3,718  52  757  31,393  142  14  9,313  45,389 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 798,081  239,025  1,192,828  11,269,129  188,533  22,488  1,620,197  15,330,281 

 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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 งบกำรเงนิรวม 

 
ท่ีดิน  อาคาร  

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน
และระบบ

สาธารณูปโภค  
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์  
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคา                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -  21,939  120,191  1,052,728  79,744  8,263  -  1,282,865 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  9,040  53,275  571,548  29,302  3,242  -  666,407 
จ าหน่าย -  -  -  (605)  (163)  -  -  (768) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน -  (17)  (640)  (11,126)  (454)  (23)  -  (12,260) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560           
และ 1 มกรำคม 2561 

 
- 

  
30,962  

 
172,826 

  
1,612,545 

 
108,429 

  
11,482 

  
-  1,936,244 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  9,926  56,217  563,225  20,101  3,195  -  652,664 
จ าหน่าย -  (292)  (6,296)  (200,008)  (6)  -  -  (206,602) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน -  3  139  2,384  95  5  -  2,626 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 -  40,599  222,886  1,978,146  128,619  14,682  -  2,384,932 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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 งบกำรเงนิรวม 

 
ท่ีดิน  อาคาร  

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน
และระบบ

สาธารณูปโภค  
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์  
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 741,804  185,532  982,138  10,524,904  75,620  7,869  1,676,765  14,194,632 
ภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน -  -  -  -  -  -  -  - 
 741,804  185,532  982,138  10,524,904  75,620  7,869  1,676,765  14,194,632 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560                    
    และ 1 มกรำคม 2561                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 689,490  194,155  1,020,451  11,145,462  73,335  7,098  760,333  13,890,324 
ภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน -  -  -  -  -  -  -  - 
 689,490  194,155  1,020,451  11,145,462  73,335  7,098  760,333  13,890,324 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 798,081  198,426  969,942  9,290,983  59,914  6,188  1,620,197  12,943,731 
ภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน -  -  -  -  -  1,618  -  1,618 
 798,081  198,426  969,942  9,290,983  59,914  7,806  1,620,197  12,945,349 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัได้ท าสัญญาจ านองท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์กบัสถาบัน
การเงินเพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินเหล่านั้นเป็นจ านวน 10,457.15 ลา้นบาท 
(2560: 12,639.71 ล้านบาท) (ดูหมายเหต ุ14) 
 

การจ าหน่ายสินทรัพย์เข้ากองทุนโครงสร้างพืน้ฐาน 
 
วนัท่ี 28 กันยายน 2561 บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้แก่ Nikaho PV Godo Kaisha และ Nagi PV Godo 
Kaisha ไดจ้ าหน่ายสินทรัพยป์ระเภทโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 2 โครงการ 
ไดแ้ก่ โครงการ Nikaho และ โครงการ Nagi ตามล าดบั ขนาดก าลงัการผลิตรวม 27.6 เมกะวตัต ์ใหแ้ก่กองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศญ่ีปุ่น  Bangchak Solar yield-co Godo Kaisha โดยได้รับเงินจากการขายทั้ งส้ิน 
10,388 ลา้นเยน (เทียบเท่าจ านวนเงิน 3,046 ลา้นบาท) ทั้งน้ี กองทุนดงักล่าวไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งใน
การร่วมลงทุนหรือร่วมบริหารกองทุนแต่อย่างใด บริษทัรับรู้ก าไรจาการขายสินทรัพยป์ระเภทโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่นดังกล่าวในงบก าไรขาดทุนรวมจ านวน 2,710 ลา้นเยน (เทียบเท่า
จ านวนเงิน 793 ลา้นบาท) และไดบ้นัทึกภาษีท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 
 
จากการขายสินทรัพยด์งักล่าว บริษทัไดล้งนาม Sponsor Support Letter แก่กองทุนจดัตั้งใหม่ เพ่ือให้การยินยอม
ตามขอ้ผูกพนัในสัญญาซ้ือขายสินทรัพยแ์ก่ Nikaho PV Godo Kaisha และ Nagi PV Godo Kaisha  โดยบริษทั 
ยินยอมตามขอ้ผูกพนัในสัญญาซ้ือขายสินทรัพยว์่าดว้ยเร่ือง Representation & Warranties ซ่ึงเป็นการรับรองการ
ปฏิบติัหน้าท่ีตามสัญญาท่ีตอ้งท าให้สมบูรณ์ โดยจ ากดัวงเงินการชดเชยไวไ้ม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าการขาย
สินทรัพย ์หรือคิดเป็นประมาณ 1,725 ลา้นเยน (เทียบเท่าจ านวนเงิน 505 ลา้นบาท)  และจ ากดัระยะเวลาการ
ผกูพนัไม่เกิน 12 เดือน นบัจากวนัท่ีสญัญาซ้ือขายมีผลบงัคบัใช ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัประเมินแลว้ว่า 
ยงัไม่มีการผิดเง่ือนไขแต่อยา่งใด 
 
บริษทัย่อยทางออ้มทั้ง 2 แห่งไดน้ าเงินส่วนหน่ึงท่ีไดรั้บจากการขาย ช าระคืนหน้ีจากสถาบนัการเงินในประเทศ
ญ่ีปุ่น จ านวนรวม 6,932 ลา้นเยน (เทียบเท่าจ านวนเงิน 2,028 ลา้นบาท) 

 
นอกจากน้ี BCPG Engineering ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทัไดท้ าสัญญา Operation & Maintenance กบั
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานดงักล่าว โดย BCPG Engineering เป็นผูด้  าเนินการและใหบ้ริการซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยท์ั้ง 2 แห่ง สญัญามีระยะเวลา 5 ปี ค่าบริการเป็นไปตามท่ีก าหนดในสญัญา 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
 
 

ท่ีดิน 
 

 
 

อาคาร 
 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดินและระบบ
สาธารณูปโภค 

  
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 
 

 
เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

 
 
 

ยานพาหนะ 
 

 
งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -  17,149  222,350  3,003,357  24,808  3,482  4,716  3,275,862 
เพ่ิมข้ึน 21,549  -  998  417  903  305  42,134  66,306 
โอน (21,549)  444  21,195  900  12,485  -  (35,196)  (21,721) 
จ าหน่าย -  -  -  -  (140)  -  -  (140) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 และ 

1 มกรำคม 2561 - 
 

17,593 
 

244,543 
  

3,004,674 
 

38,056 
  

3,787 
  

11,654  3,320,307 
เพ่ิมข้ึน - - -  -  405  -  818  382,898  384,121 
โอน -  14,468  26,734  325,884  6,547  -  (373,633)  - 
จ าหน่าย -  -  -  -  (138)  -  -  (138) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 -  32,061  271,278  3,330,963  44,465  4,605  20,918  3,704,290 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
 
 

ท่ีดิน 
 

 
 

อาคาร 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน
และระบบ

สาธารณูปโภค 

  
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 
 

 
 

เคร่ืองใชส้ านกังาน 
 

 
 

ยานพาหนะ 
 

 
งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคา                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -  863  11,266  157,858  4,283  718  -  174,988 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  825  11,000  145,569  4,309  715  -  162,418 
จ าหน่าย -  -  -  -  (137)  -  -  (137) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ         

1 มกรำคม 2561 - 
 

1,688 
 

22,266 
  

303,427 
 

8,455 
  

1,433 
  

-  337,269 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  1,110  13,138  151,049  5,939  802  -  172,038 
จ าหน่าย -  -  -  -  (6)  -  -  (6) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 -  2,797  35,404  454,476  14,388  2,235  -  509,301 

                

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 -  16,286  211,084  2,845,499  20,525  2,764  4,716  3,100,874 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ         

1 มกรำคม 2561 -  15,905  222,277  2,701,247  29,601  2,354  11,654  2,983,038 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 -  29,263  235,874  2,876,487  30,077  2,370  20,918  3,194,989 
 

การค า้ประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดท้  าสญัญาจ านอง อาคารและเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์กบัสถาบนัการเงินเพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินเหล่านั้นเป็นจ านวน 2,823.15 ลา้นบาท (2560: 2,939.43 
ลา้นบาท) (ดูหมายเหตุ 14)



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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12 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

  งบกำรเงนิรวม 
  

 
 

หมายเหต ุ

ลิขสิทธ์ิการใช้
และตน้ทุนพฒันา

โปรแกรม
ส าเร็จรูป 

 
สิทธิในการ

เช่ือมโยงระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

 สญัญาซ้ือ
ขายไฟฟ้า
แบบ Feed-

in Tariff 

 

สิทธิการ
ใชท่ี้ดิน 

 สินทรัพย์
ไม่มีตวัตน
ระหวา่งการ
พฒันา 

 

รวม 
  (พันบาท) 
ราคาทุน             
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560  2,091  121,968  1,727,540  -  191,114  2,042,713 
เพ่ิมข้ึน  237  -  -  -  104,061  104,298 
จ าหน่าย  -  (17,634)  (19,432)  -  -  (37,066) 
โอน  23,182  (7,321)  -  22,082  (76,920)  (38,977) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน  (186)  (5,092)  (101,222)  -  (12,386)  (118,886) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 
และ 1 มกรำคม 2561 

  
25,324 

 
91,921 

 
1,606,886 

 
22,082 

 
205,869 

 
1,952,082 

เพ่ิมข้ึน  -  2,353  -  -  105,307  107,660 
จ าหน่าย 11 -  (43,198)  (190,308)  -  (6)  (233,512) 
โอน  18,254  5,637  -  -  (23,891)  - 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน  47  772  17,887  -  2,459  21,165 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561  43,625  57,485  1,434,465  22,082  289,738  1,847,395 
             

ค่าตัดจ าหน่าย             
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560  1,344  4,274  21,265  -  -  26,883 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  2,832  3,697  29,260  -  -  35,789 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน  (36)  (322)  (2,499)  -  -  (2,857) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560  
   และ 1 มกรำคม 2561 

  
4,140 

 
7,649 

 
48,026 

 
- 

 
- 

 
59,815 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  6,687  4,252  29,323  225  -  40,487 
จ าหน่าย 11   -  (4,375)  (14,754)  -  -  (19,129) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน  12  65  568  -  -  645 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561  10,839  7,591  63,163  225  -  81,818 
             

มูลค่าสุทธิทางบัญชี             
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560  747  117,694  1,706,275  -  191,114  2,015,830 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560    
และ 1 มกรำคม 2561 

  
21,184 

 
84,272 

 
1,558,860 

  
22,082 

 
205,869 

 
1,892,267 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561  32,786  49,894  1,371,302  21,857  289,738  1,765,577 

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
  ลิขสิทธ์ิการใชแ้ละ

ตน้ทุนพฒันา
โปรแกรมส าเร็จรูป 

 สิทธิในการ
เช่ือมโยงระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

 

สิทธิการใชท่ี้ดิน 

 สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนระหวา่ง
การพฒันา 

 

รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560  400  17,823  -  1,330  19,553 
เพ่ิมข้ึน  237  -  -  18,360  18,597 
โอน  18,875  -  22,082  (18,875)  22,082 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560  
   และ 1 มกรำคม 2561 

 
19,512 

 
17,823 

 
22,082 

 
815 

 
60,232 

เพ่ิมข้ึน  -  -  -  22,956  22,956 
โอน  18,134  5,637  -  (23,771)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561  37,646  23,460  22,082  -  83,188 
           

ค่าตัดจ าหน่าย           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560  11  896  -  -  907 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  1,677  824  -  -  2,501 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560  
   และ 1 มกรำคม 2561 

 
1,688 

 
1,720 

 
- 

 
- 

 
3,408 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  5,839  925  225  -  6,989 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561  7,527  2,645  225  -  10,397 
           

มูลค่าสุทธิทางบัญชี           
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560  389  16,927  -  1,330  18,646 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560  
   และ 1 มกรำคม 2561 

 
17,824 

 
16,103 

 
22,082 

 
815 

 
56,824 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561  30,119  20,815  21,857  -  72,791 
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13 เจ้ำหนีอ่ื้น 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 5 3,501  2,851  3,742  2,529 
         

กจิการอื่น         
เจา้หน้ีอ่ืน  137,927  71,566  22,802  48,959 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  23,156  28,522  4,676  2,784 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  100,989  100,804  48,541  30,468 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร  69,144  25,917  9,153  6,844 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน  3,136  3,559  500  1,048 
รวม  337,853  233,219  89,414  92,632 
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14 หนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวยีน         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน         
ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  -  88,884  -  - 
ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  250,000  -  250,000  - 
  250,000  88,884  250,000  - 

         

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
 

 
 

 
 

 
 

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  1,270,576  1,326,355  1,063,515  1,017,431 
รวมหนีสิ้นทีม่ดีอกเบีย้หมนุเวยีน  1,520,576  1,415,239  1,313,515  1,017,431 
         

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน         
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         
ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  14,046,591  15,613,152  12,464,554  11,960,978 

         

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  -  -  500,000  - 

รวมหนีสิ้นทีม่ดีอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน  14,046,591  15,613,152  12,964,554  11,960,978 
         

รวม  15,567,167  17,028,391  14,278,069  12,978,409 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  1,520,576  1,415,239  1,313,515  1,017,431 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 11,430,064  5,522,028  10,610,629  4,223,811 
ครบก าหนดหลงัจากหา้ปี 2,616,527  10,091,124  1,853,925  7,737,167 
รวม 15,567,167  17,028,391  13,778,069  12,978,409 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ณ 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัไดท้ าสญัญาเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

 วงเงิน   ดอกเบ้ีย  
   (ลา้น)   สกลุเงิน  อตัรา (ร้อยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

      

บริษทั 450 บาท  THBFIX 6 เดือนบวก 
   อตัราส่วนเพ่ิม 

ช าระคืนเงินตน้ทุกหกเดือน จ านวน 17 งวด 
   โดยปีแรกช าระในเดือนธนัวาคม 2559 

บริษทั 270 บาท  THBFIX 6 เดือนบวก 
  อตัราส่วนเพ่ิม 

ช าระคืนเงินตน้ทุกหกเดือน จ านวน 17 งวด 
 โดยปีแรกช าระในเดือนธนัวาคม 2559 

บริษทั 750 บาท  FDR 6 เดือนบวก 
   อตัราส่วนเพ่ิม 

ช าระคืนเงินตน้ทุกหกเดือน จ านวน 29 งวด 
   โดยปีแรกช าระในเดือนธนัวาคม 2559 

บริษทั   1,050 บาท  THBFIX 6 เดือนบวก 
   อตัราส่วนเพ่ิม 

ช าระคืนเงินตน้ทุกหกเดือน จ านวน 15 งวด 
   โดยปีแรกช าระในเดือนธนัวาคม 2560 

บริษทั 630 บาท  THBFIX 6 เดือนบวก 
   อตัราส่วนเพ่ิม 

ช าระคืนเงินตน้ทุกหกเดือน จ านวน 15 งวด 
   โดยปีแรกช าระในเดือนธนัวาคม 2560 

บริษทั 1,750 บาท  FDR 6 เดือนบวก 
   อตัราส่วนเพ่ิม 

ช าระคืนเงินตน้ทุกหกเดือน จ านวน 27 งวด 
   โดยปีแรกช าระในเดือนธนัวาคม 2560 

บริษทั 2,400 บาท  THBFIX 6 เดือนบวก 
    อตัราส่วนเพ่ิม 

ช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน และช าระคืนเงินตน้ 
   ในปีท่ี 6 นบัจากวนัลงนามสัญญา 

บริษทั 2,740 บาท  THBFIX 6 เดือนบวก 
    อตัราส่วนเพ่ิม 

ช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน และช าระคืนเงินตน้ 
   ในปีท่ี 6 นบัจากวนัลงนามสัญญา 

บริษทั 4,200 เยนญ่ีปุ่น  JPYTIBOR 6 เดือนบวก 
   อตัราส่วนเพ่ิม 

ช าระคืนเงินตน้ทุกหกเดือน จ านวน 17 งวด 
   โดยปีแรกช าระในเดือนธนัวาคม 2559 

บริษทั 570 เยนญ่ีปุ่น  JPYTIBOR 6 เดือนบวก 
   อตัราส่วนเพ่ิม 

ช าระคืนเงินตน้ทุกหกเดือน จ านวน 17 งวด 
   โดยปีแรกช าระในเดือนธนัวาคม 2559 

บริษทั 9,800 เยนญ่ีปุ่น  JPYTIBOR 6 เดือนบวก 
   อตัราส่วนเพ่ิม 

ช าระคืนเงินตน้ทุกหกเดือน จ านวน 15 งวด 
   โดยปีแรกช าระในเดือนธนัวาคม 2560 

บริษทั 1,330 เยนญ่ีปุ่น  JPYTIBOR 6 เดือนบวก 
   อตัราส่วนเพ่ิม 

ช าระคืนเงินตน้ทุกหกเดือน จ านวน 15 งวด 
   โดยปีแรกช าระในเดือนธนัวาคม 2560 

บริษทั 7,896 เยนญ่ีปุ่น  JPYTIBOR 6 เดือนบวก 
  อตัราส่วนเพ่ิม 

ช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน และช าระคืนเงินตน้ 
   ในปีท่ี 6 นบัจากวนัลงนามสัญญา 

บริษทั 1,128 เยนญ่ีปุ่น  JPYTIBOR 6 เดือนบวก 
  อตัราส่วนเพ่ิม 

ช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน และช าระคืนเงินตน้ 
    ในปีท่ี 6 นบัจากวนัลงนามสัญญา 

บริษทั 10 เหรียญ
สหรัฐฯ 

 USDLIBOR 6 เดือนบวก 
  อตัราส่วนเพ่ิม 

ช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน และช าระคืนเงินตน้ 
   ในปีท่ี 6 นบัจากวนัลงนามสัญญา 

บริษทั 40 เหรียญ
สหรัฐฯ 

 USDLIBOR 6 เดือนบวก 
  อตัราส่วนเพ่ิม 

ช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน และช าระคืนเงินตน้ 
    ในปีท่ี 6 นบัจากวนัลงนามสัญญา 

บริษทั 20 เหรียญ
สหรัฐฯ 

 USDLIBOR 6 เดือนบวก 
  อตัราส่วนเพ่ิม 

ช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน และช าระคืนเงินตน้ 
    ในปีท่ี 6 นบัจากวนัลงนามสัญญา 
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 วงเงิน   ดอกเบ้ีย  
   (ลา้น)   สกลุเงิน  อตัรา (ร้อยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

      

บริษทั 
ยอ่ยทางตรง 

754 บาท  THBFIX 6 เดือนบวก 
   อตัราส่วนเพ่ิม 

ช าระคืนเงินตน้ทุกหกเดือน จ านวน 20 งวด  
   โดยปีแรกช าระในเดือนสิงหาคม 2556 

บริษทั 
ยอ่ยทางตรง 

754 บาท  อตัราดอกเบ้ียคงท่ีทุก 6 ปี ช าระคืนเงินตน้ทุกหกเดือน จ านวน 34 งวด  
   โดยปีแรกช าระในเดือนสิงหาคม 2556 

บริษทั 
ยอ่ยทางตรง 

12 เหรียญ
สหรัฐฯ 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ช าระคืนเงินตน้ทุกหกเดือน จ านวน 34 งวด  
   โดยปีแรกช าระในเดือนสิงหาคม 2556 

บริษทั 
ยอ่ยทางออ้ม 

254 เยนญ่ีปุ่น  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ช าระเงินตน้ทุกไตรมาส จ านวน 68 งวด  
   โดยปีแรกช าระในเดือนเมษายน 2558 

บริษทั 
ยอ่ยทางออ้ม 

355 เยนญ่ีปุ่น  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ช าระเงินตน้ทุกไตรมาส จ านวน 68 งวด 
โดยปีแรกช าระในเดือนกรกฎาคม 2558 

บริษทั 
ยอ่ยทางออ้ม 

349 เยนญ่ีปุ่น  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ช าระเงินตน้ทุกไตรมาส จ านวน 68 งวด 
โดยปีแรกช าระในเดือนกรกฎาคม 2558 

บริษทั 
ยอ่ยทางออ้ม 

2,578 เยนญ่ีปุ่น  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ช าระเงินตน้ทุกไตรมาส จ านวน 68 งวด 
โดยปีแรกช าระในเดือนมีนาคม 2559 

 

สญัญาเงินกูย้ืมดงักล่าวไดร้ะบุเง่ือนไขบางประการเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินและการโอนสิทธิสญัญา
ต่างๆ เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน อาคาร ระบบสาธารณูปโภค และเคร่ืองจกัร และการใชหุ้น้
ประมาณร้อยละ 33.33 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและช าระแลว้ทั้งหมดของ Star Energy Group Holdings Pte. 
Ltd. เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั  

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพย์
ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,457,153  12,639,709  2,823,153  2,939,429 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12,295,044  12,344,586  11,956,425  11,956,425 
รวม 22,752,197  24,984,295  14,779,578  14,895,854 

 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
 

70 

15 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้ 2561  2560 

 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 5 2,000,000  10,000,000  2,000,000  10,000,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม         
- หุ้นสำมญั 5 2,000,000  10,000,000  2,000,000  10,000,000 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 5 1,992,304  9,961,522  1,990,000  9,950,000 
ออกหุน้ใหม่ 5 4,523  22,615  2,304  11,522 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม         
- หุ้นสำมญั 5 1,996,827  9,984,137  1,992,304  9,961,522 

 
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหอ้อกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
(โครงการ BCPG ESOP warrant)  จ านวนไม่เกิน 10 ลา้นหน่วย ซ่ึงคิดเป็นหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับการใช้
สิทธิจ านวนไม่เกิน 10 ลา้นหุน้ (ประมาณร้อยละ 0.50 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั) โดยเป็น
โครงการ 5 ปี  ทยอยใช้สิท ธิแปลงเป็นหุ้นตามเง่ือนไขและระยะเวล าท่ีก าหนด  ในระหว่างปี ส้ิน สุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีผูใ้ชสิ้ทธิแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจ านวน 4.52 ลา้นหน่วย เป็นหุน้สามญั
จ านวน 4.52 ลา้นหุน้ 
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16 ส่วนเกนิทุนและส ำรอง 
 

ส่วนเกนิทุนจากการจดัโครงสร้างธุรกจิภายใต้การควบคมุเดยีวกนั 
 

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษทัย่อย ณ วนัจดัโครงสร้างธุรกิจกับต้นทุนการจัด
โครงสร้างธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัรวมอยู่ในส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างธุรกิจภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้
น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

ส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 
 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ 
 

17 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

ผูบ้ริหารเห็นวา่กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ดงันั้นฝ่ายบริหาร
จึงพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์  
 

ในการน าเสนอจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์รายไดจ้ากการขายและบริการแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ และ
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมตราสารอนุพนัธ์และภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี) แยกแสดงตามสถานท่ีตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์
 

 รำยได้  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
ไทย 2,869,217  2,841,005  10,381,794  9,998,207 
ญ่ีปุ่น 451,106  481,476  4,499,989  5,864,525 
ฟิลิปปินส์ -  -  1,205,660  1,185,130 
อินโดนีเซีย -  -  12,295,044  12,344,586 
รวม 3,320,323  3,322,481  28,382,487  29,392,448 
 

ลกูค้ารายใหญ่  
 

รายได้จากการขายของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่จ านวนเงินประมาณ 2,869.22 ลา้นบาท (2560: 2,841.01 ล้านบาท) 
ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ
จ านวนเงินประมาณ 444.60 ล้านบาท (2560: 481.48 ล้านบาท) ประกอบด้วยรายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่
บริษทัเอกชนในประเทศญ่ีปุ่น 
 

18 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 
รายไดค่้าพลงังานไฟฟ้า   1,363,188  1,349,629  223,936  194,132 
รายไดส่้วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า  1,950,625  1,972,852  489,177  497,629 
รายไดค่้าบริการ 5 6,510  -  42,000  42,000 
รวม  3,320,323  3,322,481  755,113  733,761 
  
 
 
 

http://www.egat.co.th/
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19 รำยได้ดอกเบีย้และเงนิปันผล 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ  2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
เงินปันผลรับ         
บริษทัยอ่ย 5 -  -  1,517,012  1,584,950 
  -  -  1,517,012  1,584,950 
         

ดอกเบี้ยรับ         
บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้ม   5 -  -  160,244  120,429 
สถาบนัการเงิน  4,769  40,941  1,307  36,102 
  4,769  40,941  161,551  156,531 

รวม  4,769  40,941  1,678,563  1,741,481 
 

20 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร  238,799  279,059  144,202  164,892 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 16,835  9,711  10,968  4,010 
ค่าจา้งบริหารงาน  20,257  1,320  19,670  1,320 
ค่าใชจ่้ายการเดินทาง  23,470  27,854  13,898  15,134 
ค่าท่ีปรึกษา  86,936  155,067  53,398  106,408 
ภาษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่าย
สินทรัพยเ์ขา้กองทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  43,247  -  -  - 

อ่ืน ๆ  161,899  185,871  111,561  124,933 
รวม  591,443  658,882  353,697  416,697 
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21 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง  159,598  150,472  87,128  60,966 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ 7,716  5,443 3 7,029  4,796 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  6,897  39,818  6,897  39,818 
อ่ืนๆ  102,534  101,813  69,886  61,723 
รวม  276,745  297,546  170,940  167,303 
 

โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็น
สมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 หรือ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษทัจ่าย
สมทบในอตัราร้อยละ 5 หรือ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็น
กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

 

22 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัต่างๆ ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ        
ค่าเส่ือมราคา 641,318  659,118  165,712  159,675 
ค่าตดัจ าหน่าย 34,998  33,367  2,347  1,234 
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร        
ค่าเส่ือมราคา 11,346  7,289  6,326  2,743 
ค่าตดัจ าหน่าย 5,489  2,422  4,642  1,267 

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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23 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
ดอกเบี้ยจ่าย          
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -  -  634  - 
เงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน  475,562  398,802  378,986  273,170 
รวมดอกเบีย้จ่ำย  475,562  398,802  379,620  273,170 
ค่าตดัจ าหน่ายของตน้ทุนการท า
รายการส่วนท่ีบนัทึกรวมกบั
เงินกูย้ืม  44,909  39,503  33,633  27,283 

ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน  99  391  -  - 
  520,570  438,696  413,253  300,453 
หัก จ านวนท่ีรวมอยูใ่นตน้ทุน

ของส่วนท่ีบนัทึกเป็น
ตน้ทุนของท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ระหวา่ง
ก่อสร้าง  -  (2,644)  -  - 

สุทธิ  520,570  436,052  413,253  300,453 
 

24 ภำษเีงินได้ 
 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
ภำษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับปีปัจจุบนั  96,715  12,805  -  - 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป  2,420  106  -  - 
  99,135  12,911  -  - 
         



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว 6,436  (7,302)  13,198  (506) 
  6,436  (7,302)  13,198  (506) 
        

รวมค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษเีงินได้ 105,571  5,609  13,198  (506) 
 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2561  2560 
   (ปรับปรุงใหม่) 
 อตัราภาษี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   2,324,800    1,779,829 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  464,960  20  355,966 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี
ส าหรับกิจการในต่างประเทศ 

  
16,559 

   
(154) 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี/รายจ่ายท่ีมีสิทธิ
หกัไดเ้พ่ิมข้ึน 

  
(507,401) 

   
(495,990) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี/รายการปรับปรุง   153,230    26,028 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   (95,875)    (2,665) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  
71,964 

  
 

  
122,317 

ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกสูงไป   2,420    106 
อ่ืนๆ   (286)    1 
รวมค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 4.54  105,571  0.32  5,609 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560 
 อตัราภาษี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   1,362,640    1,277,937 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  272,528  20  255,587 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี/รายจ่ายท่ีมีสิทธิ
หกัไดเ้พ่ิมข้ึน 

  
(344,499) 

   
(364,029) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี/รายการปรับปรุง   22,797    17,465 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

  
62,372 

   
90,471 

รวมค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษเีงินได้ 0.97  13,198  0.04  (506) 
 

25 สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบั การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงพอ
สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 

(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 

(ข) ให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมมี
ก าหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 

(ค) ให้ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมมีก าหนดเวลาหา้ปี นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชนต์ามขอ้ (ข) 
 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไวใ้น
บตัรส่งเสริมการลงทุน 
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รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 2,869,217  2,841,005  713,113  691,761 
กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 451,106  481,476  42,000  42,000 
รวม  3,320,323  3,322,481  755,113  733,761 
 

รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมดนั้นเป็นรายไดท่ี้เกิดจากการขายในประเทศ 
 

26 ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของ
ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
แสดงการค านวณดงัน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
  (ปรับปรุงใหม่)    

 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไรส ำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญั
ของบริษทั 2,219,228  1,774,219  1,349,442  1,278,443 

        
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัตน้ปี 1,992,304  1,990,000  1,992,304  1,990,000 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกใหต้ามสิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 3,097 

 
1,081 

 
3,097 

  
1,081 

จ ำนวนหุ้นสำมญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก  
(ขั้นพื้นฐำน) 1,995,401 

 
1,991,081  1,995,401  1,991,081 

        

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) 1.11  0.89  0.68  0.64 
 

 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ก าไรต่อหุ้นปรับลด 
 

ก าไรต่อหุน้ปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค านวณจากก าไร ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผู ้
ถือหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก 
หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 
  (ปรับปรุงใหม่)    

 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไรส ำหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญั
ของบริษทั (ขั้นพื้นฐำน) 2,219,228  1,774,219  1,349,442  1,278,443 

        
จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  
    (ขั้นพ้ืนฐาน) 1,995,401 

 
1,991,081 

 
1,995,401 

 
1,991,081 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้ 4,501  1,742  4,501  1,742 
จ ำนวนหุ้นสำมญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก  

(ปรับลด) 1,999,902 
 

1,992,823 
 

1,999,902 
 

1,992,823 
        

ก ำไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 1.11  0.89  0.67  0.64 
 

 
27 เงนิปันผล 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
ประกอบการไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 เป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 319.49 
ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 
 

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

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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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
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.45 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท 
เป็นเงินจ านวน 319.09 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
ประกอบการไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 เป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 298.84 
ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
ประกอบการไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 เป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 298.82 
ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 22 กนัยายน 2560 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
ประกอบการไตรมาสท่ี 1 ปี 2560 เป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 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 านวนเงินทั้ งส้ิน 1,373.10 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.54 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท 
เป็นเงินจ านวน 298.50 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 
 

28 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และจากการไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือ
การเกง็ก าไรหรือการคา้ 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการความ
เส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มัน่ใจว่ามี
ความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 

การบริหารจดัการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ี
และความเช่ือมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก ากับดูแล
ผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของ
เจา้ของรวม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงด้านอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุ 14) โดยกลุ่มบริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยท าให้แน่ใจว่าดอกเบ้ียท่ี
เกิดจากเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี  
 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของเงินให้กูย้ืม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม และระยะท่ีครบก าหนดช าระหรือก าหนดอตัราใหม่มี
ดงัน้ี 
 

 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2561          
หมุนเวยีน          
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.88 – 3.64  1,495,138  -  -  1,495,138 

ไม่หมุนเวยีน          
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.88 – 4.50  -  3,883,174  -  3,883,174 

รวม   1,495,138  3,883,174  -  5,378,312 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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อตัราดอกเบ้ียของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม และระยะท่ีครบก าหนดช าระหรือ
ก าหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม 

 
 

อตัราดอกเบ้ีย 
 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2561          
หมุนเวยีน          
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1.86 – 5.25  1,520,576  -  -  1,520,576 

ไม่หมุนเวยีน          
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1.86 – 5.66  -  11,430,064  2,616,527  14,046,591 

รวม   1,520,576  11,430,064  2,616,527  15,567,167 
          

ปี 2560          
หมุนเวยีน          
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 0.30 – 5.25  1,415,239  -  -  1,415,239 

ไม่หมุนเวยีน          
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 0.30 – 5.25  -  5,522,028  10,191,124  15,613,152 

รวม   1,415,239  5,522,028  10,191,124  17,028,391 

 
 
 
 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2560          
ไม่หมุนเวยีน          
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.88 – 4.50  -  4,463,765  -  4,463,765 

รวม   -  4,463,765  -  4,463,765 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
 

อตัราดอกเบ้ีย 
 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2561          
หมุนเวยีน          
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1.60 – 4.23  1,313,515  -  -  1,313,515 

ไม่หมุนเวยีน          
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1.60 – 5.66  -  10,610,629  1,853,925  12,464,554 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.57  -  500,000  -  500,000 

รวม   1,313,515  11,110,629  1,853,925  14,278,069 
          

ปี 2560          
หมุนเวยีน          
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1.60 – 4.23  1,017,431  -  -  1,017,431 

ไม่หมุนเวยีน          
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1.60 – 4.23  -  4,223,811  7,737,167  11,960,978 

รวม   1,017,431  4,223,811  7,737,167  12,978,409 
 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจาก
การมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

 
 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   2561  2560  2561  2560 

   (พันบาท) 

สกลุเงินเยนญ่ีปุ่ น          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   1,732,503  979,402  2,360  7,096 
ลูกหน้ีการคา้   12,311  30,556  -  - 
ลูกหน้ีอ่ืน   183,031  162,500  84,144  122,222 
เจา้หน้ีอ่ืน   (72,890)  (83,124)  (1,046)  (913) 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย   (6,562,550)  (9,042,915)  (5,710,297)  (6,087,377) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
   ที่มคีวำมเส่ียง   (4,707,595)  (7,953,581)  (5,624,839)  (5,895,972) 
          
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   3,952  5,037  906  1,616 
ลูกหน้ีอ่ืน   -  -  -  25,298 
เจา้หน้ีอ่ืน   (66,803)  (16,759)  (2,692)  (16,759) 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย   (1,098,169)  (542,343)  (909,692)  (326,897) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
   ที่มคีวำมเส่ียง   (1,161,020)  (554,065)  (911,478)  (316,742) 
          

สกลุเงินอื่น ๆ          
เจา้หน้ีอ่ืน   (26)  (9,744)  (33)  (9,445) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
   ที่มคีวำมเส่ียง (26)  (9,744)  (33)  (9,445) 
        
สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน  188,477  -  -  - 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ (5,680,164)  (8,517,390)  (6,536,350)  (6,222,159) 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ  
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบก าหนด ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่กลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงด้านเครดิต
เน่ืองจากรายไดส่้วนใหญ่ของบริษทัอยูภ่ายใตส้ญัญาระยะยาวกบัคู่สญัญานอ้ยราย อยา่งไรกต็ามสญัญาโดยทัว่ไปจะ
เป็นหน่วยงานภาครัฐและองคก์รภาครัฐหรือเอกชนท่ีมีขนาดใหญ่และมีความเส่ียงท่ีรับรู้อยูใ่นระดบัต ่า 

 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและเพ่ือท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 

มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน   
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินมีมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่า
ตามบญัชียกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี  

 
งบกำรเงนิรวม 

มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
 หมุนเวยีน  ไม่หมุนเวยีน  รวม  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2561              
สินทรัพย์ทางการเงิน              
สญัญาแลกเปล่ียนสกลุ
เงินและอตัราดอกเบ้ีย -  -  -  -  5,321  -  5,321 

หนี้สินทางการเงิน              
สญัญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ีย -  -  -  -  41,740  -  41,740 

เงินกูย้มืจากสถาบนั
การเงิน (ส่วนท่ีมี 
ดอกเบ้ียคงท่ี) 100,700  730,129  830,829  -  877,727  -  877,727 
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งบกำรเงนิรวม 

มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
 หมุนเวยีน  ไม่หมุนเวยีน  รวม  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2560              
สินทรัพย์ทางการเงิน              
สญัญาแลกเปล่ียนสกลุ
เงินและอตัราดอกเบ้ีย 

 
 

- 

 

- 

 

- 

 

-  6,705  -  6,705 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ีย -  -  -  -  4,636  -  4,636 

หนี้สินทางการเงิน              
สญัญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ีย 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  44,111  -  44,111 

เงินกูย้มืจากสถาบนั
การเงิน (ส่วนท่ีมี 
ดอกเบ้ียคงท่ี) 235,305  3,343,208  3,578,513 

 

-  3,716,740  -  3,716,740 

 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
 หมุนเวยีน  ไม่หมุนเวยีน  รวม  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2561              
สินทรัพย์ทางการเงิน              
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั (ส่วนท่ีมี
ดอกเบ้ียคงท่ี) 1,495,138  3,883,174  5,378,312  -  4,700,150  -  4,700,150 

หนี้สินทางการเงิน              
เงินกูย้มืจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั (ส่วนท่ีมี
ดอกเบ้ียคงท่ี) -  500,000  500,000  -  489,330  -  489,330 
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มูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับตราสารอนุพนัธ์ท่ีซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงราคาจากนายหนา้ ซ่ึงไดมี้การ
ทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ไวด้ว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียในตลาดส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
สะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตและไดร้วมการปรับปรุงความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัและ
คู่สญัญา ตามความเหมาะสม 

 

29 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
ค่าบริหารจดัการโครงการ 169,995  -  -  - 
อาคาร อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 1,480,875  41,008  -  - 
อ่ืน ๆ 10,567  2,597  10,567  2,480 
รวม 1,661,437  43,605  10,567  2,480 
        

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน 
ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้    

 

   
ภายในหน่ึงปี 5,898  5,363  4,539  3,958 
หลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 25,322  21,934  16,184  13,440 
หลงัจาก 5 ปี 50,828  59,907  15,656  21,163 
รวม 82,048  87,204  36,379  38,561 

ภาระผกูพนัอื่น ๆ        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 61,097  105,097  61,097  85,097 
รวม 61,097  105,097  61,097  85,097 
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สัญญาแลกเปลี่ยนสกลุเงิน 
 

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

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
 

กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียส าหรับเงินกูย้ืมจากธนาคารจากอตัราดอกเบ้ียลอยตัว ร้อยละ  
3M TIBOR+180BPS ต่อปี เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 2.94 ต่อปี จ านวนเงินต้น 2,577.42 ลา้นเยน โดยครบ
ก าหนดทุก ๆ 3 เดือน สญัญาส้ินสุดปี 2565  
 

30 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ยังไม่มผีลบังคับใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ซ่ึงคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวก าหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 
มผีล

บังคับใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7* 

การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9* 

เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 

รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 2562 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 

สญัญาเช่า 2563 

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

การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

2563 

การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 19* 

การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 

*มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 ไดรั้บการเผยแพร่และมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 ก่อน
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญาที่ท ากบัลกูค้า  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใหห้ลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั้งจ านวนเงินและช่วงเวลา
ท่ีรับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ ขณะท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่า
ของรายไดท่ี้กิจการคาดวา่จะไดรั้บ 
 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการน ามาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 มาถือปฏิบติั
เสร็จส้ินแลว้ การประเมินผลกระทบทางการเงินฉบบัท่ี 15 ไดร้วมการทบทวนการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั 
รายไดจ้ากการขายและบริการ รวมถึงการทบทวนสินทรัพยต์ามสัญญาและหน้ีสินตามสัญญา และวิธีการรับรู้
รายไดข้องบริษทัร่วม 
 

ส าหรับการขายไอน ้ าตามสัญญา minimum take or pay ของบริษทัในกลุ่มบริษทัร่วมในอินโดนีเซีย การรับรู้
รายไดต้ามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 จะรับรู้เม่ือกิจการไดป้ฏิบติัตามภาระแลว้เสร็จ 
 

กลุ่มบริษทัคาดว่าจะถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 โดยวิธีรับรู้ผลกระทบสะสม
ยอ้นหลงั ซ่ึงผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีเป็นคร้ังแรกจะรับรู้ ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัจะไม่น าขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
มาถือปฏิบติักบังบการเงินท่ีแสดงเปรียบเทียบ หากกลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 เป็นคร้ังแรกจะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินรวมโดยเงินลงทุนในบริษทัร่วมและก าไรสะสม
ลดลงเป็นจ านวนเงินประมาณ 54.13 ลา้นบาท 
 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ข้อก าหนดเก่ียวกับนิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทาง 
การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการ
บญัชีป้องกนัความเส่ียง  
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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31 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำที่รำยงำน 
 

เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เร่ือง
จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.64 บาท ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 
0.48 บาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 27 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้น
เฉพาะผูท่ี้มีสิทธิรับเงินปันผล ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้ึนอยู่กบัการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นใน
วนัท่ี 9 เมษายน 2562 
 

32 กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินปี 2561 เพ่ือ
วตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบ ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินปี 2561 
 

 2560 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท 
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท 
ใหม่ 

 
 
 

 
จดั

ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            

   ณ วันที่ 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)  - 

   -      -   

            

            

            

            

            

            

            

            



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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 2560 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท 
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท 
ใหม่ 

 
 
 

 
จดั

ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 (พันบาท) 
งบก าไรขาดทุน            

ส าหรับปีส้ินสุด            

วันที่ 31 ธันวาคม 2560            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 179,441  527  179,968  126,820  -  126,820 
ขาดทุนจากการจ าหน่าย   
สินทรัพย ์

 
527 

  
(527) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

   -      -   

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
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