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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท บีซีพจีี จ ากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) 
และของเฉพาะบริษทั บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ  
ผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึง
ประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอื่นๆ  
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ 
กลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่ม
บริษทัและบริษทัตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเร่ืองความเป็นอิสระ  ท่ีก าหนดโดยสภา
วิชาชีพบญัชี (ประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ
บัญชี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็น 
แยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
การทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ฎ) และ ขอ้ 11  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ไดต้รวจสอบเร่ืองดงักล่าวอยา่งไร 
กลุ่มบ ริษัท มีการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวซ่ึงมีความเส่ียงจากปัจจยัภายนอกต่างๆ เช่น 
ความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเมือง ข้อกฎหมายต่าง ๆ 
ดงันั้น จึงมีความเส่ียงท่ีผลการด าเนินงานและการลงทุนอาจ
ไม่เป็นไปตามความคาดการณ์และประมาณการแรกเร่ิมอยา่ง
มีนยัส าคญั และอาจส่งผลให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์ง
กว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนซ่ึงอาจท าให้เกิดผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า 
 
เน่ืองจากความมีสาระส าคญัของรายการ การใช้ดุลยพินิจท่ี
ส าคญัของผูบ้ริหารและมีความซับซ้อนในการประมาณมูล
ค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมซ่ึงใช้วิธีประมาณ
การจากกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบนั ขา้พเจา้จึงเห็นว่าเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัในการ
ตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

- ท าความเขา้ใจแผนการด าเนินงาน และกระบวนการการทดสอบ
การดอ้ยค่าและทดสอบการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนท่ี
จดัท าโดยผูบ้ริหาร 

- ทดสอบข้อสมมติท่ีส าคัญท่ีสนับสนุนการประมาณการของ
ผูบ้ริหารโดยอา้งอิงจากขอ้มูลภายในและขอ้มูลภายนอกรวมถึง
การวิเคราะห์แนวโนม้ในอดีตท่ีผา่นมา  

- ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและค่าตวัแปร
ทางการเงินท่ีใชใ้นการก าหนดอตัราคิดลด  

- พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน 

 
ข้อมูลอ่ืน 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
  
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อ
ขอ้มูลอื่น 
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอื่นตามท่ี
ระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือ
กบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
หรือไม่ 
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอให้ท าการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท า  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจาก  
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั
ในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับ  
การด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่
ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง  
อนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและ  
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง
กว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน 
การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ  
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ  
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่  ถา้ขา้พเจา้
ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้
ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น
เหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง 
การเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง  การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ได้
พบในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระ
และได้ส่ือสารกับผู ้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการด าเนินการเพื่อขจดัอุปสรรคหรือมาตรการป้องกนัของขา้พเจา้ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจบุนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น 
ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผล
ว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
(ศกัดา เกาทณัฑท์อง) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
เลขทะเบียน 4628  
  
บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  
กรุงเทพมหานคร 
20 กุมภาพนัธ์ 2566 
 



บริษทั บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 20,332,834,925   11,227,723,219    16,159,125,962    8,109,294,689        
ลูกหน้ีการคา้ 6 1,762,438,629     2,316,661,614      67,837,634           111,684,406           
ลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 762,282,858        307,596,360         402,559,916         581,055,103           
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                       -                       -                       51,710,880             
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 4 -                       -                       2,153,748,777      2,210,699,935        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 5,601,895            9,528,961             -                       -                          
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 24 15,178,183          71,437,781           14,678,921           68,216,524             
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 22,878,336,490   13,932,947,935    18,797,951,210    11,132,661,537       

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 24 4,539,837            12,746,298           -                       -                          
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัดว้ยมลูคา่ยติุธรรม 24 780,291,939        780,291,939         780,291,939         780,291,939           
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 7 -                       -                       14,875,998,330    12,549,467,932       
เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 8 1,341,727,920     13,485,808,690    73,348,073           12,295,369,927       
ลูกหน้ีไมห่มนุเวียนอ่ืน 76,213,640          28,935,116           99,075,709           463,506,039           
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 1,653,154,062     399,543,393         8,927,648,945      9,080,226,695        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 17,013,861,001   17,371,780,489    2,688,539,824      2,856,012,831        
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 804,058,245        432,755,639         185,452,624         177,096,331           
คา่ความนิยม 11 605,999,837        585,967,813         -                       -                          
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 12 10,806,288,539   11,223,589,534    31,634,758           51,655,384             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 16,955,732          7,511,324             9,713,272             -                          
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 178,986,435        459,354,568         4,338,039             26,520,539             
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 33,282,077,187   44,788,284,803    27,676,041,513    38,280,147,617       

รวมสินทรัพย์ 56,160,413,677   58,721,232,738    46,473,992,723    49,412,809,154       

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

หนี้สินหมนุเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 4, 14, 24 701,460,219        887,862,632         220,941,406         201,494,431           
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 13, 24 2,538,448,177     3,527,062,131      1,883,539,397      2,916,984,984        
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 4, 13 -                       -                       249,000,000         -                          
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง
    ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 24 32,613,705          31,096,094           10,971,085           9,325,096               
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 13, 24 -                       17,236,960           -                       -                          
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 187,157,499        62,186,336           38,790,220           -                          
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 24 -                       150,000,000         -                       -                          
หน้ีสินทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน 24 2,705,475            2,573,673             -                       -                          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,462,385,075     4,678,017,826      2,403,242,108      3,127,804,511        

หนี้สินไม่หมนุเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13, 24 9,895,673,229     13,588,979,362    2,684,591,891      6,734,512,399        
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 13, 24 -                       -                       -                       249,000,000           
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 24 777,992,570        406,492,637         162,555,297         169,598,242           
หุ้นกู้ 13, 24 11,984,676,028   11,984,575,227    11,984,676,028    11,984,575,227       
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 660,726,316        744,623,987         -                       6,514,261               
ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับ
   ผลประโยชนพ์นกังาน 31,959,315          26,224,840           23,088,536           18,255,523             
ประมาณการหน้ีสินส าหรับตน้ทนุในการร้ือถอน 27,757,249          31,341,765           -                       -                          
หน้ีสินทางการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 24 20,225,759          28,995,719           12,879,004           -                          
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 23,015,925          3,808,154             2,591,980             2,803,073               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 23,422,026,391   26,815,041,691    14,870,382,736    19,165,258,725       

รวมหนีสิ้น 26,884,411,466   31,493,059,517    17,273,624,844    22,293,063,236       

(บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 15
   ทนุจดทะเบียน 16,508,500,000   16,508,500,000    16,508,500,000    16,508,500,000       

   ทนุท่ีออกและช าระแลว้    14,538,438,800   14,470,060,830    14,538,438,800    14,470,060,830       
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 16 7,790,868,516     7,752,540,264      7,790,868,516      7,752,540,264        
ส่วนเกินทนุจากการจดัโครงสร้างธุรกิจ
   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 16 41,025,877          41,025,877           -                       -                          
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 15 31,416,871          24,353,272           31,416,871           24,353,272             
ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีหมดอายแุลว้ 15 3,199,858            -                       3,199,858             -                          
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้
       ทนุส ารองตามกฎหมาย 16 638,418,016        506,144,297         638,418,016         506,144,297           
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 5,976,727,094     4,550,103,909      5,982,144,141      4,540,110,746        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 204,781,697        (184,563,471)        215,881,677         (173,463,491)          
รวมส่วนของบริษทัใหญ่  29,224,876,729   27,159,664,978    29,200,367,879    27,119,745,918       

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 51,125,482          68,508,243           -                       -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  29,276,002,211   27,228,173,221    29,200,367,879    27,119,745,918       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 56,160,413,677   58,721,232,738    46,473,992,723    49,412,809,154       

          
                  ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(บาท)

          (นายพิชัย ชุณหวชิร) (นายนิวัติ อดิเรก)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุน

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 17 5,405,188,652     4,668,799,343     609,469,448        766,898,558         
รายไดด้อกเบ้ีย 137,640,281        48,974,344          375,425,202        407,285,945         
ก าไรสุทธิจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 7, 8 2,031,181,733     -                       2,030,886,580     -                        
รายไดอ่ื้น 15,370,412          22,785,056          9,417,115            8,094,166             
รวมรำยได้ 7,589,381,078     4,740,558,743     3,025,198,345     1,182,278,669      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 1,978,344,340     1,607,875,969     368,580,832        322,759,979         
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 839,816,182        655,089,274        542,455,144        362,938,572         
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 9 248,685,360        49,297,070          -                       -                        
ผลขาดทุน (ก าไร) อ่ืน 18 166,337,920        17,934,504          (65,478,036)         236,341,167         
รวมค่ำใช้จ่ำย 3,233,183,802     2,330,196,817     845,557,940        922,039,718         

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 4,356,197,276     2,410,361,926     2,179,640,405     260,238,951         

ตน้ทุนทางการเงิน 20 (881,763,352)       (895,183,000)       (533,237,780)       (643,137,501)       
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 
   (ขาดทุนจากการดอ้ยคา่) ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS9 (395,306,795)       (40,612,410)         -                       51,082,493           
ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม
   และการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 7, 8 129,664,957        599,981,392        1,382,425,655     2,378,973,452      
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงนิได้ 3,208,792,086     2,074,547,908     3,028,828,280     2,047,157,395      

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 21 576,886,018        64,054,705          383,353,895        (5,110,706)           
ก ำไรส ำหรับปี 2,631,906,068     2,010,493,203     2,645,474,385     2,052,268,101      

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,630,064,175     2,010,820,750     2,645,474,385     2,052,268,101      
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,841,893            (327,547)              -                       -                        
ก ำไรส ำหรับปี 2,631,906,068     2,010,493,203     2,645,474,385     2,052,268,101      

ก ำไรต่อหุ้น 22
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.91                     0.74                     0.91                     0.76                      

ก าไรต่อหุน้ปรับลด 0.90                     0.73                     0.90                     0.75                      

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

ก ำไรส ำหรับปี 2,631,906,068     2,010,493,203     2,645,474,385     2,052,268,101      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจถกูจดัประเภทใหม่
   ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (63,721,599)         1,418,398,582     (63,721,599)         1,418,398,582      
ผลก าไรจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 25,781,557          71,479,022          -                       57,482,220           
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ
   ในหน่วยงานต่างประเทศ 106,408,155        (450,585)              106,408,155        (450,585)              
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม
   และการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 7, 8 -                       -                       25,781,557          13,996,802           
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัร่วมท่ีจดัประเภทใหม่ไว้
   ในก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 8 347,887,560        -                       347,887,560        -                        
รวมรำยกำรที่อำจถูกจดัประเภทใหม่
   ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 416,355,673        1,489,427,019     416,355,673        1,489,427,019      

รายการที่จะไม่ถกูจดัประเภทใหม่
   ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไรจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ -                       1,585,360            -                       320,761                
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม
   และการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 7, 8 (27,010,505)         7,688,678            (27,010,505)         8,953,276             
รวมรำยกำรที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไร
หรือขำดทุนในภำยหลงั (27,010,505)         9,274,038            (27,010,505)         9,274,037             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี 389,345,168        1,498,701,057     389,345,168        1,498,701,056      
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 3,021,251,236     3,509,194,260     3,034,819,553     3,550,969,157      

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 3,019,409,343     3,509,521,807     3,034,819,553     3,550,969,157      
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,841,893            (327,547)              -                       -                        
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 3,021,251,236     3,509,194,260     3,034,819,553     3,550,969,157      

          

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

         ประธานกรรมการ

(บาท) 

          (นายพิชัย ชุณหวชิร) (นายนิวัติ อดิเรก)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั บีซีพีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุน้
ท่ีออกและ
ช าระแลว้

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้สามญั

ส่วนเกินทุนจาก
การจดัโครงสร้าง
ธุรกิจภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนั

ใบส าคญั
แสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุน้

ทุนส ารอง
ตามกฏหมาย

ยงัไม่ได้
จดัสรร

ผลต่างของอตัรา
แลกเปล่ียนจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน

ผลก าไร 
(ขาดทุน) จาก
การป้องกนั
ความเส่ียง

กระแสเงินสด

ส่วนแบ่ง
ก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืนของ
บริษทัร่วมและ
การร่วมคา้ท่ีใช้
วิธีส่วนไดเ้สีย

รวม
องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของ
ผูถื้อหุน้

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 13,201,887,820      6,989,800,056    41,025,877          2,421,026     403,530,892    3,523,119,577    (1,588,187,037)    (114,045,502)    20,553,371          (1,681,679,168)    22,480,106,080     68,835,790    22,548,941,870    

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
        หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 15 1,268,173,010        762,740,208       -                      (1,333,878)    -                  -                     -                      -                   -                      -                      2,029,579,340       -                2,029,579,340      
        การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 15 -                         -                     -                      23,266,124   -                  -                     -                      -                   -                      -                      23,266,124            -                23,266,124           
        เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 23 -                         -                     -                      -               -                  (882,808,373)      -                      -                   -                      -                      (882,808,373)         -                (882,808,373)        

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 1,268,173,010        762,740,208       -                      21,932,246   -                  (882,808,373)      -                      -                   -                      -                      1,170,037,091       -                1,170,037,091      

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี
ก าไร (ขาดทุน) -                         -                     -                      -               -                  2,010,820,750    -                      -                   -                      -                      2,010,820,750       (327,547)       2,010,493,203      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                         -                     -                      -               -                  1,585,360           1,417,947,997     71,479,022       7,688,678            1,497,115,697     1,498,701,057       -                1,498,701,057      

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                         -                     -                      -               -                  2,012,406,110    1,417,947,997     71,479,022       7,688,678            1,497,115,697     3,509,521,807       (327,547)       3,509,194,260      

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 16 -                         -                     -                      -               102,613,405    (102,613,405)      -                      -                   -                      -                      -                        -                -                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 14,470,060,830      7,752,540,264    41,025,877          24,353,272   506,144,297    4,550,103,909    (170,239,040)       (42,566,480)      28,242,049          (184,563,471)       27,159,664,978     68,508,243    27,228,173,221    

(บาท)

งบกำรเงนิรวม

รวมส่วนของ
ผูถื้อหุน้ของ
บริษทัใหญ่

ส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอ  านาจ
ควบคุม

รวมส่วน
ของผูถื้อหุน้

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั บีซีพีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ท่ีออกและ
ช าระแลว้

ส่วนเกินมูลคา่
หุ้นสามญั

ส่วนเกินทุนจาก
การจดัโครงสร้าง
ธุรกิจภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนั

ใบส าคญั
แสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้น

ใบส าคญั
แสดงสิทธิ
ซ้ือหุ้น
สามญัท่ี

หมดอายแุลว้
ทุนส ารอง

ตามกฏหมาย
ยงัไม่ได้
จดัสรร

ผลต่างของอตัรา
แลกเปล่ียนจาก
การแปลงคา่
งบการเงิน

ผลก าไร 
(ขาดทุน) จาก
การป้องกนั
ความเส่ียง

กระแสเงินสด

ส่วนแบ่ง
ก าไร(ขาดทุน)
เบด็เสร็จอ่ืนของ
บริษทัร่วมและ
การร่วมคา้ท่ีใช้
วิธีส่วนไดเ้สีย

รวมองคป์ระกอบ
อ่ืนของส่วนของ

ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 14,470,060,830     7,752,540,264     41,025,877          24,353,272     -               506,144,297      4,550,103,909     (170,239,040)       (42,566,480)     28,242,049          (184,563,471)       27,159,664,978   68,508,243        27,228,173,221     

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
        หุ้นทุนออกใหต้ามสิทธิ 15 68,377,970            38,328,252          -                      (1,087,148)      3,199,858     -                    -                      -                      -                  -                      -                      108,818,932        -                    108,818,932          
        การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 15 -                        -                      -                      8,150,747       -               -                    -                      -                      -                  -                      -                      8,150,747            -                    8,150,747              

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน        เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 23 -                        -                      -                      -                 -               -                    (1,071,167,271)    -                      -                  -                      -                      (1,071,167,271)    -                    (1,071,167,271)      
รวมเงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 68,377,970            38,328,252          -                      7,063,599       3,199,858     -                    (1,071,167,271)    -                      -                  -                      -                      (954,197,592)       -                    (954,197,592)         

การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

       การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สีย

          ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 7 -                        -                      -                      -                 -               -                    -                      -                      -                  -                      -                      -                      (19,224,654)      (19,224,654)           

รวมกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                        -                      -                      -                 -               -                    -                      -                      -                  -                      -                      -                      (19,224,654)      (19,224,654)           

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 68,377,970            38,328,252          -                      7,063,599       3,199,858     -                    (1,071,167,271)    -                      -                  -                      -                      (954,197,592)       (19,224,654)      (973,422,246)         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
ก าไร -                        -                      -                      -                 -               -                    2,630,064,175     -                      -                  -                      -                      2,630,064,175     1,841,893          2,631,906,068       
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน -                        -                      -                      -                 -               -                    -                      42,686,556          25,781,557      320,877,055        389,345,168        389,345,168        -                    389,345,168          

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                        -                      -                      -                 -               -                    2,630,064,175     42,686,556          25,781,557      320,877,055        389,345,168        3,019,409,343     1,841,893          3,021,251,236       

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 16 -                        -                      -                      -                 -               132,273,719      (132,273,719)       -                      -                  -                      -                      -                      -                    -                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2565 14,538,438,800     7,790,868,516     41,025,877          31,416,871     3,199,858     638,418,016      5,976,727,094     (127,552,484)       (16,784,923)     349,119,104        204,781,697        29,224,876,729   51,125,482        29,276,002,211     

รวมส่วน
ของผูถื้อหุ้น

(บาท)

งบกำรเงินรวม
ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

รวมส่วนของ
ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัใหญ่

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่
มีอ  านาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
12



บริษทั บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรสะสม

หมายเหตุ

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 13,201,887,820    6,989,800,056    2,421,026         403,530,892    3,472,943,662     (1,588,187,036)    (57,482,220)        (26,174,530)               (1,671,843,786)     22,398,739,670     

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

หุน้ทนุออกใหต้ามสิทธิ 15 1,268,173,010      762,740,208       (1,333,878)        -                   -                      -                       -                      -                             -                        2,029,579,340       
   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 15 -                        -                     23,266,124       -                   -                      -                       -                      -                             -                        23,266,124            
   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 23 -                        -                     -                    -                   (882,808,373)      -                       -                      -                             -                        (882,808,373)        

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 1,268,173,010      762,740,208       21,932,246       -                   (882,808,373)      -                       -                      -                             -                        1,170,037,091       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
ก าไรหรือ (ขาดทนุ)ก าไร -                        -                     -                    -                   2,052,268,101     -                       -                      -                             -                        2,052,268,101       

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                        -                     -                    -                   320,761               1,417,947,997     57,482,220         22,950,078                1,498,380,295       1,498,701,056       
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                        -                     -                    -                   2,052,588,862     1,417,947,997     57,482,220         22,950,078                1,498,380,295       3,550,969,157       

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 16 -                        -                     -                    102,613,405    (102,613,405)      -                       -                      -                             -                        -                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 14,470,060,830    7,752,540,264    24,353,272       506,144,297    4,540,110,746     (170,239,039)       -                      (3,224,452)                 (173,463,491)        27,119,745,918     

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

ทนุเรือนหุน้
ท่ีออกและ
ช าระแลว้

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้สามญั

ใบส าคญั
แสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุน้

ทนุส ารองตาม
กฎหมาย

รวมส่วน
ของผูถื้อหุน้ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ผลก าไร 
(ขาดทนุ) จาก

การป้องกนัความ
เส่ียงกระแส
เงินสด

(บาท)

ผลต่างของอตัรา
แลกเปล่ียนจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน

รวม
องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของ
ผูถื้อหุน้

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
ส่วนแบง่ก าไร 

(ขาดทนุ) เบด็เสร็จ
อ่ืนของบริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วมและ

การร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธี
ส่วนไดเ้สีย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรสะสม

หมายเหตุ

ใบส าคญั
แสดงสิทธิซ้ือ
หุน้สามญัท่ี
หมดอายแุลว้

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2565
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2565 14,470,060,830    7,752,540,264    24,353,272    -                      506,144,297    4,540,110,746      (170,239,039)       (3,224,452)               (173,463,491)       27,119,745,918    

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
   หุน้ทนุออกใหต้ามสิทธิ 15 68,377,970           38,328,252         (1,087,148)    3,199,858        -                  -                       -                      -                           -                      108,818,932         
   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 15 -                       -                     8,150,747      -                  -                  -                       -                      -                           -                      8,150,747             
   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 23 -                       -                     -                -                  -                  (1,071,167,271)     -                      -                           -                      (1,071,167,271)     

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 68,377,970           38,328,252         7,063,599      3,199,858        -                  (1,071,167,271)     -                      -                           -                      (954,197,592)        

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี
ก าไรหรือ (ขาดทนุ)ก าไร -                       -                     -                -                  -                  2,645,474,385      -                      -                           -                      2,645,474,385      

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน -                       -                     -                -                  -                  -                       392,242,907        (2,897,739)               389,345,168        389,345,168         
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                       -                     -                -                  -                  2,645,474,385      392,242,907        (2,897,739)               389,345,168        3,034,819,553      

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 16 -                       -                     -                -                                  132,273,719    (132,273,719)        -                                         -                                                -                      -                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2565 14,538,438,800    7,790,868,516    31,416,871    3,199,858        638,418,016    5,982,144,141      222,003,868        (6,122,191)               215,881,677        29,200,367,879    

(บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ทนุเรือนหุน้
ท่ีออกและ
ช าระแลว้

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้สามญั

ใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้

ทนุส ารองตาม
กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ผลต่างของอตัรา
แลกเปล่ียนจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน

ส่วนแบง่ก าไร 
(ขาดทนุ) เบด็เสร็จ
อ่ืนของบริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วมและ

การร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธี
ส่วนไดเ้สีย

รวมองคป์ระกอบ
อ่ืนของส่วนของ

ผูถื้อหุน้
รวมส่วนของ
ผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

 
2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน

ก าไรส าหรับปี 2,631,906,068           2,010,493,203           2,645,474,385           2,052,268,101           

รายการปรับปรุง

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 576,886,018              64,054,705                383,353,895              (5,110,706)                 

ตน้ทนุทางการเงิน 881,763,352              895,183,000              533,237,780              643,137,501              

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,504,330,393           1,180,239,719           217,782,630              215,079,447              

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการดอ้ยค่า ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS9 395,306,795              40,612,410                -                             (51,082,493)               

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 248,685,360              49,297,070                -                             -                             

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมของ

   ตราสารอนุพนัธ์ท่ีวดัมูลค่าผ่านก าไรหรือขาดทนุ (2,536,640)                 (343,628)                    -                             -                             

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 6,485,978                  7,026,968                  4,833,013                  4,940,868                  

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 136,082,423              57,662,658                97,655,137                323,879,123              

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 8,150,747                  23,266,124                7,570,367                  22,665,949                

ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 497,973                     50,543,794                23                               -                             

ก าไรสุทธิจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ (2,031,181,733)          -                             (2,030,886,580)          -                             

ส่วนแบง่ก าไรของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (129,664,957)             (599,981,392)             (1,382,425,655)          (2,378,973,452)          

ขาดทนุอ่ืน -                             1,697,626                  -                             -                             

ดอกเบ้ียรับ (137,640,281)             (48,974,344)               (375,425,202)             (407,285,945)             

4,089,071,496           3,730,777,913           101,169,793              419,518,393              

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ (762,233,884)             (1,039,116,293)          43,846,772                14,840,592                

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (406,128,534)             (184,121,513)             (171,893,909)             5,737,594                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 597,915,684              (30,271,065)               -                             (2,085,950)                 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (3,936,175)                 145,057,777              21,277,594                (7,784,199)                 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 19,207,770                (69,047,173)               (211,094)                    305,903                     

จ่ายหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน -                             (703,943)                    -                             -                             

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงาน 3,533,896,357           2,552,575,703           (5,810,844)                 430,532,333              

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (498,547,817)             (126,085,479)             (338,608,708)             (12,011,057)               

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนนิงำน 3,035,348,540           2,426,490,224           (344,419,552)             418,521,276              

งบกำรเงนิรวม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท) 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินสดรับจากเงินลงทนุระยะสั้น 5,371,225,500           4,596,701                  5,371,225,500           -                             

เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทนุระยะสั้น (5,333,028,000)          -                             (5,333,028,000)          -                             

เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทนุในบริษทัยอ่ย (29,429,863)               -                             (1,072,068,058)          (3,331,000,000)          

เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (109,803,231)             -                             (62,499,998)               -                             

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 14,499,632,084         285,916                     14,499,632,084         369                             

(เงินสดลดลงสุทธิจาก) เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (39,114,435)               -                             8,000,000                  -                             

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                             (780,291,939)             -                             (780,291,939)             

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 841,000                     -                             -                             -                             

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,754,803,295)          (3,342,281,295)          (26,844,926)               (59,327,150)               

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (157,100,419)             (6,616,560)                 (7,126,106)                 (1,648,536)                 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             -                             -                             (51,710,880)               
เงินสดรับช าระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             -                             51,710,880                438,000,000              

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (235,335,308)             (122,030,108)             (7,404,201,158)          (5,061,807,457)          
เงินสดรับช าระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             -                             6,637,092,321           4,168,133,983           

เงินปันผลรับ -                             100,508,055              1,380,540,000           1,032,638,055           

ดอกเบ้ียรับ 76,563,803                29,246,090                520,445,161              259,077,044              

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 12,289,647,836         (4,116,583,140)          14,562,877,700         (3,387,936,511)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากหุ้นทนุออกใหต้ามสิทธิ 108,818,932              2,029,579,340           108,818,932              2,029,579,340           

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                             (1,770,574,149)          -                             (1,770,574,149)          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,501,184,446           3,136,091,133           157,663,200              3,136,091,133           

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (6,965,341,839)          (12,058,516,289)        (4,832,978,308)          (11,440,030,697)        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             17,236,960                -                             -                             
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (17,236,960)               -                             -                             -                             

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ -                             11,983,563,060         -                             11,983,563,060         

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (42,365,403)               (36,628,089)               (16,319,602)               (12,881,241)               

ดอกเบ้ียจ่าย (736,911,576)             (796,057,869)             (510,886,627)             (496,089,824)             

เงินปันผลจ่าย (1,071,167,271)          (882,808,373)             (1,071,167,271)          (882,808,373)             

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงนิ (6,223,019,671)          1,621,885,724           (6,164,869,676)          2,546,849,249           

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 9,101,976,705           (68,207,192)               8,053,588,472           (422,565,986)             

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 3,135,001                  157,672,077              (3,757,199)                 51,393,694                

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 9,105,111,706           89,464,885                8,049,831,273           (371,172,292)             

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ 1 มกราคม 11,227,723,219         11,138,258,334         8,109,294,689           8,480,466,981           
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 20,332,834,925         11,227,723,219         16,159,125,962         8,109,294,689           

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16,923,359                347,461,129              -                             -                             

การไดม้าของสิทธิการใชสิ้นทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่า 450,245,896              -                             -                             -                             

การเพ่ิมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยโดยการโอนดอกเบ้ียคา้งรับเป็นเงินใหกู้ย้มื -                             -                             526,726,509              -                             

การลงทนุในบริษทัยอ่ยโดยการแปลงเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ 

   เป็นเงินลงทนุ (หมายเหตุขอ้ 7) -                             -                             1,161,938,986           -                             

การลงทนุในบริษทัร่วมโดยการโอนลูกหน้ีการคา้ (หมายเหตุขอ้ 4, 6 และ 8) 1,133,771,200           -                             -                             -                             

(บาท) 

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

งบกำรเงนิรวม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมำยเหต ุ สำรบัญ 
  
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6  ลูกหน้ีการคา้ 
7  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
8  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
9  ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
10  สัญญาเช่า 
11  ค่าความนิยม 
12  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
13  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
14  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
15  ทุนเรือนหุน้ 
16  ส่วนเกินทุนและส ารอง 
17  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
18  ผลขาดทนุ (ก าไร) อื่น 
19  ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะ 
20  ตน้ทุนทางการเงิน 
21  ภาษีเงินได ้
22  ก าไรต่อหุ้น 
23  เงินปันผล 
24  เคร่ืองมือทางการเงิน 
25  การบริหารจดัการทุน 
26  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
27  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
28  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2566 
 
1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
บริษทั บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตั้งอยูเ่ลขท่ี 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต ้
เขตพระโขนง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
บริษทัใหญ่ในระหว่างปีคือบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย 
 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานสะอาดรวมทั้งผลิตภณัฑ์และบริการอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้งและการลงทุนในธุรกิจพลงังานทางเลือก โดยรายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 7 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 
งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ
บญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงิน
บาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั นโยบายการบัญชีท่ีเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 3 ได้ถือปฏิบัติโดย
สม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชวิ้จารณญาณ  การประมาณการและขอ้
สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั  ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่าง
จากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินซ่ึงเปิดเผยในหมายเหตุแต่ละขอ้จะไดรั้บการ
ทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงมีการปรับปรุงเร่ืองการปฏิรูป
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงระยะท่ี 2 (การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียระยะท่ี 2) มาถือปฏิบติั รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการบญัชีเปิดเผย
ไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3(ง) 
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การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียระยะท่ี 2 น ามาถือปฏิบติัเม่ือมีการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงท่ีใชอ้ยูไ่ปเป็นอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงอ่ืน 
การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียระยะท่ี 2 ให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัโดยถือว่าการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
เป็นผลกระทบโดยตรงจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอ้างอิงและเกณฑ์ใหม่ท่ีใช้ในการก าหนดกระแสเงินสดตามสัญญา
เทียบเท่ากบัเกณฑเ์ดิมในเชิงเศรษฐกิจ (กล่าวคือ เกณฑ์ใหม่ใชท้ดแทนเกณฑ์เดิมทนัที) ซ่ึงสามารถรับรู้รายการเป็นเพียงการ
ปรับปรุงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
นอกจากน้ี การบญัชีป้องกนัความเส่ียงจะไม่ถูกยกเลิกเพราะการน าอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงอ่ืนมาเปล่ียนแทน โดยความสัมพนัธ์
ในการป้องกนัความเส่ียง (และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง) จะตอ้งถูกปรับปรุงแทนเพื่อให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของรายการท่ีมี
การป้องกนัความเส่ียง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงและความเส่ียงท่ีป้องกนั 

 
3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของกลุ่ม
บริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

 
บริษัทย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบ
ต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุม
จนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุม ผลต่าง
ระหว่างส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีการปรับปรุงแลว้และมูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนท่ีจ่ายหรือรับจากการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมโดยอ านาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลงรับรู้เป็นส่วนเกิน/ส่วนต ่ากว่าทุนอื่น
ในส่วนของเจา้ของ 

 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
และส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจ้าของท่ีเก่ียวข้องกับบริษทัย่อยนั้น ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการสูญเสีย 
การควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษทัย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
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บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบาย
ทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว การร่วมคา้เป็นการร่วมการ
งานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงานนั้นมากกว่าการมีสิทธิใน
สินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินรวมดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
ราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีความ
มีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัหรือการควบคุมร่วมส้ินสุดลง 
 
หากเงินลงทุนในบริษทัร่วมไดเ้ปล่ียนเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้หรือในทางกลบักนั กลุ่มบริษทัจะใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียต่อไป
โดยไม่มีการวดัมูลค่าเงินลงทุนท่ีคงเหลืออยูใ่หม่ ในกรณีอื่นท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียการมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัในบริษทัร่วม
หรือการควบคุมร่วมในการร่วมคา้ กลุ่มบริษทัจะตดัจ าหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดของเงินลงทุนนั้นและรับรู้ผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียคงเหลืออยู่ของเงินลงทุนนั้นจะถูกรับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ 
วนัท่ีสูญเสียการมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัหรือการควบคุมร่วมและถือเป็นมูลค่ายติุธรรมท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์าง
การเงิน 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ้่ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง ซ่ึงเป็นผลมาจากรายการ
ระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการกบับริษทั
ร่วมและการร่วมคา้ถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้น
จริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 
 
การรวมธุรกิจ  
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือกลุ่มบริษทัประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพยท่ี์ซ้ือมานั้น
ประกอบดว้ยปัจจยัน าเขา้และกระบวนการท่ีส าคญัเป็นอยา่งนอ้ยซ่ึงสามารถท าให้เกิดผลผลิตได ้โดยวนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ี
อ านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนมาให้กลุ่มบริษทั ยกเวน้กรณีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ทั้งน้ี ค่าใชจ้่ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายเม่ือเกิดขึ้น 
 
ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวนส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ก าไรจาก
การซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อขึ้นเพ่ือจ่ายช าระให้แก่เจ้าของเดิม หน้ีสินท่ีอาจ
เกิดขึ้น และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั 
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ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ ทุก
วนัท่ีรายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
หากการบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการรวมธุรกิจ
เกิดขึ้น กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพ่ือรายงาน มูลค่าประมาณการดงักล่าวจะ
ถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินเพ่ิมเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า เพ่ือสะท้อนผลของขอ้มูล
เพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของ
จ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
 
การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินของธุรกิจท่ีถูกซ้ือดว้ยมูลค่าตามบญัชีของธุรกิจดงักล่าวตามงบการเงินรวมของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด ณ วนัท่ีเกิด
รายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของธุรกิจท่ีถูกน ามารวมดงักล่าวกบัค่าตอบแทนท่ีจ่ายรับรู้เป็นส่วนเกินหรือ
ส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัในส่วนของผูถื้อหุ้น รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกตดัจ าหน่าย
เม่ือมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจท่ีซ้ือดงักล่าวไป ผลการด าเนินงานของธุรกิจท่ีถูกซ้ือจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ื้อ
นบัตั้งแต่วนัท่ีตน้งวดของงบการเงินเปรียบเทียบหรือวนัท่ีธุรกิจเหล่านั้นอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่ระยะเวลาใดจะ
ส้ันกว่า จนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุด 
 

(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการวดัมูลค่าดว้ยวิธีส่วนไดเ้สียเช่นเดียวกบังบ
การเงินรวม 

 

(ค) เงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการ ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
รายงาน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรม 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
 

22 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น ยกเวน้ผลต่างของอตัรา
แลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าของรายการดงัต่อไปน้ีจะรับรู้เขา้ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
- หน้ีสินทางการเงินท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานในต่างประเทศ เฉพาะส่วนท่ีมีประสิทธิผล และ 
- การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด เฉพาะส่วนท่ีมีประสิทธิผล  
 
หน่วยงานในต่างประเทศ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดขึ้นจากการ
ซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน รายได้และค่าใช้จ่ายของ
หน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่าและส่วนท่ีมีประสิทธิผลของผลต่างจากเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจากการ
ป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (ดูหมายเหตุขอ้ 3(ง.4)) จะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
และแสดงเป็นรายการผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจ าหน่ายเงิน
ลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลงค่าท่ีถูกปันส่วนให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 
เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุมหรือความมีอิทธิพล
อยา่งมีสาระส าคญัหรือการควบคุมร่วมกนั ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานต่างประเทศนั้น
ตอ้งถูกจดัประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการจ าหน่าย หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายส่วนได้
เสียในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปันสัดส่วนให้กบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้เพียงบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมีอิทธิพลหรือ
การควบคุมร่วมท่ีมีสาระส าคญัอยู ่กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอดสะสมบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นก าไรหรือขาดทุน 
 
รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมีแผนการ
ช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว่้าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจากรายการทาง
การเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจ าหน่าย
เงินลงทุนนั้นออกไป 
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(ง) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ง.1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่า  
 

ตราสารหน้ีท่ีออกโดยกลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตราสารหน้ี สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินอ่ืน ๆ (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 3(ฉ)) รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทัเป็น
คู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น และวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ทั้งน้ี สินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะรวมหรือหักตน้ทุนการท า
รายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสารดว้ย 
 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน สินทรัพย์
ทางการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทัมีการเปล่ียนแปลง
โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินท่ีไดรั้บผลกระทบทั้งหมดจะถูก
จดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภท 
 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หน้ีสินทางการเงินจัดประเภทด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง 
ดอกเบ้ียจ่าย ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชี รับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายถูกวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายตามวิธี
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น รายไดด้อกเบ้ีย ก าไรและ
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออก
จากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 
(ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 

 
กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพย์
ทางการเงินหมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทน
ของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอน หรือในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไว้
ซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  
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กลุ่มบริษทัตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ  
กลุ่มบริษทัตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงินสดจากการ
เปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ีสะทอ้น
เง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้  
 
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือตอ้งจ่าย รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 
การปฏิรูปอัตราดอกเบีย้อ้างอิง 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเกณฑใ์นการก าหนดกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายซ่ึงเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง เร่ิมแรกกลุ่มบริษทัจะปรับปรุงอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินให้เป็นปัจจุบนัเพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลงตาม
ขอ้ก าหนดของการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง หากมีการเปล่ียนแปลงอ่ืนเพ่ิมเติม กลุ่มบริษทัจะน าวิธีการบญัชีส าหรับ
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขมาถือปฏิบติักบัการเปล่ียนแปลงเหล่านั้น 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพ่ือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวนสุทธิก็
ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะช าระดว้ย
จ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั  

 
(ง.3) อนุพันธ์ 

 
อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม และวดัมูลค่ายติุธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลก าไรหรือขาดทุนจากการวดั
มูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่อนุพนัธ์นั้นมีไวเ้พ่ือป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด
หรือป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ กรณีดงักล่าวการรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจะ
ขึ้นอยูก่บัลกัษณะของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง (ดูหมายเหตุขอ้ 3(ง.4)) 

 
(ง.4) การป้องกันความเส่ียง 

 
ณ วนัท่ีก าหนดความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงเป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าเอกสารเก่ียวกบัวตัถุประสงค์
ของการบริหารความเส่ียงและกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการจดัการกบัความเส่ียง ความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการท่ีมี
การป้องกนัความเส่ียงและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการพิจารณาความมีประสิทธิผลของการ
ป้องกนัความเส่ียง ณ วนัเร่ิมตน้ของความสัมพนัธ์ป้องกนัความเส่ียงและตลอดระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ เพ่ือพิจารณาถึง
ความคงอยูใ่นความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงและเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง 
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การป้องกันความเส่ียงท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบีย้อ้างอิง  
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเกณฑ์ในการก าหนดกระแสเงินสดตามสัญญาของรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียงและ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการป้องกันความเส่ียงซ่ึงเกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอ้างอิงและท าให้ความไม่แน่นอนใน   
กระแสเงินสดของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการป้องกนัความเส่ียงหมดไป กลุ่มบริษทั
บริษทัจะปรับปรุงเอกสารป้องกันความเส่ียงในเร่ืองของความสัมพนัธ์ในการป้องกันความเส่ียงเพื่อสะท้อนการ
เปล่ียนแปลงตามขอ้ก าหนดของการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอ้างอิง เพ่ือวตัถุประสงค์ดงักล่าว การก าหนดการป้องกัน 
ความเส่ียงจะไดรั้บการปรับปรุงเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองต่อไปน้ี 

- การก าหนดอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงทางเลือกส าหรับความเส่ียงท่ีป้องกนั 
- การปรับปรุงค าอธิบายเก่ียวกบัรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง รวมถึงค าอธิบายเก่ียวกบัการก าหนดส่วนของ
กระแสเงินสดหรือมูลค่ายติุธรรมท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงให้เป็นปัจจุบนั หรือ 

- การปรับปรุงค าอธิบายเก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงให้เป็นปัจจุบนั 
 
กลุ่มบริษัทปรับปรุงเอกสารการป้องกันความเส่ียงอย่างเป็นทางการภายในส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงเกิดขึ้นกบัความเส่ียงท่ีมีการป้องกนั รายการท่ีมีการป้องกนัความ
เส่ียง หรือเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียง การปรับปรุงเหล่าน้ีในเอกสารการป้องกนัความเส่ียงอย่างเป็นทางการ
ไม่ได้ท าให้เกิดการยุติความสัมพนัธ์ของการป้องกันความเส่ียงหรือเป็นการก าหนดความสัมพนัธ์ในการป้องกนั    
ความเส่ียงใหม่ 
 
หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นนอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง เร่ิมแรกกลุ่ม
บริษทัจะพิจารณาว่าการเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมดงักล่าวส่งผลให้เกิดการยติุความสัมพนัธ์ในการบญัชีป้องกนัความเส่ียง
หรือไม่ หากการเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมดงักล่าวไม่ไดท้  าให้เกิดการยุติความสัมพนัธ์ในการบัญชีป้องกนัความเส่ียง  
กลุ่มบริษทัจะปรับปรุงเอกสารการป้องกนัความเส่ียงอย่างเป็นทางการตามท่ีการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงก าหนด
ตามท่ีกล่าวไวใ้นยอ่หนา้ขา้งตน้ 
 
เม่ืออตัราดอกเบ้ียอา้งอิงของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงเคยถูกพิจารณามีการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง โดยมีวตัถุประสงคใ์นการพิจารณาว่ากระแสเงินสดในอนาคตท่ีมีการป้องกนั
ความเส่ียงคาดว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ กลุ่มบริษทัถือเสมือนว่าส ารองการป้องกันความเส่ียงท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ส าหรับความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงอ่ืนซ่ึงใชใ้นการ
พิจารณากระแสเงินสดในอนาคตท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง 
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การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 
 
เม่ืออนุพนัธ์ถูกก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของ  
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์จะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและสะสมไวใ้นผลก าไร (ขาดทุน) 
จากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสดในส่วนของเจา้ของ การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ส่วนท่ีไม่มี
ประสิทธิผลจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน  
 
กลุ่มบริษทัก าหนดให้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของราคาปัจจุบนั (Spot element) ของสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียงส าหรับความสัมพนัธ์ในการป้องกนัความเส่ียงในกระแส 
เงินสด การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้รับรู้ในผลก าไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสดในส่วนของเจา้ของ 
 
ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงรายการคาดการณ์อื่น จ านวนเงินท่ีสะสมไวใ้นผลก าไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความ
เส่ียงกระแสเงินสดในส่วนของเจา้ของจะไดรั้บการจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกนัหรือ
ระหว่างงวดท่ีกระแสเงินสดท่ีคาดการณ์ซ่ึงไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงกระทบก าไรหรือขาดทุน 

  
เม่ือการป้องกนัความเส่ียงไม่เขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงอีกต่อไปหรือเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง
ถูกขาย หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือถูกใช้สิทธิ การบญัชีป้องกนัความเส่ียงจะถูกยกเลิกทนัทีเป็นตน้ไป เม่ือการบัญชี
ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดถูกยกเลิก จ านวนเงินท่ีสะสมในผลก าไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเส่ียง
กระแสเงินสดในส่วนของเจา้ของจะยงัคงอยูใ่นส่วนของเจา้ของจนกระทัง่มีการรับรู้รายการท่ีไม่ใช่ตวัเงินจากรายการ
ป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว จ านวนเงินท่ีสะสมดงักล่าวจะรวมเป็นตน้ทุนในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของรายการท่ี
ไม่ใช่ตวัเงิน ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดอื่น จ านวนเงินท่ีสะสมจะถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
ก าไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกนัหรือระหว่างงวดท่ีกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ซ่ึงไดรั้บการป้องกนัความ
เส่ียงกระทบก าไรหรือขาดทุน  
 
หากกระแสเงินสดในอนาคตท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงมีการคาดการณ์ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป จ านวนเงินท่ีสะสมไว้
ในผลก าไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสดในส่วนของเจา้ของและส ารองตน้ทุนการป้องกนัความ
เส่ียงจะไดรั้บการจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุนทนัที 

 
การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

 
เม่ืออนุพนัธ์หรือหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์ถูกก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง ส่วนท่ีมี
ประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการป้องกนัความเส่ีย งส าหรับอนุพนัธ์และ
ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนส าหรับเคร่ืองมือท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์จะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นและแสดง
เป็นผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินในส่วนของเจ้าของ ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลของการ
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เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์หรือก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนส าหรับเคร่ืองมือท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์
จะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน จ านวนเงินท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
ก าไรหรือขาดทุนเม่ือมีการจ าหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศ  

 
(ง.5) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนีก้ารค้า 

 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่าย ลูกหน้ีสัญญาเช่าและวงเงินให้สินเช่ือท่ีอนุมติัซ่ึงไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือน
ขา้งหน้า ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการ
เม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนกัโดย
พิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกบัประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงิน
ท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัส าคญัหากมีการเปล่ียนแปลง
ของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอย่างมีนยัส าคญั มีการด าเนินงานท่ีถดถอยอย่างมีนยัส าคญัของลูกหน้ี หรือมี
การเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผล
ในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของลูกหน้ีในการจ่ายช าระภาระผกูพนัให้กบักลุ่มบริษทั 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเม่ือผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผูกพนัดา้นเครดิต
ให้แก่กลุ่มบริษทัได้เต็มจ านวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิในการไล่เบ้ีย เช่น การยึดหลกัประกัน (หากมีการวาง
หลกัประกนั) เป็นตน้ 

 
(ง.6) การตัดจ าหน่าย 

 
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้จะรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 
 

  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
 

28 

(ง.7) ดอกเบีย้ 
 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ีย
จ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใช้กับมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการด้อยค่าดา้น
เครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อย่างไรก็ตามส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าด้านเครดิต
ภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะค านวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตอีกต่อไป การค านวณรายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไป
ค านวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์

 

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ยยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคาร  และเงินลงทุนระยะส้ัน
ท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดไม่เกินสามเดือนนบัแต่วนัท่ีไดม้า 
 

(ฉ) ลูกหนี้การค้าและลกูหนีอ้ื่น 
 
ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา ลูกหน้ีวดัมูลค่าดว้ยราคาของ
รายการหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึ้น  

 
กลุ่มบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา ซ่ึงประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งส ารอง
เพ่ือหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงวิธีดังกล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหน้ีตามความเส่ียงด้านเครดิตท่ีมี
ลกัษณะร่วมกนัและตามระยะเวลาท่ีเกินก าหนดช าระ โดยน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้นๆ ตลอดจนการประเมินขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์
เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
 

(ช) ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง 
รวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม และตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์รวมถึงก าไรหรือขาดทุนจาก
การป้องกันความเส่ียงกระแสเงินสดจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงถูกโอนจากก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่สามารถท างานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
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ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เม่ือ
กลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นได้อย่าง
น่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์ และรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 

 
ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
อาคาร 10 - 25 ปี 
ส่วนปรับปรุงท่ีดินและระบบสาธารณูปโภค 5 - 25 ปี 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 5 - 25 ปี 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 - 10  ปี 
 

(ซ) ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า โดยค่าความนิยมของเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  
ถูกรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
 

(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะ
รับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาด
ว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเกิดจากขอ้ตกลงสัญญาสัมปทานบริการเม่ือมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้บริการโครงสร้าง
พ้ืนฐานสัมปทาน สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดรั้บเป็นค่าตอบแทนในการใหบ้ริการก่อสร้างตามขอ้ตกลงสัมปทานบริการซ่ึงรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยอา้งอิงกบัมูลค่ายุติธรรมของบริการท่ีไดใ้ห้ หลงัจากการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจะวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการกูย้ืมหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
 
ประมาณการระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 
 
ลิขสิทธ์ิการใชแ้ละตน้ทนุการพฒันาโปรแกรมส าเร็จรูป   3 - 25  ปี 
สิทธิในการเช่ือมโยงระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 20 - 25 ปี 
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า        20 ปี 
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและสินทรัพยภ์ายใตข้อ้ตกลงสัมปทาน        28 ปี 
สิทธิการใชท่ี้ดิน        25 ปี 
 

(ญ) สัญญาเช่า 
 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า เม่ือสัญญานั้นให้สิทธิใน
การควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
 
ในฐานะผู้เช่า 
 
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญา
ให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์
มูลค่าต ่าหรือสัญญาเช่าระยะส้ันจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมีการวดัมูลค่าใหม่
ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญา
เช่าปรับปรุงดว้ยเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก ประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจใน
สัญญาเช่าท่ีไดรั้บ ค่าเส่ือมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของ
อายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า หรือ
กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ในกรณีน้ีจะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึง
ก าหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัใชอ้ตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั กลุ่มบริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิม
โดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพื่อให้สะทอ้นระยะเวลาของ
สัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูก          
วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า หรือมีการเปล่ียนแปลงการประเมินการเลือกใชสิ้ทธิท่ีระบุในสัญญาเช่า เม่ือมี
การวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  
 
ในฐานะผู้ให้เช่า 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บตามสัญญา
ให้กบัแต่ละส่วนประกอบตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ  
 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาให้เช่า กลุ่มบริษทัพิจารณาจดัประเภทสัญญาเช่าท่ีไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือ
เกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุน สัญญาท่ีไม่เขา้เง่ือนไขดงักล่าว
จะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนดว้ยจ านวนเงินลงทุนสุทธิของสัญญาเช่า ซ่ึงประกอบดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่า
และมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บประกนัคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า รายไดด้อกเบ้ียจากสัญญาเช่าเงินทุนจะ
ถูกปันส่วนในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีเพื่อสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงท่ีในแต่ละงวดของกลุ่มบริษทัท่ีไดจ้ากเงินลงทุน
สุทธิคงเหลือตามสัญญาเช่า 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และแสดงเป็น
ส่วนหน่ึงของรายไดอ่ื้น ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเพ่ือการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานจะรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยท่ี์ให้เช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายสัุญญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดค้่าเช่า ค่าเช่าท่ีอาจ
เกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ  
 
กลุ่มบริษทัตดัรายการและพิจารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีสัญญาเช่าตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3(ง) 
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(ฎ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมี
ขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั  
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของ
สินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้น 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการจ าหน่าย
แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะ
คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดเพื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและ
ความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ี
คาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการหากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการ
ค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ยกเวน้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุน
จากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคา
หรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  
 

(ฏ) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทัจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายพนกังานในก าไร
หรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานให้กบักิจการ 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ี
เกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็น
มูลค่าปัจจุบันซ่ึงจัดท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีได้รับอนุญาตเป็นประจ าทุกๆ 3 ปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว ้
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ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลง
ใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจา่ยช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิ
และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก าไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริการในอดีต หรือก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไร
และขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระ หาก
กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้ างานให้
ในอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

(ฐ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัท่ีให้สิทธิแก่พนักงาน (ช าระดว้ยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพร้อมๆ ไปกบัการ
เพ่ิมขึ้นในส่วนของผูถื้อหุ้น ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ย่างไม่มีเง่ือนไข จ านวนท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ้่าย
จะถูกปรับปรุงเพ่ือให้สะทอ้นถึงจ านวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไขการไดรั้บ
สิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเดิมเคยรับรู้ตามจ านวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง
และเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ณ วนัท่ีไดรั้บสิทธิ ส าหรับเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไข
การบริการหรือผลงาน มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัท่ีให้สิทธิจะถูกวดัค่าเพ่ือให้สะทอ้นถึงเง่ือนไขนั้นและไม่มีการ
ปรับปรุงส าหรับผลต่างระหว่างจ านวนท่ีคาดไวก้บัผลท่ีเกิดขึ้นจริง 

 

(ฑ) ประมาณการหนี้สิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้นใน
ปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมีความเป็นไป
ไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณา
จากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้น
จ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมขึ้น
เน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
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(ฒ) การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติ
ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ีกลุ่มบริษทั
สามารถเข้าถึงได้ในวนัดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะท้อนผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั  
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้มูลค่า
ยติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
- ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคา

เสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 
หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละ
สถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคาเสนอขาย   

 
หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการท ารายการ 
เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ 
วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการ ท าให้เคร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการท ารายการและรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุนทนัที เวน้แต่มูลค่ายุติธรรมท่ีไดม้าถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 3 ผลต่างดงักล่าวจะรับรู้
เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์ท่ีเหมาะสมตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงินหรือจนกว่า
มูลค่ายติุธรรมมีการโอนเปล่ียนล าดบัชั้นหรือเม่ือรายการดงักล่าวส้ินสุดลง  
 

(ณ) ทุนเรือนหุ้น 
 
หุ้นสามัญ 
 
หุ้นสามญัจดัประเภทเป็นทุน ตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกหุ้นสามญัและสิทธิซ้ือหุ้นรับรู้เป็นรายการหัก
จากส่วนของทุน 
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(ด) รายได้ 
 
รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมี
สิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม และภาษีมูลค่าเพ่ิม  
 
รายได้ค่าขายไฟฟ้า 
 
รายไดจ้ากการขายกระแสไฟฟ้าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตามจ านวนหน่วยวดัท่ีส่งดว้ยอตัราท่ีก าหนดไว ้รายไดจ้ากการ
ขายกระแสไฟฟ้าส าหรับบางกิจการในประเทศไทยจะไดรั้บส่วนเพ่ิม ("ADDER") นบัจากวนัเร่ิมตน้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
เป็นระยะเวลา 10 ปี หลงัจากนั้น รายไดจ้ากการขายกระแสไฟฟ้าจะไดรั้บในอตัราปกติ 
 
การให้บริการ 
 
รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 
 
ข้อตกลงสัญญาสัมปทานบริการ 
 
รายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างภายใตข้อ้ตกลงสัมปทานบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง รายไดจ้ากการด าเนินงานหรือ
บริการรับรู้ในงวดท่ีกลุ่มบริษทัให้บริการ หากขอ้ตกลงสัมปทานบริการมีมากกว่าหน่ึงภาระท่ีตอ้งปฏิบติั ส่ิงตอบแทนท่ี
ไดรั้บจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของการให้บริการนั้นๆ 

 

(ต) ภาษีเงินได้ 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ซ่ึงรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน เวน้แต่รายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจหรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อื่น 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนับนัทึกโดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้
หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว
ส าหรับการรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและ
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รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยและ
การร่วมคา้หากเป็นไปไดว่้าจะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่า
จะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยใช้
อตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ทั้งน้ี สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัจะหกักลบกบั
หน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวน
เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ี
รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ถ) ก าไรต่อหุ้น 
 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปี ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัท่ีปรับปรุงดว้ย
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกจ าหน่าย และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามญัปรับลดทั้งหมด
และสิทธิซ้ือหุ้นของพนกังาน 

 

(ท) บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม
หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคลหรือกิจการท่ีอยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอ้ิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุม
หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อ
บุคคลหรือกิจการนั้น 

 

(ธ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน) ของ
กลุ่มบริษทัจะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้น 
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4 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 และ 8 ส าหรับบุคคลหรือกิจการอื่นท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ท่ีมีรายการระหว่างกนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทัในระหว่างปี มีดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษัทใหญ่   
บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนัอื่น   
บริษทั บางจาก รีเทล จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ 
บริษทั บีบีจีไอ ไบโอดีเซล จ ากดั  
  (เดิมช่ือ บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั) 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 

บริษทั พีอีเอ เอน็คอม อินเตอร์เนชนัแนล จ ากดั ไทย เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยของบริษทั 
 

 

รายการท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่         
ค่าจา้งบริหารงาน* 37,414  33,852  37,414  33,852 
เงินปันผลจ่าย 615,228  536,961  615,228  536,961 
ดอกเบ้ียจ่าย 3,493  3,628  3,493  3,628 
ค่าใชจ้่ายอื่น 2,541  3,517  2,541  3,517 
ซ้ือสินทรัพย ์ -  8,285  -        8,285 
        

บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการให้บริการ -  -  99,165  79,587 
ค่าจา้งบริหารงาน -  -  5,400  4,800 
ดอกเบ้ียรับ -  -  295,549  370,489 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  4,980  4,980 
ซ้ือสินคา้ -  -  28,179  1,829 
        

กำรร่วมค้ำ        
รายไดอ้ื่น 6,810  7,200  6,810  7,200 
ดอกเบ้ียรับ 23,077  15,721               -  6,452 
กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันอ่ืน        
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รายการท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 10,224  8,331  10,224  8,331 
ค่าใชจ้่ายอื่น 15  293  15  293 
ดอกเบ้ียจ่าย              78  236               -  - 
        

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ*        
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 101,303  102,964  89,150  89,633 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,513  1,481  1,112  932 
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 2,095              17,004  1,683  16,578 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 104,911  121,449  91,945  107,143 

 

*  ผลประโยชน์ระยะส้ันของค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัเป็นส่วนหน่ึงของคา่จา้งบริหารงานท่ีบริษทัจา่ยให้กบับริษทัใหญ่ซ่ึง
เป็นไปตามสัญญาจา้งบริหารงาน 

 
 

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ลูกหนี้การค้า        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอื่น 1,412  970  1,412  970 
        

ลูกหนี้อื่น  
ส่วนท่ีหมุนเวียน        
บริษทัยอ่ย -  -  312,209  558,872 
การร่วมคา้ 1,200  7,200  1,200  7,200 
รวม 1,200  7,200  313,409  566,072 
        

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน        

บริษทัยอ่ย -  -  99,075  463,507 
การร่วมคา้ 55,997  28,936  -  - 
รวม 55,997  28,936  99,075  463,507 
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 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินให้กู้ยืม 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพิ่มข้ึน  

ผลต่างจากการ
เปลี่ยนแปลงอตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ  

ผลต่างของอตัรา
แลกเปลี่ยนจากการ
แปลงค่างบการเงิน  31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพิ่มข้ึน  ลดลง  

ผลต่างจากการ
เปลี่ยนแปลงอตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ  

 
 

31 ธนัวาคม  
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2565                      
บริษทัยอ่ย  1.50 - 5.70      -      -      -      -      -  11,342,638  7,681,071  (7,609,293)  (333,018)  11,081,398 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 4.71 - 5.75  411,362  1,318,827      -  (49,774)  1,680,415          -      -             -         -          - 
รวม   411,362  1,318,827      -  (49,774)  1,680,415  11,342,638  7,681,071  (7,609,293)  (333,018)  11,081,398 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 
          ภายในหน่ึงปี 

   
- 

        
- 

  
(2,210,700) 

        
(2,153,749) 

       เงินให้กูย้ืมระยะส้ัน   -        -  (51,711)                 - 
       ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น      

  เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
   

(11,819) 
        

(27,261) 
  

        - 
        

- 
สุทธิ   399,543        1,653,154  9,080,227        8,927,649 
                      

2564                      
บริษทัยอ่ย 1.50 - 4.50      -      -  -  -      -  10,520,795  5,045,843  (4,277,654)  53,654  11,342,638 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 4.71  255,238  122,030  5,567  28,527  411,362  255,238  67,675  (328,480)  5,567  - 

รวม   255,238  122,030  5,567  28,527  411,362  10,776,033  5,113,518  (4,606,134)  59,221  11,342,638 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 
          ภายในหน่ึงปี 

   
- 

        
- 

  
(2,094,306) 

        
(2,210,700) 

       เงินให้กูย้ืมระยะส้ัน   -         -  (438,000)        (51,711) 
       ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น      

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
   

(7,139) 
        

(11,819) 
  

(48,586) 
        

- 
สุทธิ   248,099        399,543  8,195,141        9,080,227 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น        
บริษทัใหญ ่ 10,188  18,813  10,188  18,813 
บริษทัยอ่ย -  -  9,792  2,005 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอืน่ -  16  -  16 
รวม 10,188  18,829  19,980  20,834 

 

 
 
  

 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
เงินกู้ยืม 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมขึ้น  31 ธนัวาคม  
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2565              

เงินกู้ยืมระยะส้ัน              
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน -  17,237  - (17,237) -  -  -  - 
              

เงินกู้ยืมระยะยาว              
บริษทัยอ่ย 2.00  -  - - -   249,000             -  249,000 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนด 
         ช าระภายในหน่ึงปีสุทธิ 

   
- 

    
- 

  
- 

    
(249,000) 

สุทธ ิ   -    -  249,000    - 

              

2564              

เงินกู้ยืมระยะส้ัน              
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน              2.83  -  17,237 -      17,237  -  -  - 
              
เงินกู้ยืมระยะยาว              
บริษทัยอ่ย 2.00  -  - - -  249,000             -  249,000            
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สัญญาส าคัญที่ท ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
สัญญาเช่าท่ีดิน 

 
บริษทัไดท้  าสัญญาเช่าท่ีดินจากบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์อ าเภอบางปะอิน ขนาด 38 เมกะวตัต์ และเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี    
1 ธนัวาคม 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2580 รวมระยะเวลา 22 ปี อตัราค่าเช่าเป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา 
 
บริษทัได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินเพ่ิมจากบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เพื่อวตัถุประสงค์ท่ีเก่ียวข้องส าหรับ
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์โดยสัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2580 รวม
ระยะเวลา 21 ปี 2 เดือน อตัราค่าเช่าเป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา 
 
สัญญาจ้างบริหารงานและบริการด้านสารสนเทศ 
 
บริษทัไดท้  าสัญญาจา้งบริหารงานกบับริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยบริษทัใหญ่มีหน้าท่ีจดัหาพนกังาน
และจัดการด้านระบบงานสารสนเทศ เพ่ือบริหารงานทั่วไปและงานบริการด้านสารสนเทศให้เป็นไปตามระบบและ 
ให้การปฏิบติังานเป็นไปตามท่ีบริษทัก าหนด 
 
สัญญาจ้างบริหารงานและด าเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
บริษทัไดท้  าสัญญาจา้งบริหารงานและด าเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยก์บับริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดย
บริษทัย่อยดงักล่าวมีหน้าท่ีจดัหาพนักงานบริหารงานและอุปกรณ์ทั่วไป เพ่ือให้การผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย์
เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  
 
สัญญาให้บริการบริหารงาน 
 
บริษทัไดท้  าสัญญาให้บริการบริหารงานกบักลุ่มบริษทัยอ่ยในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยบริษทัมีหนา้ท่ีให้บริการ
บริหารงานทัว่ไปให้เป็นไปตามระบบและให้การปฏิบติังานเป็นไปตามท่ีบริษทัก าหนด  
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สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
 
บริษทัไดท้  าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์เพ่ือจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบับริษทั บีบีจีไอ ไบโอ
ดีเซล จ ากดั (เดิมช่ือ บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั) ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยสัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 
พฤศจิกายน 2561 จนถึงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2566 รวมระยะเวลา 5 ปี และตกลงให้ต่ออายสัุญญาฉบบัน้ีออกไปโดยอตัโนมติั
คราวละ 5 ปี รวมระยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน 25 ปี จากวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์อตัราค่าไฟฟ้าเป็นไปตามท่ีก าหนดใน
สัญญา 

 
สัญญาเงินให้กู้ยืม 
 
บริษทัไดท้  าสัญญาเงินให้กู้ยืมโดยไม่มีหลกัประกนักบับริษทัย่อยของบริษทัหลายแห่ง และบริษทัย่อยของบริษทัได้ท า
สัญญาเงินให้กูยื้มโดยไม่มีหลกัประกนักบับริษทัร่วมและการร่วมคา้ เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการซ้ือและลงทุนในธุรกิจของกลุ่ม
บริษทั เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืน อตัราดอกเบ้ีย และเง่ือนไขตามขอ้ก าหนดในสัญญา โดยบริษทัมียอดเงินให้
กูย้ืมคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัน้ี 

 
 สกุลเงิน ยอดเงินให้กูย้ืมคงเหลือ  

  2565 2564 
  (พันบาท) 

บริษัทย่อย    
บริษทั บีซีพีจี อินโดไชน่า จ ากดั บาท 2,805,017 998,215 
บริษทั บีเอสอี เพาเวอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บาท 1,106,861 1,241,000 
BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. เยน 1,149,220 476,016 
BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. เหรียญสหรัฐฯ 114,585 992,571 
BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. เหรียญไตห้วนั 69,093 31,727 
BSE Energy Holdings Pte. Ltd. เยน 1,386,263 1,321,731 
BCPG Japan Corporation  เยน 1,356,492 1,862,110 
Huang Ming Japan Company Limited เยน 528,026 588,181 
Greenergy Holdings Pte. Ltd.  เยน 2,515,541 3,766,675 
บริษทั ไทยดิจิทลัเอนเนอร์ยี่เดเวลอปเมน้ท ์จ ากดั บาท -    51,711 
บริษทั บีซีพีจี วินด ์(ลิกอร์) จ ากดั 
    (เดิมช่ือ บริษทั ลมลิกอร์ จ ากดั) 

บาท 50,300 12,700 

บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ    
Impact Energy Asia Development Limited เหรียญสหรัฐฯ 652,183 411,362 
Nam Tai Hydropower Co., Ltd. เหรียญสหรัฐฯ 1,028,232           - 
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บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการท าสัญญาเงินให้กูยื้มเพ่ิมเติมในระหว่างปี 2565 ดงัน้ี 
 
เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 12/2564 มีมติอนุมัติให้บริษทั บีซีพีจี อินโดไชน่า จ ากัด 
(“BIC”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ลงทุนโดยการซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั Nam Tai Hydropower Co., Ltd. (“Nam Tai”) ใน
สัดส่วนร้อยละ 25 จากบริษทั Phongsubthavy Group Sole Co., Ltd. (ผูข้าย) เพื่อลงทุนในโครงการระบบสายส่งไฟฟ้าในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวงเงินรวมไม่เกิน 32 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทั BIC ไดล้งนาม
ในสัญญาซ้ือขายหุ้นสามญัดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ โดยมีการระบุส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งโอนให้เพื่อช าระค่าหุ้นสามญั
จ านวน 2.25 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ดูหมายเหตุขอ้ 8) และให้เงินกูย้ืมจ านวน 29.75 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ คือลูกหน้ีค่าไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าลาว (Electricite du Laos - EDL) เป็นจ านวนเท่ากบั 32 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ดูหมายเหตุขอ้ 6) 
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 บริษทั BIC และผูข้ายไดบ้รรลุเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามสัญญาซ้ือขายหุ้นครบถว้นแลว้ กลุ่ม
บริษทัจึงไดโ้อนลูกหน้ีค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลาว (Electricite du Laos - EDL) เพื่อช าระค่าหุ้นและเงินให้กูย้ืม สัญญาเงินให้
กูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั มีก าหนดช าระคืน อตัราดอกเบ้ีย และเง่ือนไขตามขอ้ก าหนดในสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2565 บริษทั BIC มียอดเงินให้กูย้ืมคงเหลือเป็นจ านวน 29.75 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  
 
สัญญาค ้าประกัน 
 
บริษทัไดท้  าสัญญาให้การค ้าประกนักบั BCPG Engineering Company ตามเง่ือนไขสัญญาการปฏิบติังานและการบ ารุงรักษา
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ท่ี BCPG Engineering Company มีกับ Tarumizu Solar Solutions Godo Kaisha  
ในกรณีท่ี BCPG Engineering Company ท าให้เกิดความเสียหายต่อสินทรัพยใ์นโรงไฟฟ้าของ Tarumizu Solar Solutions 
Godo Kaisha และไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายดงักล่าวได ้สัญญาค ้าประกนัดงักล่าวมีวงเงินค ้าประกนัรายปี ปีละ 28.02 ลา้น
เยน และมีภาระการค ้ าประกันผูกพนัตลอดอายุสัญญาการปฏิบัติงานและการบ ารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังาน
แสงอาทิตยเ์ท่ากับ 280.20 ล้านเยน ทั้งน้ีเง่ือนไขในสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง Tarumizu Solar Solutions Godo Kaisha กับ
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่ นก าหนดให้บริษทัใหญ่มีหนา้ท่ีค  ้าประกนัค่าความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 
 
บริษทัไดท้  าสัญญาให้การค ้าประกนัเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินแก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึง ในวงเงินไม่เกิน 172 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินดังกล่าวมียอดคงเหลือ  117.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
(2564: 157.02 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยมีเง่ือนไขในการทยอยช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียภายในปี 2573   

 
สัญญาเงินกู้ยืม 
 
บริษทัไดท้  าสัญญากูย้ืมเงินโดยไม่มีหลกัประกนัหลายฉบบัเพื่อวตัถุประสงคใ์ชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการจากบริษทั
ยอ่ยของบริษทัหลายแห่ง เงินกูยื้มดงักล่าวมีก าหนดช าระคืน อตัราดอกเบ้ีย และเง่ือนไขตามขอ้ก าหนดในสัญญา โดยบริษทั
มียอดเงินกูย้ืมคงเหลือเป็นจ านวน 249 ลา้นบาท (2564: 249 ล้านบาท) 
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5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
เงินสดในมือ  95   10  -  - 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั  1,019,784   613,065  16,011  15,900 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์   11,212,945  7,215,810  8,043,104  4,694,557 
เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง  8,100,011   3,398,838   8,100,011   3,398,838 
รวม 20,332,835  11,227,723  16,159,126  8,109,295 

 
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยมีเงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีข้อจ ากัดในการเบิกใช้จ านวน 851.49 ล้านบาท  
(2564: 1,431.38 ล้านบาท) จากการท าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวกบัสถาบนัการเงินหลายแห่งซ่ึงมีขอ้ก าหนดให้บริษทัย่อย
ดงักล่าวตอ้งท าการขออนุญาตสถาบนัการเงินในการเบิกใชเ้งินฝากท่ีมีขอ้จ ากดั (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 

 
6 ลูกหนีก้ำรค้ำ  

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 731,348  815,924  67,838  111,684 
เกินก าหนดช าระ        

   ไม่เกิน 3 เดือน  482,663   455,711  -  - 
   3 - 6 เดือน  336,954   330,728  -  - 
   6 - 12 เดือน  400,077   390,271  -  - 
   มากกว่า 12 เดือน  235,715   377,325  -  - 
รวม 2,186,757  2,369,959  67,838  111,684 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (424,318)  (53,297)  -  - 
สุทธ ิ 1,762,439  2,316,662  67,838  111,684 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  53,297  14,477  -  - 
เพ่ิมขึ้น 353,240  36,890  -  - 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า 
   งบการเงิน 

 
17,781 

  
1,930 

  
- 

  
- 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม  424,318  53,297  -  - 
 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 กลุ่มบริษทัไดโ้อนลูกหน้ีค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลาว (Electricite 
du Laos - EDL) จ านวน 32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1,133.77 ล้านบาท) ให้แก่บริษทั Phongsubthavy Group Sole   
Co., Ltd. เพื่อช าระค่าหุ้นและให้เงินกูย้ืมเรียบร้อยแลว้ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ลูกหน้ีค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลาวดงักล่าว 
เป็นส่วนหน่ึงของรายการลูกหน้ีการคา้ในงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั) 
 
ในระหว่างปี 2565 ลูกหน้ีการคา้รายหน่ึงของกลุ่มบริษทัมียอดคงคา้งเกินก าหนดช าระเพ่ิมสูงขึ้น กลุ่มบริษทัจึงตั้งค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีดงักล่าวเพ่ิมขึ้นเพ่ือสะทอ้นถึงฐานะความเส่ียงดา้นเครดิต
ของลูกหน้ีรายดงักล่าว 

 
7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2565  2564 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  12,549,468  8,131,785 
ลงทุนเพ่ิม  2,234,007  3,331,000 
จ าหน่ายเงินลงทุน  (7,985)  - 
ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัยอ่ย  1,285,341  1,802,360 
เงินปันผลรับ  (1,380,540)  (932,130) 
การตดัรายการก าไรจากการขายสินทรัพยร์ะหว่างกนั  (76)  (515) 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ของบริษทัยอ่ย  25,782  15,398 
จดัประเภทใหม ่  (21,959)  - 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน  191,960  201,570 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม  14,875,998   12,549,468 
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เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั BCPG Formosa Two Co., Ltd. ในประเทศไตห้วนั ซ่ึงมีทุน
หุ้นสามญัจดทะเบียนจ านวน 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั เพื่อวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โดยบริษทั BCPG Formosa Co., Ltd. (“BCPGF”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางอ้อมของบริษทั ถือหุ้นร้อยละ 100 ทั้งน้ี ทุนหุ้น
สามญัดงักล่าวไดมี้การออกและเรียกช าระเตม็จ านวนมูลค่าหุ้นแลว้ 
 
ในระหว่างปี 2565 บริษัท BCPGF ได้ลงทุนซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัดังต่อไปน้ีเพ่ือลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยใ์นประเทศไตห้วนั ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวเป็นไปตามแผนการพฒันาโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัโดยท่ีประชุม
คณะกรรมการของบริษทั ทั้งน้ี มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิในเงินลงทุนดงักล่าวมีจ านวนใกลเ้คียงกบัตน้ทุนของเงิน
ลงทุน 
- เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 บริษทั BCPGF ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นสามญั เพ่ือลงทุนซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของ

บริษทั BCPG Formosa One Co., Ltd. จากบริษทั Solar Piggy Inc. (“ผูข้าย”) ซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาโครงการ เป็นเงินจ านวน 
26.25 ลา้นเหรียญไตห้วนั (ประมาณ 31.88 ลา้นบาท) ต่อมาบริษทั BCPGF และผูข้ายไดบ้รรลุเง่ือนไขบงัคบัภายใต้
สัญญาซ้ือขายหุ้นแลว้ และเม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2565 บริษทั BCPGF ไดช้ าระค่าหุ้นดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 

- เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2565 บริษทั BCPGF ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นสามญั เพ่ือลงทุนซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของ
บริษทั Jieyang Energy Co., Ltd. จากบริษทั Guorui Green Energy Co., Ltd. (“ผูข้าย”) ซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาโครงการเป็นเงิน
จ านวน 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั (ประมาณ 1.20 ลา้นบาท) ต่อมาบริษทั BCPGF และผูข้ายไดบ้รรลุเง่ือนไขบงัคบัภายใต้
สัญญาซ้ือขายหุ้นแลว้ และเม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2565 บริษทั BCPGF ไดช้ าระค่าหุ้นดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 

- เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2565 บริษทั BCPGF ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นสามญั เพ่ือลงทุนซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของ
บริษทั Ying-Chien Co., Ltd. จากบุคคลธรรมดา (“ผูข้าย”) เป็นเงินจ านวน 3 ลา้นเหรียญไตห้วนั (ประมาณ 3.68 ลา้น
บาท) ต่อมาบริษทั BCPG และผูข้ายไดบ้รรลุเง่ือนไขบงัคบัภายใตสั้ญญาซ้ือขายหุ้นแลว้ และบริษทั BCPGF ไดช้ าระค่า
หุ้นดงักล่าวในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2565 เรียบร้อยแลว้ 
 

เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2565 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. (“BCPGI”) ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของบริษทั มีมติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 218 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 40,000 
เหรียญสิงคโปร์ เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 40,000 เหรียญสิงคโปร์และ 218 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ บริษทั BCPGI ไดมี้การ
เรียกช าระค่าหุ้นจ านวน 32.85 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และบริษทัไดท้  าสัญญาแปลงหน้ีเป็นทุนกบับริษทั BCPGI เพื่อช าระค่า
หุ้น โดยแปลงจากเงินให้กูยื้มแก่บริษทั BCPGI จ านวน 32.64 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และดอกเบ้ียคา้งรับจ านวน 0.21 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ เป็นเงินลงทุนในหุ้นสามญัจ านวนรวมทั้งส้ิน 32.85 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1,161.94 ลา้นบาท) ต่อมา
ในเดือนกรกฎาคม 2565 บริษทั BCPGI ไดมี้การเรียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมเติมจ านวน 39,999 เหรียญสิงคโปร์ และ 30 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ (ประมาณ 1,072.07 ลา้นบาท) และบริษทัไดช้ าระค่าหุ้นดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี สัดส่วนการลงทุนในบริษทัย่อย
ยงัคงเป็นร้อยละ 100 
 
ในระหว่างปี 2565 กลุ่มบริษทัไดมี้การจดทะเบียนเลิกบริษทัย่อยทางออ้มในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีไม่มีกิจกรรมทางการคา้ใดๆ 
เป็นจ านวน 6 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั Godo Kaisha Aten บริษทั Godo Kaisha Natosi บริษทั Godo Kaisha Mithra บริษทั Nagi 
PV Godo Kaisha บริษทั Nikaho PV Godo Kaisha และ J1 Investor Godo Kaisha 
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เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 12/2565 มีมติอนุมติัให้บริษทัเขา้ซ้ือหุ้นทั้งหมดในบริษทั 
เอเชียลิงค ์เทอมินลั จ ากดั จากบริษทั แพนเอเชียสตอเรจแอนด์เทอร์มินลั จ ากดั (“ผูข้าย”) ในวงเงินไม่เกิน  9,000 ลา้นบาท 
และในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2565 บริษทัไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ โดยคาดว่าธุรกรรมการซ้ือหุ้นจะ
ส าเร็จลุล่วงประมาณเดือนมีนาคม 2566 ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความส าเร็จในการด าเนินการตามขอ้ก าหนดเง่ือนไขบงัคบัก่อน 
(Condition Precedent) อย่างครบถว้นหรือไดรั้บการผ่อนผนัจากคู่สัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหารเช่ือว่าการเขา้ลงทุนในบริษทั
ดังกล่าวซ่ึงด าเนินธุรกิจคลงัจดัเก็บน ้ ามันและท่าเทียบเรือท่ีจังหวดัเพชรบุรี เป็นโครงการสาธารณูปโภคเก่ียวเน่ืองกบั
พลงังานจะสามารถต่อยอดเพื่อรองรับธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต 
 
เม่ือวนัท่ี 8 ธันวาคม 2565  บริษทัไดจ้ าหน่ายหุ้นสามญัในบริษทั ประทุมวนัสมาร์ทดิสทริคท์คูลล่ิง จ ากดั จ านวน 80,000 
หุ้น ให้แก่บริษทั Keppel DHCS Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัผูร่้วมลงทุนและไม่ไดเ้ป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั เป็น
จ านวนเงิน 8 ลา้นบาท โดยมีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวจ านวน 0.31 ลา้นบาทและ 0.01 ลา้นบาท ในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั ผลจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัลดลง
จากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 44 บริษทัจึงไดเ้ปล่ียนการจดัประเภทรายการเงินลงทุนดงักล่าวจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็น
เงินลงทุนในบริษทัร่วม  
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

 
ราคาทุน 

 
มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย 
 

เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

  2565 2564 2565 2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
  (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษัทย่อยทางตรง                  
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 100 100 1,800,000 1,800,000  1,930,500  1,930,500  2,496,025  2,536,096  594,000  - 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 100 100 1,400,000 1,400,000  1,429,785  1,429,785  693,121  780,158  268,100  312,900 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี (ชยัภูมิ1) จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 100 100 585,000 585,000  600,545  600,545  692,793  664,187  139,620  169,650 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี (บุรีรัมย)์ จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 100 100 626,650 626,650  642,713  642,713  392,734  615,455  123,443  138,920 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี (บุรีรัมย1์) จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 100 100 634,950 634,950  651,225  651,225  742,892  719,554  118,957  146,880 
บริษทั บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี (นครราชสีมา) จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 100 100 570,000 570,000  586,069  586,069  678,215  648,833  136,420  163,780 
BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอื่น 100 100     2,234,007 -  2,234,007  -  3,290,758  964,363  -  - 
บริษทั ไทยดิจิทลัเอนเนอร์ยี่เดเวลอปเมน้ท ์จ ากดั ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยบ์นหลงัคา 75 75 200,000 200,000  149,999 
 

149,999  147,162  140,977  -  - 
บริษทั บีซีพีจี อินโดไชน่า จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น 100 100 4,351,000 4,351,000  4,351,000  4,351,000  5,140,932  5,031,032  -  - 
บริษทั บีซีพีจี วินด ์(ลิกอร์) จ ากดั* โรงไฟฟ้าพลงังานลม 100 100 250,000 250,000  236,459  236,459  218,022  231,777  -  - 
บริษทั บีเอสอี เพาเวอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ลงทุนในบริษทัอื่น 100 100    1,000    1,000    1,000    1,000  383,344  186,869  -  - 
บริษทั ประทุมวนัสมาร์ทดิสทริคทคู์ลลิ่ง จ ากดั ติดตั้งและบริหารจดัการ 

ระบบผลิตความเยน็ 
 

- 
 

60 
 

- 
 

50,000 
 

      - 
  

31,107 
 

      - 
  

30,167 
 

- 
 

- 
รวม       12,813,302  10,610,402  14,875,998  12,549,468  1,380,540  932,130 

* เดิมช่ือ: บริษทั ลมลิกอร์ จ ากดั 
 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้ BCPG Investment Holding Pte. Ltd. ซ่ึงด าเนินธุรกิจในประเทศสิงคโปร์
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บริษทัที่อยูภ่ายใตบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัซ่ึงรวมอยูใ่นการจดัท างบการเงินรวม มีดงัน้ี 
 

 
ช่ือกิจการ 

 
ลกัษณะธุรกิจ 

 
ประเทศท่ีจดัตั้ง 

สัดส่วนความเป็น
เจา้ของ 

   2565 2564 
   (ร้อยละ) 

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

และด าเนินการ รวมถึงบริหารเงินลงทุนใน 
โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่ น 

ญี่ปุ่ น 100 100 

Greenergy Holdings Pte. Ltd.  ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศ 
ญี่ปุ่ นในฐานะนกัลงทุนทีเค 

สิงคโปร์ 100 100 

Greenergy Power Pte. Ltd. ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศ 
ญี่ปุ่ นในฐานะนกัลงทุนทีเค 

สิงคโปร์ 100 100 

Tarumizu Solar Solutions Godo Kaisha บริหารจดัการและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังาน 
แสงอาทิตยใ์นฐานะบริษทับริหารสินทรัพย ์

ญี่ปุ่ น 51 51 

Nakatsugawa PV Godo Kaisha โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ญี่ปุ่ น   -(1)   -(1) 
Godo Kaisha Inti  เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ญี่ปุ่ น 100 100 
Takamori PV Godo Kaisha โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ญี่ปุ่ น   -(1)   -(1) 
Nojiri PV Godo Kaisha โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ญี่ปุ่ น   -(1)   -(1) 
Godo Kaisha Aten  เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ญี่ปุ่ น - 100 
Nikaho PV Godo Kaisha เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ญี่ปุ่ น - 100 
Gotenba 2 PV Godo Kaisha โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ญี่ปุ่ น 100 100 
Kichisawa PV Godo Kaisha โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ญี่ปุ่ น   -(1)   -(1) 
Yabuki PV Godo Kaisha โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ญี่ปุ่ น   -(1)   -(1) 
Komagane PV Godo Kaisha โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ญี่ปุ่ น   -(1)   -(1) 
Godo Kaisha Phoenix  ถือท่ีดินของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

ท่ีอยูร่ะหว่างการพฒันาท่ีประเทศญี่ปุ่ น 
ญี่ปุ่ น 100 100 

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

ท่ีอยูร่ะหว่างการพฒันาท่ีประเทศญี่ปุ่ น 
ญี่ปุ่ น 100 100 

Nagi PV Godo Kaisha เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ญี่ปุ่ น - 100 
Godo Kaisha Natosi  เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ญี่ปุ่ น - 100 
Godo Kaisha Mithra  เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ญี่ปุ่ น - 100 
Nagi Land Lease Godo Kaisha เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ญี่ปุ่ น 100 100 
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ช่ือกิจการ 

 
ลกัษณะธุรกิจ 

 
ประเทศท่ีจดัตั้ง 

สัดส่วนความเป็น
เจา้ของ 

   2565 2564 
   (ร้อยละ) 

ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)     
Godo Kaisha Dazbog เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ญี่ปุ่ น 100 100 
Godo Kaisha Narang เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ญี่ปุ่ น 100 100 
Godo Kaisha Malina เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ญี่ปุ่ น 100 100 
Godo Kaisha Legba  เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ญี่ปุ่ น 100 100 
J2 Investor Godo Kaisha ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศญี่ปุ่ นใน

ฐานะนกัลงทุนทีเค 
ญี่ปุ่ น 100 100 

J1 Investor Godo Kaisha ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศญี่ปุ่ นใน
ฐานะนกัลงทุนทีเค 

ญี่ปุ่ น - 100 

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

แสงอาทิตย ์

ญี่ปุ่ น 100 100 

Godo Kaisha Tarumi Takatoge โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ญี่ปุ่ น   -(1)   -(1) 
Huang Ming Japan Company Limited ถือท่ีดินของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

ท่ีอยูร่ะหว่างการพฒันาท่ีประเทศญี่ปุ่ น 
ญี่ปุ่ น 100 100 

BCPG Wind Cooperatief U.A. ลงทุนในบริษทัอ่ืน เนเธอร์แลนด ์ 100 100 
Nam San 3A Power Sole Co., Ltd. โรงไฟฟ้าพลงังานน ้ า ลาว 100 100 
Nam San 3B Power Sole Co., Ltd. โรงไฟฟ้าพลงังานน ้ า ลาว 100 100 
บริษทั บีเอสอี เพาเวอร์ (กาญจนบุรี) จ ากดั (2) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั บีเอสอี เพาเวอร์ (กาญจนบุรี 1) จ ากดั (3) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั บีเอสอี เพาเวอร์ จ ากดั (4) ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 99.99 99.99 
บริษทั บีเอสอี เพาเวอร์ (ลพบุรี) จ ากดั (5) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั บีเอสอี เพาเวอร์ (ปราจีนบุรี) จ ากดั (6) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ไทย 99.99 99.99 
Indochina Development and Operation 

Holdings Pte. Ltd. 
ลงทุนในบริษทัอ่ืน สิงคโปร์ 100 100 

BCPG Formosa Co., Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไตห้วนั 100 100 
BCPG Formosa Two Co., Ltd. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ไตห้วนั 100 - 
BCPG Formosa One Co., Ltd. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ไตห้วนั 100 - 
Jieyang Energy Co., Ltd. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ไตห้วนั 100 - 
Ying-Chien Co., Ltd. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ไตห้วนั 100 - 

(1) ลงทุนในฐานะนกัลงทุนทีเค ภายใตโ้ครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค 
(2) เดิมช่ือ:  บริษทั อาร์พีวี พลงังาน จ ากดั 
(3) เดิมช่ือ:  บริษทั เจเคอาร์ พลงังาน จ ากดั 

(4) เดิมช่ือ:  บริษทั อะควาติส เอน็เนอร์จี จ ากดั 

(5) เดิมช่ือ:  บริษทั ลพบุรี โซล่า จ ากดั 

(6) เดิมช่ือ:  บริษทั ปราจีน โซล่า จ ากดั 
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8 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  13,485,809  11,722,752  12,295,370  10,594,884 
ลงทุนเพ่ิม 189,522  -  62,500  - 
ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 129,665  599,981  97,084  576,613 
จ าหน่าย (12,147,623)            -  (12,147,623)                   - 
รายไดเ้งินปันผล -  (100,508)  -  (100,508) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื่นของ
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ (260)  7,689  -  7,552 

จดัประเภทใหม ่           21,147            -  21,959  - 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจาก 
การแปลงค่างบการเงิน (336,532)  1,255,895  (255,942)  1,216,829 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม     1,341,728  13,485,809  73,348  12,295,370 

 
เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2565 บริษทัไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. ให้แก่บริษทั 
Springhead Holdings Pte. Ltd. ซ่ึงไม่ได้เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับกลุ่มบริษทั เป็นจ านวนเงิน 440 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(ประมาณ 14,551.32 ล้านบาท) โดยมูลค่าของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วนัดังกล่าวมีจ านวน 12,147.62 ล้านบาท 
บริษทัรับรู้รายการขาดทุนท่ีเคยรับรู้ไวใ้นส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจ านวน 321.14 ลา้นบาท รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายจ านวน 51.69 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ก าไรสุทธิจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวเป็น
จ านวน 2,030.87 ลา้นบาท 
 
ในเดือนมีนาคม 2565 บริษทัไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากดั จ านวน 6.25 ลา้นหุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 49.60 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ทั้งหมด บริษทัไดช้ าระค่าหุ้นจ านวน 62.50 ลา้นบาทเรียบร้อยแลว้ โดย
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิตามส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนดงักล่าวมีจ านวนใกลเ้คียงกบัตน้ทุนของเงินลงทุน 
 
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 4 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 บริษทั บีซีพีจี อินโดไชน่า จ ากดั และบริษทั Phongsubthavy Group 
Sole Co., Ltd. (“ผูข้าย”) ไดบ้รรลุเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามสัญญาซ้ือขายหุ้นครบถว้นแลว้ กลุ่มบริษทัไดโ้อนลูกหน้ีค่าไฟฟ้า
จากการไฟฟ้าลาว (Electricite du Laos - EDL) เพื่อช าระค่าหุ้นจ านวน 2.25 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 79.72 ลา้นบาท) 
และไดรั้บโอนหุ้นของ Nam Tai Hydropower Co., Ltd. (“Nam Tai”) เรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัมีค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เงินลงทุนดงักล่าวเป็นจ านวน 0.28 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 10.04 ลา้นบาท) รวมอยู่ในตน้ทุนของเงินลงทุน การเขา้
ลงทุนดงักล่าวท าให้กลุ่มบริษทัไดสิ้ทธิร้อยละ 50 ของรายไดแ้ละผลประโยชน์ทางธุรกิจทั้งหมดท่ีไดจ้ากการพฒันาโครงการระบบ
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สายส่งไฟฟ้าขนาด 220 กิโลโวลต์ และสถานีไฟฟ้าย่อยจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า Nam Tai ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เพื่อเช่ือมต่อกบัระบบสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam Electricity - 
EVN) ท่ีชายแดนของทั้งสองประเทศ  

 
เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั PetroWind Energy Inc. ซ่ึงเป็นการร่วมค้าของ
บริษทั BCPG Wind Cooperatief U.A. (“BCPGW”) มีมติเรียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมเติมจ านวน 147.63 ลา้นเปโซฟิลิปปินส์ โดย
บริษทั BCPGW ไดช้ าระค่าหุ้นร้อยละ 40 ของจ านวนดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 59.07 ลา้นเปโซ
ฟิลิปปินส์ (ประมาณ 37.49 ลา้นบาท) 

 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตขุอ้ 7 เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2565  บริษทัไดจ้ าหน่ายหุ้นสามญัในบริษทั ประทุมวนัสมาร์ทดิสทริคท์
คูลล่ิง จ ากดั ผลจากการจ าหน่ายเงินลงทนุดงักล่าวท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัลดลงจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 44 บริษทั
จึงไดจ้ดัประเภทรายการเงินลงทุนดงักล่าวจากเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม  
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

งบกำรเงินรวม 

 
 

หมายเหตุ ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี 
ด าเนินธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  เงินปันผลรับส าหรับปี 

    2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
    (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทร่วมทางตรง                       
Star Energy Group  
   Holdings Pte. Ltd. 

 โรงไฟฟ้าพลงังาน 
ความร้อนใตพ้ิภพ 

 
อินโดนีเซีย - 

 
33.33 

 
- 

 
25,213,740 

 
- 

 
10,948,896 

 
- 

 
12,295,370 

  
   - 

 
100,508 

บริษทั ประทุมวนัสมาร์ท
ดิสทริคทคู์ลลิ่ง จ ากดั 

 
7 

ติดตั้งและบริหารจดัการ 
  ระบบผลิตความเยน็ 

 
ไทย 44.00 

 
- 

 
50,000 

 
- 

 
22,000 

 
- 

 
21,147 

 
- 

  
   - 

 
- 

บริษทั ออมสุข วิสาหกิจ 
   เพื่อสังคม จ ากดั 

  
ธุรกิจเพื่อสังคม 

 
ไทย 49.60 

 
- 

 
126,000 

 
- 

 
62,500 

 
- 

 
51,389 

 
- 

  
   - 

 
- 

            84,500  10,948,896  72,536  12,295,370     -  100,508 

บริษัทร่วมทางอ้อม                       
Nam Tai Hydropower 

Co., Ltd.* 
 โรงไฟฟ้าพลงังานน ้าและ

ระบบสายส่งไฟฟ้า 
 

ลาว 25.00 
 

- 
 

318,873 
 

- 
 

89,763 
 

- 
 

86,883 
 

- 
  

   - 
 

- 
            89,763  -  86,883  -     -  - 

                       -   การร่วมค้าทางอ้อม                       
PetroWind Energy Inc.  โรงไฟฟ้าพลงังานลม ฟิลิปปินส์ 40.00  40.00  987,936  894,790  1,227,697  921,573  1,182,309  1,190,439     -  - 
Impact Energy Asia  
   Development Limited 

  
โรงไฟฟ้าพลงังานลม ฮ่องกง 45.00 

 
45.00 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  
   - 

 
- 

            1,227,697     921,573  1,182,309  1,190,439     -  - 

                       -   รวม            1,401,960  11,870,469  1,341,728  13,485,809     -  100,508 
 

* บริษทั Nam Tai Hydropower Co., Ltd. (“Nam Tai”) ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานน ้าและระบบสายส่งไฟฟ้า โดยกลุ่มบริษทัไดล้งทุนในบริษทั Nam Tai ในสัดส่วนร้อยละ 25 การเขา้ลงทุนดงักล่าวเป็นการควบคุมร่วมในส่วนของธุรกิจระบบสายส่ง
ไฟฟ้าซ่ึงท าให้กลุ่มบริษทัไดสิ้ทธิร้อยละ 50 ของรายไดแ้ละผลประโยชน์ทางธุรกิจทั้งหมดที่ไดจ้ากธุรกิจระบบสายส่งไฟฟ้า 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนที่บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน  
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

หมายเหตุ 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี 
ด าเนินธุรกิจ 

สัดส่วนความ
เป็นเจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

 
มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

  
เงินปันผลรับส าหรับปี 

    2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
    (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทร่วมทางตรง                       
Star Energy Group  
   Holdings Pte. Ltd. 

 โรงไฟฟ้าพลงังาน 
ความร้อนใตพิ้ภพ 

 
อินโดนีเซีย - 

  
33.33 

 
-  25,213,740 

 
- 

 
10,948,896 

 
- 

 
12,295,370 

 
- 

 
100,508 

บริษทั ประทุมวนัสมาร์ท
ดิสทริคทค์ูลลิ่ง จ ากดั 

 
7 

ติดตั้งและบริหาร 
     จดัการระบบ 
     ผลิตความเยน็ 

 
 

ไทย 44.00 

 

 - 

 

50,000  -  22,000  -  21,959  -  -  - 
บริษทั ออมสุข วิสาหกิจ 
   เพื่อสังคม จ ากดั 

  
ธุรกิจเพื่อสังคม 

 
ไทย 49.60 

  
- 

 
126,000  -  62,500  -  51,389  -  -  - 

            84,500  10,948,896  73,348  12,295,370  -  100,508 
 

บริษทัไม่มีเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
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9 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 
 
 

ท่ีดิน 
 

 
 

อาคาร 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน
และระบบ

สาธารณูปโภค 

  
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ ์
 

 
เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

 
 
 
ยานพาหนะ 

 
 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

 
 
 

รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 899,260  342,170  1,275,940  12,230,913  242,176  20,760  3,301,667  18,312,886 
เพ่ิมขึ้น 12,145  -  -  10,117  982  880  3,540,987  3,565,111 
โอน       16,144  7,589  764,151  1,891,622  76           -  (2,679,582)  - 
จ าหน่าย/ ตดัจ าหน่าย           -  -  -  (98,178)  -           -  (725)  (98,903) 
จดัประเภทรายการใหม่           -  -  -  35,411  (35,411)           -  -  - 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจาก 
การแปลงค่างบการเงิน (703)  279  (7,008)  (9,529)  162  -  (15,495)  (32,294) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 
และ 1 มกรำคม 2565 926,846 

 
350,038 

 
2,033,083 

  
14,060,356 

 
207,985 

  
21,640 

  
4,146,852  21,746,800 

เพ่ิมขึ้น           -            -  3,153     4,110  2,998  1,011  1,457,330  1,468,602 
โอน -  21,530  1,292,721  3,465,600  7,504            -  (4,787,355)            - 
จ าหน่าย/ ตดัจ าหน่าย           -            -            -  (1,754)  (620)            -  (700)  (3,074) 
จดัประเภทรายการใหม่           -            -  369  (22,313)  21,944            -  (29,945)  (29,945) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจาก 
การแปลงค่างบการเงิน (42,310)  (1,350)  (94,065)  (437,862)  (1,406)  (184)  (269,548)  (846,725) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 884,536  370,218  3,235,261  17,068,137  238,405  22,467  516,634  22,335,658 
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 งบกำรเงินรวม 

 
ท่ีดิน  อาคาร  

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน
และระบบ

สาธารณูปโภค  
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ ์  
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

งานระหว่าง
ก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมและ 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า 

   

 

    

 
    

  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 -  70,331  337,670  3,063,911  158,650  14,502  -  3,645,064 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  16,639  68,008  610,073  12,623  2,370  -  709,713 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  -  49,297  -  -  -  49,297 
โอน -  -      52,224  (52,224)  -  -  -  - 
จ าหน่าย/ ตดัจ าหน่าย -  -  -  (28,806)  -  -  -  (28,806) 
จดัประเภทรายการใหม่ -  -  -  126   (126)  -  -  - 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจาก 
การแปลงค่างบการเงิน 

 
- 

  
32  

 
(78) 

  
(241) 

 
36 

  
3 

  
-  (248) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 
และ 1 มกรำคม 2565 

 
- 

  
87,002  

 
457,824 

  
3,642,136 

 
171,183 

  
16,875 

  
-  4,375,020 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  16,965  154,447  766,934  10,365  2,009  -  950,720 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  -  -  -  -           48,023  48,023 
จ าหน่าย/ ตดัจ าหน่าย -  -  -  (1,115)  (620)  -  -  (1,735) 
จดัประเภทรายการใหม่ -  -  -  (3,706)  3,706  -  -   - 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจาก 
การแปลงค่างบการเงิน 

 
- 

  
(102)  

 
(4,463) 

  
(40,325) 

  
(1,187) 

  
(163) 

  
  (3,991)  (50,231) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 -  103,865  607,808  4,363,924  183,447  18,721  44,032  5,321,797 
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 งบกำรเงินรวม 

 
ท่ีดิน  อาคาร  

ส่วนปรับปรุงท่ีดินและ
ระบบสาธารณูปโภค  

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ ์  

เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

งานระหว่าง
ก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 899,260  271,839  938,270  9,167,002  83,526  6,258  3,301,667  14,667,822 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564                    
    และ 1 มกรำคม 2565 926,846  263,036  1,575,259  10,418,220  36,802  4,765  4,146,852  17,371,780 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 884,536  266,353  2,627,453  12,704,213  54,958  3,746  472,602  17,013,861 

 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงท่ีดินและการก่อสร้างโรงไฟฟ้าท่ีไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัมีจ านวน 9.72 ลา้นบาท (2564:1.94 ล้านบาท)  
 

ในระหว่างปี 2565 ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัประเมินว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดก าลงัการผลิตตามสัญญาซ้ือขายไฟ 10 เมกะวตัต ์แห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่ น (“โครงการ”) ซ่ึงอยู่
ในระหว่างช่วงการขอใบอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเร่ิมการก่อสร้าง อาจไม่สามารถไดรั้บใบอนุญาตทนัตามก าหนดเวลา จนส่งผลต่อการปรับลดอตัราค่าไฟฟ้า (Feed-in Tariff) ของโครงการ  และจะมี
ผลกระทบต่อเน่ืองถึงความเป็นไปไดท่ี้จะด าเนินโครงการต่อ กลุ่มบริษทัจึงรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัโครงการซ่ึงไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์อย่างอื่นไดแ้ละไม่มี
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน รวมถึงรายจ่ายภาระผูกพนัในอนาคต ซ่ึงไดแ้ก่ งานระหว่างก่อสร้าง (แสดงรวมอยู่ในท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์) จ านวน 168.76 ลา้นเยน (ประมาณ 48.02 ลา้นบาท) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจ านวน 704.85 ลา้นเยน (ประมาณ 200.58 ลา้นบาท) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่นจ านวน 64.64 ลา้นเยน (ประมาณ 18.40 ลา้นบาท) และรายจ่ายภาระผูกพนัในอนาคตซ่ึงไม่
สามารถหลีกเล่ียงไดห้ากมีการยกเลิกโครงการเป็นจ านวน 0.30 ลา้นเยน (ประมาณ 0.08 ลา้นบาท) รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 938.55 ลา้นเยน (ประมาณ 267.08 ลา้นบาท) 
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ในระหว่างปี 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดมี้การปรับปรุงอุปกรณ์ตามโครงการโซลาร์หมุนตามดวงอาทิตยแ์บบแกนเดียว (Solar Tracking System) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า โดยมี
อุปกรณ์ท่ีถูกเปล่ียนแทนซ่ึงยงัมีอายกุารให้ประโยชน์และยงัไม่มีการตดัจ าหน่ายคงเหลืออยู ่ผูบ้ริหารประเมินข้อบ่งช้ีและทดสอบการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ท่ีถูกเปล่ียนแทน โดยเปรียบเทียบกบัมูลคา่
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนดว้ยวิธีมูลค่าจากการใชแ้ละมูลค่ายุติธรรมหักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย การค านวณดว้ยวิธีมูลค่าจากการใช ้ผูบ้ริห ารตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัในการก าหนดขอ้สมมติฐาน
ต่างๆ เช่น ประมาณการราคาขายไฟฟ้าต่อหน่วย อตัราการเติบโตและอตัราท่ีใชใ้นการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด เป็นตน้ และในส่วนมูลค่ายุติธรรมหักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่ายประเมินโดย
ใชวิ้ธีเปรียบเทียบราคาตลาด จากการทดสอบพบว่ามูลค่าตามบญัชีของอุปกรณ์ดงักล่าวสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นจ านวน 49.30 ลา้นบาท ใน
งบก าไรขาดทุนรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 
การค ้าประกัน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 กลุ่มบริษทัไดท้  าสัญญาจ านองท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์กบัสถาบนัการเงินเพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินเหล่านั้นเป็นจ านวน 
9,173.67 ลา้นบาท (2564: 9,800.29 ล้านบาท) (ดูหมายเหตุ 13)   

 
  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

 
อาคาร 

 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน
และระบบ

สาธารณูปโภค 

  
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

  
เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

  
 

ยานพาหนะ 

  
งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 70,766  276,168  3,464,617  49,923  4,605  45,855  3,911,934 
เพ่ิมขึ้น -  -  983  579  -  24,555  26,117 
โอน -  490  57,458  -  -  (57,948)  - 
จ าหน่าย/ ตดัจ าหน่าย -  -  -  -  -  (25)  (25) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2564 และ 1 มกรำคม 2565 70,766  276,658  3,523,058  50,502  4,605  12,437  3,938,026 
เพ่ิมขึ้น -  -  302  1,964  -  24,580  26,846 
โอน -  21,882  3,789  7,388  -  (33,059)  - 
จ าหน่าย/ ตดัจ าหน่าย -  -  -  (509)  -  -  (509) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2565 70,766  298,540  3,527,149  59,345  4,605  3,958  3,964,363 

 
  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

 
อาคาร 

 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน
และระบบ

สาธารณูปโภค 

  
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

  
เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

  
 

ยานพาหนะ 

  
งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคาสะสม              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 12,434  64,035  776,884  31,126  4,023  -  888,502 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี          5,147                14,901  167,227  5,964  272  -  193,511 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2564 และ 1 มกรำคม 2565 17,581  78,936  944,111  37,090  4,295  -  1,082,013 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 4,262                16,689  168,070  5,093  205  -  194,319 
จ าหน่าย/ ตดัจ าหน่าย -  -  -       (509)   -  -  (509) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2565 21,843  95,625  1,112,181  41,674  4,500  -  1,275,823 
              
มูลค่าสุทธิทางบัญชี              
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 58,332  212,133  2,687,733  18,797  582  45,855  3,023,432 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2564 และ 1 มกรำคม 2565 53,185  197,722  2,578,947  13,412  310  12,437  2,856,013 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2565 48,923  202,915  2,414,968  17,671  105  3,958  2,688,540 
 
การค ้าประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษทัไดท้  าสัญญาจ านองอาคาร เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์กบัสถาบนัการเงินเพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินเหล่านั้นเป็นจ านวน 
2,400.99 ลา้นบาท (2564: 2,550.49 ล้านบาท) (ดูหมายเหตุ 13) 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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10 สัญญำเช่ำ 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม   2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 

ท่ีดิน  711,011  333,268  104,373  91,818 
อาคาร  82,006  91,194  72,531  78,533 
ยานพาหนะ  11,041   8,294  8,549   6,745 
รวม  804,058  432,756  185,453  177,096 

 
ในปี 2565 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัและบริษทัเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน 450.25 ลา้นบาท และ 6.28 ลา้นบาท ตามล าดบั 
(2564: สินทรัพย์สิทธิการใช้ของกลุ่มบริษัทและบริษัทเพ่ิมขึน้เป็นจ านวน 70.62 ล้านบาท และ 49.30 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 
สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่า 
 
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยบ์างสัญญาให้สิทธิกลุ่มบริษทัในการเลือกขยายอายุสัญญาเช่าภายในหน่ึงปีก่อนส้ินสุดระยะเวลาเช่าท่ี
บอกเลิกไม่ได ้ในทางปฏิบติักลุ่มบริษทัจะพิจารณารวมสิทธิในการขยายอายสัุญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าใหม่เพื่อให้มีความยืดหยุน่
ในการด าเนินงาน สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าเป็นสิทธิท่ีให้กลุ่มบริษทัเป็นผูมี้สิทธิเลือกโดยผูใ้ห้เช่าไม่มีสิทธิดงักล่าว 
กลุ่มบริษทัจะประเมินตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลว่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่า
หรือไม่ และกลุ่มบริษทัจะทบทวนการประเมินว่ายงัมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า
หรือไม่หากมีเหตุการณ์ส าคญัหรือมีการเปล่ียนแปลงสถานการณ์อยา่งมีสาระส าคญัซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 

จ านวนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน           
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        
- ท่ีดิน  18,334  13,299  6,652  5,769 
- อาคาร  15,666  13,191  6,003  3,637 
- ยานพาหนะ  3,532  1,940  2,869  1,770 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  15,972  8,341  6,248  5,531 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะส้ัน 3,380  2,658     -  471 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า  2,647  2,287  1,304  1,059 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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ในปี 2565 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจ านวน 42.37 ลา้นบาท และ 16.32 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (2564: 36.62 ล้านบาท และ 12.88 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 

11 ค่ำควำมนิยม 
 

  งบกำรเงินรวม  
  2565  2564 
  (พันบาท) 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  585,968  526,655 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน  20,032  59,313 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม    606,000  585,968 
     
มูลค่าสุทธิทางบัญชี     
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม   606,000  585,968 

 
การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีค่าความนิยม 
 
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 
 2565  2564 
 (พันบาท) 
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด 1 - บริษทัยอ่ย Nam San 3A Power Sole Co., Ltd. 330,130  319,218 
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด 2 - บริษทัยอ่ย Nam San 3B Power Sole Co., Ltd. 275,870  266,750 
รวม 606,000  585,968 

 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีเก่ียวข้องกับค่าความนิยมประเมินมาจากวิธีคิดลด 
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการอา้งอิงจากสัญญาสัมปทาน สัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้า ประมาณการปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีจะสามารถผลิตไดใ้นอนาคต โดยอา้งอิงขอ้มูลท่ีเกิดขึ้นในอดีต ประกอบกบั
แหล่งขอ้มูลภายนอก เช่น อตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียน เป็นตน้  

  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสด 1  หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสด 2 

 2565  2564  2565  2564 
 (ร้อยละ) 
อตัราเงินเฟ้อ 2.5  2.5  2.5  2.5 
อตัราคิดลด 8.5  8.0  8.5  8.0 
 
อตัราคิดลดท่ีใชเ้ป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของตน้ทุนทางการเงินของเงินทุนหลงัภาษี โดยอตัราคิดลดในส่วนของทุน
อา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาวของสหรัฐอเมริกา เป็นตวัก าหนดอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความ
เส่ียง (Risk Free Rate)  ปรับปรุงดว้ยความเส่ียงส่วนเพ่ิมท่ีสะทอ้นการเพ่ิมขึ้นของความเส่ียงของการลงทุนในตราสารทุน
ทัว่ไปและความเส่ียงของประเทศคู่สัญญาซ้ือขายไฟ โดยอา้งอิงตามหลกัการพ้ืนฐานของทฤษฏีแบบจ าลอง Capital Asset 
Pricing Model (CAPM)  
 
ประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของแต่ละหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด ดงันั้นจึงไม่มีการบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 (2564: ไม่ม)ี 
 
ผูบ้ริหารของบริษทัไดท้ดสอบความอ่อนไหวของขอ้มูลโดยเป็นการเปล่ียนอตัราคิดลดหรืออตัราเงินเฟ้อเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.6 
ไม่พบว่ามีการดอ้ยค่าเกิดขึ้นส าหรับค่าความนิยมดงักล่าว 

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

  งบกำรเงินรวม 
  ลิขสิทธ์ิการใชแ้ละ

ตน้ทุนการพฒันา
โปรแกรมส าเร็จรูป 

 
สิทธิในการเช่ือมโยง
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
และสินทรัพยภ์ายใต้
ขอ้ตกลงสัมปทาน 

 

สิทธิการใชท่ี้ดิน 

 สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนระหว่างการ

พฒันา 

 

รวม 
  (พันบาท) 

ราคาทุน               
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564  48,382  65,303  2,531,683  8,290,240  22,082   371,543  11,329,233 
เพ่ิมขึ้น  1,192  -  -  -  -  5,532  6,724 
โอน  4,587  161,070  -  -  -  (165,657)  - 
ตดัจ าหน่าย  -  -                  (224)  -  -  (3,233)  (3,457) 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจาก 
การแปลงค่างบการเงิน 

 
- 

 
(1,670) 

 
(203) 

  
933,653 

 
- 

 
1,603 

 
933,383 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 
และ 1 มกรำคม 2565 

  
54,161 

 
224,703 

 
2,531,256 

  
9,223,893 

 
22,082 

 
209,788 

 
12,265,883 

เพ่ิมขึ้น  22  9,159  -  -  -  146,687  155,868 
โอน  6,355  -  -  -  -  (6,355)  - 
จดัประเภทรายการใหม่  -  30,087      -  -  (22,082)  (142)  7,863 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจาก 
การแปลงค่างบการเงิน 

 
(427) 

 
(20,420) 

 
(145,481) 

 
315,330 

 
- 

 
(27,692) 

 
121,310 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565  60,111  243,529  2,385,775  9,539,223  -  322,286  12,550,924 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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  งบกำรเงินรวม 

  ลิขสิทธ์ิการใชแ้ละ
ตน้ทุนการพฒันา
โปรแกรมส าเร็จรูป 

 
สิทธิในการเช่ือมโยง
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและ
สินทรัพยภ์ายใต้
ขอ้ตกลงสัมปทาน 

 

สิทธิการใชท่ี้ดิน 

 สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนระหว่างการ

พฒันา 

 

รวม 
  (พันบาท) 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสมและ 
   ค่าเผ่ือการด้อยค่า 

   

 

 

 

   

 
 

 

 

 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  29,310  13,714  124,639  372,537  1,991  -  542,191 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  9,385  4,590  64,232  363,007  883  -  442,097 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจาก 
การแปลงค่างบการเงิน 

  
(3) 

 
(21) 

 
(78) 

 
58,107 

  
   - 

  
- 

 
58,005 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 
   และ 1 มกรำคม 2565 

  
38,692 

 
18,283 

 
188,793 

 
793,651 

  
2,874 

  
- 

 
1,042,293 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  7,817  12,683  97,620  397,958     -  -  516,078 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -  -  -  -  -  200,577  200,577 
จดัประเภทรายการใหม่  -  -  -  -  (2,874)  -  (2,874) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจาก 
การแปลงค่างบการเงิน 

  
(424) 

 
(1,439) 

 
(14,199) 

 
21,296 

 
  - 

  
(16,673) 

 
(11,439) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565  46,085  29,527  272,214  1,212,905  -  183,904  1,744,635 
               
มูลค่าสุทธิทางบัญชี               
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564  19,072  51,589  2,407,044  7,917,703  20,091  371,543  10,787,042 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ  
    1 มกรำคม 2565 

  
15,469 

 
206,420 

 
2,342,463 

  
8,430,242 

  
19,208 

 
209,788 

 
11,223,590 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565  14,026  214,002  2,113,561  8,326,318  -  138,382  10,806,289 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  ลิขสิทธ์ิการใชแ้ละ

ตน้ทุนการพฒันา
โปรแกรม
ส าเร็จรูป 

 สิทธิในการ
เช่ือมโยง
ระบบ

จ าหน่ายไฟฟ้า 

 

สิทธิการใช้
ท่ีดิน 

 สินทรัพยไ์ม่
มีตวัตน

ระหว่างการ
พฒันา 

 

รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  42,189  23,460  22,082  3,710  91,441 
เพ่ิมขึ้น  -  -  -  1,649  1,649 
โอน  4,587  -  -  (4,587)  - 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2564 
   และ 1 มกรำคม 2565 

 
46,776 

 
23,460 

 
22,082 

 
772 

 
93,090 

เพ่ิมขึ้น  22  -  -  7,105  7,127 
โอน  1,620  -  -  (1,620)  - 
จดัประเภทรายการใหม ่  -  -  (22,082)  -  (22,082) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2565  48,418  23,460  -  6,257  78,135 
           
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  24,307  4,745  1,991  -  31,043 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  8,458  1,050  884  -  10,392 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2564 
   และ 1 มกรำคม 2565 

 
32,765 

 
5,795 

 
2,875 

 
- 

 
41,435 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  6,890  1,050  -  -  7,940 
จดัประเภทรายการใหม ่  -  -  (2,875)  -  (2,875) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2565  39,655  6,845  -  -  46,500 
           
มูลค่าสุทธิทางบัญชี           
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564  17,882  18,715  20,091  3,710  60,398 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2564 
   และ 1 มกรำคม 2565 

 
14,011 

 
17,665 

 
19,207 

 
772 

 
51,655 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2565  8,763  16,615  -  6,257  31,635 
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13 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม หมายเหต ุ 2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 
ส่วนท่ีหมุนเวียน         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  654,909  2,147,159              -  1,537,082 
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  1,883,539  1,379,903  1,883,539  1,379,903 
  2,538,448  3,527,062  1,883,539  2,916,985 
         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั      4 -  -      249,000  - 
         
เงินกูยื้มระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั    4             -  17,237              -              - 
         

รวมส่วนท่ีหมุนเวียน  2,538,448  3,544,299  2,132,539  2,916,985 
 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         
- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  7,211,081  5,311,840              -  5,311,840 

- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  2,684,592  8,277,139  2,684,592  1,422,672 

  9,895,673  13,588,979  2,684,592  6,734,512 
         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั      4 -  -  -      249,000 
         

หุ้นกู ้  11,984,676  11,984,575  11,984,676  11,984,575 
         

รวมส่วนท่ีไม่หมนุเวียน  21,880,349  25,573,554  14,669,268  18,968,087 
         

รวม  24,418,797  29,117,853  16,801,807  21,885,072 
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ในเดือนกนัยายน 2564 บริษทัไดอ้อกและจ าหน่ายหุ้นกูเ้พ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มให้แก่ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ 
ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ทั้งหมด 5 ชุด โดยมีมูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 
1,000 บาท และมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน เป็นจ านวนเงินรวม 12,000 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย 

1) หุ้นกู ้อาย ุ3 ปี วงเงิน 2,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.64 ต่อปี 
2) หุ้นกู ้อาย ุ5 ปี วงเงิน 1,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.14 ต่อปี 
3) หุ้นกู ้อาย ุ7 ปี วงเงิน 1,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.51 ต่อปี 
4) หุ้นกู ้อาย ุ10 ปี วงเงิน 4,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.31 ต่อปี 
5) หุ้นกูอ้าย ุ12 ปี วงเงิน 4,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.61 ต่อปี 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้อยู่ท่ีร้อยละ           
1.25 - 7.97 ต่อปี และร้อยละ 1.70 - 3.63 ต่อปี ตามล าดบั (2564: อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงของเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินและ
หุ้นกู้อยู่ท่ีร้อยละ 1.23 - 5.85 ต่อปี และร้อยละ 1.70 - 3.63 ต่อปี ตามล าดับ)  
 

สัญญาเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินไดร้ะบุเง่ือนไขบางประการเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินและการโอนสิทธิสัญญา
ต่างๆ เงินกูยื้มดงักล่าวค ้าประกนัโดยบริษทั เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหว่างปีสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

 
  

  
 

งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  17,116,041  24,897,141  9,651,497  17,398,648 

เบิกเงินกูเ้พ่ิม  2,501,184  3,136,091  157,663  3,136,091 
จ่ายคืนเงินกู ้  (6,981,059)  (12,058,516)  (4,832,978)  (11,440,031) 
ตน้ทุนการท ารายการ  (7,494)  -  -  - 
ตดัจ าหน่ายตน้ทุนการท ารายการ  43,216  52,284  15,320  38,349 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา 
    แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 
(437,282) 

 
545,070 

 
(423,371) 

 
518,440 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจาก 
    การแปลงค่างบการเงิน 

 
199,515 

 
543,971 

 
- 

 
- 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม  12,434,121  17,116,041  4,568,131  9,651,497 
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การเปล่ียนแปลงของหุ้นกูใ้นระหว่างปีสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565  2564 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 11,984,575  - 
ออกหุ้นกู ้ -  12,000,000 
ตน้ทุนการท ารายการ (1,472)  (16,437) 
ตดัจ าหน่ายตน้ทุนการท ารายการ 3,468  1,012 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของรายการท่ีถูกป้องกนัความเส่ียง (1,895)     - 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 11,984,676  11,984,575 

 
กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชด้งัน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564 
สกุลเงินบาท 800 ลา้นบาท  ไม่มี 
สกุลเงินเยน 6,175 ลา้นเยน  8,703 ลา้นเยน 
 

14 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม หมายเหต ุ 2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 
กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 4 10,188      18,829         19,980         20,834 

         

กิจการอื่น         
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง  16,923  347,461                   -                     -    
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  320,904  281,157   59,039             18,525  
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย              99,000  127,333   84,642           108,393  
เจา้หน้ีกรมสรรพากร  57,623  28,747   7,936              9,866  
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน  11,710  16,500   598                 140  
เจา้หน้ีอ่ืน  185,112  67,836   48,746           43,736  
รวม  701,460  887,863  220,941  201,494 

15 ทุนเรือนหุ้น 
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 มูลค่าหุ้น 2565  2564 

 ต่อหุ้น จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

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

 
5 

 
3,301,700 

  
16,508,500 

  
3,301,700 

  
16,508,500 

         
หุ้นท่ีออกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุ้นสามญั 5 2,894,012  14,470,061  2,640,378  13,201,888 
ออกหุ้นใหม ่ 5 13,676  68,378  253,634  1,268,173 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม         
- หุ้นสำมัญ 5 2,907,688  14,538,439  2,894,012  14,470,061 

 
ผูถื้อหุ้นสามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงเสียงต่อ
หน่ึงหุ้นในท่ีประชุมของบริษทั 
 
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ 
 
ในปี 2565 มีผูใ้ชสิ้ทธิแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัดงัน้ี 
 

ชนิดของใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ จ ำนวนหน่วยที่มีกำรใช้สิทธ ิ

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

0.02 ลา้นหน่วย แปลงเป็นหุ้นสามญัจ านวน 0.02 
ลา้นหุ้น 
 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญเพิม่ทุนของบริษัท 
BCPG-W1 
อาย ุ2 ปี และราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 8.00 บาทต่อหุน้ 

13.65 ล้านหน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
13.65 ลา้นหุ้น 
 

 
  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
 

71 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 บริษทัไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย (โครงการ BCPG ESOP Warrant คร้ังท่ี 2 หรือ BCPG ESOP-WS#2) ซ่ึงเป็นไปตามท่ี
ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2563 จ านวน 20 ลา้นหน่วย และมีอตัราการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ BCPG ESOP-WS#2 จะมีอาย ุ5 ปี นบั
แต่วนัท่ีออกในส าคญัแสดงสิทธิ ทยอยใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุ้นไดต้ามเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีก าหนด และมีราคาใชสิ้ทธิตั้งแต่ 
13.70 - 18.23 บาทต่อหุ้น โดยสามารถเร่ิมใชสิ้ทธิคร้ังแรกในเดือนเมษายน 2565 
 
ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีหมดอายุแล้ว 
 
ในระหว่างปี 2565 บริษทัมีใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีหมดอายกุารใชสิ้ทธิ ดงัน้ี 
 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัท่ีออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยตามโครงการ BCPG ESOP Warrant ตั้งแต่ปี 2560 ซ่ึงเป็นโครงการ 5 ปี และสามารถทยอยใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุ้น
สามญัตามเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีก าหนด ไดห้มดอายกุารใชสิ้ทธิ ยอดคงเหลือของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
ซ่ึงหมดอายดุงักล่าวจ านวน 3.20 ลา้นบาท จึงไดมี้การโอนไปแสดงภายใตร้ายการใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีหมดอายแุลว้ 

 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั BCPG-W1 ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตั้งแต่ปี 2563 
ซ่ึงมีอาย ุ2 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และสามารถทยอยใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุ้นสามญัตามเง่ือนไขและระยะเวลา
ท่ีก าหนด ไดห้มดอายกุารใชสิ้ทธิ ยอดคงเหลือของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิและหมดอายุมี
จ านวน 0.90 ลา้นหุ้น 

 
16 ส่วนเกินทุนและส ำรอง 
 

ส่วนเกินทุนจากการจัดโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
 
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย ณ วนัจดัโครงสร้างธุรกิจกบัตน้ทุนการจดัโครงสร้างธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัรวมอยู่ในส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัท่ีบนัทึกในส่วน
ของผูถื้อหุ้น 
 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้น
ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ีจะน าไปจ่าย
เป็นเงินปันผลไม่ได ้
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ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง (“ส ารองตาม
กฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส ารองดงักล่าวมี
จ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 

 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินประกอบดว้ยผลต่างการแปลงคา่ทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงาน
ในต่างประเทศและส่วนท่ีมีประสิทธิผลของผลต่างจากเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจากการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุน
สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ   
 
ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรป้องกันควำมเส่ียงกระแสเงินสด 
 
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเส่ียงกระแสเงินสดประกอบด้วยผลสะสมของส่วนท่ีมีประสิทธิผลของการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 
ซ่ึงรอการรับรู้ในภายหลงัในก าไรหรือขาดทุน 

 
17 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 

 
ส่วนงานธุรกิจ 

 
ผูบ้ริหารเห็นว่ากลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ดังนั้นฝ่ายบริหารจึง
พิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว 
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 งบกำรเงินรวม 

ข้อมูลส่วนงานภูมิศาสตร์ รำยได้  สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
ไทย 3,206,121  3,266,721  11,836,208  12,335,617 
ญ่ีปุ่ น 1,020,622  276,718  8,523,596  9,477,514 
ลาว 1,178,446  1,125,360  10,904,033  9,469,041 
ไตห้วนั -  -  814,436  - 
ฟิลิปปินส์ -  -  1,182,309  1,190,439 
อินโดนีเซีย -  -  -  12,295,370 
รวม 5,405,189  4,668,799  33,260,582  44,767,981 

 
ลูกค้ารายใหญ่  
 
กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ซ่ึงมีรายการกับกลุ่มบริษทัเป็นสัดส่วนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้
ทั้งหมดของกลุ่มบริษทัเป็นจ านวน 2 กลุ่มกิจการ (2564: 2 กลุ่มกิจการ) ซ่ึงไดแ้ก่ รายไดจ้ากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ านวน 3,172.95 ลา้นบาท (2564: 3,250.80 ล้านบาท) และ รายไดจ้ากรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว
จ านวน 1,178.45 ลา้นบาท (2564: 1,125.36 ล้านบาท) 

 
การจ าแนกรายได้ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ประเภทสินค้าและบริการหลัก หมายเหต ุ 2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 
รายไดค้่าพลงังานไฟฟ้า    3,458,313   2,473,244  283,043  256,623 
รายไดส่้วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า   1,889,025   2,156,792   193,948   423,189 
รายไดค้่าบริการ 4  24,683   33,573   99,310   81,985 
รายไดจ้ากการขายคาร์บอนเครดิต   33,168   5,190   33,168   5,102 
รวม  5,405,189  4,668,799  609,469  766,899 
 

  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
 

74 

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 
กลุ่มบริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยแ์ละพลงังานลม จึงไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการ ซ่ึงพอสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
(ก) ให้ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(ข) ให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมมีก าหนดเวลา

แปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
(ค) ให้ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม

มีก าหนดเวลาห้าปี นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชน์ตามขอ้ (ข) 
 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไวใ้นบตัร
ส่งเสริมการลงทุน รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 3,195,128  2,405,314  477,136  657,018 
กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 2,210,061  2,263,485  132,333  109,881 
รวม 5,405,189  4,668,799  609,469  766,899 

 
รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมดนั้นเป็นรายไดท่ี้เกิดจากการขายในประเทศ 
 
เวลาในการรับรู้รายได้ 
 
รายไดส่้วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจงัหวะเวลาในการรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง ยกเวน้รายไดจ้ากการขาย
คาร์บอนเครดิต มีจงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
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18 ผลขำดทุน (ก ำไร) อ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 381,787  (34,329)  46,132  236,341 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงของ        
มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ท่ี        
วดัมูลค่าผา่นก าไรหรือขาดทุน (215,947)  -      (111,610)  - 

ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพยสุ์ทธิ 498  50,544  -  - 
ขาดทนุอื่น -  1,720             -  - 
รวมผลขำดทุน (ก ำไร) อ่ืน  166,338  17,935  (65,478)  236,341 

 
19 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบับคุลากร  445,002  397,587  310,731  282,849 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  1,504,330  1,180,240  217,783  215,079 
ค่าปฏิบติัการและซ่อมบ ารุง  207,855  220,481  20,252  23,987 
ค่าเบ้ียประกนัภยั  74,811  59,319  4,813  3,764 

 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 
บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิก
ของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 หรือ 10 หรือ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษทัจ่ายสมทบใน
อตัราร้อยละ 5 หรือ 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 

  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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20 ต้นทุนทำงกำรเงิน  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม หมายเหต ุ 2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 
ดอกเบี้ยจ่าย          
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 78                  236  4,980  4,980 
สถาบนัการเงิน  804,871  761,622  498,437  529,150 
รวมดอกเบีย้จ่ำย  804,949  761,858  503,417  534,130 
ค่าตดัจ าหน่ายของตน้ทุนการท า
รายการส่วนท่ีบนัทึกรวมกบัเงินกูย้ืม 13 43,216  52,284  15,320  38,349 

ดอกเบ้ียจ่ายตามหน้ีสินสัญญาเช่า  15,972  10,339  6,248  5,531 
ตน้ทุนทางการเงินอื่น  27,344  72,641  8,253  65,128 
  86,532  135,264  29,821  109,008 
หัก จ านวนท่ีรวมอยูใ่นตน้ทุนของงาน

ระหว่างก่อสร้าง 9 (9,718)  (1,939)  -  - 
สุทธ ิ  881,763  895,183  533,238  643,138 

 
21 ภำษีเงินได้ 

 

ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจบุนั  646,501  95,834  399,335  204 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูงไป)  2,247  (1,535)   246  - 
  648,748  94,299  399,581  204 

         
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  (71,862)  (30,244)  (16,227)  (5,315) 
  (71,862)  (30,244)  383,354  (5,315) 

         
รวมค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้  576,886  64,055  383,354  (5,111) 

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีที่แท้จริง งบกำรเงินรวม 
 2565  2564 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   3,208,792    2,074,548 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย 20  641,758  20  414,910 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษีส าหรับกิจการใน

ต่างประเทศ 
   

19,336 
    

2,203 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี/รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น   (297,274)    (501,613) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี   149,081    56,280 
การใชข้าดทุนทางภาษีซ่ึงไม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงิน

ไดร้อการตดับญัชีในงวดก่อนๆ 
  

(56,674) 
   

(43,321) 
การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่าง

ชัว่คราวท่ีไม่เคยรับรู้ในงวดก่อนๆ 
  

- 
   

(1,534) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัและผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่รับรู้เป็น

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
  

107,838 
   

74,568 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูงไป)   2,247    (1,535) 
อ่ืนๆ   10,574    64,097 
รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 17.98  576,886  3.09  64,055 

 

การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีที่แท้จริง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   3,028,828    2,047,157 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20  605,766  20  409,431 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี/รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น   (246,293)    (491,402) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี   22,710    19,464 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัและผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่รับรู้เป็น 
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  
925 

   
57,396 

ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป   246    - 
รวมค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ 12.66  383,354  (0.25)  (5,111) 

 
  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนี้สิน  สินทรัพย์  หนี้สิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
รวม 113,783  88,825  (757,553)  (825,938)  10,452  12,552  (739)   (19,066) 
การหกักลบรายการของภาษี (96,827)   (81,314)  96,827  81,314     (739)   (12,552)  739  12,552 

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภำษีเงินได้รอกำร     
ตัดบัญชีสุทธิ  

 
16,956 

  
7,511 

  
(660,726) 

  
(744,624) 

  
9,713 

  
- 

  
- 

  
(6,514) 

 
  งบกำรเงินรวม 
  

  
บนัทึกเป็น(รายจ่าย) /  

รายไดใ้น     

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 
 
 

ณ วันที่ 
1 มกรำคม     ก าไรหรือขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ผลต่างของอตัรา
แลกเปลี่ยนจากการ 
แปลงค่างบการเงิน  

ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

  (พันบาท) 

2565           

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี           
ลูกหน้ีการคา้  5,330  40,603  -  (3,501)  42,432 
อาคารและอุปกรณ์  56,480  (1,621)  -  -  54,859 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

 
3,260  1,020        -  (1)  4,279 

อ่ืนๆ  23,755  (11,658)  -  116  12,213 
รวม  88,825  28,344  -  (3,386)  113,783 

           

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี           
ท่ีดิน   (7,809)             -   -                  -  (7,809) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  (791,134)  24,001  25,238                     -  (741,895) 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  (26,509)  20,255  -  (354)  (6,608) 
อ่ืนๆ      (486)  (738)  -  (17)  (1,241) 
รวม  (825,938)  43,518  25,238  (371)  (757,553) 
           

สุทธ ิ  (737,113)  71,862  25,238  (3,757)  (643,770) 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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  งบกำรเงินรวม 
  

  
บนัทึกเป็น(รายจ่าย) /  

รายไดใ้น     

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 
 
 

ณ วันที่ 
1 มกรำคม     ก าไรหรือขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ผลต่างของอตัรา
แลกเปลี่ยนจากการ 
แปลงค่างบการเงิน  

ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

  (พันบาท) 

2564           

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี           
ลูกหน้ีการคา้  -  5,077  -  253  5,330 
อาคารและอุปกรณ์  59,514              (3,034)  -  -  56,480 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

 
2,529  1,115  (384)  -  3,260 

อ่ืนๆ  9,489  14,027  -  239  23,755 
รวม  71,532  17,185  (384)  492  88,825 
           

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี           
ท่ีดิน   (7,809)  -  -  -  (7,809) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  (776,085)  11,871  -  (26,920)  (791,134) 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  (27,576)  1,650  -  (583)  (26,509) 
อ่ืนๆ             -  (462)  -  (24)  (486) 
รวม  (811,470)  13,059  -  (27,527)  (825,938) 

           
สุทธ ิ  (739,938)  30,244  (384)  (27,035)  (737,113) 

 
  

  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 
 

ณ วันที ่
1 มกรำคม     

ก าไรหรือ
ขาดทนุ  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

 ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

  (พันบาท) 
2565   

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี         
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์
พนกังาน 

 
3,063  967  -  4,030 

อื่นๆ  9,489  (3,067)  -  6,422 
รวม  12,552  (2,100)  -  10,452 
         



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 
 

ณ วันที ่
1 มกรำคม     

ก าไรหรือ
ขาดทนุ  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

 ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

  (พันบาท) 
2565   

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  (19,066)  19,066  -  - 
อื่นๆ  -  (739)  -  (739) 
รวม  (19,066)         18,327  -  (739) 
         

สุทธ ิ  (6,514)  16,227  -  9,713 

 
2564   

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี         
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์
พนกังาน 

 
 2,155  988  (80)  3,063 

อื่นๆ  9,489  -  -  9,489 

รวม  11,644  988  (80)  12,552 
         

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  (23,393)  4,327  -  (19,066) 
         

สุทธ ิ  (11,749)  5,315  (80)  (6,514) 

 
  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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22 ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัท 2,630,064  2,010,821  2,645,474  2,052,268 

        
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,894,012  2,640,378  2,894,012  2,640,378 
ผลกระทบจากหุ้นท่ีออกให้ตามสิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิ 3,265 

 
65,991 

 
3,265 

 
65,991 

จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธถีัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกั  
(ขั้นพื้นฐำน) 2,897,277 

 
2,706,369  2,897,277  2,706,369 

        

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) 0.91  0.74  0.91  0.76 

 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท/พันหุ้น) 

ก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญของ
บริษัท (ขั้นพืน้ฐำน) 2,630,064  2,010,821  2,645,474  2,052,268 

        
จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  
    (ขั้นพ้ืนฐาน) 2,897,277 

 
2,706,369 

 
2,897,277 

 
2,706,369 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุ้น 33,243  44,878  33,243  44,878 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธถีัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกั (ปรับลด) 2,930,520  2,751,247  2,930,520  2,751,247 

        

ก ำไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.90  0.73  0.90  0.75 

  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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23 เงินปันผล 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัรา 
เงินปันผลต่อหุ้น 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
2565      
เงินปันผลระหว่างกาล ปี 2565 16 สิงหาคม 2565 9 กนัยายน 2565 0.20  579.18 
เงินปันผลประจ าปี 2564 - สุทธิจาก 
เงินปันผลระหว่างกาล 

 
7 เมษายน 2565 

 
22 เมษายน 2565 

 
0.17 

  
491.99 

เงินปันผลท่ีจ่ำย   0.37  1,071.17 

      

2564      
เงินปันผลระหว่างกาล ปี 2564 24 สิงหาคม 2564 17 กนัยายน 2564 0.16  433.96 
เงินปันผลประจ าปี 2563 - สุทธิจาก 
เงินปันผลระหว่างกาล 

 
7 เมษายน 2564 

 
21 เมษายน 2564 

 
0.17 

  
448.85 

เงินปันผลท่ีจ่ำย   0.33  882.81 

 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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24 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการ
แสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล  
 

  งบกำรเงินรวม 

  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

 
 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 หมายเหต ุ

 
เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการป้องกนั 
ความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดั

จ าหน่าย   รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 
เงินลงทุนในหุ้นกูแ้ปลงสภาพและตราสารทุน  -  780,292  -  780,292  -  -  780,292  780,292 
เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

 
4 

 
- 

  
- 

  
1,729,379 

  
1,729,379 

  
- 

  
1,052,512 

  
- 

  
1,052,512 

สินทรัพยท์างการเงินอื่น                 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  3,695  -  -  3,695  -  3,695  -  3,695 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  16,023  -  -  16,023  -  16,023  -  16,023 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ  19,718  780,292  1,729,379  2,529,389         



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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  งบกำรเงินรวม 

  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

 หมายเหต ุ

 
เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการป้องกนั 
ความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดั

จ าหน่าย   รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

หนี้สินทางการเงิน                 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  
    (ส่วนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี) 

  
- 

  
    - 

 
(2,835,154)  (2,835,154)  

 
- (3,172,153)  

 
-  (3,172,153) 

หุ้นกู ้ 13 -     -  (11,984,676)  (11,984,676)  - (10,214,322)  -  (10,214,322) 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน                 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  -  (1,969)  -  (1,969)  -  (1,969)  -  (1,969) 
สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน  (1,185)  -  -  (1,185)  -  (1,185)  -  (1,185) 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  (19,777)  -  -  (19,777)  -  (19,777)  -  (19,777) 

รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  (20,962)  (1,969)  (14,819,830)  (14,842,761)         

 
  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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  งบกำรเงินรวม 

  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

 หมายเหต ุ

 
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 ธันวาคม 2564                 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 
เงินลงทุนในหุ้นกูแ้ปลงสภาพและตราสารทุน  -  780,292  -  780,292  -  -  780,292  780,292 
เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

 
4 

 
- 

  
- 

  
428,478 

  
428,478 

  
- 

  
439,549 

  
- 

  
439,549 

สินทรัพยท์างการเงินอื่น                 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  68,217  -  -  68,217  -  68,217  -  68,217 
สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน  15,967  -  -  15,967  -  15,967  -  15,967 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ  84,184  780,292  428,478  1,292,954         

 
 
 
 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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  งบกำรเงินรวม 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

 หมายเหต ุ

 
เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการป้องกนั
ความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดั

จ าหน่าย   รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

หนี้สินทางการเงิน                 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  
    (ส่วนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี) 

 
- 

 
- 

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

หุ้นกู ้ 13 -  -       (11,984,575)  (11,984,575)  -  (11,109,552)  -  (11,109,552) 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน                 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  (31,569)  -  -  (31,569)  -  (31,569)  -  (31,569) 

รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  (31,569)  -  (12,933,380)  (12,964,949)         

 
  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

  มูลค่ำตำมบญัชี  มูลค่ำยุติธรรม 

 หมายเหตุ 

 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การป้องกนัความ

เส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินที่
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นก าไรหรือ
ขาดทุน 

 
เคร่ืองมือทางการเงินที่
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

ตดัจ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565                 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 

เงินลงทุนในหุ้นกูแ้ปลงสภาพและตราสารทุน  -  780,292  -  780,292  -  -  780,292  780,292 
เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

 
4 - 

 
- 

 
11,240,640  11,240,640  -  11,304,749  - 

 
11,304,749 

สินทรัพยท์างการเงินอื่น                 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  3,695  -  -  3,695  -  3,695  -  3,695 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  10,984  -  -  10,984  -  10,984  -  10,984 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  14,679  780,292  11,240,640  12,035,611         

                 
หนี้สินทางการเงิน                 
หุ้นกู ้ 13 -  -  (11,984,676)  (11,984,676)  -  (10,214,322)  -  (10,214,322) 
หน้ีสินทางการเงินอื่น                 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  (12,879)  -  -  (12,879)  -  (12,879)  -  (12,879) 

รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  (12,879)  -  (11,984,676)  (11,997,555)         
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

 หมายเหต ุ

 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การป้องกนั
ความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดั

จ าหน่าย   รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564                 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 

เงินลงทุนในหุ้นกูแ้ปลงสภาพและ 
ตราสารทุน 

  
- 

  
780,292 

  
- 

  
780,292 

  
- 

  
- 

  
780,292 

  
780,292 

เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

 
4 - 

 
- 

 
12,220,310  12,220,310  -  12,587,682  - 

 
12,587,682 

สินทรัพยท์างการเงินอื่น                 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  68,217  -  -  68,217  -  68,217  -  68,217 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ  68,217  780,292  12,220,310  13,068,819         

                 
หนี้สินทางการเงิน                 
หุ้นกู ้ 13 -    -       (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 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
สัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้/สัญญา
แลกเปล่ียนสกุลเงิน 

 มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงราคาซ้ือขายสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า/สัญญา
แลกเปล่ียนสกุลเงิน ณ วนัท่ีรายงาน และมูลค่าปัจจุบนัค านวณโดยอา้งอิงจากเส้น
อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์มีสินเช่ือคุณภาพดีในสกุลเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  

สัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ีย 

 Swap model มูลค่ายุติธรรมค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตโดยใชเ้ส้นอตัราผลตอบแทนท่ีสังเกตได ้

เงินลงทุนในหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
และตราสารทุน 

 ใชร้าคาทุนเป็นมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ เน่ืองจากการด าเนินงานของกิจการผูถู้ก
ลงทุนอยูใ่นระยะเร่ิมตน้และไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญันบัแต่วนัท่ีลงทุน 

 
มูลค่ายติุธรรมของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดยใชวิ้ธีคิดลดกระแสเงินสด 
 

(ข) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง  
 

คณะกรรมการของบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความเส่ียงของกลุ่ม
บริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันาและติดตามนโยบายการ
บริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานการด าเนินการดงักล่าวต่อคณะกรรมการของ
บริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
 
นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัจดัท าขึ้นเพ่ือระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญเพ่ือก าหนดระดบั
ความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได ้นโยบายและระบบการบริหารความ
เส่ียงไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษทั กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัให้มีการ
ฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพ่ือให้พนกังานทั้งหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัก ากบัดูแลว่าผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการบริหารความ
เส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษัทเผชิญอยู่ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัก ากบัดูแลโดยผา่นทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในท าหน้าท่ีในการทบทวน
การควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอและจะรายงานผลท่ีไดต้่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
(ข.1) ความเส่ียงด้านเครดิต 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตามเคร่ืองมือ
ทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีการคา้ 

 
(ข.1.1)  ลูกหน้ีการคา้ 

 
ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละราย อย่างไรก็ตาม 
ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอื่นๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงของ
การผิดนดัช าระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้ด าเนินธุรกิจอยู ่รายละเอียดการกระจุกตวัของ
รายไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 17 
 
กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้อย่างสม ่าเสมอ กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณโดยพิจารณาจาก
อายุหน้ีคงคา้งนับจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับลูกหน้ีแต่ละราย และสะทอ้นผลแตกต่างระหว่างสภาวะ
เศรษฐกิจในอดีตท่ีผา่นมา สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัที่มีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอด
อายท่ีุคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 6 
 

(ข.1.2)  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนัธ์ 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรัพยอ์นุพนัธ์  ถูก
จ ากดัเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคาร ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า 

 
(ข.1.3)  การค ้าประกนั 

 
กลุ่มบริษทัมีนโยบายให้การค ้าประกนัทางการเงินแก่หน้ีสินของบริษทัย่อยเท่านั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 
กลุ่มบริษทัออกหนงัสือค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารส าหรับบริษทัยอ่ย 2 แห่ง (ดูหมายเหตุขอ้ 4) 

  



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
 

91 

(ข.2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
 

กลุ่มบริษทัก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีผูบ้ริหาร
พิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพื่อใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและลดผลกระทบจากความผนัผวนใน
กระแสเงินสด  

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน โดยแสดง
จ านวนเงินเป็นจ านวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดค้ิดลด รวมดอกเบ้ียตามสัญญา และไม่รวมผลกระทบหากหกักลบตามสัญญา 

  
 งบกำรเงินรวม   
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 

หมายเหตุ 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกว่า 
 มากกว่า 1 ปี แต่

ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 
  (พันบาท) 
2565           

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 14 701,460  701,423      -      -  701,423 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 13 12,434,121  2,551,728  3,280,563  7,362,739  13,195,030 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  810,606  56,739  229,730  741,676  1,028,145 
หุ้นกู ้ 13 11,984,676         -  3,000,000  9,000,000  12,000,000 
  25,930,863  3,309,890  6,510,293  17,104,415  26,924,598 

           

หนี้สินทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์           
สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย           
- กระแสเงินสดออก       (19,777)  (12,621)  (340,748)  (18,519)  (371,888) 
- กระแสเงินสดเขา้         -  8,709  323,667  19,688  352,064 

  (19,777)  (3,912)  (17,081)  1,169  (19,824) 

           
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ           
- กระแสเงินสดออก       (1,185)  (12,884)  (44,908)  (83,267)  (141,059) 
- กระแสเงินสดเขา้         -  12,776  43,890  79,342  136,008 

  (1,185)  (108)  (1,018)  (3,925)  (5,051) 

           
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้           
- กระแสเงินสดออก       (1,969)  (2,386,344)      -      -  (2,386,344) 
- กระแสเงินสดเขา้         -  2,384,375      -      -  2,384,375 

  (1,969)  (1,969)      -      -  (1,969) 
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 งบกำรเงินรวม   
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 

หมายเหตุ 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกว่า 
 มากกว่า 1 ปี แต่

ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 
  (พันบาท) 
2564           

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 14 887,863  887,863         -  -  887,863 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย**  150,000  150,000         -  -  150,000 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 13 17,116,041  3,544,480  8,016,968  5,642,587  17,204,035 
เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 13 17,237  17,237         -  -  17,237 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  437,589  37,959  127,368  378,280  543,607 
หุ้นกู ้ 13 11,984,575             -  3,000,000  9,000,000  12,000,000 
  30,593,305  4,637,539  11,144,336  15,020,867  30,802,742 

           

หนี้สินทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์           
สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย            
- กระแสเงินสดออก  (31,569)  (22,115)  (67,181)  (35,981)  (125,277) 
- กระแสเงินสดเขา้          -  14,556  44,106  23,353  82,015 

  (31,569)  (7,559)  (23,075)  (12,628)  (43,262) 

 

** ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายจ านวน 150 ลา้นบาท เป็นส่วนหน่ึงของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้จากการลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยซ่ึงมีขนาดก าลงัการผลิตตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ารวม 20 เมกะ
วตัต์ ของกลุ่มบริษทั อาร์พีวี พลงังาน จ ากดั (“RPV”) ในเดือนสิงหาคม 2563 โดยกลุ่มบริษทัไดจ้่ายส่ิงตอบแทนท่ีคาด
ว่าจะตอ้งจ่ายดงักล่าวในระหว่างปี 2565 เรียบร้อยแลว้  
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 งบกำรเฉพำะกิจกำร  
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 

หมายเหตุ 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกว่า 
 มากกว่า 1 ปี แต่

ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 
  (พันบาท) 
2565           

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 14 220,941  220,904          -          -  220,904 
เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 13 249,000  249,000          -          -  249,000 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 13 4,568,131  1,887,298  1,968,541  723,325  4,579,164 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  173,526  17,348  65,999  137,731  221,078   
หุ้นกู ้ 13 11,984,676          -  3,000,000  9,000,000  12,000,000 
  17,196,274  2,374,550  5,034,540  9,861,056  17,270,146 

           
หนี้สินทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์           
สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย            
- กระแสเงินสดออก       (12,879)              -  (302,370)          -  (302,370) 
- กระแสเงินสดเขา้          -          -  289,196          -  289,196 

      (12,879)          -  (13,174)          -  (13,174) 

           
2564           

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 14 201,494  201,494  -  -  201,494 
เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 13 249,000             -  249,000  -  249,000 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 13 9,651,497  2,925,870  5,649,184  1,102,797  9,677,851 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  178,923  13,641  62,449  166,963  243,053 
หุ้นกู ้ 13 11,984,575           -  3,000,000  9,000,000  12,000,000 
  22,265,489  3,141,005  8,960,633   10,269,760  22,371,398 

 
กระแสเงินสดเขา้และกระแสเงินสดออกซ่ึงเปิดเผยไวใ้นตารางดา้นบนเป็นกระแสเงินสดตามสัญญาท่ีไม่มีการคิดลดซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์ท่ีถือไวเ้พ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารความเส่ียง ซ่ึงโดยปกติจะไม่มีการปิด
สัญญาดงักล่าวก่อนการครบก าหนดของสัญญา การเปิดเผยแสดงให้เห็นจ านวนเงินของกระแสเงินสดสุทธิส าหรับอนุพนัธ์
ท่ีช าระดว้ยเงินสดสุทธิและจ านวนเงินของกระแสเงินสดเขา้และออกขั้นตน้ของอนุพนัธ์ ซ่ึงช าระเป็นเงินสดดว้ยจ านวน
ขั้นตน้พร้อมกนั  
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(ข.3) ความเส่ียงด้านตลาด 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีความผนัผวนอนั
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด ความเส่ียงดา้นตลาดมีดงัน้ี 
 
การบริหารการปฏิรูปอัตราดอกเบีย้อ้างอิง 
 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (คณะกรรมการ) ได้ติดตามและดูแลการเปล่ียนแปลงไปใช้อตัราดอกเบ้ียอ้างอิง
ทางเลือกของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการประเมินว่ากระแสเงินสดของสัญญาท่ีมีอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงจ าเป็นตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลงเน่ืองจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงหรือไม่ และจะส่ือสารเร่ืองของการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงกบั
คู่สัญญาอยา่งไร  
 
ความเส่ียงหลกัจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 อา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ีย 
LIBOR และ THBFIX กลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงเง่ือนไขในสัญญาเก่ียวกบัความเส่ียงในอตัราดอกเบ้ีย
อา้งอิง LIBOR ทั้งหมดมาใชอ้ตัราดอกเบ้ีย SOFR ส าหรับความเส่ียงของอตัราดอกเบ้ีย THBFIX นั้น กลุ่มบริษทัไดน้ า
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงอ่ืนมาใชก้บัเคร่ืองมือต่าง ๆ ทั้งหมด ซ่ึงขอ้ก าหนดเหล่าน้ีจะเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย
จาก THBFIX เป็นอตัราดอกเบ้ีย Fallback THBFIX โดยอตัโนมติัเม่ือยติุการประกาศ THBFIX 
 
กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารความเส่ียงซ่ึงก าหนดเป็นความสัมพนัธ์ของ
การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียน้ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตัวท่ีอา้งอิงกับอตัรา
ดอกเบ้ีย THBFIX  

 
กลุ่มบริษทัเปล่ียนแทนอตัราดอกเบ้ีย THBFIX ส าหรับอนุพนัธ์อตัราดอกเบ้ียท่ีใช้ในความสัมพนัธ์ของการป้องกัน
ความเส่ียงในกระแสเงินสดกบัอตัราดอกเบ้ีย Fallback THBFIX ส าหรับอนุพนัธ์อตัราดอกเบ้ียซ่ึงมีความเท่าเทียมกนัใน
เชิงเศรษฐกิจภายในส้ินปี 2565 

 
กลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของการเปล่ียนแปลงจากอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงเป็นอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงใหม่โดยท าการ
สอบทานจ านวนเงินทั้งหมดของสัญญาท่ียงัไม่ไดเ้ปล่ียนไปใช้อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงอื่นและจ านวนเงินของสัญญาท่ีมี
การรวมขอ้ก าหนดเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงทดแทนอยา่งเหมาะสมแลว้ 
  
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงจ านวนเงินทั้งหมดของเคร่ืองมือทางการเงินท่ียงัไม่ไดเ้ปล่ียนไปใช้อตัราดอกเบ้ียอ้างอิงอ่ืน 
จ านวนเงินของหน้ีสินทางการเงินแสดงดว้ยมูลค่าตามบญัชี และอนุพนัธ์แสดงดว้ยจ านวนเงินตามสัญญา  
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ส าคัญตามสัญญาเดิม LIBOR  THBFIX  LIBOR  THBFIX 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  
สินทรัพยอ์นุพนัธ ์       -  187,365  -        - 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 4,018,367  386,449  -  386,449 

 
(ข.3.1) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ ขาย การให้กูยื้มและการกูยื้มเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ  
 
กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อธุรกรรมท่ีมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงเกิดจากการไม่สามารถจบัคู่กนัได้
ระหว่างอตัราแลกเปล่ียนในการซ้ือ ขาย การให้กูยื้มและการกูยื้มเงินซ่ึงก าหนดและเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัเป็นสกุลเงินบาท สกุลเงินท่ีใช้ใน
ธุรกรรมเหล่าน้ีโดยหลกัเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และสกุลเงินเยน  
 
กลุ่มบริษทัใช้สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงในสินทรัพยห์รือหน้ีสินทาง
การเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีครบก าหนดช าระน้อยกว่า 1 ปี สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวขอ้งกบัเงินกูย้ืมในสกุลเงินตราต่างประเทศ สัญญาน้ีมีการก าหนดให้เป็นการป้องกนัความ
เส่ียงในกระแสเงินสด นโยบายของกลุ่มบริษทัก าหนดให้ระยะเวลาของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้สอดคลอ้งกบัรายการท่ีตอ้งการป้องกนัความเส่ียง 
 
กลุ่มบริษทัใชสั้ญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงในหน้ีสินทางการเงินในสกุล
เงินตราต่างประเทศ สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินใน
สกุลเงินตราต่างประเทศ สัญญาน้ีก าหนดให้เป็นการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาการมีอยูข่องความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงและ
รายการท่ีตอ้งการป้องกนัความเส่ียงโดยใชส้กุลเงิน จ านวนเงินและระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสด กลุ่ม
บริษทัประเมินว่าอนุพนัธ์ท่ีก าหนดในแต่ละความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงจะมีประสิทธิผลในการหกั
กลบการเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดของรายการท่ีตอ้งการป้องกนัความเส่ียงโดยใชวิ้ธีการอนุพนัธ์เสมือน 
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 งบกำรเงินรวม  
2565  2564 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 
เงินเยน 

 เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

  
เงินกีบ 

  
รวม 

  
เงินเยน 

 เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

  
เงินกีบ 

  
รวม 

 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 40,446  653,889  36,277  730,612  20,530  1,017,679  51,678  1,089,887 
ลูกหน้ีอื่น -  -  -       -  -  795  241  1,036 
เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -       -  -  103,602  -  103,602 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น (5,960)  (10,446)  (15,934)  (32,340)  (2,323)  (1,723)  (5,060)  (9,106) 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (4,375,127)  (135,983)  -  (4,511,110)  (4,966,399)  (2,680,069)  -  (7,646,468) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  -  (603)  (603)  -  -  (1,156)  (1,156) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะ    
กำรเงินที่มีควำมเส่ียง             (4,340,641) 

 
507,460 

 
19,740 

 
(3,813,441) 

 
(4,948,192) 

 
(1,559,716) 

 
45,703 

 
(6,462,205) 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินที่ใช ้
    ในการป้องกนัความเส่ียงของ 
    เงินลงทุนสุทธิ 590,840 

 

- 

 

- 

 

590,840 

 

1,017,237 

 

- 

 

- 

 

1,017,237 
สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน -  135,983  -  135,983  -  270,293  -  270,293 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ (3,749,801)  643,443  19,740  (3,086,618)  (3,930,955)  (1,289,423)  45,703  (5,174,675) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
2565  2564 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 
เงินเยน 

 เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

  
รวม 

  
เงินเยน 

 เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

  
รวม 

 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 40,446  4,156  44,602  20,530  1,008,947  1,029,477 
ลูกหน้ีการคา้ -  1,285    1,285  -  -  - 
ลูกหน้ีอ่ืน 58,875  70,515  129,390  643,748  234,063  877,811 
เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,812,874  125,672  8,938,546  8,014,713  992,571  9,007,284 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (5,960)  (10,446)  (16,406)  (2,323)  (1,744)  (4,067) 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (4,375,127)     -  (4,375,127)  (4,966,399)  (2,393,700)  (7,360,099) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
    ที่มีควำมเส่ียง             4,531,108 

 
191,182 

 
4,722,290 

 
3,710,269 

 
(159,863) 

 
3,550,406 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินท่ีใช ้
    ในการป้องกนัความเส่ียงของ 
    เงินลงทุนสุทธิ 590,840 

 

- 

 

590,840 

 

1,017,237 

 

- 

 

1,017,237 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  (2,087,312)  -   (2,087,312)  (2,906,390)  -  (2,906,390) 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ 3,034,636  191,182  3,225,818  1,821,116  (159,863)  1,661,253 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
 
การแข็งค่า (การอ่อนค่า) ท่ีเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผลของเงินบาทท่ีมีต่อสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ี
รายงานส่งผลกระทบต่อการวดัมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยตั้งอยู่บนขอ้
สมมติท่ีว่าตวัแปรอ่ืนโดยเฉพาะอตัราดอกเบ้ียเป็นอตัราคงท่ี  
 
ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน อตัราการ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ก่อนภาษ ี เปล่ียนแปลง การแขง็ค่า  การอ่อนค่า  การแขง็ค่า  การอ่อนค่า 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 

2565         
เงินเยน 2 (102,439)  102,439  (102,439)  102,439 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  3 82,713  (82,713)  5,735  (5,735) 
         
2564         
เงินเยน 2 (94,550)  94,550  (94,550)  94,550 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  3 41,520  (41,520)  4,796  (4,796) 
 

(ข.3.2) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย  
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียตลาดซ่ึงส่ง 
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินส่วนใหญ่
มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั กลุ่มบริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวดว้ยการท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพ่ือจดัการ
ฐานะเปิดต่อความผนัผวนในอตัราดอกเบ้ียส าหรับเงินกูยื้มบางรายการ 
 
กลุ่มบริษทัน านโยบายป้องกนัความเส่ียงมาถือปฏิบติัเพ่ือให้มัน่ใจว่าฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียอยู่
ในระดบัท่ีเหมาะสม ซ่ึงบางส่วนเป็นการท าสัญญาอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและการกูยื้มเงินบางส่วนมีอตัราดอกเบ้ีย
ลอยตวัและใชสั้ญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเพ่ือป้องกนัความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดท่ีเกิด
จากการเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ีย  
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาความสัมพนัธ์ท่ีมีอยู่ระหว่างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการป้องกนัความเส่ียงและรายการท่ีป้องกนั
ความเส่ียงโดยพิจารณาจากอตัราดอกเบ้ียท่ีอา้งอิง แนวโน้ม วนัท่ีก าหนดราคาใหม่และวนัท่ีครบก าหนด และ
จ านวนเงินตามสัญญาหรือราคาตามมูลค่าท่ีตราไว ้ 
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
 

99 

กลุ่มบริษทัประเมินว่าอนุพนัธ์ท่ีก าหนดในความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงคาดว่าจะมีประสิทธิผลในการ
หักกลบการเปล่ียนแปลงในกระแสเงินของรายการท่ีตอ้งการป้องกนัความเส่ียงหรือไม่ โดยใช้วิธี การอนุพนัธ์
เสมือน 
 
ความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว ความไม่มีประสิทธิผลส่วนใหญ่เกิดจาก  
- ผลกระทบจากความเส่ียงด้านเครดิตของคู่สัญญาและของกลุ่มบริษทัท่ีมีต่อมูลค่ายุติธรรมของสัญญา

แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียซ่ึงไม่สะทอ้นในการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของกระแสเงินสดท่ีป้องกนัความ
เส่ียงซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย และ 

- ความแตกต่างของวนัท่ีก าหนดราคาใหม่ระหว่างสัญญาแลกเปล่ียนและการกูย้ืม 
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
เคร่ืองมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร        
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (9,598,967)  (16,167,237)  (4,568,132)  (9,651,497) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง (9,598,967)  (16,167,237)  (4,568,132)  (9,651,497) 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 639,005  740,426  -  - 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ (8,959,962)  (15,426,811)  (4,568,132)  (9,651,497) 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในมลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือท่ีมีอัตราดอกเบีย้คงท่ี 

 
กลุ่มบริษทัไม่บนัทึกสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษทัไม่มีการก าหนดอนุพนัธ์ (สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การป้องกันความเส่ียงตามการบญัชีการป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม ดังนั้น การเปล่ียนแปลงในอตัรา
ดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีรายงานไม่ส่งผลต่อก าไรหรือขาดทุน  

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกระแสเงินสดของเคร่ืองมือท่ีมีอัตราดอกเบีย้ผนัแปร 
 
การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีร้อยละ 0.25 ซ่ึงเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยตั้งอยูบ่นขอ้
สมมติท่ีว่าตวัแปรอื่นโดยเฉพาะอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีค่าคงท่ี  
 



บริษัท บีซีพจีี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 
ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนก่อนภาษี 

อตัราดอกเบ้ีย
เพ่ิมขึ้น  

ร้อยละ 0.25 

 อตัราดอกเบ้ีย
ลดลง  

ร้อยละ 0.25 

 อตัราดอกเบ้ีย
เพ่ิมขึ้น  

ร้อยละ 0.25 

 อตัราดอกเบ้ีย
ลดลง 

ร้อยละ 0.25 

 (พันบาท) 
2565        
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปร (32,568)  32,568  (21,448)  21,448 
        
2564        
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปร (38,768)  38,768  (18,461)  18,461 

 
(ค) การป้องกันความเส่ียง  

 
(ค.1)   การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัถือเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงในอตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย  

 
  
 
 
 

 
  

 งบกำรเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564 

 การครบก าหนด  การครบก าหนด 

 
 

ภายใน 1 ปี
หรือนอ้ยกว่า 

 มากกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี 

 ภายใน 1 ปี
หรือนอ้ยกว่า 

 มากกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี 

 (พันบาท) 
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน            
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา 
   ต่างประเทศ  

           

ความเส่ียงสุทธิ 15,027  62,009  75,045  47,316  121,424  123,949 
อัตราสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศโดยเฉลี่ยของเงิน
บาทต่อเงินเหรียสหรัฐอเมริกา 

 
 

31.07 

  
 

31.07 

  
 

31.07 

  
 

29.51 

  
 

29.94 

  
 

30.42 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564 

 การครบก าหนด  การครบก าหนด 

 
 

ภายใน 1 ปี
หรือนอ้ยกว่า 

 มากกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี 

 ภายใน 1 ปี
หรือนอ้ยกว่า 

 มากกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี 

 (พันบาท) 
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน            
สัญญาซ้ือขายเงินตรา 
   ต่างประเทศล่วงหน้า  

           

ความเส่ียงสุทธิ 2,087,312  -  -  2,906,390  -  - 
อตัราสัญญาซ้ือขายเงินตรา  
   ต่างประเทศล่วงหนา้โดยเฉลี่ย  
   ของเงินบาทต่อเงินเยน 

 
 

0.2635 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

0.2986 

  
 

- 

  
 

- 
            

            
            
            
            

 งบกำรเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564 

 การครบก าหนด  การครบก าหนด 

 
 

ภายใน 1 ปี
หรือนอ้ยกว่า 

 มากกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี 

 ภายใน 1 ปี
หรือนอ้ยกว่า 

 มากกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี 

 (พันบาท) 
สัญญาซ้ือขายเงินตรา 
   ต่างประเทศล่วงหน้า  

           

ความเส่ียงสุทธิ 4,506,680  -  -  2,906,390  -  - 
อตัราสัญญาซ้ือขายเงินตรา  
   ต่างประเทศล่วงหนา้โดยเฉลี่ย  
   ของเงินบาทต่อเงินเหรียญ 
   สหรัฐอเมริกา 

 
 
 

34.06 

  
 
 

- 

  
 
 
- 

  
 
 

- 

  
 
 
- 

  
 
 
- 

อตัราสัญญาซ้ือขายเงินตรา  
   ต่างประเทศล่วงหนา้โดยเฉลี่ย  
   ของเงินบาทต่อเงินเยน 

 
 

0.2635 

  
 

- 

  
 
- 

  
 

0.2986 

  
 
- 

  
 
- 

            

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย            
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้            
ความเส่ียงสุทธิ 14,459  41,240  16,349  14,556  44,106  23,353 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเฉลี่ย (ร้อยละ) 3.14  3.13  3.06  3.13  3.12  3.06 
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จ านวนเงิน ณ วนัท่ีรายงานซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีก าหนดให้เป็นรายการท่ีตอ้งการป้องกนัความเส่ียง 

 
   งบกำรเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

การเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่าท่ีใชใ้นการ
ค านวณการป้องกนั
ความเส่ียงส่วนท่ี
ไม่มีประสิทธิผล  

ส ารองส าหรับ 
การป้องกนัความ 
เส่ียงในกระแส 

เงินสด  

 จ านวนเงินท่ียงัคงเหลือในส ารอง
ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงใน
กระแสเงินสดจากความสัมพนัธ์
ในการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงไม่ได้
น าการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมา 

ถือปฏิบติัอีกต่อไป 
 (พันบาท)  
2565      

ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน      
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ -  (3,928)  - 
      

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย      
เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปร -  29,709  - 

 

2564      

ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน      
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ -  (305)  - 
      

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย      
เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปร -  71,783  - 

  
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

การเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่าท่ีใชใ้นการ
ค านวณการป้องกนั
ความเส่ียงส่วนท่ี 
ไม่มีประสิทธิผล  

ส ารองส าหรับการ
ป้องกนัความเส่ียง
ในกระแสเงินสด  

 จ านวนเงินท่ียงัคงเหลือในส ารอง
ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงใน
กระแสเงินสดจากความสัมพนัธ์ 
ในการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงไม่ได้
น าการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมา 

ถือปฏิบติัอีกต่อไป 
 (พันบาท) 
2564      

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย      
เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปร -  57,482  - 
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จ านวนเงินซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงและความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนั  
ความเส่ียง  
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม        
สัญญาแลกเปลี่ยนสกลุเงิน - จ านวนเงินตามสัญญา 135,983  270,293  -  - 
มูลค่าตามบญัชีท่ีรวมอยูใ่น        

- สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน   (108)  3,221  -  - 

- สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,077)  12,746  -  - 

        
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - จ านวนเงิน

ตามสัญญา 
 

4,506,680 
  

2,906,390 
  

2,087,312 
  

2,906,390 
มูลค่าตามบญัชีท่ีรวมอยูใ่น        

- สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 3,695  68,217  3,695  68,217 

- หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน (1,969)  -  -  - 

        
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม         
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        

- การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ป้องกนัความเส่ียง 

 
(3,928) 

  
(305) 

  
- 

 
 

 
- 

        
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม        
สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย - จ านวนเงินตามสัญญา 72,048  82,015  -   - 
มูลค่าตามบญัชีท่ีรวมอยูใ่น        

- สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 499  -  -  - 

- สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,540  -  -  - 

- หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน (629)  (2,574)  -  - 

- หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (6,270)  (28,996)  -  - 

        

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        

- การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ป้องกนัความเส่ียง 

 
29,709 

  
71,784 

  
- 

  
57,482 
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ตารางดา้นล่างแสดงการกระทบยอดส่วนประกอบของผูถื้อหุ้นตามประเภทความเส่ียงและวิเคราะห์รายการก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสุทธิจากภาษีจากการบญัชีป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด  
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม (42,566)  (114,045)  -  (57,482) 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม         
 ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน         

- เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (3,928)  (305)  -  - 
 ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย         

- เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 29,709  71,784  -  57,482 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม (16,785)  (42,566)  -  - 

 

(ค.2)   การป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิ  
 

ความเส่ียงในสกุลเงินต่างประเทศเกิดจากเงินลงทุนสุทธิในบริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่ นของกลุ่มบริษทัซ่ึง มีเงินเยน
เป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน ความเส่ียงเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนทนัทีระหว่างเงินเยนและเงิน
บาทซ่ึงเป็นสาเหตุของการเปล่ียนแปลงในจ านวนของเงินลงทุนสุทธิ 
 
ความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิท่ีไดรั้บการป้องกนัคือความเส่ียงของการอ่อนค่าในเงินเยนท่ีมีต่อเงินบาท ซ่ึงจะท าให้
เกิดการลดลงในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนสุทธิในบริษทัยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่ นของกลุ่มบริษทั  
 
เงินลงทุนสุทธิในบริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่ นของกลุ่มบริษทัไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงโดยใชเ้งินกูย้ืมจากสถาบนั
การเงินในสกุลเงินเยน ซ่ึงช่วยลดความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงเกิดจากสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย เงินกูย้ืมถูก
ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงส าหรับการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนสุทธิซ่ึงเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนในเงินบาทต่อเยน 
 
เพื่อประเมินความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียง กลุ่มบริษทัพิจารณาความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่าง
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงและรายการท่ีตอ้งการป้องกนัความเส่ียงดว้ยการเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลง
ในมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนทนัทีกบัการเปล่ียนแปลงของเงิน
ลงทุนในหน่วยงานต่างประเทศท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนทนัที  (วิธีหักกลบ) นโยบายของกลุ่ม
บริษทัก าหนดให้ป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิเฉพาะส่วนท่ีเท่ากบัเงินตน้ของหน้ีสิน 
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จ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีก าหนดให้เป็นรายการท่ีตอ้งการป้องกนัความเส่ียง  
 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 

การเปล่ียนแปลงใน
มูลค่าท่ีใชใ้นการ
ค านวณส่วนท่ี 

ไม่มีประสิทธิผลใน
การป้องกนัความเส่ียง 

ส ารองการแปลง
ค่าในเงินตรา
ต่างประเทศ 

 จ านวนเงินท่ียงัคงเหลือในส ารองการแปลง
ค่าในเงินตราต่างประเทศจากความสัมพนัธ์

ในการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงไม่ไดน้ า 
การบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาถือปฏิบติัอีก

ต่อไป 
 (พันบาท) 
2565    
เงินลงทุนสุทธิท่ีเป็นเงินเยน - 106,408 - 
    
2564    
เงินลงทุนสุทธิท่ีเป็นเงินเยน 594 (451) - 
 
จ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง  
 
ความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิ  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2565  2564 

  (พันบาท) 
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - หน้ีสิน (เงินเยน) - จ านวนเงินตาม
สัญญา 

  
590,840 

  
1,017,237 

มูลค่ำตำมบัญชีท่ีรวมอยู่ในเงินกู้ยืม  590,840  1,017,237 

     
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม      
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
- การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง  106,408  (451) 
     
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     
- การเปล่ียนแปลงในมูลค่าท่ีใชใ้นการค านวณส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผล

ในการป้องกนัความเส่ียง 
  

- 
  

594 
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25 กำรบริหำรจัดกำรทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ีและตลาด 
และก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสม ่าเสมอ
โดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจ้าของ อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่าย 
เงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญั 

 
26 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรท่ีไม่เกี่ยวข้องกนั 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
อาคาร อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 2,384,494  942,813  1,812  1,582 
อื่น ๆ 25,054  3,503  5,179  1,597 
รวม 2,409,548  946,316  6,991  3,179 

        
ภาระผูกพนัอื่น ๆ        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 1,672,590  78,157  61,157  61,157 
รวม 1,672,590  78,157  61,157  61,157 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนและภาระผูกพนัอื่นๆ ของกลุ่มบริษทัท่ีเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่เกิดจาก
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไตห้วนั 

 
27 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน 
 

เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั PetroWind Energy Inc. (“PWEI”) ซ่ึงเป็นการร่วมคา้
ของบริษทั BCPG Wind Cooperatief U.A. (“BCPGW”) มีมติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 156 ลา้นเปโซฟิลิปปินส์ จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  1 ,900 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน  2 ,056 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ 
บริษทั PWEI ไดมี้การเรียกช าระค่าหุ้นจ านวน 9.75 ลา้นเปโซฟิลิปปินส์ เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2566 บริษทั BCPGW ได้
ช าระค่าหุ้นร้อยละ 40 ของจ านวนดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน  3.90 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ 
(ประมาณ 2.45 ลา้นบาท)  
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เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2566 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ประทุมวนัสมาร์ทดิสทริคท์คูลล่ิง จ ากดั (“PSDC”) ซ่ึงเป็น
บริษทัร่วมของบริษทั มีมติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 340 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 50 ลา้นบาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่ 390 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 3.4 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ในเดือนมกราคม 2566 บริษทั 
PSDC ไดมี้การเรียกช าระค่าหุ้นจ านวน 85 ลา้นบาท และบริษทัไดช้ าระค่าหุ้นร้อยละ 44 ของจ านวนดงักล่าวตามสัดส่วน
การถือหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 37.4 ลา้นบาท   
 
เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2566 บริษทั BCPGW เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 1.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 14.16 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 15.31 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และไดมี้การเรียกช าระทุนทั้ง
จ านวน ทั้งน้ี บริษทั BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดช้ าระทุนดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 
 
เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2566 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2566 มีมติอนุมติัให้บริษทัจดัตั้งบริษทัยอ่ยและการลงทุน
ในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2566 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง
บริษัท BCPG USA Inc. (“BCPGU”) ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนจ านวน 5,000 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า โดยบริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2566 BCPGU ได้
ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นกับ  AP Carroll County Holdings LLC (“APCCH”) และ  AP South Field Holdings LLC 
(“APSFH”) ในวงเงินรวมไม่เกิน 115 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยจะท าให้บริษทัไดม้าซ่ึงก าลงัการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าก๊าซ
ธรรมชาติตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 150.98 เมกะวตัต ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
-      การซ้ือหุ้น AP-BCPG CCE Partners LLC (“AP-BCPG CCE”) ในสัดส่วนร้อยละ 49.00 ของหุ้นทั้งหมด จาก APCCH 

โดย AP-BCPG CCE ถือหุ้นทางออ้มในสัดส่วนร้อยละ 17.76 ในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Carroll County 
Energy LLC  ซ่ึงมีขนาดก าลงัการผลิตติดตั้ง 700 เมกะวตัต ์ตั้งอยู่ท่ีเขตแครอล รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา การ
ลงทุนดงักล่าวท าให้บริษทัไดม้าซ่ึงก าลงัการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัเท่ากบั 60.92 เมกะวตัต ์

-      การซ้ือหุ้น AP-BCPG SFE Partners LLC (“AP-BCPG SFE”) ในสัดส่วนร้อยละ 49.00 ของหุ้นทั้งหมด จาก APSFH 
โดย AP-BCPG SFE ถือหุ้นทางออ้มในสัดส่วนร้อยละ 15.55 ในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ South Field Energy 
LLC ซ่ึงมีขนาดก าลงัการผลิตติดตั้ง 1,182 เมกะวตัต์ ตั้งอยู่ท่ีเขตโคลมัเบียนา รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา การ
ลงทุนดงักล่าวท าให้บริษทัไดม้าซ่ึงก าลงัการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัเท่ากบั 90.06 เมกะวตัต ์

 
เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2566 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2566 ไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นเร่ืองจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2565 ในอตัราหุ้นละ 0.36 บาท ซ่ึงบริษทัไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้น
ละ 0.20 บาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 23 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเฉพาะ
ผูท่ี้มีสิทธิรับเงินปันผล ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขึ้นอยู่กบัการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 10 เมษายน 
2566 
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28 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 
 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2566 โดยกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใชใ้นการจดัท างบ
การเงินเน่ืองจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ กลุ่มบริษัทไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าว ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินใน
งวดท่ีถือปฏิบติั 
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