
 

 

บริษทั ยเูอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ยูเอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด

สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั ยูเอซี 

โกลบอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ยูเอซี      

โกลบอล จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น

ผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 

การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้            

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.2 เก่ียวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดก้ลบัมาแพร่ระบาดอีกระลอก ทาํใหเ้กิดการชะลอตวัในช่วงท่ี

เศรษฐกิจกาํลงัฟ้ืนตวั และมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจของ 

กลุ่มบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการขายสินคา้ของลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมพลงังาน อุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์

และโรงกลัน่นํ้ามนัปิโตรเคมี ซ่ึงลดลงจากความตอ้งการในสินคา้ท่ีลดลง จึงส่งผลต่อการลดกาํลงัการผลิต  

การชะลอการลงทุน หรือการขยายกิจการของอุตสาหกรรมดงักล่าว ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ 

ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของ 

กลุ่มบริษทัมีการติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่า

ของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและ

ดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อ 

กรณีน้ีแต่อยา่งใด 

ฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 4 พฤศจิกายน 2564 



บริษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 32,074                76,551                7,852                  36,271                

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 4 411,174              228,387              373,595              174,729              

สินคา้คงเหลือ 5 212,285              150,496              109,889              101,859              

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 500                     -                         304,300              270,000              

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งและซ้ือสินคา้ 5,285                  893                     5,285                  893                     

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 6 2,713                  1,823                  978                     85                       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 17,529                8,222                  6,720                  4,270                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 681,560              466,372              808,619              588,107              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 7 30,790                30,711                30,437                30,358                

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8 25,000                20,000                -                         -                         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                         -                         438,034              438,034              

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 452,704              420,450              111,051              111,051              

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 1,567,476           1,643,135           753,678              803,963              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 254,793              235,089              -                         -                         

ค่าความนิยม 269,805              269,805              -                         -                         

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย์ 323                     13                       -                         -                         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 32,911                32,770                22,022                21,696                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 10,342                12,081                6,395                  7,730                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,644,144           2,664,054           1,361,617           1,412,832           

รวมสินทรัพย์ 3,325,704           3,130,426           2,170,236           2,000,939           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 284,051              101,300              167,743              -                         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 14 255,041              233,485              98,723                112,550              

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 22,654                17,693                17,156                16,446                

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 106,000              104,000              -                         -                         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 6,580                  700                     5,974                  -                         

เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 120,390              148,846              83,468                81,240                

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 9,645                  23,755                8,111                  9,924                  

หุ้นกู ้- ส่วนท่ีถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี 17 300,000              -                         300,000              -                         

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -                         346                     -                         259                     

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,104,361           630,125              681,175              220,419              

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 241,473              314,593              16,640                69,470                

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 16 95,421                104,191              69,980                77,339                

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี 17 -                         300,000              -                         300,000              

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 53,813                56,349                23,119                25,271                

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18 28,152                25,837                24,031                22,378                

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับการร้ือถอน 57,001                57,002                41,452                41,452                

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 18,120                18,743                8,308                  8,930                  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 493,980              876,715              183,530              544,840              

รวมหนีสิ้น 1,598,341           1,506,840           864,705              765,259              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 734,366,199 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

         (31 ธนัวาคม 2563: หุ้นสามญั 734,366,301 หุ้น 

            มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) 367,183              367,183              367,183              367,183              

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 667,606,199 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 333,803              333,803              333,803              333,803              

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 587,170              587,170              587,170              587,170              

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 1,347                  1,347                  -                         -                         

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 670,538              571,908              344,558              274,707              

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 2,207                  1,950                  -                         -                         

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,635,065           1,536,178           1,305,531           1,235,680           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 92,298                87,408                -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,727,363           1,623,586           1,305,531           1,235,680           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,325,704           3,130,426           2,170,236           2,000,939           

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

(นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส)

(นายชชัพล ประสพโชค)

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 413,301             269,157             347,126             201,168             

รายไดค่้าบริการ 7,694                 7,231                 6,780                 7,231                 

รายไดเ้งินปันผล 3 -                         -                         -                         71,783               

รายไดอ่ื้น 14,629               8,905                 18,368               10,883               

รวมรายได้ 435,624             285,293             372,274             291,065             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 351,396             227,264             299,914             180,899             

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 5,980                 7,464                 5,822                 7,464                 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 13,911               11,937               8,196                 6,022                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 33,896               33,912               23,745               25,056               

รวมค่าใช้จ่าย 405,183             280,577             337,677             219,441             

กําไรจากการดําเนินงาน 30,441               4,716                 34,597               71,624               

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 42,984               37,977               -                         -                         

ตน้ทุนทางการเงิน (12,424)              (13,711)              (7,260)                (7,342)                

กําไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 61,001               28,982               27,337               64,282               

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 19 (5,694)                1,114                 (5,496)                1,559                 

กําไรสําหรับงวด 55,307               30,096               21,841               65,841               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 633                     1,300                 -                         -                         

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 633                     1,300                 -                         -                         

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                         31                       -                         -                         

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                         31                       -                         -                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 633                     1,331                 -                         -                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 55,940               31,427               21,841               65,841               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 58,376               32,228               21,841               65,841               

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (3,069)                (2,132)                

55,307               30,096               

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม -                         -                         

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 58,693               32,909               21,841               65,841               

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,753)                (1,482)                

55,940               31,427               

-                         -                         

กําไรต่อหุ้น 20

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.09                    0.05                    0.03                    0.10                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,094,702          969,506             841,109             730,977             

รายไดค่้าบริการ 36,074               26,622               33,591               26,622               

รายไดเ้งินปันผล 3 -                         -                         119,919             143,565             

รายไดอ่ื้น 28,731               19,986               40,407               27,989               

รวมรายได้ 1,159,507          1,016,114          1,035,026          929,153             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 916,390             786,839             724,029             626,616             

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 18,656               14,967               18,078               14,967               

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 41,508               38,833               23,454               20,665               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 101,146             110,036             73,569               75,720               

รวมค่าใช้จ่าย 1,077,700          950,675             839,130             737,968             

กําไรจากการดําเนินงาน 81,807               65,439               195,896             191,185             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 152,304             138,992             -                         -                         

ตน้ทุนทางการเงิน (37,197)              (44,608)              (21,022)              (24,273)              

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 196,914             159,823             174,874             166,912             

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (12,425)              (5,354)                (11,558)              (4,778)                

กําไรสําหรับงวด 184,489             154,469             163,316             162,134             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 513                     (51)                     -                         -                         

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 513                     (51)                     -                         -                         

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                         (3,366)                -                         (3,794)                

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (132)                   -                         -                         -                         

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (132)                   (3,366)                -                         (3,794)                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 381                     (3,417)                -                         (3,794)                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 184,870             151,052             163,316             158,340             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 192,227             163,547             163,316             162,134             

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (7,738)                (9,078)                

184,489             154,469             

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม -                         -                         

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 192,352             160,155             163,316             158,340             

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (7,482)                (9,103)                

184,870             151,052             

-                         -                         

กําไรต่อหุ้น 20

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.29                    0.25                    0.24                    0.24                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ส่วนของผูม้ี

ส่วนเกินทุนจากการ ผลต่างจากการ รวม รวม ส่วนไดเ้สียที่

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน เปลี่ยนแปลงสัดส่วน จดัสรรแลว้ แปลงค่างบการเงิน องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

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

กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                     -                                 163,547                     -                                         -                                 163,547                     (9,078)                        154,469                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                     -                                 (3,366)                        (26)                                     (26)                             (3,392)                        (25)                             (3,417)                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                     -                                 160,181                     (26)                                     (26)                             160,155                     (9,103)                        151,052                     

ใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั -                                 5                                -                                     -                                 -                                 -                                         -                                 5                                -                                 5                                

ซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                                 -                                 1,230                             -                                 -                                 -                                         -                                 1,230                         (1,230)                        -                                 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22) -                                 -                                 -                                     -                                 (90,127)                      -                                         -                                 (90,127)                      -                                 (90,127)                      

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ

   บริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                         -                                 -                                 37,115                       37,115                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 333,803                     587,170                     1,347                             40,000                       501,992                     (324)                                   (324)                           1,463,988                  77,897                       1,541,885                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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 -                                 -                                 -                                     -                                 192,227                     -                                         -                                 192,227                     (7,738)                        184,489                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                     -                                 (132)                           257                                     257                            125                            256                            381                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                     -                                 192,095                     257                                     257                            192,352                     (7,482)                        184,870                     

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22) -                                 -                                 -                                     -                                 (93,465)                      -                                         -                                 (93,465)                      -                                 (93,465)                      

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ

   บริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                         -                                 -                                 12,372                       12,372                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 333,803                     587,170                     1,347                             40,000                       670,538                     2,207                                  2,207                         1,635,065                  92,298                       1,727,363                  

-                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 333,803                         587,165                         40,000                           250,286                         1,211,254                       
กาํไรสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     162,134                         162,134                          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     (3,794)                            (3,794)                            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     158,340                         158,340                          
ใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ

   ซื้อหุน้สามญั -                                     5                                    -                                     -                                     5                                     
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22) -                                     -                                     -                                     (90,127)                          (90,127)                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 333,803                         587,170                         40,000                           318,499                         1,279,472                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 333,803                         587,170                         40,000                           274,707                         1,235,680                       
กาํไรสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     163,316                         163,316                          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     163,316                         163,316                          
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22) -                                     -                                     -                                     (93,465)                          (93,465)                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 333,803                         587,170                         40,000                           344,558                         1,305,531                       
-                                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ยูเอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 196,914            159,823            174,874            166,912            
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 86,877              92,287              53,094              53,849              
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 872                    11                      -                        11                      
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 1,583                 (80)                    600                    (277)                  
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (3)                      (9)                      -                        -                        
   โอนกลบัค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น
      แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        (100)                  -                        -                        
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (152,304)           (138,992)           -                        -                        
   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                        (1,139)               (15)                    25                      
   (กาํไร) ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 170                    156                    -                        (89)                    
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,315                 2,649                 1,653                 1,955                 
   ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 1                        259                    -                        -                        
   ประมาณการหน้ีสินสาํหรับการร้ือถอน -                        (7)                      -                        (4)                      
   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (4,537)               (765)                  (3,461)               (794)                  
   รายไดเ้งินปันผล -                        -                        (119,919)           (143,565)           
   ตน้ทุนทางการเงิน 35,323              42,303              19,375              22,754              
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 167,211            156,396            126,201            100,777            
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (175,524)           69,088              (195,464)           61,153              
   สินคา้คงเหลือ (63,225)             21,210              (8,630)               19,058              
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งและซ้ือสินคา้ (4,392)               (615)                  (4,392)               (615)                  
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (8,555)               (548)                  (2,450)               (440)                  
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 653                    595                    27                      (66)                    
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15,227              (53,856)             (15,346)             (11,791)             
   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 4,961                 7,376                 710                    9,220                 
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                        (111)                  -                        (111)                  
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (623)                  (623)                  (623)                  (623)                  
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (64,267)             198,912            (99,967)             176,562            
   จ่ายดอกเบ้ีย (32,880)             (39,337)             (19,370)             (23,374)             
   รับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 1,421                 167                    1,308                 -                        
   จ่ายภาษีเงินได้ (9,486)               (15,279)             (8,062)               (14,881)             
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (105,212)           144,463            (126,091)           138,307            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ยูเอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (79)                    (3,567)               (79)                    (215)                  
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        (10,000)             
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (500)                  -                        (70,700)             (179,500)           
รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        100                    36,400              220,000            
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (5,000)               -                        -                        -                        
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,402)               (32,233)             (2,636)               (10,782)             
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (25,583)             -                        -                        -                        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                        1,169                 -                        4                        
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 119,919            143,565            119,919            143,565            
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน 85,355              109,034            82,904              163,072            
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 182,751            40,390              167,743            (29,442)             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 2,000                 132,200            -                        -                        
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        (129,700)           -                        -                        
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                        326,903            -                        20,000              
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (101,576)           (360,432)           (50,602)             (39,844)             
ชาํระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (22,644)             (22,319)             (9,172)               (5,428)               
เงินสดรับจากหุน้กู้ -                        300,000            -                        300,000            
ชาํระคืนหุน้กู้ -                        (400,000)           -                        (400,000)           
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั -                        5                        -                        5                        
เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 7,888                 44,032              -                        -                        
เงินสดจ่ายเงินปันผล (93,465)             (90,127)             (93,465)             (90,127)             
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (25,046)             (159,048)           14,504              (244,836)           
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน 516                    146                    -                        -                        
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนสาํหรับรายการเงินสด

   และรายการเทียบเท่าเงินสด (90)                    (1,150)               264                    35                      
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (44,477)             93,445              (28,419)             56,578              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 76,551              40,460              36,271              24,220              
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 32,074              133,905            7,852                 80,798              

-                        -                        
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   รายการซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 29,311              16,205              218                    89                      
   รายการซ้ือสินทรัพยต์ามสัญญาเช่า -                        2,175                 -                        2,175                 
   การไดม้าซ่ึงสินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ัญญาเช่า -                        17,806              -                        -                        
   ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากลูกหน้ีอ่ืน 4,484                 -                        -                        -                        
   ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากเจา้หน้ีอ่ืน -                        15,349              -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั ยเูอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ มีดงัน้ี 

1.1.1 นาํเขา้และจาํหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมสํารวจ และ

ผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลัน่นํ้ ามนั โรงปิโตรเคมี โรงงานผลิตนํ้ ามนัหล่อล่ืน โรงงานโพลิเมอร์และ

พลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์โรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค 

1.1.2 ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาและให้คาํแนะนาํด้านการตลาด สําหรับสินคา้และบริการต่างๆ รวมทั้ง

การศึกษาความเหมาะสม ความเป็นไปไดข้องงานหรือโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมพลงังาน 

โรงกลัน่นํ้ามนัปิโตรเคมี โรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภคต่างๆ 

1.1.3 ผลิตและจาํหน่ายก๊าซชีวภาพเพื่อใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า การขนส่งคมนาคม และอุตสาหกรรม

ทัว่ไป 

1.1.4 รับเหมาก่อสร้างเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมสาํรวจและผลิต

ก๊าซธรรมชาติ โรงกลัน่นํ้ ามนั โรงปิโตรเคมี โรงงานผลิตนํ้ ามนัหล่อล่ืน โรงงานโพลีเมอร์และ

พลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์โรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค 

1.1.5 ผลิตและจาํหน่ายก๊าซ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม เช่น ก๊าซธรรมชาติอดั ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) 

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ เป็นตน้ 

 ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี  เลขท่ี 1 อาคารทีพี แอนด์ ที ชั้ น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19                       

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร และมีสาขาซ่ึงประกอบดว้ย 

สาขาท่ี 1 ใชเ้ป็นคลงัเก็บสินคา้ ตั้งอยู่เลขท่ี 999 หมู่ท่ี 4 ซอยเทศบาลบางปู 99 (เสริมมิตร) ถนนสุขุมวิท 

ตาํบลบางปูใหม่ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

สาขาท่ี 2 ใช้เป็นสํานักงานขายและประสานงาน ตั้ งอยู่เลขท่ี 188/76 ถนนสุขุมวิท ตาํบลมาบตาพุด                          

อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 

สาขาท่ี 3 จดยกเลิกสาขา เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 
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สาขาท่ี 4 ใช้เ ป็นโรงงานผลิตและจําหน่าย ตั้ งอยู่ เลขท่ี 150 หมู่ท่ี  2 ตําบลแม่แตง อํา เภอแม่แตง                             

จงัหวดัเชียงใหม่ 

สาขาท่ี 5 ใช้เป็นโรงงานผลิตและจําหน่าย ตั้ งอยู่เลขท่ี 1/1 หมู่ท่ี 8 ตาํบลกกแรต อาํเภอกงไกรลาศ                          

จงัหวดัสุโขทยั 

สาขาท่ี 6 ใช้เป็นโรงงานผลิตและจําหน่าย ตั้ งอยู่เลขท่ี 150/1 หมู่ท่ี 2 ตําบลแม่แตง อําเภอแม่แตง                            

จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดก้ลบัมาแพร่ระบาดอีกระลอก 

ทาํให้เกิดการชะลอตวัในช่วงท่ีเศรษฐกิจกาํลงัฟ้ืนตวั และมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม                             

ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกับการขายสินค้าของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจ

อุตสาหกรรมพลงังาน อุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์และโรงกลัน่นํ้ ามนัปิโตรเคมี ซ่ึงลดลงจากความตอ้งการใน

สินคา้ท่ีลดลง จึงส่งผลต่อการลดกาํลงัการผลิต การชะลอการลงทุน หรือการขยายกิจการของอุตสาหกรรม

ดงักล่าว ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบนั

และในอนาคตของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัมีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์

ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ี

อาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเดน็ต่างๆ เม่ือสถานการณ์

มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯ 

เลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็ามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบ

เช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น                       

งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                              

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.4 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ยูเอซี โกลบอล จาํกัด (มหาชน)                        

(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 

และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

1.5  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ

การใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผล

บงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธี

ปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติั

หรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                             

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4 

3. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 28.17 6.05 ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับ - - 3.88 3.89 อตัราร้อยละ 5.09 และ 5.38 ต่อปี 

   (2563: MLR - 0.75 ต่อปี) 

รายไดอ่ื้น - - 0.73 1.60 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือสินคา้ - - 0.07 0.13 ราคาตลาด 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      

รายไดเ้งินปันผล - - - 71.78 ตามท่ีประกาศจ่าย 

ดอกเบ้ียรับ 0.15 0.15 - - อตัราร้อยละ 5.09 และ 5.50 ต่อปี 

   (2563: ร้อยละ 5.50 ต่อปี) 
รายไดอ่ื้น 0.40 0.60 0.40 0.60 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือสินคา้ - 2.97 - 2.97 ราคาตลาด 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

ซ้ืออุปกรณ์ 0.08 10.23 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าใชจ่้ายในการผลิต 0.01 0.01 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ดอกเบ้ียจ่าย 1.62 1.66 0.21 0.22 อตัราร้อยละ 5.09 และ 5.38 ต่อปี 

   (2563: MLR - 0.75 ต่อปี) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 0.08 - 0.03 0.01 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 33.71 15.92 ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับ - - 11.66 11.06 อตัราร้อยละ 5.09 และ 5.38 ต่อปี 

   (2563: MLR - 0.75 ต่อปี) 

รายไดอ่ื้น - - 2.07 2.69 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือสินคา้ - - 0.35 0.41 ราคาตลาด 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - 0.02 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      

ขายสินคา้ - 12.50 - 12.50 ราคาตลาด 

รายไดเ้งินปันผล - - 119.92 143.56 ตามท่ีประกาศจ่าย 

ดอกเบ้ียรับ 0.45 0.45 - - อตัราร้อยละ 5.09 และ 5.50 ต่อปี 

   (2563: ร้อยละ 5.50 ต่อปี) 
รายไดอ่ื้น 1.40 1.80 1.40 1.80 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือสินคา้ - 11.33 - 11.30 ราคาตลาด 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

ซ้ืออุปกรณ์ 18.43 10.23 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าใชจ่้ายในการผลิต 0.05 0.02 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ดอกเบ้ียจ่าย 4.92 5.01 0.64 0.67 อตัราร้อยละ 5.09 และ 5.38 ต่อปี 

   (2563: MLR - 0.75 ต่อปี) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 0.22 0.07 0.06 0.02 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี                            

31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน                

(หมายเหตุ 4)     

บริษทัยอ่ย - - 84,076 39,658 

บริษทัร่วม 431 452 428 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั)     

บริษทั เอม็แปด โฮลด้ิง จาํกดั 

(เดิมช่ือ บริษทั ศแบง ซสัเทนเอเบิล เอน็เนอร์ยี ่

จาํกดั) 4,484 - - - 

บริษทัอ่ืน 22 17 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,937 469 84,504 39,658 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั                 

(หมายเหตุ 14)     

บริษทัยอ่ย - - 23 68 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั)     

บริษทั เอม็แปด โฮลด้ิง จาํกดั 

(เดิมช่ือ บริษทั ศแบง ซสัเทนเอเบิล เอน็เนอร์ยี ่

จาํกดั) - 57 - - 

บริษทั ขวญัเมือง กรุ๊ป จาํกดั 31,073 34,952 - - 

บริษทัอ่ืน 35,743 27,482 33 13 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการของบริษทัยอ่ย) 255 62 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 67,071 62,553 56 81 
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เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

เงินใหกู้ย้มื 

ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2563 

เพ่ิมข้ึน 

ระหวา่งงวด 

ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี                     

30 กนัยายน 

2564 

บริษทั พีพีดบับลิวอี จาํกดั บริษทัร่วม 10,900 500 - 11,400 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 

           ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ีน  (10,900) - - (10,900) 

เงินใหกู้ย้มื - สุทธิ  - 500 - 500 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มื 

ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2563 

เพ่ิมข้ึน 

ระหวา่งงวด 

ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี                     

30 กนัยายน 

2564 

บริษทั ยเูอซี แอนด ์ทีพีที                   

เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั บริษทัยอ่ย 104,000 2,500 - 106,500 

บริษทั ยเูอซี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั บริษทัยอ่ย 131,000 29,200 (3,200) 157,000 

บริษทั โซล่า เอน็เนอร์จี รูฟ                 

พาวเวอร์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 6,000 - - 6,000 

บริษทั ยเูอซี แอด็วานซ์                   

โพลิเมอร์ แอนด ์เคมิคลัส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 29,000 30,000 (30,000) 29,000 

บริษทั ยเูอซี ทอ็ป เอนเนอร์ยี ่

จาํกดั บริษทัยอ่ย - 9,000 (3,200) 5,800 

รวม  270,000 70,700 (36,400) 304,300 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืในรูปตัว๋สญัญาใชเ้งิน ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

และมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 6 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.09 และ 5.38 ต่อปี 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ                                  

การเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

เงินกูย้มื 

ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2563 

เพ่ิมข้ึน 

ระหวา่งงวด 

ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี                     

30 กนัยายน 

2564 

บริษทั ทีพีที เทพประทานพร 

จาํกดั 

มีกรรมการ

ร่วมกนั 104,000 2,000 - 106,000 

รวม  104,000 2,000 - 106,000 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

และมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 8 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.09 และ 5.38 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,631 7,794 5,131 5,112 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 475 542 329 403 

รวม 8,106 8,336 5,460 5,515 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 23,011 22,520 15,161 14,715 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,520 1,546 1,092 1,123 

รวม 24,531 24,066 16,253 15,838 
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ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษัทฯมีภาระจากการคํ้ าประกันให้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                                  

งบการเงินรวมขอ้ 23.5 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3)     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 26,512 772 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน - - 4,909 4,224 

3 - 6 เดือน - - 2,406 - 

6 - 12 เดือน - - 4,061 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 37,888 4,996 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 9,597 8,662 4,831 6,530 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 143,885 105,510 84,742 62,412 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน  174,494 57,780 159,677 43,338 

3 - 6 เดือน 1,188 25 1,188 25 

6 - 12 เดือน 23,445 11,870 23,445 11,870 

มากกวา่ 12 เดือน 2,038 2,609 - 513 

รวม 354,647 186,456 273,883 124,688 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (1,698) (1,726) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 352,949 184,730 273,883 124,688 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 352,949 184,730 311,771 129,684 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3)     

ลูกหน้ีอ่ืน  4,934 17 3,702 2,017 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 903 452 42,914 32,645 

รวม 5,837 469 46,616 34,662 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (900) - - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 4,937 469 46,616 34,662 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

ลูกหน้ีอ่ืน 57,293 47,193 18,213 13,388 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (4,005) (4,005) (3,005) (3,005) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 53,288 43,188 15,208 10,383 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 58,225 43,657 61,824 45,045 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 411,174 228,387 373,595 174,729 

5. สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

สินคา้สาํเร็จรูป 139,964 99,338 (5,848) (4,547) 134,116 94,791 

วตัถุดิบ 30,925 17,820 (1,443) (1,161) 29,482 16,659 

วสัดุส้ินเปลือง 22,155 16,093 (638) (638) 21,517 15,455 

สินคา้ระหวา่งทาง 27,170 23,591 - - 27,170 23,591 

รวม 220,214 156,842 (7,929) (6,346) 212,285 150,496 

  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

สินคา้สาํเร็จรูป 72,624 73,640 (4,599) (3,999) 68,025 69,641 

วตัถุดิบ 1,207 441 - - 1,207 441 

วสัดุส้ินเปลือง 14,125 11,028 (638) (638) 13,487 10,390 

สินคา้ระหวา่งทาง 27,170 21,387 - - 27,170 21,387 

รวม 115,126 106,496 (5,237) (4,637) 109,889 101,859 
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6. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

 

 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - 

กองทุนเปิดตราสารหน้ี 1,826 1,823 

 

85 85 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ 887 - 893 - 

รวม 2,713 1,823 978 85 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ีเป็นเงินลงทุนในหน่วยกองทุนรวมตลาดเงินของ

สถาบนัการเงิน วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในระดบัชั้นท่ี 2 ซ่ึงเป็นการใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้อง

สินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนดงักล่าว

คาํนวณโดยใชร้าคามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

7. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 ยอดคงเหลือจํานวน 30.8 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 30.7 ล้านบาท)                        

(เฉพาะบริษทัฯ: 30.4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 30.4 ลา้นบาท)) เป็นเงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัฯไดน้าํไป

เป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ซ่ึงระบุให้บริษทัฯมีการ

วางเงินฝากประจาํเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนักู ้เป็นจาํนวน 4.0 ลา้นบาท และทยอยเพิ่มเงิน

ฝากประจาํเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวเป็นงวดรายเดือน เดือนละ 2.0 ลา้นบาท จนครบ 30.0 ลา้นบาท 

และเป็นเงินฝากออมทรัพยข์องบริษทัยอ่ยซ่ึงไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัวงเงินบตัรเครดิต 

8. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้) 

ตราสารทุนท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                                                     

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

 

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   

บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จาํกดั 25,000 20,000 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 25,000 20,000 
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ตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ไดแ้ก่ เงินลงทุนใน                         

ตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ซ่ึงบริษทัย่อยแห่งหน่ึงเขา้ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั 

โอดิน พาวเวอร์ จํากัด คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว  

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในระดบัชั้นท่ี 3 ซ่ึงเป็นการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบั

กระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน โดยบริษทั โอดิน พาวเวอร์ จาํกดั ดาํเนินธุรกิจลงทุนใน

โรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือก 

เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2564 มีมติอนุมติัให้                                          

บริษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯทาํการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั                                   

โอดิน พาวเวอร์ จาํกดั จาํนวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดยบริษทัดงักล่าวไดเ้รียก

ชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนแลว้เป็นจาํนวนร้อยละ 25 และบริษทัย่อยไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นแลว้รวมเป็นจาํนวนเงิน                                 

5 ลา้นบาท 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า 

ของเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

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

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

บริษทั ยเูอซี แอนด ์ทีพทีี         

เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั                                                      99,600 99,600 

 

50.01 

 

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

บริษทั ยเูอซี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 200,000 200,000 99.99 99.99 200,000 200,000 (24,117) (24,117) 175,883 175,883 

บริษทั ยเูอซี แอด็วานซ์ โพลิเมอร์ 

แอนด ์เคมิคลัส์ จาํกดั 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 
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บริษัทย่อยท่ีลงทุนโดยบริษัท ยูเอซี เอน็เนอร์ยี ่จํากดั 

Vientiane Waste Management Company Limited 

 เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2562 บริษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯไดด้าํเนินการ                                

จดทะเบียนจัดตั้ งบริษทัย่อยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้ช่ือ Vientiane Waste 

Management Company Limited เพื่อประกอบกิจการพฒันาท่ีดินเพื่อสร้างโรงงานจดัการขยะเพื่อผลิต

พลงังานทดแทนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีทุนจดทะเบียน 72,900 ลา้นกีบ (หุน้สามญั 

36.45 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 2,000 กีบ) โดยบริษัทย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว            

ร้อยละ 50.01 ทั้งน้ีในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั       

ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นสามญัของบริษทัดงักล่าว เป็นจาํนวนเงินประมาณ 5,816.08 ลา้นกีบ (หรือเทียบเท่า 17.18 

ลา้นบาท)  

 ปัจจุบนั Vientiane Waste Management Company Limited ยงัเรียกชาํระค่าหุน้ทุนจดทะเบียนไม่เตม็มูลค่า 

บริษทั ยเูอซี ทอ็ป เอนเนอร์ยี ่จาํกดั 

 ในเดือนมีนาคม 2564 บริษทั ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ยี่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ 

จาํกัด ได้ดาํเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษทัย่อยจาํนวน 5 บริษทั ภายใต้ช่ือบริษทั เอ็นเนอร์ยี่ ครอป                           

พาวเวอร์ 1 จาํกดั บริษทั เอ็นเนอร์ยี่ ครอป พาวเวอร์ 2 จาํกดั บริษทั เอ็นเนอร์ยี่ ครอป พาวเวอร์ 3 จาํกดั 

บริษทั เอน็เนอร์ยี ่ครอป พาวเวอร์ 4 จาํกดั และบริษทั เอน็เนอร์ยี ่ครอป พาวเวอร์ 5 จาํกดั เพื่อวตัถุประสงค์

ในการเขา้ร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยมีทุนจดทะเบียนบริษทัละ 6.4 

ลา้นบาท (หุน้สามญั 64,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) และมีทุนชาํระแลว้เป็นจาํนวนร้อยละ 25 

โดยบริษทั ยเูอซี ท็อป เอนเนอร์ยี่ จาํกดั เขา้ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยแต่ละบริษทัในสัดส่วนการ

ถือหุน้ร้อยละ 99.99 และไดจ่้ายชาํระค่าหุน้แลว้รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 8.0 ลา้นบาท 
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10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน 

ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุน 

   30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

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

บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ        

บริษทั บางจาก ไบโอฟูเอล 

จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย    

   ไบโอดีเซล ไทย 30.00 30.00 452,417 420,148 111,051 111,051 

บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัท                

ยูเอซี เอน็เนอร์ยี ่จํากัด         

บริษทั พีพีดบับลิวอี จาํกดั ลงทุนในธุรกิจ   

พลงังาน ไทย 49.98 49.98 - - - - 

บริษทั เอน็เนอร์เรย ์ยเูอซี 

(ประเทศไทย) จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง ไทย 25.00 25.00 - - - - 

บริษทั โอดิน เมียนมาร์ จาํกดั ลงทุนในโรงไฟฟ้า   

พลงังานทางเลือก ไทย 40.00 40.00 287 302 - - 

รวม     452,704 420,450 111,051 111,051 

 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั บางจาก ไบโอฟูเอล 

จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 119.92 ลา้นบาท 

11. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,466,107 1,536,618 678,944 725,776 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 101,369 106,517 74,734 78,187 

รวม 1,567,476 1,643,135 753,678 803,963 
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 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช)้ สําหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,643,135 803,963 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 4,016 2,809 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  

ณ วนัท่ีตดัจาํหน่าย (319) - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (79,353) (53,094) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (3) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 1,567,476 753,678 

11.1 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 อาคารของบริษทัฯซ่ึงมีราคาทุน 64.22 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 64.21                             

ลา้นบาท) ก่อสร้างอยูบ่นท่ีดินเช่า 

11.2  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ซ่ึงมีราคาทุน 953.63 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 953.71 

ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 536.70 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 536.70 ล้านบาท)) นําไปคํ้ า

ประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 13) และเงินกูย้ืมระยะยาว 

(หมายเหตุ 15) 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564                    

สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ความสัมพนัธ์ 

กบัลกูคา้ สูตรการผลิต 

ค่าตอบแทน                 

ในการไดม้าซ่ึง

สัญญาสัมปทาน 

งานระหวา่ง

ก่อสร้างภายใต้

สัญญาสัมปทาน 

 

ซอฟตแ์วร์

ระหวา่งพฒันา รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ 

วนัท่ี 1 มกราคม 2564 76,654 1,000 130,411 24,435 2,589 235,089 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด -  

ราคาทุน - - - 27,228 - 27,228 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (6,524) (1,000) - - - (7,524) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ  

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 70,130 - 130,411 51,663 2,589 254,793 
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ค่าตอบแทนในการได้มาซ่ึงสัญญาสัมปทานของ Vientiane Waste Management Company Limited                                   

ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทั เป็นค่าตอบแทนท่ีบริษทัย่อยดงักล่าวจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงของ

บริษทัตามขอ้ตกลงท่ีกาํหนดใน Share subscription and shareholders’ agreement เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสิทธิใน

การดาํเนินการพฒันาท่ีดินเพื่อก่อสร้างโรงงานจดัการขยะในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภายใตส้ญัญาสมัปทาน โดยสัญญาสัมปทานดงักล่าวมีระยะเวลา 45 ปี นบัจากวนัท่ีลงนามในสัญญา ทั้งน้ี

ในงวดปัจจุบนัโครงการอยูใ่นระหว่างการก่อสร้าง บริษทัยอ่ยจึงยงัไม่เร่ิมตดัจาํหน่ายค่าตอบแทนในการ

ไดม้าซ่ึงสญัญาสมัปทานดงักล่าว 

ทั้งน้ีบริษทัย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานท่ีดินและบ่อขยะเพื่อก่อสร้าง

โรงงานจดัการขยะเพื่อผลิตพลงังานทดแทนและแปรรูปเป็นผลิตภณัฑท่ี์นาํกลบัมาใชใ้หม่ ให้แก่รัฐบาล

แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่วนัท่ีลงนามในสัญญาสัมปทานดว้ยอตัราค่าตอบแทน

สมัปทานในแต่ละช่วงระยะเวลาตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาสมัปทานดงักล่าว 

13. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

อตัราดอกเบ้ีย 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

 (ร้อยละต่อปี)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 19,755 - 12,447 - 

เงินกูย้มืระยะสั้น MMR และ 5.10 139,000 101,300 30,000 - 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทส์ MMR 125,296 - 125,296 - 

รวม  284,051 101,300 167,743 - 

13.1  ณ ว ันท่ี 30 กันยายน 2564 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ                          

ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

13.2  ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินของบริษทัย่อย                                     

ค ํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของบริษทัย่อย และคํ้าประกนัโดย

บริษทัฯ 
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14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

 
 

(ตรวจสอบแลว้) 
 

(ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) - 3 23 68 

เจา้หน้ีการคา้  156,497 130,073 80,266 86,931 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 58 54 33 4 

เจา้หน้ีอ่ืน  9,368 12,981 7,277 10,937 

เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - กิจการ                       

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 20,907 16,837 - - 

เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,404 7,444 218 45 

เจา้หน้ีค่าตอบแทนสญัญาสมัปทาน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

(หมายเหตุ 3) 31,047 34,934 - - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 15,059 10,725 - 9 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  13,701 20,434 10,906 14,556 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 255,041 233,485 98,723 112,550 

15. เงินกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย     การชาํระคืน 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

 (ร้อยละต่อปี)   (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

1 MLR - 2.75 ชาํระคืนเป็นงวดรายเดือนรวม 45 งวด

เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 80,108 130,710 80,108 130,710 

2 MLR - 1.25 ชาํระคืนเป็นงวดรายเดือนรวม 84 งวด           

เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2558 2,702 5,706 - - 

3 MLR - 1.75 ชาํระคืนเป็นงวดรายเดือนรวม 96 งวด           

เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 259,053 307,023 - - 

4 2.00 และ MLR  ชาํระคืนเป็นงวดรายเดือนรวม 36 งวด           

เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 20,000 20,000 20,000 20,000 

รวม 361,863 463,439 100,108 150,710 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (120,390) (148,846) (83,468) (81,240) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 241,473 314,593 16,640 69,470 
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 การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564                               

มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 463,439 150,710 

หกั: จ่ายคืนเงินกูใ้นระหวา่งงวด (101,576) (50,602) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 361,863 100,108 

 เ งินกู้ยืมระยะยาววงท่ี 1 คํ้ าประกันโดยเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้ าประกัน (หมายเหตุ 7) และ                        

การจาํนองเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 11.2) ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินและ

ขอ้จาํกดับางประการตามท่ีระบุในสญัญา เช่น การดาํรงอตัราส่วน Funded Debt/EBITDA เป็นตน้ 

 เงินกูย้มืระยะยาววงท่ี 2 ค ํ้าประกนัโดยการจาํนองเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคาของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 11.2) และสิทธิการเช่าท่ีดินภายใตส้ัญญา

เช่าพื้นท่ีหลงัคาของบริษทัยอ่ย และคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตาม

เง่ือนไขทางการเงินและขอ้จาํกดับางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน

ของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี เป็นตน้ 

 เงินกูย้มืระยะยาววงท่ี 3 คํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจักรของบริษทัย่อย 

(หมายเหตุ 11.2) และคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทาง                                     

การเงินและขอ้จาํกดับางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี เป็นตน้ 

 เงินกูย้ืมระยะยาววงท่ี 4 ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนั ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข

ทางการเงินและขอ้จาํกดับางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ                    

ผูถื้อหุน้ อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี เป็นตน้ 
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16. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 158,907 185,928 118,995 131,315 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (53,841) (57,982) (40,904) (44,052) 

รวม 105,066 127,946 78,091 87,263 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (9,645) (23,755) (8,111) (9,924) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 95,421 104,191 69,980 77,339 

17.  หุ้นกู้ 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

หุน้กู ้ 300,000 300,000 300,000 300,000 

หกั: หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี (300,000) - (300,000) - 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดไถ่ถอน

ภายในหน่ึงปี - 300,000 - 300,000 

บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทน                       

ผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 300 ลา้นบาท เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่เท่านั้น 

หุน้กูด้งักล่าวกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน โดยมีรายละเอียดท่ีสาํคญัดงัน้ี 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ จาํนวนหน่วย 

มูลค่าท่ีตราไว้

ต่อหน่วย มูลค่ารวม อตัราดอกเบ้ีย วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 

  (บาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี)  

18 มิถุนายน 2563 300,000 1,000 300 5.50 18 มิถุนายน 2565 

ภายใต้ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้ บริษทัฯต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงิน                 

บางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของผูอ้อกหุน้กู ้ณ วนัส้ินงวดไม่เกิน 

3.0:1  
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18. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 25,837 22,378 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 2,033 1,413 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 282 240 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 28,152 24,031 

19. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปี

ท่ีประมาณไว ้

(รายได)้ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563  

สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 6,468 (95) 6,314 (699) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (774) (1,019) (818) (860) 

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในกาํไรขาดทุน 5,694 (1,114) 5,496 (1,559) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 15,102 8,184 14,036 7,068 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (2,677) (2,830) (2,478) (2,290) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในกาํไรขาดทุน 12,425 5,354 11,558 4,778 

20. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

(พนับาท) 58,376 32,228 21,841 65,841 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 667,606 667,606 667,606 667,606 

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 0.09 0.05 0.03 0.10 

 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

(พนับาท) 192,227 163,547 163,316 162,134 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 667,606 667,606 667,606 667,606 

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 0.29 0.25 0.24 0.24 
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21. ส่วนงานดาํเนินงาน 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ ์และการบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วน

งานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ในประเทศ ต่างประเทศ  

 

ส่วนงาน 

จาํหน่ายสินคา้ 

ส่วนงานผลิตและ

จาํหน่ายเคมีภณัฑ ์

ส่วนงานผลิตและ

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียม อ่ืนๆ 

ส่วนงาน 

จาํหน่ายสินคา้ 

ส่วนงาน 

ท่ีปรึกษาโครงการ รวมส่วนงาน 

ตดัรายการ 

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายได้:                   

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 314.7 179.9 55.1 46.4 21.5 20.3 27.7 27.3 30.3 9.7 - (1.0) 449.3 282.6 (28.3) (6.2) 421.0 276.4 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน

ตามส่วนงาน 

 

62.3 

 

33.6 

 

8.9 

 

17.3 

 

(13.5) 

 

(9.5) 

 

1.8 

 

0.6 

 

4.3 

 

1.4 

 

- 

 

(1.0) 

 

63.8 

 

42.4 

 

(0.2) 

 

(0.8) 

 

63.6 

 

41.6 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ท่ีไม่ได้ปันส่วน:                   

รายไดอ่ื้น                 14.6 8.9 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                43.0 38.0 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย                 (13.9) (11.9) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                 (33.9) (33.9) 

ตน้ทุนทางการเงิน                 (12.4) (13.7) 

กาํไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้                 61.0 29.0 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้                 (5.7) 1.1 

กาํไรสําหรับงวด                 55.3 30.1 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ในประเทศ ต่างประเทศ  

 

ส่วนงาน 

จาํหน่ายสินคา้ 

ส่วนงานผลิตและ

จาํหน่ายเคมีภณัฑ ์

ส่วนงานผลิตและ

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียม อ่ืนๆ 

ส่วนงาน 

จาํหน่ายสินคา้ 

ส่วนงาน 

ท่ีปรึกษาโครงการ รวมส่วนงาน 

ตดัรายการ 

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายได้:                   

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 778.8 661.3 175.5 167.7 50.9 55.6 77.9 86.9 69.0 30.8 12.8 10.1 1,164.9 1,012.4 (34.1) (16.3) 1,130.8 996.1 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน

ตามส่วนงาน 

 

163.0 

 

137.8 

 

46.4 

 

63.2 

 

(40.1) 

 

(32.1) 

 

5.0 

 

10.6 

 

8.7 

 

5.5 

 

12.8 

 

10.1 

 

195.8 

 

195.1 

 

(0.1) 

 

(0.8) 

 

195.7 

 

194.3 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ท่ีไม่ได้ปันส่วน:                   

รายไดอ่ื้น                 28.7 20.0 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                152.3 139.0 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย                 (41.5) (38.8) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                 (101.1) (110.0) 

ตน้ทุนทางการเงิน                 (37.2) (44.6) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                 196.9 159.9 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                 (12.4) (5.4) 

กาํไรสําหรับงวด                 184.5 154.5 
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22. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาทต่อหุน้) 

เงินปันผลระหวา่งกาล 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

   เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2563 90,127 0.135 

เงินปันผลระหวา่งกาล 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

   เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 40,056 0.060 

รวม  130,183  

เงินปันผลประจาํปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 93,465 0.140 

รวม  93,465  

23. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

23.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการในพื้นท่ีอาคารสํานักงาน อายุของสัญญามี

ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาบริการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 4.32 3.78 1.48 2.14 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 0.19 0.94 - 0.94 
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23.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือสินค้า อุปกรณ์ และจ้างผู้รับเหมา 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสญัญาซ้ือสินคา้ อุปกรณ์ และจา้งผูรั้บเหมา ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) 

บาท 77.86 78.47 45.20 37.55 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.38 1.43 1.31 1.11 

ยโูร 0.06 0.03 0.03 - 

เยน - 43.50 - 43.50 

ลาวกีบ 44.40 7.96 - - 

23.3 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย                             

คงเหลืออยู่เป็นจาํนวน 51.3 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 31.9 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 49.5 ลา้นบาท              

(31 ธนัวาคม 2563: 30.1 ลา้นบาท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของ

กลุ่มบริษทัเพื่อคํ้ าประกันคุณภาพสินค้าให้กับลูกค้าบางราย คํ้ าประกันสัญญาจ้างเหมา และคํ้ าประกัน         

การใชไ้ฟฟ้า 

23.4 ภาระผูกพนัอ่ืน 

ก) ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารออกเลตเตอร์ออฟเครดิต 

เป็นจํานวนเงินประมาณ 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2563: 0.5 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี (31 ธนัวาคม 2563: 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา)) 

ข) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ียงัไม่ได้

เรียกชาํระจาํนวนเงินประมาณ 54.0 ลา้นบาท และ 9,114.3 ลา้นกีบ (หรือเทียบเท่า 31.1 ลา้นบาท)                                      

(31 ธนัวาคม 2563: 30.0 ลา้นบาท และ 15,896.9 ลา้นกีบ (หรือเทียบเท่า 51.4 ลา้นบาท)) (เฉพาะบริษทัฯ: 

30.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 30.0 ลา้นบาท)) (หมายเหตุ 9) 

ค) ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนในตราสารทุนของ

บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดเ้รียกชาํระจาํนวน 15.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: ไม่มี) 

(หมายเหตุ 8) 

23.5 ภาระคํา้ประกนัระหว่างกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทฯได้ค ํ้ าประกันวงเงินกู้ให้แก่บริษัทย่อยในวงเงิน 514.0 ล้านบาท                              

(31 ธนัวาคม 2563: 514.0 ลา้นบาท)  
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24. เคร่ืองมือทางการเงิน 

24.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

24.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศท่ีสาํคญัดงัน้ี 

งบการเงินรวม 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม                 

2563 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.19 1.02 1.51 1.85 33.9223 30.0371 

ยโูร - - 0.12 - 39.3641 36.8764 

เยน - - 8.70 3.53 0.3034 0.2907 

Vientiane Waste Management Company Limited   (ลาวกีบต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

บาท 1.97 8.75 28.60 29.55 299.0450 310.6500 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม                 

2563 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.95 0.79 1.28 1.61 33.9223 30.0371 

ยโูร - - 0.12 - 39.3641 36.8764 

เยน - - 8.70 3.53 0.3034 0.2907 
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กลุ่มบริษัทมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 และ                             

31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

งบการเงินรวม 

30 กนัยายน 2564 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ   

สกุลเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.00 0.21 32.35 - 33.42 32.42 - 33.38 4 ตุลาคม 2564 - 28 กุมภาพนัธ์ 2565 

เยน 8.70 - 0.31 - 19 พฤศจิกายน 2564 

ยโูร 0.14 - 38.78 - 39.45 - 17 กมุภาพนัธ์ 2565 - 14 มีนาคม 2565 

 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2563 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ   

สกุลเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.79 0.20 29.86 - 31.13 30.50 - 30.20 4 มกราคม 2564 - 16 เมษายน 2564 

เยน 47.05 - 0.29 - 0.30 - 17 มีนาคม 2564 - 17 สิงหาคม 2564 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 กนัยายน 2564 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ   

สกุลเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.80 - 32.35 - 33.42 - 4 ตุลาคม 2564 - 28 กุมภาพนัธ์ 2565 

เยน 8.70 - 0.31 - 19 พฤศจิกายน 2564 

ยโูร 0.14 - 38.78 - 39.45 - 17 กมุภาพนัธ์ 2565 - 14 มีนาคม 2565 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธนัวาคม 2563 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ   

สกุลเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (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 

25. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 

2564 
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