
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษัท บีซีพจีี จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564  
งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และหมาย
เหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั บีซีพีจี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ
ของเฉพาะบริษทั บีซีพีจี จ  ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

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

ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
(ศกัดา เกาทณัฑท์อง) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4628 

 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤษภาคม 2564 
 



บริษทั บซีีพจีี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,552,786            11,138,258      4,731,699          8,480,467         
เงินลงทุนระยะส้ัน 4 3,000,000            -                   3,000,000          -                    
ลูกหน้ีการคา้ 5 1,309,195            1,219,205        124,793             126,525            
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 128,520               130,879           586,132             553,574            
เงินให้กูย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                       -                   -                     438,000            
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 3 -                       -                   2,095,311          2,094,306         
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 15 9,105                   4,597               -                     -                    
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 11,999,606          12,492,939      10,537,935        11,692,872       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 15 8,622                   -                   4,997                 -                    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                       -                   8,686,518          8,131,785         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 12,378,242          11,722,752      11,179,877        10,594,884       
ลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน 15,012                 11,284             354,629             329,439            
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 272,489               248,099           8,702,624          8,195,141         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 14,537,273          14,667,822      2,981,906          3,023,432         
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 403,057               396,901           136,906             138,972            
ค่าความนิยม 8 549,488               526,655           -                     -                    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8 10,981,216          10,787,042      58,046               60,398              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 452                      425                  -                     -                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 366,538               365,652           15,798               12,627              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 39,512,389          38,726,632      32,121,301        30,486,678       

รวมสินทรัพย์ 51,511,995          51,219,571      42,659,236        42,179,550       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั บซีีพจีี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 9 -                       1,770,574        -                     1,770,574         
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 382,983               539,510           155,957             140,172            
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 9 2,052,002            1,677,699        1,471,838          1,088,999         
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง
    กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 25,004                 23,273             6,369                 6,314                
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 14,583                 8,133               -                     -                    
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 15 23,375                 26,868             20,454               22,273              
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,497,947            4,046,057        1,654,618          3,028,332         

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3, 9 -                       -                   249,000             249,000            
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9 23,926,896          23,219,442      17,021,153        16,309,649       
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 374,401               370,302           131,070             130,658            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 736,724               740,364           5,217                 11,749              
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 23,515                 21,884             14,951               13,716              
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับตน้ทุนในการร้ือถอน 30,479                 31,812             -                     -                    
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 15 65,371                 87,186             27,291               35,209              
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 153,558               153,581           2,512                 2,497                
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 25,310,944          24,624,571      17,451,194        16,752,478       

รวมหน้ีสิน 27,808,891          28,670,628      19,105,812        19,780,810       

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั บซีีพจีี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 10
   ทุนจดทะเบียน 16,508,500          16,508,500      16,508,500        16,508,500       

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้    13,202,678          13,201,888      13,202,678        13,201,888       
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 6,991,450            6,989,800        6,991,450          6,989,800         
ส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างธุรกิจ
   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 41,026                 41,026             -                     -                    
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 1,733                   2,421               1,733                 2,421                
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้
       ทุนสาํรองตามกฎหมาย 403,531               403,531           403,531             403,531            
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,046,475            3,523,120        3,996,663          3,472,944         
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (1,052,466)           (1,681,679)       (1,042,631)         (1,671,844)        
รวมส่วนของบริษัทใหญ่  23,634,427          22,480,107      23,553,424        22,398,740       
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 68,677                 68,836             -                     -                    
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  23,703,104          22,548,943      23,553,424        22,398,740       

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 51,511,995          51,219,571      42,659,236        42,179,550       

          
                  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

          (นายพิชัย ชุณหวชิร) (นายบัณฑิต สะเพียรชัย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท บีซีพจีี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 11 1,046,650         886,417            205,323            195,706            
รายไดด้อกเบ้ีย 12,383              3,078                98,389              101,473            
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 22,652              325,114            -                   -                   
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ -                   519                   -                   -                   
รายไดอ่ื้น 12,462              6,906                1,805                -                   
รวมรายได้ 1,094,147         1,222,034         305,517            297,179            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 393,678            308,876            78,407              72,001              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 137,477            147,539            78,403              107,524            
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                   -                   52,736              92,315              
รวมค่าใช้จ่าย 531,155            456,415            209,546            271,840            

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 562,992            765,619            95,971              25,339              
ตน้ทุนทางการเงิน (185,479)          (187,518)          (123,443)          (157,491)          
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าซ่ึงเป็นไปตาม TFRS9 (453)                 (2,815)              (584)                 (38,331)            
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมของ
   ตราสารอนุพนัธท่ี์วดัมูลค่าผา่นกาํไรหรือขาดทุน 9,008                -                   -                   -                   
ขาดทุนอ่ืน (1,698)              -                   -                   -                   
ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม
   ท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 6, 7 140,453            91,473              545,243            730,165            
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ 524,823            666,759            517,187            559,682            
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 12 1,627                93,028              (6,532)              21,511              
กําไรสําหรับงวด 523,196            573,731            523,719            538,171            

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 523,355            573,688            523,719            538,171            
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (159)                 43                     -                   -                   
กําไรสําหรับงวด 523,196            573,731            523,719            538,171            

กําไรต่อหุ้น 13

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.20                  0.29                  0.20                  0.27                  
กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.19                  0.29                  0.19                  0.27                  

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท) 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
6



บริษัท บีซีพจีี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กําไรสําหรับงวด 523,196            573,731            523,719            538,171            

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจถูกจดัประเภทใหม่
   ไว้ในกาํไรหรือ (ขาดทุน) ในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 586,208            (236,255)          586,208            (236,255)          
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 18,012              (34,631)            9,737                (35,353)            
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ
   ในหน่วยงานต่างประเทศ 24,993              (87,850)            24,993              (87,850)            
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัยอ่ย
   และบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 6, 7 -                   (69,880)            8,275                (69,158)            
รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่
   ไว้ในกําไรหรือ (ขาดทุน) ในภายหลงั 629,213            (428,616)          629,213            (428,616)          
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 629,213            (428,616)          629,213            (428,616)          
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,152,409         145,115            1,152,932         109,555            

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,152,568         145,072            1,152,932         109,555            
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (159)                 43                     -                   -                   
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,152,409         145,115            1,152,932         109,555            

          
         

          (นายพิชัย ชุณหวชิร) (นายบัณฑิต สะเพียรชัย)
         ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

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

หมายเหตุ

ส่วนเกินทุน
จากการจดั
โครงสร้าง
ธุรกิจภายใต้
การควบคุม
เดียวกนั

ทุนสาํรอง
ตามกฏหมาย

ยงัไม่ได้
จดัสรร

ผลต่างของ
อตัรา

แลกเปลี่ยน
จากการ
แปลงค่า
งบการเงิน

ผลขาดทุน
จากการ

ป้องกนัความ
เสี่ยงกระแส
เงินสด

ส่วนแบ่ง
กาํไร (ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอื่น
ของบริษทัร่วม
ที่ใชว้ิธีส่วนได้

เสีย

รวม
องคป์ระกอบ
อื่นของส่วน
ของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 9,994,460    2,926,874    41,026           2,935           305,544       2,344,137        (117,702)      (79,676)        (35,447)             (232,825)     15,382,151     49,428          15,431,579    

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
  เงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
        หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 10 220              543              -                 (196)             -               -                  -               -               -                   -              567                 -               567                
        เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 14 -               -               -                 -               -               (320,000)         -               -               -                   -              (320,000)         -               (320,000)        

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

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

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

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

(พันบาท)

งบการเงินรวม

ทุนเรือนหุน้
ที่ออกและ
ชาํระแลว้

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้
สามญั

ใบสาํคญั
แสดงสิทธิที่
จะซื้อหุน้

รวมส่วนของ
ผูถ้ือหุน้ของ
บริษทัใหญ่

ส่วนไดเ้สียที่
ไม่มีอาํนาจ
ควบคุม

รวมส่วน
ของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

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

หมายเหตุ

ทุนสาํรอง
ตามกฏหมาย

ยงัไม่ได้
จดัสรร

ผลต่างของ
อตัรา

แลกเปลี่ยน
จากการแปลง
ค่างบการเงิน

ผลขาดทุนจาก
การป้องกนั
ความเสี่ยง

กระแสเงินสด

ส่วนแบ่ง
กาํไร (ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอื่น
ของบริษทัร่วม
ที่ใชว้ิธีส่วนได้

เสีย

รวม
องคป์ระกอบ
อื่นของส่วน
ของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 13,201,888   6,989,800   41,026           2,421          403,531        3,523,120   (1,588,187)     (114,045)         20,553              (1,681,679)   22,480,107     68,836           22,548,943   

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น
        หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 10 790              1,650          -                (688)           -               -             -                 -                  -                   -              1,752             -                 1,752           

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 790              1,650          -                (688)           -               -             -                 -                  -                   -              1,752             -                 1,752           

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด
กาํไร (ขาดทุน) -               -             -                -             -               523,355      -                 -                  -                   -              523,355          (159)               523,196       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -               -             -                -             -               -             611,201          18,012             -                   629,213       629,213          -                 629,213       

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -               -             -                -             -               523,355      611,201          18,012             -                   629,213       1,152,568       (159)               1,152,409    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 13,202,678   6,991,450   41,026           1,733          403,531        4,046,475   (976,986)        (96,033)           20,553              (1,052,466)   23,634,427     68,677           23,703,104   

รวมส่วน
ของผูถ้ือหุน้

(พันบาท)

งบการเงินรวม

ทุนเรือนหุน้
ที่ออกและ
ชาํระแลว้

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้
สามญั

ส่วนเกินทุน
จากการจดั
โครงสร้าง
ธุรกิจภายใต้
การควบคุม
เดียวกนั

ใบสาํคญั
แสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุน้

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

รวมส่วนของ
ผูถ้ือหุน้ของ
บริษทัใหญ่

ส่วนไดเ้สียที่
ไม่มีอาํนาจ
ควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษทั บีซีพจี ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม

หมายเหตุ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 9,994,460     2,926,874    2,935         305,544        2,246,483   (117,702)            (26,365)         (78,922)                    (222,989)       15,253,307     

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
   หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 10 220              543              (196)           -                -             -                     -                -                           -                567                 
   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 14 -               -               -             -                (320,000)     -                     -                -                           -                (320,000)         

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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด
กาํไร -               -               -             -                538,171      -                     -                -                           -                538,171          
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -               -               -             -                -             (324,105)            (35,353)         (69,158)                    (428,616)       (428,616)         

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

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชาํระแลว้

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
สามญั

ใบสาํคญั
แสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้น

ทุนสาํรอง
ตามกฎหมาย

รวมส่วน
ของผูถ้ือหุ้น

ยงัไม่ได้
จดัสรร

ผลขาดทุน
จากการ

ป้องกนัความ
เสี่ยงกระแส
เงินสด

(พันบาท)

ผลต่างของอตัรา
แลกเปลี่ยนจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน

รวม
องคป์ระกอบ
อื่นของส่วน

ของ
ผูถ้ือหุ้น

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น
ส่วนแบ่งกาํไร 

(ขาดทุน) เบด็เสร็จ
อื่นของบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วมที่ใช้
วธิีส่วนไดเ้สีย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
10



บริษทั บีซีพจี ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม

หมายเหตุ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 13,201,888     6,989,800   2,421          403,531      3,472,944  (1,588,187)        (57,482)         (26,175)                   (1,671,844)    22,398,740     

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้น
   หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 10 790                 1,650          (688)           -             -             -                    -                -                          -                1,752              

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 790                 1,650          (688)           -             -             -                    -                -                          -                1,752              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
กาํไร -                 -             -             -             523,719     -                    -                -                          -                523,719          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                 -             -             -             -             611,201            9,737            8,275                       629,213        629,213          

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -             -             -             523,719     611,201            9,737            8,275                       629,213        1,152,932       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 13,202,678     6,991,450   1,733          403,531      3,996,663  (976,986)           (47,745)         (17,900)                   (1,042,631)    23,553,424     

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ที่
ออกและชาํระ

แลว้

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้
สามญั

ใบสาํคญั
แสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุน้

ทุนสาํรอง
ตามกฎหมาย

ยงัไม่ได้
จดัสรร

ผลต่างของ
อตัรา

แลกเปลี่ยนจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน

ผลขาดทุน
จากการ

ป้องกนัความ
เสี่ยงกระแส
เงินสด

ส่วนแบ่งกาํไร 
(ขาดทุน) เบด็เสร็จ
อื่นของบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วมที่ใช้
วิธีส่วนไดเ้สีย

รวม
องคป์ระกอบ
อื่นของส่วน

ของ
ผูถ้ือหุน้

รวมส่วนของ
ผูถ้ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท บีซีพจี ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย   

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 523,196          573,731          523,719          538,171          

รายการปรับปรุง

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 1,627              93,028            (6,532)            21,511            

ตน้ทุนทางการเงิน 185,479          187,518          123,443          157,491          

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 291,911          236,306          52,354            52,535            

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS9 453                 2,815              584                 38,331            

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมของ

   ตราสารอนุพนัธ์ท่ีวดัมูลค่าผา่นกาํไรหรือขาดทุน (9,008)            -                 -                 -                 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,795              2,086              1,235              1,523              

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (63,215)           (167,844)         12,981            100,117          

รายไดด้อกเบ้ีย (12,383)           (3,078)            (98,389)           (101,473)         

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (140,453)         (91,473)           (545,243)         (730,165)         

ขาดทุนอ่ืน 1,698              -                 -                 -                 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ -                 (519)               -                 -                 

781,100          832,570          64,152            78,041            

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ (61,942)           (19,546)           1,732              -                 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 83,999            46,705            91,431            32,593            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (737)               (34,412)           -                 (170)               

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (112,644)         (52,819)           (38,190)           (27,280)           

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 30,692            150                 15                   150                 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 720,468          772,648          119,140          83,334            

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (5,371)            (3,841)            (3,170)            (71)                 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 715,097          768,807          115,970          83,263            

งบการเงินรวม

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท) 

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

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ (2,995,403)      -                 (3,000,000)      -                 

เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                 (4,310,376)      -                 -                 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 286                 -                 -                 -                 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (4,997)            -                 (4,997)            -                 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ -                 1,399              -                 -                 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (315,217)         (390,114)         (33,629)           (118,834)         

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,458)            (100)               (187)               (100)               

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (13,547)           (26,437)           (1,305,547)      (4,669,330)      
เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                 -                 438,000          -                 
เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                 -                 707,522          2,982,382       

เงินปันผลรับ -                 37,040            -                 154,835          

ดอกเบ้ียรับ 69                   715                 13,032            40,520            

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (3,331,267)      (4,687,873)      (3,185,806)      (1,610,527)      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากหุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 1,752              567                 1,752              567                 

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                 3,782,400       -                 3,782,400       

เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (1,770,574)      (2,570,000)      (1,770,574)      (2,570,000)      

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,047,394       3,454,655       1,047,394       326,305          

เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (219,819)         (124,013)         -                 -                 
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                 -                 -                 249,000          

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (10,674)           (4,078)            (1,212)            (1,178)            

ตน้ทุนทางการเงินจ่าย (115,860)         (94,132)           (34,550)           (43,752)           

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,067,781)      4,445,399       (757,190)         1,743,342       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (3,683,951)      526,333          (3,827,026)      216,078          

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 98,479            (43,994)           78,258            12,142            

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (3,585,472)      482,339          (3,748,768)      228,220          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 11,138,258     1,445,192       8,480,467       264,243          
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ 31 มนีาคม 7,552,786       1,927,531       4,731,699       492,463          

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 66,490            208,568          5,446              33,235            

(พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

งบการเงินรวม

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
  

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

 
  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 

 
1 ข้อมูลทั่วไป 

 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานสะอาดและการลงทุนในธุรกิจ
พลงังานทางเลือก 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหวา่งกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงาน 
ไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงเป็นคร้ังแรกซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 และไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่มีผล
บงัคบัใชม้าถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ทั้งน้ี การถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบ
การเงิน 
 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้น
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

16 

(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายการบัญชี 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิ ธีการค านวณและแหล่งข้อมูลส าคัญท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้ นไม่แตกต่าง 
จากท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

3 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อย และบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 6 และ 7 ส าหรับบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ี
เ ก่ียวข้องกัน  ไม่มีความความสัมพันธ์ ท่ี เปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงในนโยบายการก าหนดราคาอย่างมีสาระส าคญัในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่         
ค่าจา้งบริหารงาน* 8,463  8,086  8,463  8,086 
เงินปันผลจ่าย -  224,000  -  224,000 
ดอกเบ้ียจ่าย 895     927  895     927 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 849  817  849  817 
 

  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  11,113  10,500 
ค่าจา้งบริหารงาน -  -  600  819 
ดอกเบ้ียรับ -  -  54,493  98,710 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  1,229  1,133 
        
บริษัทย่อยทำงอ้อม        
ดอกเบ้ียรับ -  -  31,757  27,299 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  5,850  - 
        
บริษัทร่วม        
ดอกเบ้ียรับ 3,128  2,217  3,128  2,217 
รายไดอ่ื้น 1,800  -  1,800  - 
        
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนัอ่ืน        
รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,326  2,080  2,326  2,080 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 48 

 - 
 48 

 - 
        

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั*        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 36,167  34,514  32,834  31,236 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 603  603  392  392 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 36,770  35,117  33,226  31,628 

 
* ผลประโยชน์ระยะสั้ นของค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัเป็นส่วนหน่ึงของค่าจ้างบริหารงานท่ีบริษทัจ่ายให้กับ 
   บริษทัใหญ่ซ่ึงเป็นไปตามสญัญาจา้งบริหารงาน 

  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีกำรค้ำ        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 976  889  976  889 
        

ลูกหน้ีอื่น        
ส่วนที่หมุนเวียน        
บริษทัยอ่ย -  -  336,541  315,801 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม -  -  227,494  206,842 
บริษทัร่วมทางออ้ม 1,800  -  1,800  - 
รวม 1,800  -  565,835  522,643 
        

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        

บริษทัยอ่ย -  -  42,568  36,023 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม -  -  297,048  282,132 
บริษทัร่วม 15,012  11,284  15,012  11,284 
รวม 15,012  11,284  354,628  329,439 

 

 

 

 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม 

เงินให้กู้ยืม 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม

2564 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2563 

 

เพ่ิมข้ึน 

 ผลกระทบ 
จากอตัราแลก 

เปล่ียน 

 ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม

2564 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัร่วม 4.71  4.71  255,238  13,547  11,621  280,406 
รวม     255,238      280,406 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้น 
         เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

     
   (7,139) 

      
(7,917) 

สุทธิ     248,099      272,489 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
เจ้ำหน้ีหมุนเวียนอื่น        
บริษทัใหญ่ 9,399  9,740  9,399  9,740 
บริษทัยอ่ย -  -  14  2,427 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม -  -  20  21 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน -    87  -  87 
รวม 9,399  9,827  9,433  12,275 

 
  

 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

เงินให้กู้ยมื 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม  

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2563 

 

เพิ่มข้ึน 

 

ลดลง 

 ผลกระทบจาก
อตัราแลก 
เปล่ียน 

 ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 

2564 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 2.88 - 4.50  2.88 - 4.50  5,440,175  1,292,000  (1,145,522)  28,236  5,614,889 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม 1.52 – 3.00  1.52 - 3.00  5,080,620  -  -  (128,982)  4,951,638 
บริษทัร่วม 4.71  4.71  255,238  13,547  -  11,621  280,406 
รวม     10,776,033        10,846,933 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนด 
         ช าระภายในหน่ึงปี 

     
(2,094,306) 

        
(2,095,311) 

       เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน      (438,000)         -  
       ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น  
         เครดิตท่ีคาดวา่ 
         จะเกิดข้ึน 

     
 

(48,586) 

        
 

(48,998) 
สุทธิ     8,195,141        8,702,624 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญำส ำคญัที่ท ำกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
บริษทัไม่มีสัญญาส าคญัท่ีออกใหม่หรือแก้ไขกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2564   
 

4 เงินลงทุนระยะส้ัน 
 

เงินลงทุนระยะสั้ น ประกอบด้วยเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจ าท่ีก าหนดระยะเวลาครบ
ก าหนดเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน  
 
ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนระยะสั้น มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  - 
ลงทุนเพิ่มระหวา่งงวด  3,000,000 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564  3,000,000 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เงินลงทุนระยะสั้นมีอตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียร้อยละ 0.75 ต่อปี  
 

 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

เงินกู้ยมื 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

 

เพิ่มข้ึน 

 ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 

2564 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย 2.00  2.00  249,000             -  249,000            
รวม     249,000    249,000 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     -    - 
สุทธิ      249,000     249,000 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
31 มีนาคม 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
 31 มีนาคม 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 691,152  783,528  124,793  126,525 
เกินก าหนดช าระ        

   ไม่เกิน 3 เดือน 239,551  411,146  -  - 
   3 - 6 เดือน 360,030  27,060  -  - 
   6 - 12 เดือน 33,566  11,948  -  - 
รวม 1,324,299  1,233,682  124,793  126,525 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
         จะเกิดข้ึน (15,104)  (14,477)  -  - 
สุทธิ 1,309,195  1,219,205  124,793  126,525 
 

6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม  2564  2563 

  (พันบาท) 

บริษัทย่อย     
ณ วนัที่ 1 มกรำคม  8,131,785  7,236,413 
ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัยอ่ย  423,788  662,921 
เงินปันผลรับ  -  (566,290)  
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัยอ่ย  8,275                   722 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน  122,670  84,040  
ณ วนัที่ 31 มีนำคม  8,686,518  7,417,806 

 

ในระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีการโอนหุน้ทั้งหมดของบริษทั Godo Kaisha Apolo ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยทางออ้มในประเทศญ่ีปุ่นท่ีไม่มีกิจกรรมทางการคา้ใด ๆ (Dormant Company) ท่ีมีทุนจดทะเบียนรวมจ านวน 
1 เยน ใหก้บัผูพ้ฒันาโครงการรายเดิมตามขอ้ตกลงการพฒันาโครงการ โดยการด าเนินการดงักล่าว เป็นการจ าหน่าย
ไปซ่ึงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัดงักล่าว ส้ินสภาพการเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  
ลกัษณะธุรกิจ 

 
สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 

 
ทุนช าระแลว้ 

 
 

ราคาทุน 
 

มูลค่าตาม 
วิธีส่วนไดเ้สีย 

 
เงินปันผลรับส าหรับงวดสาม

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
  2564 2563 2564 2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
  (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทัย่อย                  
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ีจ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 100 100 1,800,000 1,800,000  1,930,500  1,930,500  2,147,779  1,989,525     -  210,600 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี(ปราจีนบุรี) จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 100 100 1,400,000 1,400,000  1,429,785  1,429,785  859,893  813,988             -  127,400 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี(ชยัภูมิ1) จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 100 100 585,000 585,000  600,545  600,545  710,711  661,930                -  56,550 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี(บุรีรัมย)์ จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 100 100 626,650 626,650  642,713  642,713  672,091  628,113                -  57,757 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี(บุรีรัมย1์) จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 100 100 634,950 634,950  651,225  651,225  754,442  709,892                -  55,463 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี(นครราชสีมา) จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 100 100 570,000 570,000  586,069  586,069  697,220  646,417                -  58,520 
BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100 100 - -  -  -  1,249,711  1,233,036                -  - 
บริษทั ไทยดิจิทลัเอนเนอร์ยีเ่ดเวลอปเมน้ท ์จ ากดั  ลงทุนในบริษทัอ่ืน 75 75 200,000 200,000  149,999  149,999  141,918  142,191  -  - 
บริษทั บีซีพีจี อินโดไชน่า จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100 100 1,020,000 1,020,000  1,020,000  1,020,000  1,157,562  1,038,998  -  - 
บริษทั ลมลิกอร์ จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานลม 100 100 250,000 250,000  236,459  236,459  231,004  224,568  -  - 
บริษทั บีเอสอี เพาเวอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100 100            1,000            1,000       1,000             1,000  34,008  12,846  -  - 
บริษทั ประทุมวนัสมาร์ทดิสทริคทคู์ลล่ิง จ ากดั ติดตั้งและบริหารจดัการระบบผลิต

ความเยน็ 
 
60 

 
60 

 
  50,000 

 
  50,000  

 
31,107 

  
31,107  

 
30,179 

  
30,281  - 

 
- 

รวม       7,279,402  7,279,402  8,686,518  8,131,785  -    566,290 
 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

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



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
บริษัทร่วมทำงตรงและทำงอ้อม        
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 11,722,752  13,584,642  10,594,884  12,458,236 
ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วม 140,453  91,473  121,455  67,244 
รายไดเ้งินปันผล -  (12,344)   -  - 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนของ
บริษทัร่วม -  (69,880)   -    (69,880) 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจาก 
การแปลงค่างบการเงิน 515,037  (229,272)   463,538  (320,295) 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 12,378,242  13,364,619  11,179,877  12,135,305 

 
 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 และเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

 
งบกำรเงินรวม 

  
ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

 
มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 เงินปันผลรับส าหรับงวด 

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทร่วมทำงตรง                   
Star Energy Group 

Holdings Pte. Ltd. 
โรงไฟฟ้าพลงังาน 
ความร้อนใตพ้ิภพ 33.33 

 
33.33 

 
25,213,740 

 
25,213,740 

 
10,948,896 

 
10,948,896 

 
11,179,877 

 
10,594,884 

 
- 

 
- 

Impact Energy Asia 
Development Limited 

 
โรงไฟฟ้าพลงังานลม 45.00 

 
45.00 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

                     
บริษัทร่วมทำงอ้อม                     
PetroWind Energy Inc. โรงไฟฟ้าพลงังานลม 40.00  40.00  894,790  894,790  921,573  921,573  1,198,365  1,127,868  -   12,344 
รวม          11,870,469  11,870,469  12,378,242  11,722,752  -   12,344 

 
กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  

ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
 

มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 เงินปันผลรับส าหรับงวด 

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทร่วมทำงตรง                    
Star Energy Group 

Holdings Pte. Ltd. 
โรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนใตพ้ิภพ 33.33 

 
33.33 

 
25,213,740 

 
25,213,740 

 
10,948,896 

 
10,948,896 

 
11,179,877 

 
10,594,884 

 
- 

 
- 

Impact Energy Asia 
Development Limited 

 
โรงไฟฟ้าพลงังานลม 45.00 

 
45.00 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม          10,948,896  10,948,896  11,179,877  10,594,884  -  - 

 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่ำควำมนิยม 
 
การเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ไม่รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช)้ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และค่าความนิยม
ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 ท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ 

 สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตน 

 
ค่าความนิยม 

 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 14,667,822  10,787,042  526,655 
ซ้ือสินทรัพย ์ 162,346  2,458  - 
จ าหน่าย - สุทธิ (26)  (1,579)  - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (181,812)  (103,748)  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (111,057)    297,043  22,833 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 14,537,273  10,981,216  549,488 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ 

 สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตน 

 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 3,023,432  60,398 
ซ้ือสินทรัพย ์ 5,840  187 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (47,366)  (2,539) 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 2,981,906  58,046 
 

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงท่ีดินและก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าท่ีไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพย์
ของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีจ านวน 1.61 ลา้นบาท  (2563: 1.01 ล้านบาท)  
 

กำรค ำ้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทและบริษัทมูลค่าตามบัญชีจ านวน 
10,038.85 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 10,161.10 ล้านบาท) และมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 2,641.85 ลา้นบาท (31 
ธันวาคม 2563: 2,665.78 ล้านบาท) ตามล าดบั ไดจ้ดทะเบียนเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน         
- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  -  1,770,574  -  1,770,574 
  -  1,770,574  -  1,770,574 
         

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  1,656,130  1,677,699  1,075,966  1,088,999 
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  395,872  -  395,872  - 
รวมส่วนที่หมุนเวยีน  2,052,002  3,448,273  1,471,838  2,859,573 
         

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน         
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3        
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั                   -                -      249,000      249,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         
- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  20,389,468  20,400,852  13,483,725  13,491,059 
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  3,537,428  2,818,590  3,537,428  2,818,590 

  23,926,896  23,219,442  17,021,153  16,309,649 

รวมส่วนที่ไม่หมุนเวยีน  23,926,896     23,219,442  17,270,153      16,558,649 

รวม  25,978,898  26,667,715  18,741,991  19,418,222 
 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอยู่ ท่ี ร้อยละ  
1.25 - 5.85 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: ร้อยละ 1.24 - 5.85 ต่อปี)  
 

สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวได้ระบุเง่ือนไขบางประการเก่ียวกับการรักษาอัตราส่วนทางการเงินและการโอนสิทธิ 
สญัญาต่าง ๆ เงินกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยบริษทั เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม และทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สามารถ
วิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 
10 ทุนเรือนหุ้น 

 
 มูลค่าหุน้ 2564  2563 

 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน         
   ณ วนัที่ 31 มีนำคม 5 3,301,700  16,508,500  2,000,000  10,000,000 

         

ทุนที่ออกและช ำระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
- หุน้สามญั 5 2,640,378  13,201,888  1,998,892  9,994,460 
ออกหุน้ใหม่ 5 158  790  44  220 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม         
- หุ้นสำมัญ 5 2,640,536  13,202,678  1,998,936  9,994,680 

 

  

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 24,897,141  17,311,152  17,398,648  15,776,336 
เบิกเงินกูเ้พิ่ม 1,047,394  3,454,655  1,047,394  326,305 
จ่ายคืนเงินกู ้      (219,819)      (124,013)  -  - 
ตน้ทุนการท ารายการ - สุทธิจากการตดั 
   จ าหน่าย 10,046 

  
(15,220) 

 
6,646 

  
 (3,975) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน 51,321  703,442  40,303  682,080 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 192,815  205,817  -  - 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 25,978,898  21,535,833  18,492,991  16,780,746 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญ 
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัใหอ้อกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
(โครงการ BCPG ESOP warrant)  จ านวนไม่เกิน 10 ลา้นหน่วย ซ่ึงคิดเป็นหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรับการใช้
สิทธิจ านวนไม่เกิน 10 ลา้นหุน้ (ประมาณร้อยละ 0.50 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั) โดยเป็น
โครงการ 5 ปี ทยอยใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นตามเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีก าหนด ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีผูใ้ชสิ้ทธิแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจ านวน 0.16 ลา้นหน่วย เป็นหุน้สามญั
จ านวน 0.16 ลา้นหุน้ 
 

11 ส่วนงำนด ำเนินงำน และกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

ส่วนงำนธุรกจิ 
 

ผูบ้ริหารเห็นวา่กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ดงันั้นฝ่ายบริหาร
จึงพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว 
 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   วันที่ 31 มีนำคม หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

กำรจ ำแนกรำยได้         

ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลกั         
ไทย  858,076  771,425  205,323  195,706 
ญ่ีปุ่น  51,143  42,478  -  - 
ลาว  137,431  72,514  -  - 
รวมรำยได้  1,046,650  886,417  205,323  195,706 

         
ประเภทสินค้ำและบริกำรหลกั         
รายไดค่้าพลงังานไฟฟ้า   469,598  370,761  65,692  67,120 
รายไดส่้วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า  568,667  507,647  117,428  118,086 
รายไดค่้าบริการ 3 8,385  8,009  22,203  10,500 
รวมรำยได้  1,046,650  886,417  205,323  195,706 

  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้ 
 
รายไดส่้วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจงัหวะเวลาในการรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 
 

12 ภำษีเงินได้  
 
การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยูก่บัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้
แทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 คือร้อยละ 
0.31 (2563: ร้อยละ 13.95) การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัมาจากการเปล่ียนแปลงใน
สดัส่วนของก าไรจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนต่อก าไรรวมของกลุ่มบริษทั 
 

13 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ค านวณจากก าไรส าหรับงวด
ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดในแต่ละงวดโดยวิธี
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั แสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท/พันหุ้น) 

ก ำไรส ำหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ
ของบริษัท 523,355  573,688  523,719  538,171 
        

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,640,378  1,998,892  2,640,378  1,998,892 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกใหต้ามสิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก  
(ขั้นพืน้ฐำน) 2,640,432 

 
1,998,910 

 
2,640,432 

 
1,998,910 

        

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บำท) 0.20  0.29  0.20  0.27 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 

 
ก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ค านวณจากก าไรส าหรับงวดท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดในแต่ละงวดโดยวิธีถวั
เฉล่ียถ่วงน ้าหนกัหลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท/พันหุ้น) 

ก ำไรส ำหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ
ของบริษัท (ขั้นพืน้ฐำน) 523,355  573,688  523,719  538,171 
        

จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  
    (ขั้นพื้นฐาน) 2,640,432 

 
1,998,910 

 
2,640,432 

 
1,998,910 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้ 168,625  151  168,625  151 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก  

(ปรับลด) 2,809,057 
 

1,999,061 
 

2,809,057 
 

1,999,061 
        

ก ำไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บำท) 0.19  0.29  0.19  0.27 

 
14 เงินปันผล 

 
เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัรา 
เงินปันผลต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาล ปี 2562 30 มีนาคม 2563 17 เมษายน 2563 0.16  319.83 

เงินปันผลทีจ่่ำย   0.16  319.83 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 

มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยติุธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่
ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล  
 

  งบกำรเงินรวม 

  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

 หมายเหตุ 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการป้องกนั
ความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดั

จ าหน่าย   รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564                 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน                 
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

 
3 

 
- 

  
- 

 
287,501  287,501  -  297,450  - 

 
297,450 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน                 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  -  8,665  -   8,665  -  8,665  -  8,665 
สญัญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน  4,065  -  -  4,065  -  4,065  -  4,065 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน  -  4,997  -  4,997  -  -  4,997  4,997 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน     4,065  13,662  287,501  305,228         



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม 

  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

  

 
เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการป้องกนั
ความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดั

จ าหน่าย   รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

หน้ีสินทำงกำรเงิน                 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน  
    (ส่วนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี) 

 
- 

 
- 

 
(998,715)  (998,715)  -  (1,059,100)  -  (1,059,100) 

หน้ีสินทางการเงินอ่ืน                 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  (84,039)  -  -  (84,039)  -  (84,039)  -  (84,039) 
สญัญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน  (4,707)  -  -  (4,707)  -  (4,707)  -  (4,707) 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  (88,746)  -  (998,715)  (1,087,461)         

 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม 

  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

 หมายเหตุ 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการป้องกนั
ความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดั

จ าหน่าย   รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563                 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน                 
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

 
3 

 
- 

 
- 

 
259,383  259,383  -  269,459  - 

  
269,459 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  -  -  259,383  259,383         

                 
หน้ีสินทำงกำรเงิน                 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน  
    (ส่วนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี) 

 
- 

 
- 

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

หน้ีสินทางการเงินอ่ืน                 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  (103,353)  -  -  (103,353)  -  (103,353)  -  (103,353) 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  -  (344)  -   (344)  -  (344)  -  (344) 
สญัญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน  (10,358)  -  -  (10,358)  -  (10,358)  -  (10,358) 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  (113,711)  (344)   (1,070,056)  (1,184,111)         

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

 หมายเหตุ 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการป้องกนั
ความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดั

จ าหน่าย   รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564                 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน                 
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

 
3 - 

 
- 

 
11,582,455  11,582,455  -  11,680,724  - 

 
11,680,724 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน  -  4,997  -  4,997  -  -  4,997  4,997 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  -  4,997  11,582,455  11,587,452         

                 
หน้ีสินทำงกำรเงิน                 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน                 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  (47,745)  -   -   (47,745)  -  (47,745)  -  (47,745) 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  (47,745)  -  -  (47,745)         

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

 หมายเหตุ 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการป้องกนั
ความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดั

จ าหน่าย   รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563                 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน                 
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

 
3 - 

 
- 

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

 
11,632,453 

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

                 
หน้ีสินทำงกำรเงิน                 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน                 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  (57,482)  -  -  (57,482)  -  (57,482)  -  (57,482) 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  (57,482)  -   -  (57,482)         

 

  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ฐำนะเปิดต่อควำมเส่ียงจำกเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

 งบกำรเงินรวม  
31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

  
 

เงินเยน 
 เงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
  

เงินกีบ 
  

รวม 
  

เงินเยน 
 เงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
  

เงินกีบ 
  

รวม 
 (พันบาท) 
เงินสดและรายการ 
   เทียบเท่าเงินสด 17,626 

 
 2,516,731 

 
80,488 

 
2,614,845 

 
22,507 

 
1,387,587  

 
132,114  

 
1,542,208  

ลูกหน้ีอ่ืน -  15,012  333  15,345  -  11,284  121  11,405 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  272,489  -  272,489  -  248,098  -  248,098 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (18,573)  (67,447)  (3,695)  (89,715)  (818)  (31,949)  (4,331)  (37,098) 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (6,001,724)  (4,910,919)  -  (10,912,643)  (6,158,058)   (3,680,806)  -  (9,838,864)  
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะ    
กำรเงินที่มีควำมเส่ียง             (6,002,671) 

 
(2,174,134) 

 
77,126 

 
(8,099,679) 

 
(6,136,369) 

 
(2,065,786) 

 
127,904  

 
(8,074,251) 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินท่ีใช ้
    ในการป้องกนัความเส่ียงของ 
    เงินลงทุนสุทธิ 971,437 

 

- 

 

- 

 

971,437 

 

977,873 

 

- 

 

- 

 

977,873 
สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน -  272,695  -  272,695  -  286,614  -  286,614 
สัญญาซ้ือขายเงินตรา 
    ต่างประเทศล่วงหนา้                             - 

 
208,283 

 
- 

 
208,283 

 
- 

 
41,359 

 
- 

 
41,359 

ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ (5,031,234)  (1,693,156)  77,126  (6,647,264)  (5,158,496)  (1,737,813)  127,904  (6,768,405) 

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 
 

เงินเยน 
 เงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
  

รวม 
  

เงินเยน 
 เงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
  

รวม 
 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17,626  2,511,649  2,529,275  22,507  1,382,624  1,405,131  
ลูกหน้ีอ่ืน 516,205  191,452  707,657  495,462  165,403  660,865 
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,164,873  1,097,656  6,262,529  5,299,510  1,039,009  6,338,519 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (18,573)  (24,315)  (42,888)  (818)  (5,473)  (6,291) 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (6,001,724)  (4,638,224)  (10,639,948)  (6,158,058)  (3,394,192)  (9,552,250) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
    ที่มีควำมเส่ียง             (321,593) 

 
(861,782) 

 
(1,183,375) 

 
(341,397) 

 
(812,629) 

 
(1,154,026) 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินท่ีใช ้
    ในการป้องกนัความเส่ียงของ 
    เงินลงทุนสุทธิ 971,437 

 

- 

 

971,437 

 

977,873 

 

- 

 

977,873 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ 649,844  (861,782)  (211,938)  636,476  (812,629)  (176,153) 

 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ฐำนะเปิดต่อควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย 
  

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
31 มีนาคม 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 31 มีนาคม 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 (พันบาท) 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่        
เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 4,679,646  4,597  -  - 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 272,489  248,099  10,797,935  10,727,447 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  (249,000)  (249,000) 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (998,715)  (1,070,056)  -  - 
 3,953,420  (817,360)   10,548,935  10,478,447 

        
เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่มีอัตรำดอกเบี้ยผันแปร        
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (24,980,183)  (25,597,659)   (18,492,991)  (19,169,222)  
 (24,980,183)  (25,597,659)   (18,492,991)  (19,169,222)  
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 2,959,549  2,890,117  2,193,755  2,102,597 
 (22,020,634)  (22,707,542)  (16,299,236)  (17,066,625) 

 
16 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 
 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 งบกำรเงินรวม  

งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 

ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน    
อาคาร อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 3,943,193  6,304 
อ่ืนๆ 6,402  2,003 
รวม 3,949,595  8,307 

    
ภำระผกูพนัอื่น ๆ    
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 78,157  61,157 
รวม 78,157  61,157 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลประกอบการปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.33 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 768.82 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลส าหรับผลประกอบการงวดหกเดือนแรกของปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นเงินจ านวน 
319.83 ลา้นบาทไปแลว้ในระหวา่งปี 2563 คงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายส าหรับผลประกอบการงวดหกเดือนหลงั
ของปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.17 บาท เป็นเงินจ านวน 448.99 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ใน
วนัท่ี 21 เมษายน 2564 
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