
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษัท บีซีพจีี จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  
งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และ 
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั บีซีพีจี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของ
เฉพาะบริษทั บีซีพีจี จ  ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมลูและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตเร่ืองต่อไปน้ี 
 

ก) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั โดยกลุ่มบริษทัเลือกใช้วิธีรับรู้
ผลกระทบสะสมยอ้นหลงัจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวเป็นรายการปรับปรุงก าไรสะสม
และองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ตน้งวด 

ข) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ขอ้ 3 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงผลกระทบต่อกิจการจากการ
เปล่ียนนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีส่วนไดเ้สียตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ตวัเลขเปรียบเทียบท่ีน ามาแสดงน้ีน ามาจากงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีตรวจสอบแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่เฉพาะกิจการ ส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 หลงัจากปรับปรุงรายการตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ขอ้ 3 

ค) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อข้อ 4 กลุ่มบริษัทซ้ือธุรกิจในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และในระหวา่งปี 2562 ซ่ึงมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและการปันส่วนของราคาซ้ือเป็นมูลค่าท่ีประมาณการและอาจมีการปรับปรุง 

 

ทั้งน้ีขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองดงักล่าว 
 
 
 
 
 
(ศกัดา เกาทณัฑท์อง) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4628 

 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤษภาคม 2563 



บริษัท บีซีพจีี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,927,531          1,445,192          492,463             264,243             

ลูกหน้ีการคา้ 16 668,847             640,436             131,015             131,015             

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5 93,595               168,855             723,445             314,427             

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 5 -                    -                    2,186,648          2,035,604          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 216,424             198,393             -                    -                    

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 16 2,287                 -                    -                    -                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,908,684          2,452,876          3,533,571          2,745,289          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 16 9,496                 -                    -                    -                    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5, 6 -                    -                    7,417,807          7,290,412          

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 13,364,619        13,623,768        12,135,305        12,497,363        

ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 5 4,030                 1,813                 285,484             218,399             

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 179,128             151,983             9,839,729          7,997,585          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4, 8 14,112,212        13,675,581        3,180,763          3,221,873          

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 391,799             -                    146,312             -                    

ค่าความนิยม 4, 9 573,033             318,354             -                    -                    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4 10,664,873        6,683,726          61,245               63,700               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 300                    1,703                 -                    1,426                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 282,496             226,767             10,057               9,815                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 39,581,986        34,683,695        33,076,702        31,300,573        

รวมสินทรัพย์ 42,490,670        37,136,571        36,610,273        34,045,862        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท บีซีพจีี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5 327,216             398,446             191,817             212,456             

เงินปันผลคา้งจ่าย 5 320,000             -                    320,000             -                    

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 10 3,782,400          2,570,000          3,782,400          2,570,000          

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 10 1,513,588          1,285,005          1,126,521          1,070,886          

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง

    กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23,350               -                        6,101                 -                    

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 69,924               666                    -                    -                    

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 16 21,230               -                    18,511               -                    

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4 -                    733,047             -                    -                    

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 6,057,708          4,987,164          5,445,350          3,853,342          

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                    -                    249,000             -                    

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 20,022,245        16,026,147        15,654,225        14,705,450        

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 5 363,696             -                    137,055             -                    

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 647,114             508,403             20,085               -                    

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

    สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 23,463               20,921               16,275               14,752               

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับ

    ตน้ทุนในการร้ือถอน 32,505               30,322               -                    -                    

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 16 84,187               -                    43,208               -                    

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,491                 8,467                 1,646                 7,624                 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 21,175,701        16,594,260        16,121,494        14,727,826        

รวมหนีสิ้น 27,233,409        21,581,424        21,566,844        18,581,168        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท บีซีพจีี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 11

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

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้    9,994,680          9,994,460          9,994,680          9,994,460          

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,927,417          2,926,874          2,927,417          2,926,874          

ส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างธุรกิจ

   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 41,026               41,026               -                    -                    

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 2,739                 2,935                 2,739                 2,935                 

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

       ทุนสาํรองตามกฎหมาย 305,544             305,544             305,544             305,544             

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,597,825          2,348,903          2,464,654          2,339,068          

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (661,441)           (114,023)           (651,605)           (104,187)           

รวมส่วนของบริษทัใหญ่  15,207,790        15,505,719        15,043,429        15,464,694        

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 49,471               49,428               -                    -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  15,257,261        15,555,147        15,043,429        15,464,694        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 42,490,670        37,136,571        36,610,273        34,045,862        

          

                  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

(พันบาท)

          (นายพิชัย ชุณหวชิร) (นายบัณฑิต สะเพียรชัย)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั บีซีพจีี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 5, 12 886,417            807,792            195,706            204,819            

รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 5 3,078                635                   101,473            36,893              

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 325,114            37,634              -                    45,662              

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 519                   -                    -                    -                    

รายไดอ่ื้น 6,906                1,974                -                    21                     
รวมรายได้ 1,222,034         848,035            297,179            287,395            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 5 308,876            206,944            72,001              66,331              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 147,539            144,302            107,524            107,020            

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                    -                    92,315              -                    

ตน้ทุนทางการเงิน 187,518            128,863            157,491            113,868            

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 2,815                -                    38,331              -                    
รวมค่าใช้จ่าย 646,748            480,109            467,662            287,219            

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน

   บริษทัย่อย และบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 6, 7 91,473              121,720            730,165            490,282            
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 666,759            489,646            559,682            490,458            

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 13 93,028              (1,917)               21,511              (1,105)               
กําไรสําหรับงวด 573,731            491,563            538,171            491,563            

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 573,688            491,563            538,171            491,563            

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 43                     -                    -                    -                    
กําไรสําหรับงวด 573,731            491,563            538,171            491,563            

กําไรต่อหุ้น 14

   กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.29                  0.25                  0.27                  0.25                  

   กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.29                  0.25                  0.27                  0.25                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท) 

งบการเงินรวม

31 มีนาคม 31 มีนาคม

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท บีซีพจีี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่)

กําไรสําหรับงวด 573,731             491,563             538,171             491,563             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (236,255)           (8,542)               (236,255)           (8,542)               

ผลขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด (34,631)             -                    (35,353)             -                    

ผลขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียง

   ของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (87,850)             -                    (87,850)             -                    

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัยอ่ย

   และบริษทัร่วม ตามวิธีส่วนไดเ้สีย (69,880)             -                    (69,158)             -                    

รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลงั (428,616)           (8,542)               (428,616)           (8,542)               

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (428,616)           (8,542)               (428,616)           (8,542)               
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 145,115             483,021             109,555             483,021             

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 145,072             483,021             109,555             483,021             

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 43                      -                    -                    -                    
145,115             483,021             109,555             483,021             

(นายพิชัย ชุณหวชิร)

ประธานกรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(พันบาท) 

(นายบัณฑิต สะเพียรชัย)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท บีซีพจี ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 9,984,137       2,902,545    41,026           11,891         226,935         1,904,961   8,456            8,014            16,470           15,087,965      147               15,088,112    

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและ

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 11 830                2,233           -                (986)             -                -             -                -                -                2,077               -                2,077            
      การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                 -              -                988              -                -             -                -                -                988                  -                988               

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 830                2,233           -                2                  -                -             -                -                -                3,065               -                3,065            

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                 -              -                -               -                491,563      -                -                -                491,563           -                491,563        
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                 -              -                -               -                -             (8,542)           -                (8,542)           (8,542)             -                (8,542)           

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

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

(พันบาท)

รวมส่วนของผู ้
ถือหุ้นของ
บริษทัใหญ่

ส่วนของ
ส่วนไดเ้สียที่
ไม่มีอาํนาจ
ควบคุม

รวมส่วนของ
ผูถ้ือหุ้น

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้นกาํไรสะสม

งบการเงินรวม

ทุนเรือนหุ้นที่
ออก

และชาํระแลว้
ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ส่วนเกินทุน
จากการจดั
โครงสร้าง
ธุรกิจภายใต้
การควบคุม
เดียวกนั

ทุนสาํรอง
ตามกฎหมาย

ยงัไม่ได้
จดัสรร

ใบสาํคญั
แสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้น

ผลต่างของ
อตัรา

แลกเปลี่ยน
จากการ

แปลงค่างบ
การเงิน

ส่วนแบ่ง
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น
ของบริษทั
ร่วมตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย

รวม
องคป์ระกอบ
อื่นของส่วน
ของผูถ้ือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท บีซีพจีี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - ตามทีร่ายงานในงวดก่อน 9,994,460       2,926,874     41,026             2,935              305,544            2,348,903   (117,702)        -               3,679              (114,023)        15,505,719     49,428           15,555,147    

  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                  -               -                  -                 -                    (4,766)        -                 (79,676)        (39,126)           (118,802)        (123,568)         -                (123,568)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 9,994,460       2,926,874     41,026             2,935              305,544            2,344,137   (117,702)        (79,676)        (35,447)           (232,825)        15,382,151     49,428           15,431,579    

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและ

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 11 220                 543               -                  (196)               -                    -             -                 -               -                  -                 567                 -                567                

      เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 15 -                  -               -                  -                 -                    (320,000)    -                 -               -                  -                 (320,000)         -                (320,000)       

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 220                 543               -                  (196)               -                    (320,000)    -                 -               -                  -                 (319,433)         -                (319,433)       

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                  -               -                  -                 -                    573,688      -                 -               -                  -                 573,688          43                  573,731         
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                  -               -                  -                 -                    -             (324,105)        (34,631)        (69,880)           (428,616)        (428,616)         -                (428,616)       

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                  -               -                  -                 -                    573,688      (324,105)        (34,631)        (69,880)           (428,616)        145,072          43                  145,115         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2563 9,994,680       2,927,417     41,026             2,739              305,544            2,597,825   (441,807)        (114,307)      (105,327)         (661,441)        15,207,790     49,471           15,257,261    

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ที่
ออก

และชาํระแลว้
ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้

(พันบาท)

ส่วนเกินทุน
จากการจดั
โครงสร้าง
ธุรกิจภายใต้
การควบคุม
เดียวกนั

รวมส่วนของ
ผูถ้ือหุน้ของ
บริษทัใหญ่

ส่วนของ
ส่วนไดเ้สียที่
ไม่มีอาํนาจ
ควบคุม

รวมส่วนของ
ผูถ้ือหุน้

ใบสาํคญั
แสดงสิทธิที่
จะซื้อหุน้

ทุนสาํรองตาม
กฎหมาย

ยงัไม่ได้
จดัสรร

ผลต่างของ
อตัรา

แลกเปลี่ยน
จากการแปลง
ค่างบการเงิน

ส่วนแบ่งกาํไร 
(ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอื่น
ของบริษทั
ร่วมตามวธิี
ส่วนไดเ้สีย

รวม
องคป์ระกอบ
อื่นของส่วน
ของผูถ้ือหุน้

ผลขาดทุน
จากการ

ป้องกนัความ
เสี่ยงกระแส
เงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท บีซีพจีี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 - ตามที่รายงานในงวดก่อน 9,984,137      2,902,545  11,891           226,935          353,955      -                    -                       -                  13,479,463     
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี -                 -             -                 -                 1,541,171   8,456                 17,849                 26,305            1,567,476       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 - ปรับปรุงใหม่ 9,984,137      2,902,545  11,891           226,935          1,895,126   8,456                 17,849                 26,305            15,046,939     

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 11 830                2,233         (986)               -                 -             -                    -                       -                  2,077             

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                 -             988                -                 -             -                    -                       -                  988                

รวมรายการกับผู้เป็นผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 830                2,233         2                    -                 -             -                    -                       -                  3,065             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร (ปรับปรุงใหม่) -                 -             -                 -                 491,563      -                    -                       -                  491,563          

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น (ปรับปรุงใหม่) -                 -             -                 -                 -             (8,542)               -                       (8,542)             (8,542)            
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -             -                 -                 491,563      (8,542)               -                       (8,542)             483,021          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 9,984,967      2,904,778  11,893           226,935          2,386,689   (86)                    17,849                 17,763            15,533,025     

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ทุนสาํรอง
ตามกฎหมาย

(พันบาท)

ผลต่างของอตัรา
แลกเปลี่ยนจาก
การแปลงค่างบ

การเงิน

ส่วนแบ่งกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ
อื่นในบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วมที่
ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย

รวม
องคป์ระกอบ
อื่นของส่วน
ของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ที่
ออก

และชาํระแลว้
ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้

ใบสาํคญั
แสดงสิทธิที่
จะซื้อหุน้

ยงัไม่ได้
จดัสรร

รวมส่วนของ
ผูถ้ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท บีซีพจีี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - ตามทีร่ายงานในงวดก่อน 9,994,460       2,926,874     2,935            305,544         568,598      -                      -               -                       -                     13,798,411    

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                 -                -                -                 1,677,885   (117,702)             (26,365)        (78,922)                (222,989)            1,454,896      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 9,994,460       2,926,874     2,935            305,544         2,246,483   (117,702)             (26,365)        (78,922)                (222,989)            15,253,307    

รายการกับผู้เป็นผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและ

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 11 220                 543               (196)              -                 -              -                      -               -                       -                     567                

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 15 -                 -                -                -                 (320,000)     -                      -               -                       -                     (320,000)        

รวมรายการกับผู้เป็นผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 220                 543               (196)              -                 (320,000)     -                      -               -                       -                     (319,433)        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                 -                -                -                 538,171      -                      -               -                       -                     538,171         

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                 -                -                -                 -              (324,105)             (35,353)        (69,158)                (428,616)            (428,616)        

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                -                -                 538,171      (324,105)             (35,353)        (69,158)                (428,616)            109,555         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 9,994,680       2,927,417     2,739            305,544         2,464,654   (441,807)             (61,718)        (148,080)              (651,605)            15,043,429    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(พันบาท)

กาํไรสะสม

ทุนสาํรอง
ตามกฎหมาย

ผลต่างของอตัรา
แลกเปลี่ยนจาก
การแปลงค่างบ

การเงิน

ผลขาดทุน
จากการ

ป้องกนัความ
เสี่ยงกระแส
เงินสด

ส่วนแบ่งกาํไร 
(ขาดทุน) 

เบด็เสร็จอื่นใน
บริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วมที่ใช้
วธิีส่วนไดเ้สีย

รวม
องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผู ้

ถือหุน้

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

ยงัไม่ได้
จดัสรร

ใบสาํคญั
แสดงสิทธิที่
จะซื้อหุน้

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้

ทุนเรือนหุน้ที่
ออก

และชาํระแลว้
รวมส่วนของ
ผูถ้ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
11



บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 573,731                  491,563                  538,171                  491,563                  

รายการปรับปรุง

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 93,028                    (1,917)                     21,511                    (1,105)                     

ตน้ทุนทางการเงิน 187,518                  128,863                  157,491                  113,868                  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 236,306                  152,886                  52,535                    47,714                    

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (167,844)                (36,786)                   100,117                  (45,552)                   

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 2,086                      1,737                      1,523                      1,247                      

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                          988                         -                          988                         

รายไดด้อกเบ้ีย (3,078)                     (635)                        (101,473)                (36,893)                   

ส่วนแบ่งกาํไรบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (91,473)                   (121,720)                (730,165)                (490,282)                

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 2,815                      -                          38,331                    -                          

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (519)                        -                          -                          -                          

832,570                  614,979                  78,041                    81,548                    

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ (19,546)                   (22,995)                   -                          (6,538)                     

ลูกหน้ีอื่น 46,705                    (58,619)                   32,593                    (15,655)                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น (34,412)                   434                         (170)                        (30)                          

เจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น (52,819)                   (72,571)                   (27,280)                   (15,297)                   

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 150                         412                         150                         412                         

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน -                          (226)                        -                          -                          

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 772,648                  461,414                  83,334                    44,440                    

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (3,841)                     (96,125)                   (71)                          (2,039)                     

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 768,807                  365,289                  83,263                    42,401                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท) 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 31 มีนาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
12



บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 715                         6                             40,520                    4,886                      

เงินปันผลรับ 37,040                    -                          154,835                  157,685                  

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (390,114)                (845,784)                (118,834)                (61,368)                   

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 1,399                      -                          -                          -                          

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (100)                        -                          (100)                        -                          

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          -                          255,000                  

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          2,982,382               -                          

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (26,437)                   -                          (4,669,330)             (437,000)                

เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษทัยอ่ย (4,310,376)             -                          -                          -                          

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          492,500                  

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (4,687,873)             (845,778)                (1,610,527)             411,703                  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ตน้ทุนทางการเงินจ่าย (94,133)                   (30,156)                   (43,753)                   (7,117)                     

เงินสดจ่ายเพื่อชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (2,570,000)             -                          (2,570,000)             -                          

เงินสดจ่ายเพื่อชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (124,013)                (92,044)                   -                          -                          

เงินสดจ่ายเพื่อชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          -                          (500,000)                

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3,782,400               -                          3,782,400               -                          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,454,655               -                          326,305                  -                          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          249,000                  -                          

เงินสดจ่ายเพื่อลดจาํนวนหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึนจากสัญญาเช่าการเงิน (4,078)                     (74)                          (1,178)                     -                          

เงินสดรับจากหุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 568                         2,077                      568                         2,077                      

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 4,445,399               (120,197)                1,743,342               (505,040)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 526,333                  (600,686)                216,078                  (50,936)                   

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการ

   เทียบเท่าเงินสด (43,994)                   (34,694)                   12,142                    (47)                          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 482,339                  (635,380)                228,220                  (50,983)                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 1,445,192               2,425,312               264,243                  194,468                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม 1,927,531               1,789,932               492,463                  143,485                  

(พันบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

14 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
  

1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4  การซ้ือบริษทัยอ่ย 
5  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
7  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
8  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
9  ค่าความนิยม 
10  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
11  ทุนเรือนหุน้ 
12  ส่วนงานด าเนินงาน และการจ าแนกรายได ้
13  ภาษีเงินได ้
14  ก าไรต่อหุน้ 
15  เงินปันผล 
16  เคร่ืองมือทางการเงิน 
17  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
18  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

15 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 
 
1 ข้อมูลทั่วไป 

 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานสะอาดและการลงทุนในธุรกิจ
พลงังานทางเลือก 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่น้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไป
แลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย 
การบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 

 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

16 

(ข) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ีนโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

3 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี  
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
และ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก และเปล่ียนนโยบายการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ จากเดิมท่ีบนัทึกตามวิธีราคาทุนมาเป็นวิธีส่วนได้เสีย ผลกระทบของส่วนของผูถื้อหุ้นจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

 

ก าไรสะสม  

องคป์ระกอบอ่ืน 
ของส่วน 

ของผูถื้อหุน้ 

 

ก าไรสะสม  

องคป์ระกอบอ่ืน 
ของส่วน 

ของผูถื้อหุน้ 
 หมายเหต ุ (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - ตามท่ีรายงานในงวดก่อน  2,348,903  (114,023)  568,598  - 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) เน่ืองจาก         
การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงิน         
การจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงิน  ก (1) (688)  (79,676)  -  (26,366) 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน ก (2) (10,205)  -  (98,024)  - 

การถือปฏิบติัตาม TFRS 16 - สุทธิภาษีเงินได ้ ข 6,127  -  6,127  - 
การเปล่ียนนโยบายการบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ค -  -  1,165,983  (107,866) 
การจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงินของบริษทัยอ่ย  -  -  (688)  (53,310) 
การเปล่ียนนโยบายการบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ ค -  -  604,487  3,679 

การจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงินของบริษทัร่วม  -  (39,126)  -  (39,126) 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  2,344,137  (232,825)  2,246,483  (222,989) 
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ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุง
ผลกระทบสะสมกบัก าไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้น กลุ่ม
บริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีน าเสนอในปี 2562 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ
อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี 
 
(1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายติุธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของ
สินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น ทั้งน้ี TFRS 
9 ยกเลิกการจดัประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และเงิน
ลงทุนทัว่ไปตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 
 
TFRS 9 แนะน าแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียงในขณะท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เดิมไม่ไดก้ล่าวถึง โดยการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมี 3 ประเภทและการถือปฏิบติัในแต่ละประเภทนั้น
ข้ึนอยู่กับลกัษณะของความเส่ียงท่ีท าการป้องกัน ได้แก่ การป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม การ
ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดและการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนในเงินตราต่างประเทศของ
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ตาม TFRS 9 กลุ่มบริษทัตอ้งระบุถึงความสัมพนัธ์ของการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั และ
ตอ้งน าขอ้มูลเชิงคุณภาพและการคาดการณ์ไปในอนาคตมาประเมินความมีประสิทธิผลในการป้องกนั
ความเส่ียง 
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ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินและการบัญชีป้องกันความเส่ียง 
 
กลุ่มบริษทัมีการถือตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียนและอตัรา
ดอกเบ้ีย 
 
ตราสารอนุพนัธ์รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมและวดัมูลค่าต่อมาในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม  
 
กลุ่มบริษทัไดร้ะบุตราสารอนุพนัธ์ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนในกระแส
เงินสดท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนและอตัรา
ดอกเบ้ีย รวมทั้ง หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงใชป้้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
ของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
 
ณ วนัท่ีรับรู้ความสัมพนัธ์ในการป้องกนัความเส่ียง กลุ่มบริษทัมีการจดัท าเอกสารท่ีระบุวตัถุประสงคข์อง
การจดัการความเส่ียงและกลยุทธ์ท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง รวมทั้งเอกสารท่ีระบุความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงและเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงการ
เปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงท่ีคาดว่าจะชดเชยการเปล่ียนแปลงใน
กระแสเงินสดของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 
 
การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 
 
เม่ือมีการระบุตราสารอนุพนัธ์ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด ส่วนท่ีมีประสิทธิผล
ของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและสะสม
อยูใ่นส ารองการป้องกนัความเส่ียง ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสาร
อนุพนัธ์ท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะจ ากดัอยู่ท่ีไม่เกินจ านวนการเปล่ียนแปลงสะสมในมูลค่า
ยติุธรรมของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงนบัจากวนัท่ีเร่ิมรับรู้การป้องกนัความเส่ียง ซ่ึงค านวณโดยใช้
หลกัเกณฑข์องมูลค่าปัจจุบนั และรับรู้ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารอนุพนัธ์ในก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีเกิดข้ึน 
 
ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงของรายการในอนาคต จ านวนท่ีสะสมในส ารองการป้องกนัความเส่ียงจะมี
การจดัประเภทรายการเป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีกลุ่มบริษทัรับรู้รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงเป็น
ก าไรหรือขาดทุน 
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เม่ือการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวไม่เขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง หรือมีการจ าหน่าย ส้ินสุด
อาย ุถูกยกเลิก หรือมีการน าไปใช ้กลุ่มบริษทัจะไม่มีการรับรู้รายการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง
อีกต่อไป เม่ือมีการหยดุรับรู้รายการเก่ียวกบัการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด จ านวนท่ีสะสมอยูใ่น
ส ารองรายการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงรวมอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้จะมีการจดัประเภทรายการไปยงัก าไรหรือ
ขาดทุนในงวดเดียวกันหรือในงวดท่ีกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ซ่ึงมีการป้องกันความเส่ียง
กระทบรายการก าไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือรายการกระแสเงินสดท่ีคาดการณ์ไม่คาดวา่จะเกิดอีกต่อไป กลุ่มบริษทัจะจดัประเภทจ านวนท่ีสะสมไว้
ในส ารองรายการป้องกนัความเส่ียงเป็นก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 
การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 
 
เม่ือมีการระบุให้หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงของเงิน
ลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงในก าไร
หรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงรวมอยู่ใน
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินภายใต้ส่วนของผูถื้อหุ้น และรับรู้ส่วนท่ีไม่มี
ประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงในก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในก าไร
หรือขาดทุนทนัที จ านวนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะมีการจดัประเภทไปยงัก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
มีการจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศ 

 
เดิมกลุ่มบริษทัใช้อนุพนัธ์ในการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ีย โดยจะรับรู้
รายการเม่ือใชสิ้ทธิในอนุพนัธ์ดงักล่าว ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัเลือกถือปฏิบติัตามการบญัชีป้องกนัความเส่ียง
ส าหรับรายการท่ีเขา้เง่ือนไขท่ีก าหนดไวข้องการบญัชีป้องกนัความเส่ียงตาม TFRS 9 ณ วนัท่ีถือปฏิบติัเป็น
คร้ังแรก 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงการจดัประเภทการวดัมูลค่าภายใตม้าตรฐานเดิมและ TFRS 9 รวมถึงการกระทบยอด
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 2563  

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินรวม 
การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่า
ยติุธรรม-ใช้
การบญัชี
ป้องกนั 
ความเส่ียง  

มูลค่า
ยติุธรรมผา่น 
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

มูลค่ายติุธรรม 
ผา่น 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

 (พันบาท) 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน - 
หน้ีสินอนุพนัธ ์ - 

 
71,481 

 
- 

 
- 

 
- 

 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 
 
 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่า
ยติุธรรม-ใช้
การบญัชี
ป้องกนั 
ความเส่ียง  

มูลค่า
ยติุธรรม
ผา่น 

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

มูลค่า
ยติุธรรม 
ผา่น 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

 (พันบาท) 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน - 
หน้ีสินอนุพนัธ ์ - 

 
26,365 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(2) การดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มื 

 
TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงิน 
ในขณะท่ี เดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการ
คาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดให้ใชว้ิจารณญาณในการประเมินว่า
การเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอยา่งไร 
และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก ทั้งน้ี การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบติักับสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้มีค่าเผื่อผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าเพิ่มข้ึน ดงัน้ี 
 

 
 

งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร  

 (พันบาท) 
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 -  - 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้เพ่ิมเติม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 
ส าหรับ 

   

- เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,205  98,024 
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 10,205  98,024 

 
กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะรับรู้การเพิ่มข้ึนของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 2563 
 

ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญา
เช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุง
ยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach) 
 
เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและประโยชน์ท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สัญญาเช่าในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินว่า
สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ี
ไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของ
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิ
การใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี 
- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีอายุสัญญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 

เดือน   
- ใชข้อ้เทจ็จริงท่ีทราบภายหลงัในการก าหนดอายสุญัญาเช่า   
- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสญัญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   
- พิจารณาตามการประเมินก่อนหน้าว่าสัญญาเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระหรือไม่ เพื่อเป็นทางเลือกในการ

ทบทวนการดอ้ยค่า และ 
- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 

 

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16 งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (ลดลง) (9,226)  (5,775) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้เพิ่มข้ึน 377,786  148,758 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า (เพิ่มข้ึน) (368,560)  (142,983) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ลดลง 6,127  6,127 
ก าไรสะสม (เพิ่มข้ึน) (6,127)  (6,127) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า  งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 417,407  173,541 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (4,702)  (3,302) 
สิทธิเลือกขยายอายสุญัญาเช่าและสิทธิเลือกยกเลิกสญัญาเช่าท่ีมีความ
แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลวา่จะไดใ้ชสิ้ทธิ 40,955 

 
26,973 

สญัญาพิจารณาเป็นสญัญาบริการ (3,191)  - 
 450,469  197,212 
มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม 
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  368,561  142,983 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -  - 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำที่รับรู้ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 368,561  142,983 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี)    1.30 - 3.79  3.14 - 3.79 

 
ค. การเปลี่ยนนโยบายการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
บริษทัเปล่ียนนโยบายการบนัทึกบญัชีและการวดัมูลค่าภายหลงัของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ จาก
เดิมท่ีบนัทึกตามวิธีราคาทุนมาเป็นวิธีส่วนไดเ้สีย ภายใตว้ิธีราคาทุนบริษทัรับรู้บญัชีเงินลงทุนดว้ยราคาทุน และ
เงินปันผลรับจากบริษทัย่อยและบริษทัร่วมรับรู้เป็นก าไรของบริษทั ภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียให้รับรู้รายการเม่ือ
เร่ิมแรกบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดว้ยราคาทุน ต่อมามูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูก
ปรับปรุงดว้ยส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุน ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และเงินปันผลรับ เน่ืองจากบริษทัมีการขยาย
กิจการผ่านการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม และเช่ือว่าวิธีส่วนไดเ้สียสะทอ้นสิทธิของผูถื้อหุ้นในก าไร
หรือขาดทุน ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และส่วนของผูถื้อหุ้นสะสมจากบริษทัย่อยและบริษทัร่วมไดดี้กว่าวิธี
ราคาทุน การเปล่ียนนโยบายการบญัชีดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะ
กิจการ โดยบริษทัเร่ิมใชน้โยบายการบญัชีน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป และไดป้รับยอ้นหลงังบ
การเงินเฉพาะกิจการงวดก่อนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
ตามท่ีรายงาน
ในงวดก่อน 

 ผลกระทบ
รายการ
ปรับปรุง 

  
ปรับปรุง
ใหม่ 

 
ตามท่ีรายงาน
ในงวดก่อน 

 ผลกระทบ
รายการ
ปรับปรุง 

 
ปรับปรุง
ใหม่ 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6,589,795  1,282,989  7,872,784  6,232,295  1,058,117  7,290,412 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11,956,425  284,487  12,240,912  11,889,197  608,166  12,497,363 
 18,546,220  1,567,476  20,113,696  18,121,492  1,666,283  19,787,775 

            
ส่วนของผู้ถือหุ้น            
ก าไรสะสม  353,955  1,541,171  1,895,126  568,598  1,770,470  2,339,068 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วน
ของผูถื้อหุน้ - 

  
26,305 

  
26,305 

 
- 

  
(104,187) 

 
(104,187) 

 353,955  1,567,476  1,921,431  568,598  1,666,283  2,234,881 

 
4 กำรซ้ือบริษัทย่อย 

 
Nam San 3A Power Sole Co., Ltd.  
 
เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2562 บริษทั บีซีพีจี อินโดไชน่า จ ากดั (บริษทัย่อยของกลุ่มบริษทั) ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัน ้ าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซ่ึงมีขนาดก 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 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
(ประมาณ 5,351.50 ลา้นบาท) ซ่ึงเม่ือรวมกบัรายการปรับปรุงช าระคืนเงินทุนหมุนเวียนสุทธิท่ีเป็นส่วนของผูข้าย 
วงเงินรวมเป็นจ านวนเงิน 174.23 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 5,357.34 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นการช าระค่าหุ้นจ านวน 
96.19 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 2,957.68 ลา้นบาท) และจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมท่ีบริษทัธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า
ดังกล่าวมีกับ Phongsubthavy จ านวน 78.04 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 2,399.66 ล้านบาท) ปัจจุบันบริษัท 
บีซีพีจี อินโดไชน่า จ ากดั ไดเ้สร็จส้ินการรับโอนหุน้ทั้งหมดจาก Phongsubthavy แลว้ ในระหวา่งงวดนบัตั้งแต่วนัท่ี
ซ้ือกิจการจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ธุรกิจดงักล่าวมีรายไดจ้  านวน 4.98 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 150.83  
ลา้นบาท) และก าไรสุทธิจ านวน 2.68 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 81.08 ลา้นบาท) ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผล
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 จะมี
รายได้รวมเพิ่มข้ึนจ านวน 401.60 ล้านบาท และก าไรรวมจากผลการด าเนินงานปกติส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2562 เพิ่มข้ึนจ านวนเงิน 236.48 ลา้นบาท ในการก าหนดมูลค่าดงักล่าวฝ่ายบริหารใช้สมมติฐานใน 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม โดยถือเสมือนว่าการรวมกิจการท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดนั้นได้เกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2562 
 
ผูบ้ริหารเช่ือว่าการซ้ือธุรกิจคร้ังน้ีจะท าให้กลุ่มบริษทัสามารถเพิ่มศกัยภาพของกลุ่มบริษทัในการขยายการลงทุน 
พฒันา และบริหารโรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดในแถบภูมิภาคเอเชีย 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้า้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้า ณ วนัท่ีซ้ือ อยา่งไรก็
ตามการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อยยงัไม่แลว้เสร็จ ดงันั้น
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุนจึงใชมู้ลค่าท่ีประเมินโดยฝ่ายจดัการ เม่ือผลการประเมินมูลค่ายติุธรรม
จากผูป้ระเมินราคาอิสระเสร็จส้ินสมบูรณ์แลว้ จึงจะมีการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าต่อไป 
 
ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาแต่
ละประเภทท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ 
    มูลค่ำที่รับรู้ 

    (พันบาท) 
เงินสด    4,460,279 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย    866,129 
รวม    5,326,408 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดช้ าระเงินจ านวน 173.22 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 5,326.41 ลา้นบาท) 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่าย 
 
ในเดือนมกราคม 2563 กลุ่มบริษัทได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าฉบับใหม่กับการไฟฟ้าเวียดนามส าหรับ
โครงการ Nam San 3A ซ่ึงเป็นการบรรลุหน่ึงในเง่ือนไขของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายจ านวน 23.14 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 711.46 ลา้นบาท) ส่งผลใหมู้ลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าเพิ่มข้ึนและค่าความนิยม
ลดลงจากการประเมินคร้ังแรกในเดือนกนัยายน 2562 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การปรับปรุงมลูค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่าย 
 
กลุ่มบริษทัไดป้รับปรุงมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายลดลงจากการประเมินคร้ังแรกในเดือนกนัยายน 2562 
จ  านวน 1.00 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 30.75 ลา้นบาท) เน่ืองจากผูข้ายไม่สามารถบรรลุเง่ือนไขของส่ิงตอบ
แทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายไดท้ั้งหมด 
 
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 าระคืนเงินกูย้มืท่ีมีกบักลุ่ม Phongsubthavy 
ภายใตเ้ง่ือนไขการซ้ือธุรกิจ 2,399,659 

   
2,399,659 

สินทรัพย์และหนีสิ้นที่กลุ่มบริษัทได้มำสุทธิ 3,144,436    5,032,524 

ค่าความนิยม     293,884 

ส่ิงตอบแทนที่โอนให้     5,326,408 

 
การประเมินมูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าภายใตข้อ้ตกลงสัมปทานซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ใช้วิธีรายได ้(Income approach) ภายใตว้ิธี Multi-period Excess Earning Method (MEEM) โดยมีระยะเวลาในการ
ด าเนินงานคงเหลือประมาณ 28 ปีภายใตส้ญัญาซ้ือขายไฟฟ้าและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณ 
ไดแ้ก่ประมาณการรายไดใ้นอนาคตและอตัราคิดลด 
 
ทั้งน้ี การลงทุนใน Nam San 3A เป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และประเทศใกลเ้คียง ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีก่อใหเ้กิดค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อ 
 
กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือประมาณ 23.27 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก 
ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบสถานะทางการเงิน ค่าท่ีปรึกษาเทคนิค และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ โดยไดถู้กรวมอยูใ่นค่าใชจ่้าย
ในการบริหารในงบก าไรขาดทุนรวมของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีเกิดรายการ 
 

Nam San 3B Power Sole Co., Ltd.  
 
เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทั บีซีพีจี อินโดไชน่า จ ากดั (บริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั) ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัน ้ าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซ่ึงมีขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 45 เมกะวตัต ์
โดยเป็นการซ้ือหุ้นร้อยละ 100 ของ Nam San 3B Power Sole Co., Ltd. (Nam San 3B) จาก Phongsubthavy Roads 
and Bridges Construction and Irrigation Sole Co., Ltd. (Phongsubthavy) ในวงเงินไม่เกิน 113.18 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
(ประมาณ 3,581.34 ลา้นบาท) ซ่ึงเม่ือรวมกบัรายการปรับปรุงช าระคืนเงินทุนหมุนเวียนสุทธิท่ีเป็นส่วนของผูข้าย 
วงเงินรวมเป็นจ านวนเงิน 112.17 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 3,549.44  ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นการช าระค่าหุ้นจ านวน 
50.87 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1,609.85 ลา้นบาท) และจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมท่ีบริษทัธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า
ดังกล่าวมีกับ Phongsubthavy จ านวน 61.29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1,939.59 ล้านบาท) ปัจจุบันบริษัท  
บีซีพีจี อินโดไชน่า จ ากดั ไดเ้สร็จส้ินการรับโอนหุน้ทั้งหมดจาก Phongsubthavy แลว้ ในระหวา่งงวดนบัตั้งแต่วนัท่ี
ซ้ือกิจการจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ธุรกิจดงักล่าวมีรายได้จ  านวน 0.40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 12.93  
ลา้นบาท) และขาดทุนสุทธิจ านวน 0.15 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 4.91 ลา้นบาท) ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผล
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จะมี
รายไดร้วมเพิ่มข้ึนจ านวน 25.13 ลา้นบาท และขาดทุนรวมจากผลการด าเนินงานปกติส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เพิ่มข้ึนจ านวนเงิน 1.87 ลา้นบาท ในการก าหนดมูลค่าดงักล่าวฝ่ายบริหารใชส้มมติฐานในการ
ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม โดยถือเสมือนวา่การรวมกิจการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดนั้นไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 
 
ผูบ้ริหารเช่ือว่าการซ้ือธุรกิจคร้ังน้ีจะท าให้กลุ่มบริษทัสามารถเพิ่มศกัยภาพของกลุ่มบริษทัในการขยายการลงทุน 
พฒันา และบริหารโรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดในแถบภูมิภาคเอเชีย 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้า้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้า ณ วนัท่ีซ้ือ อยา่งไรก็
ตามการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อยยงัไม่แลว้เสร็จ ดงันั้น
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุนจึงใชมู้ลค่าท่ีประเมินโดยฝ่ายจดัการ เม่ือผลการประเมินมูลค่ายติุธรรม
จากผูป้ระเมินราคาอิสระเสร็จส้ินสมบูรณ์แลว้ จึงจะมีการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าต่อไป 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาแต่
ละประเภทท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ 
    มูลค่ำที่รับรู้ 

    (พันบาท) 
เงินสด    3,549,441 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดช้ าระเงินเป็นจ านวน 113.18 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 3,581.34 ลา้น
บาท) ซ่ึงเม่ือรวมกบัรายการปรับปรุงการช าระคืนเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ และรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจของ 
Nam San 3B ณ วนัเขา้ซ้ือกิจการท่ีเป็นส่วนของผูข้าย รวมเป็นส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้สุทธิเป็นจ านวนเงิน 112.17 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 3,549.44 ลา้นบาท) 
 
สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา 

 มูลค่ำตำมบัญชี  รำยกำรปรับปรุง  มูลค่ำที่รับรู้ 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้ 24,707  -  24,707 
ลูกหน้ีอ่ืน 196  -  196 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12,525  -  12,525 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,600,079  785,855  3,385,934 
เจา้หน้ีอ่ืน (56,603)  -  (56,603) 
  เงินกูย้มืระยะสั้นจากกลุ่ม Phongsubthavy (1,939,591)  -  (1,939,591) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  (69,895)  (69,895) 

รวมสินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิที่ระบุได้ 641,313  715,960  1,357,273 

ช าระคืนเงินกูย้มืท่ีมีกบักลุ่ม Phongsubthavy 
ภายใตเ้ง่ือนไขการซ้ือธุรกิจ 1,939,591 

 
 

 
1,939,591 

สินทรัพย์และหนีสิ้นที่กลุ่มบริษัทได้มำสุทธิ 2,580,904    3,296,864 

ค่าความนิยม     252,577 

ส่ิงตอบแทนที่โอนให้     3,549,441 

 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การประเมินมูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าภายใตข้อ้ตกลงสัมปทานซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ใช้วิธีรายได ้(Income approach) ภายใตว้ิธี Multi-period Excess Earning Method (MEEM) โดยมีระยะเวลาในการ
ด าเนินงานคงเหลือประมาณ 28 ปีภายใตส้ญัญาซ้ือขายไฟฟ้าและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณ 
ไดแ้ก่ประมาณการรายไดใ้นอนาคตและอตัราคิดลด 
 
ทั้งน้ี การลงทุนใน Nam San 3B เป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และประเทศใกลเ้คียง ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีก่อใหเ้กิดค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ 
 
ต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อ 
 
กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือประมาณ 8.04 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก 
ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบสถานะทางการเงิน ค่าท่ีปรึกษาเทคนิค และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ โดยไดถู้กรวมอยูใ่นค่าใชจ่้าย
ในการบริหารในงบก าไรขาดทุนรวมของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีเกิดรายการ 
 

5 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อย และบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 6 และ 7 ส าหรับบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกนัท่ีความสัมพนัธ์เปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญั และกลุ่มบริษทัมีรายการระหว่างกนัท่ีมีนัยส าคญัใน
ระหวา่งงวดมีดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือกจิกำร ประเทศที่จัดตั้ง  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษัทย่อยทางอ้อม   
Nam San 3B Power Sole Co., Ltd. ลาว มีกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัเป็นกรรมการและผูบ้ริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นโยบายการก าหนดราคาท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 มีดงัต่อไปน้ี  
 
รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ราคาตามสญัญา 
ค่าจา้งบริหารงาน ราคาตามสญัญา 
ค่าเช่า ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียเงินกูย้มื อตัราดอกเบ้ียท่ีก าหนดในสญัญาโดยอา้งอิงราคาตลาดและตน้ทุนทาง 

      การเงินถวัเฉล่ียของบริษทั 
 
รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่        
รายไดอ่ื้น -  21  -  21 
ค่าจา้งบริหารงาน 8,086  4,743  8,086  4,743 
ค่าเช่า 126  1,739  126  1,739 
เงินปันผลจ่าย 224,000  -  224,000  - 
ค่าเส่ือมราคา 1,442  -  1,442  - 
ดอกเบ้ียจ่าย 927  -  927  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 691  1,063  691  1,063 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยอ่ื์น -  41,850  -  41,850 
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  10,500  10,500 
ค่าจา้งบริหารงาน -  -  819  819 
เงินปันผลรับ -  -  566,290  420,113 
ดอกเบ้ียรับ -  -  98,710  14,462 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  1,133  2,746 
บริษัทย่อยทำงอ้อม        
ดอกเบ้ียรับ -  -  27,299  22,295 
        



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทร่วม 
ดอกเบ้ียรับ 2,217  -  2,217  - 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนัอ่ืน        
รายไดจ้ากการขายและบริการ -  34  -  34 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั          
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 26,427  27,454  23,150  24,377 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 602  938  392  727 
   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ -  191  -  191 

   รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 27,029  28,583  23,542  25,295 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี  
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีการค้า        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 747  778  747  778 
        

ลูกหน้ีอื่น        

ส่วนที่หมุนเวียน        

เงินปันผลค้างรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  416,455  5,000 
บริษทัร่วมทางออ้ม -  23,617  -  - 
รวม -  23,617  416,455  5,000 
        

        

        

        



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีอื่น        
บริษทัใหญ่ -  5,811  -  5,811 
บริษทัยอ่ย -  -  128,043  146,100 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม -  -  157,327  134,549 
บริษทัร่วมทางออ้ม 29  26  29  26 
รวม 29  5,837  285,399  286,486 

รวมส่วนที่หมุนเวยีน 29  29,454  701,854  291,486 
        

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        

บริษทัยอ่ย -  -  31,184  26,824 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม -  -  225,608  189,762 
บริษทัร่วม 4,030  1,813  4,030  1,813 
รวมส่วนที่ไม่หมุนเวยีน 4,030  1,813  260,822  218,399 

        

สินทรัพย์สิทธิการใช้        

บริษทัใหญ่ 101,913  -  101,913  - 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม 

เงินให้กู้ยมื 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 

2563 

 

เพิ่มข้ึน 

 ผลกระทบ
จากอตัราแลก 

เปล่ียน 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 

2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัร่วม 4.71  4.71  151,983  26,437  13,728  192,148 
รวม     151,983      192,148 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 
         ภายในหน่ึงปี 

     
- 

      
- 

       เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     -      - 
       ค่าเผือ่ผลขาดทุนจาก 
         การดอ้ยค่า 

     
- 

      
(13,020) 

สุทธิ     151,983      179,128 

 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

เงินให้กู้ยมื 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม  

2562 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 1  
มกราคม  
2563 

 

เพิ่มข้ึน 

 

ลดลง 

 ผลกระทบจาก
อตัราแลก 
เปล่ียน 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 

2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 2.88 - 4.50   2.88 - 4.50  6,347,500  4,358,189  (2,982,382)  89,305  7,812,612 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม 2.88 - 3.00  2.88 - 3.00  3,533,706  284,703  -  339,563  4,157,972 
บริษทัร่วม 4.71  4.71  151,983  26,437  -  13,728  192,148 
รวม     10,033,189        12,162,732 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 
         ภายในหน่ึงปี 

     
(2,035,604) 

        
(2,186,648) 

      เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     -        - 
      ค่าเผ่ือผลขาดทุนจาก  
         การดอ้ยค่า 

     
- 

        
(136,355) 

สุทธิ     7,997,585        9,839,729 

 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น        
บริษทัใหญ่ 3,175  9,040  3,175  9,040 
บริษทัยอ่ย -  -  832  - 
รวม 3,175  9,040  4,007  9,040 

        

เงินปันผลค้างจ่าย        
บริษทัใหญ่ 224,000  -  224,000  - 
 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 98,398  -  98,398  - 
 
 
 

 

 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

เงินกู้ยมื 

ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม  

2562 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนาคม  

2563 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 
2562 

 

เพิ่มข้ึน 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนาคม  
2563 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  2.00  -  249,000  249,000 
รวม     -    249,000 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     -    - 
สุทธิ     -    249,000 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาส าคญัที่ท ากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
สญัญาส าคญัท่ีท ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีดงัน้ี  
 
สัญญาเงินกู้ยมื 
 
บริษทัไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินโดยไม่มีหลกัประกนัหลายฉบบัเพื่อวตัถุประสงคใ์ชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการจาก
บริษทัย่อยของบริษทัหลายแห่ง เงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืน อตัราดอกเบ้ียและเง่ือนไขตามขอ้ก าหนดใน
สญัญา โดยบริษทัมียอดเงินกูย้มืคงเหลือเป็นจ านวน 249 ลา้นบาท 
 
สัญญาเงินให้กู้ยมื 
 
บริษทัได้ท าสัญญาเงินให้กู้ยืมเพื่อวตัถุประสงค์ในการซ้ือธุรกิจของกลุ่มบริษทัโดยไม่มีหลกัประกันกบับริษทั  
บีซีพีจี อินโดไชน่า จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืน อตัราดอกเบ้ียและ
เง่ือนไขตามขอ้ก าหนดในสญัญา โดยบริษทัมียอดเงินใหกู้ย้มืคงเหลือเป็นจ านวน 3,590 ลา้นบาท 
 
บริษัทได้ท าสัญญาเงินให้กู้ยืมเพื่อวตัถุประสงค์ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษัทโดยไม่มี
หลกัประกนักบั Greenergy Holdings Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทั เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีก าหนด
ช าระคืน อตัราดอกเบ้ียและเง่ือนไขตามขอ้ก าหนดในสัญญา โดยบริษทัมียอดเงินใหกู้ย้ืมคงเหลือเป็นจ านวน 1,000 
ลา้นเยน (ประมาณ 297 ลา้นบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม หมายเหตุ 2563  2562 

    (ปรับปรุงใหม่) 

  (พันบาท) 

บริษัทย่อย     
ณ วนัที่ 1 มกรำคม - ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน  6,232,295  6,589,795 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 1,004,119  1,282,989 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม - ปรับปรุงใหม่  7,236,414  7,872,784 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  662,921  397,768 
เงินปันผลรับ 5 (566,290)  (420,112) 
ลดลง  -  (492,500) 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  722  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  84,040  (8,542) 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม   7,417,807  7,349,398 

 
 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  
ลกัษณะธุรกิจ 

สัดส่วนความเป็น
เจา้ของ 

 
ทุนช าระแลว้ 

 
 

ราคาทุน 
 

มูลค่าตาม 
วิธีส่วนไดเ้สีย 

 
เงินปันผลรับส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
  2563 2562 2563 2562  2563  2562  2563  2562   2563  2562 
            (ปรับปรุงใหม่)    
  (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษัทย่อย                  
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 100 100 1,800,000 1,800,000  1,930,500  1,930,500  1,924,215  1,988,182  210,600  612,000 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 100 100 1,400,000 1,400,000  1,429,785  1,429,785  918,384  1,075,465  127,400  368,200 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี (ชยัภูมิ1) จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 100 100 585,000 585,000  600,545  600,545  638,797  651,826  56,550  164,190 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี(บุรีรัมย)์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 100 100 626,650 626,650  642,713  642,713  628,414  646,135  57,757  164,213 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี(บุรีรัมย1์) จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 100 100 634,950 634,950  651,225  651,225  687,513  699,410  55,463  156,060 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี(นครราชสีมา) จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 100 100 570,000 570,000  586,069  586,069  623,254  636,526  58,520  157,700 
BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100 100 - -  -  -  1,325,551  1,212,619  -  - 
บริษทั ไทยดิจิทลัเอนเนอร์ยีเ่ดเวลอปเมน้ท ์จ ากดั  ลงทุนในบริษทัอ่ืน 75 75 200,000 200,000  149,999  149,999  147,211  147,082  -  - 
บริษทั บีซีพีจี อินโดไชน่า จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100 100 5,000 5,000  5,000  5,000  274,750   (10,519)  -  - 
บริษทั ลมลิกอร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานลม 100 100 250,000 250,000  236,459  236,459  249,718  243,686  -  - 
รวม       6,232,295  6,232,295  7,417,807  7,290,412  566,290  1,622,363 

 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 

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



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

วันที่ 31 มีนาคม หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 

        (ปรับปรุงใหม่) 
  (พันบาท) 

บริษัทร่วมทำงตรงและทำงอ้อม         
ณ วนัที่ 1 มกรำคม – ตำมที่รำยงำน 
ในงวดก่อน 

 
13,623,768  13,446,573  11,889,196  11,956,425 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบญัชี 

 
3 (39,126)  -   569,040  284,487 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม - ปรับปรุงใหม่  13,584,642  13,446,573  12,458,236  12,240,912 
รายไดเ้งินปันผล  (12,344)  -  -  - 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 
ในบริษทัร่วม 

 
91,473  121,720  67,244  92,514 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 
(69,880)  -  (69,880)  - 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน  (229,272)  (11,420)  (320,295)  - 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม  13,364,619  13,556,873  12,135,305  12,333,426 

 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 และเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

 
งบกำรเงินรวม 

  
 

ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 

  
 

ทุนช าระแลว้ 

  
 

ราคาทุน 

 

มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 เงินปันผลรับ 
ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วมทางตรง                   
Star Energy Group 

Holdings Pte. Ltd. 
ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน

ความร้อนใตพ้ิภพ 33.33 
 

33.33 
 
28,169,371 

 
28,169,371 

 
11,889,196 

 
11,889,196 

 
12,135,305 

 
12,497,363 

 
- 

 
- 

Impact Energy Asia 
Development Limited 

 
ผลิตและจ าหน่ายพลงังานลม 45.00 

 
45.00 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

                     
บริษทัร่วมทางอ้อม                     
PetroWind Energy Inc. ผลิตและจ าหน่ายพลงังานลม 40.00  40.00  894,790  894,790  921,573  921,573  1,229,314  1,126,405  12,344  24,088 
รวม          12,810,769  12,810,769  13,364,619  13,623,768  12,344  24,088 

 
กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  

 
ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 

  
 

ทุนช าระแลว้ 

  
 

ราคาทุน 

 

มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 เงินปันผลรับ 
ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
               (ปรับปรุงใหม่)    
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วมทางตรง                    
Star Energy Group 

Holdings Pte. Ltd. 
ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน

ความร้อนใตพ้ิภพ 33.33 
 

33.33 
 
28,169,371 

 
28,169,371 

 
11,889,196 

 
11,889,196 

 
12,135,305 

 
12,497,363 

 
- 

 
- 

Impact Energy Asia 
Development Limited 

 
ผลิตและจ าหน่ายพลงังานลม 45.00 

 
45.00 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

          11,889,196  11,889,196  12,135,305  12,497,363  -  - 

 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 
การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไม่รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้ะหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ - 
ราคาทุน 

  
สินทรัพยท่ี์ 
ไดม้าจากการ
ซ้ือธุรกิจ 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก - ราคา
ตามบญัชีสุทธิ 

  
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
- ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก - ราคา
ตามบญัชีสุทธิ 

  (หมายเหต ุ4)  
 (พันบาท) 

ท่ีดิน 79  -  -  -  - 
อาคาร 851  243  -  -  - 
ส่วนปรับปรุงท่ีดินและระบบ
สาธารณูปโภค 

 
40,344 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 13,446  11,969  -  13,447  - 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 113  313  -  113  - 
ยานพาหนะ -  -  -  -  - 
งานระหวา่งก่อสร้าง 258,476  -  (54,775)  6,441  (13,579) 
รวม 313,309  12,525  (54,775)  20,001  (13,579) 

 
การค า้ประกนั 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัและบริษทัมูลค่าตามบญัชีจ านวน 9,662.28 
ล้านบาท  (31 ธันวาคม  2562: 9,721.77 ล้ านบาท)  และ มูล ค่ า สุท ธิต ามบัญ ชีจ านวน  2,706.69 ล้านบาท  
(31 ธันวาคม 2562: 2,738.37 ล้านบาท) ตามล าดบั ไดจ้ดทะเบียนเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน 
  



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ค่ำควำมนิยม 
 
ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 รายการเคล่ือนไหวของค่าความนิยม มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินรวม 
  หมายเหต ุ (พันบาท) 

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   318,354 
สินทรัพยท่ี์ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ  4 252,577 
ผลกระทบจากการปรับปรุงมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย  4 (30,749) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน   32,851 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563   573,033 

 
10 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน        
- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 3,532,400  2,320,000  3,532,400  2,320,000 
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 250,000  250,000  250,000  250,000 
รวม 3,782,400  2,570,000  3,782,400  2,570,000 

  
 

 
 

 
 

 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี        
- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 1,513,588  1,285,005  1,126,521  1,070,886 
รวมส่วนที่หมุนเวยีน 5,295,988  3,855,005  4,908,921  3,640,886 
        
 
 
  

 

 

 

 

 

 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        
- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 20,022,245  16,026,147  15,654,225  14,705,450 
รวมส่วนที่ไม่หมุนเวยีน 20,022,245  16,026,147  15,654,225    14,705,450 
        

รวม 25,318,233  19,881,152  20,563,146  18,346,336 

 
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัได้ท าสัญญาเงินกู้ยืมกบัสถาบนัการเงินโดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
 

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

 

 
เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
บริษทั บาท 1,212    BIBOR 3 เดือน  

     บวกส่วนเพิ่ม 
ช าระดอกเบ้ียทุกเดือน และช าระคืนเงินตน้ทั้ง 
   จ านวนพร้อมดอกเบ้ียในเดือนกรกฎาคม 2563 

บริษทั บาท 300  อตัราดอกเบ้ีย MMR ช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนพร้อมดอกเบ้ียใน 
   เดือนมิถุนายน 2563 

เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
บริษทั เหรียญ

สหรัฐฯ 
3  USDLIBOR 6 เดือน 

 บวกส่วนเพิ่ม 
ช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน และช าระคืนเงินตน้ทั้ง    
   จ านวนพร้อมดอกเบ้ียในเดือนกมุภาพนัธ์ 2568 

บริษทั เหรียญ
สหรัฐฯ 

75  USDLIBOR 3 เดือน  
 บวกส่วนเพิ่ม 

ช าระดอกเบ้ียทุกสามเดือน และช าระคืนเงินตน้ทุก  
   หกเดือน โดยช าระคืนเงินตน้คร้ังแรกในเดือน 
   กนัยายน 2564 

บริษทั เยน 6,413  JPYLIBOR บวก
ส่วนเพิ่ม 

ช าระดอกเบ้ียทุกเดือน และช าระเงินตน้ทั้งจ านวน 
    เม่ือครบ 3 ปี จากวนัเบิกเงินกูง้วดแรก 

บริษทั เยน 6,465  JPYLIBOR บวก
ส่วนเพิ่ม 

ช าระดอกเบ้ียทุกเดือน และช าระเงินตน้ทั้งจ านวน 
    เม่ือครบ 3 ปี จากวนัเบิกเงินกูง้วดแรก 

บริษทัยอ่ย เหรียญ
สหรัฐฯ 

100    USDLIBOR 6 เดือน  
     บวกส่วนเพิ่ม 

ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียทุกสามเดือน จ านวน  
   40 งวด โดยคร้ังแรกช าระในเดือนมีนาคม 2563 

 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สญัญาเงินกูย้มืดงักล่าวไดร้ะบุเง่ือนไขบางประการเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน และการโอนสิทธิสญัญา
ต่าง ๆ เงินกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยบริษทั หุน้ของบริษทัยอ่ย และทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย 
 

11 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้ 2563  2562 

 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน  
   ณ วนัที่ 31 มีนำคม 

 
 

 
2,000,000 

  
10,000,000 

  
2,000,000 

  
10,000,000 

         

หุ้นที่ออกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 5 1,998,892  9,994,460  1,996,827  9,984,137 
ออกหุน้ใหม่ 5 44  220  166  830 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม         
- หุ้นสำมัญ 5 1,998,936  9,994,680  1,996,993  9,984,967 

 
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ 
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหอ้อกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทั
ยอ่ย (โครงการ BCPG ESOP warrant)  จ านวนไม่เกิน 10 ลา้นหน่วย ซ่ึงคิดเป็นหุน้สามญัท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรับการ
ใชสิ้ทธิจ านวนไม่เกิน 10 ลา้นหุ้น (ประมาณร้อยละ 0.50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั) โดย
เป็นโครงการ 5 ปี ทยอยใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุ้นตามเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีก าหนด ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีผูใ้ชสิ้ทธิแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจ านวน 0.04 ลา้นหน่วย เป็นหุน้สามญั
จ านวน 0.04 ลา้นหุน้ 
 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ส่วนงำนด ำเนินงำน และกำรจ ำแนกรำยได้ 
 
ส่วนงานธุรกจิ 
 
ผูบ้ริหารเห็นวา่กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ดงันั้นฝ่ายบริหาร
จึงพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว 
 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   วันที่ 31 มีนาคม หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 
     (พันบาท) 
การจ าแนกรายได้         

ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลกั         
ไทย  771,425  756,400  195,706  204,819 
ญ่ีปุ่น  42,478  51,392  -  - 
ลาว  72,514  -  -  - 
รวมรำยได้  886,417  807,792  195,706  204,819 

         
ประเภทสินค้ำและบริกำรหลกั         
รายไดค่้าพลงังานไฟฟ้า   370,761  294,600  67,120  67,776 
รายไดส่้วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า  507,647  506,587  118,086  126,543 
รายไดค่้าบริการ 5 8,009  6,605  10,500  10,500 
รวมรำยได้  886,417  807,792  195,706  204,819 
 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้ 
 
รายไดส่้วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจงัหวะเวลาในการรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ภำษีเงินได้ 
 
การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยูก่บัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้
แทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 คือ 
ร้อยละ 13.95 การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัมาจากก าไรส่วนหน่ึงของบริษทัท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุน 
 

14 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ค านวณจากก าไรส าหรับงวดท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดในแต่ละงวดโดยวิธีถวั
เฉล่ียถ่วงน ้าหนกั แสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 
งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563  2562  2563  2562 
      (ปรับปรุงใหม่) 

 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไรส ำหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญ
ของบริษัท 573,688  491,563  538,171  491,563 

        
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,998,892  1,996,827  1,998,892  1,996,827 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกใหต้ามสิทธิของ          
   ใบส าคญัแสดงสิทธิ 18  63  18  63 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก  

(ขั้นพืน้ฐำน) 1,998,910 
 

1,996,890 
 
 1,998,910 

 
1,996,890 

        
ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บาท) 0.29  0.25  0.27  0.25 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ก าไรต่อหุ้นปรับลด 
 
ก าไรต่อหุน้ปรับลดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ค านวณจากก าไรส าหรับงวดท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดในแต่ละงวดโดยวิธีถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัหลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
      (ปรับปรุงใหม่) 

 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไรส ำหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ
ของบริษัท (ขั้นพืน้ฐำน) 573,688  491,563  538,171  491,563 

        
จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  
    (ขั้นพื้นฐาน) 1,998,910  1,996,890  1,998,910  1,996,890 
ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้ 151  1,473  151  1,473 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก  

(ปรับลด) 1,999,061 
 

1,998,363 
 

1,999,061 
 

1,998,363 

        

ก ำไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.29  0.25  0.27  0.25 

 
15 เงินปันผล 

 
เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัรา 
เงินปันผลต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาล 30 มีนาคม 2563 17 เมษายน 2563 0.16  320 
เงินปันผลทีจ่่ำย   0.16  320 

 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มูลค่ายติุธรรม 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่า
ยติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชี
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 
 งบกำรเงินรวม  

มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุตธิรรม  
มูลค่ายติุธรรม - 
ใชก้ารบญัชี
ป้องกนัความ

เส่ียง 

  
 

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย - สุทธิ 

  
 
 

รวม 

  
 
 

ระดบั 1 

  
 
 

ระดบั 2 

  
 
 

ระดบั 3 

  
 
 

รวม 
 (พันบาท) 
31 มีนำคม 2563              
สินทรัพย์ทางการเงิน              
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน              
   สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 11,783  -  11,783  -  11,783  -  11,783 
   รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน 11,783  -  11,783         

              
หน้ีสินทางการเงิน              
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน              
   หน้ีสินอนุพนัธ์ (105,417)  -  (105,417)  -  (105,417)  -  (105,417) 
   รวมหนีสิ้นทำงกำรเงินอ่ืน (105,417)  -  (105,417)         

              

 
  



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุตธิรรม   

มูลค่ายติุธรรม - 
ใชก้ารบญัชี
ป้องกนัความ

เส่ียง 

  
 

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย - สุทธิ 

  
 
 

รวม 

  
 
 

ระดบั 1 

  
 
 

ระดบั 2 

  
 
 

ระดบั 3 

  
 
 

รวม 
 (พันบาท) 
31 มีนำคม 2563              
หน้ีสินทางการเงิน              
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน              
   หน้ีสินอนุพนัธ์ (61,719)  -  (61,719)  -  (61,719)  -  (61,719) 
   รวมหนีสิ้นทำงกำรเงินอ่ืน (61,719)  -  (61,719)         
 

 

 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

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

 
153,796 

  
- 

  
164,322 

  
- 

  
164,322 

หน้ีสินทางการเงิน          
สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน -  -  6,401  -  6,401 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย -  -  65,079  -  65,079 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน  
(ส่วนท่ีมีดอกเบ้ียคงท่ี) 

 
697,025  -  803,730  -  803,730 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ความเส่ียงด้านเครดติ 
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ตลอดอาย ุผลขาดทุนดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดยอา้งอิงขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิต
จากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัลูกหน้ีและประเมินสภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนัและท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 
 งบกำรเงินรวม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ลูกหน้ีการคา้  
ค่าเผือ่ผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 600,332  - 
เกินก าหนดช าระ    
   1 - 30 วนั 32,220  - 
   31 - 60 วนั 36,295  - 
 668,847  - 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -   

สุทธิ 668,847   
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
  (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2562          
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
(ส่วนท่ีมีดอกเบ้ียคงท่ี) 

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

หน้ีสินทางการเงิน          
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย -  -  26,365  -  26,365 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ลูกหน้ีการคา้  
ค่าเผือ่ผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 131,015  - 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -   

สุทธิ 131,015   
 

ลูกหน้ีการค้า งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562    
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 640,436  131,015 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  - 
สุทธิ 640,436  131,015 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 20 วนั ถึง 45 วนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
 งบกำรเงินรวม  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 
 

เงินเยน 
 เงินเหรียญ
สหรัฐฯ 

  
อ่ืน ๆ 

  
รวม 

 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 358,618  415,427  1,829  775,874 
ลูกหน้ีการคา้ 24,810  100,918  -  125,728 
ลูกหน้ีอ่ืน 501,610  16,461  8,156  526,227 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  179,128  -  179,128 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (42,571)  (70,964)  (10,255)  (123,790) 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (6,942,776)  (5,554,125)  -  (12,496,901) 
ยอดรวมควำมเส่ียงทั้งส้ิน (6,100,309)  (4,913,155)  (270)  (11,013,734) 
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -  174,031  -  174,031 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ (6,100,309)  (4,739,124)  (270)  (10,839,703) 

 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 
 

เงินเยน 
 เงินเหรียญ
สหรัฐฯ 

  
อ่ืน ๆ 

  
รวม 

 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 567  149,870  -  150,437 
ลูกหน้ีอ่ืน 408,305  119,439  6,099  533,843 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,347,851  1,035,510  -  5,383,361 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (23,029)  (31,191)  -  (54,220) 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (6,124,497)  (2,330,120)  -  (8,454,617) 
ยอดรวมควำมเส่ียงทั้งส้ิน (1,390,803)  (1,056,492)  6,099  (2,441,196) 

 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 
 

งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 
  (พันบาท) 
เคร่ืองมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่     
เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  179,128  12,026,377 
เงินกูย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  (249,000) 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน  (1,622,062)  (919,234) 
  (1,442,934)  10,858,143 

     
เคร่ืองมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร     
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน  (23,696,170)  (19,643,911) 
  (23,696,170)  (19,643,911) 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  1,549,146  919,234 
  (22,147,024)  (18,724,677) 

 

17 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    
อาคาร อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 2,432,590  222,605 
    
ภาระผกูพนัอื่น ๆ    
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 61,157  61,157 
รวม 2,493,747  283,762 

 
 
 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2563 มีมติอนุมติัใหมี้การขายทรัพยสิ์นท่ีเป็นงาน
ระหวา่งก่อสร้าง โครงการติดตั้งและบริหารจดัการไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาอาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง
ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ขนาดก าลงัการผลิต 12 เมกะวตัต ์จากบริษทัให้แก่บริษทั ไทยดิจิทลัเอนเนอร์ยี่เดเวลอป
เมน้ท ์จ ากดั (“TDED”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 TDED ไดล้งนามในสญัญาซ้ือ
ขายสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างรวมถึงสิทธิ และหนา้ท่ีต่าง ๆ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการด าเนินโครงการติดตั้งและบริหาร
จดัการไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่เรียบร้อยแลว้ 
ทั้งน้ี บริษทัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการตามเง่ือนไขบงัคบัหลงัสญัญาซ้ือขาย ตามเง่ือนไขใหค้รบถว้น 
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