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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท บีซีพจีี จ ำกัด (มหำชน) 
 
ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่ม
บริษทั”) และของเฉพาะบริษทั บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ  
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค  
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม
ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน  
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ขา้พเจ้าได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี
ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
การซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ก) 5 และ 13 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ไดต้รวจสอบเร่ืองดงักล่าวอยา่งไร 
ในเดือนกนัยายน 2562 กลุ่มบริษทัไดเ้สร็จส้ินการเขา้ซ้ือ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวโดยผูบ้ริหารได้ประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ารวมถึงส่ิงตอบแทนในการซ้ือ
โดยผลแตกต่างไดถู้กบนัทึกเป็นค่าความนิยม 
 
เน่ืองจากความมีสาระส าคญัของรายการและเก่ียวขอ้งกบั
การใช้ดุลยพินิจท่ีส าคัญและมีความซับซ้อนในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรม ขา้พเจา้จึงเห็นวา่เร่ืองดงักล่าวเป็น
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

- สอบถามผูบ้ริหารและท าความเขา้ใจขั้นตอนการก าหนดมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าท่ีจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร 

- อ่านสัญญาซ้ือขายหุ้นและสัญญาส าคัญท่ีเก่ียวข้อง และ

ประเมินความเหมาะสมของการระบุสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า ณ 

วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 

- ประเมินความเป็นอิสระและความรู้ความสามารถของ 

ผูป้ระเมินราคาอิสระ 

- การใชผู้เ้ช่ียวชาญของเคพีเอม็จี ในการประเมินความเหมาะสม

ของวิธีการประเมินมูลค่าและค่าตัวแปรทางการเงินท่ีใช้ใน

การก าหนดอตัราคิดลด  

- ประเมิ นความ เหมาะสมของข้ อสมมติ ท่ี ส าคัญ ใน 

การประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงจากข้อมูลทั้ งภายใน

และภายนอก และทดสอบการค านวณ  

- พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน 
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การทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ฌ) และ 11 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ไดต้รวจสอบเร่ืองดงักล่าวอยา่งไร 
บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในประเทศอินโดนีเซียซ่ึง
มีความเส่ียงจากปัจจยัภายนอกต่างๆ เช่น ความผนัผวน 
ทางเศรษฐกิจ การเมือง ข้อกฎหมายต่าง ๆ ดังนั้น จึงมี 
ความเส่ียงท่ีผลการด าเนินงานและการลงทุนอาจไม่
เป็นไปตามความคาดการณ์และประมาณการแรกเร่ิม
อย่างมีนัยส าคญั และอาจส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนซ่ึงอาจท าให้
เกิดผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
เน่ืองจากความมีสาระส าคญัของรายการ การใชดุ้ลยพินิจ
ท่ีส าคญัของผูบ้ริหารและมีความซบัซอ้นในการประมาณ 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึง
ใช้วิ ธีประมาณการจากกระแสเงินสดท่ีจะได้รับใน
อนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเร่ือง
ดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

- ท าความเข้าใจแผนการด าเนินงาน กระบวนการการระบุ 
ข้อบ่ งช้ี ของการด้ อยค่ า กระบวนการการทดสอบ 

การด้อยค่าและทดสอบการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับ

คืนท่ีจดัท าโดยผูบ้ริหาร  

- ทดสอบข้อสมมติ ท่ีส าคัญ ท่ีสนับสนุนการประมาณ 

การของผู ้บริหารโดยอ้างอิงจากข้อมูลภายในและข้อมูล

ภายนอกรวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มในอดีตท่ีผา่นมา  

- ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและค่าตวั

แปรทางการเงินท่ีใชใ้นการก าหนดอตัราคิดลด  

- พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 กลุ่มบริษทัซ้ือธุรกิจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใน
เดือนกนัยายน 2562 ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและการปันส่วนของราคาซ้ือเป็นมูลค่าท่ีประมาณการและ
อาจมีการปรับปรุง ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้  
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอให้ท าการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพา ะ
กิจการเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

•      ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและ  
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับ  
การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรง
ตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

•      ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ  เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์  แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ  
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

•      ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร 

•      สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้า อย่างไร 
ก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัต้องหยุดการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 

•      ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง 
การเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้
มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

•   ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีได้วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว 

 
 
 
 
(วยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

เลขทะเบียน 6333  
  
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  
กรุงเทพมหานคร 
18 กุมภาพนัธ์ 2563 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 1,445,192,475       2,425,311,808       264,242,718          194,467,866           

ลูกหนีการคา้ 8 640,436,353          523,816,182          131,014,756          130,478,381           

ลูกหนีอืน 6, 9 168,854,825          222,935,898          314,427,049          110,784,069           

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 -                         -                         -                         255,000,000           

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั

   ทีถึงกาํหนดชาํระในหนึงปี 6 -                         -                         2,035,604,060       1,240,138,310        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 198,392,926          3,177,760              -                         3,075,799               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,452,876,579       3,175,241,648       2,745,288,583       1,933,944,425        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6, 10 -                         -                         6,232,295,453       6,589,795,478        

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 13,623,768,489     13,500,703,702     11,889,196,670     11,956,425,502      

ลูกหนีอืน 6, 9 1,813,396              103,032,263          218,398,737          231,318,955           

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 151,982,807          -                         7,997,585,449       3,883,174,097        

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 13,675,581,013     12,945,349,357     3,221,873,460       3,194,989,216        

ค่าความนิยม 5, 13 318,353,884          -                         -                         -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 6,683,725,943       1,765,576,832       63,700,467            72,790,767             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,702,528              148,123                 1,425,663              -                          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 226,766,648          67,824,478            9,813,949              2,863,197               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 34,683,694,708     28,382,634,755     29,634,289,848     25,931,357,212      

รวมสินทรัพย์ 37,136,571,287     31,557,876,403     32,379,578,431     27,865,301,637      

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีอืน 6, 15 398,445,610          337,853,393          212,455,837          89,414,455             

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 16 2,570,000,000       250,000,000          2,570,000,000       250,000,000           

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระในหนึงปี 16 1,285,004,538       1,270,576,044       1,070,886,171       1,063,514,728        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 666,550                 96,009,024            -                         -                          

ประมาณการหนีสินหมุนเวียนอืน 5 733,046,858          -                         -                         -                          

รวมหนีสินหมุนเวยีน 4,987,163,556       1,954,438,461       3,853,342,008       1,402,929,183        

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 -                         -                         -                         500,000,000           

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 16,026,146,932     14,046,590,896     14,705,449,514     12,464,553,892      

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 508,403,419          362,224,308          -                         3,352,443               

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

    สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 20,921,037            13,803,566            14,751,621            9,129,812               

ประมาณการหนีสินสาํหรับ

    ตน้ทุนในการรือถอน 30,321,522            32,702,441            -                         -                          

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 8,467,622              5,873,076              7,624,257              5,873,075               

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 16,594,260,532     14,461,194,287     14,727,825,392     12,982,909,222      

รวมหนีสิน 21,581,424,088     16,415,632,748     18,581,167,400     14,385,838,405      

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม

(บาท)

31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 17

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

   ทุนทีออกและชาํระแลว้    9,994,459,905       9,984,137,300       9,994,459,905       9,984,137,300        

ส่วนเกินมลูค่าหุน้

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 18 2,926,873,783       2,902,544,754       2,926,873,783       2,902,544,754        

ส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างธุรกิจ

   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 18 41,025,877            41,025,877            -                         -                          

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญั 18 2,934,803              11,890,726            2,934,803              11,890,726             

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

       ทุนสาํรองตามกฎหมาย 18 305,544,342          226,935,419          305,544,342          226,935,419           

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,348,903,291       1,959,092,292       568,598,198          353,955,033           

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (114,022,764)         16,470,333            -                         -                          

รวมส่วนของบริษทัใหญ่  15,505,719,237     15,142,096,701     13,798,411,031     13,479,463,232      

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 49,427,962            146,954                 -                         -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  15,555,147,199     15,142,243,655     13,798,411,031     13,479,463,232      

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 37,136,571,287     31,557,876,403     32,379,578,431     27,865,301,637      

          

         

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

         ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

          (นายพิชัย ชุณหวชิร) (นายบัณฑิต สะเพียรชัย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 6, 20, 27 3,426,611,580     3,320,322,723     820,598,063        755,112,708         

รายไดด้อกเบียและเงินปันผล 6, 21 6,004,892            4,768,722            1,826,249,597     1,678,563,404      

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 95,431,501          -                      104,625,709        -                       

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ -                      -                      -                       6,043                    

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยเ์ขา้กองทุน

   โครงสร้างพืนฐาน -                      792,959,362        -                       -                       

รายไดอื้น 6 14,048,991          111,763,466        21,024                 570,897                

รวมรายได้ 3,542,096,964     4,229,814,273     2,751,494,393     2,434,253,052      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 6 961,429,713        969,076,264        282,935,615        251,652,258         

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 6, 22 575,033,814        591,443,110        401,105,964        353,696,650         

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

ตน้ทุนทางการเงิน 6, 25 567,850,157        520,569,740        500,052,454        413,252,892         

รวมค่าใช้จ่าย 2,104,313,684     2,108,708,022     1,184,094,033     1,071,613,058      

ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 354,658,947        203,693,398        -                       -                       

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 1,792,442,227     2,324,799,649     1,567,400,360     1,362,639,994      

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 26 (8,316,370)           105,571,385        (4,778,106)           13,197,569           

กาํไรสําหรับปี 1,800,758,597     2,219,228,264     1,572,178,466     1,349,442,425      

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,801,423,594     2,219,228,264     1,572,178,466     1,349,442,425      

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (664,997)             -                      -                       -                       

กาํไรสําหรับปี 1,800,758,597     2,219,228,264     1,572,178,466     1,349,442,425      

กาํไรต่อหุ้น 28

   กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน (บาท) 0.90                     1.11                     0.79                     0.68                      

   กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.90                     1.11                     0.79                     0.67                      

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2562 2561 2562 2561

กาํไรสําหรับปี 1,800,758,597 2,219,228,264 1,572,178,466 1,349,442,425 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทอีาจถูกจัดประเภทรายการใหม่

ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่

งบการเงิน (126,157,564) (24,222,134) -                       -                       

รวมรายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั (126,157,564) (24,222,134) -                       -                       

รายการทจีะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ในกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่ใหม่ของ

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

ส่วนแบง่กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม (4,335,533) 28,020,286 -                       -                       

รวมรายการทจีะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั (4,335,533) 37,239,420 -                       (430,196)              

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (130,493,097) 13,017,286 -                       (430,196)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,670,265,500 2,232,245,550 1,572,178,466     1,349,012,229 

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

 ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,670,930,497 2,232,245,550 1,572,178,466 1,349,012,229 

 ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (664,997)             -                      -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,670,265,500 2,232,245,550 1,572,178,466     1,349,012,229 

(นายพิชัย ชุณหวชิร)

ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต สะเพียรชัย)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

ทุนสาํรอง

ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

 

การแปลงค่า

งบการเงิน

ส่วนแบ่งกาํไร

(ขาดทุน) 

เบด็เสร็จอนืใน

บริษทัร่วม

รวม

องคป์ระกอบ

อนืของส่วน

ของผูถ้ือหุน้

รวมส่วนของ

ผูถ้ือหุน้ของ

บริษทัใหญ่

รวมส่วนของ

ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธนัวาคม 2561

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

รายการกับผู้เป็นผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้น

    และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

         หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 17, 18 22,615,765           53,212,195          -                        (22,230,466)    -                 -                        -                    -                     -                     53,597,494            -                          53,597,494             

         การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 17 -                       -                      -                        6,896,908       -                 -                        -                    -                     -                     6,896,908              -                          6,896,908               

         เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 29 -                       -                      -                        -                  -                 (1,277,498,010)     -                    -                     -                     (1,277,498,010)      -                          (1,277,498,010)       

รวมรายการกับผู้เป็นผู้ถือหุ้นทีบันทึก

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

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

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

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

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 18 -                       -                      -                        -                  67,472,121     (67,472,121)          -                    -                     -                     -                         -                          -                          

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

(บาท)

งบการเงินรวม 

ทุนเรือนหุน้ที

ออกและชาํระแลว้

ส่วนเกินมูลค่า

หุน้สามญั

ส่วนเกินทุนจาก

การจดัโครงสร้าง

ธุรกิจภายใตก้าร

ควบคุมเดียวกนั

ใบสาํคญั

แสดงสิทธิที

จะซือ

หุน้สามญั

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนของส่วนได้

เสียทีไม่มีอาํนาจ

ควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

ทุนสาํรอง

ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

 

การแปลงค่า

งบการเงิน

ส่วนแบ่งกาํไร 

(ขาดทุน) 

เบด็เสร็จอนืใน

บริษทัร่วม

รวม

องคป์ระกอบ

อนืของส่วน

ของผูถ้ือหุน้

รวมส่วนของผูถื้อ

หุน้ของบริษทัใหญ่

รวมส่วนของ

ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธนัวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 - ตามทีรายงานปีก่อน 9,984,137,300      2,902,544,754     41,025,877            11,890,726     226,935,419   1,959,092,292       8,455,947         8,014,386          16,470,333        15,142,096,701     146,954                  15,142,243,655      

ผลกระทบจากการเปลยีนแปลง

นโยบายการบญัชี (สุทธิจากภาษ)ี 3 -                       -                      -                        -                  -                 (54,131,314)          -                    -                     -                     (54,131,314)           -                          (54,131,314)            

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 - ปรับปรุงใหม่ 9,984,137,300      2,902,544,754     41,025,877            11,890,726     226,935,419   1,904,960,978       8,455,947         8,014,386          16,470,333        15,087,965,387     146,954                  15,088,112,341      

รายการกับผู้เป็นผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้น

    และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

       หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 17, 18 10,322,605           24,329,029          -                        (10,141,301)    -                 -                        -                    -                     -                     24,510,333            -                          24,510,333             

       การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 17 -                       -                      -                        1,185,378       -                 -                        -                    -                     -                     1,185,378              -                          1,185,378               

       เงนิปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 29 -                       -                      -                        -                  -                 (1,278,926,378)     -                    -                     -                     (1,278,926,378)      -                          (1,278,926,378)       

รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 10,322,605           24,329,029          -                        (8,955,923)      -                 (1,278,926,378)     -                    -                     -                     (1,253,230,667)      -                          (1,253,230,667)       

การเปลียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

       การเปลยีนแปลงในส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

           โดยไม่สูญเสียอาํนาจควบคุม -                       -                      -                        -                  -                 54,020                   -                    -                     -                     54,020                   49,946,005             50,000,025             

รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                       -                      -                        -                  -                 54,020                   -                    -                     -                     54,020                   49,946,005             50,000,025             

รวมรายการกับผู้เป็นผู้ถือหุ้นทีบันทึก

โดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 10,322,605           24,329,029          -                        (8,955,923)      -                 (1,278,872,358)     -                    -                     -                     (1,253,176,647)      49,946,005             (1,203,230,642)       

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร (ขาดทุน) -                       -                      -                        -                  -                 1,801,423,594       -                    -                     -                     1,801,423,594       (664,997)                 1,800,758,597        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนื -                       -                      -                        -                  -                 -                        (126,157,564)    (4,335,533)         (130,493,097)     (130,493,097)         -                          (130,493,097)          

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                       -                      -                        -                  -                 1,801,423,594       (126,157,564)    (4,335,533)         (130,493,097)     1,670,930,497       (664,997)                 1,670,265,500        

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 18 -                       -                      -                        -                  78,608,923     (78,608,923)          -                    -                     -                     -                         -                          -                          

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธนัวาคม 2562 9,994,459,905      2,926,873,783     41,025,877            2,934,803       305,544,342   2,348,903,291       (117,701,617)    3,678,853          (114,022,764)     15,505,719,237     49,427,962             15,555,147,199      

งบการเงินรวม 

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนของส่วนได้

เสียทีไม่มีอาํนาจ

ควบคุม

(บาท)

ทุนเรือนหุน้ที

ออกและชาํระแลว้

ส่วนเกินมูลค่า

หุน้สามญั

ส่วนเกินทุนจาก

การจดัโครงสร้าง

ธุรกิจภายใตก้าร

ควบคุมเดียวกนั

ใบสาํคญั

แสดงสิทธิที

จะซือ

หุน้สามญั

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

รวมส่วนของ

ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2561

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

รายการกับผู้ เป็นผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 17, 18 22,615,765               53,212,195             (22,230,466)            -                          -                           53,597,494             

   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 17 -                            -                          6,896,908               -                          -                           6,896,908               

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 29 -                            -                          -                          -                          (1,277,498,010)         (1,277,498,010)       

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

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

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

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

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 18 -                            -                          -                          67,472,121             (67,472,121)              -                          

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

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

กาํไรสะสม

ทุนเรือนหุน้ทีออก

และชาํระแลว้

ส่วนเกิน

มูลค่าหุน้สามญั

ใบสาํคญัแสดง

สิทธิทีจะซือ

หุน้สามญั

ทุนสาํรองตาม

กฎหมาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

รวมส่วนของ

ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2562 9,984,137,300 2,902,544,754 11,890,726 226,935,419 353,955,033 13,479,463,232 

รายการกับผู้ เป็นผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 17, 18 10,322,605 24,329,029 (10,141,301) -                          -                           24,510,333 

   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 17 -                            -                          1,185,378 -                          -                           1,185,378 

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 29 -                            -                          -                          -                          (1,278,926,378)         (1,278,926,378)

รวมรายการกับผู้ เป็นผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 10,322,605 24,329,029 (8,955,923) -                          (1,278,926,378) (1,253,230,667)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร -                            -                          -                          -                          1,572,178,466 1,572,178,466 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                            -                          -                          -                          -                           -                          

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                            -                          -                          -                          1,572,178,466 1,572,178,466 

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 18 -                            -                          -                          78,608,923             (78,608,923) -                          

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 9,994,459,905 2,926,873,783 2,934,803 305,544,342 568,598,198 13,798,411,031 

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

กาํไรสะสม

ทุนเรือนหุน้ทีออก

และชาํระแลว้

ส่วนเกิน

มูลค่าหุน้สามญั

ใบสาํคญัแสดง

สิทธิทีจะซือ

หุน้สามญั

ทุนสาํรองตาม

กฎหมาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท บซีีพีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 1,800,758,597               2,219,228,264               1,572,178,466               1,349,442,425               

รายการปรับปรุง

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (8,316,370)                     105,571,385                  (4,778,106)                     13,197,569                    

ตน้ทุนทางการเงิน 567,850,157                  520,569,740                  500,052,454                  413,252,892                  

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 690,247,986                  693,151,101                  198,172,759                  179,026,527                  

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน (31,356,230)                   62,370,281                    (60,606,678)                   85,926,500                    

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 7,929,510                      9,556,238                      5,621,809                      4,388,155                      

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 1,185,378                      6,896,908                      1,185,378                      6,896,908                      

รายไดด้อกเบียและเงินปันผล (6,004,892)                     (4,768,722)                     (1,826,249,597)             (1,678,563,404)             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิจากภาษี) (354,658,947)                (203,693,398)                -                                 -                                 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ -                                 (789,936,719)                -                                 (6,043)                            

2,667,635,189               2,618,945,078               385,576,485                  373,561,529                  

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (50,193,539)                   (16,258,248)                   (536,375)                        (13,260,994)                   

ลูกหนีอืน 65,069,037                    (37,063,589)                   (10,363,765)                   (9,318,573)                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (161,063,545)                14,262,994                    (362,039)                        -                                 

เจา้หนีอืน (102,148,419)                (97,246,609)                   6,850,996                      (5,853,358)                     

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 2,594,547                      1,737,771                      1,751,182                      1,737,771                      

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 2,421,893,270               2,484,377,397               382,916,484                  346,866,375                  

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (302,267,720)                (10,588,230)                   (3,512,914)                     (1,384,288)                     

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,119,625,550               2,473,789,167               379,403,570                  345,482,087                  

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท) 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท บซีีพีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 4,173,149                      4,997,148                      28,193,644                    12,428,933                    

เงินปันผลรับ -                                 -                                 1,617,362,500               1,609,412,500               

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,297,743,340)             (1,391,074,383)             (102,400,682)                (384,119,016)                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 1,399,065                      137,850                         -                                 137,850                         

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยเ์ขา้กองทุน

   โครงสร้างพืนฐาน -                                 3,039,577,520               -                                 -                                 

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (9,077,654)                     (107,640,593)                (1,154,250)                     (22,956,443)                   

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                                 -                                 -                                 (255,000,000)                

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั (153,634,773)                -                                 (5,287,465,777)             (643,381,421)                

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูยื้มระยะสนั

    แก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                                 -                                 335,000,000                  -                                 

เงินสดจ่ายเพือการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ (4,613,298,508)             (204,086,137)                (135,000,318)                (236,459,103)                

เงินสดรับจากการเพิมทุนของบริษทัยอ่ย 49,999,975                    -                                 -                                 -                                 

เงินสดรับจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย -                                 -                                 492,500,000                  -                                 

เงินสดรับจากการลดทุนในบริษทัร่วม 67,229,200                    -                                 67,229,200                    -                                 

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (5,950,952,886)             1,341,911,405               (2,985,735,683)             80,063,300                    

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

ตน้ทุนทางการเงินจ่าย (557,512,914)                (500,662,943)                (495,232,819)                (395,992,692)                

เงินปันผลจ่าย (1,278,926,378)             (1,277,498,010)             (1,278,926,378)             (1,277,498,010)             

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน -                                 (89,741,775)                   -                                 -                                 

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                                 -                                 (500,000,000)                -                                 

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 2,320,000,000               250,000,000                  2,320,000,000               250,000,000                  

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,719,262,331               1,503,974,460               3,719,262,331               1,503,974,460               

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                                 -                                 -                                 500,000,000                  

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,325,799,630)             (3,339,447,204)             (1,112,043,290)             (1,072,298,460)             

เงินสดจ่ายเพือลดจาํนวนหนีสินซึงเกิดขึนจาก

   สญัญาเช่าการเงิน -                                 (190,802)                        -                                 -                                 

เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 24,510,333                    53,597,494                    24,510,333                    53,597,494                    

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงนิ 2,901,533,742               (3,399,968,780)             2,677,570,177               (438,217,208)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน (929,793,594)                415,731,792                  71,238,064                    (12,671,821)                   

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและ

   รายการเทียบเท่าเงินสด (50,325,739)                   5,596,501                      (1,463,212)                     1,441,899                      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (980,119,333)                421,328,293                  69,774,852                    (11,229,922)                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 2,425,311,808               2,003,983,515               194,467,866                  205,697,788                  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที 31 ธันวาคม 1,445,192,475               2,425,311,808               264,242,718                  194,467,866                  

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

18 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
  

1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

5  การซ้ือบริษทัยอ่ย 
6  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
7  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
8  ลูกหน้ีการคา้ 
9  ลูกหน้ีอ่ืน 
10  เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
11  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
12  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
13  ค่าความนิยม 
14  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
15  เจา้หน้ีอ่ืน 
16  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
17  ทุนเรือนหุน้ 
18  ส่วนเกินทุนและส ารอง 
19  ส่วนงานด าเนินงาน 
20  รายไดจ้ากการขายและบริการ 
21  รายไดจ้ากดอกเบ้ียเละเงินปันผล 
22  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
23  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนงัาน 
24  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
25  ตน้ทุนทางการเงิน 
26  ภาษีเงินได ้
27  สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
28  ก าไรต่อหุน้ 
29  เงินปันผล 
30  เคร่ืองมือทางการเงิน 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
  

31  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

32  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
33  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนของบริษัทตั้ งอยู่เลขท่ี 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท  
แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

บริษทัใหญ่ในระหวา่งปีคือบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตยแ์ละการลงทุนในธุรกิจ
พลงังานทางเลือก โดยรายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 
ขอ้ 10 

 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย       
สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2562  การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่นั้ น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ซ่ึงไม่มีผลกระทบอย่างมี
สาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั เวน้แต่การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 
รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า (“TFRS 15”) เป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 
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18”)  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้น
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 33 
 

(ข) สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินน้ีจดัท าเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 

 
(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีผลท่ีเกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่ง
ต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมี
นัยส าคญัท่ีจะส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในปีบญัชี
ถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 

 
4(ก) 5 การซ้ือบริษทัย่อย ซ่ึงการวดัมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ (รวมส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่า 

จะตอ้งจ่าย) และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา วดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ ์
การประมาณการ 

11 การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม เก่ียวกับการใช้ข้อสมมติท่ีส าคัญใน 
การประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
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3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตาม TFRS 15 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมของการเร่ิมใช้
มาตรฐานฉบบัน้ีเป็นคร้ังแรกเฉพาะกบัสัญญาท่ียงัไม่เสร็จสมบูรณ์ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2562 โดยปรับปรุงกบัก าไร
สะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีน าเสนอในปี 2561 ซ่ึงไดเ้คยรายงานไวต้าม 
TAS 18 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งน้ี ขอ้ก าหนดในการเปิดเผยข้อมูลของ 
TFRS 15 จะไม่ถูกน ามาใชก้บัขอ้มูลเปรียบเทียบ  
 

ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั คาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บท่ีไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดง
สุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ โดยมีการใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบ
การควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18 กลุ่ม
บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญั
ไปให้กับผู ้ซ้ือแล้ว  และรับรู้รายได้จากการให้บริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้น 
 
รายละเอียดและจ านวนเงินของผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไดแ้สดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 
การขายไอน า้ตามสัญญา Minimum take or pay 

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

 
TFRS 15 ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชีของรายไดป้ระเภทอ่ืนของกลุ่มบริษทั 
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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)   - 

     
ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จากการถือปฏิบติัตาม TFRS 15 
 

4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดังต่อไปน้ีได้ถือปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 
 
การรวมธุรกิจ  
 
กลุ่มบริษทับันทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัย่อย)   
ถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 
วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ านาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุ
เก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
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ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ต้องวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อขึ้นเพื่อจ่ายช าระ
ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนได้เสียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม            
ณ ทุกวนัท่ีรายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือของกลุ่มบริษัทท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดขึ้น 
 
หากการบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการรวม
ธุรกิจเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่าประมาณ
การดังกล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า เพื่อ
สะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมท่ีได้รับเก่ียวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงข้อมูล
ดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
 
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
 
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบันทึกบญัชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนได้เสีย โดยวิธีการ
ดงักล่าวผูซ้ื้อตอ้งรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธุรกิจท่ีถูกซ้ือดว้ยมูลค่าตามบญัชีของธุรกิจดงักล่าวตามงบการเงิน
รวมของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด ณ วนัท่ีเกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของธุรกิจท่ีถูกน ามา
รวมดงักล่าวกบัค่าตอบแทนท่ีจ่ายรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัใน
ส่วนของผูถื้อหุ้น รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกโอนไปยงัก าไรสะสมเม่ือมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจท่ีซ้ือ
ดงักล่าวไป  
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ผลการด าเนินงานของธุรกิจท่ีถูกซ้ือจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ื้อนับตั้ งแต่วนัท่ีต้นงวดของงบการเงิน
เปรียบเทียบหรือวนัท่ีธุรกิจเหล่านั้นอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า จนถึงวนัท่ีการ
ควบคุมส้ินสุด 
 
บริษัทย่อย 
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือกิจการนั้นท าใหเ้กิดผล
กระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ี
มีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 
ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า 
จากผูถู้กซ้ือ 
 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 
 
การสูญเสียการควบคุม  
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น ก าไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิม
ท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการ
ร่วมคา้ 
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บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว  การร่วมคา้
เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงาน
นั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึง
รวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทั
สูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั หรือการควบคุมร่วม 
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงั
ไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 
 

(ข)  เงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
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หน่วยงานในต่างประเทศ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดขึ้น
จากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลงค่าท่ี
ถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 
เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนได้เสียทั้ งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุม ความมี
อิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญ หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องกับ
หน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการ
จ าหน่าย หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปัน
สัดส่วนใหก้บัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้
เพียงบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมท่ีมีสาระส าคญัอยู ่กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอด
สะสมบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นก าไรหรือขาดทุน 
 
รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ใน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการ
จ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 

(ค) อนุพนัธ์ 
 
อนุพนัธ์ไดถู้กน ามาใชเ้พื่อจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  อตัรา
ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน  กิจกรรมจดัหาเงิน  และกิจกรรมลงทุน  อนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อคา้ อย่างไรก็
ตาม  อนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไข การก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพื่อคา้ 
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(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรียกและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง  
 

(จ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 
 
ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้รายได้
ก่อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน จ านวนส่ิงตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพยท่ี์เกิดจาก
สัญญา 
 
ลูกหน้ีแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และ
การคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึ้น 
 

(ฉ) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน ส่วน
การบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
 

(ช) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการได้มาของสินทรัพย ์ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
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สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม นอกจากน้ี ตน้ทุนอาจรวมถึงก าไรหรือขาดทุนจากการป้องกนัความ
เส่ียงกระแสเงินสดจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงถูกโอนจากก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่สามารถท างานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ให้จดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า หัก
ดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ
ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
 
ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตาม
บญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
เกิดขึ้น 
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ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
 
ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี 
 
อาคาร 10 - 25 ปี 
ส่วนปรับปรุงท่ีดินและระบบสาธารณูปโภค 5 - 25 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 25 ปี 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 - 10  ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความ
นิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุขอ้ 4 (ก) ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหกัผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ส าหรับเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมรวมอยู่
ในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพยใ์ด  ๆ ท่ี
เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม 
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนๆ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษัทซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจ ากัด วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดขึ้นภายในรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 
ค่าตัดจ าหน่าย 
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์  
 
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 
ลิขสิทธ์ิการใชแ้ละตน้ทุนพฒันาโปรแกรมส าเร็จรูป 3 - 25  ปี 
สิทธิในการเช่ือมโยงระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 20 - 25 ปี 
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff 20 ปี 
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าภายใตข้อ้ตกลงสัมปทาน 28 ปี 
สิทธิในการใชท่ี้ดิน 25 ปี 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
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(ฌ) การด้อยค่า 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน ส าหรับค่าความนิยม จะประมาณมูลค่าท่ีคาด
วา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 
เงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  
 
การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักต้นทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลับรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพิ่มขึ้นในภายหลงั  
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการ
ดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการค านวณ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน
กว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการ  
ดอ้ยค่ามาก่อน 
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(ญ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด
หน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ฎ) เจ้าหนี้อื่น 
 
เจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฏ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจัดท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีได้รับ
อนุญาตเป็นประจ าทุกๆ 3 ปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกันภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษัทก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี 
โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการ
จ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก าไร
หรือขาดทุน 
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เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนักงานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ฐ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัท่ีให้สิทธิแก่พนกังาน (ช าระดว้ยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อมๆ ไปกบั
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผูถื้อหุ้น ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ย่างไม่มีเง่ือนไข  จ านวนท่ีรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงจ านวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง
และเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเดิมเคยรับรู้ตามจ านวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีเขา้
เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวข้องและเง่ือนไขการได้รับสิทธิท่ีไม่ใช่ เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ณ วนัท่ีได้รับสิทธิ  
ส าหรับเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัท่ีให้สิทธิ
จะถูกวดัค่าเพื่อให้สะทอ้นถึงเง่ือนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุงส าหรับผลต่างระหวา่งจ านวนท่ีคาดไวก้บัผลท่ีเกิดขึ้น
จริง 
 

(ฑ) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้น
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
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(ฒ) การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 
• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
• ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมส าหรับสินทรัพย์นั้ นหรือหน้ีสินนั้ น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกัน การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดับชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

(ณ) ทุนเรือนหุ้น 
 
หุ้นสามัญ 
 
หุ้นสามญัจัดประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการออกหุ้นสามญัและสิทธิซ้ือหุ้นรับรู้เป็น
รายการหกัจากส่วนของทุน 
 

(ด) รายได้ 
 
รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาด
วา่จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม และภาษีมูลค่าเพิ่ม  
 
รายได้ค่าขายไฟฟ้า 
 
รายไดจ้ากการขายกระแสไฟฟ้าจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนตามจ านวนหน่วยวดัท่ีส่งดว้ยอตัราท่ีก าหนดไว ้รายไดจ้าก
การขายกระแสไฟฟ้าส าหรับบางกิจการในประเทศไทยจะไดรั้บส่วนเพิ่ม ("ADDER") นับจากวนัเร่ิมตน้ขายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย ์เป็นระยะเวลา 10 ปี หลงัจากนั้น รายไดจ้ากการขายกระแสไฟฟ้าจะไดรั้บในอตัราปกติ 
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รายได้ค่าขายไอน า้ตามสัญญา minimum take or pay 
 
ส าหรับการขายไอน ้าตามสัญญา minimum take or pay ของบริษทัในกลุ่มบริษทัร่วมในอินโดนีเซีย การรับรู้รายได้
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 จะรับรู้เม่ือกิจการไดป้ฏิบติัตามภาระแลว้เสร็จ 
 
การให้บริการ 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้ตลอดช่วงเวลา ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 

(ต) รายได้จากการลงทุน 
 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยเงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร โดยเงินปันผลรับ
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล และดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน
ตามเกณฑค์งคา้ง 

 

(ถ) ต้นทุนทางการเงิน 
 
ตน้ทุนทางการเงินบนัทึกโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการ
หน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไป และส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย  
 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ท) สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บ
ตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญาตลอดอายสุัญญาเช่า 
 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยนืยนัการปรับค่าเช่า 
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(ธ) ภาษีเงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึกในส่วน
ของผูถื้อหุน้รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระโดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปี
ท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ี
ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตดับญัชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ กลุ่มบริษัทเช่ือว่าได้ตั้ งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ี
อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกับการตดัสินใจเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการ
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึก
สินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(น) ก าไรต่อหุ้น 
 
กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณ
โดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่าย
ระหว่างปีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อ
หุ้นสามญัท่ีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกจ าหน่ายและปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ี
ซ้ือคืน และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทั้งหมดและสิทธิซ้ือหุ้นของพนกังาน 
 

(บ) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคลหรือ
กิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกันกบักลุ่มบริษทั หรือกลุ่ม
บริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจ
ทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น 

 

(ป) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน)
ของกลุ่มบริษทั จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้น 
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5 กำรซ้ือบริษัทย่อย 
 

เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2562 บริษทั บีซีพีจี ไบโอเพาเวอร์ 2 จ ากัด (ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษัท 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 าระคืนเงินกูย้มืท่ีบริษทัธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงัน ้าดงักล่าวมีกบั Phongsubthavy 
จ านวน 78.04 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 2,399.66 ลา้นบาท)  ปัจจุบนับริษทั บีซีพีจี อินโดไชน่า จ ากดั ไดเ้สร็จ
ส้ินการรับโอนหุ้นทั้งหมดจาก Phongsubthavy แลว้ ในระหว่างงวดนบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือกิจการจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 ธุรกิจดงักล่าวมีรายไดจ้ านวน 4.98 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 150.83 ลา้นบาท) และก าไรสุทธิจ านวน 2.68 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 81.08 ล้านบาท) ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ฝ่าย
บริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 จะมีรายไดร้วมเพิ่มขึ้นจ านวน 401.60 
ลา้นบาท และก าไรรวมจากผลการด าเนินงานปกติส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นจ านวนเงิน 236.48 
ลา้นบาท ในการก าหนดมูลค่าดงักล่าวฝ่ายบริหารใชส้มมติฐานในการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม โดยถือเสมือนว่าการ
รวมกิจการท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งงวดนั้นไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

 
ผูบ้ริหารเช่ือว่าการซ้ือธุรกิจคร้ังน้ีจะท าให้กลุ่มบริษทัสามารถเพิ่มศกัยภาพของกลุ่มบริษทัในการขยายการลงทุน 
พฒันา และบริหารโรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดในแถบภูมิภาคเอเชีย 

 
กลุ่มบริษทัไดจ้า้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้า ณ วนัท่ีซ้ือ อย่างไรก็
ตามการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อยยงัไม่แลว้เสร็จ 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    896,878 
  รวม    5,357,157 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดช้ าระเงินรวมเป็นจ านวน 150.06 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 4 ,614.02 
ล้านบาท) ต่อมาในเดือนมกราคม 2563 กลุ่มบริษัทได้ช าระเพิ่มเติมเป็นจ านวนเงิน 23.17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(ประมาณ 712.39 ลา้นบาท) 

 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่าย 
 
ในเดือนมกราคม 2563 กลุ่มบริษัทได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าฉบับใหม่กับการไฟฟ้าเวียดนามส าหรับ
โครงการ Nam San 3A ซ่ึงเป็นการบรรลุหน่ึงในเง่ือนไขของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายจ านวน 23.14  ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 711.46 ลา้นบาท) ส่งผลใหมู้ลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและค่าความนิยม
ลดลงจากการประเมินคร้ังแรกในเดือนกนัยายน 2562  
 
นอกจากน้ีภายใต้เง่ือนไขสัญญาซ้ือขายหุ้นกลุ่มบริษัทมีส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายเพิ่มเติมตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดประมาณ 6.03 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 185.42 ลา้นบาท)  
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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  2,066,702  5,196,530 
เจา้หน้ีอ่ืน (63,658)  -  (63,658) 
  เงินกูย้มืระยะยาวจากกลุ่ม Phongsubthavy (2,399,659)  -  (2,399,659) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  (178,614)  (178,614) 
รวมสินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิที่ระบุได้ 744,777  1,888,088  2,632,865 
ช าระคืนเงินกูย้ืมท่ีมีกบักลุ่ม Phongsubthavy 

ภายใตเ้ง่ือนไขการซ้ือธุรกิจ 2,399,659 
   

2,399,659 
สินทรัพย์และหนีสิ้นที่กลุ่มบริษัทได้มำสุทธิ 3,144,436    5,032,524 
ค่าความนิยม     324,633 
ส่ิงตอบแทนที่โอนให้     5,357,157 

 
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าภายใตข้อ้ตกลงสัมปทานซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ใช้วิธีรายได ้(Income approach) ภายใต้วิธี Multi-period Excess Earning Method (MEEM) โดยมีระยะเวลาในการ
ด าเนินงานคงเหลือประมาณ 28 ปีภายใต้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้อง ข้อสมมติท่ีส าคัญในการ
ค านวณ ไดแ้ก่ประมาณการรายไดใ้นอนาคตและอตัราคิดลด 
 
ทั้งน้ี การลงทุนใน Nam San 3A เป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และประเทศใกลเ้คียง ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีก่อใหเ้กิดค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ 
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ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือ 
 

กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือประมาณ 23.27 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก 
ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบสถานะทางการเงิน ค่าท่ีปรึกษาเทคนิค และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ โดยไดถู้กรวมอยู่ในค่าใชจ่้าย
ในการบริหารในงบก าไรขาดทุนรวมของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีเกิดรายการ 
 

6 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัต่อไปน้ี  
 

ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง 
/สัญชำติ 

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษัทใหญ่   
บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษัทย่อย   
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ีจ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี(ปราจีนบุรี) จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี(ชยัภูมิ1) จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี(บุรีรัมย)์ จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี(บุรีรัมย1์) จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี(นครราชสีมา) จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ไทยดิจิทลัเอนเนอร์ยีเ่ดเวลอปเมน้ท ์จ ากดั  
(เดิมช่ือ บริษทั บีซีพีจี ไบโอเพาเวอร์ 1 จ ากดั)  

ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั บีซีพีจี อินโดไชน่า จ ากดั  
(เดิมช่ือ บริษทั บีซีพีจี ไบโอเพาเวอร์ 2 จ ากดั)  

ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั ลมลิกอร์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. สิงคโปร์ มีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นกรรมการ 
บริษัทย่อยทางอ้อม   
BSE Energy Holdings Pte. Ltd. สิงคโปร์ มีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นกรรมการ 
BCPG Japan Corporation  ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นกรรมการ 
Greenergy Holdings Pte. Ltd.  สิงคโปร์ มีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นกรรมการ 
Greenergy Power Pte. Ltd. สิงคโปร์ มีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นกรรมการ 
Tarumizu Solar Solutions Godo Kaisha ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
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ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง 
/สัญชำติ 
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บริษัทย่อยทางอ้อม (ต่อ)   
Nakatsugawa PV Godo Kaisha ญ่ีปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีผกูพนัโดยสัญญาทีเค  
Godo Kaisha Inti  ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Takamori PV Godo Kaisha ญ่ีปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีผกูพนัโดยสัญญาทีเค 
Nojiri PV Godo Kaisha ญ่ีปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีผกูพนัโดยสัญญาทีเค  
Godo Kaisha Aten  ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Nikaho PV Godo Kaisha ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Gotenba 2 PV Godo Kaisha ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Horus  ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Yabuki PV Godo Kaisha ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Komagane PV Godo Kaisha ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Helios  ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Lugh  ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Phoenix  ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Gotenba 1 PV Godo Kaisha ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Komagane Land Lease Godo Kaisha ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Nagi PV Godo Kaisha ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Natosi  ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Amaterasu  ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Mithra  ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Sol  ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Saule  ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Shamash  ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Pusan ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Apolo ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Surya ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Nagi Land Lease Godo Kaisha ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Rangi ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Dazbog ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Narang ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
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บริษัทย่อยทางอ้อม (ต่อ)   
Godo Kaisha Malina ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Legba  ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
J2 Investor Godo Kaisha ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
J1 Investor Godo Kaisha ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นกรรมการ 
BCPG Engineering Company ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นกรรมการ 
Godo Kaisha Tarumi Takatoge ญ่ีปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีผกูพนัโดยสัญญาทีเค 
Huang Ming Japan Company Limited ญ่ีปุ่ น มีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นกรรมการ 
BCPG Wind Cooperatief U.A. เนเธอร์แลนด์ มีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นกรรมการ 
Nam San 3A Power Sole Co., Ltd. ลาว มีกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัเป็น 

    กรรมการและผูบ้ริหาร 
บริษัทร่วม   
Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. สิงคโปร์ มีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นกรรมการ 
Impact Energy Asia Development Limited ฮ่องกง มีกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัเป็น 

กรรมการ 
บริษัทร่วมทางอ้อม   
PetroWind Energy Inc. ฟิลิปปินส์ มีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นกรรมการ 
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น   
บริษทั บางจาก รีเทล จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ 
บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย/ญ่ีปุ่ น บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการ

วางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ 
ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 
รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะ
ท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

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

      การเงินถวัเฉล่ียของบริษทั 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  สรุปไดด้งัน้ี    

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่         
รายไดอ่ื้น 21  246  21  246 
ค่าจา้งบริหารงาน 22,110  27,600  22,110  27,600 
ค่าเช่า 6,983  7,673  6,983  7,673 
เงินปันผลจ่าย 896,000  896,000  896,000  896,000 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4,378  5,151  4,378  5,151 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวรหรือสินทรัพยอ่ื์น 41,850  -  41,850  - 
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  42,000  42,000 
ค่าจา้งบริหารงาน -  -  3,276  3,311 
เงินปันผลรับ -  -  1,622,363  1,517,012 
ดอกเบ้ียรับ -  -  110,154  57,687 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  2,746  634 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวรหรือสินทรัพยอ่ื์น -  -  15,450  - 
บริษัทย่อยทำงอ้อม        
ดอกเบ้ียรับ -  -  90,329  102,557 
        



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
บริษัทร่วมทำงอ้อม 
ดอกเบ้ียรับ 1,813  -  1,813  - 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน        
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,118  -  1,118  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 161  253  161  253 
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 66,759  70,352  53,927  59,035 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,305  3,287  2,462  2,401 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 460  1,332  460  1,332 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 70,524  74,971  56,849  62,768 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม มีดงัน้ี  

 

ลูกหน้ีการค้า งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 778  -  778  - 
        

ลูกหน้ีอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน        

เงินปันผลค้างรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  5,000  - 
บริษทัร่วมทางออ้ม 23,617  -  -  - 
รวม 23,617  -  5,000  - 

        
        
        



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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ลูกหน้ีอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีอื่น  
บริษทัใหญ่ 5,811  6,043  5,811  6,043 
บริษทัยอ่ย -  -  146,100  343 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม -  -  134,549  87,334 
บริษทัร่วมทางออ้ม 26  -  26  - 
รวม 5,837  6,043  286,486  93,720 

รวมส่วนที่หมุนเวียน 29,454  6,043  291,486  93,720 

        

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        

บริษทัยอ่ย -  -  26,824  85,464 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม -  -  189,762  145,855 
บริษทัร่วม 1,813  -  1,813  - 
รวมส่วนที่ไม่หมุนเวียน 1,813  -  218,399  231,319 

        

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กู้ยืม 

 
31  

ธนัวาคม 

  
1 

มกราคม 

 

เพ่ิมขึ้น 

 

ลดลง 

 ผลกระทบ
จากอตัรา
แลกเปลี่ยน 

  
31  

ธนัวาคม 

 
1  

มกราคม 

 

เพ่ิมขึ้น 

 

ลดลง 

 ผลกระทบ 
จากอตัรา 
แลกเปลี่ยน 

  
31  

ธนัวาคม  
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2562                         
บริษทัยอ่ย    2.88 - 4.50  -  -  -  -  -  1,624,765  4,878,830  (80,000)  (76,095)  6,347,500 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม 2.88 - 3.00  -  -  -  -  -  3,753,547  -  -  (219,841)  3,533,706  
บริษทัร่วม 4.71  -  153,635  -  (1,652)  151,983  -  153,635  -  (1,652)  151,983 
รวม   -  153,635  -  (1,652)  151,983  5,378,312  5,032,465  (80,000)  (297,588)  10,033,189 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนด  
          ช าระภายในหน่ึงปี 

   
- 

        
- 

  
(1,240,138) 

        
(2,035,604) 

เงินให้กูยื้มระยะสั้น   -        -  (255,000)        - 
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ 
     กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

   
- 

        
151,983 

  
3,883,174 

        
7,997,585 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กู้ยืม 

 
31  

ธนัวาคม 

  
1 

มกราคม 

 

เพ่ิมขึ้น 

 

ลดลง 

 ผลกระทบ
จากอตัรา
แลกเปลี่ยน 

  
31  

ธนัวาคม 

 
1  

มกราคม 

 

เพ่ิมขึ้น 

 

ลดลง 

 ผลกระทบ 
จากอตัรา 
แลกเปลี่ยน 

  
31  

ธนัวาคม  
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2561                         
บริษทัยอ่ย    2.88 - 4.50  -  -  -  -  -  1,373,072  255,000  -  (3,307)  1,624,765 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม 2.88 - 3.00  -  -  -  -  -  3,090,693  643,381  -  19,473  3,753,547 
รวม   -  -  -  -  -  4,463,765  898,381  -  16,166  5,378,312 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนด 
          ช าระภายในหน่ึงปี 

   
- 

        
- 

  
- 

        
(1,240,138) 

เงินให้กูยื้มระยะสั้น   -        -  -        (255,000) 
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ 
     กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

   
- 

        
- 

  
4,463,765 

        
3,883,174 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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เจ้าหนี้อื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 9,040  3,501  9,040  3,108 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน -  -  -  634 
รวม 9,040  3,501  9,040  3,742 

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกู้ยืม 

 
31  

ธนัวาคม 

  
1 

มกราคม 

 

เพ่ิมขึ้น 

 

ลดลง 

 ผลกระทบ
จากอตัรา
แลกเปลี่ยน 

  
31  

ธนัวาคม 

 
1  

มกราคม 

 

เพ่ิมขึ้น 

 

ลดลง 

 ผลกระทบ 
จากอตัรา 
แลกเปลี่ยน 

  
31  

ธนัวาคม  
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2562                         
บริษทัยอ่ย    2.57  -  -  -  -  -  500,000  -  (500,000)  -  - 
รวม   -  -  -  -  -  500,000  -  (500,000)  -  - 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนด  
           ช าระภายในหน่ึงปี 

   
- 

        
- 

  
- 

        
- 

เงินกูยื้มระยะสั้น   -        -  -        - 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำก 
     กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

   
- 

        
- 

  
500,000 

        
- 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกู้ยืม 

 
31  

ธนัวาคม 

  
1 

มกราคม 

 

เพ่ิมขึ้น 

 

ลดลง 

 ผลกระทบ
จากอตัรา
แลกเปลี่ยน 

  
31  

ธนัวาคม 

 
1  

มกราคม 

 

เพ่ิมขึ้น 

 

ลดลง 

 ผลกระทบ 
จากอตัรา 
แลกเปลี่ยน 

  
31  

ธนัวาคม  
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2561                         
บริษทัยอ่ย    2.57  -  -  -  -  -  -  500,000  -  -  500,000 
รวม   -  -  -  -  -  -  500,000  -  -  500,000 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนด  
          ช าระภายในหน่ึงปี 

   
- 

        
- 

  
- 

        
- 

เงินกูยื้มระยะสั้น   -        -  -        - 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำก 
     กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

   
- 

        
- 

  
- 

        
500,000 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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สัญญาส าคัญที่ท ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

สัญญาส าคญัท่ีท ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  สรุปไดด้งัน้ี    
 

สัญญาเช่าที่ดิน 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดินจากบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั เพื่อใช้
เป็นท่ีตั้งของโครงการโซลาร์ฟาร์ม บางปะอิน 38 MW และเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสัญญามีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2580 รวมระยะเวลา 22 ปี อตัราค่าเช่าเป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดินเพิ่มจากบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั เพื่อ
วัตถุประสงค์ท่ี เก่ียวข้องส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยสัญญามีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ 
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2580 รวมระยะเวลา 21 ปี 2 เดือน อตัราค่าเช่าเป็นไปตามท่ีก าหนดใน
สัญญา 
 
สัญญาจ้างบริหารงานและด าเนินการ โครงการโซลาร์ฟาร์ม 
 

บริษทัได้ท าสัญญาจ้างบริหารงาน และด าเนินการโครงการโซลาร์ฟาร์มกับบริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษทัย่อย
ดงักล่าวมีหน้าท่ีจดัหาพนกังานบริหารงานและอุปกรณ์ทัว่ไป เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นไป
อย่างต่อเน่ือง โดยสัญญาน้ีมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 รวมระยะเวลา 1 ปี  
อตัราค่าบริการเป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา  
 
สัญญาจ้างบริหารงาน 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาจา้งบริหารงานกบับริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั 
โดยบริษทัใหญ่มีหน้าท่ีจดัหาพนักงาน เพื่อบริหารงานทัว่ไปให้เป็นไปตามระบบและให้การปฏิบติังานเป็นไป
ตามท่ีบริษทัก าหนด สัญญาน้ีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธนัวาคม 2562 รวมระยะเวลา 3 ปี อตัรา
ค่าบริการเป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา 
 
บริษัทได้ท าสัญญาจ้างบริหารงานกับกลุ่มบริษัทย่อยในประเทศไทย โดยบริษัทมีหน้าท่ีจัดหาบุคลากร เพื่อ
บริหารงานทัว่ไปให้เป็นไปตามระบบและให้การปฏิบติังานเป็นไปตามท่ีบริษทัก าหนด สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธนัวาคม 2562 รวมระยะเวลา 1 ปี อตัราค่าบริการเป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา 
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บริษทัไดท้ าสัญญาจา้งงานบริการดา้นสารสนเทศกบับริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทั
ใหญ่ของบริษทั โดยบริษทัใหญ่มีหนา้ท่ีบริหารจดัการงานดา้นระบบงานสารสนเทศ งานบริการทางดา้นสารสนเทศ
และใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามท่ีบริษทัก าหนด สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธนัวาคม 
2562 รวมระยะเวลา 1 ปี อตัราค่าบริการเป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา 
 
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบับริษทั บาง
จากไบโอฟูเอล จ ากดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยสัญญามีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 จนถึง
วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2566 รวมระยะเวลา 5 ปี และตกลงให้ต่ออายุสัญญาฉบบัน้ีออกไปโดยอตัโนมติัคราวละ 5 ปี 
รวมระยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน 25 ปี จากวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์อตัราค่าไฟฟ้าเป็นไปตามท่ีก าหนดใน
สัญญา  

 

สัญญาให้กู้ยืมเงิน 
 
บริษทัได้ท าสัญญาเงินให้กู้ยืมเพื่อวตัถุประสงค์ในการซ้ือธุรกิจของกลุ่มบริษทัโดยไม่มีหลกัประกันกับ BCPG 
Investment Holdings Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เงินให้กู้ยืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืน  อตัราดอกเบ้ีย
และเง่ือนไขตามขอ้ก าหนดในสัญญา โดยบริษทัมียอดเงินใหกู้ย้ืมคงเหลือเป็นจ านวน 868 ลา้นเยน (เทียบเท่าจ านวน
เงิน 236 ลา้นบาท) และ 27 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่าจ านวนเงิน 797 ลา้นบาท) 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาเงินใหกู้ย้ืมเพื่อวตัถุประสงคใ์นการซ้ือธุรกิจของกลุ่มบริษทัโดยไม่มีหลกัประกนักบั BSE Energy 
Holdings Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทั เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืน อตัราดอกเบ้ียและ
เง่ือนไขตามขอ้ก าหนดในสัญญา โดยบริษทัมียอดเงินให้กูย้ืมคงเหลือเป็นจ านวน 4,548  ลา้นเยน (เทียบเท่าจ านวน
เงิน 1,238 ลา้นบาท) 
 
บริษทัได้ท าสัญญาเงินให้กูย้ืมโดยไม่มีหลกัประกนักบั BCPG Japan Corporation ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของ
บริษทั เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีก าหนดช าระคืน อตัราดอกเบ้ียและเง่ือนไขตามขอ้ก าหนดในสัญญา โดยบริษัทมี
ยอดเงินใหกู้ย้มืคงเหลือเป็นจ านวน 6,407 ลา้นเยน (เทียบเท่าจ านวนเงิน 1,744 ลา้นบาท) 
 
บริษัทได้ท าสัญญาเงินให้กู้ยืมโดยไม่มีหลกัประกันกบั Huang Ming Japan Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ทางออ้มของบริษทั เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืน อตัราดอกเบ้ียและเง่ือนไขตามขอ้ก าหนดในสัญญา โดย
บริษทัมียอดเงินใหกู้ย้มืคงเหลือเป็นจ านวน 2,024 ลา้นเยน (เทียบเท่าจ านวนเงิน 551 ลา้นบาท) 
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บริษทัไดท้ าสัญญาเงินให้กูย้มืโดยไม่มีหลกัประกนักบั บริษทั บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ย ี(ปราจีนบุรี) จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของบริษทั เงินให้กูย้ืมดังกล่าวมีก าหนดช าระคืน อตัราดอกเบ้ีย และเง่ือนไขตามขอ้ก าหนดในสัญญา 
โดยบริษทัมียอดเงินใหกู้ย้มืคงเหลือเป็นจ านวน 180 ลา้นบาท  

 

บริษทัไดท้ าการยกเลิกสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะสั้นฉบบัเดิมวงเงิน 590 ลา้นบาทกบับริษทั ลมลิกอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของบริษทั และไดท้ าสัญญาให้กูย้มืเงินระยะยาวโดยไม่มีหลกัประกนัฉบบัใหม่กบับริษทั ลมลิกอร์ จ ากดั 
ในวงเงินรวม 590 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีก าหนดช าระคืน อตัราดอกเบ้ียและเง่ือนไขตามขอ้ก าหนดใน
สัญญา โดยบริษทัมียอดเงินใหกู้ย้มืคงเหลือเป็นจ านวน 555 ลา้นบาท 
 
บริษัทได้ท าสัญญาเงินให้กู้ยืมเพื่อวตัถุประสงค์ในการซ้ือธุรกิจของกลุ่มบริษัทโดยไม่มีหลกัประกันกับบริษัท  
บีซีพีจี อินโดไชน่า จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัในวงเงินรวม 5,500 ลา้นบาท เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีก าหนด
ช าระคืน อตัราดอกเบ้ียและเง่ือนไขตามขอ้ก าหนดในสัญญา โดยบริษทัมียอดเงินให้กูย้ืมคงเหลือเป็นจ านวน 4,579 
ลา้นบาท 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาเงินให้กูย้ืมโดยไม่มีหลกัประกนักับ Impact Energy Asia Development Limited ซ่ึงเป็นบริษทั
ร่วมของบริษทัในวงเงินรวม 6.36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีก าหนดช าระคืน อตัราดอกเบ้ียและ
เง่ือนไขตามขอ้ก าหนดในสัญญา โดยบริษทัมียอดเงินให้กูย้ืมคงเหลือเป็นจ านวน 5 ลา้นเหรียญสหัฐฯ (เทียบเท่า
จ านวนเงิน 152 ลา้นบาท) 
 
สัญญาค ้าประกัน 
 
บริษัทได้ท าสัญญาให้การค ้ าประกันกับ BCPG Engineering Company ตามเง่ือนไขสัญญาการปฏิบัติงานและ 
การบ ารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ท่ี BCPG Engineering Company มีกับ Tarumizu Solar 
Solutions Godo Kaisha ในกรณีท่ี BCPG Engineering Company ท าให้เกิดความเสียหายต่อสินทรัพยใ์นโรงไฟฟ้า
ของ Tarumizu Solar Solutions Godo Kaisha และไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายดงักล่าวได ้สัญญาค ้าประกนัดงักล่าว
มีวงเงินค ้าประกนัรายปี ปีละ 28.02 ลา้นเยน และมีภาระการค ้าประกนัผูกพนัตลอดอายุสัญญาการปฏิบติังานและ
การบ ารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตยเ์ท่ากับ 280.20 ล้านเยน ทั้งน้ีเง่ือนไขในสัญญากู้ยืมเงิน
ระหว่าง Tarumizu Solar Solutions Godo Kaisha กับสถาบันการเงินแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่ นก าหนดให้บริษัท
ใหญ่มีหนา้ท่ีค ้าประกนัค่าความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 
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บริษทัไดล้งนามสัญญา Amendment and Restatement and Novation Agreement (Sponsor Support Agreement) เพื่อ
เปล่ียนผูใ้ห้การสนบัสนุนวงเงินในสัญญา Sponsor Support Agreement แก่ บริษทั บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จ ากดั 
จากบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยมีวงเงินรวมจ านวน 700 ลา้นบาท โดยบริษทัเป็นผูค้  ้าประกนั
วงเงินตามสัญญาดงักล่าว 

 

7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 7  6  -  - 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 183,252  218,305  900  14,092 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 1,261,933  2,207,001  263,343  180,376 
รวม 1,445,192  2,425,312  264,243  194,468 
        

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางออ้มมีเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้
จ านวน 259.11 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 230.38 ล้านบาท) จากการท าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับสถาบัน
การเงินหลายแห่งซ่ึงมีขอ้ก าหนดใหบ้ริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวตอ้งท าการขออนุญาตสถาบนัการเงิน
ในการเบิกใชเ้งินฝากท่ีมีขอ้จ ากดั 
 

8 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 778  -  778  - 
กิจการอ่ืน  639,658  523,816  130,237  130,478 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  -  -  -  - 
รวม  640,436  523,816  131,015  130,478 
         

  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับปี  -  -  -  - 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 778  -  778  - 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ    -  -  -  - 
 778  -  778  - 

กิจกำรอ่ืน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 639,658  523,816  130,237  130,478 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ    -  -  -  - 
 639,658  523,816  130,237  130,478 

สุทธ ิ 640,436  523,816  131,015  130,478 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 20 วนั ถึง 45 วนั 
 

9 ลูกหนีอ่ื้น 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน         

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 6 29,454  6,043  291,486  93,720 
         

กิจกำรอ่ืน         
ลูกหน้ีอ่ืน  49,328  159  -  17 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  70  53  32  30 
เบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้  17,986  5,403  11  - 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร  18,071  145,421  5,673  - 
อ่ืน ๆ  53,946  65,857  17,225  17,017 
รวม  168,855  222,936  314,427  110,784 
         



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน         

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 6 1,813  -  218,399  231,319 
         

กิจกำรอ่ืน         
เงินมดัจ าค่าเคร่ืองจกัร  -  103,032  -  - 
รวม  1,813  103,032  218,399  231,319 

         
10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 6,589,795  6,353,336 
เพิ่มขึ้น 135,000  236,459 
ลดลง (492,500)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 6,232,295  6,589,795 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

 
ราคาทุน 

 
 

การดอ้ยค่า 
 

 
ราคาทุน-สุทธิ 

 
เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

  2562 2561 2562 2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
  (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทย่อย                      

บริษทั บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จ ากดั 
ผลิตและจ าหน่าย
พลงังานไฟฟ้า 100 100 1,800,000 1,800,000  1,930,500 

 
1,930,500  - 

 
-  1,930,500 

 
1,930,500  612,000 

 
583,200 

บริษทั บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จ ากดั 
ผลิตและจ าหน่าย
พลงังานไฟฟ้า 100 100 1,400,000 1,400,000  1,429,785 

 
1,429,785  - 

 
-  1,429,785 

 
1,429,785  368,200 

 
327,600 

บริษทั บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชยัภูมิ1) จ ากดั 
ผลิตและจ าหน่าย
พลงังานไฟฟ้า 100 100 585,000 705,000  600,545 

 
720,545  - 

 
-  600,545 

 
720,545  164,190 

 
154,440 

บริษทั บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย)์ จ ากดั 
ผลิตและจ าหน่าย
พลงังานไฟฟ้า 100 100 626,650 755,000  642,713 

 
771,063  - 

 
-  642,713 

 
771,063  164,213 

 
153,265 

บริษทั บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย1์) จ ากดั 
ผลิตและจ าหน่าย
พลงังานไฟฟ้า 100 100 634,950 765,000  651,225 

 
781,275  - 

 
-  651,225 

 
781,275  156,060 

 
148,027 

บริษทั บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จ ากดั 
ผลิตและจ าหน่าย
พลงังานไฟฟ้า 100 100 570,000 684,100  586,069 

 
700,169  - 

 
-  586,069 

 
700,169  157,700 

 
150,480 

BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น 100 100 - -  -  -  -  -  -  -  -  - 
บริษทั ไทยดิจิทลัเอนเนอร์ย่ีเดเวลอปเมน้ท ์จ ากดั  
(เดิมช่ือ บริษทั บีซีพีจี ไบโอเพาเวอร์ 1 จ ากดั) 

 
ลงทุนในบริษทัอื่น 75 100 200,000 15,000  149,999 

 
14,999  -  -  149,999  14,999  -  - 

บริษทั บีซีพีจี อินโดไชน่า จ ากดั 
   (เดิมช่ือ บริษทั บีซีพีจี ไบโอเพาเวอร์ 2 จ ากดั) 

 
ลงทุนในบริษทัอื่น 

 
100 

 
100 5,000 5,000  5,000 

 
5,000  

 
- 

  
-  5,000 

  
5,000  - 

 
- 

บริษทั ลมลิกอร์ จ ากดั 
ผลิตและจ าหน่าย
พลงังานลม 

 
100 

 
100 250,000 250,000  236,459 

 
236,459  

 
- 

  
-  236,459 

 
236,459  - 

 
- 

รวม       6,232,295  6,589,795  -  -  6,232,295  6,589,795  1,622,363  1,517,012 

                      

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



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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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 

 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทยดิจิทลัเอนเนอร์ยี่เดเวลอปเมน้ท์ จ ากดั (“TDED”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2562 ผูถื้อหุ้นอนุมติัให้บริษทัย่อยเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 140 ลา้นบาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 60 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 200 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน 1.40 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2562 บริษทัไดช้ าระค่าหุ้นท่ีบริษทัย่อยยงัเรียกช าระไม่ครบเป็นจ านวน
เงิน 45 ลา้นบาท (ร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนเดิมส าหรับหุ้นจ านวน 0.6 ลา้นหุ้น) และหุ้นเพิ่มทุนจ านวนเงิน 90 
ลา้นบาท (คิดเป็นจ านวนหุ้น 0.9 ลา้นหุ้น) ท าให้สัดส่วนการลงทุนของบริษทัในบริษทัย่อยลดลงจากร้อยละ 100 
เป็นร้อยละ 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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11 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 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  -  -  -  - 
ลดลง  (67,229)  -  (67,229)  - 
รายไดเ้งินปันผล  (24,088)  -  -  - 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 
ในบริษทัร่วม 

 
354,659  203,693 

 
- 

 
- 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 
(4,336)  28,021 

 
- 

 
- 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน  (81,811)  (18,794)  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  13,623,768  13,500,704  11,889,196  11,956,425 

 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

งบกำรเงินรวม 
  

ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
 

มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
  

การดอ้ยค่า 
  

ส่วนไดเ้สีย-สุทธิ 
 เงินปันผลรับ 

ส าหรับปี 
  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทร่วมทางตรง                          
 
Star Energy Group 

Holdings Pte. Ltd. 

ผลิตและจ าหน่าย
พลงังานความร้อน

ใตพ้ิภพ 33.33 

 

33.33 

 

28,169,371 

 

28,236,600 

 

11,889,196 

 

11,956,425 

 

12,497,362 

 

12,295,044 

 

- 

 

- 

 

12,497,362 

 

12,295,044 

 

- 

 

- 
Impact Energy Asia 

Development Limited 
ผลิตและจ าหน่าย
พลงังานลม 45.00 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

                             
บริษัทร่วมทางอ้อม                             
 
PetroWind Energy Inc. 

ผลิตและจ าหน่าย
พลงังานลม 

 
40.00 

  
40.00 

 
894,790 

 
894,790 

 
921,573 

 
921,573 

 
1,126,406 

 
1,205,660 

  
- 

  
- 

 
1,126,406 

 
1,205,660 

  
24,088 

  
- 

          12,810,769  12,877,998  13,623,768  13,500,704  -  -  13,623,768  13,500,704  24,088  - 

 
กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
  

การดอ้ยค่า 
  

ราคาทุน-สุทธิ 
 เงินปันผลรับ 

ส าหรับปี 
  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
  (ร้อยละ)      (พันบาท)         

บริษัทร่วมทางตรง                         

Star Energy Group Holdings  
Pte. Ltd. 

ผลิตและจ าหน่าย
พลงังานความร้อน 

ใตพิ้ภพ 33.33  33.33  28,169,371  28,236,600  11,889,196  11,956,425  -  -  11,889,196  11,956,425  -  - 
Impact Energy Asia  
     Development Limited 

ผลิตและจ าหน่าย
พลงังานลม 45.00 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

          11,889,196  11,956,425  -  -  11,889,196  11,956,425  -  - 

 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 
เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2562 บริษทัไดร่้วมจดัตั้ง Impact Energy Asia Development Limited (“IEAD”) ซ่ึงเป็นบริษทัจด
ทะเบียนท่ีเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 200 เหรียญฮ่องกง และมี
วตัถุประสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในอนาคต บริษทัไดล้งทุนจ านวน 90 
หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญฮ่องกง รวมเป็นจ านวนเงิน 90 เหรียญฮ่องกง (เทียบเท่า 369 บาท)โดยบริษทัมีสัดส่วนการ
ถือหุน้ใน IEAD คิดเป็นร้อยละ 45 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ทั้งหมด 
 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัร่วม Star Energy Group Holding Pte. Ltd., ไดล้ดทุนจดทะเบียน
จากเดิม 840.01 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็น 834.01 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยบริษทัร่วมไดช้ าระคืนค่าหุ้นจากการลดทุน
จ านวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงกลุ่มบริษทัได้รับช าระคืนค่าหุ้นในส่วนท่ีเป็นของบริษทั ร้อยละ 33.33 คิดเป็น
จ านวนเงินทั้งส้ิน 2.00 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 67.23 ลา้นบาท) 

 
การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีค่าความนิยมในเงินลงทุนในบริษัทร่วม              
Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม Star Energy Group Holding Pte. Ltd., ซ่ึงมีค่าความนิยม
บนัทึกรวมอยู่ เป็นมูลค่าจากการใช้ ซ่ึงวดัมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะได้รับจากการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองของโรงไฟฟ้าในประเทศอินโดนิเซีย 

 
ขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดถูกจดัท าขึ้นอา้งอิงจากตามสัญญาสัมปทาน สัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้า ประมาณการราคาขายไฟฟ้าและไอน ้ า ประมาณการปริมาณพลงังานไฟฟ้าและไอน ้ าท่ีสามารถผลิตได้ใน
อนาคต โดยอา้งอิงขอ้มูลท่ีเกิดขึ้นในอดีต ประกอบกบัใชแ้หล่งขอ้มูลภายนอก เช่น อตัราแลกเปล่ียน อตัราเงินเฟ้อ  

 
สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการมูลค่าจากการใชมี้ดงัน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด – โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนใตพ้ิภพ 7.1-7.6  7.2-7.6 
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อตัราคิดลดท่ีใชเ้ป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของตน้ทุนทางการเงินหลงัภาษี โดยอตัราคิดลดในส่วนของทุนอา้งอิง
จากอตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาวของสหรัฐอเมริกา เป็นตวัก าหนดอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความ
เส่ียง (Risk Free Rate)  ปรับปรุงดว้ยความเส่ียงส่วนเพิ่มท่ีสะทอ้นการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงของการลงทุนในตรา
สารทุนทัว่ไปและความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน โดยอา้งอิงตามหลกัการพื้นฐานของทฤษฏีแบบจ าลอง Capital 
Asset Pricing Model (CAPM)  

 
ประมาณการรายได้ 
 
ประมาณการรายไดร้วมทั้งหมดส าหรับสินทรัพยโ์รงไฟฟ้าไดถู้กก าหนดขึ้นตามขอ้ก าหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
สัญญาสัมปทานท่ีได้รับ และประกาศท่ีเก่ียวข้อง ข้อสมมติประกอบด้วย อัตราค่าไฟฟ้าและอตัราค่าไอน ้ าจาก
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน ปริมาณการผลิต ปริมาณการรับซ้ือตามสัญญาซ้ือขายไฟ อตัราแลกเปล่ียน อตัราเงินเฟ้อ
และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   
 
การทดสอบการดอ้ยค่าไดถู้กจดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทั  โดยประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงโดย
อาศยัขอ้มูลจากขอ้มูลในอดีต แหล่งภายนอก ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งประกอบกบัประมาณการของผูบ้ริหารโครงการ
และแผนธุรกิจระยะยาว ผูบ้ริหารของบริษทัไดท้ดสอบความอ่อนไหวของขอ้มูลโดยเป็นการเปล่ียนอตัราคิดลด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6-0.7 ไม่พบวา่มีการดอ้ยค่าเกิดขึ้นส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม Star Energy Group Holdings Pte. 
Ltd.   
 
ข้อพิพาทกับหน่วยงานรัฐบาลในประเทศอินโดนีเซีย 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัในกลุ่มบริษทัร่วม Star Energy Group Holding Pte. Ltd. (“SEGHPL”) มีขอ้พิพาท
กบั Directorate General of Budget (“DGB”) ซ่ึงเป็นส านกังบประมาณสังกดักระทรวงการคลงัประเทศอินโดนิเซีย 
ในเร่ืองการค านวณส่วนแบ่งก าไรท่ีบริษทัในกลุ่ม SEGHPL จะตอ้งน าส่งให้แก่รัฐบาล ซ่ึงมีการตีความท่ีแตกต่างกนั
ในเร่ืองค่าใชจ่้าย  บริษทัในกลุ่ม SEGHPL ช าระเงินส่วนแบ่งก าไรเพิ่มเติมดงักล่าวและบนัทึกเป็นภาษีรอขอคืนและ
ไดย้ื่นจดหมายคดัคา้นและขอคืนส่วนแบ่งก าไรส่วนต่างดังกล่าว ปัจจุบนัขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ในระหว่างการด าเนิน
กระบวนการทางกฎหมาย อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของภาษีรอขอคืนดงักล่าวทั้งจ านวน
ในงบการเงินรวมแลว้ 
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ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของบริษทัร่วม ปรับปรุงด้วยการปรับ
มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงิน
โดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการเหล่าน้ี 
 

 

PetroWind Energy Inc. 
 Star Energy Group Holdings 

Pte.Ltd. 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม         
งบก ำไรขำดทุน        
รายได ้ 488,568  520,442  15,860,072  16,939,423 
ก าไรสุทธิ 146,694  181,648  3,860,769  3,632,594 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน -  -  (484,583)  484,053 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม  146,694  181,648  3,376,186  4,116,647 
ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม และความแตกต่างของ
นโยบายการบญัชี (80,081)  (83,336)  (1,585,307)  (1,780,891) 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100) 66,613  98,312  1,790,879  2,335,756 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็น 
   ของกลุ่มบริษัท 26,645  39,324  323,678  192,390 

        
ณ วันที่ 31 ธันวำคม         
งบแสดงฐำนะกำรเงิน        
สินทรัพยห์มุนเวียน 457,262  496,964  9,028,861  10,960,536 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,859,498  4,272,418  103,064,353  110,385,060 
หน้ีสินหมุนเวียน (269,521)  (282,666)  (4,835,103)  (6,421,329) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  (983,887)  (1,591,797)  (71,169,541)  (78,839,975) 
สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100) 3,063,352  2,894,919  36,088,570  36,084,292 
สินทรัพยสุ์ทธิส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั 1,126,406  1,205,660  8,124,054  7,921,736 
ค่าความนิยม -  -  4,373,308  4,373,308 
มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,126,406  1,205,660  12,497,362  12,295,044 
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บริษัทร่วมท่ีไม่มีสาระส าคัญ  
 
ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมท่ีไม่มีสาระส าคญัจากจ านวนเงิน
ท่ีรายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
 
 บริษทัร่วมท่ีไม่มีสาระส าคญั 

 2562  2561 
 (พันบาท) 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมท่ีไม่มีสาระส าคญั 369  - 
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัใน    

- ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง (369)  - 
- ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -  - 
- ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม -  - 
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12 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 
 
 

ท่ีดิน 
 

 
 

อาคาร 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน

และระบบ
สาธารณูปโภค 

  
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 
 

 
เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

 
 
 
ยานพาหนะ 

 
 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน                

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 689,490  225,117  1,193,277  12,758,007  181,764  18,580  760,333  15,826,568 
เพ่ิมขึ้น 104,873  -  2,722  635  169  3,275  1,481,460  1,593,134 
โอนเขา้/(โอนออก) -  17,225  28,094  578,049  6,596  619  (630,909)  (326) 
จ าหน่าย -  (3,369)  (32,022)  (2,098,955)  (138)  -  -  (2,134,484) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน 3,718  52  757  31,393  142  14  9,313  45,389 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 
และ 1 มกรำคม 2562 798,081 

 
239,025 

 
1,192,828 

  
11,269,129 

 
188,533 

  
22,488 

  
1,620,197  15,330,281 

เพ่ิมขึ้น 8,860  38,705  -  740  6,518  4,010  1,451,905  1,510,738 
ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ (หมายเหต ุ5) -  3,198  -  5,450  122  -  -  8,770 
โอนเขา้/(โอนออก) 3,866  51,148  25,529  639,828  43,770  -  (764,244)  (103) 
จ าหน่าย -  -  -  (2,383)  (403)  (5,150)  -  (7,936) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (22,187)  (304)  (2,399)  (71,807)  (557)  (106)  (101,507)  (198,867) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 788,620  331,772  1,215,958  11,840,957  237,983  21,242  2,206,351  16,642,883 
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 งบกำรเงินรวม 

 
ท่ีดิน  อาคาร  

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน
และระบบ

สาธารณูปโภค  
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์  
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

งานระหว่าง
ก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคา                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 -  30,962  172,826  1,612,545  108,429  11,482  -  1,936,244 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  9,926  56,217  563,225  20,101  3,195  -  652,664 
จ าหน่าย -  (292)  (6,296)  (200,008)  (6)  -  -  (206,602) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน -  3  139  2,384  95  5  -  2,626 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 
และ 1 มกรำคม 2562 

 
- 

  
40,599  

 
222,886 

  
1,978,146 

 
128,619 

  
14,682 

  
-  2,384,932 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  13,330  55,136  514,139  15,695  2,976  -  601,276 
จ าหน่าย -  -  -  (634)  (403)  (5,150)  -  (6,187) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน -  (23)  (879)  (11,179)  (589)  (49)  -  (12,719) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 -  53,906  277,143  2,480,472  143,322  12,459  -  2,967,302 
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 งบกำรเงินรวม 

 
ท่ีดิน  อาคาร  

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน
และระบบ

สาธารณูปโภค  
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์  
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

งานระหว่าง
ก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 689,490  194,155  1,020,451  11,145,462  73,335  7,098  760,333  13,890,324 
ภายใตสั้ญญาเช่าทางการเงิน -  -  -  -  -  -  -  - 
 689,490  194,155  1,020,451  11,145,462  73,335  7,098  760,333  13,890,324 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561                    
    และ 1 มกรำคม 2562                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 798,081  198,426  969,942  9,290,983  59,914  6,188  1,620,197  12,943,731 
ภายใตสั้ญญาเช่าทางการเงิน -  -  -  -  -  1,618  -  1,618 
 798,081  198,426  969,942  9,290,983  59,914  7,806  1,620,197  12,945,349 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 788,620  277,866  938,815  9,360,485  94,661  8,783  2,206,351  13,675,581 
ภายใตสั้ญญาเช่าทางการเงิน -  -  -  -  -  -  -  - 
 788,620  277,866  938,815  9,360,485  94,661  8,783  2,206,351  13,675,581 

 

การค ้าประกัน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาจ านองท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจักรและอุปกรณ์กับสถาบันการเงินเพ่ือเป็นหลักประกันวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากสถ าบันการเงินเหล่านั้นเป็นจ านวน 9,721.77 ล้านบาท  
(2561: 10,457.15 ล้านบาท) (ดูหมายเหตุ 16) 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 
 

ท่ีดิน 
 

 
 

อาคาร 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน
และระบบ

สาธารณูปโภค 

  
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 
 

 
เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

 
 
 

ยานพาหนะ 
 

 
งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 -  17,593  244,543  3,004,674  38,056  3,787  11,654  3,320,307 
เพ่ิมขึ้น - - -  -  405  -  818  382,898  384,121 
โอนเขา้/(โอนออก) -  14,468  26,735  325,884  6,547  -  (373,634)  - 
จ าหน่าย -  -  -  -  (138)  -  -  (138) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ  
   1 มกรำคม 2562 - 

 
32,061 

 
271,278 

  
3,330,963 

 
44,465 

  
4,605 

  
20,918  3,704,290 

เพ่ิมขึ้น -  38,705  -  117  3,842  -  172,148  214,812 
โอนเขา้/(โอนออก) -  -  2,464  63,470  120  -  (66,054)  - 
จ าหน่าย -  -  -  -  -  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 -  70,766  273,742  3,394,550  48,427  4,605  127,012  3,919,102 

 
 

 

 

 

 

 

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 
 

ท่ีดิน 
 

 
 

อาคาร 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน
และระบบ

สาธารณูปโภค 

  
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 
 

 
 

เคร่ืองใชส้ านกังาน 
 

 
 

ยานพาหนะ 
 

 
งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคา                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 -  1,688  22,266  303,427  8,455  1,433  -  337,269 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  1,110  13,138  151,049  5,939  802  -  172,038 
จ าหน่าย -  -  -  -  (6)  -  -  (6) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 

1 มกรำคม 2562 - 
 

2,798 
 

35,404 
  

454,476 
 

14,388 
  

2,235 
 

-  509,301 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  4,420  14,199  159,821  8,594  894  -  187,928 
จ าหน่าย -  -  -  -  -  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 -  7,218  49,603  614,297  22,982  3,129  -  697,229 

                

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                

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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ      

1 มกรำคม 2562 -  29,263  235,874  2,876,487  30,077  2,370  20,918  3,194,989 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 -  63,548  224,139  2,780,253  25,445  1,476  127,012  3,221,873 

 

การค ้าประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาจ านอง อาคารและเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์กบัสถาบนัการเงินเพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินเหล่านั้นเป็นจ านวน 2,738.37 ลา้นบาท (2561: 2,823.15 ล้านบาท)  
(ดูหมายเหตุ 16) 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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13 ค่ำควำมนิยม 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  -  - 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 5 324,633  -  -  - 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน  (6,279)  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม    318,354  -  -  - 
         

ขาดทุนจากการด้อยค่า         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  -  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม   -  -  -  - 
         

มูลค่าสุทธิทางบัญชี         
ณ วันที่ 31 ธันวำคม   318,354  -  -  - 
 
 
 
 

 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

  งบกำรเงินรวม 
  

 
 

หมายเหตุ 

ลิขสิทธ์ิการใชแ้ละ
ตน้ทุนพฒันา

โปรแกรมส าเร็จรูป 

 

สิทธิในการเช่ือมโยง
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

 
สัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้าแบบ Feed-
in Tariff 

  
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
ภายใตข้อ้ตกลง

สัมปทาน 

 

สิทธิการใชท่ี้ดิน 

 
สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนระหว่าง
การพฒันา 

 

รวม 
  (พันบาท) 
ราคาทุน               
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  25,324  91,921  1,606,886  -  22,082  205,869  1,952,082 
เพ่ิมขึ้น  -  2,353  -  -  -  105,307  107,660 
โอนเขา้/(โอนออก)  18,254  5,637  -  -  -  (23,891)  - 
จ าหน่าย  -  (43,198)  (190,308)  -  -  (6)  (233,512) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน  47  772  17,887  -  -  2,459  21,165 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 

1 มกรำคม 2562 
  

43,625 
 

57,485 
 

1,434,465 
  

- 
 

22,082 
 

289,738 
 

1,847,395 
เพ่ิมขึ้น  60  8,098  -  -  -  1,186  9,344 
ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ 5 -  -  -  5,196,530  -  -  5,196,530 
โอนเขา้/(โอนออก)  794  -  -  -  -  (794)  - 
จ าหน่าย 1 -  -  -  -  -  (266)  (266) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน  (246)  (1,991)  (83,932)  (100,504)  -  (16,940)  (203,613) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  44,233  63,592  1,350,533  5,096,026  22,082  272,924  6,849,390 

               

               



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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  งบกำรเงินรวม 
  

 
 

หมายเหตุ 

ลิขสิทธ์ิการใชแ้ละ
ตน้ทุนพฒันา

โปรแกรมส าเร็จรูป 

 

สิทธิในการเช่ือมโยง
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

 
สัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้าแบบ Feed-
in Tariff 

  
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
ภายใตข้อ้ตกลง

สัมปทาน 

 

สิทธิการใชท่ี้ดิน 

 
สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนระหว่าง
การพฒันา 

 

รวม 
  (พันบาท) 
  งบกำรเงินรวม 

  
ลิขสิทธ์ิการใชแ้ละ
ตน้ทุนพฒันา

โปรแกรมส าเร็จรูป 

 

สิทธิในการเช่ือมโยง
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
แบบ Feed-in Tariff 

  
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
ภายใตข้อ้ตกลง

สัมปทาน 

 

สิทธิการใชท่ี้ดิน 

 
สินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนระหว่างการ
พฒันา 

 

รวม 
  (พันบาท) 

ค่าตัดจ าหน่าย               
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  4,140  7,649  48,026  -  -  -  59,815 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  6,687  4,252  29,323  -  225  -  40,487 
จ าหน่าย  -  (4,375)  (14,754)  -  -  -  (19,129) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน  12  65  568  -  -  -  645 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  
   และ 1 มกรำคม 2562 

  
10,839 

 
7,591 

 
63,163 

  
- 

 
225 

 
- 

 
81,818 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  9,133  3,002  22,453  53,501  883  -  88,972 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน  (123)  (343)  (4,398)  (262)  -  -  (5,126) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  19,849  10,250  81,218  53,239  1,108  -  165,664 
               
มูลค่าสุทธิทางบัญชี               



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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  งบกำรเงินรวม 
  

 
 

หมายเหตุ 

ลิขสิทธ์ิการใชแ้ละ
ตน้ทุนพฒันา

โปรแกรมส าเร็จรูป 

 

สิทธิในการเช่ือมโยง
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

 
สัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้าแบบ Feed-
in Tariff 

  
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
ภายใตข้อ้ตกลง

สัมปทาน 

 

สิทธิการใชท่ี้ดิน 

 
สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนระหว่าง
การพฒันา 

 

รวม 
  (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561  21,184  84,272  1,558,860  -  22,082  205,869  1,892,267 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ  
    1 มกรำคม 2562 

  
32,786 

 
49,894 

 
1,371,302 

  
- 

  
21,857 

 
289,738 

 
1,765,577 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  24,384  53,342  1,269,315  5,042,787  20,974  272,924  6,683,726 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  ลิขสิทธ์ิการใชแ้ละ

ตน้ทุนพฒันา
โปรแกรม
ส าเร็จรูป 

 สิทธิในการ
เช่ือมโยง
ระบบ

จ าหน่ายไฟฟ้า 

 

สิทธิการใช้
ท่ีดิน 

 สินทรัพยไ์ม่
มีตวัตน

ระหว่างการ
พฒันา 

 

รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  19,512  17,823  22,082  815  60,232 
เพ่ิมขึ้น  -  -  -  22,956  22,956 
โอนเขา้/(โอนออก)  18,134  5,637  -  (23,771)  - 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561  
   และ 1 มกรำคม 2562 

 
37,646 

 
23,460 

 
22,082 

 
- 

 
83,188 

เพ่ิมขึ้น  59  -  -  1,095  1,154 
โอนเขา้/(โอนออก)  794  -  -  (794)  - 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562  38,499  23,460  22,082  301  84,342 
           
ค่าตัดจ าหน่าย           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  1,688  1,720  -  -  3,408 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  5,839  925  225  -  6,989 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561  
   และ 1 มกรำคม 2562 

 
7,527 

 
2,645 

 
225 

 
- 

 
10,397 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  8,312  1,050  883  -  10,245 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562  15,839  3,695  1,108  -  20,642 
           
มูลค่าสุทธิทางบัญชี           
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561  17,824  16,103  22,082  815  56,824 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561  
   และ 1 มกรำคม 2562 

 
30,119 

 
20,815 

 
21,857 

 
- 

 
72,791 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562  22,660  19,765  20,974  301  63,700 

 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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15 เจ้ำหนีอ่ื้น 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 6 9,040  3,501  9,040  3,742 
         
กิจการอื่น         
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง  149,409  39,160  112,412  - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  25,003  23,156  9,146  4,676 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  116,805  100,989  36,656  48,541 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร  27,993  69,144  6,846  9,153 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน  4,009  3,136  716  500 
เจา้หน้ีอ่ืน  66,187  98,767  37,640  22,802 
รวม  398,446  337,853  212,456  89,414 

 

16 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

  งบกำรเงินรวม 
  2562  2561 
 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (พันบาท) 
เงินกูยื้มระยะส้ันจาก
สถาบนัการเงิน 

 
2,320,000  250,000  2,570,000  -  250,000  250,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน ส่วน
ท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี  1,285,004  -  1,285,004  1,270,576  -  1,270,576 

เงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน 

 
16,026,147  -    16,026,147  14,046,591  -  14,046,591 

รวมหนีสิ้นที่มภีำระ
ดอกเบีย้ 

 
19,631,151  250,000  19,881,151  15,317,167  250,000  15,567,167 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562  2561 
 

หมายเหต ุ
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (พันบาท) 
เงินกูยื้มระยะส้ันจาก
สถาบนัการเงิน 

 
2,320,000  250,000  2,570,000  -  250,000  250,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน ส่วน
ท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 

1,070,886  -  1,070,886  1,063,515  -  1,063,515 
เงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน  14,705,450  -  14,705,450  12,464,554  -  12,464,554 

เงินกูย้ืมระยะยาวจาก
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  6 -  -  -  -  500,000  500,000 

รวมหนีสิ้นที่มภีำระ
ดอกเบีย้ 

 
18,096,336  250,000  18,346,336  13,528,069  750,000  14,278,069 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  3,855,004  1,520,576  3,640,886  1,313,515 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 14,069,240  11,430,064  13,384,514  11,110,629 
ครบก าหนดหลงัจากหา้ปี 1,956,907  2,616,527  1,320,936  1,853,925 
รวม 19,881,151  15,567,167  18,346,336  14,278,069 
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ณ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงินโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

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

      
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน    

บริษทั 300 บาท  อตัราดอกเบ้ีย MRR ช าระดอกเบ้ียทุกเดือน และคร้ังสุดทา้ยช าระ     
   พร้อมเงินตน้ ในวนัท่ีตัว๋เงินถึงก าหนดช าระเงิน  
   โดยตัว๋เงินมีอายไุม่เกิน 180 วนั 

บริษทั 2,500 บาท  BIBOR บวก อตัราส่วน
เพิ่ม 

ช าระดอกเบ้ียทุกเดือน และคร้ังสุดทา้ยช าระ 
   พร้อมเงินตน้ ในวนัท่ีตัว๋เงินถึงก าหนดช าระเงิน  
   โดยตัว๋เงินมีอายไุม่เกิน 12 เดือน 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน    
บริษทั 450 บาท  THBFIX 6 เดือนบวก 

   อตัราส่วนเพิ่ม 
ช าระคืนเงินตน้ทุกหกเดือน จ านวน 17 งวด 
   โดยปีแรกช าระในเดือนธนัวาคม 2559 

บริษทั 270 บาท  THBFIX 6 เดือนบวก 
  อตัราส่วนเพิ่ม 

ช าระคืนเงินตน้ทุกหกเดือน จ านวน 17 งวด 
 โดยปีแรกช าระในเดือนธนัวาคม 2559 

บริษทั 750 บาท  FDR 6 เดือนบวก 
   อตัราส่วนเพิ่ม 

ช าระคืนเงินตน้ทุกหกเดือน จ านวน 29 งวด 
   โดยปีแรกช าระในเดือนธนัวาคม 2559 

บริษทั   1,050 บาท  THBFIX 6 เดือนบวก 
   อตัราส่วนเพิ่ม 

ช าระคืนเงินตน้ทุกหกเดือน จ านวน 15 งวด 
   โดยปีแรกช าระในเดือนธนัวาคม 2560 

บริษทั 630 บาท  THBFIX 6 เดือนบวก 
   อตัราส่วนเพิ่ม 

ช าระคืนเงินตน้ทุกหกเดือน จ านวน 15 งวด 
   โดยปีแรกช าระในเดือนธนัวาคม 2560 

บริษทั 1,750 บาท  FDR 6 เดือนบวก 
   อตัราส่วนเพิ่ม 

ช าระคืนเงินตน้ทุกหกเดือน จ านวน 27 งวด 
   โดยปีแรกช าระในเดือนธนัวาคม 2560 

บริษทั 2,400 บาท  THBFIX 6 เดือนบวก 
    อตัราส่วนเพิ่ม 

ช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน และช าระคืนเงินตน้ 
   ในปีท่ี 6 นบัจากวนัลงนามสัญญา 

บริษทั 2,740 บาท  THBFIX 6 เดือนบวก 
    อตัราส่วนเพิ่ม 

ช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน และช าระคืนเงินตน้ 
   ในปีท่ี 6 นบัจากวนัลงนามสัญญา 

บริษทั 4,200 เยนญ่ีปุ่ น  JPYTIBOR 6 เดือนบวก 
   อตัราส่วนเพิ่ม 

ช าระคืนเงินตน้ทุกหกเดือน จ านวน 17 งวด 
   โดยปีแรกช าระในเดือนธนัวาคม 2559 

บริษทั 570 เยนญ่ีปุ่ น  JPYTIBOR 6 เดือนบวก 
   อตัราส่วนเพิ่ม 

ช าระคืนเงินตน้ทุกหกเดือน จ านวน 17 งวด 
   โดยปีแรกช าระในเดือนธนัวาคม 2559 

บริษทั 9,800 เยนญ่ีปุ่ น  JPYTIBOR 6 เดือนบวก 
   อตัราส่วนเพิ่ม 

ช าระคืนเงินตน้ทุกหกเดือน จ านวน 15 งวด 
   โดยปีแรกช าระในเดือนธนัวาคม 2560 
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 วงเงิน   ดอกเบ้ีย  
   (ลา้น)   สกุลเงิน  อตัรา (ร้อยละ) ต่อปี ระยะเวลาช าระคืน 

      
  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ) 

บริษทั 1,330 เยนญ่ีปุ่ น  JPYTIBOR 6 เดือนบวก 
   อตัราส่วนเพิ่ม 

ช าระคืนเงินตน้ทุกหกเดือน จ านวน 15 งวด 
   โดยปีแรกช าระในเดือนธนัวาคม 2560 

บริษทั 7,896 เยนญ่ีปุ่ น  JPYTIBOR 6 เดือนบวก 
  อตัราส่วนเพิ่ม 

ช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน และช าระคืนเงินตน้ 
   ในปีท่ี 6 นบัจากวนัลงนามสัญญา 

บริษทั 1,128 เยนญ่ีปุ่ น  JPYTIBOR 6 เดือนบวก 
  อตัราส่วนเพิ่ม 

ช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน และช าระคืนเงินตน้ 
    ในปีท่ี 6 นบัจากวนัลงนามสัญญา 

บริษทั 8,310 เยนญ่ีปุ่ น  JPYTIBOR 6 เดือนบวก  
อตัราส่วนเพิ่ม 

ช าระดอกเบ้ียทุกเดือน และช าระเงินตน้ในปีท่ี 3 
นบัจากวนัท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก 

บริษทั 10 เหรียญ
สหรัฐฯ 

 USDLIBOR 6 เดือนบวก 
  อตัราส่วนเพิ่ม 

ช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน และช าระคืนเงินตน้ 
   ในปีท่ี 6 นบัจากวนัลงนามสัญญา 

บริษทั 40 เหรียญ
สหรัฐฯ 

 USDLIBOR 6 เดือนบวก 
  อตัราส่วนเพิ่ม 

ช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน และช าระคืนเงินตน้ 
    ในปีท่ี 6 นบัจากวนัลงนามสัญญา 

บริษทั 20 เหรียญ
สหรัฐฯ 

 USDLIBOR 6 เดือนบวก 
  อตัราส่วนเพิ่ม 

ช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน และช าระคืนเงินตน้ 
    ในปีท่ี 6 นบัจากวนัลงนามสัญญา 

บริษทั 
ยอ่ยทางตรง 

754 บาท  THBFIX 6 เดือนบวก 
   อตัราส่วนเพิ่ม 

ช าระคืนเงินตน้ทุกหกเดือน จ านวน 20 งวด  
   โดยปีแรกช าระในเดือนสิงหาคม 2556 

บริษทั 
ยอ่ยทางตรง 

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

บริษทั 
ยอ่ยทางตรง 

12 เหรียญ
สหรัฐฯ 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ช าระคืนเงินตน้ทุกหกเดือน จ านวน 34 งวด  
   โดยปีแรกช าระในเดือนสิงหาคม 2556 

บริษทั 
ยอ่ยทางออ้ม 

254 เยนญ่ีปุ่ น  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ช าระเงินตน้ทุกไตรมาส จ านวน 68 งวด  
   โดยปีแรกช าระในเดือนเมษายน 2558 

บริษทั 
ยอ่ยทางออ้ม 

355 เยนญ่ีปุ่ น  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ช าระเงินตน้ทุกไตรมาส จ านวน 68 งวด 
โดยปีแรกช าระในเดือนกรกฎาคม 2558 

บริษทั 
ยอ่ยทางออ้ม 

349 เยนญ่ีปุ่ น  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ช าระเงินตน้ทุกไตรมาส จ านวน 68 งวด 
โดยปีแรกช าระในเดือนกรกฎาคม 2558 

บริษทั 
ยอ่ยทางออ้ม 

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

 
สัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าวไดร้ะบุเง่ือนไขบางประการเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินและการโอนสิทธิสัญญา
ต่างๆ เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน อาคาร ระบบสาธารณูปโภค และเคร่ืองจกัร และการใชหุ้้น
ประมาณร้อยละ 33.33 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและช าระแล้วทั้งหมดของ Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. 
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ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม และหุ้นสามญัท่ีออกและช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทั บีซีพีจี อินโดไชน่า จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ของบริษทัเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั  

 
17 ทุนเรือนหุ้น 

 
 มูลค่าหุน้ 2562  2561 

 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน  
   ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

 
5 

 
2,000,000 

  
10,000,000 

  
2,000,000 

  
10,000,000 

         

หุ้นที่ออกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 5 1,996,827  9,984,137  1,992,304  9,961,522 
ออกหุ้นใหม่ 5 2,065  10,323  4,523  22,615 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม         
- หุ้นสำมัญ 5 1,998,892  9,994,460  1,996,827  9,984,137 
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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 ทยอยใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุ้นตามเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีก าหนด ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 มีผูใ้ชสิ้ทธิแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจ านวน 2.07 ลา้นหน่วย เป็นหุ้นสามญัจ านวน 2.07 ลา้น
หุน้ 
 

18 ส่วนเกินทุนและส ำรอง 
 

ส่วนเกินทุนจากการจัดโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
 
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ณ วนัจัดโครงสร้างธุรกิจกับต้นทุนการจัด
โครงสร้างธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัรวมอยู่ในส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างธุรกิจภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 
 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ 
 

19 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ส่วนงานธุรกิจ 
 
ผูบ้ริหารเห็นวา่กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ดงันั้นฝ่ายบริหาร
จึงพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว 
 

การจ าแนกรายได้ 
 
รายไดส่้วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจงัหวะเวลาในการรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 
 
ส่วนงานภูมิศาสตร์  
 
ในการน าเสนอจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์รายไดจ้ากการขายและบริการแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ และ
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมตราสารอนุพันธ์และภาษีเงินได้รอการตดับัญชี) แยกแสดงตามสถานท่ีตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์
 

 รำยได้  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ไทย 3,059,743  2,869,217  10,528,617  10,381,794 
ญ่ีปุ่ น 218,634  451,106  5,159,822  4,499,989 
ลาว 148,235  -  5,369,785  - 
ฟิลิปปินส์ -  -  1,126,406  1,205,660 
อินโดนีเซีย -  -  12,497,362  12,295,044 
รวม 3,426,612  3,320,323  34,681,992  28,382,487 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

85 

ลูกค้ารายใหญ่  
 

กลุ่มบริษทัมีรายได้จากลูกคา้รายใหญ่ซ่ึงมีรายการกับกลุ่มบริษทัเป็นสัดส่วนเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ
รายไดท้ั้งหมดของกลุ่มบริษทัเป็นจ านวน 1 กลุ่มกิจการ (2561: 2 กลุ่มกิจการ) ซ่ึงไดแ้ก่ รายไดจ้ากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ านวน 3,059.74 ลา้นบาท (2561: 2,869.22 ล้านบาท) 

 

20 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
รายไดค้่าพลงังานไฟฟ้า   1,361,672  1,363,188  271,554  223,936 
รายไดส่้วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า  2,039,376  1,950,625  507,044  489,177 
รายไดค้่าบริการ 6 25,564  6,510  42,000  42,000 
รวม  3,426,612  3,320,323  820,598  755,113 

 

21 รำยได้ดอกเบีย้และเงินปันผล 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
เงินปันผลรับ         
บริษทัยอ่ย 6 -  -  1,622,363  1,517,012 
  -  -  1,622,363  1,517,012 

         
ดอกเบี้ยรับ         
บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ย
ทางออ้ม  6 -  -  200,483  160,244 
บริษทัร่วม 6 1,813  -  1,813  - 
สถาบนัการเงิน  4,192  4,769  1,591  1,307 
  6,005  4,769  203,887  161,551 

รวม  6,005  4,769  1,826,250  1,678,563 
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22 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร  230,625  238,799  153,131  144,202 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 23,694  16,835  18,371  10,968 
ค่าจา้งบริหารงาน  16,418  20,257  16,419  19,670 
ค่าใชจ่้ายการเดินทาง  23,015  23,470  15,328  13,898 
ค่าท่ีปรึกษา  118,295  86,936  84,887  53,398 
ภาษีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่าย
สินทรัพยเ์ขา้กองทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน  -  43,247  -  - 

อ่ืน ๆ  162,987  161,899  112,970  111,561 
รวม  575,034  591,443  401,106  353,697 

 

23 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง  173,538  159,598  102,757  87,128 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ 8,135  7,716 3 7,369  7,029 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์  1,186  6,897  1,186  6,897 
อ่ืนๆ  99,998  102,534  78,413  69,886 
รวม  282,857  276,745  189,725  170,940 

 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็น
สมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 หรือ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษทัจ่าย
สมทบในอตัราร้อยละ 5 หรือ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็น
กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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24 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหน้าท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัต่างๆ ดงัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ        
ค่าเส่ือมราคา 585,433  641,318  176,592  165,712 
ค่าตดัจ าหน่าย 81,121  34,998  3,210  2,347 
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร        
ค่าเส่ือมราคา 15,843  11,346  11,336  6,326 
ค่าตดัจ าหน่าย 7,851  5,489  7,035  4,642 

 

25 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ดอกเบี้ยจ่าย          
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -  -  2,746  634 
เงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน  531,293  475,562  469,919  378,986 
รวมดอกเบีย้จ่ำย  531,293  475,562  472,665  379,620 
ค่าตดัจ าหน่ายของตน้ทุนการท า
รายการส่วนท่ีบนัทึกรวมกบั
เงินกูย้ืม  36,463  44,909  27,387  33,633 

ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน  94  99  -  - 
รวม  567,850  520,570  500,052  413,253 
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26 ภำษีเงินได้ 
 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับปีปัจจุบนั  1,147  96,715  -  - 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป  223  2,420  -  - 
  1,370  99,135  -  - 

         
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว (9,686)  6,436  (4,778)  13,198 
  (9,686)  6,436  (4,778)  13,198 

        
รวมค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ (8,316)  105,571  (4,778)  13,198 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
 อตัราภาษี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   1,792,442    2,324,800 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  358,488  20  464,960 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี
ส าหรับกิจการในต่างประเทศ 

   
(272) 

   
16,559 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี/รายจ่ายท่ีมีสิทธิ
หกัไดเ้พิ่มขึ้น 

  
(567,981) 

   
(507,401) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี/รายการปรับปรุง   87,555    153,230 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   -    (95,875) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  
113,668 

   
71,964 

ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกสูงไป   223    2,420 
อ่ืนๆ   3    (286) 
รวมค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ (0.46)  (8,316)  4.54  105,571 

 
 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 
 อตัราภาษี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   1,567,400    1,362,640 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  313,480  20  272,528 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี/รายจ่ายท่ีมีสิทธิ
หกัไดเ้พิ่มขึ้น 

  
(373,340) 

   
(344,499) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี/รายการปรับปรุง   680    22,797 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

  
54,402 

   
62,372 

รวมค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ (0.30)  (4,778)  0.97  13,198 
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27 สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบั การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงพอ
สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 
(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(ข) ให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมมี

ก าหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
(ค) ให้ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมมีก าหนดเวลาหา้ปี นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชน์ตามขอ้ (ข) 
 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไวใ้น
บตัรส่งเสริมการลงทุน 
 
รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 3,059,743  2,869,217  778,598  713,113 
กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 366,869  451,106  42,000  42,000 
รวม  3,426,612  3,320,323  820,598  755,113 

 
รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมดนั้นเป็นรายไดท่ี้เกิดจากการขายในประเทศ 
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28 ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของ
ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก 
แสดงการค านวณดงัน้ี  

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท/พันหุ้น) 

ก ำไรส ำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ
ของบริษัท 1,801,424  2,219,228  1,572,178  1,349,442 

        
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัตน้ปี 1,996,827  1,992,304  1,996,827  1,992,304 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกใหต้ามสิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1,183 

 
3,097 

 
1,183 

 
3,097 

จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก  
(ขั้นพื้นฐำน) 1,998,010 

 
1,995,401  1,998,010  1,995,401 

        

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) 0.90  1.11  0.79  0.68 
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    ก าไรต่อหุ้นปรับลด 
 

ก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผู ้
ถือหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก
หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท/พันหุ้น) 

ก ำไรส ำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ
ของบริษัท (ขั้นพื้นฐำน) 1,801,424  2,219,228  1,572,178  1,349,442 

        
จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  
    (ขั้นพื้นฐาน) 1,998,010 

 
1,995,401 

 
1,998,010 

 
1,995,401 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้ 224  4,501  224  4,501 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก  

(ปรับลด) 1,998,234 
 

1,999,902 
 

1,998,234 
 

1,999,902 

        

ก ำไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.90  1.11  0.79  0.67 
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29 เงินปันผล 
 

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัรา 
เงินปันผลต่อ

หุน้ 

 

จ านวนเงิน 
   (บาท)  (ล้านบาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2562 - 
   ส าหรับผลประกอบการไตรมาสท่ี 3 

 
19 พฤศจิกายน 2562 

 
17 ธนัวาคม 2562 0.16  319.82 

เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2562 - 
   ส าหรับผลประกอบการไตรมาสท่ี 2 

 
20 สิงหาคม 2562 

 
13 กนัยายน 2562 0.16  319.82 

เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2562 - 
   ส าหรับผลประกอบการไตรมาสท่ี 1 

 
21 พฤษภาคม 2562 

 
14 มิถุนายน 2562 0.16  319.77 

เงินปันผลประจ าปี 2561 - สุทธิ 
    จากเงินปันผลระหวา่งกาล 

 
9 เมษายน 2562 

 
22 เมษายน 2562 0.16  319.52 

เงินปันผลที่จ่ำยเพิม่   0.64  1,278.93 

      
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2561 - 
   ส าหรับผลประกอบการไตรมาสท่ี 3 

 
27 พฤศจิกายน 2561 

 
20 ธนัวาคม 2561 

 
0.16 

  
319.49 

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   0.64  1,277.50 
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30 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และจากการไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อ
การเก็งก าไรหรือการคา้ 
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ี เกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการความ
เส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้มัน่ใจว่ามี
ความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 
การบริหารจัดการทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของนักลงทุน เจา้หน้ี
และความเช่ือมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก ากับดูแล
ผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของ
เจา้ของรวม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงด้านอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุ 16) โดยกลุ่มบริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยท าให้แน่ใจว่าดอกเบ้ียท่ี
เกิดจากเงินกูย้มืส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี  
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 งบกำรเงินรวม 

   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
อตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

2562          

สินทรัพย์ทางการเงิน          
ไม่หมุนเวียน          
เงินให้กูย้ืมแก่บุคคลหรือกิจการท่ี 
      เก่ียวขอ้งกนั 

 
4.71 

  
- 

  
151,983 

  
- 

  
151,983 

รวม   -  151,983  -  151,983 

          

หนี้สินทางการเงิน          
หมุนเวียน          
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 1.32 - 5.26  3,855,004  -  -  3,855,004 
ไม่หมุนเวียน          
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 1.32 - 5.26  -  14,069,240  1,956,907  16,026,147 
รวม   3,855,004  14,069,240  1,956,907  19,881,151 

          
2561          

หนี้สินทางการเงิน          
หมุนเวียน          
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 1.86 - 5.25  1,520,576  -  -  1,520,576 
ไม่หมุนเวียน          
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 1.86 - 5.66  -  11,430,064  2,616,527  14,046,591 
รวม   1,520,576  11,430,064  2,616,527  15,567,167 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

2562          

สินทรัพย์ทางการเงิน          
หมุนเวียน          
เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.88 - 3.00  2,035,604  -  -  2,035,604 
ไม่หมุนเวียน          
เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.88 - 4.71  -  7,997,585  -  7,997,585 
รวม   2,035,604  7,997,585  -  10,033,189 

          

หนี้สินทางการเงิน          
หมุนเวียน          
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน   1.32 - 5.26  3,640,886  -  -  3,640,886 
ไม่หมุนเวียน          
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 1.32 - 5.26  -  13,384,514  1,320,936  14,705,450 
รวม   3,640,886  13,384,514  1,320,936  18,346,336 
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

2561          

สินทรัพย์ทางการเงิน          

หมุนเวียน          
เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.88 - 3.64  1,495,138  -  -  1,495,138 

ไม่หมุนเวียน          
เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.88 - 4.50  -  3,883,174  -  3,883,174 

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

          

หนี้สินทางการเงิน          
หมุนเวียน          
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 1.60 - 4.23  1,313,515  -  -  1,313,515 

ไม่หมุนเวียน          
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 1.60 - 5.66  -  10,610,629  1,853,925  12,464,554 
เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.57  -  500,000  -  500,000 

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



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

98 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
  งบกำรเงินรวม 
  2562  2561 
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 

  
เงินเยน 

 เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

  
อื่นๆ 

  
รวม  

 
เงินเยน 

 เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

  
อื่นๆ 

  
รวม 

  (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  342,630  177,276  60,425  580,331  1,732,503  3,952  -  1,736,455 
ลูกหน้ีการคา้  19,487  70,530  -  90,017  12,311  -  -  12,311 
ลูกหน้ีอ่ืน  237,743  60,673  131  298,547  183,031  -  -  183,031 
เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  151,982  -  151,982     -  -   -  - 
เจา้หน้ีอ่ืน  (36,180)  (14,640)  (53,398)  (104,218)  (72,890)  (66,803)  (26)  (139,719) 
ประมาณการหน้ีสิน  -  (733,047)  -  (733,047)  -  -  -  - 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  (6,075,337)  (2,275,739)  -  (8,351,076)  (6,562,550)  (1,098,169)  -  (7,660,719) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
ที่มีควำมเส่ียง             

  
(5,511,657)  

  
(2,562,965) 

  
7,158 

  
(8,067,464) 

  
(4,707,595) 

  
(1,161,020) 

  
(26) 

  
(5,868,641) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562  2561 
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 

  
เงินเยน 

 เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

  
อื่นๆ 

  
รวม  

 
เงินเยน 

 เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

  
อื่นๆ 

  
รวม 

  (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,734  174,387  -  176,121  2,360  906  -  3,266 
ลูกหน้ีอ่ืน  129,066  96,084  5,826  230,976  84,144     -  -  84,144 
เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3,769,995  949,363  -  4,719,358  4,004,537  858,776  -  4,863,313 
เจา้หน้ีอ่ืน  (532)  (6,314)  (1,625)  (8,471)  (1,046)  (2,692)  (33)  (3,771) 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  (5,316,181)  (2,114,338)  -  (7,430,519)  (5,710,297)  (909,692)  -  (6,619,989) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
ที่มีควำมเส่ียง             

  
(1,415,918) 

  
(900,818) 

  
4,201 

  
(2,312,535) 

  
(1,620,302) 

  
(52,702) 

  
(33) 

  
(1,673,037) 
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ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ  
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบก าหนด ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่กลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงด้านเครดิต
เน่ืองจากรายไดส่้วนใหญ่ของบริษทัอยูภ่ายใตส้ัญญาระยะยาวกบัคู่สัญญาน้อยราย อยา่งไรก็ตามสัญญาโดยทัว่ไปจะ
เป็นหน่วยงานภาครัฐและองคก์รภาครัฐหรือเอกชนท่ีมีขนาดใหญ่และมีความเส่ียงท่ีรับรู้อยูใ่นระดบัต ่า 

 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและเพื่อท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน   
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินมีมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่า
ตามบญัชียกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2562          
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
(ส่วนท่ีมีดอกเบ้ียคงท่ี) 

 
153,796 

  
- 

  
164,322 

  
- 

  
164,322 

หนี้สินทางการเงิน          
สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน -  -  6,401  -  6,401 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย -  -  65,079  -  65,079 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  
(ส่วนท่ีมีดอกเบ้ียคงท่ี) 

 
697,025  -  803,730  -  803,730 
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 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2561          
สินทรัพย์ทางการเงิน          
สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน  -  -  5,321  -  5,321 
หนี้สินทางการเงิน          
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย -  -  41,740  -  41,740 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  
(ส่วนท่ีมีดอกเบ้ียคงท่ี) 

 
830,829  -  877,727  -  877,727 

          
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
  (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2562          
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
(ส่วนท่ีมีดอกเบ้ียคงท่ี) 

 
10,511,039  -  11,800,662  -  11,800,662 

หนี้สินทางการเงิน          
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย -  -  26,365  -  26,365 
31 ธันวำคม 2561          
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
(ส่วนท่ีมีดอกเบ้ียคงท่ี) 

 
5,378,312  -  4,700,150  -  4,700,150 

หนี้สินทางการเงิน          
เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
(ส่วนท่ีมีดอกเบ้ียคงท่ี) 

 
500,000  -  489,330  -  489,330 
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มูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับตราสารอนุพนัธ์ท่ีซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงราคาจากนายหน้า ซ่ึงไดมี้การ
ทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ไวด้้วยอัตรา
ดอกเบ้ียในตลาดส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
สะท้อนผลกระทบของความเส่ียงด้านเครดิตและได้รวมการปรับปรุงความเส่ียงด้านเครดิตของกลุ่มบริษทัและ
คู่สัญญา ตามความเหมาะสม 

 

31 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
ค่าบริหารจดัการโครงการ 4,397  169,995  -  - 
อาคาร อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 909,298  1,480,875  222,880  - 
อ่ืน ๆ -  10,567  -  10,567 
รวม 913,695  1,661,437  222,880  10,567 
        

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน    
   ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้    

 

   
ภายใน 1 ปี 22,203  18,894  5,226  4,539 
1 - 5 ปี 93,886  54,222  19,818  16,184 
หลงัจาก 5 ปี 165,334  172,694  11,230  15,656 
รวม 281,423  245,810  36,274  36,379 
        

ภาระผูกพนัอื่น ๆ        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 68,585  61,097  68,585  61,097 
รวม 68,585  61,097  68,585  61,097 
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สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
 
กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน โดยท าสัญญาซ้ือสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นจ านวน 11.60 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ดว้ยสกุลเงินบาทเป็นจ านวน 334.02 ลา้นบาท สัญญาส้ินสุดในปี 2573 โดยคู่สัญญามีขอ้ตกลงจะจ่าย
ช าระดอกเบ้ียและเงินตน้ระหวา่งกนัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

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  
 

32 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำที่รำยงำน 
 

เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเร่ือง
จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.64 บาท ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 
0.48 บาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 29 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้น
เฉพาะผูท่ี้มีสิทธิรับเงินปันผล ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขึ้นอยูก่บัการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 
9 เมษายน 2563 
 
เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษัทได้ลงนามสัญญาเงินกู้ระยะยาวกับธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่ง
ประเทศไทย ในวงเงินรวม 3 ล้านเหรียญสหรัฐ อายุเงินกู้ 5 ปี อัตราดอกเบ้ียร้อยละ USDLIBOR 6 เดือนบวก
อตัราส่วนเพิ่ม ต่อปี  เพื่อใชล้งทุนในธุรกิจพลงังานในต่างประเทศ 

 
เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2563 บริษทั บีซีพีจี อินโดไชน่า จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษัท ไดล้งนามสัญญาเงินกู้
ระยะยาวกบัธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  ร่วมกบั ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย ใน
วงเงินรวม 100 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  เป็นระยะเวลา 10 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ USDLIBOR 6 เดือนบวกอตัราส่วน
เพิ่มต่อปี เพื่อใชส้ าหรับการลงทุนในบริษทั Nam San 3A ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 5 
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เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 มีมติอนุมติัให้บริษทั บีซีพีจี อินโดไชน่า 
จ ากดั (“BIC”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและการลงทุนในการก่อสร้างและด าเนินกิจการระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าและสถานีจ่ายไฟฟ้าไปยงั
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยเป็นการซ้ือหุ้นร้อยละ 100 ของ Nam San 3B Power Sole Co., Ltd. ต่อมาเม่ือ
วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2563 BIC ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นเพื่อเขา้ลงทุนในโครงการดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี 
บริษทัและผูข้าย อยูร่ะหวา่งการด าเนินการตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนภายใตส้ัญญาซ้ือขายหุน้ และจะด าเนินการรับโอน
หุน้รวมถึงช าระค่าหุน้ เม่ือด าเนินการตามเง่ือนไขครบถว้น 

 
33 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่ได้ใช้     
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก 
และจะมีผลบงัคบัใชก้บังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16* การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19* การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
(ก)    มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการ
บญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ
ท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัถูกยกเลิกไป 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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กลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมเป็นรายการปรับปรุงกบัก าไรสะสม
และองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงจะส่งผลกระทบดงัน้ี 

 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ล้านบาท) 
สินทรัพยร์วมลดลง 49 98 
หน้ีสินรวมเพิ่มขึ้น 81 26 
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมลดลง 130 124 
 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ได้น าเสนอวิธีการบัญชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า  โดยผูเ้ช่าต้องรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้ นและ
สินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้น
ปัจจุบนั กล่าวคือ ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน เม่ือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินบางฉบบัถูกยกเลิกไป กลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบ
สะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ด้วยการบนัทึกสิทธิการใช้เท่ากับหน้ีสินตามสัญญาเช่าและไม่ปรับปรุงงบ
การเงินเปรียบเทียบ ซ่ึงจะส่งผลกระทบดงัน้ี 
 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ล้านบาท) 
สินทรัพยร์วมเพิ่มขึ้น 373 143 
หน้ีสินรวมเพิ่มขึ้น 373 143 
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