
 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท บซีีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท บีซีพจีี จํากัด (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  

งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เฉพาะกิจการ สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการ สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาล) ของบริษทั บีซีพีจี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั บีซีพีจี จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั 

ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการ

บญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทาง

การเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึง

อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 

ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

 

(ศกัดา เกาทณัฑท์อง) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4628 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

9 สิงหาคม 2564 



บริษทั บีซีพจี ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,297,646          11,138,258    3,437,210      8,480,467      

เงินลงทุนระยะสัน 4 3,000,000          -                3,000,000      -                

ลูกหนีการคา้ 5 1,544,912          1,219,205      133,019         126,525         

ลูกหนีหมุนเวยีนอืน 245,028             130,879         758,994         553,574         

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                     -                39,443           438,000         

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั

   ทีถึงกาํหนดชาํระในหนึงปี 3 -                     -                2,145,084      2,094,306      

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 14 1,670                 4,597             -                -                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 11,089,256         12,492,939    9,513,750      11,692,872    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 14 10,942               -                4,997             -                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                     -                8,860,994      8,131,785      

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 12,719,807         11,722,752    11,499,894    10,594,884    

ลูกหนีไม่หมุนเวยีนอืน 19,371               11,284           382,688         329,439         

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 332,631             248,099         9,290,510      8,195,141      

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 15,141,137         14,667,822    2,936,377      3,023,432      

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 400,597             396,901         134,453         138,972         

ค่าความนิยม 8 562,007             526,655         -                -                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8 11,099,563         10,787,042    56,868           60,398           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 411                    425                -                -                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 387,570             365,652         17,309           12,627           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 40,674,036         38,726,632    33,184,090    30,486,678    

รวมสินทรัพย์ 51,763,292         51,219,571    42,697,840    42,179,550    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั บีซีพจี ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3, 9 13,148               -                -                -                

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 9 -                     1,770,574      -                1,770,574      

เจา้หนีหมุนเวยีนอืน 402,165             539,510         55,614           140,172         

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระในหนึงปี 9 2,529,994          1,677,699      1,422,668      1,088,999      

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึง

    กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 25,581               23,273           6,426             6,314             

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 25,959               8,133             -                -                

หนีสินทางการเงินหมุนเวยีนอืน 14 22,386               26,868           19,092           22,273           

รวมหนีสินหมุนเวียน 3,019,233          4,046,057      1,503,800      3,028,332      

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3, 9 -                     -                249,000         249,000         

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9 23,218,024         23,219,442    16,792,912    16,309,649    

หนีสินตามสัญญาเช่า 375,363             370,302         131,218         130,658         

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 755,713             740,364         8,538             11,749           

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 24,716               21,884           16,186           13,716           

ประมาณการหนีสินสาํหรับตน้ทุนในการรือถอน 31,246               31,812           -                -                

หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 14 61,495               87,186           20,714           35,209           

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 153,817             153,581         2,600             2,497             

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 24,620,374         24,624,571    17,221,168    16,752,478    

รวมหนีสิน 27,639,607         28,670,628    18,724,968    19,780,810    

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั บีซีพจี ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 10

   ทุนจดทะเบียน 16,508,500         16,508,500    16,508,500    16,508,500    

   ทุนทีออกและชาํระแลว้    13,211,595         13,201,888    13,211,595    13,201,888    

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 6,997,483          6,989,800      6,997,483      6,989,800      

ส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างธุรกิจ

   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 41,026               41,026           -                -                

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น 10 18,270               2,421             18,270           2,421             

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

       ทุนสาํรองตามกฎหมาย 403,531             403,531         403,531         403,531         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,162,702          3,523,120      4,111,567      3,472,944      

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (779,409)            (1,681,679)     (769,574)        (1,671,844)     

รวมส่วนของบริษัทใหญ่  24,055,198         22,480,107    23,972,872    22,398,740    

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 68,487               68,836           -                -                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  24,123,685         22,548,943    23,972,872    22,398,740    

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 51,763,292         51,219,571    42,697,840    42,179,550    

          

                  ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

          (นายพิชัย ชุณหวชิร) (นายบัณฑิต สะเพียรชัย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั บีซีพจี ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 11 1,088,212        969,597           205,654           202,677           

รายไดด้อกเบีย 13,358             3,010               102,631           111,214           

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 80,322             -                   -                   217,398           

รายไดอื้น 1,892               1,425               1,800               45,579             

รวมรายได้ 1,183,784        974,032           310,085           576,868           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 396,060           358,096           76,110             67,214             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 148,857           114,200           99,555             72,613             

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ -                   98,359             11,826             -                   

รวมค่าใช้จ่าย 544,917           570,655           187,491           139,827           

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 638,867           403,377           122,594           437,041           

ตน้ทุนทางการเงิน (192,773)          (220,341)          (129,841)          (169,765)          

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ขาดทุนจากการดอ้ยค่า) 

   ซึงเป็นไปตาม TFRS9 (5,172)              (1,112)              7,595               43,991             

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงของมูลค่ายตุิธรรมของ

   ตราสารอนุพนัธ์ทีวดัมูลค่าผา่นกาํไรหรือขาดทุน (8,664)              -                   -                   -                   

ขาดทุนอืน (533)                 -                   -                   -                   

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม

   ทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 157,038           102,446           567,084           80,348             

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 588,763           284,370           567,432           391,615           

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 23,881             (70,375)            3,683               (9,940)              

กําไรสําหรับงวด 564,882           354,745           563,749           401,555           

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 565,072           354,778           563,749           401,555           

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (190)                 (33)                   -                   -                   

กําไรสําหรับงวด 564,882           354,745           563,749           401,555           

กําไรต่อหุ้น 12

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท) 0.21                 0.18                 0.21                 0.20                 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.20                 0.18                 0.20                 0.20                 

(พันบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั บีซีพจี ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กําไรสําหรับงวด 564,882           354,745           563,749           401,555           

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือ (ขาดทุน) ในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 287,292           (776,574)          287,292           (776,574)          

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด 2,201               1,464               7,939               (5,197)              

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิ

   ในหน่วยงานตา่งประเทศ (24,124)            49,263             (24,124)            49,263             

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนของบริษทัยอ่ย

   และบริษทัร่วมทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย -                   1,160               (5,738)              7,821               

รวมรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือ (ขาดทุน) ในภายหลัง 265,369           (724,687)          265,369           (724,687)          

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือ (ขาดทุน) ในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนของบริษทัยอ่ย

   และบริษทัร่วมทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 7,688               (313)                 7,688               (313)                 

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไร

หรือ (ขาดทุน) ในภายหลัง 7,688               (313)                 7,688               (313)                 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 273,057           (725,000)          273,057           (725,000)          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 837,939           (370,255)          836,806           (323,445)          

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 838,129           (370,222)          836,806           (323,445)          

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (190)                 (33)                   -                   -                   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 837,939           (370,255)          836,806           (323,445)          

          

                  ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท) 

          (นายพิชัย ชุณหวชิร) (นายบัณฑิต สะเพียรชัย)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั บีซีพจี ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 11 2,134,862        1,856,014        410,977           398,383           

รายไดด้อกเบีย 25,741             6,088               201,020           212,687           

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 102,974           226,755           -                   125,083           

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ -                   519                  -                   -                   

รายไดอื้น 14,354             8,331               3,605               45,579             

รวมรายได้ 2,277,931        2,097,707        615,602           781,732           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 789,738           666,972           154,517           139,215           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 286,334           261,739           177,958           180,137           

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ -                   -                   64,562             -                   

รวมค่าใช้จ่าย 1,076,072        928,711           397,037           319,352           

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,201,859        1,168,996        218,565           462,380           

ตน้ทุนทางการเงิน (378,252)          (407,859)          (253,284)          (327,256)          

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ขาดทุนจากการดอ้ยค่า) 

   ซึงเป็นไปตาม TFRS9 (5,625)              (3,927)              7,011               5,660               

กาํไรจากการเปลียนแปลงของมูลค่ายตุิธรรมของ

   ตราสารอนุพนัธ์ทีวดัมูลค่าผา่นกาํไรหรือขาดทุน 344                  -                   -                   -                   

ขาดทุนอืน (2,231)              -                   -                   -                   

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม

   ทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 6, 7 297,491           193,919           1,112,327        810,513           

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 1,113,586        951,129           1,084,619        951,297           

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 25,508             22,653             (2,849)              11,571             

กําไรสําหรับงวด 1,088,078        928,476           1,087,468        939,726           

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,088,427        928,466           1,087,468        939,726           

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (349)                 10                    -                   -                   

กําไรสําหรับงวด 1,088,078        928,476           1,087,468        939,726           

กําไรต่อหุ้น 12

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท) 0.41                 0.46                 0.41                 0.47                 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.39                 0.46                 0.39                 0.47                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท) 

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั บีซีพจี ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรสําหรับงวด 1,088,078        928,476           1,087,468        939,726           

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือ (ขาดทุน) ในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 873,500           (1,012,829)       873,500           (1,012,829)       

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด 20,213             (33,167)            17,676             (40,550)            

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิ

   ในหน่วยงานตา่งประเทศ 869                  (38,587)            869                  (38,587)            

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนของบริษทัยอ่ย

   และบริษทัร่วมทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 6, 7 -                   (68,720)            2,537               (61,337)            

รวมรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือ (ขาดทุน) ในภายหลัง 894,582           (1,153,303)       894,582           (1,153,303)       

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือ (ขาดทุน) ในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนของบริษทัยอ่ย

   และบริษทัร่วมทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 6, 7 7,688               (313)                 7,688               (313)                 

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไร

หรือ (ขาดทุน) ในภายหลัง 7,688               (313)                 7,688               (313)                 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 902,270           (1,153,616)       902,270           (1,153,616)       

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,990,348        (225,140)          1,989,738        (213,890)          

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,990,697        (225,150)          1,989,738        (213,890)          

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (349)                 10                    -                   -                   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,990,348        (225,140)          1,989,738        (213,890)          

          

         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

          (นายพิชัย ชุณหวชิร) (นายบัณฑิต สะเพียรชัย)

         ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บีซีพีจ ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ

ส่วนเกินทุนจาก

การจดัโครงสร้าง

ธุรกิจภายใตก้าร

ควบคุมเดียวกนั

ทุนสาํรอง

ตามกฏหมาย

ยงัไม่ได้

จดัสรร

ผลต่างของ

อตัรา

แลกเปลียนจาก

การแปลงค่า

งบการเงิน

ผลขาดทุน

จากการ

ป้องกนัความ

เสียงกระแส

เงินสด

ส่วนแบ่ง

กาํไร (ขาดทุน) 

เบ็ดเสร็จอืน

ของบริษทัร่วม

ทีใชว้ิธีส่วนได้

รวม

องคป์ระกอบ

อืนของส่วน

ของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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     

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

  เงินทนุทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

        หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 10 395               944               -                       (367)              -                -                   -                    -                -                     -               972                  -                 972                 

        เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 13 -                -                -                       -                -                (319,829)          -                    -                -                     -               (319,829)          -                 (319,829)         

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 395               944               -                       (367)              -                (319,829)          -                    -                -                     -               (318,857)          -                 (318,857)         

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                -                -                       -                -                928,466            -                    -                -                     -               928,466           10                  928,476          

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน -                -                -                       -                -                -                   (1,051,416)        (33,167)         (69,033)              (1,153,616)   (1,153,616)       -                 (1,153,616)      

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -                -                       -                -                928,466            (1,051,416)        (33,167)         (69,033)              (1,153,616)   (225,150)          10                  (225,140)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2563 9,994,855     2,927,818     41,026                 2,568            305,544        2,952,774         (1,169,118)        (112,843)       (104,480)            (1,386,441)   14,838,144      49,438           14,887,582     

(พันบาท)

งบการเงนิรวม

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ

ชาํระแลว้

ส่วนเกิน

มูลค่าหุน้

สามญั

ใบสาํคญั

แสดงสิทธิ

ทีจะซือหุน้

รวมส่วนของผู ้

ถือหุน้ของ

บริษทัใหญ่

ส่วนไดเ้สียที

ไม่มีอาํนาจ

ควบคุม

รวมส่วน

ของผูถื้อหุน้

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษัท บีซีพีจ ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ

ทุนสาํรอง

ตามกฏหมาย

ยงัไม่ได้

จดัสรร

ผลต่างของ

อตัรา

แลกเปลียน

จากการแปลง

ค่างบการเงิน

ผลกาํไร 

(ขาดทุน) จาก

การป้องกนั

ความเสียง

กระแสเงินสด

ส่วนแบ่ง

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน

ของบริษทัร่วม

ทีใชว้ิธีส่วนได้

รวม

องคป์ระกอบ

อืนของส่วน

ของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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   

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

  เงินทนุทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

        หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 10 9,707            7,683           -                       (1,113)         -                 -              -                  -                   -                     -               16,277             -                  16,277          

        การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 10 -                -              -                       16,962         -                 -              -                  -                   -                     -               16,962             -                  16,962          

        เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 13 -                -              -                       -              -                 (448,845)     -                  -                   -                     -               (448,845)         -                  (448,845)       

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 9,707            7,683           -                       15,849         -                 (448,845)     -                  -                   -                     -               (415,606)         -                  (415,606)       

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร (ขาดทุน) -                -              -                       -              -                 1,088,427   -                  -                   -                     -               1,088,427        (349)                1,088,078     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                -              -                       -              -                 -              874,369           20,213              7,688                 902,270       902,270           -                  902,270        

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -              -                       -              -                 1,088,427   874,369           20,213              7,688                 902,270       1,990,697        (349)                1,990,348     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 13,211,595   6,997,483    41,026                  18,270         403,531         4,162,702   (713,818)         (93,832)            28,241               (779,409)      24,055,198      68,487             24,123,685   

รวมส่วน

ของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

งบการเงนิรวม

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ

ชาํระแลว้

ส่วนเกิน

มูลค่าหุน้

สามญั

ส่วนเกินทุนจาก

การจดัโครงสร้าง

ธุรกิจภายใตก้าร

ควบคุมเดียวกนั

ใบสาํคญั

แสดงสิทธิ

ทีจะซือหุน้

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

รวมส่วนของ

ผูถื้อหุน้ของ

บริษทัใหญ่

ส่วนไดเ้สียที

ไม่มีอาํนาจ

ควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษัท บีซีพจีี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม

หมายเหตุ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 9,994,460     2,926,874     2,935          305,544         2,246,483   (117,702)             (26,365)          (78,921)                     (222,988)       15,253,308      

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 10 395               944               (367)           -                 -              -                      -                 -                            -                972                  

   เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 13 -                -               -             -                 (319,829)     -                      -                 -                            -                (319,829)         

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 395               944               (367)           -                 (319,829)     -                      -                 -                            -                (318,857)         

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                -               -             -                 939,726      -                      -                 -                            -                939,726           

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                -               -             -                 -              (1,051,416)          (40,550)          (61,650)                     (1,153,616)    (1,153,616)      

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -               -             -                 939,726      (1,051,416)          (40,550)          (61,650)                     (1,153,616)    (213,890)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2563 9,994,855     2,927,818     2,568          305,544         2,866,380   (1,169,118)          (66,915)          (140,571)                   (1,376,604)    14,720,561      

(พันบาท)

ผลต่างของอตัรา

แลกเปลียนจาก

การแปลงค่า

งบการเงิน

รวม

องคป์ระกอบ

อืนของส่วน

ของ

ผูถื้อหุน้

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนแบ่งกาํไร 

(ขาดทุน) เบด็เสร็จ

อืนของบริษทัยอ่ย

และบริษทัร่วมทีใช้

วิธีส่วนไดเ้สีย

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ

ชาํระแลว้

ส่วนเกิน

มูลค่าหุน้

สามญั

ใบสาํคญั

แสดงสิทธิ

ทีจะซือหุน้

ทุนสาํรอง

ตามกฎหมาย

รวมส่วน

ของผูถื้อหุน้

ยงัไม่ได้

จดัสรร

ผลขาดทุน

จากการ

ป้องกนัความ

เสียงกระแส

เงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท บีซีพจีี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม

หมายเหตุ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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      

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 10 9,707              7,683          (1,113)         -              -             -                    -                -                       -                16,277             

   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 10 -                  -              16,962        -              -             -                    -                -                       -                16,962             

   เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 13 -                  -              -              -              (448,845)    -                    -                -                       -                (448,845)         

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 9,707              7,683          15,849        -              (448,845)    -                    -                -                       -                (415,606)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                  -              -              -              1,087,468   -                    -                -                       -                1,087,468        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                  -              -              -              -             874,369             17,676           10,225                  902,270        902,270           

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                  -              -              -              1,087,468   874,369             17,676           10,225                  902,270        1,989,738        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 13,211,595     6,997,483   18,270        403,531      4,111,567   (713,818)           (39,806)         (15,950)                (769,574)       23,972,872      

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ

ชาํระแลว้

ส่วนเกิน

มูลค่าหุน้

สามญั

ใบสาํคญั

แสดงสิทธิ

ทีจะซือหุน้

ทุนสาํรอง

ตามกฎหมาย

ยงัไม่ได้

จดัสรร

ผลต่างของ

อตัรา

แลกเปลียนจาก

การแปลงค่า

งบการเงิน

ผลกาํไร 

(ขาดทุน) 

จากการ

ป้องกนัความ

เสียงกระแส

เงินสด

ส่วนแบ่งกาํไร 

(ขาดทุน) 

เบด็เสร็จอืนของ

บริษทัยอ่ยและ

บริษทัร่วมทีใช้

วิธีส่วนไดเ้สีย

รวม

องคป์ระกอบ

อืนของส่วน

ของ

ผูถื้อหุน้

รวมส่วนของ

ผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสําหรับงวด 1,088,078        928,476           1,087,468        939,726           

รายการปรับปรุง

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 25,508             22,653             (2,849)             11,571             

ตน้ทุนทางการเงิน 378,252           407,859           253,284           327,256           

คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 583,665           496,568           105,503           105,145           

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ ซึงเป็นไปตาม TFRS9 5,625               3,927               (7,011)             (5,660)             

กาํไรจากการเปลียนแปลงของมูลคา่ยติุธรรมของ

   ตราสารอนุพนัธ์ทีวดัมูลคา่ผา่นกาํไรหรือขาดทุน (344)                -                  -                  -                  

ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 3,543               4,186               2,470               3,047               

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 16,962             -                  16,810             -                  

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (10,409)           (64,835)           154,231           (139,722)         

รายไดด้อกเบีย (25,741)           (6,088)             (201,020)         (212,687)         

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (297,491)         (193,919)         (1,112,327)      (810,513)         

ขาดทุนอืน 1,698               -                  -                  -                  

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 533                  (519)                -                  -                  

1,769,879        1,598,308        296,559           218,163           

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (280,266)         (153,946)         (6,494)             (90)                  

ลูกหนีหมุนเวยีนอืน (3,968)             (10,958)           14,026             (34,621)           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 625                  (37,015)           -                  (170)                

เจา้หนีหมุนเวยีนอืน (60,182)           (30,529)           (48,321)           (41,721)           

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 64,845             33,056             103                  590                  

จ่ายหนีสินผลประโยชน์พนกังาน (704)                -                  -                  -                  

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 1,490,229        1,398,916        255,873           142,151           

ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (39,096)           200,582           (5,044)             (1,150)             

กระแสเงินสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,451,133        1,599,498        250,829           141,001           

งบการเงินรวม

สําหรับงวดหกเดือนสินสุด

งบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท) 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

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

เงินสดจ่ายเพอืการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                  (4,310,376)      -                  (1,015,000)      

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 286                  -                  -                  -                  

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน (4,997)             -                  (4,997)             -                  

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรพัย์ -                  519                  -                  80,671             

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (962,250)         (404,607)         (40,376)           (118,710)         

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,841)             (1,576)             (1,571)             (1,328)             

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                  -                  (39,443)           -                  

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั (67,675)           (41,026)           (2,121,073)      (5,015,327)      

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                  -                  438,000           -                  

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                  -                  1,036,002        3,967,274        

เงินปันผลรับ -                  37,040             263,175           841,128           

ดอกเบียรับ 7,870               1,848               48,666             94,983             

กระแสเงินสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุน (4,026,010)      (4,718,178)      (3,421,617)      (1,166,309)      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 16,277             972                  16,277             972                  

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน -                  8,772,400        -                  8,772,400        

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน (1,770,574)      (7,460,000)      (1,770,574)      (7,460,000)      

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,501,007        5,807,716        1,501,007        2,662,718        

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,347,278)      (751,818)         (1,032,379)      (575,894)         

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 13,148             -                  -                  -                  

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                  -                  -                  249,000           

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (17,232)           (8,882)             (2,308)             (2,271)             

ตน้ทุนทางการเงินจ่าย (386,074)         (416,065)         (242,070)         (318,984)         

เงินปันผลจ่าย (448,845)         (319,829)         (448,845)         (319,829)         

กระแสเงินสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (2,439,571)      5,624,494        (1,978,892)      3,008,112        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน (5,014,448)      2,505,814        (5,149,680)      1,982,804        

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 173,836           (195,551)         106,423           (63,771)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (4,840,612)      2,310,263        (5,043,257)      1,919,033        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 11,138,258      1,445,192        8,480,467        264,243           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน 6,297,646        3,755,455        3,437,210        2,183,276        

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีคา่ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 74,752             130,741           1,304               14,642             

(พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุด สําหรบังวดหกเดือนสินสุด

งบการเงินรวม

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ   

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 
  

1  ขอ้มูลทัว่ไป 

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

4  เงินลงทุนระยะสั้น 

5  ลูกหน้ีการคา้ 

6  เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

7  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

8  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และคา่ความนิยม 

9  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

10  ทุนเรือนหุน้ 

11  ส่วนงานดาํเนินงาน และการจาํแนกรายได ้

12  กาํไรต่อหุน้ 

13  เงินปันผล 

14  เคร่ืองมือทางการเงิน 

15  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

16  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

  



บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ   

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2564 

 

1 ข้อมูลทั่วไป  

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานสะอาดและการลงทุนในธุรกิจ

พลงังานทางเลือก 

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีนําเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจาํปีและจดัทาํ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหวา่งกาล

น้ีเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดน้าํเสนอไป

แลว้ในงบการเงินประจาํปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและ

บริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 

วิธีการคํานวณและแหล่งข้อมูลสําคัญท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้ นไม่แตกต่าง 

จากท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  



บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ   

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อย และบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 6 และ 7 สําหรับบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ี

เ ก่ียวข้องกัน  ไม่มีความความสัมพันธ์ท่ี เปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงในนโยบายการกาํหนดราคาอย่างมีสาระสําคญัในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2564 

 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน สรุป

ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ่         

ค่าจา้งบริหารงาน* 8,463  8,087  8,463  8,087 

เงินปันผลจ่าย 270,916  -  270,916  - 

ดอกเบ้ียจ่าย 903  935  903  935 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,139  817  1,139  817 

        

บริษัทย่อย        

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  18,261  10,559 

รายไดอ่ื้น -  -  -  45,564 

ค่าจา้งบริหารงาน -  -  1,800  819 

ดอกเบ้ียรับ -  -  90,665  81,439 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  1,241  1,241 

จาํหน่ายสินทรัพย ์ -  -  -  80,670 

        

        

  



บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ   

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทร่วม        

รายไดอ่ื้น 1,800  -  1,800  - 

ดอกเบ้ียรับ 3,843  2,099  3,843  2,099 

        

กิจการที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน        

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,259  1,687  2,259  1,687 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 125 
 

16 
 

125 
 

16 

        

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ*        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 22,032  20,647  18,700  17,608 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 288  602  177  392 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 15,384  -  15,276  - 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 37,704  21,249  34,153  18,000 

    

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน        

บริษัทใหญ่        

ค่าจา้งบริหารงาน* 16,926  16,173  16,926  16,173 

เงินปันผลจ่าย 270,916  224,000  270,916  224,000 

ดอกเบ้ียจ่าย 1,798  1,862  1,798  1,862 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,988  1,634  1,988  1,634 

        

บริษัทย่อย        

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  39,370  21,059 

รายไดอ่ื้น -  -  -  45,564 

ค่าจา้งบริหารงาน -  -  2,400  1,638 

ดอกเบ้ียรับ -  -  176,915  207,448 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  2,470  2,374 

จาํหน่ายสินทรัพย ์ -  -  -  80,670 
  



บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ   

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

20 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทร่วม        

รายไดอ่ื้น 3,600  -  3,600  - 

ดอกเบ้ียรับ 6,971  4,316  6,971  4,316 

        

กิจการที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน        

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,585  3,767  4,585  3,767 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 173 
 16  

173 
 

16 

  
 

 
 

 
 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ*  
 

 
 

 
 

 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 58,199 
 

55,161 
 

51,534 
 

48,845 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 891 
 

1,205 
 

569 
 

784 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 15,384 
 

- 
 

15,276 
 

- 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 74,474 
 

56,366 
 

67,379 
 

49,629 

 

* ผลประโยชน์ระยะส้ันของค่าตอบแทนผูบ้ริหารสําคญัเป็นส่วนหน่ึงของค่าจ้างบริหารงานท่ีบริษทัจ่ายให้กับ 

   บริษทัใหญ่ซ่ึงเป็นไปตามสญัญาจา้งบริหารงาน 
 

  



บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ   

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีการค้า        

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 976  899  976  899 

        

ลูกหน้ีอื่น        

ส่วนที่หมุนเวียน        

บริษทัยอ่ย -  -  632,711  522,643 

บริษทัร่วม 102,258  -  102,258  - 

รวม 102,258  -  734,969  522,643 
        

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        

บริษทัยอ่ย -  -  382,688  318,155 

บริษทัร่วม 19,335  11,284  -  11,284 

รวม 19,335  11,284  382,688  329,439 

 

 

 อัตราดอกเบีย้    งบการเงินรวม 

เงินให้กู้ยืม 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน

2564 

 ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

2563 

 

เพ่ิมขึ้น 

 ผลกระทบ 

จากอตัราแลก 

เปลี่ยน 

 ผลกระทบจาก

การแปลงค่างบ

การเงิน 

 ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน

2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม 4.71  4.71  255,238  67,675  5,567  13,845  342,325 

รวม     255,238        342,325 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุน 

          ดา้นเครดิตท่ีคาด 

          ว่าจะเกิดขึ้น 

     

  

  (7,139) 

        

 

(9,694) 

สุทธิ     248,099        332,631 



บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ   

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กู้ยืม 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  

2563 

 ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 

2564 

 ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

2563 

 

เพ่ิมขึ้น 

 

ลดลง 

 ผลกระทบจาก

อตัราแลก 

เปล่ียน 

 ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 

2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย 1.52 - 4.50  1.52 - 4.50  10,520,795  2,092,841  (1,145,522)  49,331  11,517,445 

บริษทัร่วม 4.71  -  255,238  67,675  (328,480)  5,567  - 

รวม     10,776,033        11,517,445 

หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนด 

         ชาํระภายในหน่ึงปี 

     

(2,094,306) 

        

(2,145,084) 

       เงินให้กูย้ืมระยะสั้น      (438,000)        (39,443) 

       ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้น  

         เครดิตท่ีคาดว่า 

         จะเกิดขึ้น 

     

 

(48,586) 

        

 

(42,408) 

สุทธิ     8,195,141        9,290,510 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น        

บริษทัใหญ่ 3,279  9,740  3,279  9,740 

บริษทัยอ่ย -  -  2,434  2,448 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 70    87  70  87 

รวม 3,349  9,827  5,783  12,275 



บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ   

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

สัญญาสาํคญัท่ีทาํกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี    
 

สัญญาเงินให้กู้ยืม 
 

บริษทัไดท้าํสัญญาเงินให้กูย้ืมโดยไม่มีหลกัประกนักบับริษทั ไทยดิจิทลัเอนเนอร์ยี่เดเวลอปเมน้ท ์จาํกดั ซ่ึงเป็น

บริษทัย่อยของบริษทั เพื่อวตัถุประสงคใ์นการลงทุนในอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีกาํหนด

ชาํระคืน อตัราดอกเบ้ีย และเง่ือนไขตามขอ้กาํหนดในสัญญา โดยบริษทัมียอดเงินให้กูย้มืคงเหลือเป็นจาํนวน 39.44 

ลา้นบาท 
 

บริษทัไดท้าํสัญญาเงินใหกู้ย้มืโดยไม่มีหลกัประกนักบับริษทั บีซีพีจี อินโดไชน่า จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการดาํเนินงานดา้นธุรกิจการลงทุน เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืน อตัราดอกเบ้ีย และ

เง่ือนไขตามขอ้กาํหนดในสัญญา โดยบริษทัมียอดเงินใหกู้ย้มืคงเหลือเป็นจาํนวน 357.59 ลา้นบาท 
 

 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 

2564 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2563 

 

เพิ่มขึ้น 

 ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 

2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน -  2.83  -  13,148  13,148 

รวม     -    13,148 

 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู้ยืมระยะยาว 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 

2564 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2563 

 

เพิ่มขึ้น 

 ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 

2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย 2.00  2.00  249,000             -  249,000 

รวม     249,000    249,000 

หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     -    - 

สุทธิ      249,000     249,000 



บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ   

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทั บีซีพีจี อินโดไชน่า จาํกดั ไดท้าํสัญญาเงินให้กูย้ืมโดยไม่มีหลกัประกนักบับริษทั Indochina Development 

and Operation Holdings Pte. Ltd. (“IDO”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั เพื่อวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงาน

ดา้นธุรกิจการลงทุน เงินใหกู้ย้ืมดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืน อตัราดอกเบ้ีย และเง่ือนไขตามขอ้กาํหนดในสัญญา โดย

บริษทั บีซีพีจี อินโดไชน่า จาํกดั มียอดเงินให้กูย้ืมคงเหลือเป็นจาํนวน 11.27 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 361.05 

ลา้นบาท) 
 

จากการท่ีบริษทัได้โอนเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั Impact Energy Asia Development Limited (“IEAD”) ซ่ึงเป็น

บริษทัร่วมของบริษทั ใหแ้ก่บริษทั IDO ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 6 บริษทัไดย้กเลิกสัญญาเงินใหกู้ย้มืกบับริษทั 

IEAD และบริษัท IDO ได้ทาํสัญญาเงินกู้ยืมโดยไม่มีหลักประกันกับบริษัท IEAD ซ่ึงมีกําหนดชําระคืน อัตรา

ดอกเบ้ีย และเง่ือนไข เช่นเดียวกบัตามขอ้กาํหนดในสัญญาเงินกูย้ืมเดิมระหว่างบริษทัและบริษทั IEAD โดยบริษทั 

IDO มียอดเงินใหกู้ย้มืคงเหลือเป็นจาํนวน 10.68 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 342.33 ลา้นบาท) 
 

สัญญาเงินกู้ยืม 
 

บริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ยี่เดเวลอปเม้นท์ จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษทั ได้ทาํสัญญาเงินกู้ยืมโดยไม่มี

หลกัประกนักบับริษทั พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยดงักล่าว เพื่อ

วตัถุประสงคใ์นการลงทุนในอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน เงินกูย้ืมดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืน อตัราดอกเบ้ีย และ

เง่ือนไขตามขอ้กาํหนดในสัญญา โดยบริษทั ไทยดิจิทลัเอนเนอร์ยี่เดเวลอปเมน้ท ์จาํกดั มียอดเงินกูย้ืมคงเหลือเป็น

จาํนวน 13.15 ลา้นบาท 
 

4 เงินลงทุนระยะส้ัน 
 

เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบด้วยเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํท่ีกาํหนดระยะเวลาครบ

กาํหนดเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน  
 

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนระยะสั้น มีดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  - 

ลงทุนเพิ่มระหวา่งงวด  3,000,000 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  3,000,000 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เงินลงทุนระยะสั้นมีอตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียร้อยละ 0.75 ต่อปี  



บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ   

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีก้ารค้า  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

 2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 801,420  783,528  133,019  126,525 

เกินกาํหนดชาํระ        

   ไม่เกิน 3 เดือน 129,303  411,146  -  - 

   3 - 6 เดือน 245,008  27,060  -  - 

   6 - 12 เดือน 375,569  11,948  -  - 

   มากกวา่ 12 เดือน 12,750  -  -  - 

รวม 1,564,050  1,233,682  133,019  126,525 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

         จะเกิดขึ้น (19,138)  (14,477)  -  - 

สุทธิ 1,544,912  1,219,205  133,019  126,525 

 

6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2564  2563 

  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  8,131,785  7,236,413 

ลงทุนเพิ่ม  -  1,015,000 

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัยอ่ย  838,316  625,695 

เงินปันผลรับ  (263,175)  (841,128)  

การตดัรายการกาํไรจากการขายสินทรัพยร์ะหวา่งกนั  -  (4,730)   

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัยอ่ย  2,673       7,070 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน  151,395  (27,204)   

ณ วันที่ 30 มิถุนายน  8,860,994  8,011,116 

 



บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ   

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในระหว่างงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีการโอนหุ้นทั้งหมดของบริษทั Godo Kaisha Apolo ซ่ึง

เป็นบริษทัย่อยทางออ้มในประเทศญ่ีปุ่นท่ีไม่มีกิจกรรมทางการคา้ใด ๆ (Dormant Company) ท่ีมีทุนจดทะเบียนรวม

จาํนวน 1 เยน ให้กบัผูพ้ฒันาโครงการรายเดิมตามขอ้ตกลงการพฒันาโครงการ โดยการดาํเนินการดงักล่าว เป็นการ

จาํหน่ายไปซ่ึงเงินลงทุนในบริษทัย่อยทางออ้ม ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัดงักล่าว ส้ินสภาพการเป็นบริษทัย่อยทางออ้ม

ของบริษทั 

 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 บริษทัได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษทั Indochina Development and Operation Holdings 

Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงมีทุนหุ้นสามญัจดทะเบียนจาํนวน 200,000 เหรียญสิงคโปร์ เพื่อวตัถุประสงค์ใน

การประกอบธุรกิจประเภทการลงทุน โดยบริษทั บีซีพีจี อินโดไชน่า จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ถือหุ้น 

ร้อยละ 100 ทั้งน้ี ทุนหุน้สามญัดงักล่าวไดมี้การออกและเรียกชาํระเตม็จาํนวนมูลค่าหุน้แลว้ 

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2564 บริษทัได้ทาํสัญญาซ้ือขายหุ้นและได้โอนเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั Impact 

Energy Asia Development Limited (“IEAD”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั โดยมีราคาทุนจาํนวน 90 เหรียญฮ่องกง 

ใหแ้ก่บริษทั Indochina Development and Operation Holdings Pte. Ltd. เรียบร้อยแลว้ 

 



บริษัท บีซีพจี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ   

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 และเงินปันผลรับจากเงินลงทนุสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ลกัษณะธุรกิจ 

 

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 

 

ทุนชาํระแลว้ 
 

 

ราคาทุน 
 

มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย 
 

เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 

  2564 2563 2564 2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

  (ร้อยละ) (พนับาท) 

บริษทั บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จาํกดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 100 100 1,800,000 1,800,000  1,930,500  1,930,500  2,288,062  1,989,525  -  315,000 

บริษทั บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จาํกดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 100 100 1,400,000 1,400,000  1,429,785  1,429,785  1,077,972  813,988  -  191,100 

บริษทั บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชยัภูมิ1) จาํกดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 100 100 585,000 585,000  600,545  600,545  660,136  661,930  91,650  85,020 

บริษทั บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย)์ จาํกดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 100 100 626,650 626,650  642,713  642,713  706,689  628,113  -  83,805 

บริษทั บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย1์) จาํกดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 100 100 634,950 634,950  651,225  651,225  711,610  709,892  80,325  79,943 

บริษทั บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จาํกดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 100 100 570,000 570,000  586,069  586,069  644,327  646,417  91,200  86,260 

BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น 100 100 - -  -  -  1,058,448  1,233,036  -  - 

บริษทั ไทยดิจิทลัเอนเนอร์ย่ีเดเวลอปเมน้ท ์จาํกดั  ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์

บนหลงัคา 75 75 200,000 200,000  149,999 

 

149,999  141,238  142,191  

 

-  - 

บริษทั บีซีพีจี อินโดไชน่า จาํกดั ลงทุนในบริษทัอื่น 100 100 1,020,000 1,020,000  1,020,000  1,020,000  1,250,269  1,038,998  -  - 

บริษทั ลมลิกอร์ จาํกดั โรงไฟฟ้าพลงังานลม 100 100 250,000 250,000  236,459  236,459  223,512  224,568  -  - 

บริษทั บีเอสอี เพาเวอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ลงทุนในบริษทัอื่น 100 100            1,000            1,000             1,000             1,000  68,498  12,846  -  - 

บริษทั ประทุมวนัสมาร์ทดิสทริคทคู์ลลิ่ง จาํกดั ติดตั้งและบริหารจดัการระบบผลิต

ความเยน็ 

 

60 

 

60 

 

  50,000 

 

  50,000  

 

31,107 

  

31,107  

 

30,233 

  

30,281  - 

 

- 

รวม       7,279,402  7,279,402  8,860,994  8,131,785  263,175   841,128 

 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้ BCPG Investment Holding Pte. Ltd. ซ่ึงดาํเนินธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ 



บริษัท บีซีพจี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ   

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 11,722,752  13,584,642  10,594,884  12,458,237 

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วม 297,491  193,919  274,011  184,818 

รายไดเ้งินปันผล (98,658)  (12,344)   (98,658)  - 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนของ

บริษทัร่วม 7,688  (69,033)   7,552    (68,720) 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจาก 

การแปลงค่างบการเงิน 790,534  (948,194)   722,105  (985,625) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 12,719,807  12,748,990  11,499,894  11,588,710 

 
 



บริษัท บีซีพจี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ   

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี  

 

งบการเงินรวม 

  

ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

 

มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 เงินปันผลรับสาํหรับงวด 
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

Star Energy Group  

   Holdings Pte. Ltd. 

โรงไฟฟ้าพลงังาน 

ความร้อนใตพิ้ภพ 33.33 

 

33.33 

 

25,213,740 

 

25,213,740 

 

10,948,896 

 

10,948,896 

 

11,499,894 

 

10,594,884 

 

98,658 

 

- 

PetroWind Energy Inc. โรงไฟฟ้าพลงังานลม 40.00  40.00  894,790  894,790  921,573  921,573  1,219,913  1,127,868  -  12,344 

Impact Energy Asia  

   Development Limited 

 

โรงไฟฟ้าพลงังานลม 45.00 

 

45.00 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

รวม          11,870,469  11,870,469  12,719,807  11,722,752  98,658  12,344 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 

  



บริษัท บีซีพจี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ   

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

 

มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 เงินปันผลรับสาํหรับงวด 
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

Star Energy Group  

   Holdings Pte. Ltd. 

โรงไฟฟ้าพลงังาน

ความร้อนใตพิ้ภพ 33.33 

 

33.33 

 

25,213,740 

 

25,213,740 

 

10,948,896 

 

10,948,896 

 

11,499,894 

 

10,594,884 

 

98,658 

 

- 

Impact Energy Asia  

   Development Limited 

(ดูหมายเหตุขอ้ 6) 

 

 

โรงไฟฟ้าพลงังานลม - 

 

45.00 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

รวม          10,948,896  10,948,896  11,499,894  10,594,884  98,658  - 

 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 



บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ   

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าความนิยม 
 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ไม่รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช)้ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และค่าความนิยม 

ระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 

 

ท่ีดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ 

 สินทรัพย ์

ไม่มีตวัตน 

 

ค่าความนิยม 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 14,667,822  10,787,042  526,655 

ซ้ือสินทรัพย ์ 838,777  3,841  - 

จาํหน่าย - สุทธิ (6,078)  (1,579)  - 

ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (359,085)  (211,662)  - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (299)  521,921  35,352 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 15,141,137  11,099,563  562,007 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

ท่ีดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ 

 สินทรัพย ์

ไม่มีตวัตน 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 3,023,432  60,398 

ซ้ือสินทรัพย ์ 8,444  1,571 

ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (95,499)  (5,101) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 2,936,377  56,868 

 

การคํ้าประกัน 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทและบริษทัมูลค่าตามบัญชีจํานวน 

9,940.40 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 10,161.10 ล้านบาท) และมูลค่าสุทธิตามบัญชีจํานวน 2,629.60 ล้านบาท  

(31 ธันวาคม 2563: 2,665.78 ล้านบาท) ตามลาํดบั ไดจ้ดทะเบียนเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน  



บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ   

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน         

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      3        

- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  13,148             -                -               - 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน         

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  -  1,770,574  -  1,770,574 

  13,148  1,770,574  -  1,770,574 
         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี         

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  2,124,806  1,677,699  1,017,480  1,088,999 

- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  405,188  -  405,188  - 

  2,529,994  1,677,699  1,422,668  1,088,999 

รวมส่วนที่หมุนเวียน  2,543,142  3,448,273  1,422,668  2,859,573 
         

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3        

- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั                -                -      249,000      249,000 
         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  19,131,733  20,400,852  12,706,621  13,491,059 

- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  4,086,291  2,818,590  4,086,291  2,818,590 

  23,218,024  23,219,442  16,792,912  16,309,649 

รวมส่วนที่ไม่หมุนเวียน  23,218,024     23,219,442  17,041,912      16,558,649 
         

รวม  25,761,166  26,667,715  18,464,580  19,418,222 

 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทมีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอยู่ท่ีร้อยละ  

1.24 - 5.85 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: ร้อยละ 1.24 - 5.85 ต่อปี)  



บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ   

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวได้ระบุเง่ือนไขบางประการเก่ียวกับการรักษาอัตราส่วนทางการเงินและการโอนสิทธิ 

สัญญาต่าง  ๆเงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยบริษทั เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน สามารถ

วิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

10 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้ 2564  2563 

 ต่อหุน้ จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน         

   ณ วันที่ 30 มิถุนายน 5 3,301,700  16,508,500  2,000,000  10,000,000 

         

ทุนที่ออกและชําระแล้ว         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม         

- หุน้สามญั 5 2,640,378  13,201,888  1,998,892  9,994,460 

ออกหุ้นใหม่ 5 1,941  9,707  79  395 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน         

- หุ้นสามัญ 5 2,642,319  13,211,595  1,998,971  9,994,855 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 24,897,141  17,311,152  17,398,648  15,776,336 

เบิกเงินกูเ้พิ่ม 1,501,007  5,807,716  1,501,007  2,662,718 

จ่ายคืนเงินกู ้ (1,347,278)  (751,818)  (1,032,379)  (575,894) 

ตน้ทุนการทาํรายการ - สุทธิจากการตดั 

   จาํหน่าย 19,993 

  

(13,876) 

 

13,148 

  

11,586 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน 352,387  97,834  335,156  86,752 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 324,768  (7,133)  -  - 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25,748,018  22,443,875  18,215,580  17,961,498 



บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ   

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

34 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ 

 

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีผูใ้ชสิ้ทธิแปลงใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัดงัน้ี 

 

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวนหน่วยที่มีการใช้สิทธิ 

โครงการ BCPG ESOP Warrant คร้ังที่ 1 

โครงการ 5 ปี ทยอยใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุ้นตามราคา 

เง่ือนไข และระยะเวลาท่ีกาํหนด 

0.25 ล้านหน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจํานวน 

0.25 ลา้นหุน้ 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของ

บริษัท BCPG-W1 

อาย ุ2 ปี และราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 8.00 บาทต่อหุน้ 

1.69 ล้านหน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจํานวน 

1.69 ลา้นหุน้ 

 

 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 บริษทัไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร

และพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย (โครงการ BCPG ESOP Warrant คร้ังท่ี 2 หรือ BCPG ESOP-WS#2) ซ่ึง

เป็นไปตามท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2563  จาํนวน 20 ลา้น

หน่วย และมีอตัราการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุน โดยใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ESOP-WS#2 จะมีอายุ 5 ปี นับแต่วันท่ีออกในสําคัญแสดงสิทธิ ทยอยใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นตามเง่ือนไขและ

ระยะเวลาท่ีกาํหนด และมีราคาใช้สิทธิตั้งแต่ 13.70 - 18.23 บาทต่อหุ้น โดยสามารถเร่ิมใช้สิทธิคร้ังแรกในเดือน

เมษายน 2565 

 

11 ส่วนงานดําเนินงาน และการจําแนกรายได้ 

 

ส่วนงานธุรกิจ 

 

ผูบ้ริหารเห็นวา่กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือธุรกิจผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า ดงันั้นฝ่ายบริหาร

จึงพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว 

  



บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ   

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   วันที่ 30 มิถุนายน หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

การจําแนกรายได้         

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก         

ไทย  819,291  752,394  205,654  202,677 

ญ่ีปุ่น  55,849  60,460  -  - 

ลาว  213,072  156,743  -  - 

รวมรายได้  1,088,212  969,597  205,654  202,677 

         

ประเภทสินค้าและบริการหลกั         

รายไดค้่าพลงังานไฟฟ้า   532,203  460,139  66,402  67,702 

รายไดส่้วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า  547,907  501,826  120,408  124,416 

รายไดค้่าบริการ 3 8,102  7,632  18,844  10,559 

รวมรายได้  1,088,212  969,597  205,654  202,677 
     

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด     

   วันที่ 30 มิถุนายน         

การจําแนกรายได้         

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก         

ไทย  1,677,367  1,523,819  410,977  398,383 

ญ่ีปุ่น  106,992  102,938  -  - 

ลาว  350,503  229,257  -  - 

รวมรายได้  2,134,862  1,856,014  410,977  398,383 

         

ประเภทสินค้าและบริการหลกั         

รายไดค้่าพลงังานไฟฟ้า   1,001,801  830,900  132,094  134,822 

รายไดส่้วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า  1,116,574  1,009,473  237,836  242,502 

รายไดค้่าบริการ 3 16,487  15,641  41,047  21,059 

รวมรายได้  2,134,862  1,856,014  410,977  398,383 

 



บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ   

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้ 

 

รายไดส่้วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจงัหวะเวลาในการรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 

 

12 กําไรต่อหุ้น 

 

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 คาํนวณจาก

กาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดใน

แต่ละงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั แสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท/พันหุ้น) 

กําไรสําหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ

ของบริษัท 565,072  354,778  563,749  401,555 
        

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2,640,536  1,998,936  2,640,536  1,998,936 

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกใหต้ามสิทธิของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 

1,334 

 

14 

 

1,334 

 

14 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก  

(ขั้นพื้นฐาน) 2,641,870 

 

1,998,950 

 

2,641,870 

 

1,998,950 
        

กําไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 0.21  0.18  0.21  0.20 
 

 

 

 

 



บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ   

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท/พันหุ้น) 

กําไรสําหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ

ของบริษัท 1,088,427  928,466  1,087,468  939,726 
        

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,640,378  1,998,892  2,640,378  1,998,892 

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกใหต้ามสิทธิของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 

829 

 

37 

  

829 
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จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก  

(ขั้นพื้นฐาน) 2,641,207 

 

1,998,929 

 

2,641,207 

 

1,998,929 
        

กําไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 0.41  0.46  0.41  0.47 

 

กําไรต่อหุ้นปรับลด 

 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 คาํนวณจากกาํไร

สําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวดในแต่ละ

งวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัหลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท/พันหุ้น) 

กําไรสําหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ

ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) 565,072  354,778  563,749  401,555 
        

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  

    (ขั้นพื้นฐาน) 2,641,870 

 

1,998,950 

 

2,641,870 

 

1,998,950 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้ 160,371  146  160,371  146 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก  

(ปรับลด) 2,802,241 

 

1,999,096 

 

2,802,241 

 

1,999,096 
        

กําไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.20  0.18  0.20  0.20 

 



บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ   

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท/พันหุ้น) 

กําไรสําหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ

ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) 1,088,427  928,466  1,087,468  939,726 
        

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  

    (ขั้นพื้นฐาน) 2,641,207 

 

1,998,929 

 

2,641,207 

 

1,998,929 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้ 160,371  146  160,371  146 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก  

(ปรับลด) 2,801,578 

 

1,999,075 

 

2,801,578 

 

1,999,075 
        

กําไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.39  0.46  0.39  0.47 

 

13 เงินปันผล 

 

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 

 

 วนัท่ีอนุมติั 

กาํหนดจ่าย 

เงินปันผล 

อตัรา 

เงินปันผลต่อหุน้ 

 

จาํนวนเงิน 
   (บาท)  (ล้านบาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2563 – สุทธิ

จากเงินปันผลระหวา่งกาล 

 

7 เมษายน 2564 

 

21 เมษายน 2564 

 

0.17 

  

448.85 

เงินปันผลที่จ่าย   0.17  448.85 

      

เงินปันผลระหวา่งกาล ปี 2562 30 มีนาคม 2563 17 เมษายน 2563 0.16  319.83 

เงินปันผลที่จ่าย   0.16  319.83 

 



บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ   

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลคา่ยติุธรรม แต่

ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล  
 

  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 หมายเหต ุ

 

เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการป้องกนั

ความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงิน

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย   รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (พันบาท) 

ณ วันท่ี 30 มถิุนายน 2564                 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 

เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

และดอกเบ้ียคา้งรับ 

 

3 

 

- 

  

- 

  

351,966 

  

351,966 

  

- 

  

364,118 

  

- 

  

364,118 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน                 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน  7,615  -  -  7,615  -  7,615  -  7,615 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน  -  4,997  -  4,997  -  -  4,997  4,997 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ  7,615  4,997  351,966  364,578         
 



บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ   

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

  

 

เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการป้องกนั

ความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงิน

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย   รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (พันบาท) 

หนี้สินทางการเงิน                 

เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน  

    (ส่วนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี) 

 

- 

 

- 

 

(1,005,284)  (1,005,284)  -  (1,062,640)  -  (1,062,640) 

หน้ีสินทางการเงินอ่ืน                 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  (83,069)  -  -  (83,069)  -  (83,069)  -  (83,069) 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน  (812)  -  -  (812)  -  (812)  -  (812) 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน  (83,881)  -  (1,005,284)  (1,089,165)         

 

 



บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ   

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 หมายเหต ุ

 

เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการป้องกนั

ความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงิน

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย   รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (พันบาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563                 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 

เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

และดอกเบ้ียคา้งรับ 

 

3 

 

- 

 

- 

 

259,383  259,383  -  269,459  - 

  

269,459 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ  -  -  259,383  259,383         

                 

หนี้สินทางการเงิน                 

เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน  

    (ส่วนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี) 

 

- 

 

- 

 

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

หน้ีสินทางการเงินอ่ืน                 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  (103,353)  -  -  (103,353)  -  (103,353)  -  (103,353) 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  -  (344)  -   (344)  -  (344)  -  (344) 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน  (10,358)  -  -  (10,358)  -  (10,358)  -  (10,358) 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน  (113,711)  (344)   (1,070,056)  (1,184,111)         
 



บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ   

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 หมายเหต ุ

 

เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการป้องกนั

ความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงิน

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย   รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (พันบาท) 

ณ วันท่ี 30 มถิุนายน 2564                 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 

เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

และดอกเบ้ียคา้งรับ 

 

3 - 

 

- 

 

12,351,787  12,351,787  -  12,407,157  - 

 

12,407,157 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน  -  4,997  -  4,997  -  -  4,997  4,997 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ  -  4,997  12,351,787  12,356,784         

                 

หนี้สินทางการเงิน                 

หน้ีสินทางการเงินอ่ืน                 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  (39,806)  -  -  (39,806)  -  (39,806)  -  (39,806) 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน  (39,806)  -  -  (39,806)         

 



บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ   

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 หมายเหต ุ

 

เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการป้องกนั

ความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงิน

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย   รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (พันบาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563                 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 

เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

และดอกเบ้ียคา้งรับ 

 

3 - 

 

- 

 

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

 

11,632,453 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ  -   -   11,440,379  11,440,379         

                 

หนี้สินทางการเงิน                 

หน้ีสินทางการเงินอ่ืน                 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  (57,482)  -  -  (57,482)  -  (57,482)  -  (57,482) 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน  (57,482)  -   -  (57,482)         

 

  



บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ   

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

 งบการเงินรวม  
30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

  

 

เงินเยน 

 เงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

  

เงินกีบ 

  

รวม 

  

เงินเยน 

 เงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

  

เงินกีบ 

  

รวม 

 (พันบาท) 

เงินสดและรายการ 

   เทียบเท่าเงินสด 4,663 

 

2,189,722 

 

60,475 

 

2,254,860 

 

22,507 

 

1,387,587  

 

132,114  

 

1,542,208  

ลูกหน้ีอื่น -  -  370  370  -  11,284  121  11,405 

เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  -  -  248,098  -  248,098 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น (873)  (18,754)  (4,088)  (23,715)  (818)  (31,949)  (4,331)  (37,098) 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (6,168,823)  (4,922,517)  -  (11,091,340)  (6,158,058)   (3,680,806)  -  (9,838,864)  

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  -  (1,849)  (1,849)  -  -  -  - 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะ    

การเงินท่ีมีความเส่ียง             (6,165,033) 

 

(2,751,549) 

 

54,908 

 

(8,861,674) 

 

(6,136,369) 

 

(2,065,786) 

 

127,904  

 

(8,074,251) 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินท่ีใช ้

    ในการป้องกนัความเส่ียงของ 

    เงินลงทุนสุทธิ 1,015,917 

 

- 

 

- 

 

1,015,917 

 

977,873 

 

- 

 

- 

 

977,873 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน -  278,908  -  278,908  -  286,614  -  286,614 

สัญญาซ้ือขายเงินตรา 

    ต่างประเทศล่วงหนา้                             - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

41,359 

 

- 

 

41,359 

ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ (5,149,116)  (2,472,641)  54,908  (7,566,849)  (5,158,496)  (1,737,813)  127,904  (6,768,405) 

 



บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ   

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 

 

เงินเยน 

 เงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

  

รวม 

  

เงินเยน 

 เงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

  

รวม 

 (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,663  2,185,568  2,190,231  22,507  1,382,624  1,405,131  

ลูกหน้ีอ่ืน 563,756  192,696  756,452  495,462  165,403  660,865 

เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,494,729  835,698  6,330,427  5,299,510  1,039,009  6,338,519 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (873)  (2,988)  (3,861)  (818)  (5,473)  (6,291) 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (6,168,823)  (4,643,609)  (10,812,432)  (6,158,058)  (3,394,192)  (9,552,250) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิ 

    ท่ีมีความเส่ียง             (106,548) 

 

(1,432,635) 

 

(1,539,183) 

 

(341,397) 

 

(812,629) 

 

(1,154,026) 

เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินท่ีใช ้

    ในการป้องกนัความเส่ียงของ 

    เงินลงทุนสุทธิ 1,015,917 

 

- 

 

1,015,917 

 

977,873 

 

- 

 

977,873 

ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ 909,369  (1,432,635)  (523,266)  636,476  (812,629)  (176,153) 

 

 



บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ   

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 (พันบาท) 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี        

เงินฝากระยะส้ันกบัสถาบนัการเงิน 4,716,853  4,597  4,716,853  - 

เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 332,631  248,099  11,475,037  10,727,447 

เงินกูยื้มจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (13,148)  -  (249,000)  (249,000) 

เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน (1,005,284)  (1,070,056)  -  - 

 4,031,052  (817,360)   15,942,890  10,478,447 

        

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยผันแปร        

เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน (24,742,733)  (25,597,659)   (18,215,580)  (19,169,222)  

 (24,742,733)  (25,597,659)   (18,215,580)  (19,169,222)  

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 2,913,089  2,890,117  2,143,451  2,102,597 

 (21,829,644)  (22,707,542)  (16,072,129)  (17,066,625) 

 

15 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    

อาคาร อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 3,457,390  1,868 

อ่ืนๆ 4,308  789 

รวม 3,461,698  2,657 

    

ภาระผูกพนัอื่น ๆ    

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 78,157  61,157 

รวม 78,157  61,157 



บริษัท บีซีพจีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ   

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 บริษทัไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพกบับริษทั VRB Energy Inc. (“VRB”) 

เพื่อลงทุนในหุ้นกูแ้ปลงสภาพของ VRB ในวงเงินไม่เกิน 24 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อขยายการ

ลงทุนในธุรกิจระบบกกัเก็บพลงังานและนาํมาประยุกตใ์ชเ้พื่อสนบัสนุนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนในปัจจุบนั

ของกลุ่มบริษทั โดยหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวจะสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ VRB ไดต้ามเง่ือนไขใน

ขอ้กาํหนดสิทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2564 บริษทัและ VRB ไดบ้รรลุเง่ือนไขบงัคบัก่อน

ตามสัญญาซ้ือขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพครบถว้นแลว้ บริษทัจึงไดด้าํเนินการชาํระค่าหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นจาํนวนเงิน  

24 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 775.29 ลา้นบาท) เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2564 บริษทัไดย้ื่นร่างแบบแสดงรายการขอ้มูลกบัสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์สําหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมหรือกรีนบอนด์สกุลเงินบาท 

ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มูลค่ารวมไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุน

รายใหญ่ โดยคาดวา่จะสามารถออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าวไดภ้ายในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564 
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