
 

 

บริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง 
กำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั  
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลแบบย่อของบริษทั ยูเอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทั
ยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ยูเอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวม
เรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูล
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วน
ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของ
ขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชี และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถได ้            
ควำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็น
ต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ 1.2 เก่ียวกบัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดก้ลบัมำแพร่ระบำดอีกระลอก ท ำใหเ้กิดกำรชะลอตวัในช่วงท่ี
เศรษฐกิจก ำลงัฟ้ืนตวั และมีผลกระทบต่อหลำยธุรกิจและอุตสำหกรรม ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมทำงธุรกิจของกลุ่ม
บริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบักำรขำยสินคำ้ของลูกคำ้ในกลุ่มธุรกิจอุตสำหกรรมพลงังำน อุตสำหกรรมเคมีภณัฑ์ และ
โรงกลัน่น ้ำมนัปิโตรเคมี ซ่ึงลดลงจำกควำมตอ้งกำรในสินคำ้ท่ีลดลง จึงส่งผลต่อกำรลดก ำลงักำรผลิต กำรชะลอ
กำรลงทุน หรือกำรขยำยกิจกำรของอุตสำหกรรมดงักล่ำว ซ่ึงส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน  
ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนำคตของกลุ่มบริษทั ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัมีกำร
ติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์
ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรไดใ้ชป้ระมำณกำรและดุลยพินิจใน
ประเด็นต่ำง ๆ เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด 

ฉตัรชยั เกษมศรีธนำวฒัน์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5813 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤษภำคม 2564 



บริษทั ยูเอซี โกลบอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 57,666                76,551                17,582                36,271                

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3, 4 249,505              228,387              185,262              174,729              

สินคา้คงเหลือ 5 242,571              150,496              185,653              101,859              

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                         -                         296,800              270,000              

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่จา้งและซือสินคา้ 5,100                  893                     5,100                  893                     

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 6 1,824                  1,823                  85                       85                       

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 11,761                8,222                  6,461                  4,270                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 568,427              466,372              696,943              588,107              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 7 30,756                30,711                30,403                30,358                

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 8 25,000                20,000                -                         -                         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                         -                         438,034              438,034              

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 486,463              420,450              111,051              111,051              

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 1,618,878           1,643,135           788,188              803,963              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 250,183              235,089              -                         -                         

คา่ความนิยม 269,805              269,805              -                         -                         

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่สินทรัพย์ 137                     13                       137                     -                         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 32,840                32,770                21,767                21,696                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 11,709                12,081                7,724                  7,730                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,725,771           2,664,054           1,397,304           1,412,832           

รวมสินทรัพย์ 3,294,198           3,130,426           2,094,247           2,000,939           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 13 116,634              101,300              15,634                -                         

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 3, 14 316,854              233,485              178,304              112,550              

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 18,856                17,693                17,707                16,446                

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 104,000              104,000              -                         -                         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,227                  700                     3,272                  -                         

เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 179,131              148,846              112,095              81,240                

หนีสินตามสัญญาเช่า - ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 16,522                23,755                7,904                  9,924                  

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 9                         346                     232                     259                     

รวมหนีสินหมุนเวยีน 756,233              630,125              335,148              220,419              

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 265,976              314,593              38,615                69,470                

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 103,511              104,191              76,770                77,339                

หุน้กู้ 17 300,000              300,000              300,000              300,000              

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 55,532                56,349                24,561                25,271                

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18 26,616                25,837                22,946                22,378                

ประมาณการหนีสินสาํหรับการรือถอน 57,001                57,002                41,452                41,452                

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 18,536                18,743                8,723                  8,930                  

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 827,172              876,715              513,067              544,840              

รวมหนีสิน 1,583,405           1,506,840           848,215              765,259              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 734,366,301 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท 367,183              367,183              367,183              367,183              

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลคา่แลว้

      หุน้สามญั 667,606,199 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท 333,803              333,803              333,803              333,803              

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 587,170              587,170              587,170              587,170              

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 1,347                  1,347                  -                         -                         

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 40,000                40,000                40,000                40,000                

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 648,854              571,908              285,059              274,707              

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 2,195                  1,950                  -                         -                         

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,613,369           1,536,178           1,246,032           1,235,680           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 97,424                87,408                -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,710,793           1,623,586           1,246,032           1,235,680           

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,294,198           3,130,426           2,094,247           2,000,939           

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส)

(นายชชัพล ประสพโชค)

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 315,925               355,244               230,843               263,237               

รายไดค้่าบริการ 18,933                 11,539                 18,933                 11,539                 

รายไดอื้น 5,338                   8,559                   9,236                   9,606                   

รวมรายได้ 340,196               375,342               259,012               284,382               

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 264,686               278,988               201,892               218,654               

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 6,403                   491                      6,403                   491                      

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 13,324                 14,473                 7,175                   8,270                   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 32,070                 38,465                 23,770                 25,060                 

รวมค่าใช้จ่าย 316,483               332,417               239,240               252,475               

กาํไรจากการดาํเนนิงาน 23,713                 42,925                 19,772                 31,907                 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 66,145                 79,275                 -                          -                          

ตน้ทุนทางการเงิน (12,337)               (15,130)               (6,722)                 (8,583)                 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 77,521                 107,070               13,050                 23,324                 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (2,946)                 (3,999)                 (2,698)                 (4,457)                 

กาํไรสําหรับงวด 74,575                 103,071               10,352                 18,867                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 490                      (4,759)                 -                          -                          

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 490                      (4,759)                 -                          -                          

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          (7,254)                 -                          (7,083)                 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (132)                    -                          -                          -                          

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ (132)                    (7,254)                 -                          (7,083)                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 358                      (12,013)               -                          (7,083)                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 74,933                 91,058                 10,352                 11,784                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 77,078                 104,891               10,352                 18,867                 

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,503)                 (1,820)                 

74,575                 103,071               

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม -                          -                          

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 77,191                 95,257                 10,352                 11,784                 

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,258)                 (4,199)                 

74,933                 91,058                 

-                          -                          

กาํไรต่อหุ้น 20

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.12                     0.16                     0.02                     0.03                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน ส่วนของผูมี้

ส่วนเกินทุนจากการ ผลต่างจากการ รวม รวม ส่วนไดเ้สียที

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกิน เปลียนแปลงสดัส่วน จดัสรรแลว้ แปลงค่างบการเงิน องคป์ระกอบอืน ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 333,803                  587,165                  117                           40,000                       431,938                   (298)                                 (298)                                 1,392,725               51,115                   1,443,840               

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                               -                                104,891                   -                                       -                                       104,891                  (1,820)                    103,071                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                             -                             -                               -                                (7,254)                     (2,380)                              (2,380)                              (9,634)                    (2,379)                    (12,013)                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                               -                                97,637                     (2,380)                              (2,380)                              95,257                   (4,199)                    91,058                   

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

     เพมิขึนจากการเพมิทุนของบริษทัยอ่ย -                             -                             -                               -                                -                              -                                       -                                       -                             31,790                   31,790                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563 333,803                  587,165                  117                           40,000                       529,575                   (2,678)                              (2,678)                              1,487,982               78,706                   1,566,688               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 333,803                  587,170                  1,347                        40,000                       571,908                   1,950                               1,950                               1,536,178               87,408                   1,623,586               

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                               -                                77,078                     -                                       -                                       77,078                   (2,503)                    74,575                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                             -                             -                               -                                (132)                        245                                  245                                  113                        245                        358                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                               -                                76,946                     245                                  245                                  77,191                   (2,258)                    74,933                   

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   เพิมขึนจากการเพมิทุนของบริษทัยอ่ย -                             -                             -                               -                                -                              -                                       -                                       -                             12,274                   12,274                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564 333,803                  587,170                  1,347                        40,000                       648,854                   2,195                               2,195                               1,613,369               97,424                   1,710,793               

-                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 333,803                       587,165                       40,000                         250,286                       1,211,254                    

กาํไรสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   18,867                         18,867                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด -                                   -                                   -                                   (7,083)                          (7,083)                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   11,784                         11,784                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มนีาคม 2563 333,803                       587,165                       40,000                         262,070                       1,223,038                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 333,803                       587,170                       40,000                         274,707                       1,235,680                    

กาํไรสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   10,352                         10,352                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   10,352                         10,352                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มนีาคม 2564 333,803                       587,170                       40,000                         285,059                       1,246,032                    

-                                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 77,521                107,070              13,050                23,324                

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 29,578                30,822                17,569                17,849                

   โอนกลบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (28)                     -                         -                         -                         

   โอนกลบัราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ (44)                     (3)                       (7)                       -                         

   กาํไรทียงัไม่เกิดขนึจากการเปลียนแปลงในมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน (1)                       (4)                       -                         -                         

   โอนกลบัค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนของเงินให้กูย้มืระยะสัน

      แก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                         (100)                   -                         -                         

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (66,145)              (79,275)              -                         -                         

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                         26                      -                         26                      

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 63                      29                      -                         -                         

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 779                     893                     568                     640                     

   ประมาณการหนีสินสาํหรับการรือถอน -                         (4)                       -                         (4)                       

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขนึจริง 37                      (4,180)                980                     (1,211)                

   ตน้ทุนทางการเงิน 11,659                14,621                6,175                  8,129                  

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 53,419                69,895                38,335                48,753                

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (16,161)              25,440                (9,388)                13,904                

   สินคา้คงเหลือ (92,031)              (31,701)              (83,787)              (28,388)              

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งและซือสินคา้ (4,207)                (406)                   (4,207)                (406)                   

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (3,539)                (2,267)                (2,191)                (1,677)                

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 329                     (41)                     6                        17                      

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 80,588                7,508                  62,515                31,278                

   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 1,163                  26,622                1,261                  28,420                

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                         (111)                   -                         (111)                   

   หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน (207)                   (207)                   (207)                   (207)                   

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 19,354                94,732                2,337                  91,583                

   จ่ายดอกเบีย (10,265)              (15,377)              (6,138)                (8,131)                

   รับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย 113                     -                         -                         -                         

   จ่ายภาษีเงินได้ (364)                   (521)                   (207)                   (365)                   

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 8,838                  78,834                (4,008)                83,087                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัเพมิขึน (45)                     (71)                     (45)                     (71)                     

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึน -                         -                         (33,200)              (10,500)              

รับชาํระคืนเงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                         100                     6,400                  60,000                

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน (5,000)                -                         -                         -                         

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,134)                (4,220)                (762)                   (2,324)                

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (18,668)              -                         -                         -                         

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                         4                        -                         4                        

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (24,847)              (4,187)                (27,607)              47,109                

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) 15,193                22,313                15,493                (44,239)              

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึน -                         1,000                  -                         -                         

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (18,332)              (44,820)              -                         (29,817)              

ชาํระคืนเงินตน้ของหนีสินตามสัญญาเช่า (8,009)                (6,452)                (2,589)                (956)                   

เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 7,888                  22,718                -                         -                         

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (3,260)                (5,241)                12,904                (75,012)              

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิมขึน (ลดลง) 492                     (4,759)                -                         -                         

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลียนสาํหรับรายการเงินสด

   และรายการเทียบเท่าเงินสด (108)                   (63)                     22                      49                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (18,885)              64,584                (18,689)              55,233                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 76,551                40,460                36,271                24,220                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 57,666                105,044              17,582                79,453                

-                         -                         

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   รายการซือสินทรัพยท์ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 25,486                16,997                1,214                  92                      

   รายการซือสินทรัพยต์ามสัญญาเช่า -                         2,175                  -                         2,175                  

   การไดม้าซึงสินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ัญญาเช่า -                         251                     -                         -                         

   ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิมขึนจากลูกหนีอืน 4,385                  15,988                -                         -                         

   ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิมขึนจากเจา้หนีอืน -                         15,349                -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ มีดงัน้ี 

1.1.1 น าเขา้และจ าหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมส ารวจ และ
ผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลัน่น ้ ามนั โรงปิโตรเคมี โรงงานผลิตน ้ ามนัหล่อล่ืน โรงงานโพลิเมอร์และ
พลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์โรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค 

1.1.2 ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาและให้ค  าแนะน าด้านการตลาด ส าหรับสินคา้และบริการต่างๆ รวมทั้ง
การศึกษาความเหมาะสม ความเป็นไปไดข้องงานหรือโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมพลงังาน 
โรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเคมี โรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภคต่างๆ 

1.1.3 ผลิตและจ าหน่ายก๊าซชีวภาพเพื่อใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า การขนส่งคมนาคม และอุตสาหกรรม
ทัว่ไป 

1.1.4 รับเหมาก่อสร้างเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมส ารวจและผลิต
ก๊าซธรรมชาติ โรงกลัน่น ้ ามนั โรงปิโตรเคมี โรงงานผลิตน ้ ามันหล่อล่ืน โรงงานโพลีเมอร์และ
พลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์โรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค 

1.1.5 ผลิตและจ าหน่ายก๊าซ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม เช่น ก๊าซธรรมชาติอดั ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) 
ก๊าซโซลีนธรรมชาติ เป็นตน้ 

 ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี  เลขท่ี 1 อาคารทีพี แอนด์ ที ชั้ น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19                       
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร และมีสาขาซ่ึงประกอบดว้ย 

สาขาท่ี 1 ใช้เป็นคลงัเก็บสินคา้ ตั้งอยู่เลขท่ี 999 หมู่ท่ี 4 ซอยเทศบาลบางปู 99 (เสริมมิตร) ถนนสุขุมวิท 
ต าบลบางปูใหม่ อ  าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

สาขาท่ี 2 ใช้เป็นส านักงานขายและประสานงาน ตั้ งอยู่เลขท่ี 188/76 ถนนสุขุมวิท ต าบลมาบตาพุด                          
อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 

สาขาท่ี 3 จดยกเลิกสาขา เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 
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สาขาท่ี 4 ใช้เป็นโรงงานผลิตและจ าหน่าย  ตั้ งอยู่ เลขท่ี  150 หมู่ ท่ี  2 ต าบลแม่แตง  อ าเภอแม่แตง                             
จงัหวดัเชียงใหม่ 

สาขาท่ี 5 ใช้เป็นโรงงานผลิตและจ าหน่าย ตั้ งอยู่เลขท่ี 1/1 หมู่ท่ี 8 ต าบลกกแรต อ าเภอกงไกรลาศ                          
จงัหวดัสุโขทยั 

สาขาท่ี 6 ใช้เป็นโรงงานผลิตและจ าหน่าย ตั้ งอยู่ เลขท่ี 150/1 หมู่ ท่ี 2 ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง                            
จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดก้ลบัมาแพร่ระบาดอีกระลอก 
ท าให้เกิดการชะลอตวัในช่วงท่ีเศรษฐกิจก าลงัฟ้ืนตวั และมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม                             
ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวกับการขายสินค้าของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจ
อุตสาหกรรมพลงังาน อุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์และโรงกลัน่น ้ ามนัปิโตรเคมี ซ่ึงลดลงจากความตอ้งการใน
สินคา้ท่ีลดลง จึงส่งผลต่อการลดก าลงัการผลิต การชะลอการลงทุน หรือการขยายกิจการของอุตสาหกรรม
ดงักล่าว ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบนั
และในอนาคตของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัมีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์
ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ี
อาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เม่ือสถานการณ์
มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯ 
เลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น  และงบกระแสเงินสดในรูปแบบ
เช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น                       
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                               
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

3 

1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ยูเอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)                        
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
และไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

1.5  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ
การปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทั  

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2565 

 สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ฉบบั
ปรับปรุง ซ่ึงไดใ้ห้ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดในทางปฏิบติัส าหรับผูเ้ช่าท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูป
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามมาตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                             
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
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3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 2.79 4.43 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ - - 3.78 3.85 อตัราร้อยละ 5.09 - 5.38 ต่อปี 

  (2563: MLR - 0.75 ต่อปี) 
รายไดอ้ื่น - - 0.64 0.49 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือสินคา้ - - 0.15 0.15 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ดอกเบ้ียรับ 0.15 0.15 - - อตัราร้อยละ 5.50 ต่อปี 

   (2563: ร้อยละ 5.50 ต่อปี) 
รายไดอ้ื่น 0.60 0.60 0.60 0.60 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ - 5.08 - 5.08 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 
 

  

ซ้ืออุปกรณ์ 14.28 - - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ้่ายในการผลิต 0.03 0.01 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่าย 1.42 1.32 - - อตัราร้อยละ 5.38 ต่อปี 

   (2563: MLR - 0.75 ต่อปี) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 0.49 0.53 0.44 0.42 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี                            
31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน                
(หมำยเหตุ 4) 

    

บริษทัยอ่ย - - 43,840 39,658 
บริษทัร่วม 1,199 452 600 - 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั)     
บริษทั ศแบง ซสัเทนเอเบิล เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั 4,385 - - - 
บริษทัอื่น 22 17 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,606 469 44,440 39,658 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน                 
(หมำยเหตุ 14)     

บริษทัยอ่ย - - 159 68 
บริษทัร่วม 6,133 6,133 - - 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั)     
บริษทั ศแบง ซสัเทนเอเบิล เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั - 57 - - 
บริษทั ขวญัเมือง กรุ๊ป จ ากดั 33,530 34,952 - - 
บริษทัอื่น 28,614 27,482 18 13 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการของบริษทัยอ่ย) 127 62 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 68,404 68,686 177 81 
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เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 และ                                 
การเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

เงินให้กูย้ืม 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2563 

เพ่ิมขึ้น 
ระหว่างงวด 

ลดลง 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี                     

31 มีนาคม 
2564 

บริษทั พีพีดบับลิวอี จ ากดั บริษทัร่วม 10,900 - - 10,900 
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต 
           ท่ีคาดว่าจะเกิดขี้น  (10,900) - - (10,900) 

เงินให้กูย้ืม - สุทธิ  - - - - 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูย้ืม 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2563 

เพ่ิมขึ้น 
ระหว่างงวด 

ลดลง 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี                     

31 มีนาคม 
2564 

บริษทั ยเูอซี แอนด ์ทีพีที                   
เอน็เนอร์ยี่ จ ากดั บริษทัยอ่ย 104,000 1,000 - 105,000 

บริษทั ยเูอซี เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั บริษทัยอ่ย 131,000 23,200 (3,200) 151,000 
บริษทั โซล่า เอน็เนอร์จี รูฟ                 
พาวเวอร์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 6,000 - - 6,000 

บริษทั ยเูอซี แอด็วานซ ์                  
โพลิเมอร์ แอนด ์เคมิคลัส์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 29,000 - - 29,000 

บริษทั ยเูอซี ทอ็ป เอนเนอร์ยี่ 
จ ากดั บริษทัยอ่ย - 9,000 (3,200) 5,800 

รวม  270,000 33,200 (6,400) 296,800 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
และมีก าหนดช าระคืนภายใน 6 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.09 ถึง 5.50 ต่อปี 
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  เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 และ                                 
การเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

เงินกูย้ืม 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2563 

เพ่ิมขึ้น 
ระหว่างงวด 

ลดลง 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี                     

31 มีนาคม 
2564 

บริษทั ทีพีที เทพประทานพร 
จ ากดั 

มีกรรมการ
ร่วมกนั 104,000 - - 104,000 

รวม  104,000 - - 104,000 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใช้เงิน ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
และมีก าหนดช าระคืนภายใน 7 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.38 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน
ของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,607 6,933 4,950 4,654 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 521 434 379 294 
รวม 8,128 7,367 5,329 4,948 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษัทฯมีภาระจากการค ้ าประกันให้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ                                  
งบการเงินรวมขอ้ 22.5 
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4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3)     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 745 772 
คา้งช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน - - 2,933 4,224 
3 - 6 เดือน - - 2,411 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 6,089 4,996 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 8,464 8,662 6,094 6,530 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 127,469 105,510 71,951 62,412 
คา้งช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน  56,369 57,780 44,364 43,338 
3 - 6 เดือน 2,079 25 1,919 25 
6 - 12 เดือน - 11,870 - 11,870 
มากกว่า 12 เดือน 2,068 2,609 - 513 

รวม 196,449 186,456 124,328 124,688 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น   (1,698) (1,726) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 194,751 184,730 124,328 124,688 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 194,751 184,730 130,417 129,684 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3)     
ลูกหน้ีอ่ืน  6,162 1,173 3,600 3,173 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 600 452 35,907 32,645 

รวม 6,762 1,625 39,507 35,818 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น   (1,156) (1,156) (1,156) (1,156) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 5,606 469 38,351 34,662 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
ลูกหน้ีอ่ืน 51,997 46,037 18,343 12,232 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น   (2,849) (2,849) (1,849) (1,849) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 49,148 43,188 16,494 10,383 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 54,754 43,657 54,845 45,045 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 249,505 228,387 185,262 174,729 

5. สินค้ำคงเหลือ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทนุให้เป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
สินคา้ส าเร็จรูป 174,373 99,338 (4,536) (4,547) 169,837 94,791 
วตัถุดิบ 25,674 17,820 (1,128) (1,161) 24,546 16,659 
วสัดุส้ินเปลือง 18,819 16,093 (638) (638) 18,181 15,455 
สินคา้ระหว่างทาง 30,007 23,591 - - 30,007 23,591 
รวม 248,873 156,842 (6,302) (6,346) 242,571 150,496 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทนุให้เป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
สินคา้ส าเร็จรูป 145,720 73,640 (3,992) (3,999) 141,728 69,641 
วตัถุดิบ 1,868 441 - - 1,868 441 
วสัดุส้ินเปลือง 12,688 11,028 (638) (638) 12,050 10,390 
สินคา้ระหว่างทาง 30,007 21,387 - - 30,007 21,387 
รวม 190,283 106,496 (4,630) (4,637) 185,653 101,859 
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6. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย 
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

 
 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - 
กองทุนเปิดตราสารหน้ี 1,824 1,823 

 
85 85 

รวม 1,824 1,823 85 85 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ีเป็นเงินลงทุนในหน่วยกองทุนรวมตลาดเงินของ
สถาบนัการเงิน วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในระดบัชั้นท่ี 2 ซ่ึงเป็นการใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้อง
สินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนดังกล่าว
ค านวณโดยใชร้าคามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

7. เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ำ้ประกนั 

 ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2564 ยอดคงเหลือจ านวน 30.8 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 30.7 ล้านบาท)                        
(เฉพาะบริษทัฯ: 30.4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 30.4 ลา้นบาท)) เป็นเงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัฯไดน้ าไป
เป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ซ่ึงระบุให้บริษทัฯมีการ
วางเงินฝากประจ าเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะยาว ณ วนักู ้เป็นจ านวน 4.0 ลา้นบาท และทยอยเพิ่มเงิน
ฝากประจ าเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นงวดรายเดือน เดือนละ 2.0 ลา้นบาท จนครบ 30.0 ลา้นบาท 
และเป็นเงินฝากออมทรัพยข์องบริษทัยอ่ยซ่ึงไดน้ าไปเป็นหลกัประกนัวงเงินบตัรเครดิต 

8. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                                                     
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

 

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   
บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั 25,000 20,000 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 25,000 20,000 
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ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ได้แก่ เงินลงทุนใน                         
ตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ซ่ึงบริษทัย่อยแห่งหน่ึงเขา้ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั 
โอดิน พาวเวอร์ จ ากัด คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว  
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในระดบัชั้นท่ี 3 ซ่ึงเป็นการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้โดยบริษทั โอดิน 
พาวเวอร์ จ ากดั ด าเนินธุรกิจลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือก 

เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2564 มีมติอนุมัติให้                                          
บริษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯท าการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั                                   
โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั จ านวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดยบริษทัดงักล่าวไดเ้รียก
ช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนแลว้เป็นจ านวนร้อยละ 25 และบริษทัย่อยไดจ่้ายช าระค่าหุ้นแลว้รวมเป็นจ านวนเงิน                                 
5 ลา้นบาท 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า 

ของเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั ยเูอซี ยทิูลิตีส์ จ ากดั 47,500 47,500 70.00 70.00 36,668 36,668 (4,326) (4,326) 32,342 32,342 

บริษทั ยเูอซี แอนด ์ทีพีที         

เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั                                                      99,600 99,600 

 

50.01 

 

50.01 49,809 49,809 - - 49,809 49,809 

บริษทั ยเูอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั 200,000 200,000 99.99 99.99 200,000 200,000 (24,117) (24,117) 175,883 175,883 

บริษทั ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ 

แอนด ์เคมิคลัส์ จ ากดั 180,000 180,000 99.99 99.99 180,000 180,000 - - 180,000 180,000 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ    466,477 466,477 (28,443) (28,443) 438,034 438,034 

 บริษัทย่อยท่ีลงทุนโดยบริษัท ยูเอซี เอน็เนอร์ย่ี จ ำกดั 

 Vientiane Waste Management Company Limited 

 เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2562 บริษทั ยเูอซี เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯไดด้ าเนินการจดทะเบียน
จัดตั้งบริษทัย่อยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้ช่ือ Vientiane Waste Management 
Company Limited เพื่อประกอบกิจการพฒันาท่ีดินเพื่อสร้างโรงงานจดัการขยะเพื่อผลิตพลงังานทดแทนใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีทุนจดทะเบียน 72,900 ลา้นกีบ (หุ้นสามญั 36.45 ลา้นหุ้น      
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 2,000 กีบ) โดยบริษทัย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดังกล่าวร้อยละ 50.01 ทั้งน้ี                                    
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั ไดจ่้ายช าระค่าหุ้น
สามญัของบริษทัดงักล่าว เป็นจ านวนเงินประมาณ 4,072.72 ลา้นกีบ (หรือเทียบเท่า 12.18 ลา้นบาท)  

 ปัจจุบนั Vientiane Waste Management Company Limited ยงัเรียกช าระค่าหุน้ทุนจดทะเบียนไม่เต็มมูลค่า  
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 บริษทั ยเูอซี ทอ็ป เอนเนอร์ยี ่จ ากดั 

 ในเดือนมีนาคม 2564 บริษทั ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ยี่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ากัด ได้ด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้ งบริษทัย่อยจ านวน 5 บริษทั ภายใต้ช่ือบริษทั เอ็นเนอร์ยี่ ครอป                           
พาวเวอร์ 1 จ ากดั บริษทั เอ็นเนอร์ยี่ ครอป พาวเวอร์ 2 จ ากดั บริษทั เอ็นเนอร์ยี่ ครอป พาวเวอร์ 3 จ ากดั 
บริษทั เอน็เนอร์ยี ่ครอป พาวเวอร์ 4 จ ากดั และบริษทั เอน็เนอร์ยี ่ครอป พาวเวอร์ 5 จ ากดั เพื่อวตัถุประสงค์
ในการเขา้ร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยมีทุนจดทะเบียนบริษทัละ 6.4 
ลา้นบาท (หุ้นสามญั 64,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) และมีทุนช าระแลว้เป็นจ านวนร้อยละ 25 
โดยบริษทั ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ยี่ จ ากดั เขา้ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัย่อยแต่ละบริษทัในสัดส่วนการ
ถือหุน้ร้อยละ 99.99 และไดจ่้ายช าระค่าหุน้แลว้รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 8.0 ลา้นบาท 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุน 

   31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม
2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ        
บริษทั บางจาก ไบโอฟูเอล 

จ ากดั 
ผลิตและจ าหน่าย    
   ไบโอดีเซล ไทย 30.00 30.00 486,161 420,148 111,051 111,051 

บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัท                
ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด         

บริษทั พีพีดบับลิวอี จ ากดั ลงทุนในธุรกิจ   
พลงังาน ไทย 49.98 49.98 - - - - 

บริษทั เอ็นเนอร์เรย ์ยเูอซี 
(ประเทศไทย) จ ากดั รับเหมาก่อสร้าง ไทย 25.00 25.00 - - - - 

บริษทั โอดิน เมียนมาร์ จ ากดั ลงทุนในโรงไฟฟ้า   
พลงังานทางเลือก ไทย 40.00 40.00 302 302 - - 

รวม     486,463 420,450 111,051 111,051 
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11. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,514,077 1,536,618 711,152 725,776 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 104,801 106,517 77,036 78,187 
รวม 1,618,878 1,643,135 788,188 803,963 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช)้ ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,643,135 803,963 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 2,416 1,794 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
ณ วนัท่ีตดัจ าหน่าย (64) - 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (26,607) (17,569) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 1,618,878 788,188 

11.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 อาคารของบริษัทฯซ่ึงมีราคาทุน  64.21 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 64.21                             
ลา้นบาท) ก่อสร้างอยูบ่นท่ีดินเช่า 

11.2  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ซ่ึงมีราคาทุน 953.71 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 953.71 
ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 536.70 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 536.70 ลา้นบาท)) น าไปค ้าประกนั
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 13) และเงินกูย้มืระยะยาว (หมายเหตุ 15) 

11.3  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีราคาทุน 201.61 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2563: 201.61 ลา้นบาท) น าไปค ้าประกนัหน้ีสินตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 16) 
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564                    
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 

ความสัมพนัธ์ 
กบัลูกคา้ สูตรการผลิต 

ค่าตอบแทน                 
ในการไดม้าซ่ึง
สัญญาสัมปทาน 

งานระหว่าง
ก่อสร้างภายใต้
สัญญาสัมปทาน 

 
ซอฟตแ์วร์

ระหว่างพฒันา รวม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ 
วนัที่ 1 มกราคม 2564 76,654 1,000 130,411 

 
24,435 2,589 235,089 

ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด -  
ราคาทุน - - - 

 
18,065 - 18,065 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (2,221) (750) - - - (2,971) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ  
วนัที่ 31 มีนาคม 2564 74,433 250 130,411 

 
42,500 2,589 250,183 

ค่าตอบแทนในการได้มาซ่ึงสัญญาสัมปทานของ Vientiane Waste Management Company Limited                                   
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทั เป็นค่าตอบแทนท่ีบริษทัย่อยดังกล่าวจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงของ
บริษทัตามขอ้ตกลงท่ีก าหนดใน Share subscription and shareholders’ agreement เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสิทธิใน
การด าเนินการพฒันาท่ีดินเพื่อก่อสร้างโรงงานจดัการขยะในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ภายใตส้ัญญาสัมปทาน โดยสัญญาสัมปทานดงักล่าวมีระยะเวลา 45 ปี นบัจากวนัท่ีลงนามในสัญญา ทั้งน้ี
ในงวดปัจจุบนัโครงการอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง บริษทัย่อยจึงยงัไม่เร่ิมตดัจ าหน่ายค่าตอบแทนในการ
ไดม้าซ่ึงสัญญาสัมปทานดงักล่าว 

 ทั้งน้ีบริษทัย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานท่ีดินและบ่อขยะเพื่อก่อสร้าง
โรงงานจดัการขยะเพื่อผลิตพลงังานทดแทนและแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีน ากลบัมาใช้ใหม่  ให้แก่รัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่วนัท่ีลงนามในสัญญาสัมปทานดว้ยอตัราค่าตอบแทน
สัมปทานในแต่ละช่วงระยะเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาสัมปทานดงักล่าว 
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13. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

อตัราดอกเบ้ีย 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 1 - 1 - 
เงินกูย้มืระยะสั้น MMR และ 5.10 101,000 101,300 - - 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทส์ MMR 15,633 - 15,633 - 
รวม  116,634 101,300 15,634 - 

13.1  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 เ งินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ                          
ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

13.2  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย                                     
ค  ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ย และค ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

 
 

(ตรวจสอบแลว้) 
 

(ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 16 3 159 68 
เจา้หน้ีการคา้  218,529 130,073 160,637 86,931 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 31 54 - 4 
เจา้หน้ีอ่ืน  14,218 12,981 7,691 10,937 
เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 22,679 22,970 - - 
เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์  2,807 1,311 1,214 45 
เจา้หน้ีค่าตอบแทนสัญญาสัมปทาน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตุ 3) 33,500 34,934 - - 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 12,178 10,725 18 9 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  12,896 20,434 8,585 14,556 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 316,854 233,485 178,304 112,550 
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15. เงินกู้ยืมระยะยำว 

(หน่วย: พนับาท) 
 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย     การช าระคืน 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 

 (ร้อยละต่อปี)   (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
1 MLR - 2.75 ช าระคืนเป็นงวดรายเดือนรวม 45 งวด

เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 130,710 130,710 130,710 130,710 
2 MLR - 1.25 ช าระคืนเป็นงวดรายเดือนรวม 84 งวด           

เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2558 4,714 5,706 - - 
3 MLR - 1.75 ช าระคืนเป็นงวดรายเดือนรวม 96 งวด           

เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 289,683 307,023 - - 
4 2.00 และ MLR  ช าระคืนเป็นงวดรายเดือนรวม 36 งวด           

เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 20,000 20,000 20,000 20,000 
รวม 445,107 463,439 150,710 150,710 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (179,131) (148,846) (112,095) (81,240) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 265,976 314,593 38,615 69,470 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564                               
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 463,439 150,710 
หกั: จ่ายคืนเงินกูใ้นระหวา่งงวด (18,332) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 445,107 150,710 

 เ งินกู้ยืมระยะยาววงท่ี  1 ค ้ าประกันโดยเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้ าประกัน (หมายเหตุ  7) และ                        
การจ านองเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 11.2) ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินและ
ขอ้จ ากดับางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วน Funded Debt/EBITDA เป็นตน้ 

 เงินกูย้มืระยะยาววงท่ี 2 ค  ้าประกนัโดยการจ านองเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคาของบริษทัย่อย (หมายเหตุ 11.2) และสิทธิการเช่าท่ีดินภายใตส้ัญญา
เช่าพื้นท่ีหลงัคาของบริษทัย่อย และค ้าประกนัโดยบริษทัฯ ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตาม
เง่ือนไขทางการเงินและขอ้จ ากดับางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี เป็นตน้ 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

17 

 เงินกูย้มืระยะยาววงท่ี 3 ค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจักรของบริษทัย่อย 
(หมายเหตุ 11.2) และค ้าประกนัโดยบริษทัฯ ภายใตส้ัญญาเงินกู้ บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทาง                                     
การเงินและขอ้จ ากดับางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี เป็นตน้ 

 เงินกู้ยืมระยะยาววงท่ี 4 ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกัน ภายใตส้ัญญาเงินกู้ บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข
ทางการเงินและขอ้จ ากัดบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ                    
ผูถื้อหุน้ อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี เป็นตน้ 

16. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 176,479 185,928 127,672 131,315 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (56,446) (57,982) (42,998) (44,052) 
รวม 120,033 127,946 84,674 87,263 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (16,522) (23,755) (7,904) (9,924) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 103,511 104,191 76,770 77,339 

17.  หุ้นกู้ 

บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ  ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทน                       
ผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นจ านวนเงินรวม 300 ลา้นบาท เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่เท่านั้น 
หุน้กูด้งักล่าวก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญัดงัน้ี 

วนัท่ีออกหุ้นกู ้ จ านวนหน่วย 
มูลค่าท่ีตราไว้
ต่อหน่วย มูลค่ารวม อตัราดอกเบ้ีย วนัครบก าหนดไถ่ถอน 

  (บาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี)  
18 มิถุนายน 2563 300,000 1,000 300 5.50 18 มิถุนายน 2565 

ภายใต้ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้ บริษทัฯต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงิน                 
บางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของผูอ้อกหุ้นกู ้ณ วนัส้ินงวดไม่เกิน 
3.0:1 
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18. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 25,837 22,378 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 686 488 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 93 80 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 26,616 22,946 

19. ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปี
ท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 3,833 5,703 3,479 5,443 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (887) (1,704) (781) (986) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก ำไรขำดทุน 2,946 3,999 2,698 4,457 
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20. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

(พนับาท) 77,078 104,891 10,352 18,867 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 667,606 667,605 667,606 667,605 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.12 0.16 0.02 0.03 
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21. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และการบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วน
งานด าเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 ในประเทศ ต่างประเทศ  

 
ส่วนงาน 

จ าหน่ายสินคา้ 
ส่วนงานผลิตและ
จ าหน่ายเคมีภณัฑ์ 

ส่วนงานผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียม อ่ืนๆ 
ส่วนงาน 

จ าหน่ายสินคา้ 
ส่วนงาน 

ท่ีปรึกษาโครงการ รวมส่วนงาน 
ตดัรายการ 
ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รำยได้:                   
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 217.1 231.9 58.8 67.1 14.6 19.1 24.9 29.4 10.9 12.9 11.5 11.0 337.8 371.4 (2.9) (4.6) 334.9 366.8 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน
ตามส่วนงาน 43.2 51.6 19.2 26.7 (13.4) (10.1) 2.5 5.1 0.7 3.1 11.5 11.0 63.7 87.4 0.1 - 63.8 87.4 

รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ที่ไม่ได้ปันส่วน:                   
รายไดอ่ื้น                 5.3 8.5 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                66.1 79.3 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย                 (13.3) (14.5) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                 (32.1) (38.5) 
ตน้ทุนทางการเงิน                 (12.3) (15.1) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้                 77.5 107.1 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                 (2.9) (4.0) 

ก ำไรส ำหรับงวด                 74.6 103.1 
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22. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

22.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำร 

กลุ่มบริษทัได้เขา้ท าสัญญาบริการท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการในพื้นท่ีอาคารส านักงาน และโกดังสินค้า                             
อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
จ่ายช าระ     
ภายใน 1 ปี 4.40 3.78 2.14 2.14 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 0.67 0.94 0.41 0.94 

22.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำซ้ือสินค้ำ อุปกรณ์ และจ้ำงผู้รับเหมำ 

 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือสินคา้ อุปกรณ์ และจา้งผูรั้บเหมา ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สกุลเงิน 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) 
บาท 84.34 78.47 57.92 37.55 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.75 1.43 1.50 1.11 
ยโูร 0.58 0.03 0.55 - 
เยน 43.50 43.50 43.50 43.50 
ลาวกีบ 24.80 7.96 - - 

22.3 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหนังสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ และบริษทัย่อย                             
คงเหลืออยู่เป็นจ านวน 30.8 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 31.9 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 29.0 ลา้นบาท  
(31 ธนัวาคม 2563: 30.1 ลา้นบาท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของ
กลุ่มบริษทัเพื่อค ้าประกันคุณภาพสินคา้ให้กับลูกคา้บางราย ค ้าประกันสัญญาจ้างเหมา และค ้าประกนั    
การใชไ้ฟฟ้า 
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22.4 ภำระผูกพนัอ่ืน 

ก) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็น
จ านวนเงินประมาณ 0.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2563: 0.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
(เฉพาะบริษทัฯ: 0.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2563: 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา)) 

ข) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ียงัไม่ได้
เรียกช าระจ านวนเงินประมาณ 54.0 ลา้นบาท และ 9,114.3 ลา้นกีบ (หรือเทียบเท่า 30.4 ลา้นบาท)                                      
(31 ธนัวาคม 2563: 30.0 ลา้นบาท และ 15,896.9 ลา้นกีบ (หรือเทียบเท่า 51.4 ลา้นบาท)) (เฉพาะบริษทัฯ: 
30 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 30.0 ลา้นบาท)) (หมายเหตุ 9) 

ค) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระจ านวนเงินประมาณ 15.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 
ไม่มี) (หมายเหตุ 8) 

22.5 ภำระค ำ้ประกนัระหว่ำงกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯได้ค  ้ าประกันวงเงินกู้ให้แก่บริษัทย่อยในวงเงิน  514.0 ล้านบาท                              
(31 ธนัวาคม 2563: 514.0 ลา้นบาท) 

23. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

23.1 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

23.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 

 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีส าคญัดงัน้ี 

งบการเงินรวม 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม                 
2562 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.08 1.02 4.57 1.85 31.3394 30.0371 
เยน - - - 3.53 0.2833 0.2907 
Vientiane Waste Management Company Limited   (ลาวกีบต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
บาท 6.60 8.75 27.46 29.55 300.7550 310.6500 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม                 
2563 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.90 0.79 4.27 1.61 31.3394 30.0371 
เยน - - - 3.53 0.2833 0.2907 

กลุ่มบริษัทมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ  ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2564 และ                             
31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

งบการเงินรวม 

31 มีนาคม 2564 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ   

สกุลเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย วนัครบก าหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.50 0.15 30.00 - 30.75 30.70 - 30.85 23 เมษายน 2564 - 23 มิถุนายน 2564 
เยน 43.50 - 0.29 - 0.30 - 6 สิงหาคม 2564 - 17 สิงหาคม 2564 
      

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2563 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ   

สกุลเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย วนัครบก าหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.79 0.20 29.86 - 31.13 30.05 - 30.20 4 มกราคม 2564 - 16 เมษายน 2564 
เยน 47.05 - 0.29 - 0.30 - 17 มีนาคม 2564 - 17 สิงหาคม 2564 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 มีนาคม 2564 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ   

สกุลเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย วนัครบก าหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.24 - 30.03 - 30.75 - 23 เมษายน 2564 - 18 พฤษภาคม 2564 
เยน 43.50 - 0.29 - 0.30 - 6 สิงหาคม 2564 - 17 สิงหาคม 2564 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธนัวาคม 2563 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ   

สกุลเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย วนัครบก าหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.67 - 29.86 - 31.13 - 4 มกราคม 2564 - 16 เมษายน 2564 
เยน 47.05 - 0.29 - 0.30 - 17 มีนาคม 2564 - 17 สิงหาคม 2564 

24. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัเร่ืองส าคญัดงัต่อไปน้ี 

ก) อนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัราหุ้นละ 
0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 133.52 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเม่ือวนัท่ี                                    
9 ธนัวาคม 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 40.06 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลท่ี
จะจ่ายเพิ่มในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 93.46 ลา้นบาท และก าหนดจ่ายเงินปันผล
ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

ข) อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนจ านวน 367,183,150.50 บาท เป็นจ านวน 
333,803,099.50 บาท  โดยการตัด หุ้นจดทะ เ บียน ท่ีย ัง มิได้จ าห น่ายจ านวน 66,760,102 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ซ่ึงเหลือจากการจดัสรรไวเ้พื่อรองรับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิของ
บริษทัฯท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (UAC-W2)  

ค) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 
66,760,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 333,803,099.50 บาท เป็นจ านวน 
367,183,099.50 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

25. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 
2564 
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