
 

 
 
 

 
 
 
 
 

บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  คณะกรรมกำรบริษัท บีซีพจีี จ ำกัด (มหำชน) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562  
งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงิน 
ระหว่างกาล) ของบริษทั บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั 
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน 
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลข้อ 4 กลุ่มบริษัทซ้ือธุรกิจในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ี
ได้มาและการปันส่วนของราคาซ้ือเป็นมูลค่าท่ีประมาณการและอาจมีการปรับปรุง ทั้ งน้ีข้อสรุปของข้าพเจ้าไม่ได้
เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
 
 
 
 
(วยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

เลขทะเบียน 6333  
  
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  
กรุงเทพมหานคร 
6 พฤศจิกายน 2562 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 2,639,993         2,425,312         1,553,270         194,468            

ลูกหนีการคา้ 7 594,722            523,816            121,597            130,478            

เงินปันผลคา้งรับ 5 23,641              -                    106,360            -                    

ลูกหนีอืน 5, 8 115,771            222,936            291,306            110,784            

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 -                    -                    -                    255,000            

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั

   ทีถึงกาํหนดชาํระในหนึงปี 5 -                    -                    2,340,644         1,240,138         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 203,787            3,178                -                    3,077                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,577,914         3,175,242         4,413,177         1,933,945         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

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

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 13,671,654       13,500,704       11,956,425       11,956,425       

ลูกหนีอืน 5, 8 -                    103,032            203,240            231,319            

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 78,091              -                    6,427,568         3,883,174         

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 13,726,653       12,945,349       3,139,672         3,194,989         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 6,021,541         1,765,577         65,251              72,791              

ค่าความนิยม 4 1,084,038         -                    -                    -                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 400                   148                   142                   -                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 215,569            67,824              8,490                2,864                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 34,797,946       28,382,634       27,898,083       25,931,357       

รวมสินทรัพย์ 38,375,860       31,557,876       32,311,260       27,865,302       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีอืน 5, 13 1,565,082         337,853            190,209            89,414              

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 2,570,000         250,000            2,570,000         250,000            

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระในหนึงปี 1,292,305         1,270,576         1,078,642         1,063,515         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 402                   96,009              -                    -                    

ประมาณการหนีสินหมุนเวยีนอืน 4 185,704            -                    -                    -                    

รวมหนีสินหมุนเวียน 5,613,493         1,954,438         3,838,851         1,402,929         

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 -                    -                    -                    500,000            

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16,089,887       14,046,591       14,737,070       12,464,554       

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 445,793            362,224            -                    3,352                

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีน

    สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 19,208              13,804              13,435              9,130                

ประมาณการหนีสินสาํหรับ

    ตน้ทุนในการรือถอน 31,124              32,702              -                    -                    

ประมาณการหนีสินระยะยาว 4 711,866            -                    -                    -                    

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 7,071                5,874                7,071                5,874                

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 17,304,949       14,461,195       14,757,576       12,982,910       

รวมหนีสิน 22,918,442       16,415,633       18,596,427       14,385,839       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 14

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

   ทุนทีออกและชาํระแลว้    9,994,239         9,984,137         9,994,239         9,984,137         

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,926,322         2,902,545         2,926,322         2,902,545         

ส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างธุรกิจ

   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 41,026              41,026              -                    -                    

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญั 3,129                11,891              3,129                11,891              

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,302,446         1,959,092         564,208            353,955            

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (36,826)             16,470              -                    -                    

รวมส่วนของบริษัทใหญ่  15,457,271       15,142,096       13,714,833       13,479,463       

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 147                   147                   -                    -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  15,457,418       15,142,243       13,714,833       13,479,463       

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 38,375,860       31,557,876       32,311,260       27,865,302       

          

                  ประธานกรรมการ กรรมการผู้ จัดการใหญ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

          (นายพิชัย ชุณหวชิร) (นายบัณฑิต สะเพียรชัย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 5, 16 790,043            829,675            193,410            190,095            

รายไดด้อกเบียและเงินปันผล 5 1,413                1,030                408,582            359,455            

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ -                    69,062              2,146                91,846              

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยเ์ขา้กองทุนโครงสรา้งพืนฐาน -                    794,659            -                    -                    

รายไดอื้น 5 1,358                6,570                -                    262                   

รวมรายได้ 792,814            1,700,996         604,138            641,658            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 5 226,236            254,305            67,813              64,567              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 145,809            132,650            94,602              84,745              

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 8,319                -                    -                    -                    

ตน้ทุนทางการเงิน 136,211            136,442            118,564            109,393            

รวมค่าใช้จ่าย 516,575            523,397            280,979            258,705            

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 123,089            113,615            -                    -                    

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 399,328            1,291,214         323,159            382,953            

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 17 (1,862)               151,941            (1,161)               (229)                  

กําไรสําหรับงวด 401,190            1,139,273         324,320            383,182            

การแบ่งปันกําไร

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 401,190            1,139,273         324,320            383,182            

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

กําไรสําหรับงวด 401,190            1,139,273         324,320            383,182            

กําไรต่อหุ้น 18

กาํไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 0.20                  0.57                  0.16                  0.19                  

กาํไรตอ่หุน้ปรับลด (บาท) 0.20                  0.57                  0.16                  0.19                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พนับาท) 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรบังวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กําไรสําหรับงวด 401,190            1,139,273         324,320            383,182            

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (5,998)               (26,442)             -                    -                    

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (5,998)               (26,442)             -                    -                    

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม (772)                  8,723                -                    -                    

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (772)                  8,723                -                    -                    

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (6,770)               (17,719)             -                    -                    

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 394,420            1,121,554         324,320            383,182            

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 394,420            1,121,554         324,320            383,182            

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 394,420            1,121,554         324,320            383,182            

          

         

          (นายพิชัย ชุณหวชิร) (นายบัณฑิต สะเพยีรชัย)

         ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรบังวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

(พนับาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

7



บริษทั บีซีพจี ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 5, 16 2,445,438          2,505,007          613,138             551,372             

รายไดด้อกเบียและเงินปันผล 5 3,019                 3,649                 1,339,849          1,350,018          

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 60,525               -                    53,471               -                    

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ -                    -                    -                    6                       

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยเ์ขา้กองทุนโครงสร้างพืนฐาน -                    794,659             -                    -                    

รายไดอื้น 5 8,647                 108,708             21                      427                    

รวมรายได้ 2,517,629          3,412,023          2,006,479          1,901,823          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 5 656,779             741,320             203,175             180,466             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 422,498             413,123             292,933             270,289             

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ -                    10,504               -                    3,010                 

ตน้ทุนทางการเงิน 395,222             388,682             344,509             299,394             

รวมค่าใช้จ่าย 1,474,499          1,553,629          840,617             753,159             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 307,137             201,641             -                    -                    

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 1,350,267          2,060,035          1,165,862          1,148,664          

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 17 (6,322)               150,624             (3,495)               (640)                  

กําไรสําหรับงวด 1,356,589          1,909,411          1,169,357          1,149,304          

การแบ่งปันกําไร

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,356,589          1,909,411          1,169,357          1,149,304          

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

กําไรสําหรับงวด 1,356,589          1,909,411          1,169,357          1,149,304          

กําไรต่อหุ้น 18

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท) 0.68                   0.96                   0.59                   0.58                   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.68                   0.96                   0.59                   0.58                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท) 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั บีซีพจี ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กําไรสําหรับงวด 1,356,589          1,909,411          1,169,357          1,149,304          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (52,524)             (9,450)               -                    -                    

รวมรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (52,524)             (9,450)               -                    -                    

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

   พนกังานทีกาํหนดไว้ -                    (1,395)               -                    (1,381)               

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม (772)                  17,588               -                    -                    

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (772)                  16,193               -                    (1,381)               

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (53,296)             6,743                 -                    (1,381)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,303,293          1,916,154          1,169,357          1,147,923          

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,303,293          1,916,154          1,169,357          1,147,923          

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,303,293          1,916,154          1,169,357          1,147,923          

          

         

          (นายพิชัย ชุณหวชิร) (นายบัณฑิต สะเพียรชัย)

         ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

(พันบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บีซีพจี ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ

ส่วนเกินทุน

จากการจดั

โครงสร้าง

ธุรกิจภายใต้

การควบคุม

เดียวกนั

ทุนสาํรอง

ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

การแปลงค่า

งบการเงิน

ส่วนแบ่ง

กาํไร

(ขาดทุน) 

เบด็เสร็จอืน

ในบริษทัร่วม

รวม

องคป์ระกอบ

อืนของส่วน

ของผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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     

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและ

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

        หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 14 22,225          51,761          -               (21,420)         -               -                   -               -               -               52,566             -                52,566           

        การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -               -               -               5,887            -               -                   -               -               -               5,887               -                5,887             

        เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 19 -               -               -               -               -               (958,008)          -               -               -               (958,008)         -                (958,008)        

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -               -               -               -               -               1,909,411        -               -               -               1,909,411        -                1,909,411       

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -               -               -               -               -               (1,395)              (9,450)          17,588          8,138            6,743               -                6,743             

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

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

(พนับาท)

งบการเงินรวม

ทุนเรือนหุ้น

ทีออกและ

ชาํระแลว้

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น

สามญั

ใบสาํคญั

แสดงสิทธิที

จะซือหุ้น

สามญั

รวมส่วนของผู ้

ถือหุ้นของ

บริษทั

ส่วนของส่วน

ไดเ้สียทีไม่มี

อาํนาจควบคุม

รวมส่วนของ

ผูถื้อหุ้น

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท บีซีพจี ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ

ทุนสาํรอง

ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

การแปลงค่า

งบการเงิน

ส่วนแบ่ง

กาํไร

(ขาดทุน) 

เบด็เสร็จอืน

ในบริษทัร่วม

รวม

องคป์ระกอบ

อืนของส่วน

ของผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 ตามทรีายงานในงวดก่อน 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 (สุทธิจากภาษี) 3 -               -               -               -               -               (54,131)            -               -               -               (54,131)           -                (54,131)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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     

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและ

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

        หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 14 10,102          23,777          -               (9,947)          -               -                   -               -               -               23,932             -                23,932           

        การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -               -               -               1,185            -               -                   -               -               -               1,185               -                1,185             

        เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 19 -               -               -               -               -               (959,104)          -               -               -               (959,104)         -                (959,104)        

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 10,102          23,777          -               (8,762)          -               (959,104)          -               -               -               (933,987)         -                (933,987)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -               -               -               -               -               1,356,589        -               -               -               1,356,589        -                1,356,589       

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -               -               -               -               -               -                   (52,524)         (772)             (53,296)         (53,296)           -                (53,296)          

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -               -               -               -               -               1,356,589        (52,524)         (772)             (53,296)         1,303,293        -                1,303,293       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2562 9,994,239     2,926,322     41,026          3,129            226,935        2,302,446        (44,068)         7,242            (36,826)         15,457,271      147                15,457,418     

(พนับาท)

งบการเงินรวม

ทุนเรือนหุ้น

ทีออกและ

ชาํระแลว้

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น

สามญั

ส่วนเกินทุน

จากการจดั

โครงสร้าง

ธุรกิจภายใต้

การควบคุม

เดียวกนั

ใบสาํคญั

แสดงสิทธิที

จะซือหุ้น

สามญั

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

รวมส่วนของผู ้

ถือหุ้นของ

บริษทั

ส่วนของส่วน

ไดเ้สียทีไม่มี

อาํนาจควบคุม

รวมส่วนของ

ผูถื้อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั บีซีพจีี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 9,961,521           

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   หุ้นทุนออกใหต้ามสิทธิ 14 22,225                

   การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                     

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 19 -                     

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 22,225                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไรหรือ (ขาดทุน) กาํไร -                     

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                     

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 9,983,746           

ทุนเรือนหุน้ที

ออกและชาํระ

แลว้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั บีซีพจีี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 9,984,137           

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   หุ้นทุนออกใหต้ามสิทธิ 14 10,102                

   การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                     

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 19 -                     

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 10,102                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไรหรือ (ขาดทุน) กาํไร -                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                     

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 9,994,239           

ทุนเรือนหุน้ที

ออกและชาํระ

แลว้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี
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กาํไรสะสม

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

2,849,332           27,224                159,463              349,913              13,347,453         

51,761                (21,420)              -                     -                     52,566                

-                     5,887                  -                     -                     5,887                  

-                     -                     -                     (958,008)            (958,008)            

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

-                     -                     -                     1,149,304           1,149,304           

-                     -                     -                     (1,381)                (1,381)                

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

2,901,093           11,691                159,463              539,828              13,595,821         

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส่วนเกินมูลค่า

หุ้นสามญั

ใบสาํคญัแสดง

สิทธิทจีะซือหุน้

สามญั

ทุนสาํรองตาม

กฎหมาย

รวมส่วนของ

ผูถื้อหุน้

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี
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กาํไรสะสม

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

2,902,545           11,891                226,935              353,955              13,479,463         

23,777                (9,947)                -                     -                     23,932                

-                     1,185                  -                     -                     1,185                  

-                     -                     -                     (959,104)            (959,104)            

23,777                (8,762)                -                     (959,104)            (933,987)            

-                     -                     -                     1,169,357           1,169,357           

-                     -                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     1,169,357           1,169,357           

2,926,322           3,129                  226,935              564,208              13,714,833         

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

(พันบาท)

ส่วนเกินมูลค่า

หุ้นสามญั

ใบสาํคญัแสดง

สิทธิทจีะซือหุน้

สามญั

ทุนสาํรองตาม

กฎหมาย

รวมส่วนของ

ผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 1,356,589         1,909,411         1,169,357         1,149,304         

รายการปรับปรุง

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (6,322)               150,624            (3,495)               (640)                  

ตน้ทุนทางการเงิน 395,222            388,682            344,509            299,394            

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 478,262            537,704            147,653            130,777            

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (34,971)             26,132              (36,108)             18,625              

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 6,094                6,308                4,306                3,199                

การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 1,185                5,887                1,185                5,887                

รายไดด้อกเบียและเงินปันผล (3,019)               (3,649)               (1,339,849)        (1,350,018)        

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิจากภาษี) (307,137)           (201,641)           -                    -                    

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ -                    (791,629)           -                    (6)                      

1,885,903         2,027,829         287,558            256,522            

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (3,096)               (30,975)             8,882                (11,752)             

ลูกหนีอืน 103,804            (16,504)             (48,110)             (14,960)             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (146,261)           13,753              (362)                  -                    

เจา้หนีอืน (118,107)           (99,397)             (6,179)               34,173              

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน (7,018)               1,328                1,198                1,328                

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 1,715,225         1,896,034         242,987            265,311            

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (303,003)           (14,206)             (2,188)               (1,020)               

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,412,222         1,881,828         240,799            264,291            

งบการเงินรวม

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

(พันบาท) 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 1,624                2,635                19,815              7,520                

เงินปันผลรับ -                    -                    1,108,998         1,204,012         

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,256,779)        (1,178,203)        (84,281)             (339,434)           

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ -                    138                   -                    138                   

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยเ์ขา้กองทุนโครงสร้างพืนฐาน -                    3,046,091         -                    -                    

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (7,951)               (25,689)             (119)                  (22,557)             

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                    -                    -                    (75,000)             

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั (78,254)             -                    (3,827,848)        (643,381)           

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสนั

    แก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                    -                    255,000            -                     

เงินสดจ่ายเพอืการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ (3,223,769)        (204,086)           -                    (236,459)           

เงินสดรับจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    492,500            -                    

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (4,565,129)        1,640,886         (2,035,935)        (105,161)           

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

ตน้ทุนทางการเงินจ่าย (297,921)           (286,554)           (241,960)           (189,562)           

เงินปันผลจ่าย (959,104)           (958,008)           (959,104)           (958,008)           

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน -                    (89,934)             -                    -                    

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                    -                    (500,000)           -                    

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 2,320,000         -                    2,320,000         -                    

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,047,848         1,503,974         3,047,848         1,503,974         

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (737,093)           (2,794,324)        (536,149)           (536,149)           

เงินสดจ่ายเพอืลดจาํนวนหนีสินซึงเกิดขึนจากสญัญาเช่าการเงิน (221)                  -                    -                    -                    

เงินสดรับจากหุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 23,931              52,566              23,931              52,566              

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 3,397,440         (2,572,280)        3,154,566         (127,179)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน 244,533            950,434            1,359,430         31,951              

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีตอ่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (29,852)             (42,261)             (628)                  1,393                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึนสุทธิ 214,681            908,173            1,358,802         33,344              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 2,425,312         2,003,983         194,468            205,698            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน 2,639,993         2,912,156         1,553,270         239,042            

(พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

งบการเงินรวม

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

16 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
  

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



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

17 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและการลงทุนในธุรกิจ
พลงังานทางเลือก  
 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 5 และ 9 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจ าปีและจัดท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  
งบการเงินน้ีมิได้รวมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้เคยน าเสนอรายงานไปแล้ว  
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี 
 
ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้ งน้ีนโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นเป็นขอ้มูลเดียวกนักบัท่ี
ใช้ในการจัดท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เวน้แต่การรับรู้รายได้ท่ีต้องใช้วิจารณญาณ
เพิ่มเติมในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมินวา่จะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ 
รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท า
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กับลูกค้า (“TFRS 15”) ท่ีกลุ่มบริษทัถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 
18”) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้งโดยกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้น
หมายเหตุขอ้ 3 

 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 21 
 

3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 
กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า 
(“TFRS 15”) เป็นคร้ังแรกตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 TFRS 15 ก าหนดกรอบแนวคิดในการประเมินจ านวนเงิน 
และจงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้
 
ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั คาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใช้วิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบ
การควบคุม เพื่อประเมินวา่จะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีจงัหวะ
เวลาของการรับรู้รายไดส่้วนใหญ่มาจากการขายและเป็นการรับรู้รายไดแ้บบ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายได้จากการขายสินคา้เม่ือได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินคา้ท่ีมี
นัยส าคัญไปให้กับผูซ้ื้อแล้ว และรับรู้รายได้จากการให้บริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือ
มีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้น  
 
กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตาม TFRS 15 โดยใชวิ้ธีรับรู้ผลกระทบสะสมของการเร่ิมใช้มาตรฐานฉบบัน้ี ณ วนัแรกท่ี
ถือปฏิบติั (วนัท่ี 1 มกราคม 2562) ดังนั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดท้ าการปรับปรุงยอ้นหลงัขอ้มูลท่ีน าเสนอส าหรับปี 
2561 ซ่ึงไดแ้สดงไวต้ามท่ีไดเ้คยรายงานตาม TAS 18 TAS 11 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มูลตาม TFRS 15 ไม่ไดถื้อปฏิบติักบัขอ้มูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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รายละเอียดและจ านวนเงินของผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไดแ้สดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 

การขายไอน า้ตามสัญญา minimum take or pay 
 

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

 
TFRS 15 ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชีของรายไดป้ระเภทอ่ืนของกลุ่มบริษทั 
 
ตารางดา้นล่างน้ีสรุปผลกระทบจากการถือปฏิบติัตาม TFRS 15 สุทธิจากภาษี 
 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

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

     
ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 จากการถือปฏิบติัตาม TFRS 15 
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4 กำรซ้ือบริษัทย่อย 
 

เม่ือวนัท่ี 20 กันยายน 2562 บริษัท บีซีพีจี ไบโอเพาเวอร์ 2 จ ากัด (ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และภายหลงัได้
เปล่ียนช่ือเป็นบริษัท บีซีพี จี อินโดไชน่า จ ากัด) ได้เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้ าในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวซ่ึงมีขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 69 เมกะวตัต ์โดยเป็นการซ้ือหุ้นร้อยละ 100 
ของ Nam San 3A Power Sole Co., Ltd. (Nam San 3A) จาก Phongsubthavy Roads and Bridges Construction and 
Irrigation Sole Co., Ltd. (Phongsubthavy) ในวงเงินไม่เกิน 174.04 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 5,351.50 ล้าน
บาท) ซ่ึงเม่ือรวมกบัรายการปรับปรุงช าระคืนเงินทุนหมุนเวียนสุทธิท่ีเป็นส่วนของผูข้าย วงเงินรวมเป็นจ านวนเงิน 
174.23 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 5,357.34 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นการช าระค่าหุ้นจ านวน 96.19 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
(ประมาณ 2,957.68 ลา้นบาท) และจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมท่ีบริษทัธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงัน ้าดงักล่าวมีกบั Phongsubthavy 
จ านวน 78.04 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 2,399.66 ลา้นบาท)  ปัจจุบนับริษทั บีซีพีจี ไบโอพาวเวอร์ 2 จ ากดั ได้
เสร็จส้ินการรับโอนหุ้นทั้ งหมดจาก Phongsubthavy แล้ว ในระหว่างงวดนับตั้ งแต่วันท่ีซ้ือกิจการจนถึงวนัท่ี  
30 กนัยายน 2562 ธุรกิจดงักล่าวมีรายไดจ้ านวน 0.52 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 15.99 ลา้นบาท) และก าไรสุทธิ
จ านวน 0.36 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 11.18 ลา้นบาท) ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษทั ฝ่ายบริหารคาดวา่หากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 จะมีรายไดร้วมเพิ่มขึ้นจ านวน 
401.60 ลา้นบาท และก าไรรวมจากผลการด าเนินงานปกติส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เพิ่มขึ้น
จ านวนเงิน 235.50 ล้านบาท ในการก าหนดมูลค่าดงักล่าวฝ่ายบริหารใช้สมมติฐานในการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม 
โดยถือเสมือนวา่การรวมกิจการท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งงวดนั้นไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

 
ผูบ้ริหารเช่ือว่าการซ้ือธุจกิจคร้ังน้ีจะท าให้กลุ่มบริษทัสามารถเพิ่มศกัยภาพของกลุ่มบริษทัในการขยายการลงทุน 
พฒันา และบริหารโรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดในแถบภูมิภาคเอเชีย 

 
กลุ่มบริษทัไดจ้า้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้า ณ วนัท่ีซ้ือ อย่างไร 
ก็ตามการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อยยงัไม่แลว้เสร็จ ดงันั้น
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุนจึงใช้มูลค่าท่ีประเมินโดยฝ่ายจดัการ เม่ือผลการประเมินมูลค่ายุติธรรม
จากผูป้ระเมินราคาอิสระเสร็จส้ินสมบูรณ์แลว้ จึงจะมีการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าต่อไป 
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ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาแต่
ละประเภทท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้    
    มูลค่ำท่ีรับรู้ 

    (พันบาท) 
เงินสด    4,460,279 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย    897,063 
  รวม    5,357,342 
 
ในเดือนกนัยายน 2562 กลุ่มบริษทัได้มีการช าระเงินจ านวน 104.87 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 3,224.49 ล้าน
บาท) แก่ผูข้าย ต่อมาในเดือนตุลาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดช้ าระเพิ่มเติมเป็นจ านวนเงิน 40.00 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
(ประมาณ 1,229.95 ลา้นบาท) และส่วนท่ีเหลือท่ีเป็นการช าระคืนเงินทุนหมุนเวียนส่วนของผูข้ายจะช าระภายในปี 
2562  
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่าย 
 
ภายใตเ้ง่ือนไขสัญญาซ้ือขายหุ้นกลุ่มบริษทัมีส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายเพิ่มเติมตามเง่ือนไขความส าเร็จใน 
การท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าฉบบัใหม่กับผูซ้ื้อไฟฟ้ารายอ่ืนและเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามก าหนด ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้
หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 29.17 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 897.06 ลา้นบาท)  
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ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา 
 มูลค่ำตำมบัญชี  รำยกำรปรับปรุง  มูลค่ำที่รับรู้ 
 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 725  -  725 
ลูกหน้ีการคา้ 68,747  -  68,747 
ลูกหน้ีอ่ืน 24  -  24 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8,770  -  8,770 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,129,828  1,226,135  4,355,963 
เจา้หน้ีอ่ืน (63,658)  -  (63,658) 
  เงินกูย้มืระยะยาวจากกลุ่ม Phongsubthavy (2,399,659)  -  (2,399,659) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  (102,824)  (102,824) 
รวมสินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิที่ระบุได้ 744,777  1,123,311  1,868,088 
ช าระคืนเงินกูย้ืมท่ีมีกบักลุ่ม Phongsubthavy 

ภายใตเ้ง่ือนไขการซ้ือธุรกิจ 2,399,659 
   

2,399,659 
สินทรัพย์และหนีสิ้นที่กลุ่มบริษัทได้มำสุทธิ 3,144,436    4,267,747 
ค่าความนิยม     1,089,595 
ส่ิงตอบแทนที่โอนให้     5,357,342 

 
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าภายใตข้อ้ตกลงสัมปทานซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ใช้วิ ธีรายได้ (Income approach) ภายใต้วิธี  Multi-period Excess Earning Method (MEEM) โดยมีระยะเวลาใน 
การด าเนินงานคงเหลือ 23 ปีภายใต้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณ 
ไดแ้ก่ประมาณการรายไดใ้นอนาคตและอตัราคิดลด 

 
ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือ 

 
กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือประมาณ 6.62 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก 
ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบสถานะทางการเงิน ค่าท่ีปรึกษาเทคนิค และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ โดยไดถู้กรวมอยู่ในค่าใชจ่้าย
ในการบริหารในงบก าไรขาดทุนรวมของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีเกิดรายการ 

 
 

 

 

 

 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเปล่ียนแปลงไปในระหว่างงวดมีดงัต่อไปน้ี (รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
และบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 9 และ 10) 
 

ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง 
/สัญชำติ 

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษัทย่อยทางอ้อม   
Nam San 3A Power Sole Co., Ltd. ลาว มีกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัเป็น 

       กรรมการและผูบ้ริหาร 
บริษัทร่วมทางตรง   
Impact Energy Asia Development Limited ฮ่องกง มีกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัเป็น 

กรรมการ 
 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ราคาตามสัญญา 
ค่าจา้งบริหารงาน ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่า ราคาตามสัญญา 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยอ่ื์น ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียเงินกูย้ืม อตัราดอกเบ้ียท่ีก าหนดในสัญญาโดยอา้งอิงราคาตลาดและตน้ทุนทาง 

      การเงินถวัเฉล่ียของบริษทั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน สรุป
ไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่         
รายไดอ่ื้น -  50  -  50 
ค่าจา้งบริหารงาน 5,528  6,900  5,528  6,900 
ค่าเช่า 1,748  1,950  1,748  1,950 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,061  1,266  1,061  1,266 
        
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  10,500  10,500 
ค่าจา้งบริหารงาน -  -  819  834 
เงินปันผลรับ -  -  361,795  328,543 
ดอกเบ้ียรับ -  -  23,347  12,337 
        
บริษัทย่อยทำงอ้อม        
ดอกเบ้ียรับ -  -  24,644  18,278 
        
บริษัทร่วม        
ดอกเบ้ียรับ 332  -  332  - 
        
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน        
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 15  28  15  28 
 

 

 

 

 

 

 

       



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 13,008  16,550  9,713  13,712 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 759  825  549  603 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -  195  - - 195 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 13,767  17,570  10,262  14,510 

    

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่        
รายไดอ่ื้น 21  167  21  167 
ค่าจา้งบริหารงาน 15,014  20,700  15,014  20,700 
ค่าเช่า 5,235  5,723  5,235  5,723 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3,190  3,818  3,190  3,818 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยอ่ื์น 41,850  -  41,850  - 
        
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  31,500  31,500 
ค่าจา้งบริหารงาน -  -  2,457  2,492 
เงินปันผลรับ -  -  1,215,358  1,238,373 
ดอกเบ้ียรับ -  -  51,060  40,982 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  2,746  - 
        
บริษัทย่อยทำงอ้อม        
ดอกเบ้ียรับ -  -  72,061  69,557 
        
บริษัทร่วม        
ดอกเบ้ียรับ 332  -  332  - 
 

 

 

 

    

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน        
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 113  239  113  239 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 58,353  60,475  48,834  51,991 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,846  2,462  2,214  1,798 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 460  1,137  460  1,137 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 61,659  64,074  51,508  54,926 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 มีดงัน้ี  

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีอื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ส่วนที่หมุนเวียน 

       

เงินปันผลค้างรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  106,360  - 
บริษทัร่วมทางออ้ม 23,641  -  -  - 
รวม 23,641  -  106,360  - 

 
 
 
 
 
 
 

       



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีอื่น        
บริษทัใหญ่ 1,055  6,043  1,055  6,043 
บริษทัยอ่ย -  -  124,688  343 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม -  -  126,811  87,334 
บริษทัร่วม 332  -  332  - 
บริษทัร่วมทางออ้ม 26  -  26  - 
รวม 1,413  6,043  252,912  93,720 

        

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        

บริษทัยอ่ย -  -  25,760  85,464 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม -  -  177,480  145,855 
รวม -  -  203,240  231,319 

        

 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

28 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 
 

    อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 

  

31  
ธนัวาคม  

2561 

 30  
กนัยายน 

2562 

 31 
ธนัวาคม 
2561 

 

เพ่ิมขึ้น 

 

ลดลง 

 ผลกระทบ
จากอตัรา
แลกเปลี่ยน 

 30  
กนัยายน 

2562 

 31  
ธนัวาคม 
2561 

 

เพ่ิมขึ้น 

 

ลดลง 

 ผลกระทบ 
จากอตัรา 
แลกเปลี่ยน 

 30  
กนัยายน 

2562 
    (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท)  (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย    2.88 - 4.50  2.88 – 4.50  -  -  -  -  -  1,624,765  3,749,594  (255,000)  (58,011)  5,061,348 
 บริษทัยอ่ยทางออ้ม 2.88 - 3.00  2.88 - 3.00  -  -  -  -  -  3,753,547  -  -  (124,774)  3,628,773 
 บริษทัร่วม -  4.71  -  78,254  -  (163)  78,091  -        78,254  -   (163)  

 

 78,091 
 รวม     -  78,254  -  (163)  78,091  5,378,312  3,827,848  (255,000)  (182,948)  8,768,212 
 หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     -        -  (1,240,138)          (2,340,644) 
        เงินให้กูยื้มระยะสั้น     -        -  (255,000)        - 
 รวมเงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน     -        78,091  3,883,174        6,427,568 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษทัใหญ่ 3,348  3,501  2,955  3,108 
บริษทัยอ่ย -  -  2,457  - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 16  -  16  634 
รวม 3,364  3,501  5,428  3,742 

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 
 

 

 

   อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

31  
ธนัวาคม  

2561 

 30  
กนัยายน  

2562 

 31  
ธนัวาคม 
2561 

 

เพ่ิมขึ้น 

 

ลดลง 

 ผลกระทบ 
จากอตัรา
แลกเปลี่ยน 

 30  
กนัยายน  

2562 

 31  
ธนัวาคม 
2561 

 

เพ่ิมขึ้น 

 

ลดลง 

 ผลกระทบ 
จากอตัรา 
แลกเปลี่ยน 

 30  
กนัยายน  

2562 
   (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย   2.57  -  -  -  -  -  -  500,000  -  (500,000)  -  - 
รวม     -  -  -  -  -  500,000  -  (500,000)  -  - 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     -          -         

    เงินกูยื้มระยะสั้น     -        -  -        - 
รวมเงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน     -        -  500,000        - 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาส าคัญที่ท ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

สัญญาส าคญัท่ีท ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี  
 

สัญญาให้กู้ยืมเงิน 
 

บริษทัไดท้ าการยกเลิกสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะสั้นฉบบัเดิมวงเงิน 590 ลา้นบาทกบับริษทั ลมลิกอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของบริษทั และไดท้ าสัญญาให้กูย้มืเงินระยะยาวโดยไม่มีหลกัประกนัฉบบัใหม่กบับริษทั ลมลิกอร์ จ ากดั 
ในวงเงินรวม 590 ลา้นบาท โดยสัญญาดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียและก าหนดช าระคืนตามสัญญา 
 
บริษัทได้ท าสัญญาเงินให้กู้ยืมเพื่อวตัถุประสงค์ในการซ้ือธุรกิจของกลุ่มบริษัทโดยไม่มีหลกัประกันกับบริษัท  
บีซีพีจี ไบโอเพาเวอร์ 2 จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในวงเงินรวม 5,500 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมี
ก าหนดช าระคืน อตัราดอกเบ้ียและเง่ือนไขตามขอ้ก าหนดในสัญญา 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาเงินให้กูย้ืมโดยไม่มีหลกัประกนักับ Impact Energy Asia Development Limited ซ่ึงเป็นบริษทั
ร่วมของบริษทัในวงเงินรวม 6.36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีก าหนดช าระคืน อตัราดอกเบ้ียและ
เง่ือนไขตามขอ้ก าหนดในสัญญา 

 

6 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 224  6  -  - 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 158,168  218,305  3,815  14,092 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 2,481,601  2,207,001  1,549,455  180,376 
รวม 2,639,993  2,425,312  1,553,270  194,468 

        
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางออ้มมีเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากัดในการเบิกใช้
จ านวน 229.32 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 230.38 ล้านบาท) จากการท าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับสถาบัน
การเงินหลายแห่งซ่ึงมีขอ้ก าหนดใหบ้ริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวตอ้งท าการขออนุญาตสถาบนัการเงิน
ในการเบิกใชเ้งินฝากท่ีมีขอ้จ ากดั 

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

กิจการอ่ืน 594,722  523,816  121,597  130,478 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  -  - 
สุทธ ิ 594,722  523,816  121,597  130,478 

        
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับ 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน - 
 

- 
 

- 
  

- 

     งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน -  -  -  - 
 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
กิจกำรอ่ืน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 594,722  523,816  121,597  130,478 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ    -  -  -  - 
สุทธ ิ 594,722  523,816  121,597  130,478 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 20 วนั ถึง 45 วนั 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ลูกหนีอ่ื้น 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน         

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 5 1,413  6,043  252,912  93,720 
         

กิจกำรอ่ืน         
ดอกเบ้ียคา้งรับ  1,137  53  587  30 
เบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้  6,596  5,403  597  - 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร  28,419  145,421  -  - 
อ่ืน ๆ  78,206  66,016  37,210  17,034 
รวม  115,771  222,936  291,306  110,784 
         

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน         

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 5 -  -  203,240  231,319 
         

กิจกำรอ่ืน         
เงินมดัจ าค่าเคร่ืองจกัร  -  103,032  -  - 
รวม  -  103,032  203,240  231,319 

         
9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  2561 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 6,589,795  6,353,336 
เพิ่มขึ้น -  236,459 
ลดลง (492,500)  - 
ณ วันที่ 30 กันยำยน  6,097,295  6,589,795 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
          เงินปันผลรับส าหรับงวด 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 
 2562 2561 2562 2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทย่อย                     
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี จ ากดั 100 100 1,800,000 1,800,000  1,930,500  1,930,500  -  -  1,930,500  1,930,500  454,500  477,900 
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  278,600  262,500 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี (ชยัภูมิ1) จ ากดั 100 100 585,000 705,000  600,545  720,545  -  -  600,545  720,545  122,070  126,750 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี (บุรีรัมย)์ จ ากดั 100 100 626,650 755,000  642,713  771,063  -  -  642,713  771,063  124,198  125,708 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี (บุรีรัมย1์) จ ากดั 100 100 634,950 765,000  651,225  781,275  -  -  651,225  781,275  117,810  121,635 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี (นครราชสีมา) จ ากดั 100 100 570,000 684,100  586,069  700,169  -  -  586,069  700,169  118,180  123,880 
BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. 100 100 - -  -  -  -  -  -  -  -  - 
บริษทั ไทยดิจิทลัเอนเนอร์ยี่เดเวลอปเมน้ท ์จ ากดั  
(เดิมช่ือ 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  1,215,358  1,238,373 
 

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



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษทัย่อยทั้ง 4 แห่ง 
ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อย บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ละคืนเงินแก่ผู ้
ถือหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2562 โดยมีรายละเอียดการลดทุนดงัน้ี 
- บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี(ชยัภูมิ1) 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 ลา้น
บาท ใหค้งเหลือ 635 ลา้นบาท  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

วันที่ 30 กันยายน หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 

บริษัทร่วมทำงตรงและทำงอ้อม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม ตามท่ี
รายงานไวเ้ดิม 

  
13,500,704 

  
13,287,784 

  
11,956,425 

  
11,956,425 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง         
   นโยบายการบญัชี 3 (54,131)  -  -  - 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม ปรับปรุงใหม่  13,446,573  13,287,784  11,956,425  11,956,425 
เพิ่มขึ้น  -  -  -  - 
รายไดเ้งินปันผล  (24,290)  -  -  - 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 
ในบริษทัร่วม 

 
307,137  201,641 

  
- 

  
- 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 
(772)  17,588 

  
- 

  
- 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน  (56,994)  (10,125)  -  - 
ณ วันที่ 30 กันยำยน  13,671,654  13,496,888  11,956,425  11,956,425 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 
เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2562 บริษทัไดร่้วมจดัตั้ง Impact Energy Asia Development Limited (“IEAD”) ซ่ึงเป็นบริษทัจด
ทะเบียนท่ีเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 200 เหรียญฮ่องกง และมี
วตัถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในอนาคต บริษทัไดล้งทุนจ านวน 90 
หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญฮ่องกง รวมเป็นจ านวนเงิน 90 เหรียญฮ่องกง (เทียบเท่า 369 บาท)โดยบริษทัมีสัดส่วนการ
ถือหุน้ใน IEAD คิดเป็นร้อยละ 45 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ทั้งหมด 

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 และเงินปันผลรับส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม 
             เงินปันผลรับส าหรับงวด 

 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่า  ส่วนไดเ้สีย-สุทธิ  เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทร่วมทางตรง                         
Star Energy Group 

Holdings Pte. Ltd. 33.33 
 

33.33 
 
28,236,600 

 
28,236,600 

 
11,956,425 

 
11,956,425 

 
12,513,899 

 
12,295,044 

 
- 

 
- 

 
12,513,899 

 
12,295,044 

 
- 

 
- 

Impact Energy Asia 
Development 
Limited 45.00 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
                            
บริษัทร่วมทางอ้อม                            
PetroWind Energy Inc. 40.00  40.00  894,790  894,790  921,573  921,573  1,157,755  1,205,660  -  -  1,157,755  1,205,660  24,290  - 

         12,877,998  12,877,998  13,671,654  13,500,704  -  -  13,671,654  13,500,704  24,290  - 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
           เงินปันผลรับส าหรับงวด 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละ)      (พันบาท)         

บริษัทร่วมทางตรง                        
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  -  - 
Impact Energy Asia 

Development Limited 45.00 
 

- 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
         11,956,425  11,956,425  -  -  11,956,425  11,956,425  -  - 
 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 
    งบกำรเงินรวม 

 2562  2561 

 

(หมายเหตุ 3)  
การซ้ือและ 
การโอนเขา้  
-ราคาทุน 

  
 

ไดม้าจาก
การซ้ือธุรกิจ 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 การซ้ือและ 
การโอน
เขา้ -ราคา

ทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

  (หมายเหตุ 4)      
 (พันบาท) 

ท่ีดิน 12,734  -  -  101,309  - 
อาคาร 38,705  3,198  -  17,231  (3,376) 
ส่วนปรับปรุงท่ีดินและระบบ

สาธารณูปโภค 4,323 
  

- 
 

- 
 

28,112 
 

(32,090) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 606,932  5,450    (1,749)  554,499  (2,103,452) 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 6,004  122  -  6,764  (138) 
ยานพาหนะ 4,010  -  -  3,587  - 
งานระหวา่งก่อสร้าง 1,160,896  -  (510,827)  1,233,189  (603,939) 
รวม 1,833,604  8,770  (512,576)  1,944,691  (2,742,995) 

 
การค ้าประกัน 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัมูลค่าตามบญัชีจ านวน  9,109.21 ลา้น
บาท (31 ธันวาคม 2561: 10,457.15 ล้านบาท) ไดจ้ดทะเบียนเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
อาคาร 38,705  -  14,468  - 
ส่วนปรับปรุงท่ีดินและระบบสาธารณูปโภค 2,464  -  24,440  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 21,632  -  301,987  - 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 3,902  -  6,547  (138) 
ยานพาหนะ -  -  818  - 
งานระหวา่งก่อสร้าง 42,073  (24,099)  338,484  (347,310) 
รวม 108,776  (24,099)  686,744  (347,448) 
 

การค ้าประกัน 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของบริษทัมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน  2,757.31 ลา้นบาท     
(31 ธันวาคม 2561: 2,823.15 ล้านบาท) ไดจ้ดทะเบียนเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 
    งบกำรเงินรวม 

 2562  2561 

 

(หมายเหตุ 3)  
การซ้ือและ 
การโอนเขา้  
-ราคาทุน 

  
 

ไดม้าจาก
การซ้ือธุรกิจ 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 การซ้ือและ 
การโอน
เขา้ -ราคา

ทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

  (หมายเหตุ 4)      
 (พันบาท) 

ลิขสิทธ์ิการใชแ้ละตน้ทุนพฒันา 
    โปรแกรมส าเร็จรูป 

 
60 

  
- 

  
(266) 

  
17,485 

  
- 

สิทธิในการเช่ือมโยงระบบ 
    จ าหน่ายไฟฟ้า 

 
8,098 

 
- 

  
- 

  
7,995 

  
(38,906) 

สัญญาซ้ือขายไฟแบบ Feed-in 
Tariff - 

  
- 

 
- 

 
- 

 
(175,930) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวา่ง 
     การพฒันา 

 
60 

  
- 

  
- 

  
23,349 

  
(23,128) 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าภายใต ้
       ขอ้ตกลงสัมปทาน 

 
- 

  
4,355,963 

  
- 

  
- 

  
- 

รวม 8,218  4,355,963  (266)  48,829  (237,964) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
ลิขสิทธ์ิการใชแ้ละตน้ทุนพฒันา 
    โปรแกรมส าเร็จรูป 

 
60 

 
- 

  
17,485 

 
- 

สิทธิในการเช่ือมโยงระบบ 
    จ าหน่ายไฟฟ้า - 

 
- 

  
5,637 

 
- 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวา่ง 
     การพฒันา 

 
60 

  
- 

  
22,557 

  
(23,122) 

รวม 120  -  45,679  (23,122) 
 

 

13 เจ้ำหนีอ่ื้น 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 5 3,364  3,501  5,428  3,742 
         

กิจการอื่น         
เจา้หน้ีอ่ืน  67,951  137,927  28,673  22,802 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  120,335  23,156  112,853  4,676 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  110,514  100,989  39,596  48,541 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร  22,414  69,144  2,943  9,153 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน  4,019  3,136  716  500 
เจา้หน้ีคา้งช าระเงินลงทุน 4 1,236,485  -  -  - 
รวม  1,565,082  337,853  190,209  89,414 

 

 

 

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 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 วันที่ 30 กันยำยน         
- หุ้นสำมัญ 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  9,961,521 
ออกหุ้นใหม่ 5 2,021  10,102  4,445  22,225 
ณ วันที่ 30 กันยำยน          
- หุ้นสำมัญ 5 1,998,848  9,994,239  1,996,749  9,983,746 

 
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้ออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
(โครงการ BCPG ESOP warrant)  จ านวนไม่เกิน 10 ลา้นหน่วย ซ่ึงคิดเป็นหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรับการใช้
สิทธิจ านวนไม่เกิน 10 ลา้นหุ้น (ประมาณร้อยละ 0.50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั) โดยเป็น
โครงการ 5 ปี ทยอยใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นตามเง่ือนไขและระยะเวลา ท่ีก าหนด ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีผูใ้ชสิ้ทธิแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 2.0 ลา้นหน่วย เป็นหุ้นสามญั
จ านวน 2.0 ลา้นหุน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ส่วนงานธุรกิจ 
 

ผูบ้ริหารเห็นวา่กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ดงันั้นฝ่ายบริหาร
จึงพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว 
 

16 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
วันที่ 30 กันยายน  (พันบาท) 

รายไดค้่าพลงังานไฟฟ้า   310,213  375,191  63,655  59,627 
รายไดส่้วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า  473,464  454,484  119,255  119,968 
รายไดค้่าบริการ 5 6,366  -  10,500  10,500 
รวม  790,043  829,675  193,410  190,095 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

วันที่ 30 กันยายน  (พันบาท) 
รายไดค้่าพลงังานไฟฟ้า   925,413  1,068,488  202,469  156,727 
รายไดส่้วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า  1,500,657  1,436,519  379,169  363,145 
รายไดค้่าบริการ 5 19,368  -  31,500  31,500 
รวม  2,445,438  2,505,007  613,138  551,372 

 
17 ภำษีเงินได้ 

 

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

 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 ค านวณจาก
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดใน
แต่ละงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั แสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท/พันหุ้น) 

ก ำไรส ำหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ
ของบริษัท 401,190  1,139,273  324,320  383,182 

        
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 1,998,567  1,996,524  1,998,567  1,996,524 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกใหต้ามสิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 
107 

 
76 

 
107 

 
76 

จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก  
(ขั้นพื้นฐำน) 1,998,674 

 
1,996,600 

 
1,998,674 

 
1,996,600 

        

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) 0.20  0.57  0.16  0.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท/พันหุ้น) 

ก ำไรส ำหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ
ของบริษัท 1,356,589  1,909,411  1,169,357  1,149,304 

        
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,996,827  1,992,304  1,996,827  1,992,304 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกใหต้ามสิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 895 

 
2,634 

 
895 

 
2,634 

จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก  
(ขั้นพื้นฐำน) 1,997,722 

 
1,994,938 

 
1,997,722 

 
1,994,938 

        

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) 0.68  0.96  0.59  0.58 
 

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 
 

ก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 ค านวณจากก าไร
ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละ
งวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัหลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท/พันหุ้น) 

ก ำไรส ำหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ
ของบริษัท (ขั้นพื้นฐำน) 401,189  1,139,273  324,320  383,182 

        
จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  
    (ขั้นพื้นฐาน) 1,998,674 

 
1,996,600 

 
1,998,674 

 
1,996,600 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้ 111  306  111  306 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก  

(ปรับลด) 1,998,785 
 

1,996,906 
 

1,998,785 
 

1,996,906 
        

ก ำไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.20  0.57  0.16  0.19 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท/พันหุ้น) 

ก ำไรส ำหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ
ของบริษัท (ขั้นพื้นฐำน) 1,356,588  1,909,411  1,169,357  1,149,304 

        
จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  
    (ขั้นพื้นฐาน) 1,997,722  1,994,938  1,997,722  1,994,938 
ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้ 328  1,410  328  1,410 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก  

(ปรับลด) 1,998,050  1,996,348  1,998,050  1,996,348 

        

ก ำไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.68  0.96  0.59  0.58 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 เงินปันผล 
 

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัรา 
เงินปันผลต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2562 - 
   ส าหรับผลประกอบการไตรมาสท่ี 2 

 
20 สิงหาคม 2562 

 
13 กนัยายน 2562 0.16  319.81 

เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2562 - 
   ส าหรับผลประกอบการไตรมาสท่ี 1 

 
21 พฤษภาคม 2562 

 
14 มิถุนายน 2562 0.16  319.52 

เงินปันผลประจ าปี 2561 – สุทธิ 
    จากเงินปันผลระหวา่งกาล 

 
9 เมษายน 2562 

 
22 เมษายน 2562 0.16  319.77 

เงินปันผลที่จ่ำยเพิม่   0.48  959.10 

      
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2561 - 
   ส าหรับผลประกอบการไตรมาสท่ี 2 

 
21 สิงหาคม 2561 

 
13 กนัยายน 2561 0.16  319.48 

เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2561 - 
   ส าหรับผลประกอบการไตรมาสท่ี 1 

 
22 พฤษภาคม 2561 

 
15 มิถุนายน 2561 0.16  319.44 

เงินปันผลประจ าปี 2560 - สุทธิจาก
เงินปันผลระหวา่งกาล 

 
27 เมษายน 2561 

 
8 พฤษภาคม 2561 0.16  319.09 

เงินปันผลที่จ่ำยเพิม่   0.48  958.01 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
ค่าบริหารจดัการโครงการ 62,880  169,995  -  - 
อาคาร อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 712,163  1,480,875  -  - 
อ่ืน ๆ 9,799  10,567  5,961  10,567 
รวม 784,842  1,661,437  5,961  10,567 
        

 
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน    
   ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้    

 

   
ภายในหน่ึงปี 6,744  5,898  4,503  4,539 
หลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 25,579  25,322  16,617  16,184 
หลงัจาก 5 ปี 45,420  50,828  13,166  15,656 
รวม 77,743  82,048  34,286  36,379 
        

ภาระผูกพนัอื่น ๆ        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 68,570  61,097  68,570  61,097 
รวม 68,570  61,097  68,570  61,097 

 
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
 
กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน โดยท าสัญญาซ้ือสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นจ านวน 11.60 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา ดว้ยสกุลเงินบาทเป็นจ านวน 334.02 ลา้นบาท สัญญาส้ินสุดในปี 2573 โดยคู่สัญญามีขอ้ตกลง
จะจ่ายช าระดอกเบ้ียและเงินตน้ระหวา่งกนัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
 
กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียส าหรับเงินกู้ยืมจากธนาคารจากอัตราดอกเบ้ียลอยตัว ร้อยละ  
3M TIBOR+180BPS ต่อปี เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 2.94 ต่อปี จ านวนเงินต้น 2,577.42 ล้านเยน โดยครบ
ก าหนดทุก ๆ 3 เดือน สัญญาส้ินสุดปี 2565  
 
บริษัทได้ท าสัญญ าแลกเป ล่ียนอัตราดอกเบ้ี ยส าห รับ เงิน กู้ยืมจากธนาคารจากอัตราดอกเบ้ี ยลอยตัว   
6M USDLIBOR บวกอตัราส่วนเพิ่มโดยแลกเปล่ียนเฉพาะส่วน 6M USDLIBOR เป็นอัตราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 
2.60 ต่อปี จ านวนเงินตน้ 28.00 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยครบก าหนดทุก ๆ 6 เดือน สัญญาส้ินสุดปี 2566  
 

21 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่ได้ใช้     
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเม่ือน ามาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก โดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวก าหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สัญญาเช่า  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 19* 

การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทาง การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการ
บญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ
ท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้
อยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ได้น าเสนอวิธีการบัญชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าต้องรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้ นหรือ
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้
ในปัจจุบนั เช่น ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน  เม่ือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท าให้มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 

ขณะน้ีผู ้บริหารก าลังพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้ นต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้   
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