
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษัท บีซีพจีี จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  
งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 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 
10 พฤษภาคม 2565 



บริษทั บีซีพจีี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 25,053,167       11,227,723       21,601,273       8,109,295         
เงินลงทุนระยะสั้น 4 332,973            -                   332,973            -                   
ลูกหน้ีการคา้ 5 2,093,605         2,316,662         101,252            111,684            
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 349,296            307,596            514,391            581,055            
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                   -                   -                   51,711              
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 3 -                   -                   5,711,248         2,210,700         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 8,946               9,529               -                   -                   
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 14 254,247            71,438              251,942            68,216              
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 28,092,234       13,932,948       28,513,079       11,132,661       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 14 8,018               12,746              -                   -                   
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 14 780,292            780,292            780,292            780,292            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                   -                   12,329,819       12,549,468       
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 7 1,261,184         13,485,809       62,500              12,295,370       
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 3 35,113              28,935              395,448            463,506            
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 397,940            399,543            5,598,132         9,080,227         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 17,321,826       17,371,780       2,809,937         2,856,013         
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 430,821            432,756            194,748            177,096            
ค่าความนิยม 8 583,818            585,968            -                   -                   
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8 10,780,835       11,223,590       30,222              51,655              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9,422               7,511               6,795               -                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 453,208            459,355            4,339               26,521              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 32,062,477       44,788,285       22,212,232       38,280,148       

รวมสินทรัพย์ 60,154,711       58,721,233       50,725,311       49,412,809       

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั บีซีพจีี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,097,269         887,863            148,071            201,495            
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 9 3,411,287         3,527,062         2,785,634         2,916,985         
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 3, 9 -                   -                   249,000            -                   
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง
    ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 29,755              31,096              9,860               9,325               
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3, 9 -                   17,237              -                   -                   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 403,676            62,186              359,361            -                   
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 150,000            150,000            -                   -                   
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 14 2,046               2,574               -                   -                   
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 5,094,033         4,678,018         3,551,926         3,127,805         

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9 13,125,349       13,588,979       6,343,145         6,734,512         
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3, 9 -                   -                   -                   249,000            
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 387,041            406,493            170,530            169,598            
หุ้นกู้ 9 11,985,425       11,984,575       11,985,425       11,984,575       
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 718,491            744,624            -                   6,514               
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 27,447              26,225              19,464              18,256              
ประมาณการหน้ีสินส าหรับตน้ทุนในการร้ือถอน 28,928              31,342              -                   -                   
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 14 22,482              28,996              -                   -                   
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,647               3,808               2,867               2,803               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 26,299,810       26,815,042       18,521,431       19,165,258       

รวมหนีสิ้น 31,393,843       31,493,060       22,073,357       22,293,063       

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั บีซีพจีี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

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

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้    14,470,448       14,470,061       14,470,448       14,470,061       
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 7,752,894         7,752,540         7,752,894         7,752,540         
ส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างธุรกิจ
   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 41,026              41,026              -                   -                   
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 10 26,255              24,353              26,255              24,353              
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้
       ทุนส ารองตามกฎหมาย 506,144            506,144            506,144            506,144            
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,913,140         4,550,104         5,903,147         4,540,111         
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (18,034)            (184,563)          (6,934)              (173,463)          
รวมส่วนของบริษทัใหญ่  28,691,873       27,159,665       28,651,954       27,119,746       

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 68,995              68,508              -                   -                   
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  28,760,868       27,228,173       28,651,954       27,119,746       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 60,154,711       58,721,233       50,725,311       49,412,809       

         ประธานกรรมการ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

          (นายพิชัย ชุณหวชิร) (นายนิวัติ อดิเรก)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
5



บริษทั บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 11 1,158,478         1,046,650         177,423           205,323           
รายไดด้อกเบ้ีย 13,461             12,383             81,391             98,389             
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                   22,652             -                   -                   
ก าไรสุทธิจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัร่วม 7 2,030,872         -                   2,030,872         -                   
รายไดอ่ื้น 3,559               12,462             2,215               1,805               
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงของมลูคา่ยติุธรรมของ
   ตราสารอนุพนัธ์ท่ีวดัมลูคา่ผา่นก าไรหรือขาดทนุ -                   9,008               -                   -                   
รวมรำยได้ 3,206,370         1,103,155         2,291,901         305,517           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและบริการ 420,648           393,678           81,671             78,407             
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 176,463           137,477           99,169             78,403             
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 8 248,685           -                   -                   -                   
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 153,556           -                   83,465             52,736             
ขาดทนุอ่ืน 4                      1,698               -                   -                   
รวมค่ำใช้จ่ำย 999,356           532,853           264,305           209,546           

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 2,207,014         570,302           2,027,596         95,971             

ตน้ทนุทางการเงิน (205,959)          (185,479)          (144,005)          (123,443)          
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS9 5 (380,024)          (453)                 -                   (584)                 
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) ของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม
   และการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 6, 7 141,710           140,453           (150,432)          545,243           
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษเีงนิได้ 1,762,741         524,823           1,733,159         517,187           

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 12 399,218           1,627               370,123           (6,532)              
ก ำไรส ำหรับงวด 1,363,523         523,196           1,363,036         523,719           

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,363,036         523,355           1,363,036         523,719           
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 487                  (159)                 -                   -                   
ก ำไรส ำหรับงวด 1,363,523         523,196           1,363,036         523,719           

ก ำไรต่อหุ้น 13
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.47                 0.20                 0.47                 0.20                 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.47                 0.19                 0.47                 0.19                 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

ก ำไรส ำหรับงวด 1,363,523         523,196           1,363,036         523,719           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจถกูจัดประเภทใหม่
   ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (221,854)          586,208           (221,854)          586,208           
ผลก าไรจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 4,966               18,012             -                   9,737               
ผลก าไรจากการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทนุสุทธิ
   ในหน่วยงานต่างประเทศ 62,280             24,993             62,280             24,993             
ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม
   และการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 6, 7 -                   -                   4,966               8,275               
ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วมท่ีจดัประเภทใหมไ่วใ้น
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ 7 347,887           -                   347,887           -                   
รวมรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่
   ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 193,279           629,213           193,279           629,213           

รายการที่จะไม่ถกูจัดประเภทใหม่
   ไว้ในก าไรหรือ (ขาดทนุ) ในภายหลงั
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม
   และการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 6, 7 (26,750)            -                   (26,750)            -                   
รวมรำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไร
หรือ (ขำดทุน) ในภำยหลงั (26,750)            -                   (26,750)            -                   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี 166,529           629,213           166,529           629,213           
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 1,530,052         1,152,409         1,529,565         1,152,932         

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,529,565         1,152,568         1,529,565         1,152,932         
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 487                  (159)                 -                   -                   
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 1,530,052         1,152,409         1,529,565         1,152,932         

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

         ประธานกรรมการ

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท) 

          (นายพิชัย ชุณหวชิร) (นายนิวัติ อดิเรก)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้นท่ี
ออกและ
ช าระแลว้

ส่วนเกิน
มลูค่าหุ้นสามญั

ส่วนเกินทุนจาก
การจดัโครงสร้าง
ธุรกิจภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนั

ใบส าคญั
แสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้น

ทุนส ารอง
ตามกฏหมาย

ยงัไมไ่ด้
จดัสรร

ผลต่างของ
อตัรา

แลกเปล่ียนจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน

ผลก าไร 
(ขาดทุน) จาก
การป้องกนั
ความเส่ียง

กระแสเงินสด

ส่วนแบ่ง
ก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนของ
บริษทัร่วมและ
การร่วมคา้ท่ีใช้
วิธีส่วนไดเ้สีย

รวม
องคป์ระกอบ
อ่ืนของส่วน
ของผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 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     

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
  เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น
        หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 10 790                 1,650              -                        (688)                -                -                   -                     -                   -                        -                     1,752               -                   1,752              

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

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
ก าไร (ขาดทุน) -                  -                  -                        -                   -                523,355           -                     -                   -                        -                     523,355           (159)                523,196          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                  -                  -                        -                   -                -                   611,201             18,012             -                        629,213             629,213           -                   629,213          

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                  -                  -                        -                   -                523,355           611,201             18,012             -                        629,213             1,152,568        (159)                1,152,409       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 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     

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม

รวมส่วนของ
ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัใหญ่

ส่วนไดเ้สียท่ี
ไมมี่อ านาจ
ควบคุม

รวมส่วน
ของผูถื้อหุ้น

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุน้ท่ี
ออกและช าระ

แลว้

ส่วนเกิน
มูลคา่หุน้
สามญั

ส่วนเกินทุนจาก
การจดั

โครงสร้างธุรกิจ
ภายใตก้าร

ควบคุมเดียวกนั

ใบส าคญั
แสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุน้

ทุนส ารอง
ตาม

กฏหมาย
ยงัไม่ได้
จดัสรร

ผลต่างของ
อตัรา

แลกเปล่ียน
จากการแปลง
คา่งบการเงิน

ผลก าไร 
(ขาดทุน) จาก
การป้องกนั
ความเส่ียง

กระแสเงินสด

ส่วนแบ่ง
ก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนของ
บริษทัร่วมและ
การร่วมคา้ท่ีใช้
วิธีส่วนไดเ้สีย

รวม
องคป์ระกอบ
อ่ืนของส่วน
ของผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2565 14,470,061     7,752,540    41,026                24,353         506,144     4,550,104      (170,239)         (42,566)           28,242                (184,563)         27,159,665    68,508         27,228,173   

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้น
        หุน้ทุนออกให้ตามสิทธิ 10 387                 354              -                      (108)            -             -                 -                  -                  -                      -                  633                -              633               
        การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 10 -                  -              -                      2,010           -             -                 -                  -                  -                      -                  2,010             -              2,010            

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 387                 354              -                      1,902           -             -                 -                  -                  -                      -                  2,643             -              2,643            

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
ก าไร -                  -              -                      -              -             1,363,036      -                  -                  -                      -                  1,363,036      487              1,363,523     
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน -                  -              -                      -              -             -                 189,982          3,297              (26,750)               166,529          166,529         -              166,529        

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                  -              -                      -              -             1,363,036      189,982          3,297              (26,750)               166,529          1,529,565      487              1,530,052     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนำคม 2565 14,470,448     7,752,894    41,026                26,255         506,144     5,913,140      19,743            (39,269)           1,492                  (18,034)           28,691,873    68,995         28,760,868   

รวมส่วน
ของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม
ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

รวมส่วนของ
ผูถื้อหุน้ของ
บริษทัใหญ่

ส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มี
อ านาจ
ควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท บีซีพีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ก าไรสะสม

หมายเหตุ

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 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     

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น
   หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 10 790                 1,650              (688)         -              -              -                   -                       -                         -               1,752              

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

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
ก าไรหรือ (ขาดทุน)ก าไร -                  -                  -           -              523,719      -                   -                       -                         -               523,719          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                  -                  -           -              -              611,201           9,737                   8,275                     629,213       629,213          

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                  -                  -           -              523,719      611,201           9,737                   8,275                     629,213       1,152,932       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 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     

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ทุนเรือนหุ้นท่ี
ออกและช าระ

แลว้
ส่วนเกินมูลคา่
หุ้นสามญั

ใบส าคญั
แสดง

สิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุ้น

ทุนส ารอง
ตามกฎหมาย

รวมส่วน
ของผูถื้อหุ้น

ยงัไม่ได้
จดัสรร

ผลก าไร (ขาดทุน)
 จากการป้องกนั
ความเส่ียงกระแส

เงินสด

(พันบาท)

ผลต่างของ
อตัรา

แลกเปล่ียน
จากการแปลง
คา่งบการเงิน

รวม
องคป์ระกอบ
อ่ืนของส่วน

ของ
ผูถื้อหุ้น

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
ส่วนแบ่งก าไร 

(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
อ่ืนของบริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วมและ

การร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธี
ส่วนไดเ้สีย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ก าไรสะสม

หมายเหตุ

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2565
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 14,470,061     7,752,540   24,353        506,144        4,540,111   (170,239)              (3,224)                      (173,463)          27,119,746      

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น
   หุ้นทนุออกใหต้ามสิทธิ 10 387                 354             (108)            -                -             -                      -                           -                   633                 
   การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 10 -                 -              2,010          -                -             -                      -                           -                   2,010              

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 387                 354             1,902          -                -             -                      -                           -                   2,643              

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
ก าไร -                 -              -              -                1,363,036   -                      -                           -                   1,363,036        
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน -                 -              -              -                -             189,982               (23,453)                    166,529           166,529           

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                 -              -              -                1,363,036   189,982               (23,453)                    166,529           1,529,565        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2565 14,470,448     7,752,894   26,255        506,144        5,903,147   19,743                 (26,677)                    (6,934)              28,651,954      

(พันบาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ทนุเรือนหุ้น
ท่ีออกและ
ช าระแลว้

ส่วนเกิน
มลูคา่หุ้น
สามญั

ใบส าคญั
แสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้น

ทนุส ารอง
ตามกฎหมาย

ยงัไมไ่ด้
จดัสรร

ผลต่างของอตัรา
แลกเปล่ียนจาก
การแปลงคา่
งบการเงิน

ส่วนแบง่ก าไร 
(ขาดทนุ) เบด็เสร็จ
อ่ืนของบริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วมและ

การร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธี
ส่วนไดเ้สีย

รวม
องคป์ระกอบ

อ่ืนของส่วนของ
ผูถื้อหุ้น

รวมส่วนของ
ผูถื้อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั บีซีพจีี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย   
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรส าหรับงวด 1,363,523       523,196          1,363,036       523,719          
รายการปรับปรุง
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 399,218          1,627              370,123          (6,532)             
ตน้ทุนทางการเงิน 205,959          185,479          144,005          123,443          
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 324,753          291,911          52,960            52,354            
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS9 380,024          453                 -                 584                 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 248,685          -                 -                 -                  
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมของ
   ตราสารอนุพนัธ์ท่ีวดัมูลค่าผา่นก าไรหรือขาดทุน -                 (9,008)            -                 -                  
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,667              1,795              1,208              1,235              
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 142,118          (63,215)          72,207            12,981            
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 2,010              -                 1,867              -                  
ก าไรสุทธิจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (2,030,872)      -                 (2,030,872)      -                  
ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม
   และการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (141,710)        (140,453)        150,432          (545,243)         
ขาดทุนอ่ืน 4                    1,698              -                 -                  
ดอกเบ้ียรับ (13,461)          (12,383)          (81,391)          (98,389)           

881,918          781,100          43,575            64,152            
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (141,912)        (61,942)          10,432            1,732              
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (58,286)          83,999            (29,943)          91,431            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (14,140)          (737)               -                 -                  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 232,228          (112,644)        (39,320)          (38,190)           
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 832                 30,692            65                   15                   
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงาน 900,640          720,468          (15,191)          119,140          
ภาษีเงินไดจ่้าย (87,795)          (5,371)            (1,888)            (3,170)             
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 812,845          715,097          (17,079)          115,970          

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท) 

งบกำรเงนิรวม

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั บีซีพจีี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนระยะสั้น (332,973)        (2,995,403)      (332,973)        (3,000,000)      
เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนในบริษทัร่วม (62,500)          -                 (62,500)          -                  
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 14,551,318     286                 14,551,318     -                  
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                 (4,997)            -                 (4,997)             
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (729,196)        (315,217)        (711)               (33,629)           
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (18,147)          (2,458)            (55)                 (187)                
เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                 -                 51,711            438,000          
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                 (13,547)          (433,383)        (1,305,547)      
เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                 -                 75,523            707,522          
ดอกเบ้ียรับ 2,164              69                   42,493            13,032            
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 13,410,666     (3,331,267)      13,891,423     (3,185,806)      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 633                 1,752              633                 1,752              
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                 (1,770,574)      -                 (1,770,574)      
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 212,297          1,047,394       -                 1,047,394       
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (406,439)        (219,819)        (199,526)        -                  
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (17,237)          -                 -                 -                  
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (11,370)          (10,674)          (2,428)            (1,212)             
ดอกเบ้ียจ่าย (280,710)        (115,860)        (204,774)        (34,550)           
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (502,826)        (1,067,781)      (406,095)        (757,190)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ
   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 13,720,685     (3,683,951)      13,468,249     (3,827,026)      
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 104,759          98,479            23,729            78,258            
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 13,825,444     (3,585,472)      13,491,978     (3,748,768)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 11,227,723     11,138,258     8,109,295       8,480,467       
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ 31 มีนำคม 25,053,167     7,552,786       21,601,273     4,731,699       

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 254,725          66,490            -                 5,446              

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

งบกำรเงนิรวม

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท) 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
  

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

 
  



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 

 
1 ข้อมูลทั่วไป  

 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานสะอาด รวมทั้งผลิตภณัฑแ์ละ
บริการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง และการลงทุนในธุรกิจพลงังานทางเลือก 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 
งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหวา่งกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหวา่งกาล
น้ีเนน้การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดน้ าเสนอไป
แลว้ในงบการเงินประจ าปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิ ธีการค านวณและแหล่งข้อมูลส าคัญท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้ นไม่แตกต่าง 
จากท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงมีการปรับปรุงเร่ืองการ
ปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงระยะท่ี 2 (การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียระยะท่ี 2) มาถือปฏิบติั 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

16 

การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียระยะท่ี 2 น ามาถือปฏิบติัเม่ือมีการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงท่ีใชอ้ยูไ่ปเป็นอตัราดอกเบ้ีย
อา้งอิงอ่ืน การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียระยะท่ี 2 ให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัโดยถือว่าการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินเป็นผลกระทบโดยตรงจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงและเกณฑ์ใหม่ท่ีใชใ้นการก าหนด
กระแสเงินสดตามสัญญาเทียบเท่ากบัเกณฑเ์ดิมในเชิงเศรษฐกิจ (กล่าวคือ เกณฑใ์หม่ใชท้ดแทนเกณฑเ์ดิมทนัที) ซ่ึง
สามารถรับรู้รายการเป็นเพียงการปรับปรุงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
นอกจากน้ี การบญัชีป้องกนัความเส่ียงจะไม่ถูกยกเลิกเพราะการน าอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงอ่ืนมาเปล่ียนแทน โดย
ความสัมพนัธ์ในการป้องกันความเส่ียง (และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง) จะต้องถูกปรับปรุงแทนเพื่อให้สะท้อนการ
เปล่ียนแปลงของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงและความเส่ียงท่ีป้องกนั 
 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้น
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

3 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 6 และ 7 ส าหรับบุคคลหรือ
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัไม่มีความความสัมพนัธ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ยกเวน้ บริษทั BCPG Formosa Two Co., Ltd. บริษทั Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. 
และ บริษทั ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสงัคม จ ากดั (ดูหมายเหตุขอ้ 6 และ 7) 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงในนโยบายการก าหนดราคาอยา่งมีสาระส าคญัในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2565 

 
  



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่         
ค่าจา้งบริหารงาน* 9,354  8,463  9,354  8,463 
ดอกเบ้ียจ่าย 862  895  862  895 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 636  849  636  849 
        

บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  19,896  16,963 
ค่าจา้งบริหารงาน -  -  1,200  600 
ดอกเบ้ียรับ -  -  73,070  86,250 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  1,229  1,229 
ซ้ือสินคา้ -  -  1,724        - 
        

กำรร่วมค้ำ        
รายไดอ่ื้น 1,800  1,800  1,800  1,800 
ดอกเบ้ียรับ 4,727  3,128  -  3,128 
        

กจิกำรที่เกีย่วข้องกนัอ่ืน        
รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,199  2,326  2,199  2,326 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  48  -  48 
ดอกเบ้ียจ่าย 78  -  -  - 
        

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั*        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 36,356  36,167  33,318  32,834 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 378  603  278  392 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 517  -  415  - 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 37,251  36,770  34,011  33,226 

 

* ผลประโยชน์ระยะสั้ นของค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัเป็นส่วนหน่ึงของค่าจ้างบริหารงานท่ีบริษทัจ่ายให้กับ 
   บริษทัใหญ่ซ่ึงเป็นไปตามสญัญาจา้งบริหารงาน 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี  

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีกำรค้ำ        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 998  970           998  970 
        

ลูกหน้ีอื่น        

ส่วนที่หมุนเวียน        
บริษทัใหญ่ 391  -  391  - 
บริษทัยอ่ย -  -  478,741  558,872 
การร่วมคา้ 5,400  7,200  5,400  7,200 
รวม 5,791  7,200  484,532  566,072 
        

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        
บริษทัยอ่ย -  -  393,923  463,506 
การร่วมคา้ 14,101  28,936  -  - 
รวม 14,101  28,936  393,923  463,506 

 

  

 

 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม 

เงินให้กู้ยมื 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 

2565 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม  

2564 

 

เพิ่มข้ึน 

 ผลกระทบ 
จากอตัรา
แลกเปล่ียน 

 ผลกระทบจาก
การแปลงค่า 
งบการเงิน 

 ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 

2565 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
การร่วมคา้ 4.71  4.71  411,362  -  -  (1,509)  409,853 
รวม     411,362        409,853 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุน 
        ดา้นเครดิตท่ีคาด 
        วา่จะเกิดข้ึน 

     
 

(11,819) 

        
 

(11,913) 
สุทธิ     399,543        397,940 

              



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

เงินให้กู้ยมื 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม  

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 

2565 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2564 

 

เพิ่มข้ึน 

 

ลดลง 

 ผลกระทบ
จากอตัรา 
แลกเปล่ียน 

 ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 

2565 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 1.50 - 4.50  1.50 - 4.50  11,342,638  602,620  (127,234)  (508,644)  11,309,380 
รวม     11,342,638        11,309,380 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนด 
         ช าระภายในหน่ึงปี 

     
(2,210,700) 

        
(5,711,248) 

       เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน     (51,711)        - 
สุทธิ     9,080,227        5,598,132 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอื่น        
บริษทัใหญ่ 9,594  18,813  9,594  18,813 
บริษทัยอ่ย -  -  2,443  2,005 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน -  16  -  16 
รวม 9,594  18,829  12,037  20,834 

 

 

 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม 

เงินกู้ยมืระยะส้ัน 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 

2565 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 

ลดลง 

 ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 

2565 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 2.83  -       17,237  (17,237)  - 
รวม          17,237    - 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญำส ำคญัที่ท ำกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 
บริษัทไม่มีสัญญาส าคัญท่ีออกใหม่หรือแก้ไขกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม 2565 
 

4 เงินลงทุนระยะส้ัน 
 

เงินลงทุนระยะสั้ น ประกอบด้วยเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจ าท่ีก าหนดระยะเวลาครบ
ก าหนดเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน  
 
ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนระยะสั้น มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  - 
ลงทุนเพิ่มระหวา่งงวด  332,973 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565  332,973 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เงินลงทุนระยะสั้นมีอตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียร้อยละ 1.10 ต่อปี  

 

 

 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

เงินกู้ยมืระยะยำว 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 

2565 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 

เพิ่มข้ึน 

 ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 

2565 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

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



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีก้ำรค้ำ  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
31 มีนาคม 

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
 31 มีนาคม 

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 747,146  815,924  101,252  111,684 
เกินก าหนดช าระ        

   ไม่เกิน 3 เดือน 238,064  455,711  -  - 
   3 - 6 เดือน 454,040  330,728  -  - 
   6 - 12 เดือน 463,836  390,271  -  - 
   มากกวา่ 12 เดือน 599,306  377,325  -  - 
รวม 2,502,392  2,369,959  101,252  111,684 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
         จะเกิดข้ึน (408,787)   (53,297)  

 
-  

 
- 

สุทธิ 2,093,605  2,316,662  101,252  111,684 
 

เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 12/2564 มีมติอนุมติัให้บริษทั บีซีพีจี อินโดไชน่า 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ลงทุนซ้ือหุน้สามญัของบริษทั Nam Tai Power Sole Co., Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 25 
จากบริษัท Phongsubthavy Group Sole Co., Ltd. (ผูข้าย) เพื่อลงทุนในโครงการระบบสายส่งไฟฟ้าในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวงเงินไม่เกิน 32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1,070 ล้านบาท) ต่อมาเม่ือ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทั บีซีพีจี อินโดไชน่า จ ากดั ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นสามญัดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 
โดยมีการระบุส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษัทจะต้องโอนให้เพื่อช าระค่าหุ้นสามัญดังกล่าวคือลูกหน้ีค่าไฟฟ้าจาก 
การไฟฟ้าลาว (Electricite du Laos - EDL) เป็นจ านวนเท่ากบัมูลค่าการลงทุน (ไม่เกิน 32 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของรายการลูกหน้ีการคา้ในงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564) การเขา้ลงทุน
ดงักล่าวจะท าให้กลุ่มบริษทัได้สิทธิร้อยละ 50 ของรายได้และผลประโยชน์ทางธุรกิจทั้งหมดท่ีได้จากการพฒันา
โครงการระบบสายส่งไฟฟ้าขนาด 220 กิโลโวลต์ และสถานีไฟฟ้าย่อยจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้ า Nam Tai  
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเช่ือมต่อกบัระบบสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐสงัคมนิยม
เวียดนาม (Vietnam Electricity – EVN) ท่ีชายแดนของทั้งสองประเทศ  
 

ทั้งน้ี บริษทั บีซีพีจี อินโดไชน่า จ ากดั และผูข้ายอยูร่ะหว่างการด าเนินการตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนภายใตส้ัญญาซ้ือขาย
หุน้ และคาดวา่จะด าเนินการรับโอนหุน้รวมถึงช าระค่าหุน้เม่ือด าเนินการตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนดงักล่าวครบถว้นภายใน
ปี 2565 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ลูกหน้ีการคา้รายหน่ึงของกลุ่มบริษทัมียอดคงคา้งเกินก าหนด
ช าระเพิ่มสูงข้ึน กลุ่มบริษทัจึงตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีดงักล่าว
เพิ่มข้ึนเพื่อสะทอ้นถึงฐานะความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีรายดงักล่าว 
 

6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม  2565  2564 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  12,549,468  8,131,785 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของบริษทัยอ่ย  (258,627)  423,788 
การตดัรายการก าไรจากการขายสินทรัพยร์ะหวา่งกนั  (76)  - 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัยอ่ย  4,966  8,275 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน  34,088  122,670 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม  12,329,819  8,686,518 
 

เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั BCPG Formosa Two Co., Ltd. ในประเทศไตห้วนั 
ซ่ึงมีทุนหุ้นสามญัจดทะเบียนจ านวน 1 ล้านเหรียญไต้หวนั เพื่อวตัถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์โดยบริษทั BCPG Formosa Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั ถือหุ้นร้อยละ 100 
ทั้งน้ี ทุนหุน้สามญัดงักล่าวไดมี้การออกและเรียกช าระเตม็จ านวนมูลค่าหุน้แลว้ 

 



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  
ลกัษณะธุรกิจ 

 
สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 

 
ทุนช าระแลว้ 

 
 

ราคาทุน 
 

มูลค่าตาม 
วิธีส่วนไดเ้สีย 

 
เงินปันผลรับส าหรับงวด 
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
  2565 2564 2565 2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
  (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทัย่อยทำงตรง                  
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ีจ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 100 100 1,800,000 1,800,000  1,930,500  1,930,500  2,676,518  2,536,096        -     - 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี(ปราจีนบุรี) จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 100 100 1,400,000 1,400,000  1,429,785  1,429,785  738,633  645,958         -             - 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี(ชยัภูมิ1) จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 100 100 585,000 585,000  600,545  600,545  708,872  664,187         -                - 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี(บุรีรัมย)์ จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 100 100 626,650 626,650  642,713  642,713  404,592  615,455         -                - 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี(บุรีรัมย1์) จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 100 100 634,950 634,950  651,225  651,225  759,100  719,554         -                - 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ย ี(นครราชสีมา) จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 100 100 570,000 570,000  586,069  586,069  691,720  648,833         -                - 
BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100 100 - -  -  -  1,065,444  1,098,563         -                - 
บริษทั ไทยดิจิทลัเอนเนอร์ยีเ่ดเวลอปเมน้ท ์จ ากดั  ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์

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

149,999  142,710  140,977         -  - 
บริษทั บีซีพีจี อินโดไชน่า จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100 100 4,351,000 4,351,000  4,351,000  4,351,000  4,632,245  5,031,032           -  - 
บริษทั ลมลิกอร์ จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานลม 100 100 250,000 250,000  236,459  236,459  232,061  231,777            -  - 
บริษทั บีเอสอี เพาเวอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100 100    1,000    1,000    1,000    1,000  247,896  186,869            -  - 
บริษทั ประทุมวนัสมาร์ทดิสทริคทคู์ลล่ิง จ ากดั ติดตั้งและบริหารจดัการระบบ 

ผลิตความเยน็ 
 
60 

 
60 

 
50,000 

 
50,000  

 
31,107 

  
31,107  

 
30,028 

  
30,167             - 

 
- 

รวม       10,610,402  10,610,402  12,329,819  12,549,468         -    -  
 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

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



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 13,485,809  11,722,752  12,295,370  10,594,884 
ลงทุนเพิ่ม 62,500  -  62,500  - 
ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 141,710  140,453  108,195  121,455 
จ าหน่าย (12,147,623)  -  (12,147,623)  - 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า 
งบการเงิน (281,212)  515,037  (255,942)  463,538 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 1,261,184  12,378,242  62,500  11,179,877 

 
เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2565 บริษทัไดจ้  าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. ใหแ้ก่
บริษทั Springhead Holdings Pte. Ltd. ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั เป็นจ านวนเงิน 440 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 14,551.32 ลา้นบาท) โดยมูลค่าของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัดงักล่าวมีจ านวน 
12,147.62 ลา้นบาท บริษทัรับรู้รายการขาดทุนท่ีเคยรับรู้ไวใ้นส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจ านวน 321.14 ลา้น
บาท รวมถึงค่าใช้จ่ าย ท่ี เ ก่ียวข้องกับการจ าหน่ายจ านวน 51.69 ล้านบาท กลุ่มบริษัทและบริษัท รับ รู้ 
ก าไรสุทธิจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจ านวน 2,030.87 ลา้นบาท 

 
ในเดือนมีนาคม 2565 บริษทัไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากดั จ านวน 6.25 ลา้น
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.60 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ทั้งหมด บริษทัไดช้ าระค่าหุ้นจ านวน 62.50 ลา้นบาท
เรียบร้อยแลว้ โดยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิตามส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนดงักล่าวมีจ านวนใกลเ้คียงกบัตน้ทุน
ของเงินลงทุน



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 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 
  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทร่วมทำงตรง                     
Star Energy Group  
   Holdings Pte. Ltd. 

โรงไฟฟ้าพลงังาน 
ความร้อนใตพ้ิภพ - 

 
33.33 

 
- 

 
25,213,740 

 
- 

 
10,948,896 

 
- 

 
12,295,370 

 
- 

 
- 

บริษทั ออมสุข วิสาหกิจ 
เพื่อสังคม จ ากดั 

จ าหน่ายสินคา้อุปโภค
บริโภค 49.60 

 
- 

 
126,000 

 
- 

 
62,500 

 
- 

 
62,500 

 
- 

 
- 

 
- 

          62,500  10,948,896  62,500  12,295,370  -  - 
                     
กำรร่วมค้ำทำงอ้อม                     
PetroWind Energy Inc. โรงไฟฟ้าพลงังานลม 40.00  40.00  894,790  894,790  921,573  921,573  1,198,684  1,190,439  -  - 
Impact Energy Asia  
   Development Limited 

 
โรงไฟฟ้าพลงังานลม 45.00 

 
45.00 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

          921,573     921,573   1,198,684  1,190,439  -  - 
                     
รวม          984,073  11,870,469  1,261,184  13,485,809  -  - 

 
กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน  



บริษัท บีซีพจี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (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 
  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทร่วมทำงตรง                      
Star Energy Group  
   Holdings Pte. Ltd. 

โรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนใตพ้ิภพ - 

 
33.33 

 
- 

 
25,213,740 

 
- 

 
10,948,896 

 
- 

 
12,295,370 

 
- 

 
- 

บริษทั ออมสุข วิสาหกิจ 
เพื่อสังคม จ ากดั 

จ าหน่ายสินคา้
อุปโภคบริโภค 49.60 

 
- 

 
126,000 

 
- 

 
62,500 

 
- 

 
62,500 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม          62,500  10,948,896  62,500  12,295,370  -  - 

 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่ำควำมนิยม 
 
รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ไม่รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช้) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และค่าความนิยม 
ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 

 
 

ท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ 

 สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตน 

 

ค่าความนิยม 
 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 17,371,780  11,223,590  585,968 
ซ้ือสินทรัพย ์ 673,614  55  - 
จ าหน่าย - สุทธิ (1,334)  -  - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (201,446)         (114,740)  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (44,293)  (200,577)  - 
จดัประเภทรายการใหม่ -  (19,207)  - 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (476,495)  (108,286)  (2,150) 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 17,321,826  10,780,835  583,818 

 
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัประเมินว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยข์นาดก าลงัการผลิตตามสัญญาซ้ือขายไฟ 10 เมกะวตัต์ แห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น (“โครงการ”) ซ่ึงอยู่ใน
ระหวา่งช่วงการขอใบอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเร่ิมการก่อสร้าง อาจไม่สามารถไดรั้บใบอนุญาตทนัตามก าหนดเวลา จนส่งผล
ต่อการปรับลดอตัราค่าไฟฟ้า (Feed-in Tariff) ของโครงการ  และจะมีผลกระทบต่อเน่ืองถึงความเป็นไปไดท่ี้จะด าเนิน
โครงการต่อ กลุ่มบริษทัจึงรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท่ี์เก่ียวข้องกับโครงการซ่ึงไม่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืนไดแ้ละไม่มีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน รวมถึงรายจ่ายภาระผูกพนัในอนาคต ซ่ึงไดแ้ก่ งานระหว่าง
ก่อสร้าง (แสดงรวมอยู่ในท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์) จ านวน 155.65 ลา้นเยน (ประมาณ 44.29 ลา้นบาท) สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนจ านวน 704.85 ลา้นเยน (ประมาณ 200.58 ลา้นบาท) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนจ านวน 64.64 ลา้นเยน (ประมาณ 
18.40 ลา้นบาท) และรายจ่ายภาระผูกพนัในอนาคตซ่ึงไม่สามารถหลีกเล่ียงไดห้ากมีการยกเลิกโครงการเป็นจ านวน 13.41 
ลา้นเยน (ประมาณ 3.81 ลา้นบาท) รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 938.55 ลา้นเยน (ประมาณ 267.08 ลา้นบาท) 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
 

ท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ 

 สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตน 

 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 2,856,013  51,655 
ซ้ือสินทรัพย ์ 2,109  55 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (48,185)  (2,281) 
จดัประเภทรายการใหม่ -  (19,207) 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 2,809,937  30,222 

 
กำรค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัและบริษทัมูลค่าตามบญัชีจ านวน 9,619.52
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 9,800.29 ล้านบาท) และ 2,514.32 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 2,550.49 ล้านบาท) 
ตามล าดบั ไดน้ าไปใชเ้ป็นหลกัประกนัในการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

29 

9 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 

ส่วนท่ีหมุนเวียน         
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  2,068,828  2,147,159  1,443,175  1,537,082 
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  1,342,459  1,379,903  1,342,459  1,379,903 
  3,411,287  3,527,062  2,785,634  2,916,985 
         

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         

- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 3 -  -      249,000              - 
         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  3 -  17,237  -              - 
         

รวมส่วนท่ีหมุนเวยีน  3,411,287  3,544,299  3,034,634  2,916,985 
         

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน         
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         
- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  5,334,400  5,311,840  5,334,400  5,311,840 
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  7,790,949  8,277,139  1,008,745  1,422,672 

  13,125,349  13,588,979  6,343,145  6,734,512 
         

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 3 -  -      -      249,000 
         

หุน้กู ้  11,985,425  11,984,575  11,985,425  11,984,575 
         

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน  25,110,774  25,573,554  18,328,570  18,968,087 
         

รวม  28,522,061  29,117,853  21,363,204  21,885,072 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินและหุ้นกูอ้ยูท่ี่ร้อยละ  
1.23 - 5.85 ต่อปี และร้อยละ 1.70 - 3.63 ต่อปี ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2564: ร้อยละ 1.23 - 5.85 ต่อปี และร้อยละ 
1.70 - 3.63 ต่อปี)  
 
สัญญาเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินไดร้ะบุเง่ือนไขบางประการเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินและการโอนสิทธิ 
สญัญาต่าง ๆ เงินกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยบริษทั เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย 
 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สามารถ
วิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 17,116,041  24,897,141  9,651,497  17,398,648 
เบิกเงินกูเ้พิ่ม      218,538   1,047,394  -   1,047,394 
จ่ายคืนเงินกู ้  (406,439)     (219,819)  (199,526)  - 
ตน้ทุนการท ารายการ – สุทธิจากการตดั 
    จ  าหน่าย (387) 

  
10,046 

 
2,386 

  
6,646 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา 
    แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (329,148) 

  
51,321 

                
(325,578)   

  
40,303 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจาก 
    การแปลงค่างบการเงิน (61,969) 

  
192,815 

 
- 

 
- 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 16,536,636  25,978,898  9,128,779  18,492,991 

 
การเปล่ียนแปลงของหุน้กูใ้นระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565  2564 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 11,984,575  - 
ตดัจ าหน่ายตน้ทุนการท ารายการ 850  - 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 11,985,425  - 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้ 2565  2564 

 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

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

ทุนที่ออกและช ำระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
- หุน้สามญั 5 2,894,012  14,470,061  2,640,378  13,201,888 
ออกหุน้ใหม่ 5 78  387  158  790 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม         
- หุ้นสำมัญ 5 2,894,090  14,470,448  2,640,536  13,202,678 

 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญ 
 
ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีผูใ้ชสิ้ทธิแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัดงัน้ี 

 
ชนิดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ จ ำนวนหน่วยที่มีกำรใช้สิทธิ 

โครงกำร BCPG ESOP Warrant คร้ังที่ 1 
โครงการ 5 ปี ทยอยใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุน้ตามราคา 
เง่ือนไข และระยะเวลาท่ีก าหนด 

0.02 ล้านหน่วย  แปลง เ ป็นหุ้นสามัญจ านวน  0.02  
ลา้นหุน้ 
 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญเพิม่ทุนของ
บริษัท BCPG-W1 
อาย ุ2 ปี และราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 8.00 บาทต่อหุน้ 

0.06 ล้านหน่วย  แปลง เ ป็นหุ้นสามัญจ านวน  0.06 
ลา้นหุน้ 
 

 
 

  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ส่วนงำนด ำเนินงำน และกำรจ ำแนกรำยได้ 
 
ส่วนงำนธุรกจิ 
 
ผูบ้ริหารเห็นวา่กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ดงันั้นฝ่ายบริหาร
จึงพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว 

 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   วันที่ 31 มีนำคม  2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 

กำรจ ำแนกรำยได้         

ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลกั         
ไทย  849,435  858,076  177,423  205,323 
ญ่ีปุ่น  141,436  51,143  -  - 
ลาว  167,607  137,431  -  - 
รวมรำยได้  1,158,478  1,046,650  177,423  205,323 
         

ประเภทสินค้ำและบริกำรหลกั         
รายไดค่้าพลงังานไฟฟ้า       612,666   469,598       67,916   65,692 
รายไดส่้วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า   536,808   568,667       87,609   117,428 
รายไดค่้าบริการ          7,082   8,385       19,976   22,203 
รายไดจ้ากการขายคาร์บอนเครดิต          1,922   -         1,922   - 
รวมรำยได้  1,158,478  1,046,650  177,423  205,323 

 
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้ 
 
รายไดส่้วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจงัหวะเวลาในการรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง ยกเวน้รายไดจ้ากการ
ขายคาร์บอนเครดิต มีจงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ภำษีเงินได้ 
 
การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยูก่บัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้
แทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 คือร้อยละ 
22.65 (2564: ร้อยละ 0.31) การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัมาจากการเปล่ียนแปลงใน
สดัส่วนของก าไรจากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนต่อก าไรรวมของกลุ่มบริษทั 

 

13 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ค านวณจากก าไรส าหรับงวด
ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดในแต่ละงวดโดยวิธี
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั แสดงการค านวณดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท/พันหุ้น) 

ก ำไรส ำหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ
ของบริษัท 1,363,036  523,355  1,363,036  523,719 
        

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,894,012  2,640,378  2,894,012  2,640,378 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกใหต้ามสิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 52 

  
54 

 
52 

 
54 

จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก  
(ขั้นพืน้ฐำน) 2,894,064 

 
2,640,432 

 
2,894,064 

 
2,640,432 

        

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บำท) 0.47  0.20  0.47  0.20 

        
 
 
 
 

 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 
 
ก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ค านวณจากก าไรส าหรับงวดท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดในแต่ละงวดโดยวิธีถวั
เฉล่ียถ่วงน ้าหนกัหลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท/พันหุ้น) 

ก ำไรส ำหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ
ของบริษัท (ขั้นพืน้ฐำน) 1,363,036  523,355  1,363,036  523,719 
        

จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  
    (ขั้นพื้นฐาน) 

 
2,894,064 

 
2,640,432 

 
2,894,064 

 
2,640,432 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้ 36,011  168,625  36,011  168,625 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก  

(ปรับลด) 2,930,075 
 

2,809,057 
 

2,930,075 
 

2,809,057 
        

ก ำไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บำท) 0.47  0.19  0.47  0.19 

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยติุธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่
ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล  
 

  งบกำรเงินรวม 

  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

 หมายเหตุ 

 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การป้องกนัความ

เส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทุน 

 
เคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย   รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565                 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน                 
เงินลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพและตราสารทุน  -  780,292  -  780,292  -  -  780,292  780,292 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

 
3 

 
- 

  
- 

  
431,529 

  
 431,529 

  
- 

  
434,172 

  
- 

  
434,172 

สินทรัพยท์างการเงินอื่น                 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้  251,942  -  -  251,942  -      251,942  -  251,942 
สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน  6,792  -  -  6,792  -   6,792  -  6,792 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  3,531  -  -  3,531  -  3,531  -  3,531 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  262,265  780,292  431,529  1,474,086         

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

 หมายเหต ุ

 
เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการป้องกนั
ความเส่ียง 

 
เคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย   รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

หน้ีสินทำงกำรเงิน               
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน  
    (ส่วนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี) 

 
- 

 
(1,081,531)  (1,081,531)  -  (1,120,629)  -  (1,120,629) 

หุน้กู ้ 9 -  (11,985,425)  (11,985,425)  -  (9,902,418)  -  (9,902,418) 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน  =-             
  สญัญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน   (667)       -            (667)  -            (667)  -            (667) 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  (23,861)  -  (23,861)  -  (23,861)  -  (23,861) 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  (24,528)  (13,066,956)  (13,091,484)         

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม 

  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

 หมายเหตุ 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการป้องกนั 
ความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย   รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564                 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน                 
เงินลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพและตราสารทุน  -  780,292  -  780,292  -  -  780,292  780,292 
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

 
3 

 
- 

  
- 

  
428,478 

  
428,478 

  
- 

  
439,549 

  
- 

  
439,549 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน                 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  68,217  -  -  68,217  -  68,217  -  68,217 
สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน  15,967  -  -  15,967  -  15,967  -  15,967 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  84,184  780,292  428,478  1,292,954         

                 
 

 

 

 

 

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 
  

 
 

หมายเหต ุ

 
เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการป้องกนั 
ความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย  รวม  ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

หน้ีสินทำงกำรเงิน               
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน  
    (ส่วนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี) 

 
- 

 
(948,805)  (948,805)  -  (999,229)  -  (999,229) 

หุน้กู ้ 9 -  (11,984,575)  (11,984,575)  -  (11,109,552)  -  (11,109,552) 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน               
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  (31,569)  -  (31,569)  -  (31,569)  -  (31,569) 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  (31,569)  (12,933,380)  (12,964,949)         

 

  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

 หมายเหตุ 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการป้องกนั
ความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดั

จ าหน่าย   รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565                 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน                 

เงินลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพและตราสารทุน  -  780,292  -  780,292  -  -  780,292  780,292 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

 
3 

 
- 

  
                     - 

 
12,028,847  12,028,847  

 
-  12,436,735  

 
 - 

 
12,436,735 

สินทรัพยท์างการเงินอื่น                 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้  251,942  -  -  251,942  -     251,942  -  251,942 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  251,942  780,292  12,028,847  13,061,081         

                 
หน้ีสินทำงกำรเงนิ                 
หุน้กู ้ 9 -  -  (11,985,425)  (11,985,425)  -  (9,902,418)  -  (9,902,418) 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  -  -  (11,985,425)  (11,985,425)         

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

40 

  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 2564                 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน                 
เงินลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพและตราสารทุน  -  780,292  -  780,292  -  -  780,292  780,292 
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

 
3 - 

 
- 

 
12,220,310 

 
12,220,310 

 
- 

 
12,587,682  - 

 
12,587,682 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน                 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  68,217  -  -  68,217  -  68,217  -  68,217 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  68,217  780,292  12,220,310  13,068,819         

                 

หน้ีสินทำงกำรเงิน                 
หุน้กู ้ 9 -  -       (11,984,575)  (11,984,575)  -  (11,109,552)  -  (11,109,552) 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  -  -       (11,984,575)  (11,984,575)         

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ฐำนะเปิดต่อควำมเส่ียงจำกเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

 งบกำรเงินรวม  
31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

  
 

เงินเยน 
 เงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
  

เงินกีบ 
  

รวม 
  

เงินเยน 
 เงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
  

เงินกีบ 
  

รวม 
 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,847  2,080,302  1,751  2,089,900  20,530  1,017,679  51,678  1,089,887 
เงินลงทุนระยะส้ัน -  332,973  -  332,973  -             -         -         - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 49,345  16,230  375  65,950  -  795  241  1,036 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  103,222  -  103,222  -  103,602  -  103,602 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (7,198)  (2,014)  (28,865)  (38,077)  (2,323)  (1,723)  (5,060)  (9,106) 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (4,662,346)  (2,419,509)  -  (7,081,855)  (4,966,399)  (2,680,069)  -  (7,646,468) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  -  (894)  (894)  -  -  (1,156)  (1,156) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง             (4,612,352)  111,204  (27,633)  (4,528,781)  (4,948,192)  (1,559,716)  45,703  (6,462,205) 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินท่ีใชใ้นการป้องกนั 
ความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 954,958 

 
- 

 
- 

 
954,958 

 
1,017,237 

 
- 

 
- 

 
1,017,237 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน -  246,860  -  246,860  -  270,293  -        270,293 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ (3,657,394)  358,064  (27,633)  (3,326,963)  (3,930,955)  (1,289,423)  45,703  (5,174,675) 

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

 
 

เงินเยน 
 เงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
  

รวม 
  

เงินเยน 
 เงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
  

รวม 
 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,847  2,074,259  2,082,106  20,530  1,008,947  1,029,477 
เงินลงทุนระยะสั้น -  332,973  332,973  -  -  - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 482,728  248,377  731,105  643,748  234,063  877,811 
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,958,881  988,930  8,947,811  8,014,713  992,571  9,007,284 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (7,198)  (2,034)  (9,232)  (2,323)  (1,744)  (4,067) 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (4,662,346)  (2,172,649)  (6,834,995)  (4,966,399)  (2,393,700)  (7,360,099) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง             3,779,912  1,469,856  5,249,768  3,710,269  (159,863)  3,550,406 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินท่ีใชใ้นการป้องกนั 
ความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 954,958 

 
- 

 
954,958 

 
1,017,237 

 
- 

 
1,017,237 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (2,728,450)  -  (2,728,450)  (2,906,390)  -  (2,906,390) 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ 2,006,420  1,469,856  3,476,276  1,821,116  (159,863)  1,661,253 

 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ฐำนะเปิดต่อควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย 
  

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
31 มีนาคม 

2565 
 31 ธนัวาคม 

2564 
 31 มีนาคม 

2565 
 31 ธนัวาคม 

2564 
 (พันบาท) 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่        
เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 3,383,231   3,384,410   3,383,231        3,384,410  
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    397,940     399,543   11,309,381      11,342,638  
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    -  (17,237)         (249,000)           (249,000) 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน   (1,081,530)     (948,805)               -                     -    
หุน้กู ้  (11,985,425)  (11,984,575)   (11,985,425)    (11,984,575) 
  (9,285,784)     (9,166,664)    2,458,187   2,493,473  

        
เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่มีอัตรำดอกเบี้ยผันแปร        
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน  (15,455,106)  (16,167,237)       (9,128,779)  (9,651,497) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง (15,455,106)  (16,167,237)  (9,128,779)  (9,651,497) 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย          688,292   740,426                   -     - 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ  (14,766,814)  (15,426,811)  (9,128,779)  (9,651,497) 

 
15 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 งบกำรเงินรวม  

งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 

ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน    
อาคาร อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 633,312  3,352 
อ่ืนๆ 3,521  1,616 
รวม 636,833  4,968 
    

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



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2565 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล
ส าหรับปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.33 บาท ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท ไปแลว้
ในระหว่างปี 2564 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.17 บาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าว
แลว้ในวนัท่ี 22 เมษายน 2565 
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