
  
 
 

 
 
 
 
 

บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  คณะกรรมกำรบริษทั บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 งบก าไร
ขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้เฉพาะกิจการ และ         
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562 และ     
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
และของเฉพาะบริษทั บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 4 การประเมินมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการในประเทศ
อินโดนีเซียท่ีได้มาเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2560 ได้ด าเนินการเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2561 งบก าไรขาดทุนรวม  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวด 
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม 2561 ท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบได้ปรับปรุงรายการตามท่ีได้อธิบายไวใ้น 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 4 แลว้ ทั้งน้ีขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
 
 
 
 
(วยัวฒัน ์กอสมานชยักิจ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

เลขทะเบียน 6333  
  
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  
กรุงเทพมหานคร 
8 พฤษภาคม 2562 



บริษทั บซีีพจี ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 1,789,932             2,425,312             143,485                194,468                

ลูกหนีการคา้ 7 546,561                523,816                137,017                130,478                

เงินปันผลคา้งรับ 5 -                        -                        262,428                -                        

ลูกหนีอืน 5, 8 278,400                222,936                131,889                110,784                

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 -                        -                        -                        255,000                

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั

   ทีถึงกาํหนดชาํระในหนึงปี 5 -                        -                        1,221,475             1,240,138             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั -                        3,178                    -                        3,077                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,614,893             3,175,242             1,896,294             1,933,945             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5, 9 -                        -                        6,097,295             6,589,795             

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 4, 10 13,556,873           13,500,704           11,956,425           11,956,425           

ลูกหนีอืน 8 -                        103,032                257,830                231,319                

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 -                        -                        4,245,565             3,883,174             

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 13,732,751           12,945,349           3,211,167             3,194,989             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,722,781             1,765,577             70,267                  72,791                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 163                       148                       -                        -                        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 71,335                  67,824                  8,008                    2,864                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 29,083,903           28,382,634           25,846,557           25,931,357           

รวมสินทรัพย์ 31,698,796           31,557,876           27,742,851           27,865,302           

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั บซีีพจี ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีอืน 5, 12 393,066                337,853                176,581                89,414                  

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 250,000                250,000                250,000                250,000                

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระในหนึงปี 1,261,185             1,270,576             1,051,249             1,063,515             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 437                       96,009                  -                        -                        

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,904,688             1,954,438             1,477,830             1,402,929             

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 -                        -                        -                        500,000                

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13,814,185           14,046,591           12,342,191           12,464,554           

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 352,711                362,224                2,247                    3,352                    

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

    สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 15,235                  13,804                  10,377                  9,130                    

ประมาณการหนีสินสาํหรับ

    ตน้ทุนในการรือถอน 31,494                  32,702                  -                        -                        

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 6,285                    5,874                    6,285                    5,874                    

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 14,219,910           14,461,195           12,361,100           12,982,910           

รวมหนีสิน 16,124,598           16,415,633           13,838,930           14,385,839           

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั บซีีพจี ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 13

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

   ทุนทีออกและชาํระแลว้    9,984,967             9,984,137             9,984,967             9,984,137             

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,904,778             2,902,545             2,904,778             2,902,545             

ส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างธุรกิจ

   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 41,026                  41,026                  -                        -                        

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญั 11,893                  11,891                  11,893                  11,891                  

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

       ทุนสาํรองตามกฎหมาย 226,935                226,935                226,935                226,935                

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,396,524             1,959,092             775,348                353,955                

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 7,928                    16,470                  -                        -                        

รวมส่วนของบริษทัใหญ่  15,574,051           15,142,096           13,903,921           13,479,463           

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 147                       147                       -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  15,574,198           15,142,243           13,903,921           13,479,463           

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31,698,796           31,557,876           27,742,851           27,865,302           

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั บซีีพจี ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 5, 15 807,792              801,499              204,819              180,037              

รายไดด้อกเบียและเงินปันผล 5 635                     1,078                  457,005              555,469              

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 37,634                -                     45,662                -                     

รายไดอื้น 1,974                  1,165                  21                       60                       

รวมรายได้ 848,035              803,742              707,507              735,566              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 5 206,944              239,554              66,331                56,425                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 144,302              146,064              107,020              96,352                

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ -                     12,834                -                     63,774                

ตน้ทุนทางการเงิน 128,863              122,766              113,868              91,640                

รวมค่าใช้จ่าย 480,109              521,218              287,219              308,191              

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 121,720              99,797                -                     -                     

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 489,646              382,321              420,288              427,375              

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 16 (1,917)                347                     (1,105)                (182)                   

กําไรสําหรับงวด 491,563              381,974              421,393              427,557              

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 491,563              381,974              421,393              427,557              

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                     -                     -                     -                     

กําไรสําหรับงวด 491,563              381,974              421,393              427,557              

กําไรต่อหุ้น 17

   กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท) 0.25                    0.19                    0.21                    0.21                    

   กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.25                    0.19                    0.21                    0.21                    

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท) 

งบการเงินรวม

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดสาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท บีซีพีจี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่)

กําไรสําหรับงวด 491,563                 381,974                 421,393                 427,557                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (8,542)                   (42,530)                 -                        -                        

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (8,542)                   (42,530)                 -                        -                        

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

   ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ -                        (1,395)                   -                        (1,381)                   

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -                        (1,395)                   -                        (1,381)                   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (8,542)                   (43,925)                 -                        (1,381)                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 483,021                 338,049                 421,393                 426,176                 

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 483,021                 338,049                 421,393                 426,176                 

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                        -                        -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 483,021                 338,049                 421,393                 426,176                 

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม

(พนับาท) 

วนัที 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั บซีีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2561

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

รายการกับผู้เป็นผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและ

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

      หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 13 10,369           24,133          -                 (10,002)               -                 -                   -                 -            -                 24,500           -                 24,500           

      การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                 -                -                 3,484                  -                 -                   -                 -            -                 3,484             -                 3,484             

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 10,369           24,133          -                 (6,518)                 -                 -                   -                 -            -                 27,984           -                 27,984           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - ปรับปรุงใหม่

กาํไร - ปรับปรุงใหม่ -                 -                -                 -                      -                 381,974           -                 -            -                 381,974         -                 381,974         

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                 -                -                 -                      -                 (1,395)              (42,530)          -            (42,530)          (43,925)          -                 (43,925)          

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ -                 -                -                 -                      -                 380,579           (42,530)          -            (42,530)          338,049         -                 338,049         

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2561 9,971,890      2,873,465     41,026           20,706                159,463         1,456,194        (9,852)            (20,006)     (29,858)          14,492,886    147                14,493,033    

งบการเงินรวม

ทุนเรือนหุ้น

ทอีอกและ

ชาํระแลว้

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น

สามญั

ส่วนเกินทุน

จากการจดั

โครงสร้าง

ธุรกิจภายใต้

การควบคุม

เดียวกนั

ทุนสาํรอง

ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ใบสาํคญัแสดง

สิทธิทจีะซือหุ้น

การแปลงค่า

งบการเงิน

ส่วนแบ่ง

กาํไร 

(ขาดทุน) 

เบด็เสร็จ

อนืใน

บริษทัร่วม

รวม

องคป์ระกอบ

อนืของส่วน

ของ

ผูถื้อหุ้น

(พนับาท)

รวมส่วนของ

ผูถื้อหุ้นของ

บริษทัใหญ่

ส่วนของส่วน

ไดเ้สียทีไม่มี

อาํนาจควบคุม

รวมส่วนของ

ผูถื้อหุ้น

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุ้นกาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 - ตามทีรายงานในงวดก่อน 9,984,137      2,902,545    41,026           11,891               226,935         1,959,092        8,456             8,014        16,470           15,142,096    147               15,142,243    

  ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี (สุทธิจากภาษ)ี 3 -                 -              -                 -                     -                (54,131)            -                 -            -                 (54,131)          -                (54,131)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 - ปรับปรุงใหม่ 9,984,137      2,902,545    41,026           11,891               226,935         1,904,961        8,456             8,014        16,470           15,087,965    147               15,088,112    

รายการกบัผู้ เป็นผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและ

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

      หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 13 830                2,233           -                 (986)                   -                -                   -                 -            -                 2,077             -                2,077             

      การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                 -              -                 988                    -                -                   -                 -            -                 988                -                988                

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 830                2,233           -                 2                        -                -                   -                 -            -                 3,065             -                3,065             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                 -              -                 -                     -                491,563           -                 -            -                 491,563         -                491,563         

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนื -                 -              -                 -                     -                -                   (8,542)            -            (8,542)            (8,542)            -                (8,542)            

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -              -                 -                     -                491,563           (8,542)            -            (8,542)            483,021         -                483,021         

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2562 9,984,967      2,904,778    41,026           11,893               226,935         2,396,524        (86)                 8,014        7,928             15,574,051    147               15,574,198    

ใบสาํคญัแสดง

สิทธิทีจะซือหุน้

ทุนสาํรอง

ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

การแปลงค่า

งบการเงนิ

ส่วนแบ่ง

กาํไร

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จ

อนืใน

บริษทัร่วม

รวม

องคป์ระกอบ

อนืของส่วน

ของ

ผูถ้ือหุน้

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ

ชาํระแลว้

ส่วนเกิน

มูลค่าหุน้

สามญั

(พันบาท)

ส่วนเกินทุน

จากการจดั

โครงสร้าง

ธุรกิจภายใต้

การควบคุม

เดียวกนั

รวมส่วนของ

ผูถ้ือหุน้ของ

บริษทัใหญ่

ส่วนของ

ส่วนไดเ้สียที

ไม่มีอาํนาจ

ควบคุม

รวมส่วนของ

ผูถ้ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี
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บริษัท บีซีพีจี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกิน ใบสาํคญัแสดง รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น สิทธิทีจะซือหุ้น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2561

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

รายการกับผู้เป็นผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและ

การจดัสรรส่วนทุนให้ผูถื้อหุ้น

หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 13 10,369                    24,133                    (10,002)                   -                          -                          24,500                    

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                          -                          3,484                      -                          -                          3,484                      

รวมรายการกับผู้เป็นผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 10,369                    24,133                    (6,518)                     -                          -                          27,984                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                          -                          -                          -                          427,557                  427,557                  

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                          -                          -                          -                          (1,381)                     (1,381)                     

รวมกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -                          -                          -                          -                          426,176                  426,176                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31  มีนาคม 2561 9,971,890               2,873,465               20,706                    159,463                  776,089                  13,801,613             

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ทุนสาํรองตาม

กฎหมาย

(พนับาท)

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั บซีีพจี ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกิน ใบสาํคญัแสดง รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น สิทธิทีจะซือหุน้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 9,984,137              2,902,545              11,891                   226,935                 353,955                 13,479,463            

รายการกับผู้เป็นผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและ

การจดัสรรส่วนทุนใหผู้ถื้อหุน้

หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 13 830                        2,233                     (986)                       -                         -                         2,077                     

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                         -                         988                        -                         -                         988                        

รวมรายการกับผู้เป็นผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 830                        2,233                     2                            -                         -                         3,065                     

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                         -                         -                         -                         421,393                 421,393                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                         -                         -                         -                         -                         -                             

รวมกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -                         -                         -                         -                         421,393                 421,393                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31  มีนาคม 2562 9,984,967              2,904,778              11,893                   226,935                 775,348                 13,903,921            

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ทุนสาํรองตาม

กฎหมาย

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท บีซีพีจี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 491,563              381,974               421,393              427,557              

รายการปรับปรุง

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (1,917)                347                      (1,105)                (182)                   

ตน้ทุนทางการเงิน 128,863              122,766               113,868              91,640                

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 152,886              176,547               47,714                42,010                

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน (36,786)              12,669                 (45,552)              63,632                

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,737                  2,216                   1,247                  911                     

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 988                     3,484                   988                     3,484                  

รายไดด้อกเบียและเงินปันผล (635)                   (1,078)                  (457,005)            (555,469)            

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิจากภาษี) (121,720)            (99,797)                -                     -                     

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ -                     3,009                   -                     (6)                        

614,979              602,137               81,548                73,577                

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (22,995)              (36,324)                (6,538)                1,023                  

ลูกหนีอืน (58,619)              38,649                 (15,655)              (21,349)              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 434                     7,182                   (30)                     -                     

เจา้หนีอืน (72,571)              (53,353)                (15,297)              (27,668)              

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 412                     510                      412                     510                     

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (226)                   -                       -                     -                     

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 461,414              558,801               44,440                26,093                

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (96,125)              (7,877)                  (2,039)                (21)                     

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 365,289              550,924               42,401                26,072                

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พนับาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท บีซีพีจี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 6                         265                      4,886                  2,107                  

เงินปันผลรับ -                     -                       157,685              226,695              

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (845,784)            (47,256)                (61,368)              (7,142)                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ -                     138                      -                     138                     

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                     (988)                     -                     (930)                   

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสันแก่

   กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                     -                       255,000              -                     

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                     -                       (437,000)            -                     

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย -                     -                       492,500              -                     

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (845,778)            (47,841)                411,703              220,868              

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ตน้ทุนทางการเงินจ่าย (30,156)              (49,440)                (7,117)                (3,311)                

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (92,044)              (118,339)              -                     -                     

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                     -                       (500,000)            -                     

เงินสดจ่ายเพอืลดจาํนวนหนีสินซึงเกิดขนึจาก

   สัญญาเช่าการเงิน (74)                     -                       -                     -                     

เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 2,077                  24,500                 2,077                  24,500                

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (120,197)            (143,279)              (505,040)            21,189                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน (600,686)            359,804               (50,936)              268,129              

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการ

   เทียบเท่าเงินสด (34,694)              12,378                 (47)                     98                       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (635,380)            372,182               (50,983)              268,227              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 2,425,312           2,003,984            194,468              205,698              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 31 มีนาคม 1,789,932           2,376,166            143,485              473,925              

วนัที 31 มีนาคม

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม

(พนับาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

14 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
  

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

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 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 
 

บริษทัใหญ่ในระหว่างงวดคือบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ
ไทย 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานสะอาดและการลงทุนในธุรกิจ
พลงังานทางเลือก  
 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 5 และ 9 
 

2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ  
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้  
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ทุกฉบบั
มาถือปฏิบติั ทั้งน้ีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงินไดมี้การเปิดเผย
ไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 
กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั
มาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 20 
 

(ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ 
การประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวน
เงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอย่างมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั
ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้เร่ืองการรับรู้รายได้ท่ีตอ้งใชว้ิจารณญาณใน
การพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพ่ือประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้
ตลอดช่วงเวลาหน่ึงตามข้อก าหนดของ TFRS 15 ท่ี  กลุ่มบริษัท ถือปฎิบัติเป็นคร้ังแรกซ่ึงได้เปิดเผยไว้ใน 
หมายเหตุขอ้ 3 
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3 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี 

 
กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า 
(“TFRS 15”) เป็นคร้ังแรกตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 TFRS 15 ก าหนดกรอบแนวคิดในการประเมินจ านวนเงิน 
และจังหวะเวลาในการรับรู้รายได้ ซ่ึงได้น ามาใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 18”) 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั คาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบ
การควบคุม เพ่ือประเมินวา่จะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18 กลุ่ม
บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญั
ไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอน
ท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้น 
 
กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตาม TFRS 15 โดยใชวิ้ธีรับรู้ผลกระทบสะสมของการเร่ิมใชม้าตรฐานฉบบัน้ี ณ วนัแรกท่ี
ถือปฏิบติั (วนัท่ี 1 มกราคม 2562) ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดท้ าการปรับปรุงยอ้นหลงัขอ้มูลท่ีน าเสนอส าหรับปี 
2561 ซ่ึงไดแ้สดงไวต้ามท่ีไดเ้คยรายงานตาม TAS 18 TAS 11 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มูลตาม TFRS 15 ไม่ไดถื้อปฏิบติักบัขอ้มูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 
รายละเอียดและจ านวนเงินของผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไดแ้สดงไวด้งัต่อไปน้ี 

 
การขายไอน า้ตามสัญญา minimum take or pay 

 
ส าหรับการขายไอน ้าตามสัญญา minimum take or pay ของบริษทัในกลุ่มบริษทัร่วมในอินโดนีเซีย การรับรู้รายได้
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 จะรับรู้เม่ือกิจการไดป้ฏิบติัตามภาระแลว้เสร็จ 

 
TFRS 15 ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชีของรายไดป้ระเภทอ่ืนของกลุ่มบริษทั 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตารางดา้นล่างน้ีสรุปผลกระทบจากการถือปฏิบติัตาม TFRS 15 สุทธิจากภาษี 
 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  (พันบาท) 
สินทรัพย์     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ลดลง  (54,131)  - 
รวมสินทรัพย์ ลดลง  (54,131)  - 

     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม ลดลง  (54,131)  - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลง  (54,131)  - 

     
ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 จากการถือปฏิบติัตาม TFRS 15 
 

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
สญัญาซ้ือขายหุน้ครบถว้นแลว้ 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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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 
 

งบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ท่ีแสดงเปรียบเทียบอยู่ในงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
ได้ถูกปรับปรุงจากงบการเงินท่ีได้จัดท าไวเ้ดิม เพ่ือสะท้อนถึงข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีได้รับเก่ียวกับข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ และรายการปรับปรุงท่ีรับรู้ในภายหลงั ดงัน้ี 
 

ผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนรวมส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 
 

   (พันบาท) 
    
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน   30,821 
ก ำไรส ำหรับงวดเพิม่ขึน้   30,821 

    
ก ำไรต่อหุ้น    
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) เพ่ิมข้ึน   0.01 
ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) เพ่ิมข้ึน   0.01 
 

ผลกระทบต่องบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 
 

   (พันบาท) 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน    
ก าไรส าหรับงวดเพ่ิมข้ึน   30,821 
รายการปรับปรุง    
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิจากภาษี) เพ่ิมข้ึน   (30,821) 
กระแสเงนิสดเปลีย่นแปลงสุทธิ   - 

 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงินระหว่างกาล บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่ม
บริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญั
ต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 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 
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 เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมท่ีผูกพันโดย

สญัญาทีเค  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่จดัตั้ง 
/สัญชำติ 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทัย่อยทางอ้อม   
Godo Kaisha Inti  ญ่ีปุ่น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Takamori PV Godo Kaisha ญ่ีปุ่น เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมท่ีผูกพันโดย

สญัญาทีเค 
Nojiri PV Godo Kaisha ญ่ีปุ่น เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมท่ีผูกพันโดย

สญัญาทีเค  
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 
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 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่จดัตั้ง 
/สัญชำติ 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทัย่อยทางอ้อม   
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 Tarumizu Takatoge ญ่ีปุ่น เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมท่ีผูกพันโดย

สญัญาทีเค 
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 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย/ญ่ีปุ่น บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการ

วางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรม
ต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม ทั้ งน้ี รวมถึงกรรมการของ
กลุ่มบริษัท  (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีใน
ระดบับริหารหรือไม่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

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

เงินฝากประจ า 
 

 

รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่        
รายไดอ่ื้น 21  54  21  54 
ค่าจา้งบริหารงาน 4,743  6,900  4,743  6,900 
ค่าเช่า 1,739  1,823  1,739  1,823 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,063  1,286  1,063  1,286 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยอ่ื์น 41,850  -  41,850  - 
บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  10,500  10,500 
ค่าจา้งบริหารงาน -  -  819  794 
เงินปันผลรับ -  -  420,113  518,515 
ดอกเบ้ียรับ -  -  14,462  12,252 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  2,746  - 
บริษทัย่อยทำงอ้อม        
ดอกเบ้ียรับ -  -  22,295  24,511 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนัอ่ืน        
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 34  64  34                   64 
 
 

       



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ผู้บริหำรส ำคัญ 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 27,454  29,221  24,377  26,401 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 938  812  727  591 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 191  673  191  673 

รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 28,583  30,706  25,295  27,665 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี  

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ลกูหน้ีอื่น – กจิการที่เกีย่วข้องกนั        

ส่วนที่หมนุเวียน        
บริษทัใหญ่ 4,527  6,043  4,527  6,043 
บริษทัยอ่ย -  -  10,708  343 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม -  -  92,963  87,334 
รวม 4,527  6,043  108,198  93,720 
        

เงินปันผลค้างรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  262,428  - 
รวม -  -  262,428  - 
        

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน        

บริษทัยอ่ย -  -  95,029  85,464 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม -  -  162,801  145,855 
รวม -  -  257,830  231,319 
 
 

 
 

       



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

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

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  1,784,965  1,369,765 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม -  -  3,682,075  3,753,547 
 -  -  5,467,040  5,123,312 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -  -  (1,221,475)  (1,240,138) 
รวม -  -  4,245,565  3,883,174 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
เงินให้กู้ระยะส้ันแก่กิจการที่เกีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  255,000  - 
ลดลง -  -  (255,000)  - 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม -  -  -  - 
        

เงินให้กู้ระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  5,123,312  4,463,765 
เพ่ิมข้ึน -  -  437,000  - 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  (93,272)  8,998 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี -  -  (1,221,475)  - 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม -  -  4,245,565  4,472,763 

        



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
เจ้าหนี้อื่น – กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัใหญ่ 10,648  3,501  10,255  3,108 
บริษทัยอ่ย -  -  819  - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน -  -  -  634 
รวม 10,648  3,501  11,074  3,742 

        

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

        
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พนับาท) 
เงินกู้ระยะยาวจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  500,000  - 
ลดลง -  -  (500,000)  - 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี -  -  -  - 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม -  -  -  - 

 

สัญญาส าคัญที่ท ากบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

สัญญาเช่าที่ดนิ 
 

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



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

27 

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 
 

สัญญาจ้างบริหารงานและด าเนินการ โครงการโซลาร์ฟาร์ม 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาจา้งบริหารงาน และด าเนินการโครงการโซลาร์ฟาร์มกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษทัย่อย
ดงักล่าวมีหนา้ท่ีจดัหาพนกังานบริหารงานและอุปกรณ์ทัว่ไป เพ่ือใหก้ารผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นไป
อยา่งต่อเน่ือง เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยอตัราค่าบริการเป็นไปตามท่ีก าหนดในสญัญา   

 

สัญญาจ้างบริหารงาน 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาจา้งบริหารงานกบับริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั 
โดยบริษทัใหญ่มีหนา้ท่ีจดัหาพนกังาน เพ่ือบริหารงานทัว่ไปใหเ้ป็นไปตามระบบและใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามท่ี
บริษทัก าหนด เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยอตัราค่าบริการเป็นไปตามท่ีก าหนดในสญัญา 
 
บริษัทได้ท าสัญญาจ้างบริหารงานกับกลุ่มบริษัทย่อยในประเทศไทย โดยบริษัทมีหน้าท่ีจัดหาบุคลากร เพ่ือ
บริหารงานทัว่ไปใหเ้ป็นไปตามระบบและใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามท่ีบริษทัก าหนดเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยอตัรา
ค่าบริการเป็นไปตามท่ีก าหนดในสญัญา  
 
บริษทัไดท้ าสัญญาจา้งงานบริการดา้นสารสนเทศกบับริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทั
ใหญ่ของบริษทั โดยบริษทัใหญ่มีหนา้ท่ีบริหารจดัการงานดา้นระบบงานสารสนเทศ งานบริการทางดา้นสารสนเทศ
และให้การปฏิบติังานเป็นไปตามท่ีบริษทัก าหนด เป็นระยะเวลา 1 ปี  โดยอตัราค่าบริการเป็นไปตามท่ีก าหนดใน
สญัญา 

 

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  

 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาให้กู้ยืมเงิน 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาเงินให้กูย้ืมเพ่ือวตัถุประสงค์ในการซ้ือธุรกิจของกลุ่มบริษทัโดยไม่มีหลกัประกนักบั BCPG 
Investment Holdings Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืน  อตัราดอกเบ้ีย
และเง่ือนไขตามข้อก าหนดในสัญญา โดยบริษทัมียอดเงินให้กูย้ืมคงเหลือเป็นจ านวน 868 ลา้นเยน (เทียบเท่า 
จ านวนเงิน 246 ลา้นบาท) และ 27 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่าจ านวนเงิน 842 ลา้นบาท) 
 

บริษทัไดท้ าสญัญาเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการซ้ือธุรกิจของกลุ่มบริษทัโดยไม่มีหลกัประกนักบั BSE Energy 
Holdings Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทั เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืน อตัราดอกเบ้ียและ
เง่ือนไขตามข้อก าหนดในสัญญา โดยบริษัทมียอดเงินให้กู ้ยืมคงเหลือเป็นจ านวน 4,548 ล้านเยน (เทียบเท่า 
จ านวนเงิน 1,290 ลา้นบาท) 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาเงินให้กูย้ืมโดยไม่มีหลกัประกนักบั BCPG Japan Corporation ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของ
บริษทั เงินให้กู ้ยืมดังกล่าวมีก าหนดช าระคืน อตัราดอกเบ้ียและเง่ือนไขตามขอ้ก าหนดในสัญญา โดยบริษทัมี
ยอดเงินใหกู้ย้ืมคงเหลือเป็นจ านวน 6,407 ลา้นเยน (เทียบเท่าจ านวนเงิน 1,818 ลา้นบาท) 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาเงินให้กูย้ืมโดยไม่มีหลกัประกนักบั Huang Ming Japan Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ทางออ้มของบริษทั เงินใหกู้ย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืน อตัราดอกเบ้ียและเง่ือนไขตามขอ้ก าหนดในสัญญา โดย
บริษทัมียอดเงินใหกู้ย้ืมคงเหลือเป็นจ านวน 2,024 ลา้นเยน (เทียบเท่าจ านวนเงิน 574 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 437 ลา้นบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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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 ลา้นเยน และมีภาระการค ้าประกนัผูกพนัตลอดอายุสัญญาการปฏิบติังานและการ
บ ารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยเ์ท่ากบั 280 ลา้นเยน ทั้งน้ีเง่ือนไขในสัญญากูย้ืมเงินระหว่าง 
Tarumizu Solar Solutions Godo Kaisha กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นก าหนดใหบ้ริษทัใหญ่มีหนา้ท่ี
ค ้าประกนัค่าความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

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 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 27  6  -  - 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 170,129  218,305  13,780  14,092 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 1,619,776  2,207,001  129,705  180,376 
รวม 1,789,932  2,425,312  143,485  194,468 

        
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางออ้มมีเงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีขอ้จ ากัดในการเบิกใช้
จ านวน 224.25 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 230.38 ล้านบาท) จากการท าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับสถาบัน
การเงินหลายแห่งซ่ึงมีขอ้ก าหนดใหบ้ริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวตอ้งท าการขออนุญาตสถาบนัการเงิน
ในการเบิกใชเ้งินฝากท่ีมีขอ้จ ากดั 

 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

กิจการอ่ืน 546,561  523,816  137,017  130,478 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 
สุทธิ 546,561  523,816  137,017  130,478 

        
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับ 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม - 
 

- 
 

- 
  

- 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
กจิกำรอ่ืน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 546,561  523,816  137,017  130,478 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ    -  -  -  - 
สุทธิ 546,561  523,816  137,017  130,478 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 20 วนั ถึง 30 วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ลูกหนีอ่ื้น 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน         

กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 5 4,527  6,043  108,198  93,720 
         

กจิกำรอ่ืน         
ดอกเบ้ียคา้งรับ  681  53  165  30 
เบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้  10,335  5,403  1,495  - 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร  197,917  145,421  1,848  - 
อ่ืน ๆ  64,940  66,016  20,183  17,034 
รวม  278,400  222,936  131,889  110,784 

         

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน         

กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 5 -  -  257,830  231,319 
         

กจิกำรอ่ืน         
เงินมดัจ าค่าเคร่ืองจกัร  -  103,032  -  - 
รวม  -  103,032  257,830  231,319 

 

9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562  2561 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  6,589,795  6,353,336 
ลดลง (492,500)  - 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม  6,097,295  6,353,336 

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
          เงินปันผลรับส าหรับงวด 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2562 2561 2562 2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (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  142,200  195,300 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี 
   (ปราจีนบุรี) จ ากดั 100 100 1,400,000 1,400,000  1,429,785 

 
1,429,785  - 

 
-  1,429,785 

 
1,429,785  104,300 

 
119,700 

บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี 
   (ชยัภูมิ1) จ ากดั 100 100 585,000 705,000  600,545 

 
720,545  - 

 
-  600,545 

 
720,545  43,290 

 
53,430 

บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี 
   (บุรีรัมย)์ จ ากดั 100 100 626,650 755,000  642,713 

 
771,063  - 

 
-  642,713 

 
771,063  45,300 

 
50,585 

บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี 
   (บุรีรัมย1์) จ ากดั 100 100 634,950 765,000  651,225 

 
781,275  - 

 
-  651,225 

 
781,275  43,223 

 
48,960 

บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี 
   (นครราชสีมา) จ ากดั 100 100 570,000 684,100  586,069 

 
700,169  - 

 
-  586,069 

 
700,169  41,800 

 
50,540 

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 100 100 250,000 250,000  236,459  236,459  -  -  236,459  236,459  -  - 
รวม      6,097,295  6,589,795  -  -  6,097,295  6,589,795  420,113  518,515 

 

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



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษัทย่อยเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษัทย่อยทั้ ง 4 แห่ง 
ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ย บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ละคืนเงินแก่ผูถื้อหุ้น
แลว้เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2562 โดยมีรายละเอียดการลดทุนดงัน้ี 
- บริษทั บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จ ากดั ไดล้ดทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ของบริษทัจากเดิม 705 ลา้นบาท  
ใหค้งเหลือ 585 ลา้นบาท  

- บริษทั บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย)์ จ ากดั ไดล้ดทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ของบริษทัจากเดิม 755 ลา้นบาท  
ใหค้งเหลือ 627 ลา้นบาท  

- บริษทั บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย1์) จ ากดั ไดล้ดทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ของบริษทัจากเดิม 765 ลา้นบาท  
ใหค้งเหลือ 635 ลา้นบาท  

- บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี (นครราชสีมา) จ ากดั ไดล้ดทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ของบริษทัจากเดิม 684 ลา้นบาท 
ใหค้งเหลือ 570 ลา้นบาท 

 
10 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

วันที่ 31 มีนาคม หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

    (ปรับปรุงใหม่)     
  (พันบาท) 

บริษทัร่วมทำงตรงและทำงอ้อม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม  13,500,704  13,529,716  11,956,425  11,956,425 
รายการปรับปรุง  -  (241,932)  -  - 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง    
   นโยบายการบญัชี 

 
3 (54,131)  -  -  - 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม ปรับปรุงใหม่  13,446,573  13,287,784  11,956,425  11,956,425 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 
ในบริษทัร่วม 

 
121,720  99,797  -  - 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน  (11,420)  (33,772)  -  - 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม  13,556,873  13,353,809  11,956,425  11,956,425 

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 และเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

 

 งบกำรเงนิรวม 
             เงินปันผลรับส าหรับงวด 

 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่า  ส่วนไดเ้สีย-สุทธิ  สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (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 

 
12,333,427 

 
12,295,044 

 
- 

 
- 

 
12,333,427 

 
12,295,044 

 
- 

 
- 

                            
บริษทัร่วมทางอ้อม                            
PetroWind Energy Inc. 40.00  40.00  894,790  894,790  921,573  921,573  1,223,446  1,205,660  -  -  1,223,446  1,205,660  -  - 

         12,877,998  12,877,998  13,556,873  13,500,704  -  -  13,556,873  13,500,704  -  - 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
           เงินปันผลรับส าหรับงวด 
 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (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  -  - 
 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม 
 2562  2561 

  
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -  
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน

ออก - ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

  
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน

ออก - ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
ท่ีดิน 1,519  -  7,072  - 
อาคาร 38,705  -  -  - 
ส่วนปรับปรุงท่ีดินและระบบสาธารณูปโภค 2,366  -  460  (351) 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 3,299  -  5,561  (2,664) 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 3,289  -  163  (138) 
งานระหวา่งก่อสร้าง 943,992  (6,444)  39,552  (6,135) 
รวม 993,170  (6,444)  52,808  (9,288) 

 

การค ้าประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัมูลค่าตามบญัชีจ านวน 10,112.86 ลา้น
บาท (31 ธันวาคม 2561: 10,457.15 ล้านบาท) ไดจ้ดทะเบียนเพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมสถาบนัการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -    
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก - ราคา
ตามบญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอนออก 
- ราคาตามบญัชี

สุทธิ 
 (พันบาท) 
อาคาร 38,705  -  -  - 
ส่วนปรับปรุงท่ีดินและระบบสาธารณูปโภค 2,366  -  50  - 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 3,101  -  4,482  - 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 3,217  -  163  (138) 
งานระหวา่งก่อสร้าง 19,446  (5,466)  7,142  (4,695) 
รวม 66,835  (5,466)  11,837  (4,833) 
 

การค ้าประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของบริษทัมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 2,828.48 ลา้นบาท     
(31 ธันวาคม 2561: 2,823.15 ล้านบาท) ไดจ้ดทะเบียนเพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมสถาบนัการเงิน 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เจ้ำหนีอ่ื้น 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 5 10,648  3,501  11,074  3,742 
         

กจิการอื่น         
เจา้หน้ีอ่ืน  172,520  137,927  25,962  22,802 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  115,672  23,156  107,783  4,676 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  67,316  100,989  26,281  48,541 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร  24,369  69,144  4,966  9,153 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน  2,541  3,136  515  500 
รวม  393,066  337,853  176,581  89,414 
 

13 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้ 2562  2561 

 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 มนีำคม          
- หุ้นสำมญั 5 2,000,000  10,000,000  2,000,000  10,000,000 
         

ทุนที่ออกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
- หุน้สามญั 5 1,996,827  9,984,137  1,992,304  9,961,522 
ออกหุน้ใหม่ 5 166  830  2,074  10,368 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม         
- หุ้นสำมญั 5 1,996,993  9,984,967  1,994,378  9,971,890 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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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 ทยอยใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นตามเง่ือนไขและระยะเวลา ท่ีก าหนด ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีผูใ้ชสิ้ทธิแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจ านวน 0.2 ลา้นหน่วย เป็นหุ้นสามญั
จ านวน 0.2 ลา้นหุน้ 
 

14 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

ผูบ้ริหารเห็นวา่กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ดงันั้นฝ่ายบริหาร
จึงพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว 
 

15 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 
 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   วันที่ 31 มีนาคม  หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
รายไดค่้าพลงังานไฟฟ้า  294,600  311,583  67,776  48,776 
รายไดส่้วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า  506,587  489,916  126,543  120,761 
รายไดค่้าบริการ 5 6,605  -  10,500  10,500 
รวม  807,792  801,499  204,819  180,037 

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 ภำษเีงินได้ 
 

การรับรู้ภาษีเงินไดค้ านวณจากรายไดก่้อนภาษีของงวดระหว่างกาลคูณกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัท่ีคาดไวจ้ากการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหาร อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงของกลุ่มบริษทัแตกต่างจาก
อตัราภาษีเงินไดป้กติมีสาเหตุมาจากการท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัมีก าไรสุทธิในจ านวนท่ีเป็นสาระส าคญั ซ่ึงเกิดจาก
ธุรกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน โดยก าไรสุทธิจากธุรกรรมดงักล่าวไดรั้บการลดหย่อนอตัราภาษีเงินได้
หรือไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้

 

17 ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ค านวณจากก าไรส าหรับงวด
ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละงวดโดยวิธี
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั แสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562  2561  2562  2561 
   (ปรับปรุงใหม่)     

 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไรส ำหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมญั
ของบริษทั 491,563  381,974  421,393  427,557 
        

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,996,827  1,992,304  1,996,827  1,992,304 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกใหต้ามสิทธิของ          
   ใบส าคญัแสดงสิทธิ 63  737  63  737 
จ ำนวนหุ้นสำมญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก  

(ขั้นพื้นฐำน) 1,996,890 
 

1,993,041 
 
 1,996,890 

 
1,993,041 

        

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) 0.25  0.19  0.21  0.21 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ก าไรต่อหุ้นปรับลด 
 

ก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ค านวณจากก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วน
ของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดในแต่ละงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัหลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 
   (ปรับปรุงใหม่)     

 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไรส ำหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญั
ของบริษทั (ขั้นพื้นฐำน) 491,563  381,974  421,393  427,557 
        

จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  
    (ขั้นพ้ืนฐาน) 1,996,890  1,990,737  1,996,890  1,990,737 
ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้ 1,473  2,811  1,473  2,811 
จ ำนวนหุ้นสำมญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก  

(ปรับลด) 1,998,363 
 

1,993,548 
 

1,998,363 
 

1,993,548 

  
 

 
    

ก ำไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.25  0.19  0.21  0.21 
        

 

18 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
ค่าบริหารจดัการโครงการ 69,321  169,995  -  - 
อาคาร อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 1,406,657  1,480,875  -  - 
อ่ืน ๆ 22,408  10,567  22,408  10,567 
รวม 1,498,386  1,661,437  22,408  10,567 
        



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

 
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน    
   ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้    

 

   
ภายในหน่ึงปี 5,614  5,898  4,280  4,539 
หลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 25,110  25,322  16,138  16,184 
หลงัจาก 5 ปี 49,359  50,828  14,826  15,656 
รวม 80,083  82,048  35,244  36,379 
        

ภาระผกูพนัอื่น ๆ        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 61,097  61,097  61,097  61,097 
รวม 61,097  61,097  61,097  61,097 

 
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  
 
บริษัทได้ท าสัญญ าแลกเป ล่ียนอัตราดอกเบ้ี ยส าห รับ เงินกู้ยืมจากธนาคารจากอัตราดอกเบ้ี ยลอยตัว   
6M USDLIBOR บวกอตัราส่วนเพ่ิมโดยแลกเปล่ียนเฉพาะส่วน 6M USDLIBOR เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 
2.60 ต่อปี จ านวนเงินตน้ 28.00 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยครบก าหนดทุก ๆ 6 เดือน สญัญาส้ินสุดปี 2566  
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำที่รำยงำน 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลประกอบการปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.64 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,278 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลส าหรับผลประกอบการงวดเกา้เดือนแรกของปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.48 บาท เป็นเงินจ านวน 
958 ลา้นบาทไปแลว้ในระหว่างปี 2561 คงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายส าหรับผลประกอบการงวดสามเดือนหลงั
ของปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท เป็นเงินจ านวน 320 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าว
แลว้ในวนัท่ี 22 เมษายน 2562 

 

20 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ยังไม่ได้ใช้     
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ซ่ึงคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวก าหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2563 ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
   ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 19* 

 
การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ข้อก าหนดเก่ียวกับนิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทาง 
การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการ
บญัชีป้องกนัความเส่ียง  

 
ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ได้น าเสนอวิธีการบัญชีเดียวส าหรับผู ้เช่า (Single lessee 
accounting model) โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สิทธิการใชสิ้นทรัพยท่ี์แสดงถึงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงท่ีเช่าและ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีแสดงถึงภาระผูกพันท่ีผูเ้ช่าต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการ
ส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นหรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจาก
มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั เช่น ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าการเงิน
หรือสญัญาเช่าด าเนินงาน   

 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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