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เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท บีซีพจีี จ ากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่ม
บริษทั”) และของเฉพาะบริษทั บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ  
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความ รับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของขา้พเจ้า 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม
ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

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

การซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ก) 5 และ 14 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ไดต้รวจสอบเร่ืองดงักล่าวอยา่งไร 
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทได้เสร็จส้ินการเขา้ซ้ือโรงไฟฟ้า
พลงัน ้ าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย โดย
ผูบ้ริหารได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ี
ไดม้าและส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้การซ้ือโรงไฟฟ้าพลงัน ้า
ก่อให้เกิดค่าความนิยมจ านวน 252.6 ล้านบาท ส่วน 
การซ้ือโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยไ์ม่มีค่าความนิยม
เกิดขึ้น 
 

เน่ืองจากความมีสาระส าคญัของรายการและเก่ียวขอ้งกบั
ก า ร ใ ช้ ดุ ล ย พิ นิ จ ท่ี ส า คัญ แ ล ะ มี ค ว า ม ซั บ ซ้ อ น 
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเร่ือง
ดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

- สอบถามผูบ้ริหารเพื่อท าความเขา้ใจขั้นตอนการระบุสินทรัพย์

ท่ีไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา และการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า 

- อ่านสัญญาซ้ือขายหุ้นและสัญญาส าคัญท่ีเก่ียวข้อง และ

ประเมินความเหมาะสมของการระบุสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า ณ 

วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 

- ประเมินความเป็นอิสระและความรู้ความสามารถของ 

ผูป้ระเมินราคาอิสระ 

- การใชผู้เ้ช่ียวชาญของเคพีเอ็มจี ในการประเมินความเหมาะสม

ของวิธีการประเมินมูลค่าและค่าตวัแปรทางการเงินท่ีใช้ใน

การก าหนดอตัราคิดลด  

- ประเ มิ นความ เหมาะสมของข้อสมมติ ท่ี ส าคัญใน 

การประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยอา้งอิงจากข้อมูลทั้ งภายใน

และภายนอก และทดสอบการค านวณ  

- พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน 
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การทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ฎ) 11 และ 14 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ไดต้รวจสอบเร่ืองดงักล่าวอยา่งไร 
กลุ่มบริษทัมีการลงทุนในหลายประเทศซ่ึงมีความเส่ียง
จากปัจจยัภายนอกต่างๆ เช่น ความผนัผวนทางเศรษฐกิจ 
การเมือง ข้อกฎหมายต่าง ๆ ดังนั้ น จึงมีความเส่ียงท่ี 
ผลการด าเนินงานและการลงทุนอาจไม่เป็นไปตาม 
ความคาดการณ์และประมาณการแรกเร่ิมอยา่งมีนยัส าคญั 
และอาจส่งผลให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูล
ค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนซ่ึงอาจท าให้เกิดผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า 
 

เน่ืองจากความมีสาระส าคญัของรายการ การใชดุ้ลยพินิจ
ท่ีส าคญัของผูบ้ริหารและมีความซบัซอ้นในการประมาณ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัร่วมใน
ประเทศอินโดนีเซียและค่าความนิยมซ่ึงใช้วิธีประมาณ
การจากกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคตคิดลดเป็น
มูลค่ า ปัจจุบัน ข้าพเจ้า จึงเ ห็นว่า เ ร่ืองดังกล่าวเป็น 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

- ท าความเข้าใจแผนการด าเนินงาน กระบวนการการระบุ 
ข้อบ่ ง ช้ี ของการด้อยค่ า  กระบวนการการทดสอบ 

การด้อยค่าและทดสอบการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ

คืนท่ีจดัท าโดยผูบ้ริหาร  

- ทดสอบข้อสมมติ ท่ีส าคัญท่ีสนับสนุนการประมาณ 

การของผู ้บริหารโดยอ้างอิงจากข้อมูลภายในและข้อมูล

ภายนอกรวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มในอดีตท่ีผา่นมา  

- ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและค่าตวั

แปรทางการเงินท่ีใชใ้นการก าหนดอตัราคิดลด  

- พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตเร่ืองต่อไปน้ี 
 

ก) ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั โดยกลุ่มบริษทัเลือกใชว้ิธีรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงั
จากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวเป็นรายการปรับปรุงก าไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้ตน้งวด 

ข) ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงผลกระทบต่อกิจการจากการเปล่ียนนโยบาย 
การบญัชีท่ีเก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีส่วนไดเ้สีย
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ตวัเลขเปรียบเทียบท่ีน ามาแสดงน้ีน ามาจากงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการท่ี
ตรวจสอบแลว้ ณ วนัท่ีและส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 หลงัจากปรับปรุงรายการตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
 

ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนเปลงไปเน่ืองจากเร่ืองดงักล่าว  
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ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
  

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้  
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอให้ท าการแกไ้ข 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

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

ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิ ดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพา ะ
กิจการเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

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

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์  แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ  
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้  อย่างไร 
ก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัต้องหยุดการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง
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• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง 

การเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้
มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
  
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง  ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว 

 

 

(ศกัดา เกาทณัฑท์อง) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
เลขทะเบียน 4628  
  
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  
กรุงเทพมหานคร 
17 กุมภาพนัธ์ 2564 



บริษทั บีซีพจี ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

1 มกราคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562 2562

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 11,138,258,334 1,445,192,475   8,480,466,981   264,242,718      194,467,866      

ลูกหนีการคา้ 29 1,219,204,825   640,436,353      126,524,998      131,014,756      130,478,381      

ลูกหนีหมุนเวยีนอืน 6, 9 130,878,677      168,854,825      553,573,615      314,427,049      110,784,069      

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 -                    -                    438,000,000      -                    255,000,000      

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั

   ทีถึงกาํหนดชาํระในหนึงปี 6 -                    -                    2,094,306,559   2,035,604,060   1,240,138,310   

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

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 29 4,596,701          -                    -                    -                    -                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 12,492,938,537 2,452,876,579   11,692,872,153 2,745,288,583   1,933,944,425   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6, 10 -                    -                    8,131,784,768   7,290,412,250   7,872,784,423   

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 11,722,752,178 13,623,768,489 10,594,884,266 12,497,362,204 12,240,912,837 

ลูกหนีไม่หมุนเวยีนอืน 6, 9 11,284,000        1,813,396          329,438,755      218,398,737      231,318,955      

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6, 29 248,098,578      151,982,807      8,195,140,609   7,997,585,449   3,883,174,097   

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 14,667,822,443 13,675,581,013 3,023,431,651   3,221,873,460   3,194,989,216   

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 396,900,787      -                    138,972,209      -                    -                    

ค่าความนิยม 5, 14 526,655,490      318,353,884      -                    -                    -                    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 10,787,041,628 6,683,725,943   60,397,549        63,700,467        72,790,767        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 425,295             1,702,528          -                    1,425,663          -                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 365,651,742      226,766,648      12,627,961        9,813,949          2,863,197          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 38,726,632,141 34,683,694,708 30,486,677,768 31,300,572,179 27,498,833,492 

รวมสินทรัพย์ 51,219,570,678 37,136,571,287 42,179,549,921 34,045,860,762 29,432,777,917 

งบการเงินรวม

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั บีซีพจี ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

1 มกราคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562 2562

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 18 1,770,574,149   2,570,000,000   1,770,574,149   2,570,000,000   250,000,000      

เจา้หนีหมุนเวยีนอืน 6, 17 539,511,522      398,445,610      140,171,892      212,455,837      89,414,455        

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระในหนึงปี 18 1,677,698,470   1,285,004,538   1,088,998,979   1,070,886,171   1,063,514,728   

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

   (2562: หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหนึงปี) 29 23,272,907        -                    6,313,578          -                    -                    

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 8,132,814          666,550             -                    -                    -                    

ประมาณการหนีสินหมุนเวยีนอืน 5 -                    733,046,858      -                    -                    -                    

หนีสินทางการเงินหมุนเวยีนอืน 29 26,868,360        -                    22,272,835        -                    -                    

รวมหนสิีนหมุนเวียน 4,046,058,222   4,987,163,556   3,028,331,433   3,853,342,008   1,402,929,183   

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 -                    -                    249,000,000      -                    500,000,000      

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 23,219,442,392 16,026,146,932 16,309,649,339 14,705,449,514 12,464,553,892 

หนีสินตามสัญญาเช่า

    (2562: หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน) 29 370,301,557      -                    130,658,114      -                    -                    

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 740,363,626      508,403,419      11,749,205        -                    3,352,443          

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีน

    สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 21,884,029        20,921,037        13,715,605        14,751,621        9,129,812          

ประมาณการหนีสินสาํหรับ

    ตน้ทุนในการรือถอน 31,811,617        30,321,522        -                    -                    -                    

หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 29 87,186,280        -                    35,209,385        -                    -                    

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 153,581,085      8,467,622          2,497,170          7,624,257          5,873,075          

รวมหนสิีนไม่หมุนเวียน 24,624,570,586 16,594,260,532 16,752,478,818 14,727,825,392 12,982,909,222 

รวมหนสิีน 28,670,628,808 21,581,424,088 19,780,810,251 18,581,167,400 14,385,838,405 

31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั บีซีพจี ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

1 มกราคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562 2562

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 19

   ทุนจดทะเบียน

   (หุ้นสามญัจาํนวน 3,301,700,000 หุ้น มลูค่า 5 บาทต่อหุ้น) 16,508,500,000 10,000,000,000 16,508,500,000 10,000,000,000 10,000,000,000 

   ทุนทีออกและชาํระแลว้    

   (หุ้นสามญัจาํนวน 2,640,377,564 หุ้น มลูค่า 5 บาทต่อหุ้น) 13,201,887,820 9,994,459,905   13,201,887,820 9,994,459,905   9,984,137,300   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 20 6,989,800,056   2,926,873,783   6,989,800,056   2,926,873,783   2,902,544,754   

ส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างธุรกิจ

   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 20 41,025,877        41,025,877        -                    -                    -                    

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น 20 2,421,026          2,934,803          2,421,026          2,934,803          11,890,726        

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

       ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 403,530,892      305,544,342      403,530,892      305,544,342      226,935,419      

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,523,119,577   2,348,903,291   3,472,943,662   2,339,067,911   1,895,125,598   

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (1,681,679,168)  (114,022,764)     (1,671,843,786)  (104,187,382)     26,305,715        

รวมส่วนของบริษัทใหญ่  22,480,106,080 15,505,719,237 22,398,739,670 15,464,693,362 15,046,939,512 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 68,835,790        49,427,962        -                    -                    -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  22,548,941,870 15,555,147,199 22,398,739,670 15,464,693,362 15,046,939,512 

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 51,219,570,678 37,136,571,287 42,179,549,921 34,045,860,762 29,432,777,917 

          

         

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

         ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

งบการเงินรวม

          (นายพิชัย ชุณหวชิร) (นายบัณฑิต สะเพียรชัย)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม)่

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 6, 22, 26 4,230,651,000            3,426,611,580            801,888,534               820,598,063               

รายไดด้อกเบีย 6 18,534,054                 6,004,892                   390,548,181               203,887,097               

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 215,569,377               95,431,501                 163,685,407               104,625,709               

รายไดอื้น 6 10,816,573                 14,048,991                 34,716,917                 21,024                        

รวมรายได้ 4,475,571,004            3,542,096,964            1,390,839,039            1,129,131,893            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 6 1,436,152,799            961,429,713               300,223,553               282,935,615               

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 6 532,144,058               575,033,814               309,512,090               401,105,964               

รวมค่าใช้จ่าย 1,968,296,857            1,536,463,527            609,735,643               684,041,579               

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 2,507,274,147            2,005,633,437            781,103,396               445,090,314               

ตน้ทุนทางการเงิน 6, 24 (819,732,523)              (567,850,157)              (601,715,906)              (500,052,454)              

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 

   (ขาดทุนจากการดอ้ยคา่) ซึงเป็นไปตาม TFRS 9 (13,057,203)                -                             46,942,140                 -                             

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงของมูลคา่ยติุธรรมของ

   ตราสารอนุพนัธ์ทีวดัมูลคา่ผา่นกาํไรหรือขาดทุน (343,628)                    -                             -                             -                             

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม

   ทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 10, 11 270,059,658               354,658,947               1,745,480,930            1,851,607,628            

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 1,944,200,451            1,792,442,227            1,971,810,560            1,796,645,488            

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 25 32,552,676                 (8,316,370)                 12,079,565                 (4,778,106)                 

กาํไรสําหรับปี 1,911,647,775            1,800,758,597            1,959,730,995            1,801,423,594            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,912,251,982            1,801,423,594            1,959,730,995            1,801,423,594            

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (604,207)                    (664,997)                    -                             -                             

กาํไรสําหรับปี 1,911,647,775            1,800,758,597            1,959,730,995            1,801,423,594            

กาํไรต่อหุ้น 27

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน 0.92                            0.90                            0.94                            0.90                            

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.85                            0.90                            0.87                            0.90                            

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม)่

กาํไรสําหรับปี 1,911,647,775            1,800,758,597            1,959,730,995            1,801,423,594            

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทอีาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ในกาํไร

หรือ (ขาดทุน) ในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่

งบการเงิน (1,418,479,829)           (126,157,564)              (1,418,479,829)           (126,157,564)              

ผลขาดทุนจากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด (34,369,360)                -                             (31,117,081)                -                             

ผลขาดทุนจากการป้องกนัความเสียงของเงินลงทุน

 สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (52,005,591)                -                             (52,005,591)                -                             

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนของบริษทัยอ่ย

   และบริษทัร่วมทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 40,794,813                 -                             37,542,534                 -                             

รวมรายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไร

หรือ (ขาดทุน) ในภายหลงั (1,464,059,967)           (126,157,564)              (1,464,059,967)           (126,157,564)              

รายการทจีะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ในกาํไร

หรือ (ขาดทุน) ในภายหลงั

ผลกาํไรจากการวดัมูลคา่ใหม่ของ

   ผลประโยชนพ์นกังานทีกาํหนดไว้ 4,381,212                   -                             4,381,212                   -                             

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนของ

   บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 15,205,727                 (4,335,533)                 15,205,727                 (4,335,533)                 

รวมรายการทจีะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไร

หรือ (ขาดทุน) ในภายหลงั 19,586,939                 (4,335,533)                 19,586,939                 (4,335,533)                 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (1,444,473,028)           (130,493,097)              (1,444,473,028)           (130,493,097)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 467,174,747               1,670,265,500            515,257,967               1,670,930,497            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

 ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 467,778,954               1,670,930,497            515,257,967               1,670,930,497            

 ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (604,207)                    (664,997)                    -                             -                             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 467,174,747               1,670,265,500            515,257,967               1,670,930,497            

(นายพิชัย ชุณหวชิร)

ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต สะเพียรชัย)

กรรมการผู้ จัดการใหญ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

11



บริษทั บซีีพจี ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

ทุนสํารอง

ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ผลต่างของอตัรา

แลกเปลียนจาก

การแปลงค่างบ

การเงิน

ผลขาดทุนจาก

การป้องกนั

ความเสียง

กระแสเงินสด

ส่วนแบ่ง

กาํไร (ขาดทุน) 

เบด็เสร็จอืน

ของบริษทัร่วม

ทใีชว้ิธีส่วน

ไดเ้สีย

รวม

องคป์ระกอบ

อืนของส่วน

ของผูถื้อหุน้

รวมส่วนของผู ้

ถือหุน้ของบริษทั

ใหญ่

รวมส่วนของ

ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้น

    และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

       หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 19, 20 10,322,605         24,329,029         -                       (10,141,301)    -                 -                     -                     -                   -                    -                     24,510,333           -                         24,510,333            

       การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 19 -                     -                     -                       1,185,378       -                 -                     -                     -                   -                    -                     1,185,378            -                         1,185,378              

       เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 28 -                     -                     -                       -                  -                 (1,278,926,378)   -                     -                   -                    -                     (1,278,926,378)    -                         (1,278,926,378)      

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

การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

       การไดม้าซึงบริษทัยอ่ยทมีีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                     -                     -                       -                  -                 -                     -                     -                   -                    -                     -                       50,000,025            50,000,025            

       กาํไรจากการเปลียนสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย -                     -                     -                       -                  -                 54,020                -                     -                   -                    -                     54,020                 (54,020)                  -                         

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

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

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

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

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

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

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 20 -                     -                     -                       -                  78,608,923    (78,608,923)        -                     -                   -                    -                     -                       -                         -                         

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

งบการเงนิรวม 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนไดเ้สียทีไม่มี

อาํนาจควบคุม

(บาท)

ทุนเรือนหุน้ที

ออกและชาํระ

แลว้

ส่วนเกินมูลค่า

หุน้สามญั

ส่วนเกินทุนจาก

การจดัโครงสรา้ง

ธุรกิจภายใตก้าร

ควบคุมเดียวกนั

ใบสําคญั

แสดงสิทธิที

จะซือ

หุน้

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั บซีีพจี ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

ทุนสํารอง

ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ผลต่างของอตัรา

แลกเปลียนจาก

การแปลงค่างบ

การเงิน

ผลขาดทุนจาก

การป้องกนั

ความเสียง

กระแสเงินสด

ส่วนแบ่ง

กาํไร (ขาดทุน) 

เบด็เสร็จอืน

ของบริษทัร่วม 

ทใีชว้ิธีส่วน

ไดเ้สีย

รวม

องคป์ระกอบ

อืนของส่วน

ของผูถื้อหุน้

รวมส่วนของผู ้

ถือหุน้ของบริษทั

ใหญ่

รวมส่วนของ

ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 - ตามทรีายงานปีก่อน 9,994,459,905    2,926,873,783    41,025,877           2,934,803       305,544,342   2,348,903,291    (117,701,617)      -                   3,678,853          (114,022,764)      15,505,719,237    49,427,962            15,555,147,199      

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                     -                     -                       -                  -                 (4,765,522)          -                     (79,676,142)     (39,126,022)       (118,802,164)      (123,567,686)       -                         (123,567,686)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 9,994,459,905    2,926,873,783    41,025,877           2,934,803       305,544,342   2,344,137,769    (117,701,617)      (79,676,142)     (35,447,169)       (232,824,928)      15,382,151,551    49,427,962            15,431,579,513      

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้น

    และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

       เพมิหุน้สามญั 19 3,206,859,630    4,061,601,955    -                       -                  -                 -                     -                     -                   -                    -                     7,268,461,585      -                         7,268,461,585        

       หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 19, 20 568,285              1,324,318           -                       (513,777)         -                 -                     -                     -                   -                    -                     1,378,826            -                         1,378,826              

       เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 28 -                     -                     -                       -                  -                 (639,664,836)      -                     -                   -                    -                     (639,664,836)       -                         (639,664,836)         

รวมเงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 3,207,427,915    4,062,926,273    -                       (513,777)         -                 (639,664,836)      -                     -                   -                    -                     6,630,175,575      -                         6,630,175,575        

การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

       การไดม้าซึงบริษทัยอ่ยทมีีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                     -                     -                       -                  -                 -                     -                     -                   -                    -                     -                       20,012,035            20,012,035            

รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                     -                     -                       -                  -                 -                     -                     -                   -                    -                     -                       20,012,035            20,012,035            

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 3,207,427,915    4,062,926,273    -                       (513,777)         -                 (639,664,836)      -                     -                   -                    -                     6,630,175,575      20,012,035            6,650,187,610        

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร (ขาดทุน) -                     -                     -                       -                  -                 1,912,251,982    -                     -                   -                    -                     1,912,251,982      (604,207)                1,911,647,775        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                     -                     -                       -                  -                 4,381,212           (1,470,485,420)   (34,369,360)     56,000,540        (1,448,854,240)   (1,444,473,028)    -                         (1,444,473,028)      

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                     -                     -                       -                  -                 1,916,633,194    (1,470,485,420)   (34,369,360)     56,000,540        (1,448,854,240)   467,778,954         (604,207)                467,174,747           

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 20 -                     -                     -                       -                  97,986,550    (97,986,550)        -                     -                   -                    -                     -                       -                         -                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 13,201,887,820  6,989,800,056    41,025,877           2,421,026       403,530,892   3,523,119,577    (1,588,187,037)   (114,045,502)    20,553,371        (1,681,679,168)   22,480,106,080    68,835,790            22,548,941,870      

(บาท)

งบการเงนิรวม 

ทุนเรือนหุน้ที

ออกและชาํระ

แลว้

ส่วนเกินมูลค่า

หุน้สามญั

ส่วนเกินทุนจาก

การจดัโครงสรา้ง

ธุรกิจภายใตก้าร

ควบคุมเดียวกนั

ใบสําคญั

แสดงสิทธิที

จะซือ

หุน้สามญั

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนไดเ้สียทีไม่มี

อาํนาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

รวมองคป์ระกอบ

อืนของส่วนของ

ผูถื้อหุ้น

รวมส่วนของ

ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

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

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                             -                           -                           -                           1,541,170,565          8,455,948                  -                          17,849,767               26,305,715               1,567,476,280         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 - ปรับปรุงใหม่ 9,984,137,300           2,902,544,754         11,890,726              226,935,419            1,895,125,598          8,455,948                  -                          17,849,767               26,305,715               15,046,939,512       

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 19, 20 10,322,605                24,329,029              (10,141,301)            -                           -                             -                             -                          -                             -                             24,510,333              

   การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 19 -                             -                           1,185,378                -                           -                             -                             -                          -                             -                             1,185,378                

   เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 28 -                             -                           -                           -                           (1,278,926,378)         -                             -                          -                             -                             (1,278,926,378)       

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

การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

       กาํไรจากการเปลียนสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย -                             -                           -                           -                           54,020                       -                             -                          -                             -                             54,020                     

รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                             -                           -                           -                           54,020                       -                             -                          -                             -                             54,020                     

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 10,322,605                24,329,029              (8,955,923)               -                           (1,278,872,358)         -                             -                          -                             -                             (1,253,176,647)       

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร (ปรับปรุงใหม)่ -                             -                           -                           -                           1,801,423,594          -                             -                          -                             -                             1,801,423,594         

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

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

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 20 -                             -                           -                           78,608,923              (78,608,923)              -                             -                          -                             -                             -                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 9,994,459,905           2,926,873,783         2,934,803                305,544,342            2,339,067,911          (117,701,616)            -                          13,514,234               (104,187,382)            15,464,693,362       

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

กาํไรสะสม

ทุนเรือนหุ้นทีออก

และชาํระแลว้

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามญั

ใบสาํคญัแสดง

สิทธิทีจะซือ

หุ้นสามญั

ทุนสาํรองตาม

กฎหมาย

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลต่างของ

อตัรา

แลกเปลียน

จากการแปลงค่า

งบการเงิน

ส่วนแบ่งกาํไร

(ขาดทุน) เบด็เสร็จ

อืนของบริษทัยอ่ย

และบริษทัร่วมทีใช้

วิธีส่วนไดเ้สีย

ผลขาดทุนจากการ

ป้องกนัความเสียง

กระแส

เงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

รวมองคป์ระกอบ

อืนของส่วนของ

ผูถื้อหุ้น

รวมส่วนของ

ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 - ตามทรีายงานในปีก่อน 9,994,459,905           2,926,873,783         2,934,803                305,544,342            568,598,198             -                             -                          -                             -                             13,798,411,031       

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                             -                           -                           -                           1,677,884,643          (117,701,616)            (26,365,139)            (78,922,791)              (222,989,546)            1,454,895,097         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 9,994,459,905           2,926,873,783         2,934,803                305,544,342            2,246,482,841          (117,701,616)            (26,365,139)            (78,922,791)              (222,989,546)            15,253,306,128       

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เพิมหุ้นสามญั 19 3,206,859,630           4,061,601,955         -                           -                           -                             -                             -                          -                             -                             7,268,461,585         

   หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 19, 20 568,285                     1,324,318                (513,777)                  -                           -                             -                             -                          -                             -                             1,378,826                

   เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 28 -                             -                           -                           -                           (639,664,836)            -                             -                          -                             -                             (639,664,836)          

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 3,207,427,915           4,062,926,273         (513,777)                  -                           (639,664,836)            -                             -                          -                             -                             6,630,175,575         

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร -                             -                           -                           -                           1,959,730,995          -                             -                          -                             -                             1,959,730,995         

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                             -                           -                           -                           4,381,212                  (1,470,485,420)         (31,117,081)            52,748,261               (1,448,854,240)         (1,444,473,028)       

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                             -                           -                           -                           1,964,112,207          (1,470,485,420)         (31,117,081)            52,748,261               (1,448,854,240)         515,257,967            

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 20 -                             -                           -                           97,986,550              (97,986,550)              -                             -                          -                             -                             -                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 13,201,887,820         6,989,800,056         2,421,026                403,530,892            3,472,943,662          (1,588,187,036)         (57,482,220)            (26,174,530)              (1,671,843,786)         22,398,739,670       

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

กาํไรสะสม

ทุนเรือนหุ้นทีออก

และชาํระแลว้

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามญั

ใบสาํคญัแสดง

สิทธิทีจะซือ

หุ้นสามญั

ทุนสาํรองตาม

กฎหมาย

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลต่างของ

อตัรา

แลกเปลียน

จากการแปลงค่า

งบการเงิน

ส่วนแบ่งกาํไร

(ขาดทุน) เบด็เสร็จ

อืนของบริษทัยอ่ย

และบริษทัร่วมทีใช้

วิธีส่วนไดเ้สีย

ผลขาดทุนจากการ

ป้องกนัความเสียง

กระแส

เงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

15



บริษทั บีซีพจี ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 1,911,647,775         1,800,758,597         1,959,730,995         1,801,423,594         

รายการปรับปรุง

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 32,552,676              (8,316,370)              12,079,565              (4,778,106)              

ตน้ทุนทางการเงิน 819,732,523            567,850,157            601,715,906            500,052,454            

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,078,090,378         690,247,986            211,460,400            198,172,759            

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าซึงเป็นไปตาม TFRS 9 13,057,203              -                          (46,942,140)            -                          

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 6,724,977               7,929,510               4,440,499               5,621,809               

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน (104,185,830)          (31,356,230)            (186,920,091)          (60,606,678)            

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                          1,185,378               -                          1,185,378               

รายไดด้อกเบีย (18,534,054)            (6,004,892)              (390,548,181)          (203,887,097)          

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัยอ่ย

    และบริษทัร่วมทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (270,059,658)          (354,658,947)          (1,745,480,930)       (1,851,607,628)       

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (617,868)                 -                          -                          -                          

3,468,408,122         2,667,635,189         419,536,023            385,576,485            

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (538,691,314)          (50,193,539)            4,489,758               (536,375)                 

ลูกหนีอืน (76,363,000)            65,069,037              (106,981,477)          (10,363,765)            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (120,490,006)          (161,063,545)          (175,550)                 (362,039)                 

เจา้หนีหมุนเวยีนอืน 113,162,806            (102,148,419)          10,187,051              6,850,996               

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 39,034,354              2,594,547               999,894                  1,751,182               

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (532,994)                 -                          -                          -                          

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 2,884,527,968         2,421,893,270         328,055,699            382,916,484            

ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) 194,500,704            (302,267,720)          (2,638,461)              (3,512,914)              

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,079,028,672         2,119,625,550         325,417,238            379,403,570            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท) 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั บีซีพจี ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          492,500,000            

เงินสดรับจากการลดทุนในบริษทัร่วม 842,336,488            67,229,200              842,336,487            67,229,200              

เงินสดจ่ายเพอืการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ (4,974,664,810)       (4,613,298,508)       (1,047,106,819)       (135,000,318)          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 627,787                  1,399,065               80,670,666              -                          

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,051,960,944)       (1,297,743,340)       (147,948,193)          (102,400,682)          

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (88,621,935)            (9,077,654)              (7,098,069)              (1,154,250)              

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                          -                          (438,000,000)          -                          

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสนั

    แก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                          -                          -                          335,000,000            

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั (107,169,592)          (153,634,773)          (6,927,777,665)       (5,287,465,777)       

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะยาว

    แก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                          -                          6,879,235,045         -                          

เงินปันผลรับ 62,342,754              -                          1,552,770,000         1,617,362,500         

ดอกเบียรับ 7,763,344               4,173,149               157,189,623            28,193,644              

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (5,309,346,908)       (6,000,952,861)       944,271,075            (2,985,735,683)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการเพมิทุนของบริษทัยอ่ยจาก

   ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 20,000,000              49,999,975              -                          -                          

เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน 7,268,430,256         -                          7,268,430,256         -                          

เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 1,410,155               24,510,333              1,410,155               24,510,333              

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 9,330,574,149         2,320,000,000         9,330,574,149         2,320,000,000         

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (10,130,000,000)     -                          (10,130,000,000)     -                          

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                          -                          -                          (500,000,000)          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9,132,376,642         3,719,262,331         2,660,293,286         3,719,262,331         

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (2,066,551,466)       (1,325,799,630)       (1,161,855,576)       (1,112,043,290)       

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                          -                          249,000,000            -                          

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (2562: เงินสดทีผู้ เช่าจ่าย

   เพือลดจาํนวนหนสิีนซึงเกิดขึนจากสัญญาเช่าการเงิน) (31,267,122)            -                          (11,428,810)            -                          

เงินปันผลจ่าย (639,664,836)          (1,278,926,378)       (639,664,836)          (1,278,926,378)       

ตน้ทุนทางการเงินจ่าย (817,180,825)          (557,512,914)          (575,389,563)          (495,232,819)          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 12,068,126,953       2,951,533,717         6,991,369,061         2,677,570,177         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน 9,837,808,717         (929,793,594)          8,261,057,374         71,238,064              

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและ

   รายการเทียบเท่าเงินสด (144,742,858)          (50,325,739)            (44,833,111)            (1,463,212)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 9,693,065,859         (980,119,333)          8,216,224,263         69,774,852              

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม 11,138,258,334       1,445,192,475         8,480,466,981         264,242,718            

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

18 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
  

1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

5  การซ้ือบริษทัยอ่ย 
6  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
7  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
8  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
9  ลูกหน้ีอ่ืน 
10  เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
11  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
12  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
13  สัญญาเช่า 
14  ค่าความนิยม 
15  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
16  ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
17  เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
18  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
19  ทุนเรือนหุน้ 
20  ส่วนเกินทุนและส ารอง 
21  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
22  รายไดจ้ากการขายและบริการ 
23  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
24  ตน้ทุนทางการเงิน 
25  ภาษีเงินได ้
26  สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
27  ก าไรต่อหุน้ 
28  เงินปันผล 
29  เคร่ืองมือทางการเงิน 
30  การบริหารจดัการทุน 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

19 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
  

31  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

32  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

20 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

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

บริษทัใหญ่ในระหวา่งปีคือบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตยแ์ละการลงทุนในธุรกิจ
พลงังานทางเลือก โดยรายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 
ขอ้ 10 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563  การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่นั้น มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั  
 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผย
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3  
 

(ข) สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

21 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีผลท่ีเกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่าง
ต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมี
นัยส าคญัท่ีจะส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในปีบญัชี
ถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี  
 

11 การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมเ ก่ียวกับการใช้ข้อสมมติท่ีส าคัญใน  
การประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

14 การทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเก่ียวกบัการใชข้อ้สมมติท่ีส าคญัในการประมาณมูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี  
   

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
และ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก และเปล่ียนนโยบายการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ จากเดิมท่ีบันทึกตามวิธีราคาทุนมาเป็นวิธีส่วนได้เสีย ผลกระทบของส่วนของผู ้ถือหุ้นจาก 
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 

ก าไรสะสม  

องคป์ระกอบอ่ืน 
ของส่วน 

ของผูถ้ือหุ้น 

 

ก าไรสะสม  

องคป์ระกอบอ่ืน 
ของส่วน 

ของผูถ้ือหุ้น 
 หมายเหตุ (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - ตามท่ีรายงานในปีก่อน  1,904,961  16,470  353,955  - 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) เน่ืองจาก         
การเปลี่ยนนโยบายการบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ค -  -  1,264,698  18,291 

การเปลี่ยนนโยบายการบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ ค -  -  276,472  8,015 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 - ปรับปรุงใหม่  1,904,961  16,470  1,895,125  26,306 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 

ก าไรสะสม  

องคป์ระกอบอ่ืน 
ของส่วน 

ของผูถ้ือหุ้น 

 

ก าไรสะสม  

องคป์ระกอบอ่ืน 
ของส่วน 

ของผูถ้ือหุ้น 
 หมายเหตุ (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - ตามท่ีรายงานในปีก่อน  2,348,903  (114,023)  568,598  - 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) เน่ืองจาก         
การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงิน         
การจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงิน  ก (1) -  -  -  - 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน ก (2) (10,205)  -  (98,024)  - 
อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ก (3) (688)  (79,676)  -  (26,365) 

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

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ค -  -  1,165,983  (107,866) 
การจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงินของบริษทัย่อย  -  -  (688)  (53,311) 
การเปลี่ยนนโยบายการบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ ค -  -  604,487  3,679 

การจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงินของบริษทัร่วม  -  (39,126)  -  (39,126) 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  2,344,137  (232,825)  2,246,483  (222,989) 
 

 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุง
ผลกระทบสะสมกับก าไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้น  
กลุ่มบริษัทจึงไม่ปรับปรุงข้อมูลท่ีน าเสนอในปี  2562 และไม่น าข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติักบัขอ้มูลเปรียบเทียบ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ
อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยรายละเอียดของนโยบายการบญัชีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4(ง) และ
ขอ้ 4(ญ) ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี 
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(1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของ
สินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น ทั้งน้ี TFRS 
9 ยกเลิกการจัดประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และ 
เงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเปรียบเทียบการจดัประเภทและการวดัมูลค่าของเงินลงทุนตาม TAS 105 และ TFRS 9 
 

งบกำรเงินรวม 
การจดัประเภทตาม TAS 105 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 
 
 มูลค่าตามบญัชี 

 
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร 
หรือขาดทุน  

มูลค่ายติุธรรม 
ผา่น 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน  

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

-สุทธิ  รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน  
เงินลงทุนช่ัวคราว  
เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 1,445,185  -  -  1,445,185  1,445,185 

          

หนี้สินทำงกำรเงิน          
หน้ีสินอนุพนัธ์ -  -  (71,481)  -  (71,481) 

 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
การจดัประเภทตาม TAS 105 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 
 
 มูลค่าตามบญัชี 

 
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร 
หรือขาดทุน  

มูลค่ายติุธรรม 
ผา่น 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน  

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

-สุทธิ  รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน  
เงินลงทุนช่ัวคราว  
เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 264,243  -  -  264,243  264,243 

          

หนี้สินทำงกำรเงิน          
หน้ีสินอนุพนัธ์ -  -  (26,365)  -  (26,365) 
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(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ในขณะท่ี  เดิมกลุ่มบริษัทประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวัติการช าระหน้ี และ 
การคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดให้ใชวิ้จารณญาณในการประเมินว่าการ
เปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร และ
พิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนกั ทั้งน้ี การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  
 

กลุ่มบริษัทได้ประเมินการด้อยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้มีค่าเผื่อผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่าเพิ่มขึ้น ดงัน้ี 
 

 
 

งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร  

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

   

- เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,205  98,024 
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 10,205  98,024 
 

กลุ่มบริษัทเลือกท่ีจะรับรู้การเพิ่มขึ้ นของผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

(3) อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
 

ตาม TFRS 9 อนุพนัธ์ทั้งหมดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัก าหนดให้อนุพนัธ์บางรายการเป็นอนุพนัธ์ท่ีถือไวเ้พื่อการบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงินท่ี
ไม่ใช่อนุพนัธ์บางส่วนเป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงส าหรับความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงท่ีเขา้
เง่ือนไข กลุ่มบริษทัมีการจดัท าเอกสารเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียงและรายการท่ีมี
การป้องกนัความเส่ียง รวมถึงวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียง และวิธีการท่ีจะใชใ้นการประเมิน
ความมีประสิทธิผลของความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียง กลุ่มบริษทัท าการประเมินความมีประสิทธิผล ณ 
วนัท่ีเร่ิมตน้ของความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงและมีการประเมินอยา่งต่อเน่ือง 
 

ความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงไดแ้ก่การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม การป้องกนัความเส่ียงใน
กระแสเงินสด และการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิมไม่ไดก้ล่าวถึงขอ้ก าหนดของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงและอนุพนัธ์ท่ีถือไว้
เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารความเส่ียง ในปี 2562 กลุ่มบริษทัรับรู้รายการดังกล่าวตามท่ีได้อธิบายไว้ใน
นโยบายการบญัชีในหมายเหตุขอ้ 4(ง.5) และ 4(ง.6) 
 

ผลกระทบของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 
(เพ่ิมขึ้น) 

 
(1,546) 

  
- 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมขึ้น) (10,866)  (7,377) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (เพ่ิมขึ้น) (7,338)  - 
หน้ีสินทางการเงินไม่หมนุเวียนอืน่ (เพ่ิมขึ้น) (60,614)  (18,988) 
ก าไรสะสมลดลง 688  - 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น    
- ส ารองการป้องกนัความเส่ียงลดลง - การป้องกนัความเส่ียงใน    
    กระแสเงินสด 

 
79,676 

  
26,365 

 

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 กลุ่มบริษทัปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่าย
ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
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ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี 

- ไม่รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีอายุสัญญาเช่าส้ินสุด 
ภายใน 12 เดือน   

- ใชข้อ้เทจ็จริงท่ีทราบภายหลงัในการก าหนดอายสุัญญาเช่า   
- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสัญญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   
- พิจารณาตามการประเมินก่อนหน้าว่าสัญญาเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระหรือไม่ เพื่อเป็นทางเลือกในการ

ทบทวนการดอ้ยค่า และ 
- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 

 

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16 งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (ลดลง) (9,226)  (5,775) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มขึ้น 377,786  148,758 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (เพิ่มขึ้น) (368,560)  (142,983) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง 6,127  6,127 
ก าไรสะสม (เพิ่มขึ้น) (6,127)  (6,127) 

 
 

การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า  งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 417,407  173,541 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (4,702)  (3,302) 
สิทธิเลือกขยายอายสุัญญาเช่าและสิทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่าท่ีมีความ
แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลวา่จะไดใ้ชสิ้ทธิ 40,955 

 
26,973 

สัญญาพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (3,191)  - 
 450,469  197,212 
มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่ม 
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  368,560  142,983 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -  - 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำที่รับรู้ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 368,560  142,983 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี)    1.30 - 3.79  3.14 - 3.79 
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ค. การเปลี่ยนนโยบายการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

บริษทัเปล่ียนนโยบายการบันทึกบัญชีและการวดัมูลค่าภายหลังของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ  
จากเดิมท่ีบนัทึกตามวิธีราคาทุนมาเป็นวิธีส่วนไดเ้สีย ภายใตว้ิธีราคาทุนบริษทัรับรู้บญัชีเงินลงทุนดว้ยราคาทุน 
และเงินปันผลรับจากบริษทัย่อยและบริษทัร่วมรับรู้เป็นก าไรของบริษทั ภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียให้รับรู้รายการ
เม่ือเร่ิมแรกบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมดว้ยราคาทุน ต่อมามูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกปรับปรุงดว้ยส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุน ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และเงินปันผลรับ เน่ืองจากบริษทัมี  
การขยายกิจการผา่นการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม และเช่ือว่าวิธีส่วนไดเ้สียสะทอ้นสิทธิของผูถื้อหุน้
ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และส่วนของผูถื้อหุ้นสะสมจากบริษทัย่อยและบริษัทร่วม  
ได้ดีกว่าวิ ธีราคาทุน การเปล่ียนนโยบายการบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบั บท่ี 27  
เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษทัเร่ิมใชน้โยบายการบญัชีน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป และ 
ไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินเฉพาะกิจการงวดก่อนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบ ดงัน้ี 
 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
ตามท่ีรายงาน
ในปีก่อน 

 ผลกระทบ
รายการ
ปรับปรุง 

  
ปรับปรุง
ใหม ่

 
ตามท่ีรายงาน
ในปีก่อน 

 ผลกระทบ
รายการ
ปรับปรุง 

 
ปรับปรุง
ใหม ่

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน            
เงินลงทุนในบริษทัย่อย 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  11,889,196  608,166  12,497,362 
 18,546,220  1,567,476  20,113,696  18,121,491  1,666,283  19,787,774 

            
ส่วนของผู้ถือหุ้น            
ก าไรสะสม  353,955  1,541,170  1,895,125  568,598  1,770,470  2,339,068 
องคป์ระกอบอ่ืนของ 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น - 

  
26,306 

  
26,306 

 
- 

  
(104,187) 

 
(104,187) 

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

ปีก่อน 
 ผลกระทบรายการ

ปรับปรุง 
 
ปรับปรุงใหม่ 

  (พันบาท) 
งบก าไรขาดทุนส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562       
รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล*     1,826,250     (1,622,363)        203,887 
ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย  -  1,851,607  1,851,607 
รวม     1,826,250  229,244  2,055,494 

       
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บาท)  0.79  0.11  0.90 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)  0.79  0.11  0.90 
       
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562       
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน  -  (126,157,564)  (126,157,564) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัย่อย และบริษทั   
  ร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

 
- 

  
(4,335,533) 

 
(4,335,533) 

รวม  -  (130,493,097)  (130,493,097) 

       
*บริษทัไดม้ีการเปลี่ยนช่ือรายการรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลเป็นรายไดด้อกเบ้ีย เน่ืองจากบริษทัเปลี่ยนนโยบายการบนัทึกบญัชีและการ
วดัมูลค่าภายหลงัของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากเดิมท่ีบนัทึกตามวิธีราคาทุนมาเป็นวิธีส่วนไดเ้สีย 
 

4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดังต่อไปน้ีได้ถือปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 
 

การรวมธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัย่อย)   
ถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 

วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ   
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ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อขึ้นเพื่อจ่ายช าระ
ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม            
ณ ทุกวนัท่ีรายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบันซ่ึง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

ต้นทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดขึ้น 
 

หากการบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการรวม
ธุรกิจเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่าประมาณ
การดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า เพื่อ
สะท้อนผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีได้รับเก่ียวกับขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงข้อมูล
ดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
 

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
 

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนได้เสีย โดยวิธีการ
ดงักล่าวผูซ้ื้อตอ้งรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธุรกิจท่ีถูกซ้ือดว้ยมูลค่าตามบญัชีของธุรกิจดงักล่าวตามงบการเงิน
รวมของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด ณ วนัท่ีเกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของธุรกิจท่ีถูกน ามา
รวมดงักล่าวกบัค่าตอบแทนท่ีจ่ายรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกันใน
ส่วนของผูถื้อหุ้น รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกโอนไปยงัก าไรสะสมเม่ือมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจท่ีซ้ือ
ดงักล่าวไป  
 

ผลการด าเนินงานของธุรกิจท่ีถูกซ้ือจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ื้อนับตั้ งแต่วนัท่ีต้นงวดของงบการเงิน
เปรียบเทียบหรือวนัท่ีธุรกิจเหล่านั้นอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า จนถึงวนัท่ีการ
ควบคุมส้ินสุด  
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บริษัทย่อย 
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิด
ผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่
วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า 
จากผูถู้กซ้ือ 
 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 
 

การสูญเสียการควบคุม  
 

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

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 
 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการ
ร่วมคา้ 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกับ
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว  การร่วมคา้
เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงาน
นั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 

 

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

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงั
ไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 
 

(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย  
 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย และบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึง
รวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการจนถึงวนัท่ีบริษทั
สูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั การควบคุม หรือการควบคุมร่วม 
 

(ค)  เงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น ยกเวน้ผลต่าง
ของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าของหน้ีสินทางการเงินท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานในต่างประเทศ เฉพาะส่วนท่ีมีประสิทธิผล จะรับรู้เขา้ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

หน่วยงานในต่างประเทศ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดขึ้น
จากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
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รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลงค่าท่ี
ถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 

เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุม ความมี
อิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญ หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องกับ
หน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการ
จ าหน่าย หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปัน
สัดส่วนใหก้บัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้
เพียงบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมท่ีมีสาระส าคญัอยู ่กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอด
สะสมบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นก าไรหรือขาดทุน 
 

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

 

(ง) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 

(ง.1) การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก  
 

ลูกหน้ีการคา้ ตราสารหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อก และเจา้หน้ีการคา้รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตรา
สารเหล่านั้น สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินอ่ืน ๆ ทั้งหมดรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทั
เป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น  
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สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหา
เงินท่ีมีนัยส าคญั หรือวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่า
ยุติธรรมบวกตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร ลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มี
องคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญัวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาของการท ารายการ สินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วย
มูลค่ายติุธรรม 
 

(ง.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าภายหลัง  
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน  
 

สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทัมี
การเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินท่ีไดรั้บ
ผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นต้นไปนับจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดั
ประเภท  

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดถู้กก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน               
ตดัจ าหน่ายหากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี  
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 
- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้
 

ตราสารหน้ีท่ีไม่ได้ถูกก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไดห้ากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี  
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อ
ขายสินทรัพยท์างการเงิน และ 

- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ได้ถือไวเ้พื่อคา้ กลุ่มบริษัทอาจเลือกให้         
เงินลงทุนดงักล่าวแสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงการเลือก
น้ีสามารถเลือกไดเ้ป็นรายเงินลงทุนและเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้  
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สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดท่ีไม่ไดจ้ดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งต้นจะวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ซ่ึง
รวมถึงสินทรัพยอ์นุพนัธ์ทั้งหมด ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกใหสิ้นทรัพยท์างการ
เงินท่ีเขา้ขอ้ก าหนดในการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ถูก
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคล้อง
อยา่งมีนยัส าคญัซ่ึงอาจเกิดขึ้นซ่ึงเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมูลค่าภายหลังและก าไรและขาดทุน  
 

สินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม ก าไรและขาดทุนสุทธิ
รวมถึงรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็
ตามส าหรับอนุพนัธ์ท่ีก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการป้องกนัความเส่ียง
ใหดู้หมายเหตุขอ้ 4 (ง.6) 
 

สินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยวิธีอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
รายไดด้อกเบ้ีย ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตัดรายการ
ออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 

เงินลงทุนในตราสาร
หน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืน 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม รายไดด้อกเบ้ียค านวณ
โดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรและขาดทุนสุทธิอ่ืน
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือมีการตดัรายการออกจากบญัชี ก าไรและ
ขาดทุนสะสมท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภทรายการใหม่
ไปยงัก าไรหรือขาดทุน  
 

เงินลงทุนในตราสาร
ทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืน 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับรู้เป็น
รายไดใ้นก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่เงินปันผลดงักล่าวเป็นการคืนทุนของเงิน
ลงทุน ก าไรและขาดทุนสุทธิอ่ืนรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและจะไม่ถูก
จดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุน  
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หนีสิ้นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าในภายหลังและก าไรและขาดทุน  
 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนหากให้ถือไวเ้พื่อคา้ 
ถือเป็นอนุพนัธ์หรือก าหนดให้วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยวิธีดังกล่าว หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้ก าไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบ้ียจ่าย
ในก าไรหรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ดอกเบ้ียจ่ายและก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการ
ตดัรายการออกจากบญัชีให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน (ดูหมายเหตุข้อ 4 (ง.6) ส าหรับหน้ีสินทางการเงินท่ี
ก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง)  

 

(ง.3) การตัดรายการออกจากบัญชี 
 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะได้รับกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่ม
บริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไว้
ซ่ึงการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  

 

กลุ่มบริษัทเข้าท าธุรกรรมซ่ึงมีการโอนสินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพยท่ี์โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์ใน
กรณีน้ี สินทรัพยท่ี์โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี  

 

หนีสิ้นทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษัทตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือ
หมดอายุ กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงิน
สดจากการเปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่า
ยติุธรรมท่ีสะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้  
 

การตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ี
ตอ้งจ่าย (รวมถึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีไดโ้อนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมา) รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
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(ง.4) การหักกลบ 
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวน
สุทธิ ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะ
ช าระดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั  

 

(ง.5) อนุพันธ์ 
 

อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม และวดัมูลค่ายติุธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลก าไรหรือขาดทุนจาก
การวดัมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่อนุพนัธ์นั้นมีไวเ้พื่อป้องกนัความเส่ียงใน
กระแสเงินสดหรือป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ กรณีดงักล่าวการรับรู้ผล
ก าไรหรือขาดทุนจะขึ้นอยูก่บัลกัษณะของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง (ดูหมายเหตุขอ้ 4(ง.6))  
 

(ง.6) การป้องกันความเส่ียง 
 

กลุ่มบริษทัถืออนุพนัธ์บางรายการเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงเพื่อการป้องกันความเส่ียงในฐานะเปิด
เงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย อนุพนัธ์แฝงแยกออกจากสัญญาหลกัและมีการบนัทึกบญัชีแยกต่างหาก 
หากสัญญาหลกัท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินและเขา้เง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้  

 

ณ วนัท่ีก าหนดความสัมพนัธ์ของการป้องกันความเส่ียงเป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษทัได้จัดท าเอกสารเก่ียวกับ
วตัถุประสงคข์องการบริหารความเส่ียงและกลยุทธ์ท่ีใชใ้นการจดัการกบัความเส่ียง ความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจ
ระหว่างรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงรวมถึงการพิจารณาการ
เปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง
วา่จะหกักลบกนัหรือไม่  
 

การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 
 

เม่ืออนุพนัธ์ถูกก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของ
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์จะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและสะสมไวใ้นส ารองการ
ป้องกันความเส่ียง ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ ายุติธรรมของอนุพนัธ์ท่ีรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนนั้นจ ากดัเพียงผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการท่ีมีการป้องกนั
ความเส่ียงเท่านั้น ซ่ึงพิจารณาโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนันบัจากวนัท่ีเร่ิมตน้การป้องกนัความเส่ียง การเปล่ียนแปลง
ในมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน  
 

กลุ่มบริษทัก าหนดให้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของราคาปัจจุบนั (Spot element) ของสัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงส าหรับความสัมพนัธ์ในการป้องกนัความเส่ียง
ในกระแสเงินสด  
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เม่ือป้องกนัความเส่ียงรายการคาดการณ์ส่งผลใหเ้กิดการรับรู้รายการท่ีไม่ใช่รายการทางการเงินในภายหลงัเช่น 
สินคา้คงเหลือ จ านวนเงินท่ีสะสมไวใ้นส ารองการป้องกนัความเส่ียงและส ารองตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงจะ
น าไปรวมเป็นตน้ทุนเม่ือเร่ิมแรกของรายการท่ีไม่ใช่รายการทางการเงินเม่ือรับรู้รายการดงักล่าว  
 

ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงรายการคาดการณ์อ่ืน จ านวนเงินท่ีสะสมไวใ้นส ารองการป้องกนัความเส่ียงจะ
ไดรั้บการจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกนัหรือระหว่างงวดท่ีกระแสเงินสดท่ี
คาดการณ์ซ่ึงไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงกระทบก าไรหรือขาดทุน 
 

เม่ือการป้องกนัความเส่ียงไม่เขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงอีกต่อไปหรือเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกัน
ความเส่ียงถูกขาย หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือถูกใชสิ้ทธิ การบญัชีป้องกนัความเส่ียงจะถูกยกเลิกทนัทีเป็นตน้ไป 
เม่ือการบญัชีป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดถูกยกเลิก จ านวนเงินท่ีสะสมในส ารองการป้องกนัความเส่ียง
จะยงัคงอยู่ในส่วนของเจา้ของจนกระทัง่มีการรับรู้รายการท่ีไม่ใช่ตวัเงินจากรายการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 
จ านวนเงินท่ีสะสมดงักล่าวจะรวมเป็นตน้ทุนในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของรายการท่ีไม่ใช่ตวัเงิน ส าหรับ
การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดอ่ืน จ านวนเงินท่ีสะสมจะถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือ
ขาดทุนในงวดเดียวกนัหรือระหว่างงวดท่ีกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ซ่ึงไดรั้บการป้องกนัความเส่ียง
กระทบก าไรหรือขาดทุน  
 

หากกระแสเงินสดในอนาคตท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงมีการคาดการณ์ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป จ านวนเงินท่ี
สะสมไวใ้นส ารองการป้องกันความเส่ียงและส ารองต้นทุนการป้องกันความเส่ียงจะได้รับการจัดประเภท
รายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุนทนัที 

 

การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
 

เม่ืออนุพนัธ์หรือหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์ถูกก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงใน
การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการป้องกนัความเส่ียงส าหรับอนุพนัธ์และก าไรและขาดทุนจากอตัรา
แลกเปล่ียนส าหรับเคร่ืองมือท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์จะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงเป็นส ารองจากการ
แปลงค่างบการเงินในส่วนของเจ้าของ ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
อนุพนัธ์หรือก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนส าหรับเคร่ืองมือท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์จะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือ
ขาดทุน จ านวนเงินท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุนเม่ือมี
การจ าหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศ  

  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

38 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 

ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบก าหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด   
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงในราคาทุนตดัจ าหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายุของ
ตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
 

อนุพนัธ์รับรู้รายการเม่ือใชสิ้ทธิในอนุพนัธ์ดงักล่าว 
 

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรียกและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง  
 

(ฉ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 
 

ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้รายได้
ก่อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน จ านวนส่ิงตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพยท่ี์เกิดจาก
สัญญา 
 

ลูกหน้ีวดัมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัย 
จะสูญ) ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของ
ลูกคา้ หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึ้น  
 

(ช) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการได้มาของสินทรัพย ์ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม นอกจากน้ี ตน้ทุนอาจรวมถึงก าไรหรือขาดทุนจากการป้องกนัความ
เส่ียงกระแสเงินสดจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงถูกโอนจากก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่สามารถท างานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
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ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
 

ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตาม
บญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
เกิดขึ้น 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี 
 

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

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความ
นิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุขอ้ 4 (ก) ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหักผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ส าหรับเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมรวมอยู่
ในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพยใ์ด  ๆ ท่ี
เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนๆ 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจ ากัด วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดขึ้นภายในรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 

ค่าตัดจ าหน่าย 
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์  
 

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

ลิขสิทธ์ิการใชแ้ละตน้ทุนพฒันาโปรแกรมส าเร็จรูป   3 - 25  ปี 
สิทธิในการเช่ือมโยงระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 20 - 25 ปี 
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff        20 ปี 
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าภายใตข้อ้ตกลงสัมปทาน        28 ปี 
สิทธิในการใชท่ี้ดิน        25 ปี 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

41 

วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ฌ) สัญญาเช่า 
 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  
 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัน าค า
นิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใชใ้นการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุ
หรือไม่ 
  

ในฐานะผู้เช่า 
 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่า กลุ่ม
บริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายท่ี
เป็นเอกเทศ  
 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยมี์มูลค่าต ่าหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมี
การวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือ
เร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือ
ก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจ
ในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บค่าเส่ือมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนับจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนั
ส้ินสุดของอายุสัญญาเช่าเวน้แต่สัญญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าให้กับกลุ่มบริษทั เม่ือ
ส้ินสุดสัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นวา่กลุ่มบริษทัจะมีการใชสิ้ทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ใน
กรณีน้ีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึงก าหนดตาม
เกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานั้นไม่สามารถก าหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงิน
กูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ ค่าเช่าผนัแปรท่ีขึ้นอยูก่บัดชันี
หรืออตัรา และจ านวนเงินท่ีคาดวา่ตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ ค่าเช่ายงัรวมถึงจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
ตามสิทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากกลุ่มบริษทัมีความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิ ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออตัราจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการ  

 

กลุ่มบริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลาย
แห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพื่อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูก          
วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงค่าเช่า การเปล่ียนแปลงประมาณการจ านวนเงินท่ี
คาดวา่ตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือก
ในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะ
ปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  
 

ในฐานะผู้ให้เช่า 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่ารายการ
หน่ึงหรือมากกว่าหรือมีส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บตามสัญญา
ใหก้บั แต่ละส่วนประกอบตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ  
 

เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่า กลุ่มบริษทัจะพิจารณา ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าวา่ไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทน
ทั้งหมดหรือเกือบทั้ งหมดท่ีผูเ้ป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์อา้งอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าหรือไม่ หากมี สัญญาเช่า
ดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หากไม่มี สัญญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเช่าท่ีไดรั้บจากสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดค้่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และ
แสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายไดอ่ื้น ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเพื่อการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานจะรวมเป็น
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนั
กบัรายไดค้่าเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ  
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กลุ่มบริษทัรับรู้ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนดว้ยจ านวนเงินลงทุนสุทธิของสัญญาเช่า ซ่ึงประกอบดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ
ค่าเช่าและมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บประกนัคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า รายไดด้อกเบ้ียจากสัญญา
เช่าเงินทุนจะถูกปันส่วนในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีเพื่อสะท้อนอตัราผลตอบแทนคงท่ีในแต่ละงวดของกลุ่ม
บริษทัท่ีไดจ้ากเงินลงทุนสุทธิคงเหลือตามสัญญาเช่า 
 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  
 

ในฐานะผูเ้ช่า สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์น
ท่ีเช่านั้นๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีได้มาโดยท าสัญญาเช่าการเงิน
บนัทึกเป็นสินทรัพยด์้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่
จ านวนใดจะต ่ากว่า  หักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็น
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับ
ยอดคงเหลือของหน้ีสิน  ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน  
 

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอ่ืนไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดย
วิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ี
คงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยนืยนัการปรับค่าเช่า  
 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่   
 

ณ วนัท่ีเร่ิมต้นขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นขึ้นอยู่กบั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าให้กลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ี
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปวา่เป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการ
เงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 
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(ญ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน รวมถึงเงินให้กูย้ืมแก่กิจการอ่ืน
และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าและวงเงินให้สินเช่ือท่ีอนุมติัและไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน  

 

การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  
 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั ผล
ขาดทุนดา้นเครดิตค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแสเงิน
สดท่ีกิจการจะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้นคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั้นค านวณดงัต่อไปน้ี 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหน้าภายหลงัวนัส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาด
วา่จะเกิดขึ้นจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาทั้งหมดท่ีเหลืออยูข่องสัญญา 

 

ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ย
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของสินทรัพย์
ทางการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งส ารอง ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในอดีต 
การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้น ๆ และการประเมินทั้งขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั
และขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตส าหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น
ดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า         
ดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

45 

ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุดตาม
สัญญาท่ีกลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต  
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัหากมีการเปล่ียนแปลง
ของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอยา่งมีนยัส าคญั มีการด าเนินงานท่ีถดถอยอยา่งมีนยัส าคญัของลูกหน้ี หรือมี
การเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ี
ส่งผลในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของลูกหน้ีในการจ่ายช าระภาระผกูพนัใหก้บักลุ่มบริษทั 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเม่ือผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผูกพนัดา้นเครดิต
ให้แก่กลุ่มบริษทัไดเ้ต็มจ านวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิในการไล่เบ้ีย เช่น การยึดหลกัประกนั (หากมีการวาง
หลกัประกนั)  
 

การประเมินการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัส าคญันั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็นรายลูกหน้ีหรือแบบ
กลุ่ม ขึ้นอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเส่ียงเป็นการประเมินแบบกลุ่มตอ้งมีการจดั
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินตามลกัษณะความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น สถานการณ์คา้งช าระและอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ เป็นตน้ 
 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นมีการประเมินใหม่ ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพื่อสะท้อนการ
เปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การเพิ่มขึ้นของ
ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหักออก
จากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน  
 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต 
 

ณ วนัท่ีรายงาน กลุ่มบริษทัประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายและตราสารหน้ีท่ี 
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือไม่ สินทรัพยท์าง
การเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงเหตุการณ์ซ่ึงส่งผลกระทบเชิง
ลบต่อกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงิน สถานการณ์ท่ีเป็นขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพย์
ทางการเงินเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตรวมถึง การท่ีลูกหน้ีประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนยัส าคญั การผิดสัญญา 
เช่น มีความเป็นไปไดท่ี้ลูกหน้ีจะเขา้สู่การลม้ละลาย เป็นตน้ 
 

การตัดจ าหน่าย 
 

มูลค่าตามบญัชีขั้นต้นของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้ เป็น
การกลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 
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นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึก
ในก าไรหรือขาดทุน 
 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกวา่จะครบก าหนดท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  ค านวณ
โดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  
 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 

การกลับรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ่มขึ้นในภายหลงั  
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะ
ถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การ
กลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

(ฎ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ย ังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปี 
ในช่วงเวลาเดียวกนั  
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงิน
สดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการ
ประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน  
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิ ดลดเพื่อให้
สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย์  ส าหรับ
สินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกบั
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

การกลับรายการด้อยค่า  
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการ
ดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน
กว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ย
ค่ามาก่อน  
 

(ฏ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด
หน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
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โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 

การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจัดท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจ าทุกๆ 3 ปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกันภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี 
โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการ
จ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก าไร
หรือขาดทุน 
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น 
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนักงานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ฑ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 

มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัท่ีให้สิทธิแก่พนกังาน (ช าระดว้ยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อมๆ ไปกบั
การเพิ่มขึ้นในส่วนของผูถื้อหุ้น ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ย่างไม่มีเง่ือนไข  จ านวนท่ีรับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะทอ้นถึงจ านวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง
และเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเดิมเคยรับรู้ตามจ านวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีเขา้
เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวข้องและเง่ือนไขการได้รับสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ณ วนัท่ีได้รับสิทธิ  
ส าหรับเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัท่ีให้สิทธิ
จะถูกวดัค่าเพื่อใหส้ะทอ้นถึงเง่ือนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุงส าหรับผลต่างระหวา่งจ านวนท่ีคาดไวก้บัผลท่ีเกิดขึ้น
จริง 
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(ฒ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้น
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และ มี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

(ณ) การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพ
ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ี 
กลุ่มบริษทัสามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั  
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงิน และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่ใช่ทางการเงิน  
 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หากสามารถ
หาไดต้ลาดจะถือวา่มี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรัพยห์รือหน้ีสินเกิดขึ้นอยา่งสม ่าเสมอในจ านวนท่ีเพียงพอ
ซ่ึงสามารถใหข้อ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
 

หากไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องกลุ่มบริษทัใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใช้ขอ้มูลท่ีสามารถ
สังเกตไดท่ี้มีความเก่ียวขอ้งให้มากท่ีสุด และลดการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดใ้ห้น้อยท่ีสุด การเลือกเทคนิค
การประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีผูร่้วมตลาดค านึงถึงในการก าหนดราคาของรายการ  
 

หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายกลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
สินทรัพยแ์ละสถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคา
เสนอขาย   
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หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการท า
รายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการและมูลค่ายติุธรรมไม่วา่จะไดม้าจากราคาเสนอซ้ือเสนอขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเหมือนกนัหรือโดยใช้เทคนิคการวดัมูลค่าซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตไดซ่ึ้งตดัสินว่าไม่มีนัยส าคญัต่อการวดัมูลค่า ท าให้เคร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่า เม่ือเร่ิมแรกด้วย
มูลค่ายุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการท ารายการ 
และรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์ท่ีเหมาะสมตลอดอายุของเคร่ืองมือทาง
การเงินแต่ตอ้งไม่ชา้กวา่การวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีใชห้ลกัฐานสนบัสนุนทั้งหมดจากขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นตลาดหรือเม่ือ
รายการดงักล่าวส้ินสุดลง  
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 

- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
- ข้อมูลระดับ  2  เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมส าหรับสินทรัพย์นั้ นหรือหน้ีสินนั้ น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกันตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น  
 

(ด) ทุนเรือนหุ้น 
 

หุ้นสามัญ 
 

หุ้นสามญัจัดประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการออกหุ้นสามญัและสิทธิซ้ือหุ้นรับรู้เป็น
รายการหกัจากส่วนของทุน 
 

(ต) รายได้ 
 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาด
วา่จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม และภาษีมูลค่าเพิ่ม   
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รายได้ค่าขายไฟฟ้า 
 

รายไดจ้ากการขายกระแสไฟฟ้าจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนตามจ านวนหน่วยวดัท่ีส่งดว้ยอตัราท่ีก าหนดไว ้รายไดจ้าก
การขายกระแสไฟฟ้าส าหรับบางกิจการในประเทศไทยจะไดรั้บส่วนเพิ่ม ("ADDER") นบัจากวนัเร่ิมตน้ขายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย ์เป็นระยะเวลา 10 ปี หลงัจากนั้น รายไดจ้ากการขายกระแสไฟฟ้าจะไดรั้บในอตัราปกติ 
 

รายได้ค่าขายไอน า้ตามสัญญา minimum take or pay 
 

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

การให้บริการ 
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้ตลอดช่วงเวลา ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 

(ถ) ดอกเบี้ย 
 

อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง  
 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใช้
คิดลดประมาณการการจ่ายช าระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องเคร่ืองมือทางการเงินของ 
- มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 
- ราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 
 

ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อย่างไรก็ตามส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะค านวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป การค านวณ
รายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไปค านวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ้น ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพื่อขาย 
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(ท) ภาษีเงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจหรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

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

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ี
ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตดับญัชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ัตราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ กลุ่มบริษัทเช่ือว่าได้ตั้งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ี
อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกับการตดัสินใจเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ 
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการ
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึก
สินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ธ) ก าไรต่อหุ้น 
 

กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณ
โดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่าย
ระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน ก าไรต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อ
หุ้นสามญัท่ีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักท่ีออกจ าหน่ายและปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ี
ซ้ือคืน และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทั้งหมดและสิทธิซ้ือหุ้นของพนกังาน 
 

(น) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคลหรือ
กิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักับกลุ่มบริษทั หรือกลุ่ม
บริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจ
ทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น 

 

(บ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

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

Nam San 3A Power Sole Co., Ltd.  
 

เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2562 บริษทั บีซีพีจี อินโดไชน่า จ ากดั (บริษทัย่อยของกลุ่มบริษทั) ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัน ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซ่ึงมีขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 69 เมกะวตัต์ 
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) ปัจจุบัน 
บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จ ากัด ได้เสร็จส้ินการรับโอนหุ้นทั้ งหมดจาก Phongsubthavy แล้ว ในระหว่างงวด
นับตั้ งแต่วนัท่ีซ้ือกิจการจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ธุรกิจดังกล่าวมีรายได้จ านวน 4.98 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(ประมาณ 150.83 ลา้นบาท) และก าไรสุทธิจ านวน 2.68 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 81.08 ลา้นบาท) ซ่ึงรวมเป็น
ส่วนหน่ึงของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษัทได้มีการซ้ือธุรกิจตั้ งแต่ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2562 จะมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจ านวน 401.60 ล้านบาท และก าไรรวมจากผลการด าเนินงานปกติ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เพิ่มขึ้นจ านวนเงิน 236.48 ลา้นบาท ในการก าหนดมูลค่าดงักล่าวฝ่ายบริหาร
ใชส้มมติฐานในการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม โดยถือเสมือนว่าการรวมกิจการท่ีเกิดขึ้นในระหว่างงวดนั้นไดเ้กิดขึ้น
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

 

ผูบ้ริหารเช่ือว่าการซ้ือธุรกิจคร้ังน้ีจะท าให้กลุ่มบริษทัสามารถเพิ่มศกัยภาพของกลุ่มบริษทัในการขยายการลงทุน 
พฒันา และบริหารโรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดในแถบภูมิภาคเอเชีย 
 

ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรับมา    
แต่ละประเภทท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ 
    มูลค่ำยุติธรรม 

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

  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดช้ าระเงินรวมเป็นจ านวน 173.22 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 5,326.41 
ลา้นบาท)  
 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่าย 
 

ในเดือนมกราคม 2563 กลุ่มบริษัทได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าฉบับใหม่กับการไฟฟ้าเวียดนามส าหรับ
โครงการ Nam San 3A ซ่ึงเป็นการบรรลุหน่ึงในเง่ือนไขของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายจ านวน 23.14 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 711.46 ลา้นบาท) ส่งผลใหมู้ลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและค่าความนิยม
ลดลงจากการประเมินคร้ังแรกในเดือนกนัยายน 2562 
 

การปรับปรุงมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่าย 
 

กลุ่มบริษทัไดป้รับปรุงมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายลดลงจากการประเมินคร้ังแรกในเดือนกนัยายน 2562 
จ านวน 1.00 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 30.75 ลา้นบาท) เน่ืองจากผูข้ายไม่สามารถบรรลุเง่ือนไขของส่ิงตอบ
แทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายไดท้ั้งหมด 
 

สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา 
 มูลค่ำตำมบัญชี  รำยกำรปรับปรุง  มูลค่ำยุติธรรม 
 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 725  -  725 
ลูกหน้ีการคา้ 68,747  -  68,747 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 24  -  24 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8,770  -  8,770 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,129,828  2,066,702  5,196,530 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (63,658)  -  (63,658) 
  เงินกูย้มืระยะยาวจากกลุ่ม Phongsubthavy (2,399,659)  -  (2,399,659) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  (178,614)  (178,614) 

รวมสินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิที่ระบุได้ 744,777  1,888,088  2,632,865 

ช าระคืนเงินกูย้ืมท่ีมีกบักลุ่ม Phongsubthavy 
ภายใตเ้ง่ือนไขการซ้ือธุรกิจ 2,399,659 

   
2,399,659 

สินทรัพย์และหนีสิ้นที่กลุ่มบริษัทได้มำสุทธิ 3,144,436    5,032,524 

ค่าความนิยม     293,884 

ส่ิงตอบแทนที่โอนให้     5,326,408 

  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าภายใตข้อ้ตกลงสัมปทานซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ใช้วิธีรายได ้(Income approach) ภายใตว้ิธี Multi-period Excess Earning Method (MEEM) โดยมีระยะเวลาในการ
ด าเนินงานคงเหลือประมาณ 28 ปีภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณ 
ไดแ้ก่ ประมาณการรายไดใ้นอนาคตและอตัราคิดลด 
 

ทั้งน้ี การลงทุนใน Nam San 3A เป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และประเทศใกลเ้คียง ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีก่อใหเ้กิดค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ 
 

ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือ 
 

กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือประมาณ 23.27 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก 
ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบสถานะทางการเงิน ค่าท่ีปรึกษาเทคนิค และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ โดยไดถู้กรวมอยู่ในค่าใชจ่้าย
ในการบริหารในงบก าไรขาดทุนรวมของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีเกิดรายการ 
 

Nam San 3B Power Sole Co., Ltd.  
 

เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทั บีซีพีจี อินโดไชน่า จ ากดั (บริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั) ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัน ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซ่ึงมีขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 45 เมกะวตัต์ 
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
ดงักล่าวมีกบั Phongsubthavy จ านวน 61.29 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1,939.59 ลา้นบาท) ปัจจุบนับริษทั บีซีพีจี 
อินโดไชน่า จ ากัด ได้เสร็จส้ินการรับโอนหุ้นทั้งหมดจาก Phongsubthavy แล้ว ในระหว่างงวดนับตั้งแต่วนัท่ีซ้ือ
กิจการจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ธุรกิจดงักล่าวมีรายไดจ้ านวน 12.00 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 374.48 ลา้น
บาท) และก าไรสุทธิจ านวน 5.88 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 184.56 ลา้นบาท) ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารคาดวา่หากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จะมีรายได้
รวมเพิ่มขึ้นจ านวน 25.13 ลา้นบาท และขาดทุนรวมจากผลการด าเนินงานปกติส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 เพิ่มขึ้นจ านวนเงิน 1.87 ลา้นบาท ในการก าหนดมูลค่าดงักล่าวฝ่ายบริหารใชส้มมติฐานในการปรับปรุงมูลค่า
ยติุธรรม โดยถือเสมือนวา่การรวมกิจการท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งงวดนั้นไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

ผูบ้ริหารเช่ือว่าการซ้ือธุรกิจคร้ังน้ีจะท าให้กลุ่มบริษทัสามารถเพิ่มศกัยภาพของกลุ่มบริษทัในการขยายการลงทุน 
พฒันา และบริหารโรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดในแถบภูมิภาคเอเชีย  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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กลุ่มบริษทัไดจ้า้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้า ณ วนัท่ีซ้ือ 
 

ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรับมา       
แต่ละประเภทท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ 
    มูลค่ำยุติธรรม 

    (พันบาท) 
เงินสด    3,549,441 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดช้ าระเงินเป็นจ านวน 113.18 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 3,581.34 ลา้น
บาท) ซ่ึงเม่ือรวมกับรายการปรับปรุงการช าระคืนเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ และรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจของ  
Nam San 3B ณ วนัเขา้ซ้ือกิจการท่ีเป็นส่วนของผูข้าย รวมเป็นส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้สุทธิเป็นจ านวนเงิน 112.17 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 3,549.44 ลา้นบาท) 

 

สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา 
 มูลค่ำตำมบัญชี  รำยกำรปรับปรุง  มูลค่ำยุติธรรม 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้ 24,707  -  24,707 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 196  -  196 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12,525  -  12,525 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,600,079  785,855  3,385,934 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (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 าระคืนเงินกูย้ืมท่ีมีกบักลุ่ม 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 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าภายใตข้อ้ตกลงสัมปทานซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ใช้วิธีรายได ้(Income approach) ภายใตว้ิธี Multi-period Excess Earning Method (MEEM) โดยมีระยะเวลาในการ
ด าเนินงานคงเหลือประมาณ 28 ปีภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณ 
ไดแ้ก่ ประมาณการรายไดใ้นอนาคตและอตัราคิดลด 
 

ทั้งน้ี การลงทุนใน Nam San 3B เป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และประเทศใกลเ้คียง ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีก่อใหเ้กิดค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ 
 

ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือ 
 

กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือประมาณ 8.04 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก 
ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบสถานะทางการเงิน ค่าท่ีปรึกษาเทคนิค และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ โดยไดถู้กรวมอยู่ในค่าใชจ่้าย
ในการบริหารในงบก าไรขาดทุนรวมของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีเกิดรายการ 
 

กลุ่มบริษัท อำร์พวีี พลังงำน จ ำกัด  
 

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 บริษทั บีเอสอี เพาเวอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (บริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั) ไดเ้ขา้
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยซ่ึงมีขนาดก าลงัการผลิตตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
รวม 20 เมกะวตัต ์โดยเป็นการซ้ือหุน้ร้อยละ 99.99 ของบริษทั อาร์พีวี พลงังาน จ ากดั (“RPV”) จากบริษทั อีเทอร์นิต้ี 
พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 900.37 ล้านบาท โดยรายละเอียดของบริษทั อาร์พีวี พลงังาน จ ากัด 
และบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 
 

ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง  ลักษณะกำรประกอบกิจกำร สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของโดย RPV 

(ร้อยละ) 
บริษทั อาร์พีวี พลงังาน จ ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า  
บริษัทย่อยทางตรง    
บริษทั เจเคอาร์ พลงังาน จ ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 99.99 
บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จ ากดั ไทย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 99.99 
บริษัทย่อยทางอ้อม    
บริษทั ลพบุรี โซล่า จ ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 99.99 
บริษทั ปราจีน โซล่า จ ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 99.99 
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ปัจจุบัน บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้เสร็จส้ินการรับโอนหุ้นทั้ งหมดจาก  
บริษทั อีเทอร์นิต้ี พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) แลว้ ในระหว่างงวดนับตั้งแต่วนัท่ีซ้ือกิจการจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 ธุรกิจดงักล่าวมีรายไดจ้ านวน 122.08 ลา้นบาท และก าไรสุทธิจ านวน 29.04 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ
ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  
จะมีรายไดร้วมเพิ่มขึ้นจ านวน 211.73 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิรวมจากผลการด าเนินงานปกติส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้ นจ านวน 96.59 ล้านบาท ในการก าหนดมูลค่าดังกล่าวฝ่ายบริหารใช้สมมติฐานใน  
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม โดยถือเสมือนว่าการรวมกิจการท่ีเกิดขึ้ นในระหว่างงวดนั้ นได้เ กิดขึ้ นตั้ งแต่ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

ผูบ้ริหารเช่ือว่าการซ้ือธุรกิจคร้ังน้ีจะท าให้กลุ่มบริษทัสามารถเพิ่มศกัยภาพของกลุ่มบริษทัในการขยายการลงทุน 
พฒันาและบริหารโรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดในประเทศไทย 

 

กลุ่มบริษทัไดจ้า้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้า ณ วนัท่ีซ้ือ 
 

ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรับมา       
แต่ละประเภทท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ 
    มูลค่ำยุติธรรม 

    (พันบาท) 
เงินสด    750,373 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย    150,000 
รวม    900,373 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดช้ าระเงินแลว้เป็นจ านวน 750.37 ลา้นบาท  
 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่าย  
 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายจ านวน 150 ลา้นบาท จะจ่ายในวนัท่ี 17 ตุลาคม 2565 เม่ือโรงไฟฟ้าของบริษทั อาร์พีวี 
พลงังาน จ ากดั และบริษทั เจเคอาร์ พลงังาน จ ากดั ไดรั้บการต่ออายสุัญญาซ้ือขายไฟฟ้า หรือวนัท่ีกลุ่มบริษทัโอนหุ้น
ของบริษทั อาร์พีวี พลงังาน จ ากดั ให้แก่บุคคลหรือกิจการอ่ืนซ่ึงไม่ใช่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั แลว้แต่
เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายดงักล่าวเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนใน  
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา 
 มูลค่ำตำมบัญชี  รำยกำรปรับปรุง  มูลค่ำยุติธรรม 
 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 44,399  -  44,399 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 76,581  -  76,581 
เงินให้กูย้มืแก่กิจการอ่ืน 47,627  -  47,627 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 4,597  -  4,597 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,761  -  4,761 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,100,415  (746,224)  354,191 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 27,222  -  27,222 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 55,736  1,053,334  1,109,070 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 80  59,400  59,480 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 187  -  187 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (3,712)  -  (3,712) 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (582,675)  -  (582,675) 
เงินกูย้ืมจากกิจการอ่ืน (5,110)  -  (5,110) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (25,606)  -  (25,606) 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (576)  -  (576) 
  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (4,520)  -  (4,520) 
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (7,384)  -  (7,384) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    -  (197,800)   (197,800) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (359)   -   (359)  

รวมสินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิที่ระบุได้ 731,663  168,710  900,373 

ส่ิงตอบแทนที่โอนให้     900,373 
 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนใช้วิธีรายได ้(Income 
approach) ภายใตว้ิธี Multi-period Excess Earning Method (MEEM) ส าหรับสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าซ่ึงมีอายุสัญญาท่ี
แน่นอนมีระยะเวลาในการด าเนินงานคงเหลือประมาณ 21 ปี และในส่วนของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีมีการต่ออายุ
สัญญาแบบอตัโนมติัทุกๆ 5 ปี ใชส้มมติฐานระยะเวลาในการด าเนินงานคงเหลือประมาณ 27 - 28 ปี ทั้งน้ี ขอ้สมมติ
ท่ีส าคญัอ่ืนๆ ท่ีใชใ้นการค านวณ ไดแ้ก่ ประมาณการรายไดใ้นอนาคตและอตัราคิดลด 
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ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือ 
 

กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือประมาณ 2.50 ลา้นบาท โดยไดร้วมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารใน 
งบก าไรขาดทุนรวมของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีเกิดรายการ 
 

6 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 10 และ 11 บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทั ในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี  
 

ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง 
/สัญชำติ 

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษัทใหญ่   
บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น   
บริษทั บางจาก รีเทล จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ 
บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทมีดงัต่อไปน้ี 
 

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

      การเงินถวัเฉล่ียของบริษทั 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  สรุปไดด้งัน้ี    
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่         
รายไดอ่ื้น -  21  -  21 
ค่าจา้งบริหารงาน* 32,346  22,110  32,346  22,110 
ค่าเช่า -  6,983  -  6,983 
เงินปันผลจ่าย 448,000  896,000  448,000  896,000 
ดอกเบ้ียจ่าย 3,757  -  3,757  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3,311  4,378  3,311  4,378 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยอ่ื์น -  41,850  -  41,850 
        
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  44,451  42,000 
รายไดอ่ื้น -  -  34,701  - 
ค่าจา้งบริหารงาน -  -  2,400  3,276 
ดอกเบ้ียรับ -  -  253,765  110,154 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  4,884  2,746 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยอ่ื์น -  -  -  15,450 
        
บริษัทย่อยทำงอ้อม        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  11,148  - 
ดอกเบ้ียรับ -  -  119,809  90,329 
        
บริษัทร่วมทำงอ้อม        
ดอกเบ้ียรับ 9,846  1,813  9,846  1,813 
        
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน        
รายไดจ้ากการขายและบริการ 7,898  1,118  7,898  1,118 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 102  161  102  161 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ*        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 102,024  88,869  87,093  76,037 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,411  3,305  1,568  2,462 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -  460  -  460 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 104,435  92,634  88,661  78,959 
 

* ผลประโยชน์ระยะสั้นของค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคัญเป็นส่วนหน่ึงของค่าจ้างบริหารงานท่ีบริษทัจ่ายให้กับ 
   บริษทัใหญ่ซ่ึงเป็นไปตามสัญญาจา้งบริหารงาน 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม มีดงัน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีการค้า        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 889  778  889  778 
        

ลูกหน้ีอื่น  
ส่วนที่หมุนเวียน        

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

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีอื่น        
บริษทัใหญ่ -  5,811  -  5,811 
บริษทัยอ่ย -  -  315,801  146,100 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม -  -  206,842  134,549 
บริษทัร่วมทางออ้ม -  26  -  26 
รวม -  5,837  522,643  286,486 

 -  29,454  522,643  291,486 

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        

บริษทัยอ่ย -  -  36,023  26,824 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม -  -  282,132  189,762 
บริษทัร่วม 11,284  1,813  11,284  1,813 
รวม 11,284  1,813  329,439  218,399 
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 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 
เงินให้กู้ยืม 

 
 

31 ธนัวาคม 

  
 

1 มกราคม 

 

เพ่ิมขึ้น 

 

ลดลง 

 ผลกระทบ
จากอตัรา
แลกเปลี่ยน 

  
 

31 ธนัวาคม 

 

1 มกราคม 

 

เพ่ิมขึ้น 

 

ลดลง 

 ผลกระทบ 
จากอตัรา 
แลกเปลี่ยน 

  
 

31 ธนัวาคม  
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2563                         
บริษทัยอ่ย    2.88 - 4.50  -  -  -  -  -  6,347,500  5,954,332  (6,879,235)  17,578  5,440,175 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม 1.52 - 3.00  -  -  -  -  -  3,533,706  1,304,276  -  242,638  5,080,620 
บริษทัร่วม 4.71  151,983  107,170  -  (3,915)  255,238  151,983  107,170  -  (3,915)  255,238 
รวม   151,983  107,170  -  (3,915)  255,238  10,033,189  7,365,778  (6,879,235)  256,301  10,776,033 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนด  
          ช าระภายในหน่ึงปี 

   
- 

        
- 

  
(2,035,604) 

        
(2,094,306) 

       เงินให้กูยื้มระยะสั้น   -        -  -        (438,000) 
       ค่าเผื่อผลขาดทุนจาก  
         การดอ้ยค่า 

   
- 

        
(7,139) 

  
- 

        
(48,586) 

สุทธ ิ   151,983        248,099  7,997,585        8,195,141 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 
เงินให้กู้ยืม 

 
 

31 ธนัวาคม 

  
 

1 มกราคม 

 

เพ่ิมขึ้น 

 

ลดลง 

 ผลกระทบ
จากอตัรา
แลกเปลี่ยน 

  
 

31ธนัวาคม 

 

1 มกราคม 

 

เพ่ิมขึ้น 

 

ลดลง 

 ผลกระทบ 
จากอตัรา 
แลกเปลี่ยน 

  
 

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

   
- 

        
- 

  
(1,240,138) 

        
(2,035,604) 

       เงินให้กูยื้มระยะสั้น   -        -  (255,000)        - 
สุทธ ิ   -        151,983  3,883,174        7,997,585 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น  
บริษทัใหญ่ 9,740  9,040  9,740  9,040 
บริษทัยอ่ย -  -  2,427  - 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม -  -  21  - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 87  -  87  - 
รวม 9,827  9,040  12,275  9,040 

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 
เงินกู้ยืม 

 
 

31 ธนัวาคม 

  
 

1 มกราคม 

 

เพ่ิมขึ้น 

 

ลดลง 

 ผลกระทบ
จากอตัรา
แลกเปลี่ยน 

  
 

31 ธนัวาคม 

 

1 มกราคม 

 

เพ่ิมขึ้น 

 

ลดลง 

 ผลกระทบ 
จากอตัรา 
แลกเปลี่ยน 

  
 

31 ธนัวาคม  
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2563                         

เงินกู้ยืมระยะยาว                         
บริษทัยอ่ย    2.00  -  -  -  -  -  -  249,000  -  -  249,000            
รวม   -  -  -  -  -  -  249,000  -  -  249,000 

2562                         

เงินกู้ยืมระยะส้ัน                         
บริษทัยอ่ย    2.57  -  -  -  -  -  500,000  -  (500,000)  -  - 
รวม   -  -  -  -  -  500,000  -  (500,000)  -  - 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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สัญญาส าคัญที่ท ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

สัญญาส าคญัท่ีท ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี    
 

สัญญาเช่าที่ดิน 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดินจากบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เพื่อใชเ้ป็นท่ีตั้งของโครงการโซลาร์
ฟาร์ม บางปะอิน 38 MW และเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2558 
ถึง 30 พฤศจิกายน 2580 รวมระยะเวลา 22 ปี อตัราค่าเช่าเป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา 
 

บริษทัได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินเพิ่มจากบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เพื่อวตัถุประสงค์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยสัญญามีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 
พฤศจิกายน 2580 รวมระยะเวลา 21 ปี 2 เดือน อตัราค่าเช่าเป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา 
 

สัญญาจ้างบริหารงานและบริการด้านสารสนเทศ 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาจา้งบริหารงานกบับริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยบริษทัใหญ่มีหน้าท่ีจดัหา
พนกังานและจดัการดา้นระบบงานสารสนเทศ เพื่อบริหารงานทัว่ไปและงานบริการดา้นสารสนเทศให้เป็นไปตาม
ระบบและใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามท่ีบริษทัก าหนด 
 

สัญญาจ้างบริหารงานและด าเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาจา้งบริหารงานและด าเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย์กบับริษทัย่อยแห่ง
หน่ึง โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีหนา้ท่ีจดัหาพนกังานบริหารงานและอุปกรณ์ทัว่ไป เพื่อใหก้ารผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังาน
แสงอาทิตยเ์ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  
 

สัญญาให้บริการบริหารงาน 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาให้บริการบริหารงานกบักลุ่มบริษทัยอ่ยในประเทศไทย โดยบริษทัมีหน้าท่ีให้บริการบริหารงาน
ทัว่ไปใหเ้ป็นไปตามระบบและใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามท่ีบริษทัก าหนด  

  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบับริษทั บาง
จากไบโอฟูเอล จ ากดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยสัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 จนถึง
วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2566 รวมระยะเวลา 5 ปี และตกลงให้ต่ออายุสัญญาฉบบัน้ีออกไปโดยอตัโนมติัคราวละ 5 ปี 
รวมระยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน 25 ปี จากวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์อตัราค่าไฟฟ้าเป็นไปตามท่ีก าหนดใน
สัญญา 
 

สัญญาเงินกู้ยืม 
 

บริษทัไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินโดยไม่มีหลกัประกนัหลายฉบบัเพื่อวตัถุประสงคใ์ชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการจาก
บริษทัย่อยของบริษทัหลายแห่ง เงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืน อตัราดอกเบ้ียและเง่ือนไขตามขอ้ก าหนดใน
สัญญา โดยบริษทัมียอดเงินกูย้มืคงเหลือเป็นจ านวน 249 ลา้นบาท 
 

  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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สัญญาให้กู้ยืมเงิน 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาเงินให้กูย้ืมเพื่อวตัถุประสงค์ในการซ้ือและลงทุนในธุรกิจของกลุ่มบริษทัโดยไม่มีหลกัประกนั
กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหลายแห่ง  เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีก าหนดช าระคืน อัตราดอกเบ้ียและเง่ือนไขตาม
ขอ้ก าหนดในสัญญา โดยบริษทัมียอดเงินใหกู้ย้มืคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

   
ยอดเงินใหกู้ย้ืมคงเหลือ  

 สกุลเงิน (ล้านบาท) 
   

บริษัทย่อย   
บริษทั บีซีพีจี อินโดไชน่า จ ากดั บาท 3,243 
บริษทั บีเอสอี เพาเวอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บาท 1,146 
BCPG Investment Holdings Pte. Ltd เยน 252 
BCPG Investment Holdings Pte. Ltd เหรียญสหรัฐฯ 799 
บริษัทย่อยทำงอ้อม   
BSE Energy Holdings Pte. Ltd. เยน 1,322 
BCPG Japan Corporation  เยน 1,862 

Huang Ming Japan Company Limited เยน 588 

Greenergy Holdings Pte. Ltd.  เยน 1,308 
บริษัทร่วม   
Impact Energy Asia Development Limited เหรียญสหรัฐฯ 255 
 

สัญญาค ้าประกัน 
 

บริษัทได้ท าสัญญาให้การค ้ าประกันกับ BCPG Engineering Company ตามเง่ือนไขสัญญาการปฏิบัติงานและ 
การบ ารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ท่ี BCPG Engineering Company มีกับ Tarumizu Solar 
Solutions Godo Kaisha ในกรณีท่ี BCPG Engineering Company ท าให้เกิดความเสียหายต่อสินทรัพยใ์นโรงไฟฟ้า
ของ Tarumizu Solar Solutions Godo Kaisha และไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายดงักล่าวได ้สัญญาค ้าประกนัดงักล่าว
มีวงเงินค ้าประกนัรายปี ปีละ 28.02 ลา้นเยน และมีภาระการค ้าประกนัผูกพนัตลอดอายุสัญญาการปฏิบติังานและ
การบ ารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยเ์ท่ากับ 280.20 ล้านเยน ทั้งน้ีเง่ือนไขในสัญญากู้ยืมเงิน
ระหวา่ง Tarumizu Solar Solutions Godo Kaisha กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่ นก าหนดใหบ้ริษทัใหญ่
มีหนา้ท่ีค ้าประกนัค่าความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 

  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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บริษทัไดท้ าสัญญาให้การค ้าประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินแก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึง ในวงเงินไม่เกิน 172 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินดงักล่าวมียอดคงเหลือ 165.58 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ โดยมีเง่ือนไขในการทยอยช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียภายในปี 2573   
 

7 สินทรัพย์และหนีสิ้นทำงกำรเงิน 
 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงัน้ี 
  งบกำรเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563 

มูลค่ายติุธรรม  
- ใชก้ารบญัชี
ป้องกนั 
ความเส่ียง  

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ  
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 

 

รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  11,138,258  11,138,258 
ลูกหน้ีการคา้ -  -  1,219,205  1,219,205 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น -  -  66,582  66,582 
เงินฝากระยะส้ันกบัสถาบนัการเงิน -  -  4,597  4,597 
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน -  -  11,284  11,284 
เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  248,099  248,099 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น -  -  322,175  322,175 
 -  -  13,010,200  13,010,200 
        

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เงินกูย้ืมจากจากสถาบนัการเงิน -  -  26,667,715  26,667,715 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น -  -  539,512  539,512 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  -  393,574  393,574 
หน้ีสินอนุพนัธ์ทางการเงิน 113,711   344  -  114,055 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  -  153,581  153,581 
 113,711  344  27,754,382  27,868,437 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563 

มูลค่ายติุธรรม  
- ใชก้ารบญัชี
ป้องกนั 
ความเส่ียง  

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ  
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 

 

รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  8,480,467  8,480,467 
ลูกหน้ีการคา้ -  -  126,525  126,525 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น -  -  542,634  542,634 
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน -  -  329,439  329,439 
เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  10,727,447  10,727,447 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น -  -  12,628  12,628 
 -  -  20,219,140  20,219,140 

        
หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เงินกูย้ืมจากจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  249,000  249,000 
เงินกูย้ืมจากจากสถาบนัการเงิน -  -  19,169,222  19,169,222 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น -  -  140,172  140,172 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  -  136,972  136,972 
หน้ีสินอนุพนัธ์ทางการเงิน 57,482  -  -  57,482 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  -  2,497  2,497 
 57,482  -  19,697,863  19,755,345 
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8 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 1  7  -  - 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 607,757  183,252  1,574  900 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 10,530,500  1,261,933  8,478,893  263,343 
รวม 11,138,258  1,445,192  8,480,467  264,243 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยและบริษทัย่อยทางออ้มมีเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากัดในการเบิกใช้
จ านวน 763.91 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 259.11 ล้านบาท) จากการท าสัญญากูย้มืเงินระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน
หลายแห่งซ่ึงมีขอ้ก าหนดให้บริษทัยอ่ยและบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวตอ้งท าการขออนุญาตสถาบนัการเงินในการ
เบิกใชเ้งินฝากท่ีมีขอ้จ ากดั (ดูหมายเหตุ 18) 
 

9 ลูกหนีอ่ื้น 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน         

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 6 -  29,454  522,643  291,486 
         

กิจกำรอ่ืน         
ลูกหน้ีอ่ืน  636  49,328  535  - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  1,370  70  1,251  32 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  64,297  36,867  11,018  15,381 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร  43,614  42,860  1,359  5,673 
อ่ืน ๆ  20,962  10,276  16,768  1,855 
รวม  130,879  168,855  553,574  314,427 
         

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน         

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 6 11,284  1,813  329,439  218,399 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2563  2562 

    (ปรับปรุงใหม่) 

  (พันบาท) 

บริษัทย่อย     
ณ วันที่ 1 มกรำคม - ตำมที่รำยงำนในปีก่อน  6,232,295  6,589,795 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3    
- การเปล่ียนนโยบายการบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
1,058,117 

  
1,282,989 

- การจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงินของบริษทัย่อย  (53,999)  - 
ณ วันที่ 1 มกรำคม - ปรับปรุงใหม่  7,236,413  7,872,784 
ลงทุนเพิ่ม  1,047,107  135,000        
ก าไรจากการเปล่ียนสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อย  -  54 
ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัยอ่ย  1,512,367  1,523,594 
เงินปันผลรับ  (1,547,770)  (1,622,362) 
การตดัรายการก าไรจากการขายสินทรัพยร์ะหวา่งกนั  (4,730)  - 
การลดทุนของบริษทัยอ่ย  -  (492,500) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัยอ่ย  (3,565)  - 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน  (108,037)  (126,158) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม  8,131,785  7,290,412 
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เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม มีดงัน้ี 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

 
ราคาทุน 

 
มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย 
 

เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

  2563 2562 2563 2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
             (ปรับปรุงใหม่)     
  (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษัทย่อย                  
บริษทั บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 100 100 1,800,000 1,800,000  1,930,500  1,930,500  1,989,525  1,988,182  579,600  612,000 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 100 100 1,400,000 1,400,000  1,429,785  1,429,785  813,988  1,075,465  348,600  368,200 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชยัภูมิ1) จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 100 100 585,000 585,000  600,545  600,545  661,930  651,826  157,170  164,190 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย)์ จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 100 100 626,650 626,650  642,713  642,713  628,113  646,135  155,908  164,213 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย1์) จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 100 100 634,950 634,950  651,225  651,225  709,892  699,410  148,792  156,060 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 100 100 570,000 570,000  586,069  586,069  646,417  636,526  157,700  157,700 
BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น 100 100 - -  -  -  1,233,036  1,212,619  -  - 
บริษทั ไทยดิจิทลัเอนเนอร์ย่ีเดเวลอปเมน้ท ์จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น 75 75 200,000 200,000  149,999  149,999  142,191  147,082  -  - 
บริษทั บีซีพีจี อินโดไชน่า จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น 100 100 1,020,000 5,000  1,020,000  5,000  1,038,998   (10,519)  -  - 
บริษทั ลมลิกอร์ จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานลม 100 100 250,000 250,000  236,459  236,459  224,568  243,686  -  - 
บริษทั บีเอสอี เพาเวอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น 100 - 1,000 -  1,000  -  12,846  -  -  - 
 
บริษทั ประทุมวนัสมาร์ทดิสทริคทคู์ลลิ่ง จ ากดั 

ติดตั้งและบริหารจดัการระบบ
ผลิตความเยน็ 

 
60 

 
- 

 
50,000 - 

  
31,107 

 
- 

  
30,281 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม       7,279,402  6,232,295  8,131,785  7,290,412  1,547,770  1,622,363 

 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 
บริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้ BCPG Investment Holding Pte. Ltd. ซ่ึงด าเนินธุรกิจในประเทศสิงคโปร์
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บริษทัท่ีอยูภ่ายใตบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัที่รวมอยูใ่นก ารจดัท าขอ้มูลท างบการเงินรวม มีดงัน้ี 
 

 
ช่ือกิจการ 

 
ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศท่ีจดัตั้ง /
สัญชาติ 

สัดส่วนความเป็น
เจา้ของ 

   2563 2562 
   (ร้อยละ) 

ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยของบริษทั     
BSE Energy Holdings Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน สิงคโปร์ 100 100 
BCPG Japan Corporation  ด าเนินธุรกิจพฒันาโครงการ บริหารจดัการก่อสร้าง 

และด าเนินการ รวมถึงบริหารเงินลงทุนใน 
โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่ น 

ญี่ปุ่ น 100 100 

Greenergy Holdings Pte. Ltd.  ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศ 
ญี่ปุ่ นในฐานะนกัลงทุนทีเค 

สิงคโปร์ 100 100 

Greenergy Power Pte. Ltd. ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศ 
ญี่ปุ่ นในฐานะนกัลงทุนทีเค 

สิงคโปร์ 100 100 

Tarumizu Solar Solutions Godo Kaisha บริหารจดัการและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังาน 
แสงอาทิตยใ์นฐานะบริษทับริหารสินทรัพย ์

ญี่ปุ่ น 51 51 

Nakatsugawa PV Godo Kaisha โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ญี่ปุ่ น -(1) -(1) 

Godo Kaisha Inti  เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ญี่ปุ่ น 100 100 
Takamori PV Godo Kaisha โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ญี่ปุ่ น -(1) -(1) 

Nojiri PV Godo Kaisha โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ญี่ปุ่ น -(1) -(1) 

Godo Kaisha Aten  เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ญี่ปุ่ น 100 100 
Nikaho PV Godo Kaisha เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ญี่ปุ่ น 100 100 
Gotenba 2 PV Godo Kaisha ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ญี่ปุ่ น 100 100 
Kichisawa PV Godo Kaisha 
   (เดิมช่ือ Godo Kaisha Horus) 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
ท่ีอยูร่ะหว่างการพฒันา 

ญี่ปุ่ น -(1) 100 

Yabuki PV Godo Kaisha โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
ท่ีอยูร่ะหว่างการพฒันา 

ญี่ปุ่ น -(1) 100 

Komagane PV Godo Kaisha โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
ท่ีอยูร่ะหว่างการพฒันา 

ญี่ปุ่ น -(1) 100 

Godo Kaisha Helios  เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ญี่ปุ่ น 100 100 
Godo Kaisha Lugh  เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ญี่ปุ่ น 100 100 
Godo Kaisha Phoenix  ถอืท่ีดินของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

ท่ีอยูร่ะหว่างการพฒันาท่ีประเทศญี่ปุ่ น 
ญี่ปุ่ น 100 100 

Gotenba 1 PV Godo Kaisha โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ญี่ปุ่ น 100 100 
Komagane Land Lease Godo Kaisha ถือท่ีดินของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

ท่ีอยูร่ะหว่างการพฒันาท่ีประเทศญี่ปุ่ น 
ญี่ปุ่ น 100 100 

Nagi PV Godo Kaisha เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ญี่ปุ่ น 100 100 
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ช่ือกิจการ 

 
ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศท่ีจดัตั้ง /
สัญชาติ 

สัดส่วนความเป็น
เจา้ของ 

   2563 2562 
   (ร้อยละ) 

ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ) 
  Godo Kaisha Natosi  เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ญี่ปุ่ น 100 100 

Godo Kaisha Amaterasu  เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ญี่ปุ่ น 100 100 
Godo Kaisha Mithra  เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ญี่ปุ่ น 100 100 
Godo Kaisha Sol  เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ญี่ปุ่ น 100 100 
Godo Kaisha Saule  เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ญี่ปุ่ น 100 100 
Godo Kaisha Shamash  เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ญี่ปุ่ น 100 100 
Godo Kaisha Pusan เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ญี่ปุ่ น 100 100 
Godo Kaisha Apolo เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ญี่ปุ่ น 100 100 
Godo Kaisha Surya เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ญี่ปุ่ น 100 100 
Nagi Land Lease Godo Kaisha เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ญี่ปุ่ น 100 100 
Godo Kaisha Rangi เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ญี่ปุ่ น 100 100 
Godo Kaisha Dazbog เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ญี่ปุ่ น 100 100 
Godo Kaisha Narang เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ญี่ปุ่ น 100 100 
Godo Kaisha Malina เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ญี่ปุ่ น 100 100 
Godo Kaisha Legba  เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ญี่ปุ่ น 100 100 
J2 Investor Godo Kaisha ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศ ญี่ปุ่ นใน

ฐานะนกัลงทุนทีเค 
ญี่ปุ่ น 100 100 

J1 Investor Godo Kaisha ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศ ญี่ปุ่ นใน
ฐานะนกัลงทุนทีเค 

ญี่ปุ่ น 100 100 

BCPG Engineering Company ด าเนินธุรกิจเป็นผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) 
และให้บริการและซ่อมบ ารุง (O&M) โรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์

ญี่ปุ่ น 100 100 

Godo Kaisha Tarumi Takatoge โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ญี่ปุ่ น -(1) -(1) 

Huang Ming Japan Company Limited ถือท่ีดินของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
ท่ีอยูร่ะหว่างการพฒันาท่ีประเทศญี่ปุ่ น 

ญี่ปุ่ น 100 100 

BCPG Wind Cooperatief U.A. ลงทุนในบริษทัอ่ืน เนเธอร์แลนด ์ 100 100 
Nam San 3A Power Sole Co., Ltd. โรงไฟฟ้าพลงังานน ้ า ลาว 100 100 
Nam San 3B Power Sole Co., Ltd. โรงไฟฟ้าพลงังานน ้ า ลาว 100 - 
บริษทั อาร์พีวี พลงังาน จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ไทย 99.99 - 
บริษทั เจเคอาร์ พลงังาน จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ไทย 99.99 - 
บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 99.99 - 
บริษทั ลพบุรี โซล่า จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ไทย 99.99 - 
บริษทั ปราจีน โซล่า จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ไทย 99.99 - 

(1) ลงทุนในฐานะนกัลงทุนทีเค ภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค  

  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

79 

เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั บีซีพีจี อินโดไชน่า จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ
บริษัท มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 1,000 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 20 ล้านบาท เป็นทุน 
จดทะเบียนใหม่ 1,020 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 10 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเ ม่ือ 
วนัท่ี 23 มิถุนายน 2563 บริษทัไดช้ าระค่าหุ้นเต็มจ านวน ประกอบดว้ยหุ้นท่ีบริษทัย่อยยงัเรียกช าระไม่ครบจ านวน
เงิน 15 ล้านบาท (ร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนเดิม) และหุ้นเพิ่มทุนจ านวนเงิน 1,000 ล้านบาท ทั้งน้ี สัดส่วน 
การลงทุนในบริษทัยอ่ยยงัคงเป็นร้อยละ 100 
 

เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2563 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั บีเอสอี เพาเวอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของบริษทั โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 1 ลา้นบาท เพื่อวตัถุประสงคใ์นการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยข์นาดก าลงัการผลิตตามสัญญาซ้ือขายไฟรวม 20 เมกะวตัต์ โดยการซ้ือหุ้นร้อยละ 99.99 ของ
บริษัท อาร์พีวี พลังงาน จ ากัด จากบริษัท อีเทอร์นิต้ี พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 ตาม
รายละเอียดท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 5 
 

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ประทุมวนัสมาร์ทดิสทริคทค์ูลล่ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ของบริษทั โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 0.01 ลา้นบาท เพื่อวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจติดตั้งและบริหารจดัการ
ระบบผลิตความเยน็จากส่วนกลางให้แก่อาคารต่างๆ ภายในโครงการเมืองจุฬาฯ อจัฉริยะ (Chula Smart City) ซ่ึงตั้งอยู่
บนพื้นท่ีบริเวณสวนหลวง-สามย่าน ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผู ้
ถือหุ้นของบริษทั ประทุมวนัสมาร์ทดิสทริคทค์ูลล่ิง จ ากดั มีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 49.99 ลา้นบาท เป็นทุน
จดทะเบียนใหม่ 50 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 0.5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท ซ่ึงไดมี้การออกและเรียกช าระ
เตม็จ านวนมูลค่าหุน้แลว้ โดยบริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 60 
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11 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
        (ปรับปรุงใหม่) 

  (พันบาท) 
บริษัทร่วมทำงตรงและทำงอ้อม         
ณ วันที่ 1 มกรำคม - ตำมที่รำยงำน 
ในปีก่อน 

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

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 
นโยบายการบญัชี 

 
3        

- การเปล่ียนนโยบายการบญัชีเงินลงทุนใน  
  บริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
-  -  608,166  284,487 

- การจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงินของ  
  บริษทัร่วม 

 
(39,126)  -  (39,126)  - 

ณ วันที่ 1 มกรำคม - ปรับปรุงใหม่  13,584,642  13,446,573  12,458,236  12,240,912 
เงินปันผลรับ  (37,647)  (24,088)  -  - 
ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วม  270,060  354,659  233,114  328,014 
การลดทุนของบริษทัร่วม  (842,336)  (67,229)  (842,336)  (67,229) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนของ
บริษทัร่วม 

 
56,000  (4,335)  56,313  (4,335) 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจาก 
การแปลงค่างบการเงิน 

 
(1,307,967)  (81,812)  (1,310,443)  - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม  11,722,752  13,623,768  10,594,884  12,497,362 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

งบกำรเงินรวม 
 ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  เงินปันผลรับส าหรับปี 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทร่วมทางตรง                   
Star Energy Group 

Holdings Pte. Ltd. 
โรงไฟฟ้าพลงังาน 
ความร้อนใตพิ้ภพ 33.33 

 
33.33 

 
25,213,740 

 
28,034,913 

 
10,948,896 

 
11,889,196 

 
10,594,884 

 
12,497,362 

 
- 

 
- 

Impact Energy Asia 
Development Limited 

 
โรงไฟฟ้าพลงังานลม 45.00 

 
45.00 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

                     
บริษัทร่วมทางอ้อม                     
PetroWind Energy Inc. โรงไฟฟ้าพลงังานลม 40.00  40.00  894,790  894,790  921,573  921,573  1,127,868  1,126,406  37,647  24,088 
รวม          11,870,469  12,810,769  11,722,752  13,623,768  37,647  24,088 

 
กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  เงินปันผลรับส าหรับปี 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทร่วมทางตรง                    
Star Energy Group 

Holdings Pte. Ltd. 
โรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนใตพิ้ภพ 33.33 

 
33.33 

 
25,213,740 

 
28,034,913 

 
10,948,896 

 
11,889,196 

 
10,594,884 

 
12,497,362 

 
- 

 
- 

Impact Energy Asia 
Development Limited 

 
โรงไฟฟ้าพลงังานลม 45.00 

 
45.00 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

          10,948,896  11,889,196  10,594,884  12,497,362  -  - 

 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
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การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

ในระหวา่งปี 2563 บริษทัร่วม Star Energy Group Holding Pte. Ltd., ไดล้ดทุนจดทะเบียนจากเดิม 834.01 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ เป็น 750.08 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยบริษทัร่วมไดช้ าระคืนค่าหุ้นจากการลดทุนจ านวน 83.93 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บช าระคืนค่าหุ้นในส่วนท่ีเป็นของบริษทั ร้อยละ 33.33 คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 27.97 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 842.34 ลา้นบาท) 

 

กำรทดสอบกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทร่วม Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม Star Energy Group Holding Pte. Ltd., ซ่ึงมีค่าความนิยม
บนัทึกรวมอยู่ เป็นมูลค่าจากการใช้ ซ่ึงวดัมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองของโรงไฟฟ้าในประเทศอินโดนิเซีย 

 

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

 

สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการมูลค่าจากการใชมี้ดงัน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด - โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนใตพ้ิภพ 6.7-7.6  7.1-7.6 

 

อตัราคิดลดท่ีใชเ้ป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของตน้ทุนทางการเงินหลงัภาษี โดยอตัราคิดลดในส่วนของทุนอา้งอิง
จากอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวของสหรัฐอเมริกา เป็นตัวก าหนดอัตราผลตอบแทนท่ีปราศจาก 
ความเส่ียง (Risk Free Rate)  ปรับปรุงดว้ยความเส่ียงส่วนเพิ่มท่ีสะทอ้นการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงของการลงทุนใน
ตราสารทุนทัว่ไปและความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน โดยอา้งอิงตามหลกัการพื้นฐานของทฤษฏีแบบจ าลอง Capital 
Asset Pricing Model (CAPM)  

 

ประมาณการรายได้ 
 

ประมาณการรายไดร้วมทั้งหมดส าหรับสินทรัพยโ์รงไฟฟ้าไดถู้กก าหนดขึ้นตามขอ้ก าหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
สัญญาสัมปทานท่ีได้รับ และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้สมมติประกอบด้วย อตัราค่าไฟฟ้าและอัตราค่าไอน ้ าจาก
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน ปริมาณการผลิต ปริมาณการรับซ้ือตามสัญญาซ้ือขายไฟ อตัราแลกเปล่ียน อตัราเงินเฟ้อ
และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง    
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การทดสอบการดอ้ยค่าไดถู้กจดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทั  โดยประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงโดย
อาศยัขอ้มูลจากขอ้มูลในอดีต แหล่งภายนอก ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งประกอบกบัประมาณการของผูบ้ริหารโครงการ
และแผนธุรกิจระยะยาว ผูบ้ริหารของบริษทัได้ทดสอบความอ่อนไหวของขอ้มูลโดยเป็นการเปล่ียนอตัราคิดลด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 - 0.7 ไม่พบว่ามีการดอ้ยค่าเกิดขึ้นส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม Star Energy Group Holdings 
Pte. Ltd.   
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของบริษทัร่วม ปรับปรุงดว้ยการปรับ
มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงิน
โดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการเหล่าน้ี 
 

 

PetroWind Energy Inc. 
 Star Energy Group Holdings 

Pte. Ltd. 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม         
งบก ำไรขำดทุน        
รายได ้ 512,348  488,568  16,295,162  15,860,072 
ก าไรสุทธิ 173,110  146,694  3,713,743  3,860,769 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน (783)  -  321,383  (484,583) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100) 172,327  146,694  4,035,126  3,376,186 
หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านวจควบคุมใน 
       บริษทัร่วม -  -  (1,832,547)  (1,519,161) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของ 
บริษัทร่วม 172,327  146,694  2,202,579  1,857,025 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็น 
   ของกลุ่มบริษทั 68,931  58,677  734,119  618,946 
ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม และความแตกต่างของ
นโยบายการบญัชี (32,298)  (32,032)  (444,692)  (295,267) 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็น 
   ของกลุ่มบริษัท 36,633  26,645  289,427  323,679 
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PetroWind Energy Inc. 
 Star Energy Group Holdings 

Pte. Ltd. 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  
งบแสดงฐำนะกำรเงิน        
สินทรัพยห์มุนเวียน 464,441  467,272  13,158,172  9,028,861 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,182,993  2,146,855   87,014,415  88,281,504 
หน้ีสินหมุนเวียน (216,899)  (275,421)  (4,019,415)  (4,835,103) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  (1,111,063)  (1,193,826)   (70,874,009)  (66,143,372) 
สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100) 1,319,472  1,144,880  25,279,163  26,331,890 
หัก  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมใน 
          บริษทัร่วม -  - 

 
(14,153,241) 

 
(13,314,710) 

สินทรัพยสุ์ทธิ (ส่วนท่ีเป็นของบริษทัร่วม) 1,319,472  1,144,880   11,125,922  13,017,180 
สินทรัพยสุ์ทธิส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั 527,789  457,952  3,708,270  4,338,626 
ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม ความแตกต่างของ  
   นโยบายบญัชี และคา่ความนิยม 600,079  668,454 

 
6,886,614 

 
8,158,736 

มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,127,868  1,126,406  10,594,884  12,497,362 
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12 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 งบกำรเงินรวม 

 
 
 

ท่ีดิน 
 

 
 

อาคาร 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน
และระบบ

สาธารณูปโภค 

  
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ ์
 

 
เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

 
 
 
ยานพาหนะ 

 
 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน                
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 798,081  239,025  1,192,828  11,269,129  188,533  22,488  1,620,197  15,330,281 
เพ่ิมขึ้น 8,860  38,705  -  740  6,518  4,010  1,451,905  1,510,738 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 5) -  3,198  -  5,450  122  -  -  8,770 
โอน 3,866  51,148  25,529  639,828  43,770  -  (764,244)  (103) 
จ าหน่าย -  -  -  (2,383)  (403)  (5,150)  -  (7,936) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (22,187)  (304)  (2,399)  (71,807)  (557)  (106)  (101,507)  (198,867) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
และ 1 มกรำคม 2563 788,620 

 
331,772 

 
1,215,958 

  
11,840,957 

 
237,983 

  
21,242 

  
2,206,351  16,642,883 

เพ่ิมขึ้น 4,353  -  530  2,258  3,298  900  1,128,089  1,139,428 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 5) 86,973  9,349  14,619  255,504  271  -  -  366,716 
โอน -  851  42,771  73,303  54  -  (116,979)  - 
จดัประเภทรายการใหม่ -  -  -  -  -  -  (18,163)  (18,163) 
จ าหน่าย -  -  -  (2,101)  -  (1,473)  (24)  (3,598) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน 19,314  198  2,062  60,992  570  91  102,393  185,620 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 899,260  342,170  1,275,940  12,230,913  242,176  20,760  3,301,667  18,312,886 
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 งบกำรเงินรวม 

 
ท่ีดิน  อาคาร  

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน
และระบบ

สาธารณูปโภค  
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์  
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

งานระหว่าง
ก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -  40,599  222,886  1,978,146  128,619  14,682  -  2,384,932 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  13,330  55,136  514,139  15,695  2,976  -  601,276 
จ าหน่าย -  -  -  (634)  (403)  (5,150)  -  (6,187) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน -  (23)  (879)  (11,179)  (589)  (49)  -  (12,719) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 
และ 1 มกรำคม 2563 

 
- 

  
53,906  

 
277,143 

  
2,480,472 

 
143,322 

  
12,459 

  
-  2,967,302 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  16,411  59,706  572,885  14,811  3,468  -  667,281 
จ าหน่าย -  -  -  -  -  (1,473)  -  (1,473) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน -  14  821  10,554  517  48  -  11,954 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563 -  70,331  337,670  3,063,911  158,650  14,502  -  3,645,064 
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 งบกำรเงินรวม 

 
ท่ีดิน  อาคาร  

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน
และระบบ

สาธารณูปโภค  
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์  
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

งานระหว่าง
ก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 798,081  198,426  969,942  9,290,983  59,914  7,806  1,620,197  12,945,349 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562                    
    และ 1 มกรำคม 2563 788,620  277,866  938,815  9,360,485  94,661  8,783  2,206,351  13,675,581 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563 899,260  271,839  938,270  9,167,002  83,526  6,258  3,301,667  14,667,822 

 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงท่ีดินและก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าท่ีไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัมีจ านวน 1.49 ลา้นบาท  (2562:ไม่มี)  
 
การค ้าประกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาจ านองท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์กบัสถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินเหล่านั้น
เป็นจ านวน 10,161.10 ลา้นบาท (2562: 9,721.77 ล้านบาท) (ดูหมายเหตุ 18)   
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 
 

ท่ีดิน 
 

 
 

อาคาร 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน
และระบบ

สาธารณูปโภค 

  
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 
 

 
เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

 
 
 

ยานพาหนะ 
 

 
งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -  32,061  271,278  3,330,963  44,465  4,605  20,918  3,704,290 
เพ่ิมขึ้น -  38,705  -  117  3,842  -  172,148  214,812 
โอน -  -  2,464  63,470  120  -  (66,054)  - 
จ าหน่าย -  -  -  -  -  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ  
   1 มกรำคม 2563 - 

 
70,766 

 
273,742 

  
3,394,550 

 
48,427 

  
4,605 

  
127,012  3,919,102 

เพ่ิมขึ้น -  -  -  83  1,496  -  67,325  68,904 
โอน -  -  2,426  70,092  -  -  (72,518)  - 
จ าหน่าย -  -  -  (108)  -  -  (75,964)  (76,072) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563 -  70,766  276,168  3,464,617  49,923  4,605  45,855  3,911,934 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 
 

ท่ีดิน 
 

 
 

อาคาร 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน
และระบบ

สาธารณูปโภค 

  
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ ์
 

 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 

 
 
 

ยานพาหนะ 
 

 
งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม                
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 -  2,798  35,404  454,476  14,388  2,235  -  509,301 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  4,420  14,199  159,821  8,594  894  -  187,928 
จ าหน่าย -  -  -  -  -  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 

1 มกรำคม 2563 - 
 

7,218 
 

49,603 
  

614,297 
 

22,982 
  

3,129 
  

-  697,229 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี   5,216  14,432  162,587  8,144  894  -  191,273 
จ าหน่าย -  -  -  -  -  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 -  12,434  64,035  776,884  31,126  4,023  -  888,502 
                
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 -  29,263  235,874  2,876,487  30,077  2,370  20,918  3,194,989 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ      

1 มกรำคม 2563 -  63,548  224,139  2,780,253  25,445  1,476  127,012  3,221,873 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 -  58,332  212,133  2,687,733  18,797  582  45,855  3,023,432 

 

การค ้าประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาจ านองอาคาร เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์กบัสถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินเหล่านั้นเป็นจ านวน 2,665.78 
ลา้นบาท (2562: 2,738.37 ล้านบาท) (ดูหมายเหตุ 18) 
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13 สัญญำเช่ำ 
 

ในฐานะผู้เช่า 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

งบกำรเงินรวม  
 งบกำรเงิน       

เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้    
ท่ีดิน 337,075  97,586 
อาคาร 58,292  39,852 
ยานพาหนะ 1,534  1,534 
รวม 396,901  138,972 

 

ในปี 2563 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 37.38 ลา้นบาท (บริษทั: ไม่มี) 
 

สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่า 
 

สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยบ์างสัญญาให้สิทธิกลุ่มบริษทัในการเลือกขยายอายุสัญญาเช่าภายในหน่ึงปีก่อนส้ินสุด
ระยะเวลาเช่าท่ีบอกเลิกไม่ได ้ในทางปฏิบติักลุ่มบริษทัจะพิจารณารวมสิทธิในการขยายอายสุัญญาเช่าส าหรับสัญญา
เช่าใหม่เพื่อให้มีความยดืหยุน่ในการด าเนินงาน สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าเป็นสิทธิท่ีให้กลุ่มบริษทัเป็นผู ้
มีสิทธิเลือกโดยผูใ้ห้เช่าไม่มีสิทธิดงักล่าว กลุ่มบริษทัจะประเมินตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลว่ามีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่  และกลุ่มบริษทัจะทบทวนการประเมินว่ายงัมี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ หากมีเหตุการณ์ส าคญัหรือมี
การเปล่ียนแปลงสถานการณ์อยา่งมีสาระส าคญัซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  
 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

 
งบกำรเงินรวม  

 งบกำรเงิน       
เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 

จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน      
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้    
- ท่ีดิน 12,683  5,769 
- อาคาร 11,098  2,830 
- ยานพาหนะ 1,188  1,188 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 7,610  5,417 
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ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

 
งบกำรเงินรวม  

 งบกำรเงิน       
เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 2,514  597 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 1,957  955 
 

ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทั และบริษทั มีจ านวน 35.74 ลา้นบาท และ 12.98 
ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

14 ค่ำควำมนิยม 
 

  งบกำรเงินรวม  
 หมายเหตุ 2563  2562 
  (พันบาท) 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  318,354  - 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 5 252,577  324,633 
ผลกระทบจากการปรับปรุงมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 5 (30,749)  - 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน  (13,527)  (6,279) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม    526,655  318,354 
     
มูลค่าสุทธิทางบัญชี     
ณ วันที่ 31 ธันวำคม   526,655  318,354 
 

การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยม 
 

หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด มีดงัต่อไปน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม 
  2563 
  (พันบาท) 
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด 1 - บริษทัยอ่ย Nam San 3A Power Sole Co., Ltd.  286,906 
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด 2 - บริษทัยอ่ย Nam San 3B Power Sole Co., Ltd.  239,749 
รวม  526,655 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

93 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีเก่ียวขอ้งกับค่าความนิยมประเมินมาจาก 
วิธีคิดลดกระแสเงินสดท่ีในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการอา้งอิงจากสัญญา
สัมปทาน สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ประมาณการปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีจะสามารถผลิตไดใ้นอนาคต โดยอา้งอิงขอ้มูล
ท่ีเกิดขึ้นในอดีต ประกอบกบัใชแ้หล่งขอ้มูลภายนอก เช่น อตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียน เป็นตน้  

  
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 1 หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 2 

อตัราเงินเฟ้อ (ร้อยละ) 2.5 2.5 
อตัราคิดลด (ร้อยละ) 8.5 8.5 

 

อตัราคิดลดท่ีใช้เป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของต้นทุนทางการเงินหลงัภาษี โดยอตัราคิดลดในส่วนของทุน
อา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาวของสหรัฐอเมริกา เป็นตวัก าหนดอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจาก
ความเส่ียง (Risk Free Rate)  ปรับปรุงดว้ยความเส่ียงส่วนเพิ่มท่ีสะทอ้นการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงของการลงทุน
ในตราสารทุนทัว่ไปและความเส่ียงของประเทศคู่สัญญาซ้ือขายไฟ โดยอา้งอิงตามหลกัการพื้นฐานของทฤษฏี
แบบจ าลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM)  
 

ประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของแต่ละหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี
ของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด ดงันั้นจึงไม่มีการบนัทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563  
 

ผูบ้ริหารของบริษทัไดท้ดสอบความอ่อนไหวของขอ้มูลโดยเป็นการเปล่ียนอตัราคิดลดหรืออตัราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.5 ไม่พบวา่มีการดอ้ยค่าเกิดขึ้นส าหรับค่าความนิยมดงักล่าว 

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

94 

15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
  งบกำรเงินรวม 
  

 
หมายเหตุ 

ลิขสิทธ์ิการใชแ้ละ
ตน้ทุนพฒันา

โปรแกรมส าเร็จรูป 

 
สิทธิในการเช่ือมโยง
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

 
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
แบบ Feed-in Tariff 

 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
ภายใตข้อ้ตกลง

สัมปทาน 

 

สิทธิการใชท่ี้ดิน 

 สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนระหว่างการ

พฒันา 

 

รวม 
  (พันบาท) 

ราคาทุน               
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  43,625  57,485  1,434,465  -  22,082  289,738  1,847,395 
เพ่ิมขึ้น  60  8,098  -  -  -  1,186  9,344 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 5 -  -  -  5,196,530  -  -  5,196,530 
โอน  794  -  -  -  -  (794)  - 
จ าหน่าย  -  -  -  -  -  (266)  (266) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน  (246)  (1,991)  (83,932)  (100,504)  -  (16,940)  (203,613) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 

1 มกรำคม 2563 
  

44,233 
 

63,592 
 

1,350,533 
  

5,096,026 
 

22,082 
 

272,924 
 

6,849,390 
เพ่ิมขึ้น  529  -  -  -  -  88,182  88,711 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 5 -  1,109,070  -  3,385,934  -  -  4,495,004 
โอน  3,408  -  -  -  -  (3,408)  - 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน  212  1,649  72,142  (191,720)  -  13,845  (103,872) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  48,382  1,174,311  1,422,675  8,290,240  22,082  371,543  11,329,233 
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  งบกำรเงินรวม 

  ลิขสิทธ์ิการใชแ้ละ
ตน้ทุนพฒันา

โปรแกรมส าเร็จรูป 

 
สิทธิในการเช่ือมโยง
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

 
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
แบบ Feed-in Tariff 

 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
ภายใตข้อ้ตกลง

สัมปทาน 

 

สิทธิการใชท่ี้ดิน 

 สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนระหว่างการ

พฒันา 

 

รวม 
  (พันบาท) 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม               
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  10,839  7,591  63,163  -  225  -  81,818 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  9,133  3,002  22,453  53,501  883  -  88,972 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน  (123)  (343)  (4,398)  (262)  -  -  (5,126) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  
   และ 1 มกรำคม 2563 

  
19,849 

 
10,250 

 
81,218 

  
53,239 

 
1,108 

 
- 

 
165,664 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  9,343  19,313  23,116  333,188  883  -  385,843 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน  118  322  4,134  (13,890)  -  -  (9,316) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  29,310  29,885  108,468  372,537  1,991  -  542,191 
               
มูลค่าสุทธิทางบัญชี               
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562  32,786  49,894  1,371,302  -  21,857  289,738  1,765,577 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ  
    1 มกรำคม 2563 

  
24,384 

 
53,342 

 
1,269,315 

  
5,042,787 

  
20,974 

 
272,924 

 
6,683,726 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  19,072  1,144,426  1,314,207  7,917,703  20,091  371,543  10,787,042 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  ลิขสิทธ์ิการใชแ้ละ

ตน้ทุนพฒันา
โปรแกรม
ส าเร็จรูป 

 สิทธิในการ
เช่ือมโยง
ระบบ

จ าหน่ายไฟฟ้า 

 

สิทธิการใช้
ท่ีดิน 

 สินทรัพยไ์ม่
มีตวัตน

ระหว่างการ
พฒันา 

 

รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  37,646  23,460  22,082  -  83,188 
เพ่ิมขึ้น  59  -  -  1,095  1,154 
โอน  794  -  -  (794)  - 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562  
   และ 1 มกรำคม 2563 

 
38,499 

 
23,460 

 
22,082 

 
301 

 
84,342 

เพ่ิมขึ้น  282  -  -  6,817  7,099 
โอน  3,408  -  -  (3,408)  - 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563  42,189  23,460  22,082  3,710  91,441 
           
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  7,527  2,645  225  -  10,397 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  8,312  1,050  883  -  10,245 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562  
   และ 1 มกรำคม 2563 

 
15,839 

 
3,695 

 
1,108 

 
- 

 
20,642 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  8,468  1,050  883  -  10,401 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563  24,307  4,745  1,991  -  31,043 
           
มูลค่าสุทธิทางบัญชี           
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562  30,119  20,815  21,857  -  72,791 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562  
   และ 1 มกรำคม 2563 

 
22,660 

 
19,765 

 
20,974 

 
301 

 
63,700 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563  17,882  18,715  20,091  3,710  60,398 
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16 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หน้ีสิน  สินทรัพย์  หน้ีสิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

รวม 71,546  12,128  (811,484)  (518,829)  11,644  11,852  (23,393)  (10,426) 
การหกักลบรายการของภาษี (71,121)  (10,425)  71,121  10,425  (11,644)  (10,426)  11,644  10,426 
สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภำษีเงินได้รอกำร     
ตัดบัญชีสุทธิ  

 
425 

  
1,703 

  
(740,363) 

  
(508,404) 

  
- 

  
1,426 

  
(11,749) 

  
- 

 
  งบกำรเงินรวม  
  

  
บนัทึกเป็น(รายจ่าย) /  

รายไดใ้น  
 

    

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 
 
 

ณ วันที่ 
1 มกรำคม     

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ไดม้าจาก 
การรวม
ธุรกิจ  

ผลต่าง 
จากอตัรา 
แลกเปลี่ยน  

ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

        (หมายเหตุ 5)     

  (พันบาท) 

2563    

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี             
อาคารและอุปกรณ์  -  48  -  59,480  -  59,528 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

 
12,128  985  (1,095)  -  -  12,018 

รวม  12,128  1,033  (1,095)  59,480  -  71,546 
             

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี             
ท่ีดิน   -  -  -  (7,809)  -  (7,809) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  (508,403)  5,605  -  (259,886)  (17,402)  (780,086) 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  (10,426)  (13,163)  -  -  -  (23,589) 
รวม  (518,829)  (7,558)  -  (267,695)  (17,402)  (811,484) 

             
สุทธ ิ  (506,701)  (6,525)  (1,095)  (208,215)  (17,402)  (739,938) 
             

 
  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

98 

  งบกำรเงินรวม  
  

  
บนัทึกเป็น(รายจ่าย) /  

รายไดใ้น  
 

    

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 
 
 

ณ วันที่ 
1 มกรำคม     

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ไดม้าจาก 
  การรวม 

 ธุรกิจ  

ผลต่าง 
จากอตัรา 
แลกเปลี่ยน  

ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

        (หมายเหตุ 5)     

  (พันบาท) 

2562    

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี             
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

 
10,871  1,257  -  -  -  12,128 

รวม  10,871  1,257  -  -  -  12,128 
             

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  (358,872)  4,780  -  (178,614)  24,303  (508,403) 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  (14,075)  3,649  -  -  -  (10,426) 
รวม  (372,947)  8,429  -  (178,614)   24,303   (518,829) 

             
สุทธ ิ  (362,076)  9,686  -  (178,614)   24,303  (506,701) 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 
 

ณ วันที่ 
1 มกรำคม     

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

  (พันบาท) 
2563   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์
พนกังาน 

 
11,852  887  (1,095)  11,644 

         

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  (10,426)  (12,967)  -  (23,393) 
         
สุทธิ  1,426  (12,080)  (1,095)  (11,749) 

 

2562   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์
พนกังาน 

 
10,723  1,129  -  11,852 

         

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  (14,075)     3,649  -  (10,426) 
         
สุทธิ  (3,352)  4,778  -  1,426 
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17 เจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 6 9,827  9,040  12,275  9,040 

         
กิจการอื่น         
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง  208,569  149,409  33,235  112,412 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  27,891  25,003  6,388  9,146 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  190,009  116,805  50,621  36,656 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร  24,841  27,993  6,288  6,846 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน  11,275  4,009  716  716 
เจา้หน้ีอ่ืน  67,100  66,187  30,649  37,640 
รวม  539,512  398,446  140,172  212,456 

 

18 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน         
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน         
- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  1,770,574  2,320,000  1,770,574  2,320,000 
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  -  250,000  -  250,000 
  1,770,574  2,570,000  1,770,574  2,570,000 

         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  1,677,699  1,285,004  1,088,999  1,070,886 
รวมส่วนที่หมุนเวียน  3,448,273  3,855,004  2,859,573  3,640,886 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6        
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  -  -  249,000  - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         
- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  20,400,852  16,026,147  13,491,059  14,705,450 
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  2,818,590  -  2,818,590  - 
  23,219,442  16,026,147  16,309,649    14,705,450 

รวมส่วนที่ไม่หมุนเวียน  23,219,442  16,026,147  16,558,649    14,705,450 

รวม  26,667,715  19,881,151  19,418,222  18,346,336 
 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอยู่ท่ีร้อยละ  
1.24 - 5.85 ต่อปี (2562: ร้อยละ 1.32 - 5.26 ต่อปี)  
 

สัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าวไดร้ะบุเง่ือนไขบางประการเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินและการโอนสิทธิ  
สัญญาต่าง ๆ เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยบริษทั เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และทรัพยสิ์นของ
บริษทัยอ่ย 

  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหวา่งปีสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 

กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชด้งัน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  2562 
    
สกุลเงินบาท 3,142 ลา้นบาท  220 ลา้นบาท 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 35 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  - 
สกุลเงินเยน 16 ลา้นเยน  7 ลา้นเยน 

  

  
หมายเหตุ 

งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  17,311,152  15,317,167  15,776,336  13,528,069 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 5 582,675  -  -  - 
เบิกเงินกูเ้พิ่ม  9,181,929  3,719,262  2,679,366  3,719,262 
จ่ายคืนเงินกู ้  (2,066,551)  (1,325,800)  (1,161,856)  (1,112,043) 
ตน้ทุนการท ารายการ-สุทธิจากการตดั 
   จ าหน่าย 

 
(45,299) 

 
8,958 

 
4,659  

 
1,016   

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน  101,165  (359,967)  100,143  (359,968) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (167,930)  (48,468)  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  24,897,141  17,311,152  17,398,648  15,776,336 
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19 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้ 2563  2562 

 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

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

 
5 

 
3,301,700 

  
16,508,500 

  
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 
ออกหุ้นใหม่ 5 641,486  3,207,428  2,065  10,323 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม         
- หุ้นสำมัญ 5 2,640,378  13,201,888  1,998,892  9,994,460 
 

การเพิม่ทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุน และการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น
สามัญเพิม่ทุน 
 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2563 มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษทัจ านวน 6,508.5 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 10,000.00 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
16,508.5 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่จ านวน 1,301.7 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5.00 บาท 
รวมทั้งอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนและการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
โดยมีผูใ้ช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนและได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 

1. หุน้สามญัท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิจ านวนไม่เกิน 250.00 ลา้นหุน้ ส าหรับการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผู ้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 
Offering) จ านวนไม่เกิน 250.00 ลา้นหน่วย โดยอตัราการใช้สิทธิ 8 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุน 
และราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนเท่ากบั 11.50 บาทต่อหุ้น ซ่ึงมีผูใ้ช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว
จ านวน 249.87 ลา้นหุน้ และบริษทัไดรั้บช าระเงินเพิ่มทุนเป็นจ านวน 2,873.53 ลา้นบาท ในเดือนพฤศจิกายน 
2563 
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2. หุ้นสามญัท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรับหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 391.50 ลา้นหุ้น ส าหรับการเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงไดแ้ก่ Pilgrim Partners Asia (Pte.) Ltd. จ านวน 
195.75 ลา้นหุ้น และ Capital Asia Investments Pte. Ltd. จ านวน 195.75 ลา้นหุ้น โดยก าหนดราคาเสนอขาย
ไวอ้ย่างชัดเจนในราคา 11.50 บาทต่อหุ้น ซ่ึงมีผูใ้ช้สิทธิทั้งหมดจ านวน 391.50 ล้านหุ้น และบริษทัไดรั้บ
ช าระเงินเพิ่มทุนเป็นจ านวน 4,502.25 ลา้นบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2563 

 

3. หุ้นสามญัท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรับการใช้สิทธิจ านวนไม่เกิน 89.30 ลา้นหุ้น ส าหรับการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั (BCPG-W1) ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือและ
ไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละ
รายถืออยู ่(Rights Offering) จ านวนไม่เกิน 89.30 ลา้นหน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วนหุน้สามญัเพิ่มทุน
ซ่ึงจดัสรรให้ผูถื้อหุ้นเดิม 2.80 หุน้สามญัต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ BCPG-W1 1 หน่วย และมีอตัราการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทุน โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ BCPG-W1 มีอาย ุ2 ปี นบั
แต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และมีราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 8.00 บาทต่อหุน้ ซ่ึงมีผูไ้ดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิ 
BCPG-W1 จ านวน 89.24 ลา้นหน่วย และสามารถใช้สิทธิไดต้ามวนัท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงเร่ิมใชสิ้ทธิคร้ังแรกได้
ในเดือนเมษายน 2564  
 

4. หุ้นสามญัท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรับการใช้สิทธิจ านวนไม่เกิน 89.30 ลา้นหุ้น ส าหรับการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั (BCPG-W2) ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือและ
ไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละ
รายถืออยู ่(Rights Offering) จ านวนไม่เกิน 89.30 ลา้นหน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วนหุน้สามญัเพิ่มทุน
ซ่ึงจดัสรรให้ผูถื้อหุ้นเดิม 2.80 หุน้สามญัต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ BCPG-W2 1 หน่วย และมีอตัราการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุน โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ BCPG-W2 จะมีอายุ 3 ปี 
นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และมีราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 8.00 บาทต่อหุ้น ซ่ึงมีผูไ้ดรั้บใบส าคญัแสดง
สิทธิ BCPG-W2 จ านวน 89.24 ลา้นหน่วย และสามารถใชสิ้ทธิไดต้ามวนัท่ีก าหนดไวใ้นปี 2566 
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5. หุ้นสามญัท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิจ านวนไม่เกิน 178.60 ลา้นหุ้น ส าหรับการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั (BCPG-W3) ท่ีจดัสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
ซ่ึงไดแ้ก่ Pilgrim Partners Asia (Pte.) Ltd. จ านวน 89.30 ลา้นหน่วย และ Capital Asia Investments Pte. Ltd. 
จ านวน 89.30 ลา้นหน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วนหุ้นสามญัเพิ่มทุนซ่ึงจดัสรรให้ผูถื้อหุ้นเดิม 2.1924 
หุ้นสามญัต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ BCPG-W3 1 หน่วย และมีอตัราการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 
หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุน โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ BCPG-W3 จะมีอายุ 1 ปี นับแต่วนัท่ีออกในส าคญั
แสดงสิทธิ และมีราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 8.00 บาทต่อหุน้ ซ่ึง Pilgrim Partners Asia (Pte.) Ltd. และ Capital Asia 
Investments Pte. Ltd. ไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิ BCPG-W3 รวมเป็นจ านวน 178.60 ลา้นหน่วย และสามารถ
ใชสิ้ทธิไดต้ามวนัท่ีก าหนดไวใ้นปี 2564 
 

6. หุ้นสามัญท่ีจัดสรรไวเ้พื่อรองรับการใช้สิทธิจ านวนไม่เกิน  283.00 ล้านหุ้น ส าหรับการเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัเสนอขาย
หุ้นตามราคาตลาดในช่วงเวลาท่ีเสนอขาย ทั้งน้ี บุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 
และด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยงัไม่ไดมี้การ
เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว 

 

7. หุ้นสามญัท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรับการใช้สิทธิจ านวนไม่เกิน  20.00 ลา้นหุ้น ส าหรับการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ของบริษทัและ
บริษทัย่อย (โครงการ BCPG ESOP Warrant คร้ังท่ี 2 หรือ ESOP-WS#2)  จ านวนไม่เกิน 20.00 ลา้นหน่วย 
โดยไม่คิดมูลค่า และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-WS#2 จะมีอาย ุ5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกในส าคญัแสดงสิทธิ ทยอยใชสิ้ทธิแปลงเป็น
หุ้นตามเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีก าหนด และมีราคาใช้สิทธิตั้ งแต่ 13.70 - 18.23 บาทต่อหุ้น ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 บริษทัยงัไม่ไดมี้การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว 
 

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้ออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและ
บริษทัย่อย (โครงการ BCPG ESOP warrant)  จ านวนไม่เกิน 10 ลา้นหน่วย ซ่ึงคิดเป็นหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไวเ้พื่อ
รองรับการใชสิ้ทธิจ านวนไม่เกิน 10 ลา้นหุน้ (ประมาณร้อยละ 0.50 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทั) โดยเป็นโครงการ 5 ปี ทยอยใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นตามเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีก าหนด ในระหว่างปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีผูใ้ชสิ้ทธิแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 0.1 ลา้นหน่วย เป็น
หุน้สามญัจ านวน 0.1 ลา้นหุน้ 
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20 ส่วนเกินทุนและส ำรอง 
 

ส่วนเกินทุนจากการจัดโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
 

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อย ณ วนัจดัโครงสร้างธุรกิจกบัตน้ทุนการจัด
โครงสร้างธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัรวมอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างธุรกิจภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูง
กว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

ส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปัน
ผลไม่ได ้
 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ส ำรองจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 
 

ส ารองการแปลงค่างบการเงินประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้ งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานใน
ต่างประเทศและส่วนท่ีมีประสิทธิผลของผลต่างจากเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจากการป้องกนัความเส่ียงของเงิน
ลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (ดูหมายเหตุขอ้ 4(ง.6))  
 

ส ำรองกำรป้องกันควำมเส่ียง 
 

ส ารองการป้องกันความเส่ียงประกอบด้วยผลสะสมของส่วนท่ีมีประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด ซ่ึงรอการ
รับรู้ในภายหลงัในก าไรหรือขาดทุน 
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21 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

ส่วนงานธุรกิจ 
 

ผูบ้ริหารเห็นว่ากลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ดงันั้นฝ่าย
บริหารจึงพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว 
 

การจ าแนกรายได้ 
 

รายไดส่้วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจงัหวะเวลาในการรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์  
 

ในการน าเสนอจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดจ้ากการขายและบริการแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ 
และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมตราสารอนุพนัธ์และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี) แยกแสดงตามสถานท่ีตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์
 

 งบกำรเงินรวม 

 รำยได้  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ข้อมูลส่วนงานภูมิศาสตร์ 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ไทย 3,060,430  3,059,743  11,863,663  10,528,617 
ญ่ีปุ่ น 221,856  218,634  6,674,960  5,159,822 
ลาว 948,365  148,235  8,464,832  5,369,785 
ฟิลิปปินส์ -  -  1,127,868  1,126,406 
อินโดนีเซีย -  -  10,594,884  12,497,362 
รวม 4,230,651  3,426,612  38,726,207  34,681,992 
 

ลูกค้ารายใหญ่  
 

กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ซ่ึงมีรายการกบักลุ่มบริษทัเป็นสัดส่วนเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ
รายไดท้ั้งหมดของกลุ่มบริษทัเป็นจ านวน 2 กลุ่มกิจการ (2562: 1 กลุ่มกิจการ) ซ่ึงไดแ้ก่ รายไดจ้ากการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ านวน 3,058.60 ล้านบาท (2562: 3,059.74 ล้านบาท) และ 
รายไดจ้ากรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวจ านวน 948.37 ลา้นบาท  
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22 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 
รายไดค้่าพลงังานไฟฟ้า   2,161,711  1,361,672  257,268  271,554 
รายไดส่้วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า  2,036,321  2,039,376  470,979  507,044 
รายไดค้่าบริการ 6 32,619  25,564  73,642  42,000 
รวม  4,230,651  3,426,612  801,889  820,598 

 

23 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร  342,047  305,103  235,424  211,835 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย  1,078,336  690,248   211,460  198,173 
ค่าปฏิบติัการและซ่อมบ ารุง  120,649  105,092  20,685  24,786 
ค่าเบ้ียประกนัภยั  48,779  18,727   2,091  2,004 

 

โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังานในการ
เป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 หรือ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษทั
จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 หรือ 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียน
เป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บ
อนุญาต 

  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

109 

24 ต้นทุนทำงกำรเงิน  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ดอกเบี้ยจ่าย          
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -  -  4,884  2,746 
สถาบนัการเงิน  754,570  531,293  557,382  469,919 
รวมดอกเบีย้จ่ำย  754,570  531,293  562,266  472,665 
ค่าตดัจ าหน่ายของตน้ทุนการท า
รายการส่วนท่ีบนัทึกรวมกบัเงินกูย้ืม  33,914  26,211  23,732  18,269 

ดอกเบ้ียจ่ายตามหน้ีสินสัญญาเช่า  9,101  -  5,417  - 
ตน้ทุนทางการเงินอื่น  23,639  10,346  10,301  9,118 
  66,654  36,557  39,450  27,387 
หัก จ านวนท่ีรวมอยูใ่นตน้ทุนของงาน

ระหว่างก่อสร้าง 12 (1,491)  -  -  - 
สุทธ ิ  819,733  567,850  601,716  500,052 
 

25 ภำษีเงินได้ 
 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั  26,095  1,147  -  - 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่า(สูง)ไป  (67)    223  -  - 
  26,028  1,370  -  - 

         
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว 16 6,525  (9,686)  12,080  (4,778) 
  (6,525)  (9,686)  12,080  (4,778) 

รวมค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้  32,553  (8,316)  12,080  (4,778) 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 อตัราภาษี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   1,944,200    1,792,442 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใน
ประเทศไทย 

 
20 

  
388,840 

  
20 

  
358,488 

ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี
ส าหรับกิจการในต่างประเทศ 

   
2,459 

    
(272) 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี/รายจ่ายท่ีมีสิทธิ
หกัไดเ้พิ่มขึ้น 

  
(384,961) 

   
(567,981) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   8,051    87,555 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  
18,243 

   
113,668 

ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่า(สูง)ไป   (67)    223 
อ่ืนๆ   (12)    3 
รวมค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ 1.67  32,553  (0.46)  (8,316) 

 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 
     (ปรับปรุงใหม่) 
 อตัราภาษี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   1,971,811    1,796,645 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  394,362  20  359,329 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี/รายจ่ายท่ีมีสิทธิ
หกัไดเ้พิ่มขึ้น 

  
(393,448) 

   
(419,189) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   7,967    680 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

  
3,199 

   
54,402 

รวมค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ 0.61  12,080  (0.30)  (4,778) 
 
  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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26 สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัใหบ้ริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบั การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึง
พอสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 

(ก) ให้ได้รับยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีส าหรับเคร่ืองจักรท่ีได้รับอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน 

(ข) ให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม  
มีก าหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

(ค) ใหไ้ดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมมีก าหนดเวลาหา้ปี นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชน์ตามขอ้ (ข) 
 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไว้
ในบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 

รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 3,058,607  3,059,743  728,246  778,598 
กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 1,172,044  366,869  73,643  42,000 
รวม 4,230,651  3,426,612  801,889  820,598 
 

รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมดนั้นเป็นรายไดท่ี้เกิดจากการขายในประเทศ 
 

27 ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วน
ของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั แสดงการค านวณดงัน้ี  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
       (ปรับปรุงใหม่) 

 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไรส ำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญของ
บริษัท 1,912,252  1,801,424  1,959,731  1,801,424 

        
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัตน้ปี 1,998,892  1,996,827  1,998,892  1,996,827 
ผลกระทบจากหุน้สามญัท่ีออกใหม่ 87,619  -  87,619  - 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกใหต้ามสิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 63 

 
1,183 

 
63 

 
1,183 

จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก  
(ขั้นพื้นฐำน) 2,086,574 

 
1,998,010  2,086,574  1,998,010 

        

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) 0.92  0.90  0.94  0.90 
 

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 
 

ก าไรต่อหุน้ปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของ
ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัหลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลด ดงัน้ี 

  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
       (ปรับปรุงใหม่) 

 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไรส ำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ
ของบริษัท (ขั้นพื้นฐำน) 1,912,252  1,801,424  1,959,731  1,801,424 

        
จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  
    (ขั้นพื้นฐาน) 2,086,574 

 
1,998,010 

 
2,086,574 

 
1,998,010 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้ 161,116  224  161,116  224 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก  

(ปรับลด) 2,247,690 
 

1,998,234 
 

2,247,690 
 

1,998,234 

        

ก ำไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.85  0.90  0.87  0.90 
 
  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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28 เงินปันผล 
 

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัรา 
เงินปันผลต่อ

หุน้ 

 

จ านวนเงิน 
   (บาท)  (ล้านบาท) 
2563      
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2563 18 สิงหาคม 2563 14 กนัยายน 2563 0.16  319.83 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2562 30 มีนาคม 2563 17 เมษายน 2563 0.16  319.83 
เงินปันผลที่จ่ำยในระหว่ำงปี 2563   0.32  639.66 

      

2562      
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2562  19 พฤศจิกายน 2562 17 ธนัวาคม 2562 0.16  319.82 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2562  20 สิงหาคม 2562 13 กนัยายน 2562 0.16  319.82 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2562  21 พฤษภาคม 2562 14 มิถุนายน 2562 0.16  319.77 
เงินปันผลประจ าปี 2561 - สุทธิ 
    จากเงินปันผลระหวา่งกาล 

 
9 เมษายน 2562 

 
22 เมษายน 2562 0.16  319.52 

เงินปันผลที่จ่ำยในระหว่ำงปี 2562   0.64  1,278.93 
 

29 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทาง 
การเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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  งบกำรเงินรวม 

  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 หมายเหตุ 

 
 

เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการ

ป้องกนัความ
เส่ียง 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรม
ผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน 

 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย   รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 
เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

และดอกเบ้ียคา้งรับ 
 
6 

 
- 

 
- 

 
259,383  259,383  -  269,459  - 

  
269,459 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  -  -  259,383  259,383         

                 
หนี้สินทางการเงิน                 
เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน  
    (ส่วนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี) 

 
- 

 
- 

 
(1,070,056)  (1,070,056)   -  (1,137,884)   -  (1,137,884)  

หน้ีสินทางการเงินอื่น                 
สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย  (103,353)  -  -  (103,353)  -  (103,353)  -  (103,353) 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ 
 

- 
 

(344) 
  

- 
  

 (344) 
 

- 
  

(344) 
 

- 
  

(344) 
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน  (10,358)  -  -  (10,358)  -  (10,358)  -  (10,358) 
รวมหนี้สินทำงกำรเงิน  (113,711)  (344)   (1,070,056)  (1,184,111)         

 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 หมายเหตุ 

 
 

เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการ

ป้องกนัความ
เส่ียง 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรม
ผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน 

 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย   รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 
เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

และดอกเบ้ียคา้งรับ 
 

6 
 

- 
 

- 
 

11,440,379  11,440,379  -  11,632,453  - 
 
11,632,453 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  -  -  11,440,379  11,440,379         

                 
หนี้สินทางการเงิน                 
หน้ีสินทางการเงินอื่น                 

สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย  (57,482)  -  -  (57,482)  -  (57,482)  -  (57,482) 
รวมหนี้สินทำงกำรเงิน  (57,482)  -   -  (57,482)         
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 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

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

และดอกเบ้ียคา้งรับ 
 

153,796 
  

- 
  

164,322 
  

- 
  

164,322 
หนี้สินทางการเงิน          
สัญญาแลกเปลี่ยนสกลุเงิน -  -  6,401  -  6,401 
สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย -  -  65,079  -  65,079 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  

(ส่วนท่ีมีดอกเบ้ียคงท่ี) 
 

697,025  -  803,730  -  803,730 

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

และดอกเบ้ียคา้งรับ 
 

10,511,039  -  11,800,662  -  11,800,662 
หนี้สินทางการเงิน          
สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย -  -  26,365  -  26,365 
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เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
สัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้/
สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน 

 มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงราคาซ้ือขายสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า/
สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน ณ วนัท่ีรายงาน และมูลค่าปัจจุบนัค านวณโดยอา้งอิง
จากเส้นอตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ท่ีมีสินเช่ือคุณภาพดีในสกุลเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง  

สัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ีย 

 Swap model มูลค่ายุติธรรมค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคต การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีมีอตัราดอกเบ้ีย
ลอยตวัพิจารณาจากราคาซ้ือขายสัญญาแลกเปล่ียนราคาในอนาคต และอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหว่างธนาคาร การประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้
เส้นอัตราผลตอบแทนท่ีสร้างขึ้ นจากแหล่งท่ีมาเดียวกัน ซ่ึงสะท้อนอัตรา
ดอกเ บ้ีย เ งินกู้ยืมระหว่างธนาคารท่ี เ ก่ียวข้อง ท่ีผู ้ร่วมตลาดใช้ส าหรับ
วตัถุประสงคใ์นการก าหนดราคาสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย มูลค่ายติุธรรม
ประมาณโดยขึ้นอยู่กบัการปรับปรุงความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือท่ีสะทอ้นระดบั
ความเส่ียงของกลุ่มบริษทัและคู่สัญญา การค านวณน้ีขึ้นอยูก่บัส่วนชดเชยความ
เส่ียงทางดา้นสินเช่ือท่ีไดม้าจากสัญญารับประกนัความเส่ียงจากการผิดนดัช าระ
หน้ีหรือราคาหุน้กูใ้นปัจจุบนั 

 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
เงินให้กูย้มืและเงินกูย้มื  การคิดลดกระแสเงินสด 

 

(ข) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง  
 

คณะกรรมการของบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความเส่ียง
ของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันาและ
ติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานการด าเนินการ
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
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นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัจดัท าขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญเพื่อ
ก าหนดระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้นโยบาย
และระบบการบริหารความเส่ียงได้รับการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพื่อ ให้สะท้อนการเปล่ียนแปลงของ
สภาวการณ์ในตลาดและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดลอ้มการ
ควบคุมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจัดให้มีการฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการ
บริหารเพื่อใหพ้นกังานทั้งหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัก ากบัดูแลว่าผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการ
บริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีกลุ่ม
บริษทัเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัก ากับดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบ
ภายในท าหนา้ท่ีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอและในกรณี
พิเศษและจะรายงานผลท่ีไดต้่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

(ข.1) ความเส่ียงด้านเครดิต 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม
เคร่ืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีการคา้ 

 

(ข.1.1)  ลูกหน้ีการคา้ 
 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้
แต่ละราย อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิต
ของลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงของการผิดนดัช าระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้
ด าเนินธุรกิจอยู ่รายละเอียดการกระจุกตวัของรายไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 21 
 

ตารางท่ีแสดงไวด้า้นล่างใหข้อ้มูลเก่ียวกบัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตและผลขาดทุนท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีการคา้ 
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 งบกำรเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2563 ลูกหน้ีการคา้  
ค่าเผื่อผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 783,528  - 
เกินก าหนดช าระ    
   ไม่เกิน 3 เดือน 411,146  -  
   3 - 6 เดือน   27,060  (9,100) 
   6 - 12 เดือน   11,948  (5,377) 
รวม   (14,477) 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (14,477)   

สุทธิ 1,219,205   
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2563 ลูกหน้ีการคา้  
ค่าเผื่อผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 126,525  - 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -   

สุทธิ 126,525   
 

ลูกหน้ีการค้า งบกำรเงินรวม  
 งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร   
(พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562    
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 640,436  131,015 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  -  - 
สุทธิ 640,436  131,015 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 20 วนั ถึง 45 วนั 
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รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการค้า 

 

งบกำรเงินรวม  

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร   

หมายเหตุ (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  3(ก.2) -  - 
เพิ่มขึ้น  15,099  - 
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน   (622)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563   14,477  - 

 

(ข.1.2)     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนัธ์ 
 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและ
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ ถูกจ ากดัเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคาร ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามีความเส่ียงดา้น
เครดิตต ่า 

 

(ข.2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
 

กลุ่มบริษทัก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและลดผลกระทบจาก
ความผนัผวนในกระแสเงินสด  

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน 
โดยจ านวนเงินเป็นจ านวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดค้ิดลด รวมดอกเบ้ียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบ
ตามสัญญา 

  
 งบกำรเงินรวม   
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

หมายเหตุ 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกว่า 
 มากกว่า 1 ปี แต่

ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 
  (พันบาท) 
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์            
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 17 539,512  539,512  -  -  539,512 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย 5 150,000  -  150,000  -  150,000 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 18 26,667,715  3,243,150  16,704,571  6,882,883  26,830,604 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  393,574  32,876  113,193  342,645  488,714 
  27,750,801  3,815,538  16,967,764  7,225,528  28,008,830 
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 งบกำรเงินรวม   
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

หมายเหตุ 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกว่า 
 มากกว่า 1 ปี แต่

ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 
  (พันบาท) 
หนี้สินทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์            
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ            
- กระแสเงินสดออก  (10,358)  (49,748)  (133,309)  (140,189)  (323,246) 
- กระแสเงินสดเขา้  -  47,679  127,893  135,168  310,740 

  (10,358)  (2,069)  (5,416)  (5,021)  (12,506) 
           

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้           
- กระแสเงินสดออก  (344)  (41,700)  -  -  (41,700) 
- กระแสเงินสดเขา้  -  41,359  -  -  41,359 

  (344)  (341)  -  -  (341) 

           
สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย            
- กระแสเงินสดออก  (103,353)  (67,639)  (172,240)  (88,074)  (327,953) 
- กระแสเงินสดเขา้  -  31,293  91,978  56,767  180,038 

  (103,353)  (36,346)  (80,262)  (31,307)  (147,915) 

  
 งบกำรเฉพำะกิจกำร  
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

หมายเหตุ 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกว่า 
 มากกว่า 1 ปี แต่

ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 
  (พันบาท) 
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์            
เจา้หน้ีอ่ืน 17 140,172  140,172  -  -  140,172 
เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 18 249,000  -  249,000  -  249,000 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 18 19,169,222  2,641,590  14,458,784  2,133,550  19,233,924 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  136,972  11,505  42,985  131,293  185,783 
  19,695,366  2,793,267  14,750,769  2,264,843  19,808,879 
           

หนี้สินทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์            
สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย           
- กระแสเงินสดออก  (57,482)  (27,901)  (43,480)  -  (71,381) 
- กระแสเงินสดเขา้  -  5,606  8,736  -  14,342 

  (57,482)  (22,295)  (34,744)  -  (57,039) 
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 งบกำรเงินรวม 

   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
อตัราดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริง 
 ภายใน 1 ปีหรือ

นอ้ยกว่า 
 มากกว่า 1 ปี แต่

ไม่เกิน 5  ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน          
ไม่หมุนเวียน          
เงินให้กูยื้มแก่บุคคลหรือกิจการท่ี 
      เก่ียวขอ้งกนั 

 
4.71 

  
- 

  
151,983 

  
- 

  
151,983 

รวม   -  151,983  -  151,983 

          

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

 

  

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 ภายใน 1 ปีหรือ
นอ้ยกว่า 

 มากกว่า 1 ปี แต่
ไม่เกิน 5  ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

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

          

หนี้สินทางการเงิน          
หมุนเวียน          
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 1.32 - 5.26  (3,640,886)  -  -  (3,640,886) 
ไม่หมุนเวียน          
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 1.32 - 5.26  -  (13,384,514)  (1,320,936)  (14,705,450) 
รวม   (3,640,886)  (13,384,514)  (1,320,936)  (18,346,336) 
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กระแสเงินสดเขา้และกระแสเงินสดออกซ่ึงเปิดเผยไวใ้นตารางด้านบนเป็นกระแสเงินสดตามสัญญาท่ีไม่มี       
การคิดลดซ่ึงเก่ียวขอ้งกับหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์ท่ีถือไวเ้พื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารความเส่ียง     
ซ่ึงโดยปกติจะไม่มีการปิดสัญญาดงักล่าวก่อนการครบก าหนดของสัญญา การเปิดเผยแสดงให้เห็นจ านวนเงิน
ของกระแสเงินสดสุทธิส าหรับอนุพนัธ์ท่ีช าระดว้ยเงินสดสุทธิและจ านวนเงินของกระแสเงินสดเขา้และออก
ขั้นตน้ของอนุพนัธ์ ซ่ึงช าระเป็นเงินสดดว้ยจ านวนขั้นตน้พร้อมกนั  
 

(ค.3) ความเส่ียงด้านตลาด 
 

กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากธุรกิจปกติซ่ึงมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดและ
อตัราแลกเปล่ียนและจากภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีไม่สามารถปฏิบติัไดข้องคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่ได้ถือ
หรือออกอนุพนัธ์เพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการคา้  
 

(ค.3.1) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
 

กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ ขาย การให้กูย้ืมและ
การกูย้มืเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ  
 

กลุ่มบริษทั มีฐานะเปิดต่อธุรกรรมท่ีมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงเกิดจากการไม่สามารถจบัคู่
กนัไดร้ะหว่างอตัราแลกเปล่ียนในการซ้ือ ขาย การให้กูย้ืมและการกูย้ืมเงินซ่ึงก าหนดและเป็นสกุล
เงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัเป็นสกุลเงิน
บาท สกุลเงินท่ีใชใ้นธุรกรรมเหล่าน้ีโดยหลกัเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และสกุลเงินเยน  
 

กลุ่มบริษทัใชส้ัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงในหน้ีสินทางการเงิน
ในสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีครบก าหนดช าระน้อยกว่า  1 ปี สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวขอ้งกบัการซ้ืออุปกรณ์ในสกุลเงินตราต่างประเทศ สัญญาน้ีไม่ไดมี้การ
ก าหนดให้เป็นการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด นโยบายของกลุ่มบริษทัก าหนดให้ระยะเวลา
ของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้สอดคลอ้งกบัรายการท่ีตอ้งการป้องกนัความเส่ียง 
 

กลุ่มบริษทัใช้สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงในหน้ีสินทาง
การเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัท่ีรายงาน
เก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ สัญญาน้ีก าหนดให้เป็นการป้องกนัความเส่ียง
กระแสเงินสด 
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กลุ่มบริษทั พิจารณาการมีอยู่ของความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการป้องกัน
ความเส่ียงและรายการท่ีต้องการป้องกันความเส่ียงโดยใช้สกุลเงิน จ านวนเงินและระยะเวลาท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสด กลุ่มบริษทั ประเมินว่าอนุพนัธ์ท่ีก าหนดในแต่ละความสัมพนัธ์ของการ
ป้องกนัความเส่ียงจะมีประสิทธิผลในการหักกลบการเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดของรายการท่ี
ตอ้งการป้องกนัความเส่ียงโดยใชว้ิธีการอนุพนัธ์เสมือน 
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 งบกำรเงินรวม  
2563  2562 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงจาก    

   เงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

 
 

เงินเยน 

  
เงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

  
 

เงินกีบ 

  
 

รวม 

  
 

เงินเยน 

  
เงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

  
 

เงินกีบ 

  
 

รวม 

 (พันบาท) 
เงินสดและรายการ 
   เทียบเท่าเงินสด 22,507 

 
1,387,587  

 
132,114  

 
1,542,208  

 
1,734  

 
176,739  

 
60,425  

 
238,898 

ลูกหน้ีอื่น -  11,284  121  11,405  -  1,813  104  1,917 
เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั - 

 
248,098 

 
- 

 
248,098 

 
- 

 
151,982 

 
- 

 
151,982 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น (818)  (31,949)  (4,331)  (37,098)  (532)  (8,031)  (8,292)  (16,855) 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (6,158,058)   (3,680,806)  -  (9,838,864)   (5,341,895)   (2,299,143)   -  (7,641,038)  
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะ    
กำรเงินที่มีควำมเส่ียง             (6,136,369) 

 
(2,065,786) 

 
127,904  

 
(8,074,251) 

 
(5,340,693)  

 
(1,976,640) 

 
52,237  

 
(7,265,096) 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินที่ใช ้
    ในการป้องกนัความเส่ียงของ 
    เงินลงทุนสุทธิ 977,873 

 

- 

 

- 

 

977,873 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน -  286,614  -  286,614  -  175,952  -  175,952  
สัญญาซ้ือขายเงินตรา 
    ต่างประเทศล่วงหนา้                             - 

 
41,359 

 
- 

 
41,359 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ (5,158,496)  (1,737,813)  127,904  (6,768,405)  (5,340,693)  (1,800,688)  52,237   (7,089,144) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
2563  2562 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากเงินตรา

ต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 
เงินเยน 

 เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

  
รวม 

  
เงินเยน 

 เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

  
รวม 

 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 22,507  1,382,624  1,405,131   1,734   174,387   176,121 
ลูกหน้ีอ่ืน 495,462  165,403  660,865  345,652  97,898  443,550 
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,299,510  1,039,009  6,338,519  3,769,995  949,363  4,719,358 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (818)  (5,473)  (6,291)  (532)  (6,314)  (6,846) 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (6,158,058)  (3,394,192)  (9,552,250)  (5,341,895)  (2,123,191)  (7,465,086) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
    ที่มีควำมเส่ียง             (341,397) 

 
(812,629) 

 
(1,154,026) 

 
(1,225,046) 

 
(907,857) 

 
(2,132,903) 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินท่ีใช ้
    ในการป้องกนัความเส่ียงของ 
    เงินลงทุนสุทธิ 977,873 

 

- 

 

977,873 

 

- 

 

- 

 

- 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ 636,476  (812,629)  (176,153)  (1,225,046)  (907,857)  (2,132,903) 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
 

การแข็งค่า(การอ่อนค่า) ท่ีเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของเงินบาทท่ีมีต่อเงินสกุลอ่ืนๆ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 ท่ีส่งผลกระทบต่อการวดัมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ และ
ส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนก่อนภาษีเป็นจ านวนเงินตามท่ีแสดงไวด้า้นล่าง การวิเคราะห์ขา้งตน้
ตั้งอยูบ่นขอ้สมมติท่ีวา่ตวัแปรอ่ืนโดยเฉพาะอตัราดอกเบ้ียเป็นอตัราคงท่ี  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อตัราการ ก าไรหรือขาดทุนก่อนภาษี  ก าไรหรือขาดทุนก่อนภาษี 
 เปลี่ยนแปลง การแขง็ค่า  การอ่อนค่า  การแขง็ค่า  การอ่อนค่า 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 
เงินเยน 2 (13,397)  13,397  (12,730)  12,730 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  3 (69,759)  69,759  24,379  (24,379) 
 

(ค.3.2) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย  
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียตลาด
ซ่ึงส่ง ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากเงินกูย้ืมจากสถาบนั
การเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั กลุ่มบริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวดว้ยการท าสัญญาแลกเปล่ียน
อตัราดอกเบ้ีย เพื่อจดัการฐานะเปิดต่อความผนัผวนในอตัราดอกเบ้ียส าหรับเงินกูย้ืมบางรายการ 
 

กลุ่มบริษทัน านโยบายป้องกนัความเส่ียงมาถือปฏิบติัเพื่อให้มัน่ใจว่าฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นอตัรา
ดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ซ่ึงบางส่วนเป็นการท าสัญญาอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและการกูย้ืมเงินบางส่วน
มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัและใชส้ัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเพื่อป้องกนัความเส่ียงในการเปล่ียนแปลง
ของกระแสเงินสดท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ีย  
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาความสัมพนัธ์ท่ีมีอยู่ระหว่างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการป้องกันความเส่ียงและรายการท่ี
ป้องกนัความเส่ียงโดยพิจารณาจากอตัราดอกเบ้ียท่ีอา้งอิง แนวโน้ม วนัท่ีก าหนดราคาใหม่และวนัท่ีครบ
ก าหนด และจ านวนเงินตามสัญญาหรือราคาตามมูลค่าท่ีตราไว ้ 
 

กลุ่มบริษัทประเมินว่าอนุพันธ์ท่ีก าหนดในความสัมพันธ์ของการป้องกันความเส่ียงคาดว่าจะมี
ประสิทธิผลในการหกักลบการเปล่ียนแปลงในกระแสเงินของรายการท่ีตอ้งการป้องกนัความเส่ียงหรือไม่ 
โดยใชว้ิธีการอนุพนัธ์เสมือน 
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ความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว ความไม่มีประสิทธิผลส่วนใหญ่เกิดจาก  
- ผลกระทบจากความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาและของกลุ่มบริษทัท่ีมีต่อมูลค่ายติุธรรมของสัญญา

แลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียซ่ึงไม่สะท้อนในการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของกระแสเงินสดท่ี
ป้องกนัความเส่ียงซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย และ 

- ความแตกต่างของวนัท่ีก าหนดราคาใหม่ระหวา่งสัญญาแลกเปล่ียนและการกูย้มื 
 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เคร่ืองมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่        
เงินฝากระยะส้ันกบัสถาบนัการเงิน 4,597  -  -  - 
เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 248,099  151,983  10,727,447  10,033,189 
เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  (249,000)  - 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (1,070,056)  (697,025)   -  - 
 (817,360)   (545,042)  10,478,447   10,033,189 

        
เคร่ืองมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร        
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (25,597,659)   (19,184,126)   (19,169,222)   (18,346,336) 
 (25,597,659)   (19,184,126)   (19,169,222)   (18,346,336) 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 2,890,117  1,434,363  2,102,597  849,276 
 (22,707,542)  (17,749,763)  (17,066,625)  (17,497,060) 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือท่ีมีอัตราดอกเบีย้คงท่ี 
 

กลุ่มบริษทัไม่บนัทึกสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษทัไม่มีการก าหนดอนุพนัธ์ (สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย) เป็น
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการป้องกนัความเส่ียงตามการบญัชีการป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ ายุติธรรม ดงันั้น การ
เปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีรายงานไม่ส่งผลต่อก าไรหรือขาดทุน  
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกระแสเงินสดของเคร่ืองมือท่ีมีอัตราดอกเบีย้ผันแปร  
  
การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ี 0.25% ซ่ึงเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน ท าใหเ้กิดการ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงในก าไรหรือขาดทุนก่อนภาษีดว้ยจ านวนเงินท่ีแสดงในตารางดงัต่อไปน้ี การวิเคราะห์
ตั้งอยูบ่นขอ้สมมติท่ีวา่ตวัแปรอ่ืนโดยเฉพาะอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีค่าคงท่ี  
 

 งบกำรเงินรวม   งบเฉพำะกิจกำร 
 ก าไรหรือขาดทนุก่อนภาษ ี  ก าไรหรือขาดทนุก่อนภาษ ี

 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

อตัราดอกเบ้ีย
เพ่ิมขึ้น 
0.25% 

 อตัราดอกเบ้ีย
ลดลง  
0.25% 

 อตัราดอกเบ้ีย
เพ่ิมขึ้น 
0.25% 

 อตัราดอกเบ้ีย
ลดลง 
0.25% 

 (พันบาท) 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปร (52,914)  52,914  (35,601)  35,601 
 

(ค.4)   การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัถือเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีเพื่อป้องกนัความเส่ียงในฐานะเปิดต่อการ
เปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย  

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 การครบก าหนด  การครบก าหนด 

 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ภายใน 1 ปี
หรือนอ้ยกว่า 

 

มากกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5  ปี  มากกว่า 5 ปี 

 ภายใน 1 
ปีหรือ
นอ้ยกว่า 

 มากกว่า 1 
ปี แต่ไม่
เกิน 5  ปี  มากกว่า 5 ปี 

ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน            
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา 
   ต่างประเทศล่วงหน้า  

           

ฐานะเปิดสุทธิ (พันบาท)  47,679  127,893  135,168  -  -  - 
อัตราสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้าโดยเฉลี่ย
ของเ งินบาทต่อเ งินเห รียญ
สหรัฐอเมริกา 

 
 

 
29.60 

  
 
 

29.74 

  
 
 

30.34 

  
 
 

- 

  
 
 

- 

  
 
 

- 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 การครบก าหนด  การครบก าหนด 

 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ภายใน 1 ปี
หรือนอ้ยกว่า 

 

มากกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5  ปี  มากกว่า 5 ปี 

 ภายใน 1 
ปีหรือ
นอ้ยกว่า 

 มากกว่า 1 
ปี แต่ไม่
เกิน 5  ปี  มากกว่า 5 ปี 

สัญญาซ้ือขายเงินตรา 
   ต่างประเทศล่วงหน้า  

           

ฐานะเปิดสุทธิ (พันบาท)  41,359  -  -  -  -  - 
อตัราสัญญาซ้ือขายเงินตรา  
   ต่างประเทศล่วงหนา้โดยเฉลี่ย  
   ของเงินบาทต่อเงินเหรียญ 
   สหรัฐอเมริกา 

 
 
 

30.29 

  
 
 

- 

  
 
 

- 

  
 
 

- 

  
 
 

- 

  
 
 

- 
            

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย            
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้            
ฐานะเปิดสุทธิ (พันบาท) 31,293  91,978  56,767  5,606  8,736  - 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเฉลี่ย (ร้อยละ) 2.74  2.89  3.02  1.33  1.33  - 

 

จ านวนเงิน ณ วนัท่ีรายงานซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีก าหนดใหเ้ป็นรายการท่ีตอ้งการป้องกนัความเส่ียง 
 

   งบกำรเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

การเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่าท่ีใชใ้นการ
ค านวณการป้องกนั
ความเส่ียงส่วนท่ี
ไม่มีประสิทธิผล  

ส ารองส าหรับการ
ป้องกนัความเส่ียง
ในกระแสเงินสด  

 จ านวนเงินท่ียงัคงเหลือในส ารอง
ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงใน
กระแสเงินสดจากความสัมพนัธ์
ในการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงไม่ได้
น าการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมา 

ถือปฏิบติัอีกต่อไป 
 (พันบาท)  
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน      
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 

 
- 

 
 

 
             3,905 

  
- 

      

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย      
เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ีย
ผนัแปร 

 
- 

  
    (38,274) 

  
- 
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   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

การเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่าท่ีใชใ้นการ
ค านวณการป้องกนั
ความเส่ียงส่วนท่ีไม่

มีประสิทธิผล  

ส ารองส าหรับการ
ป้องกนัความเส่ียง
ในกระแสเงินสด  

 จ านวนเงินท่ียงัคงเหลือในส ารอง
ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงใน
กระแสเงินสดจากความสัมพนัธ์ใน
การป้องกนัความเส่ียงซ่ึงไม่ไดน้ า
การบญัชีป้องกนัความเส่ียงมา 

ถือปฏิบติัอีกต่อไป 
 (พันบาท) 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย      
เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ีย
ผนัแปร 

 
- 

  
        (31,117) 

  
- 

 

จ านวนเงินซ่ึงเก่ียวขอ้งกับรายการท่ีก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการป้องกันความเส่ียงและความไม่มี
ประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียง  
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 (พันบาท) 

ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563    
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - จ านวนเงินตามสัญญา 286,614  - 
มูลค่าตามบญัชีท่ีรวมอยูใ่น    
- หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 1,105  - 
- หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9,253  - 

    
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - จ านวนเงินตามสัญญา 41,359  - 
มูลค่าตามบญัชีท่ีรวมอยูใ่น    
- หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 344  - 

    

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563    
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน    
- การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง 3,905  - 
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 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 (พันบาท) 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563    
สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย - จ านวนเงินตามสัญญา 180,038  14,342 
มูลค่าตามบญัชีท่ีรวมอยูใ่น    
- หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 25,419  22,273 
- หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 77,934  35,209 
    
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563    
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน    
- การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง (38,274)  (31,117) 
 

ตารางดา้นล่างแสดงการกระทบยอดส่วนประกอบของผูถื้อหุ้นตามประเภทความเส่ียงและวิเคราะห์รายการ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสุทธิจากภาษีจากการบญัชีป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

 (พันบาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 (79,676)  (26,365) 
กำรป้องกันควำมเส่ียงในกระแสเงินสด    
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม     
 ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน     

– เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 3,905  - 
 ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย     

– เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (38,274)  (31,117) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 (114,045)  (57,482) 

 

(ค.5)   การป้องกันความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิ  
 

ฐานะเปิดต่อสกุลเงินต่างประเทศเกิดจากเงินลงทุนสุทธิในบริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่ นของกลุ่มบริษทัซ่ึงใช้
เงินเยนเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน ความเส่ียงเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนทนัทีระหว่าง
เยนและเงินบาทซ่ึงเป็นสาเหตุของการเปล่ียนแปลงในจ านวนเงินของเงินลงทุนสุทธิ 
 

ความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิท่ีไดรั้บการป้องกนัคือความเส่ียงของการอ่อนค่าในเงินเยนท่ีมีต่อเงินบาท ซ่ึงจะ
ท าใหเ้กิดการลดลงในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนสุทธิในบริษทัยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่ นของกลุ่มบริษทั  
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เงินลงทุนสุทธิในบริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่ นของกลุ่มบริษทัไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงโดยใชเ้งินกูย้ืมจาก
สถาบนัการเงินในสกุลเงินเยน ซ่ึงช่วยลดความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงเกิดจากสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั
ย่อย เงินกูย้ืมถูกก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกันความเส่ียงส าหรับการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของ
เงินลงทุนสุทธิซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนในเงินบาทต่อเยน 
 

เพื่อประเมินความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเส่ียง กลุ่มบริษทัพิจารณาความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจ
ระหว่างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงและรายการท่ีตอ้งการป้องกนัความเส่ียงดว้ยการเปรียบเทียบ
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนทนัทีกบัการ
เปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในหน่วยงานต่างประเทศท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนทันที      
(วิธีหักกลบ) นโยบายของกลุ่มบริษทัก าหนดให้ป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิเฉพาะส่วนท่ีเท่ากบัเงิน
ตน้ของหน้ีสิน 
 

จ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีก าหนดใหเ้ป็นรายการท่ีตอ้งการป้องกนัความเส่ียง  
 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าท่ี
ใชใ้นการค านวณส่วนท่ี 
ไม่มีประสิทธิผลในการ
ป้องกนัความเส่ียง 

ส ารองการแปลงค่า
ในเงินตรา
ต่างประเทศ 

 จ านวนเงินที่ยงัคงเหลือในส ารองการแปลง
ค่าในเงินตราต่างประเทศจากความสัมพนัธ์

ในการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงไม่ไดน้ า 
การบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาถือปฏิบติัอีก

ต่อไป 
 (พันบาท) 
เงินลงทุนสุทธิท่ีเป็น 
   เงินเยน 

 
416 

 
(52,006) 

 
- 

 

จ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง  
 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ – หน้ีสิน (เงินเยน) – จ านวนเงิน 
ตามสัญญา 1,017,380 

มูลค่าตามบญัชีท่ีรวมอยูใ่นเงินกูย้มื 1,017,380 
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 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
- การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนั     

ความเส่ียง (52,006) 
  
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
- การเปล่ียนแปลงในมูลค่าท่ีใชใ้นการค านวณส่วนท่ีไม่มี

ประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียง 416 
 

30 กำรบริหำรจัดกำรทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของนักลงทุน เจา้หน้ี
และตลาด และก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก ากับดูแลผลตอบแทนจาก 
การลงทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของ อีกทั้งยงั
ก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

 

31 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
อาคาร อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 3,825,426  913,695  10,093  222,880 
อ่ืน ๆ 2,191  -  2,191  - 
รวม 3,827,617  913,695  12,284  222,880 
 

   
 

   

ภาระผูกพนัอื่น ๆ        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 62,157  68,585  62,157  68,585 
รวม 62,157  68,585  62,157  68,585 
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จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

งบกำรเงินรวม  
 งบกำรเงิน       

เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 
ภายใน 1 ปี 22,203  5,226 
1 - 5 ปี 93,886  19,818 
หลงัจาก 5 ปี 165,334  11,230 
รวม 281,423  36,274 
 

32 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำที่รำยงำน 
 

เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเร่ือง
จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.33 บาท ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้น
ละ 0.16 บาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 28 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.17 บาท ให้แก่ผูถื้อ
หุน้เฉพาะผูท่ี้มีสิทธิรับเงินปันผล ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขึ้นอยู่กบัการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นใน
วนัท่ี 7 เมษายน 2564 
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