
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัท บบีีจีไอ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

 
งบการเงินระหวา่งกาล  

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท บีบีจีไอ จํากัด (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565  

งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ

กิจการ สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม

และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (“ขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง

กาล”) ของบริษทั บีบีจีไอ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั บีบีจีไอ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึง

ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูลทาง

การเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึง

อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

(ดุษณีย ์ยิม้สุวรรณ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

เลขทะเบียน 10235 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั  

กรุงเทพมหานคร  

9 สิงหาคม 2565 

 



บริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,593,690          383,608             1,121,226          259,139             
เงินลงทุนชัว่คราว 8 1,920,000          -                    1,920,000          -                    
ลูกหน้ีการคา้ 2, 3 793,832             1,122,252          62                      138                    
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 2, 4 189,212             494,771             48,270               27,615               
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                    -                    2,096,000          744,000             
สินคา้คงเหลือ 5 1,809,731          1,024,781          1,858                 419                    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 11,273               11,297               11,239               10,757               
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 141                    198                    -                    -                    
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 6,317,879          3,036,907          5,198,655          1,042,068          

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้ 57,672               57,589               -                    -                    
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 13 1,742,544          1,883,235          1,742,544          1,883,235          
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 7 118,661             39,057               118,661             39,057               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    4,891,155          4,754,778          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 5,890,297          5,871,414          19,501               21,590               
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 363,940             376,373             12,951               13,999               
คา่ความนิยม 1,602,325          1,602,325          -                    -                    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากคา่ความนิยม 23,189               25,363               523                    435                    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,972                 6,579                 -                    -                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,907                 8,262                 1,827                 8,182                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 9,808,507          9,870,197          6,787,162          6,721,276          

รวมสินทรัพย์ 16,126,386        12,907,104        11,985,817        7,763,344          

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี้สินหมนุเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                    755,310             -                    -                    
เจา้หน้ีการคา้ 2 635,815             716,348             8                        189                    
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 2 228,271             303,062             20,319               32,039               
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2 6,784                 7,247                 1,868                 1,833                 

หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 499,247             499,408             499,247             499,408             
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 566,880             591,880             -                    -                    

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 13,264               24,802               -                    -                    
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 41,845               42,190               82                      121                    
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,992,106          2,940,247          521,524             533,590             

หนี้สินไม่หมนุเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,518,658          1,685,529          -                    -                    
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2 401,155             394,166             12,645               13,588               
หุ้นกู้ 13 799,566             798,815             799,566             798,815             
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 110,032             140,308             62,180               90,319               
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 26,946               24,703               5,494                 4,679                 

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 7, 13 53,000               -                    53,000               -                    
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 19,439               19,239               -                    -                    
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,928,796          3,062,760          932,885             907,401             

รวมหนีสิ้น 4,920,902          6,003,007          1,454,409          1,440,991          

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั บีบีจไีอ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 8
ทุนจดทะเบียน 3,615,000          3,615,000          3,615,000          3,615,000          

ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลคา่แลว้ 3,615,000          2,532,000          3,615,000          2,532,000          
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 8 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)           -                    -                    

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
  ทุนส ารองตามกฎหมาย 95,998               95,998               95,998               95,998               
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,984,818          2,127,445          1,663,141          1,805,768          

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (174,651)           (62,098)             (174,651)           (62,098)             
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 10,624,038        6,414,983          10,531,408        6,322,353          
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 581,446             489,114             -                    -                    
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,205,484        6,904,097          10,531,408        6,322,353          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,126,386        12,907,104        11,985,817        7,763,344          

นายชลชั ชินธรรมมิตร์
(กรรมการบริษทั)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่)
นายกิตติพงศ ์ล่ิมสุวรรณโรจน์

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายไดจ้ากการขาย 3,413,275       3,538,540       458                 18                   
ตน้ทุนขาย (3,376,281)      (3,307,672)      (274)                (11)                  
ก ำไรขั้นต้น 36,994            230,868          184                 7                     
รายไดอ่ื้น 7,375 6,489              19,125            12,001            
เงินปันผลรับ 11,643 -                  11,643            -                  
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (6,245) (7,870) (1,165)             (20)                  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (61,858) (51,403) (33,731)           (25,729)           
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน (12,091)           178,084          (3,944)             (13,741)           
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย -                  -                  (39,413)           112,760          
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (2,521)             14,195            (2,521)             14,195            
ตน้ทุนทางการเงิน (24,072)           (27,941)           (10,176)           (6,540)             
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนรำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ (38,684)           164,338          (56,054)           106,674          
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 8,252              (15,098)           -                  -                  
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (30,432)           149,240          (56,054)           106,674          

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (56,054)           106,674          (56,054)           106,674          
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 25,622            42,566            -                  -                  
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (30,432)           149,240          (56,054)           106,674          

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 11 (0.04) 0.11 (0.04) 0.11 

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (30,432) 149,240 (56,054) 106,674 

 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีจ่ะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุภายหลงั

ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลคา่

ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษี (81,504) -                  (81,504) -                  

รวมรำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนภำยหลงั (81,504)          -                  (81,504)          -                  

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี (81,504)          -                  (81,504)          -                  

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (111,936)        149,240          (137,558)        106,674          

 

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (137,558)        106,674          (137,558)        106,674          

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 25,622            42,566            -                  -                  
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (111,936) 149,240 (137,558)        106,674 

(พันบาท)

นายกิตติพงศ ์ล่ิมสุวรรณโรจน์ นายชลชั ชินธรรมมิตร์
(ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ) (กรรมการบริษทั)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
7



บริษทั บีบีจีไอ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายไดจ้ากการขาย 2 7,153,089       6,936,323       857                18                  
ตน้ทุนขาย 2 (6,796,215)     (6,337,664)     (550)               (11)                 
ก ำไรขั้นต้น 356,874         598,659         307                7                    
รายไดอ่ื้น 2 14,899           17,731           36,346           25,958           
เงินปันผลรับ 11,643           -                 11,643           -                 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (12,880)          (15,517)          (1,628)            (20)                 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2 (139,947)        (109,280)        (85,131)          (62,622)          
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกจิกรรมด ำเนินงำน 230,589         491,593         (38,463)          (36,677)          
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย -                 -                 136,377         331,982         
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (3,396)            22,274           (3,396)            22,274           
ตน้ทุนทางการเงิน (50,513)          (50,940)          (20,246)          (8,317)            
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 176,680         462,927         74,272           309,262         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10 (10,076)          (41,029)          -                 -                 
ก ำไรส ำหรับงวด 166,604         421,898         74,272           309,262         

กำรแบ่งปันก ำไร
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 74,272           309,262         74,272           309,262         
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 92,332           112,636         -                 -                 
ก ำไรส ำหรับงวด 166,604         421,898         74,272           309,262         

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 11 0.06 0.31 0.06 0.31 

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
8



บริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

ก ำไรส ำหรับงวด 166,604         421,898 74,272           309,262 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนภายหลัง

ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษี (112,553)       -                (112,553)       -                

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน

ท่ีก าหนดไว ้- สุทธิจากภาษี -                (440)              -                (308)              

รวมรำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนภำยหลัง (112,553)       (440)              (112,553)       (308)              

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี (112,553)       (440)              (112,553)       (308)              

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 54,051           421,458         (38,281)         308,954         

 

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (38,281)         308,954         (38,281)         308,954         

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 92,332           112,504         -                -                
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 54,051           421,458         (38,281)         308,954         

(พันบาท)

นายกิตติพงศ ์ล่ิมสุวรรณโรจน์ นายชลชั ชินธรรมมิตร์
(ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) (กรรมการบริษทั)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
9



บริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนต่างจากการ
ปรับโครงสร้างธุรกิจ รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ทนุเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินทนุ ภายใตก้ารควบคุม ทนุส ารอง ก าไรสะสม ของผูถื้อหุน้ ท่ีไมมี่อ านาจ รวมส่วนของ
หมายเหตุ และช าระแลว้ จากการรวมธุรกิจ เดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถินุายน 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 2,532,000           1,950,685           (229,047)            45,032                1,719,108           6,017,778           486,656              6,504,434           

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 12 -                     -                     -                     -                     (101,280)            (101,280)            (119,919)            (221,199)            
   รวมเงินทนุทีไ่ด้จดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                     -                     -                     -                     (101,280) (101,280) (119,919)            (221,199)            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
ก าไรหรือขาดทนุ -                     -                     -                     -                     309,262              309,262              112,636              421,898              
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน -                     -                     -                     -                     (308)                   (308)                   (132)                   (440)                   

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                     -                     -                     -                     308,954              308,954              112,504              421,458              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2564 2,532,000           1,950,685           (229,047)            45,032                1,926,782           6,225,452           479,241              6,704,693           

งบกำรเงนิรวม
ก าไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
10



บริษทั บีบีจีไอ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบ
อ่ืนของส่วน
ของผูถื้อหุ้น

ส่วนต่างจากการ
ทนุเรือนหุ้น ปรับโครงสร้างธุรกิจ รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทนุ ภายใตก้ารควบคุม ทนุส ารอง ก าไรสะสม ของผูถื้อหุ้น ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั จากการรวมธุรกิจ เดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที ่30 มถิุนายน 2565
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2565 2,532,000   -                     1,950,685          (229,047)            95,998            2,127,445        (62,098)           6,414,983         489,114          6,904,097       

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
     เพ่ิมทนุช าระแลว้ 8 1,083,000   3,381,235          -                     -                     -                 -                  -                  4,464,235         -                  4,464,235       
     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 12 -              -                     -                     -                     -                 (216,899)         -                  (216,899)           -                  (216,899)         
    รวมเงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
          การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น 1,083,000   3,381,235          -                     -                     -                 (216,899)         -                  4,247,336         -                  4,247,336       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
ก าไรหรือขาดทนุ -              -                     -                     -                     -                 74,272             -                  74,272              92,332            166,604          
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน -              -                     -                     -                     -                 -                  (112,553)         (112,553)           -                  (112,553)         

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -              -                     -                     -                     -                 74,272             (112,553)         (38,281)             92,332            54,051            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2565 3,615,000   3,381,235          1,950,685          (229,047)            95,998            1,984,818        (174,651)         10,624,038       581,446          11,205,484     

งบกำรเงินรวม

ก าไรสะสม

(พันบาท)

ส ารองการ
เปล่ียนแปลง
ในมูลค่า
ยติุธรรม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
11



บริษัท บีบีจีไอ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทนุเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินทนุ ทนุส ารอง ก าไรสะสม รวมส่วน
หมายเหตุ และช าระแลว้ จากการรวมธุรกิจ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุน้

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 2,532,000               1,950,685               45,032                  1,338,388              5,866,105              

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 12 -                         -                         -                        (101,280)               (101,280)               
   รวมเงินทนุทีไ่ด้จดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                         -                         -                        (101,280)               (101,280)               

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
ก าไรหรือขาดทนุ -                         -                         -                        309,262                 309,262                 
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน -                         -                         -                        (308)                      (308)                      

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                         -                         -                        308,954                 308,954                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2564 2,532,000               1,950,685               45,032                  1,546,062              6,073,779              

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ก าไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
12



บริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ทุนส ารอง ก าไรสะสม รวมส่วน
หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั จากการรวมธุรกิจ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2565
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2565 2,532,000             -                         1,950,685              95,998               1,805,768          (62,098)                      6,322,353          

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
     เพ่ิมทุนช าระแลว้ 8 1,083,000             3,381,235              -                         -                     -                     -                             4,464,235          
     เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 12 -                        -                         -                         -                     (216,899)            -                             (216,899)            
     รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
          การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 1,083,000             3,381,235              -                         -                     (216,899)            -                             4,247,336          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
ก าไรหรือขาดทุน -                        -                         -                         -                     74,272               -                             74,272               
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน -                        -                         -                         -                     -                     (112,553)                    (112,553)            

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                        -                         -                         -                     74,272               (112,553)                    (38,281)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2565 3,615,000             3,381,235              1,950,685              95,998               1,663,141          (174,651) 10,531,408        

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ก าไรสะสม

(พันบาท)

ส ารองการ
เปล่ียนแปลงใน
มูลค่ายติุธรรม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
13



บริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)
 

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับงวด 166,604           421,898           74,272             309,262           

ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10,076             41,029             -                  -                  

ตน้ทุนทางการเงิน 50,513             50,940             20,246             8,317               

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 206,612           204,223           3,344               3,302               

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 17                    27                    -                  -                  

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้คงเหลือ

   ให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 58,861             480                  -                  -                  

ขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 405                  273                  -                  -                  

รายไดด้อกเบ้ีย (3,109)             (625)                (13,957)           (2,218)             

เงินปันผลรับ (11,643)           -                  (11,643)           -                  

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 2,379               2,625               814                  723                  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย -                  -                  (136,377)         (331,982)         

ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 3,396               (22,274)           3,396               (22,274)           

484,111           698,596           (59,905)           (34,870)           

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ 328,402           98,719             76                    (19)                  

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 306,962           374,775           (20,692)           33                    

สินคา้คงเหลือ (843,811)         (753,730)         (1,439)             (87)                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,412               22,416             6,355               (737)                

เจา้หน้ีการคา้ (80,533)           81,854             (181)                -                  

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (74,856)           (830)                (11,720)           3,193               

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (136)                -                  -                  -                  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนและหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (4,524)             (3,114)             (39)                  (50)                  

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงาน 122,027           518,686           (87,545)           (32,537)           

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (26,562)           (111,219)         (482)                (747)                

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 95,465             407,467           (88,027)           (33,284)           

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท บีบีจีไอ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 3,065               586                  13,994             2,179               

เงินปันผลรับ 11,643             19,150             11,643             298,961           

เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (1,920,000)       (30,002)           (1,920,000)       (30,002)           

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  -                  (1,352,000)       (500,000)         

เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                  -                  -                  (50,000)           

เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนในบริษทัร่วม (30,000)           -                  (30,000)           -                  

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (199,954)         (215,181)         (295)                -                  

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 70                    1,495               -                  -                  

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,135,176) (223,952) (3,276,658) (278,862)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ตน้ทุนทางการเงินจ่าย (46,079) (49,357) (19,365) (5,136)

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั - สุทธิ 4,464,235        -                  4,464,235        -                  

เงินปันผลจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้นของบริษทั (216,899) (101,280) (216,899)         (101,280)         

เงินปันผลจ่ายให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  (119,919) -                  -                  

เงินสดจ่ายให้เพ่ือช าระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ (755,310) (669,750) -                  (286,000)         

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  -                  -                  (200,000)         

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ -                  1,300,000        -                  1,300,000        

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 112,500           163,000           -                  -                  

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (304,440) (285,640) -                  -                  

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (4,214) (3,815) (1,199)             (1,173)             

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 3,249,793 233,239 4,226,772 706,411

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 1,210,082        416,754           862,087           394,265           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 383,608           157,149           259,139           8,678               

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 1,593,690        573,903           1,121,226        402,943           

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 149,212           77,610             -                  -                  

เงินลงทุนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย 53,000             -                  53,000             -                  

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท บีบีจีไอ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ       สารบัญ 
 

1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

2 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

3 ลูกหน้ีการคา้ 

4 ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

5 สินคา้คงเหลือ  

6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

7 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

8 ทุนเรือนหุน้ 

9 ส่วนงานดาํเนินงาน 

10 ภาษีเงินได ้

11 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

12 เงินปันผล 

13 เคร่ืองมือทางการเงิน 

14 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   

15 คดีความ 

16 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 



บริษัท บีบีจีไอ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2565 
 

1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีนําเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจาํปีและจัดทาํ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหว่างกาล

น้ีเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดน้าํเสนอไป

แลว้ในงบการเงินประจาํปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและ

บริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564   
 

(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายบัญชี 
  

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 

วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้

อธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

2 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7  
 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 

บริษัทใหญ่        

ขายสินคา้ 6,078.20  5,787.44  0.09  - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 15.52  15.01  14.73  14.37 

เงินปันผลจ่าย 97.59  60.77  97.59  60.77 



บริษัท บีบีจีไอ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 

ผู้ถือหุ้นอ่ืน        

ซ้ือสินคา้ 465.27  429.89  -  - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4.29  3.71  3.61  2.68 

เงินปันผลจ่าย 64.82  40.51  64.82  40.51 

        

บริษัทย่อย        

เงินปันผลรับ -  -  -  279.81 

ดอกเบ้ียรับ -  -  11.21  1.95 

รายไดอ่ื้น -  -  21.58  23.70 

        

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        

ขายสินคา้ 15.84  9.49  0.04  - 

ซ้ือสินคา้ 424.82  241.32  -  - 

Ikดอกเบ้ียจ่าย 9.67  9.67  -  - 

        

ผู้บริหารสําคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

     ผลประโยชน์ระยะสั้น 26.85  34.39  18.58  24.41 

     ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและ        

        ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 2.23  0.69  0.21  0.19 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ  29.08  35.08  18.79  24.60 

 

  



บริษัท บีบีจีไอ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 

ลูกหน้ีการค้า  

บริษทัใหญ่ 581.12  849.19  -  0.14 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.92  2.19  0.02  - 

รวม 582.04  851.38  0.02  0.14 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  -  -  -  - 

สุทธิ 582.04  851.38  0.02  0.14 

        

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 
       

ผูถื้อหุน้อ่ืน 35.49  -  -  - 

บริษทัยอ่ย -  -  23.16  11.66 

การร่วมคา้ 0.71  0.13  0.71  0.13 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40.29  0.20  -  - 

รวม 76.49  0.33  23.87  11.79 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น -  -  -  - 

สุทธิ 76.49  0.33  23.87  11.79 

        

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 

2565  เพิ่มขึ้น  ลดลง  

ณ วนัท่ี 

30 

มิถุนายน 

2565 

 (ล้านบาท) 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน  

บริษทัยอ่ย 744.00  1,352.00  -  2,096.00 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  -  -  -  - 

สุทธิ 744.00  1,352.00  -  2,096.00 



บริษัท บีบีจีไอ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 

เจ้าหน้ีการค้า        

ผูถื้อหุน้อ่ืน 109.76  14.82  -  - 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 88.11  -  -  - 

รวม 197.87  14.82  -  - 

        

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น        

บริษทัใหญ่ 3.77  11.80  3.12  11.28 

ผูถื้อหุน้อ่ืน 0.53  0.57  0.46  0.48 

บริษทัยอ่ย -  -  0.02  - 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.30  18.11  -  - 

รวม 8.60  30.48  3.60  11.76 

        

หน้ีสินตามสัญญาเช่า        

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

ส่วนท่ีหมุนเวียน -  -  -  - 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 380.10  370.44  -  - 

รวม 380.10  370.44  -  - 

  



บริษัท บีบีจีไอ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 ลูกหนีก้ารค้า  
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุ 2565  2564  2565  2564 

  (ล้านบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 582.04  851.38  0.02  0.14 

กิจการอ่ืน  211.79  270.87  0.04  - 

รวม  793.83  1,122.25  0.06  0.14 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

จะเกิดขึ้น 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

สุทธิ  793.83  1,122.25  0.06  0.14 

         

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 582.04  851.38  0.02  0.14 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

          จะเกิดขึ้น 

 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

สุทธิ 582.04  851.38  0.02  0.14 

        

กิจการอ่ืน        

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 211.79  270.87  0.04  - 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

          จะเกิดขึ้น 

 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

สุทธิ 211.79  270.87  0.04  - 

        

รวม 793.83  1,122.25  0.06  0.14 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนัถึง 45 วนั 



บริษัท บีบีจีไอ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุ 2565  2564  2565  2564 

  (ล้านบาท) 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2 76.49  0.33  23.87  11.79 

กิจการอ่ืน         

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้  -  435.76  -  - 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร  64.53  32.64  22.73  15.80 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  26.99  2.37  1.61  0.03 

ลูกหน้ีอ่ืน  21.20  23.67  0.06  - 

รวม  189.21  494.77  48.27  27.62 

 

5 สินค้าคงเหลือ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

  2565  2564  2565  2564 

  (ล้านบาท) 

วตัถุดิบ  905.44  316.85  0.67  - 

สินคา้สาํเร็จรูป  801.16  539.35  -  - 

สินคา้ก่ึงสาํเร็จรูป  116.41  127.12  -  - 

สินคา้ซ้ือมาเพื่อขาย   1.19  0.42  1.19  0.42 

พสัดุคงเหลือ  46.46  43.11  -  - 

รวม  1,870.66  1,026.85  1.86  0.42 

หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

        ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

  

(60.93) 

  

(2.07) 

 

- 

  

- 

สุทธิ  1,809.73  1,024.78  1.86  0.42 

 

  



บริษัท บีบีจีไอ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

  

 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 (ล้านบาท) 

ซ้ือสินทรัพย ์- ราคาทุน 210.53  0.17 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชีสุทธิ (0.47)  - 
 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 2,752.54 ลา้นบาท ไดจ้ดทะเบียนเพื่อเป็น

หลกัประกนัเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน (31 ธันวาคม 2564: 2,857.26 ล้านบาท) 
 

 

7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

ในวนัท่ี 7 เมษายน 2565 บริษทัไดเ้ขา้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกบับริษทั ไบโอม จาํกดั (“ไบโอม”) โดยการร่วมทุน

ในคร้ังน้ีบริษัทจะดําเนินการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของไบโอมในวงเงินไม่เกิน 83 ล้านบาท ทําให้บริษัทมีสัดส่วน 

การถือหุ้นร้อยละ 20 และกลุ่มผูถื้อหุ้นเดิมของไบโอมมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 80 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกและ

จาํหน่ายทั้งหมด ซ่ึงบริษทัไดช้าํระค่าหุ้นเพิ่มทุนคร้ังแรกจาํนวน 30 ลา้นบาท แลว้เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2565 และ 

มีส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายจาํนวน 53 ลา้นบาท ตั้งแต่ปี 2567 และ 2570 เป็นตน้ไป โดยแบ่งชาํระคร้ังแรก

จาํนวน 10 ลา้นบาท และคร้ังท่ีสองจาํนวน 43 ลา้นบาท ตามลาํดบั เม่ือไบโอมสามารถสร้างผลงานตามดชันีช้ีวดั 

ผลงานหรือความสําเร็จของงาน (KPI) ไดต้ามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัและ

บริษทัไดรั้บรู้ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายดังกล่าวเป็นหน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

  



บริษัท บีบีจีไอ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ทุนเรือนหุ้น 

 

วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2564 ของบริษทัมีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว้

ของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท ต่อมาในวันท่ี 6 มกราคม 2565 บริษัทได ้

จดทะเบียนเร่ืองดงักล่าวต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวด้งักล่าวมี

ผลใหจ้าํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ของบริษทัเพ่ิมขึ้นจากเดิม 506.40 ลา้นหุน้ เป็น 1,012.80 ลา้นหุน้ 

 

เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2565 บริษทัได้รับชาํระค่าหุ้นจาํนวน 433.20 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.50 บาท รวมเป็นเงิน

จาํนวน 4,548.60 ลา้นบาท จากการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก บริษทัไดน้าํเงินสดท่ีไดรั้บบางส่วนไป

ลงทุนในเงินฝากประจาํ ซ่ึงแสดงเป็นเงินลงทุนชัว่คราวในงบแสดงฐานะการเงิน โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน

ชาํระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2565 หุ้นสามญัของบริษทัไดเ้ร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 17 มีนาคม 2565 ทั้งน้ีบริษทับนัทึกค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดจาํหน่ายหุ้น

จาํนวน 84.36 ลา้นบาท เป็นรายการหกัในบญัชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัซ่ึงทาํให ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมี

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัจาํนวน 3,381.24 ลา้นบาท 



บริษัท บีบีจีไอ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ส่วนงานดําเนินงาน 
 

 

 

งบการเงินรวม  

ธุรกิจไบโอดีเซล  ธุรกิจเอทานอล  ส่วนงานอ่ืน   

รายการตดับญัชี 

ระหว่างกนั  รวม 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 

ข้อมูลตามส่วนงานดําเนินงาน                    

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 5,469.14  4,782.22  1,683.09  2,154.09  0.86  0.01  -  -  7,153.09  6,936.32 

  รายไดร้ะหว่างส่วนงาน -  -  9.52  -  -  -  (9.52)  -  -  - 

รวมรายได้จากการขาย 5,469.14  4,782.22  1,692.61  2,154.09  0.86  0.01  (9.52)  -  7,153.09  6,936.32 
 

                   

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหกัภาษีเงินได ้ 339.78  387.55  (90.38)  108.72  74.27  309.26  (146.99)  (342.60)  176.68  462.93 

                    

สินทรัพยส่์วนงาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 / 

   31 ธนัวาคม 2564 3,424.78  3,477.97  5,885.52  5,326.06  11,985.82  7,763.34  (5,169.74)  (3,660.27)  16,126.38  12,907.10 

หน้ีสินส่วนงาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 / 

   31 ธนัวาคม 2564 (1,746.26)  (2,126.99)  (3,792.58)  (3,142.76)  (1,454.41)  (1,440.99)  2,072.35  707.73  (4,920.90)  (6,003.01) 

 

กลุ่มบริษทัมีจงัหวะเวลาของการรับรู้รายไดส่้วนใหญ่มาจากการขาย โดยเป็นรายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง



บริษัท บีบีจีไอ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ภาษีเงินได้ 
 

การรับรู้ภาษีเงินได้ขึ้นอยู่กับการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกับอตัราภาษีเงินได้ประจาํปีถวัเฉล่ีย     

ถ่วงนํ้าหนกัท่ีคาดไวส้ําหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินได ้

ท่ีแท้จริงรวมของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 คือ  

ร้อยละ 5.70 (รอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถนุายน 2564: ร้อยละ 8.86) อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงของกลุ่ม

บริษัทแตกต่างจากอัตราภาษีเงินได้ปกติมีสาเหตุหลักมาจากการท่ีกลุ่มบริษัทมีกําไรสุทธิบางส่วน ซ่ึงเกิดจาก

ธุรกรรมท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยกาํไรสุทธิจากธุรกรรมดังกล่าวได้รับการลดหย่อนอตัราภาษีเงินได้

หรือไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้
 

11 กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน คาํนวณจากกาํไรสําหรับงวดท่ี

เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั โดยไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงจากการปรับลดมูลค่าหุ้น

สามญัและการเพิ่มทุนชาํระแลว้ ในวนัท่ี 6 มกราคม 2565 และวนัท่ี 15 มีนาคม 2565 ตามลาํดบั ตามท่ีไดก้ล่าวไดไ้ว้

ในหมายเหตุขอ้ 8 และไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นของงวดก่อนท่ีนาํมาเปรียบเทียบ 

โดยถือเสมือนว่าการปรับลดมูลค่าหุ้นดังกล่าวได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนัเร่ิมต้นของปีแรกท่ีเสนอรายงาน ซ่ึงแสดงการ

คาํนวณไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน        

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั (56.05)  106.67  (56.05)  106.67 

จาํนวนหุน้สามญัโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ี

ออกจาํหน่ายแลว้ 1,446.00 

 

1,012.80 

 

1,446.00 

 

1,012.80 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  (0.04)  0.11  (0.04)  0.11 

        

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน        

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั 74.27  309.26  74.27  309.26 

จาํนวนหุน้สามญัโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ี

ออกจาํหน่ายแลว้ 1,271.28 

 

1,012.80 

 

1,271.28 

 

1,012.80 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  0.06  0.31  0.06  0.31 
  



บริษัท บีบีจีไอ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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12 เงินปันผล 
 

 วนัท่ีอนุมติั กาํหนดจ่าย อตัราต่อหุน้  จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 

2565      

เงินปันผลระหวา่งกาล 11 พฤษภาคม 2565 9 มิถุนายน 2565 0.15  216.90 

      

2564      

เงินปันผลประจาํปี 7 เมษายน 2564  6 พฤษภาคม 2564 0.20  101.28 

เงินปันผลระหวา่งกาล 9 พฤศจิกายน 2564 8 ธนัวาคม 2564 0.79  400.06 
 

 

13 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง 

ลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูล 

มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตาม

บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล



บริษัท บีบีจีไอ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 

เคร่ืองมือทางการเงิน

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทางการเงิน

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 

 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

- สุทธิ  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

   (ล้านบาท) 

ณ วันท่ี 30 มถิุนายน 2565              

สินทรัพย์ทางการเงิน              

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน -  1,742.54  -  946.03  -  796.51  1,742.54 

              

หนี้สินทางการเงิน              

หุ้นกู ้ -  -  1,298.81  -  1,286.55  -  1,286.55 

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 53.00  -  -  -  -  53.00  53.00 
              

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564              

สินทรัพย์ทางการเงิน              

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน -  1,883.23  -  1,086.72  -  796.51  1,883.23 
              

หนี้สินทางการเงิน              

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

 



บริษัท บีบีจีไอ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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บริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 2 สาํหรับหุน้กูท่ี้ซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงราคาจากนายหนา้ ซ่ึงไดมี้

การทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ไวด้ว้ยอตัรา

ดอกเบ้ียในตลาดสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

สะท้อนผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตและไดร้วมการปรับปรุงความเส่ียงด้านเครดิตของกลุ่มบริษทัและ

คู่สัญญา ตามความเหมาะสม 

 

มูลค่ายุติธรรมระดับ 3 สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนและกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ประเมินโดยกรณีการลงทุนใน Startup อา้งอิงราคาซ้ือขายในการระดมทุนคร้ังล่าสุด และกรณี

การลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดใชร้าคาทุนซ่ึงถือเป็นมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณยกเวน้มี

การเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัในการดาํเนินงานของกิจการท่ีไปลงทุน 

 

14 ภาระผูกพนักับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ล้านบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    

สัญญาก่อสร้างโครงการ 108.22  - 

สัญญาก่อสร้างเคร่ืองจกัร 16.17  - 

 124.39  - 

    

จํานวนเงินขั้นต่ําทีต้่องจ่ายภายในอนาคตทั้งส้ิน    

ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้    

ภายในหน่ึงปี 10.34  3.85 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 15.76  13.94 

หลงัจากหา้ปี 6.11  6.01 

รวม 32.21  23.80 

    

ภาระผูกพนัอื่นๆ    

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 19.82  - 

 

  



บริษัท บีบีจีไอ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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15 คดีความ 

 

ในเดือนกรกฎาคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงถูกยื่นเสนอขอ้พิพาทกล่าวหาวา่บริษทัย่อยปฏิบติัผิดสัญญาจา้งทาํของ 

โดยผูรั้บเหมาไดย้ื่นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เพ่ือให้บริษทัย่อยชาํระค่าเสียหายจากการผิด

สัญญาก่อสร้างโรงงาน เป็นจาํนวนเงิน 121.18 ลา้นบาท ซ่ึงในเดือนกนัยายน 2564 บริษทัย่อยไดย้ืน่คาํคดัคา้น และ

คาํเรียกร้องแยง้ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ขอ้พิพาทดงักล่าวอยู่ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ผูบ้ริหารของ

บริษทัย่อยเห็นว่าบริษทัย่อยไม่ไดท้าํผิดสัญญาแต่อยา่งใด ต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 บริษทัย่อยถูกยื่นคาํร้อง

ห้ามใชป้ระโยชน์ในโรงงานท่ีมีขอ้พิพาทเป็นการชัว่คราว ปัจจุบนัศาลแพ่งไดมี้คาํสั่งยกคาํร้องในกรณีการห้ามใช้

ประโยชน์ในโรงงานดงักล่าวแลว้ บริษทัย่อยจึงไม่ไดบ้นัทึกหน้ีสินหรือผลกระทบอ่ืนท่ีอาจเกิดขึ้นจากขอ้พิพาท

ดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 

16 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2565 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ของบริษทั โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรสาํหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนของ

ปี 2565 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาทเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 72.30 ลา้นบาท โดยเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวจะจ่าย 

ในวนัท่ี 7  กนัยายน 2565 
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