
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 

 
บริษัท บบีีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  

 
งบการเงินระหวา่งกาล  

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท บีบีจีไอ จ ำกัด (มหำชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565  
งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบ
กระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบยอ่ (“ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ของบริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของ
เฉพาะบริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
(ดุษณีย ์ยิม้สุวรรณ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
เลขทะเบียน 10235 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  
กรุงเทพมหานคร  
11 พฤษภาคม 2565 
 
 
 
 

 

 
 



บริษทั บีบีจีไอ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,226,096         383,608            2,919,037         259,139            

เงินลงทุนชวัคราว 1,120,000         -                   1,120,000         -                   

ลูกหนีการคา้ 2, 3 829,866            1,122,252         19                     138                   

ลูกหนีหมุนเวียนอืน 2, 4 223,076            494,771            35,029              27,615              

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -                   -                   1,384,000         744,000            

สินคา้คงเหลือ 5 1,916,053         1,024,781         428                   419                   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 11,696              11,297              11,156              10,757              

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 199                   198                   -                   -                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,326,986         3,036,907         5,469,669         1,042,068         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 57,589              57,589              -                   -                   

สินทรัพยท์างการเงินอืน 11 1,844,424         1,883,235         1,844,424         1,883,235         

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 38,182              39,057              38,182              39,057              

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   4,930,568         4,754,778         

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 5,873,618         5,871,414         20,466              21,590              

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 370,515            376,373            13,474              13,999              

ค่าความนิยม 1,602,325         1,602,325         -                   -                   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 24,255              25,363              433                   435                   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,515                6,579                -                   -                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,577                8,262                1,497                8,182                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,819,000         9,870,197         6,849,044         6,721,276         

รวมสินทรัพย์ 17,145,986       12,907,104       12,318,713       7,763,344         

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั บีบีจีไอ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 535,000            755,310            -                   -                   

เจา้หนีการคา้ 2 626,137            716,348            155                   189                   

เจา้หนีหมุนเวียนอืน 2 273,485            303,062            31,464              32,039              

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่า

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2 7,050                7,247                1,851                1,833                

หุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 499,577            499,408            499,577            499,408            

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 596,880            591,880            -                   -                   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 43,256              24,802              -                   -                   

หนีสินหมุนเวียนอืน 44,295              42,190              101                   121                   

รวมหนีสินหมุนเวียน 2,625,680         2,940,247         533,148            533,590            

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,612,574         1,685,529         -                   -                   

หนีสินตามสัญญาเช่า 2 397,965            394,166            13,119              13,588              

หุน้กู้ 11 798,938            798,815            798,938            798,815            

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 131,477            140,308            82,557              90,319              

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 25,614              24,703              5,087                4,679                

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 19,420              19,239              -                   -                   

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 2,985,988         3,062,760         899,701            907,401            

รวมหนีสิน 5,611,668         6,003,007         1,432,849         1,440,991         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั บีบีจีไอ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 7

ทุนจดทะเบียน 3,615,000         3,615,000         3,615,000         3,615,000         

ทุนทีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 3,615,000         2,532,000         3,615,000         2,532,000         

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 7 3,381,235         -                   3,381,235         -                   

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ 1,950,685         1,950,685         1,950,685         1,950,685         

ส่วนต่างจากการปรับโครงสร้างธุรกิจภายใต้

การควบคุมเดียวกนั (229,047)           (229,047)           -                   -                   

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

  ทุนสาํรองตามกฎหมาย 95,998              95,998              95,998              95,998              

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,257,770         2,127,445         1,936,093         1,805,768         

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (93,147)             (62,098)             (93,147)             (62,098)             

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 10,978,494       6,414,983         10,885,864       6,322,353         

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 555,824            489,114            -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,534,318       6,904,097         10,885,864       6,322,353         

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,145,986       12,907,104       12,318,713       7,763,344         

(ประธานเจา้หนา้ทีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ)่ (กรรมการบริษทั)

นายกิตติพงศ ์ลิมสุวรรณโรจน์ นายชลชั ชินธรรมมิตร์

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บีบีจไีอ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายไดจ้ากการขาย 2 3,739,814       3,397,783       399                 -                  

ตน้ทุนขาย 2 (3,419,934)      (3,029,992)      (276)                -                  

กําไรขันต้น 319,880          367,791          123                 -                  

รายไดอื้น 2 7,524 11,241 17,221            13,957            

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (6,635) (7,646) (463) -                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2, 7 (78,089) (57,877) (51,400)           (36,893)           

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน 242,680          313,509          (34,519)           (22,936)           

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย -                  -                  175,790 219,220

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (875)                8,079              (875)                8,079              

ตน้ทุนทางการเงิน (26,441)           (22,999)           (10,070)           (1,776)             

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 215,364          298,589          130,326          202,587          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (18,328)           (25,931)           -                  -                  

กําไรสําหรับงวด 197,036          272,658          130,326          202,587          

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 130,326          202,587          130,326          202,587          

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 66,710            70,071            -                  -                  

กําไรสําหรับงวด 197,036          272,658          130,326          202,587          

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 10 0.12 0.20 0.12 0.20 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บีบีจีไอ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กาํไรสําหรับงวด 197,036            272,658            130,326            202,587            

 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทจีะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนภายหลัง

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม (31,049) -                    (31,049) -                    

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังาน

ทีกาํหนดไว้ -                    (440)                  -                    (308)                  

รวมรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนภายหลงั -31,049 -440 -31,049 -308

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี -31,049 (440)                  -31,049 (308)                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 165,987            272,218            99,277              202,279            

 

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 99,277              202,279            99,277              202,279            

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 66,710              69,939              -                    -                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 165,987            272,218            99,277              202,279            

 

นายกิตติพงศ ์ลิมสุวรรณโรจน์

(ประธานเจา้หนา้ทีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

(พันบาท)

(กรรมการบริษทั)

นายชลชั ชินธรรมมิตร์ 

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บีบีจีไอ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนต่างจากการ

ปรับโครงสร้างธุรกิจ รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกินทุน ภายใตก้ารควบคุม ทุนสาํรอง กาํไรสะสม ของผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ จากการรวมธุรกิจ เดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 2,532,000         1,950,685         (229,047)          45,032              1,719,108         6,017,778         486,656            6,504,434         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไรหรือขาดทุน -                   -                   -                   -                   202,587            202,587            70,071              272,658            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                   -                   -                   -                   (308)                 (308)                 (132)                 (440)                 

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                   -                   -                   202,279            202,279            69,939              272,218            

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2564 2,532,000         1,950,685         (229,047)          45,032              1,921,387         6,220,057         556,595            6,776,652         

(พันบาท)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั บบีจีไีอ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบ

อนืของส่วน

ของผูถื้อหุน้

ส่วนต่างจากการ

ปรับโครงสร้างธุรกิจ รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ภายใตก้ารควบคุม ทุนสาํรอง ของผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จากการรวมธุรกิจ เดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2565 2,532,000             -                     1,950,685          (229,047)          95,998             2,127,444        (62,098)            6,414,982         489,114          6,904,096        

รายการทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เพิมทุนชาํระแลว้ 7 1,083,000             3,381,235          -                     -                   -                  -                  -                   4,464,235         -                  4,464,235        

รวมรายการทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,083,000             3,381,235          -                     -                   -                  -                  -                   4,464,235         -                  4,464,235        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไรหรือขาดทุน -                       -                     -                     -                   -                  130,326           -                   130,326            66,710            197,036           

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                       -                     -                     -                   -                  -                  (31,049)            (31,049)             -                  (31,049)            

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                     -                     -                   -                  130,326           (31,049)            99,277              66,710            165,987           

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 มีนาคม 2565 3,615,000             3,381,235          1,950,685          (229,047)          95,998             2,257,770        (93,147)            10,978,494       555,824          11,534,318      

(พันบาท)

กาํไรสะสม

งบการเงนิรวม

สาํรองการ

เปลียนแปลง

ในมูลค่า

ยติุธรรม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท บีบีจีไอ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกินทุน ทุนสาํรอง กาํไรสะสม รวมส่วน

และชาํระแลว้ จากการรวมธุรกิจ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 2,532,000             1,950,685             45,032                  1,338,388             5,866,105             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไรหรือขาดทุน -                        -                        -                        202,587                202,587                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                        -                        -                        (308)                      (308)                      

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                        -                        -                        202,279                202,279                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 2,532,000             1,950,685             45,032                  1,540,667             6,068,384             

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บีบีจีไอ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อ

หุ้น

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั จากการรวมธุรกิจ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2565 2,532,000                -                       1,950,685                95,998                     1,805,767            (62,098) 6,322,352            

รายการทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เพมิทุนชาํระแลว้ 7 1,083,000                3,381,235             -                           -                           -                       -                         4,464,235            

รวมรายการทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 1,083,000                3,381,235             -                           -                           -                       -                         4,464,235            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไรหรือขาดทุน -                           -                       -                           -                           130,326               -                         130,326               

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                           -                       -                           -                           -                       (31,049)                 (31,049)               

รวมกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -                           -                       -                           -                           130,326               (31,049)                 99,277                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 3,615,000                3,381,235             1,950,685                95,998                     1,936,093            (93,147)                 10,885,864          

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พนับาท)

กาํไรสะสม

สาํรองการ

เปลียนแปลงใน

มูลค่ายติุธรรม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท บีบีจีไอ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 197,036         272,658         130,326         202,587         

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงนิได้ 18,328           25,931           -                -                

ตน้ทุนทางการเงนิ 26,441           22,999           10,070           1,776             

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 101,842         100,890         1,650             1,633             

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทยีงัไม่เกิดขนึจริง 14                  26                  -                -                

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (2,069)           792                -                -                

ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 149                818                -                -                

ดอกเบยีรับ (75)                (100)              (5,640)           -                

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,189             1,313             408                362                

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย -                -                (175,790)       (219,220)       

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้

ทใีชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 875                (8,079)           875                (8,079)           

343,730         417,248         (38,101)         (20,941)         

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนสิีนดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 292,386         154,414         119                -                

ลูกหนีหมุนเวยีนอืน 272,247         54,557           (7,473)           (5,173)           

สินคา้คงเหลือ (889,203)       (924,777)       (9)                  -                

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืนและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 6,686             22,417           6,685             (738)              

เจา้หนีการคา้ (90,211)         382,339         (34)                -                

เจา้หนีหมุนเวยีนอืน (52,342)         (32,227)         (10,203)         800                

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน (278)              -                -                -                

หนีสินหมุนเวยีนอืนและหนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 2,386             169                (20)                (50)                

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน (114,599)       74,140           (49,036)         (26,102)         

ภาษีเงนิไดจ่้ายออก (1,819)           (1,124)           (399)              (258)              

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (116,418)       73,016           (49,435)         (26,360)         

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บีบีจีไอ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงนิลงทุนชวัคราว (เพมิขนึ) ลดลง (1,120,000)    -                (1,120,000)    -                

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ -                -                (640,000)       -                

เงนิสดจ่ายเพอืการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                -                -                (50,000)         

เงนิสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (81,442)         (79,163)         -                -                

เงนิสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 59                  -                -                -                

ดอกเบยีรับ 63                  -                5,698             -                

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,201,320)    (79,163)         (1,754,302)    (50,000)         

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงนิสดรับ (จ่าย) จากเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ (220,310)       546,395 -                75,000           

เงนิสดรับจากการออกหุน้สามญั - สุทธิ 4,464,235 -                4,464,235 -                

เงนิสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 104,000         64,000           -                -                

เงนิสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (171,990) -161,690 -                -                

เงนิสดจ่ายเพอืชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (2,043) -1,562 (600) -574

ตน้ทุนทางการเงนิจ่าย (13,666) (24,488) -                (1,815)

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 4,160,226      422,655         4,463,635      72,611           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 2,842,488      416,508         2,659,898      (3,749)           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท ี1 มกราคม 383,608         157,149         259,139         8,678             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที 31 มีนาคม 3,226,096      573,657         2,919,037      4,929             

รายการทีไม่ใช่เงนิสด

เจา้หนีค่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 157,670         81,160           -                -                

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

14 
 

หมำยเหตุ       สำรบัญ 
 

1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
2 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
3 ลูกหน้ีการคา้ 
4 ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
5 สินคา้คงเหลือ  
6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
7 ทุนเรือนหุน้ 
8 ส่วนงานด าเนินงาน 
9 ภาษีเงินได ้
10 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
11 เคร่ืองมือทางการเงิน 
12 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
13 คดีความ 
14 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 



บริษัท บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

15 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 
 

1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจ าปีและจัดท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  โดยงบการเงินระหว่างกาล
น้ีเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดน้ าเสนอไป
แลว้ในงบการเงินประจ าปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564   
 

(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายบัญชี 
  

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

2 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2565  2564  2565  2564 
 (ล้านบาท) 
บริษัทใหญ่        
ขายสินคา้ 3,218.70  2,869.16  0.01  - 
ซ้ือสินคา้ 3.47  0.30  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 7.68  7.98  7.25  7.61 



บริษัท บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2565  2564  2565  2564 
 (ล้านบาท) 
ผู้ถือหุ้นอ่ืน        
ซ้ือสินคา้ 342.64  147.72  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2.88  3.67  2.55  3.34 
        

บริษัทย่อย        
รายไดอ่ื้น -  -  11.14  13.96 
ดอกเบ้ียรับ -  -  5.64  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  -  0.19 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  -  0.70 
        

กิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
ขายสินคา้ 7.40  5.27  0.01  - 
ซ้ือสินคา้ 309.65  83.54  -  - 
รายไดอ่ื้น 0.21  0.01  -  - 
Ikค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.43  0.44  -  - 
ดอกเบ้ียจ่าย 4.83  4.83  -  - 
        

ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั         
     ผลประโยชน์ระยะสั้น 13.82  20.88  9.12  14.55 
     ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและ        
        ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 1.87  0.35  0.10  0.10 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ  15.69  21.23  9.22  14.65 

 
  



บริษัท บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (ล้านบาท) 
ลูกหน้ีการค้า  
บริษทัใหญ่ 634.88  849.19  0.01  0.14 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.16  2.19  0.01  - 
รวม 639.04  851.38  0.02  0.14 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  -  -  -  - 

สุทธ ิ 639.04  851.38  0.02  0.14 
        

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น        

ผูถื้อหุน้อ่ืน 29.64  -  -  - 
บริษทัยอ่ย -  -  11.18  11.66 
การร่วมคา้ 0.35  0.13  0.35  0.13 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 46.85  0.20  -  - 
รวม 76.84  0.33  11.53  11.79 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น -  -  -  - 
สุทธ ิ 76.84  0.33  11.53  11.79 

        

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

  

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 

2565  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  

ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 

2565 
  (ล้านบาท) 

เงินให้กู้ยืม   
บริษทัยอ่ย  744.00  640.00  -  1,384.00 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น   -  -  -  - 

สุทธ ิ  744.00  640.00  -  1,384.00 
 



บริษัท บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 

เจ้าหนี้การค้า        
ผูถื้อหุน้อ่ืน 57.60  14.82  -  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13.98  -  -  - 
รวม 71.58  14.82  -  - 

        

เจ้าหนีห้มุนเวียนอื่น        
บริษทัใหญ่ 3.06  11.80  2.88  11.28 
ผูถื้อหุน้อ่ืน 1.64  0.57  1.50  0.48 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23.20  18.11  -  - 
รวม 27.90  30.48  4.38  11.76 

        
หนี้สินตามสัญญาเช่า        

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

ส่วนท่ีหมุนเวียน -  -  -  - 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 375.28  370.44  -  - 
รวม 375.28  370.44  -  - 

  



บริษัท บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 ลูกหนีก้ำรค้ำ  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2565  2564  2565  2564 
  (ล้านบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 639.04  851.38  0.02  0.14 
กิจการอ่ืน  190.83  270.87  -  - 
รวม  829.87  1,122.25  0.02  0.14 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

จะเกิดขึ้น 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
สุทธ ิ  829.87  1,122.25  0.02  0.14 

         
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  -  -  -  - 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (ล้านบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 639.04  851.38  0.02  0.14 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
          จะเกิดขึ้น 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

สุทธ ิ 639.04  851.38  0.02  0.14 
        
        
        
        
        
        



บริษัท บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

20 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (ล้านบาท) 
กิจกำรอ่ืน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 190.80  270.87  -  - 
เกินก าหนดช าระ :        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 0.03  -  -  - 
 190.83  270.87  -  - 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
          จะเกิดขึ้น 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

สุทธ ิ 190.83  270.87  -  - 
        

รวม 829.87  1,122.25  0.02  0.14 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนัถึง 45 วนั 
 

4 ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2565  2564  2565  2564 
  (ล้านบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 2 76.84  0.33  11.53  11.79 
กิจกำรอ่ืน         
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้  23.82  435.76  -  - 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร  67.42  32.64  22.96  15.80 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  32.29  2.37  0.47  0.03 
ลูกหน้ีอ่ืน  22.71  23.67  0.07  - 
รวม  223.08  494.77  35.03  27.62 

 



บริษัท บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 สินค้ำคงเหลือ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2565  2564  2565  2564 
  (ล้านบาท) 
วตัถุดิบ  847.62  316.85  -  - 
สินคา้ส าเร็จรูป  866.45  539.35  -  - 
สินคา้ก่ึงส าเร็จรูป  156.08  127.12  -  - 
สินคา้ซ้ือมาเพื่อขาย   0.43  0.42  0.43  0.42 
พสัดุคงเหลือ  45.47  43.11  -  - 
รวม  1,916.05  1,026.85  0.43  0.42 
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ  -  (2.07)  -  - 
สุทธ ิ  1,916.05  1,024.78  0.43  0.42 

 
6 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
  

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 

 

งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

 (ล้านบาท) 
ซ้ือสินทรัพย ์- ราคาทุน 96.68  - 
จ าหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชีสุทธิ (0.21)  - 

 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัมูลค่าตามบญัชีจ านวน 2,804.17 ลา้นบาท ไดจ้ดทะเบียนเพื่อเป็น
หลกัประกนัเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน (31 ธันวาคม 2564: 2,857.26 ล้านบาท) 

 

  



บริษัท บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

22 
 

7 ทุนเรือนหุ้น 

 

วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2564 ของบริษทัมีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว้
ของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท ต่อมาในวันท่ี 6 มกราคม 2565 บริษัทได ้
จดทะเบียนเร่ืองดงักล่าวต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวด้งักล่าวมี
ผลใหจ้ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ของบริษทัเพิ่มขึ้นจากเดิม 506.40 ลา้นหุน้ เป็น 1,012.80 ลา้นหุน้ 

 
เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2565 บริษทัได้รับช าระค่าหุ้นจ านวน 433.20 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.50 บาท รวมเป็นเงิน
จ านวน 4,548.60 ลา้นบาท จากการเสนอขายหุ้นใหแ้ก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนช าระ
แล้วกับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2565 ทั้งน้ีบริษทับนัทึกค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดจ าหน่ายหุ้น
จ านวน 84.36 ลา้นบาท เป็นรายการหักในบญัชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัซ่ึงท าให้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัมี
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัจ านวน 3,381.24 ลา้นบาท โดยหุน้สามญัของบริษทัไดเ้ร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 17 มีนาคม 2565



บริษัท บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

 
 

งบกำรเงินรวม  

ธุรกิจไบโอดีเซล  ธุรกิจเอทานอล  ส่วนงานอ่ืน   
รายการตดับญัชี 
ระหว่างกนั  รวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (ล้านบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน                    
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,752.42  2,522.20  986.99  875.58  0.40  -  -  -  3,739.81  3,397.78 
  รายไดร้ะหว่างส่วนงาน -  -  6.99  -  -  -  (6.99)  -  -  - 
รวมรำยได้จำกกำรขำย 2,752.42  2,522.20  993.98  875.58  0.40  -  (6.99)  -  3,739.81  3,397.78 
 

                   

ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน ก่อนหกัภาษีเงินได ้ 239.19  234.43  26.94  86.31  130.33  202.39  (181.10)  (224.53)  215.36  298.60 
                    

รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินอ่ืนท่ีมีสาระส าคญั                      
รายจ่ายฝ่ายทุน (3.99)  (2.87)  (77.41)  (76.29)  (0.04)  -  -  -  (81.44)  (79.16) 
สินทรัพยส่์วนงาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565/ 

31 ธนัวาคม 2564 3,440.45  3,477.97  5,874.41  5,326.06  12,318.71  7,763.34  (4,487.59)  (3,660.27)  17,145.98  12,907.10 
หน้ีสินส่วนงาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565/ 

31 ธนัวาคม 2564 (1,862.00)  (2,126.99)  (3,671.84)  (3,142.76)  (1,432.85)  (1,440.99)  1,355.02  707.73  (5,611.67)  (6,003.01) 
 

กลุ่มบริษทัมีจงัหวะเวลาของการรับรู้รายไดส่้วนใหญ่มาจากการขาย โดยเป็นรายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง



บริษัท บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ภำษีเงินได้ 
 

การรับรู้ภาษีเงินได้ขึ้นอยู่กับการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกับอตัราภาษีเงินได้ประจ าปีถวัเฉล่ีย     
ถ่วงน ้าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินได ้
ท่ีแท้จริงรวมของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 คือ  
ร้อยละ 8.51 (รอบระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 : ร้อยละ 8.70) อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงของกลุ่ม
บริษัทแตกต่างจากอัตราภาษีเงินได้ปกติมีสาเหตุหลักมาจากการท่ีกลุ่มบริษัทมีก าไรสุทธิบางส่วน ซ่ึงเกิดจาก
ธุรกรรมท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยก าไรสุทธิจากธุรกรรมดังกล่าวได้รับการลดหย่อนอตัราภาษีเงินได้
หรือไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้
 

10 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ค านวณจากก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั โดยไดป้รับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงจากการปรับลดมูลค่าหุ้นสามญัและการ
เพิ่มทุนช าระแลว้ ในวนัท่ี 6 มกราคม 2565 และวนัท่ี 15 มีนาคม 2565 ตามล าดบั ตามท่ีไดก้ล่าวไดไ้วใ้นหมายเหตุขอ้ 
7 และไดป้รับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุ้นของงวดก่อนท่ีน ามาเปรียบเทียบ โดยถือเสมือน
วา่การปรับลดมูลค่าหุน้ดงักล่าวไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของปีแรกท่ีเสนอรายงาน ซ่ึงแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม   2565  2564  2565  2564 
  (ล้านบาท) 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั  130.33  202.59  130.33  202.59 
จ านวนหุน้สามญัโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั

ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 
 

1,094.63 
 

1,012.80 
 

1,094.63 
 

1,012.80 
ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท)   0.12  0.20  0.12  0.20 
 

11 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง 
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูล 
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตาม
บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล



บริษัท บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จอื่น 

 

ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
- สุทธิ  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

  (ล้านบาท) 
ณ วันที่ 31 มนีาคม 2565             
สินทรัพย์ทางการเงิน             
สินทรัพยท์างการเงินอื่น  1,844.42  -  1,047.91  -  796.51  1,844.42 
             

หนีสิ้นทำงกำรเงิน             
หุ้นกู ้  -  1,298.52  -  1,294.25  -  1,294.25 
             

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564             
สินทรัพย์ทางการเงิน             
สินทรัพยท์างการเงินอื่น  1,883.23  -  1,086.72  -  796.51  1,883.23 
             

หนีสิ้นทำงกำรเงิน             
หุ้นกู ้  -  1,298.22  -  1,298.86  -  1,298.86 

 



บริษัท บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 2 ส าหรับหุน้กูท่ี้ซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงราคาจากนายหนา้ ซ่ึงไดมี้
การทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ไวด้ว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียในตลาดส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
สะท้อนผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตและไดร้วมการปรับปรุงความเส่ียงด้านเครดิตของกลุ่มบริษทัและ
คู่สัญญา ตามความเหมาะสม 
 
มูลค่ายุติธรรมระดบั 3 ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ประเมินโดยกรณีการลงทุนใน Startup อา้งอิงราคาซ้ือขายในการระดมทุนคร้ังล่าสุด 
 

12 ภำระผูกพนักับกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ล้านบาท) 
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    
สัญญาก่อสร้างโครงการ 120.57  - 
สัญญาก่อสร้างเคร่ืองจกัร 23.33  - 
 143.90  - 

    

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายภายในอนาคตทั้งส้ิน    

ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้    
ภายในหน่ึงปี 12.75  4.29 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 15.94  12.99 
หลงัจากหา้ปี 7.06  6.96 
รวม 35.75  24.24 

    

ภาระผูกพนัอื่นๆ    
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 24.17  - 

 

  



บริษัท บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
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13 คดีควำม 

 

ในเดือนกรกฎาคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงถูกยื่นเสนอขอ้พิพาทกล่าวหาว่าบริษทัย่อยปฏิบติัผิดสัญญาจา้งท าของ 
โดยผู ้รับเหมาได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้บริษัทย่อยช าระค่าเสียหายจาก  
การผิดสัญญาก่อสร้างโรงงาน เป็นจ านวนเงิน 121.18 ล้านบาท ซ่ึงในเดือนกันยายน 2564 บริษัทย่อยได้ยื่น 
ค าคดัคา้น และค าเรียกร้องแยง้ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 บริษทัย่อยถูกยื่นค าร้องห้ามใชป้ระโยชน์ในโรงงานท่ีมีขอ้พิพาทเป็นการชัว่คราว
จนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะมีค าช้ีขาดถึงท่ีสุดในขอ้พิพาท โดยบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการสู้คดีและรอค าสั่งของ
ศาลแพ่ง ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยเห็นว่าบริษทัไม่ไดท้ าผิดสัญญาแต่อย่างใด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัย่อย 
จึงไม่ไดบ้นัทึกหน้ีสินหรือผลกระทบอ่ืนท่ีอาจเกิดขึ้นจากขอ้พิพาทดงักล่าวทั้งสอง 
 

14 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

 

จ่ายเงินปันผล 

 

ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2565 ของบริษทั บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) ไดมี้
มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลของบริษทั โดยจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท
เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 216.90 ลา้นบาท โดยเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายในวนัท่ี 9 มิถุนายน 2565 

 

การเข้าด าเนินการร่วมทุนกับบริษัทใหม่ 

 

ในวนัท่ี 7 เมษายน 2565 บริษทัไดเ้ขา้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกบับริษทั ไบโอม จ ากดั (“ไบโอม”) โดยการร่วมทุน
ในคร้ังน้ีบริษทัจะด าเนินการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของไบโอมในวงเงินไม่เกิน 83 ลา้นบาท โดยจะท าให้บริษทัมีสัดส่วน 
การถือหุ้นร้อยละ 20 และกลุ่มผูถื้อหุ้นเดิมของไบโอมมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 80 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ
จ าหน่ายทั้งหมด ซ่ึงบริษทัไดช้ าระค่าหุ้นเพิ่มทุนคร้ังแรกจ านวน 30 ลา้นบาท แลว้เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2565 และ 
จะช าระมูลค่าหุน้เพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือตามผลส าเร็จของการด าเนินงานวิจยัตามแผนธุรกิจของไบโอมตามสัญญา 
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