
 

 

 

บริษทั ยเูอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนสิAนสุดวนัทีC 31 มีนาคม 2565 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ยูเอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัทีI 31 มีนาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                                                         

งบแสดงการเปลีIยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนสิMนสุดวนัเดียวกนั 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั ยูเอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) และ                                                    

บริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ยูเอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

(รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซึI งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านีMตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัทีI 34 เรืIอง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีIยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน

ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรืIอง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม

บุคลากรซึIงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอืIน 

การสอบทานนีM มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้            

ความเชืIอมัIนวา่จะพบเรืIองทีIมีนยัสาํคญัทัMงหมดซึIงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัMนขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีIสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิIงทีIเป็นเหตุใหเ้ชืIอวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึMนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัทีI 34 เรืIอง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีCเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.2 เกีIยวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชืMอไวรัสโคโรนา 2019 ทีIปัจจุบนัไดก้ลบัมาแพร่ระบาดอีกหลายระลอก ทาํใหเ้กิดการชะลอตวั                                              

ในช่วงทีIเศรษฐกิจกาํลงัฟืM นตวั และมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึI งรวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจของ 

กลุ่มบริษทัในส่วนทีIเกีIยวกบัการขายสินคา้ของลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมพลงังาน อุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์

และโรงกลัIนนํMามนัปิโตรเคมี ซึI งลดลงจากความตอ้งการในสินคา้ทีIลดลง จึงส่งผลต่อการลดกาํลงัการผลิต  

การชะลอการลงทุน หรือการขยายกิจการของอุตสาหกรรมดงักล่าว ซึI งส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ 

ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของ 

กลุ่มบริษทัมีการติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกีIยวกบัมูลค่า

ของสินทรัพย ์ประมาณการหนีM สินและหนีM สินทีIอาจเกิดขึMนอยา่งต่อเนืIอง ทัMงนีM ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและ

ดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ เมืIอสถานการณ์มีการเปลีIยนแปลง ทัMงนีM  ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเงืIอนไขต่อ 

กรณีนีMแต่อยา่งใด 

ฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 12 พฤษภาคม 2565 



บริษทั ยูเอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที@ 31 มนีาคม 2565

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 184,526              55,346                21,016                24,155                

ลกูหนี?การคา้และลกูหนี?อ ืAน 2, 3 411,836              307,090              315,636              245,117              

ลกูหนี?ตามสัญญาเชา่เงนิทนุ - ส่วนทีAถงึกาํหนดชาํระภายในหนึAงปี 4 1,387                 1,329                 -                        -                        

สินคา้คงเหลอื 5 199,029              209,862              124,213              137,043              

เงนิใหก้ ูย้มืระยะสั?นแกก่จิการทีAเก ีAยวขอ้งกนั 2 -                        -                        404,480              373,980              

เงนิจ่ายลว่งหนา้คา่จ้างและซ ื?อสินคา้ 21,065                11,070                21,065                11,070                

สินทรัพยท์างการเงนิหมุนเวียนอืAน 2,215                 2,116                 644                    320                    

สินทรัพยห์มุนเวียนอืAน 11,688                8,973                 6,479                 5,722                 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 831,746              595,786              893,533              797,407              

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

เงนิฝากธนาคารทีAมีภาระค ํ?าประกนั 19,454                354                    -                        -                        

ลกูหนี?ตามสัญญาเชา่เงนิทนุ - สุทธิจากส่วนทีAถงึกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึAงปี 4 29,197                29,584                -                        -                        

สินทรัพยท์างการเงนิไม่หมุนเวียนอืAน 25,000                25,000                -                        -                        

เงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย 6 -                        -                        463,239              463,239              

เงนิลงทนุในบริษทัร่วม 499,840              431,700              111,051              111,051              

ทีAดนิ อาคารและอปุกรณ์ 7 1,558,360           1,543,938           735,359              737,373              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8 259,639              261,104              -                        -                        

คา่ความนยิม 269,805              269,805              -                        -                        

ตน้ทนุในการไดม้าซ ึAงสัญญา 16,667                16,667                -                        -                        

สินทรัพยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 31,721                31,907                20,906                20,869                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืAน 8,050                 11,556                3,376                 6,454                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 2,717,733           2,621,615           1,333,931           1,338,986           

รวมสินทรัพย์ 3,549,479           3,217,401           2,227,464           2,136,393           

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึAงของงบการเงนินี?

(หนว่ย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



ณ วนัที@ 31 มนีาคม 2565

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หน ีGสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน ีGสินหมนุเวยีน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิก ูย้มืระยะสั?นจากสถาบนัการเงนิ 155,768              115,264              98,105                56,809                

เจ้าหนี?การคา้และเจ้าหนี?อ ืAน 2, 9 367,446              279,624              230,464              132,477              

เงนิรับลว่งหนา้จากลกูคา้ 34,444                38,448                33,518                37,530                

เงนิก ูย้มืระยะสั?นจากกจิการทีAเก ีAยวขอ้งกนั 2 106,300              105,300              -                        -                        

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 5,543                 2,209                 5,183                 1,849                 

เงนิปันผลคา้งจ่าย -                        53,408                -                        53,408                

เงนิก ูย้มืระยะยาว - ส่วนทีAถงึกาํหนดชาํระภายในหนึAงปี 10 50,688                71,715                6,720                 24,506                

หนี?สินตามสัญญาเชา่ - ส่วนทีAถงึกาํหนดชาํระภายในหนึAงปี 11 7,371                 6,091                 5,591                 4,345                 

หุน้ก ู ้- ส่วนทีAถงึกาํหนดไถถ่อนภายในหนึAงปี 12 300,000              300,000              300,000              300,000              

รวมหน ีGสินหมนุเวยีน 1,027,560           972,059              679,581              610,924              

หน ีGสินไม่หมนุเวยีน

เงนิก ูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีAถงึกาํหนดชาํระภายในหนึAงปี 10 226,433              225,023              13,280                14,960                

หนี?สินตามสัญญาเชา่ - สุทธิจากส่วนทีAถงึกาํหนด

   ชาํระภายในหนึAงปี 11 131,075              98,541                86,080                73,259                

หนี?สินภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 51,432                52,714                21,764                22,464                

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 23,417                22,808                18,863                18,471                

ประมาณการหนี?สินสาํหรับการรื?อถอน 222,561              57,001                41,430                41,452                

หนี?สินไม่หมุนเวียนอืAน 17,895                17,994                7,892                 8,100                 

รวมหน ีGสินไม่หมนุเวยีน 672,813              474,081              189,309              178,706              

รวมหน ีGสิน 1,700,373           1,446,140           868,890              789,630              

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึAงของงบการเงนินี?

(หนว่ย: พนับาท)

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



ณ วนัที@ 31 มนีาคม 2565

31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้

   ทนุจดทะเบยีน

      หุน้สามัญ 734,366,199 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท 367,183              367,183              367,183              367,183              

   ทนุออกจาํหนา่ยและชาํระเตม็มูลคา่แลว้

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

ส่วนเกนิมูลคา่หุน้สามัญ 587,170              587,170              587,170              587,170              

ส่วนเกนิทนุจากการเปลีAยนแปลงสัดส่วนการถอืหุน้ในบริษทัยอ่ย 1,347                 1,347                 -                        -                        

กาํไรสะสม

   จัดสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 40,000                40,000                40,000                40,000                

   ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 743,593              671,716              397,601              385,790              

องคป์ระกอบอืAนของส่วนของผ ูถ้อืหุน้ 6,077                 5,267                 -                        -                        

ส่วนของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 1,711,990           1,639,303           1,358,574           1,346,763           

ส่วนของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียทีAไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 137,116              131,958              -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,849,106           1,771,261           1,358,574           1,346,763           

รวมหน ีGสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,549,479           3,217,401           2,227,464           2,136,393           

-                        -                        -                        -                        

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึAงของงบการเงนินี?

กรรมการ

(นางสาวนลิรัตน ์จารุมโนภาส)

(นายชชัพล ประสพโชค)

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หนว่ย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัที@ 31 มนีาคม 2565

2565 2564 2565 2564

กาํไรขาดทนุ:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 497,382              315,925              378,618              230,843              

รายไดค้า่บริการ 12,714                18,933                11,777                18,933                

รายไดอ้ ืAน 13,012                5,338                 17,213                9,236                 

รวมรายได้ 523,108              340,196              407,608              259,012              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขาย 445,605              264,686              345,177              201,892              

ตน้ทนุการใหบ้ริการ 6,810                 6,403                 6,698                 6,403                 

คา่ใชจ้่ายในการขายและจัดจาํหนา่ย 15,044                13,324                8,778                 7,175                 

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 42,793                32,070                25,548                23,770                

รวมค่าใช้จ่าย 510,252              316,483              386,201              239,240              

กาํไรจากการดําเนนิงาน 12,856                23,713                21,407                19,772                

ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุในบริษทัร่วม 68,140                66,145                -                        -                        

ตน้ทนุทางการเงนิ (10,975)              (12,337)              (6,585)                (6,722)                

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 70,021                77,521                14,822                13,050                

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ (2,652)                (2,946)                (3,011)                (2,698)                

กาํไรสําหรับงวด 67,369                74,575                11,811                10,352                

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื@น:

รายการที'จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิทีAเป็นเงนิตราตา่งประเทศ 1,620                 490                    -                        -                        

รายการทีAจะถกูบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 1,620                 490                    -                        -                        

รายการที'จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนแบง่กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืAนจากเงนิลงทนุในบริษทัร่วม -                        (132)                   -                        -                        

รายการทีAจะไม่ถกูบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั -                        (132)                   -                        -                        

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื@นสําหรับงวด 1,620                 358                    -                        -                        

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 68,989                74,933                11,811                10,352                

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึAงของงบการเงนินี?

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ

(หนว่ย: พนับาท ยกเว้นกาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัที@ 31 มนีาคม 2565

2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีAเป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 71,877                77,078                11,811                10,352                

ส่วนทีAเป็นของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียทีAไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย (4,508)                (2,503)                

67,369                74,575                

การแบ่งปันกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม -                        -                        

ส่วนทีAเป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 72,687                77,191                11,811                10,352                

ส่วนทีAเป็นของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียทีAไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย (3,698)                (2,258)                

68,989                74,933                

-                        -                        

กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรตอ่หุน้ขั?นพื?นฐาน

   กาํไรส่วนทีAเป็นของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 0.11                   0.12                   0.02                   0.02                   

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึAงของงบการเงนินี?

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ (ต่อ)

(หนว่ย: พนับาท ยกเว้นกาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืAน ส่วนของผ ูม้ี

ส่วนเกนิทนุจากการ ผลตา่งจากการ รวม รวม ส่วนไดเ้สียทีA

ทนุเรือนหุน้ทีAออก ส่วนเกนิ เปลีAยนแปลงสัดส่วน จัดสรรแลว้ แปลงคา่งบการเงนิ องคป์ระกอบอืAน ส่วนของผ ูถ้อืหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคมุ รวม

และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามัญ การถอืหุน้ในบริษทัยอ่ย - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ัดสรร ทีAเป็นเงนิตราตา่งประเทศ ของส่วนของผ ูถ้อืหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผ ูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที@ 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                      

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืAนสาํหรับงวด -                              -                              -                                  -                              (132)                         245                                  245                           113                           245                           358                           

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

ส่วนของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียทีAไม่มีอาํนาจควบคมุของ

   บริษทัยอ่ยเพิAมขึ?นจากการเพิAมทนุของบริษทัยอ่ย -                              -                              -                                  -                              -                              -                                      -                              -                              12,274                      12,274                      

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที@ 1 มกราคม 2565 333,803                     587,170                     1,347                           40,000                      671,716                     5,267                                5,267                        1,639,303                  131,958                     1,771,261                  

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                                  -                              71,877                      -                                      -                              71,877                      (4,508)                       67,369                      

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืAนสาํหรับงวด -                              -                              -                                  -                              -                              810                                  810                           810                           810                           1,620                        

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                                  -                              71,877                      810                                  810                           72,687                      (3,698)                       68,989                      

ส่วนของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียทีAไม่มีอาํนาจควบคมุของ

   บริษทัยอ่ยเพิAมขึ?นจากการเพิAมทนุของบริษทัยอ่ย -                              -                              -                                  -                              -                              -                                      -                              -                              8,856                        8,856                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที@ 31 มนีาคม 2565 333,803                     587,170                     1,347                           40,000                      743,593                     6,077                                6,077                        1,711,990                  137,116                     1,849,106                  

-                              

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึAงของงบการเงนินี?

ส่วนของผ ูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี@ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัที@ 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

องคป์ระกอบอืAนของส่วนของผ ูถ้อืหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

ทนุเรือนหุน้ทีAออก ส่วนเกนิ จัดสรรแลว้ รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามัญ - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ัดสรร ผ ูถ้อืหุน้

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

กาํไรสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  10,352                          10,352                          

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืAนสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  10,352                          10,352                          

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที@ 1 มกราคม 2565 333,803                         587,170                         40,000                          385,790                         1,346,763                      

กาํไรสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  11,811                          11,811                          

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืAนสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  11,811                          11,811                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที@ 31 มนีาคม 2565 333,803                         587,170                         40,000                          397,601                         1,358,574                      

-                                  

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึAงของงบการเงนินี?

กาํไรสะสม

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี@ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

(หนว่ย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัที@ 31 มนีาคม 2565



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัที@ 31 มนีาคม 2565

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

กาํไรกอ่นภาษ ี 70,021              77,521              14,822              13,050              

รายการปรับกระทบยอดกาํไรกอ่นภาษเีป็นเงนิสดรับ (จ่าย)

   จากกจิกรรมดาํเนนิงาน

   คา่เสืAอมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย 29,179              29,578              17,885              17,569              

   โอนกลบัผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยท์างการเงนิ -                      (28)                   -                      -                      

   โอนกลบัราคาทนุของสินคา้คงเหลอืใหเ้ป็นมูลคา่สุทธิทีAจะไดรั้บ (606)                 (44)                   -                      (7)                     

   กาํไรทีAยงัไม่เกดิขึ?นจากการเปลีAยนแปลงในมูลคา่สินทรัพยท์างการเงนิหมุนเวียนอืAน (1)                     (1)                     -                      -                      

   ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุในบริษทัร่วม (68,140)             (66,145)             -                      -                      

   กาํไรจากการจาํหนา่ยอปุกรณ์ (1)                     -                      (1)                     -                      

   ขาดทนุจากการตดัจาํหนา่ยอปุกรณ์ -                      63                    -                      -                      

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 729                   779                   512                   568                   

   ตดัจาํหนา่ยภาษเีงนิไดถ้กูหกั ณ ทีAจ่าย 6                      -                      6                      -                      

   ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีAยนทีAยงัไม่เกดิขึ?นจริง 2,154                37                    1,482                980                   

   ตน้ทนุทางการเงนิ 10,206              11,659              5,943                6,175                

กาํไรจากการดาํเนนิงานกอ่นการเปลีAยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี?สินดาํเนนิงาน

สินทรัพยด์าํเนนิงาน (เพิAมขึ?น) ลดลง 43,547              53,419              40,649              38,335              

   ลกูหนี?การคา้และลกูหนี?อ ืAน (110,406)           (16,161)             (72,466)             (9,388)               

   ลกูหนี?ตามสัญญาเชา่เงนิทนุ 329                   -                      -                      -                      

   สินคา้คงเหลอื 11,439              (92,031)             12,830              (83,787)             

   เงนิจ่ายลว่งหนา้คา่จ้างและซ ื?อสินคา้ (9,995)               (4,207)               (9,995)               (4,207)               

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืAน (2,715)               (3,539)               (757)                 (2,191)               

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืAน 591                   329                   208                   6                      

หนี?สินดาํเนนิงานเพิAมขึ?น (ลดลง)

   เจ้าหนี?การคา้และเจ้าหนี?อ ืAน 101,488             80,588              98,189              62,515              

   เงนิรับลว่งหนา้จากลกูคา้ (4,004)               1,163                (4,012)               1,261                

   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (120)                 -                      (120)                 -                      

   หนี?สินไม่หมุนเวียนอืAน (99)                   (207)                 (208)                 (207)                 

เงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน 30,055              19,354              64,318              2,337                

   จ่ายดอกเบี?ย (9,585)               (10,265)             (5,975)               (6,138)               

   รับคนืภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีAจ่าย 3,419                113                   3,065                -                      

   จ่ายภาษเีงนิได้ (669)                 (364)                 (413)                 (207)                 

เงนิสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนนิงาน 23,220              8,838                60,995              (4,008)               

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึAงของงบการเงนินี?

(หนว่ย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัที@ 31 มนีาคม 2565

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงนิฝากธนาคารทีAมีภาระค ํ?าประกนัเพิAมขึ?น (19,100)             (45)                   -                      (45)                   

เงนิใหก้ ูย้มืระยะสั?นแกก่จิการทีAเก ีAยวขอ้งกนัเพิAมขึ?น -                      -                      (36,300)             (33,200)             

รับชาํระคนืเงนิใหก้ ูย้มืระยะสั?นแกก่จิการทีAเก ีAยวขอ้งกนั -                      -                      5,800                6,400                

เงนิสดจ่ายซ ื?อสินทรัพยท์างการเงนิไม่หมุนเวียนอืAน -                      (5,000)               -                      -                      

ซื?อทีAดนิ อาคารและอปุกรณ์ (2,557)               (1,134)               (1,121)               (762)                 

เงนิสดจ่ายซ ื?อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,603)               (18,668)             -                      -                      

เงนิสดรับจากการจาํหนา่ยอปุกรณ์ 3                      -                      3                      -                      

เงนิรับลว่งหนา้คา่รื?อถอนตามสัญญาสัมปทาน 165,582             -                      -                      -                      

เงนิสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทนุ 138,325             (24,847)             (31,618)             (27,607)             

กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิก ูย้มืระยะสั?นจากสถาบนัการเงนิเพิAมขึ?น 40,504              15,193              41,296              15,493              

เงนิก ูย้มืระยะสั?นจากกจิการทีAเก ีAยวขอ้งกนัเพิAมขึ?น 1,000                -                      -                      -                      

เงนิสดรับจากเงนิก ูย้มืระยะยาว 10,000              -                      -                      -                      

ชาํระคนืเงนิก ูย้มืระยะยาว (29,617)             (18,332)             (19,466)             -                      

ชาํระคนืเงนิตน้ของหนี?สินตามสัญญาเชา่ (5,697)               (8,009)               (955)                 (2,589)               

เงนิสดรับจากผ ูม้ีส่วนไดเ้สียทีAไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 4,377                7,888                -                      -                      

เงนิสดจ่ายเงนิปันผล (53,408)             -                      (53,408)             -                      

เงนิสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (32,841)             (3,260)               (32,533)             12,904              

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิเพิAมขึ?น 390                   492                   -                      -                      

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีAยนสาํหรับรายการเงนิสด

   และรายการเทยีบเทา่เงนิสด 86                    (108)                 17                    22                    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพ ิ@มขึGน (ลดลง) สุทธ ิ 129,180             (18,885)             (3,139)               (18,689)             

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 55,346              76,551              24,155              36,271              

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 184,526             57,666              21,016              17,582              

-                      -                      

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพ ิ@มเติม

รายการทีAไม่ใชเ่งนิสด

   รายการซ ื?ออปุกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีAยงัไม่ไดจ้่ายชาํระ 19,960              25,486              30                    1,214                

   การไดม้าซ ึAงสินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตสั้ญญาเชา่ 39,352              -                      15,022              -                      

   ส่วนของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียทีAไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ยเพิAมขึ?นจากลกูหนี?อ ืAน -                      4,385                -                      -                      

   ส่วนของผ ูม้ีส่วนไดเ้สียทีAไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ยเพิAมขึ?นจากเจ้าหนี?อ ืAน 8,408                -                      -                      -                      

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึAงของงบการเงนินี?

(หนว่ย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั ยูเอซี โกลบอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิBนสุดวนัทีC 31 มีนาคม 2565 

1. ข้อมูลทัCวไป 
1.1 ข้อมูลทัCวไปของบริษัทฯ 
 บริษทั ยเูอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึFงจดัตัGงและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ มีดงันีG  
1.1.1 นาํเขา้และจาํหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ทีFใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมสํารวจ และ

ผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลัFนนํG ามนั โรงปิโตรเคมี โรงงานผลิตนํG ามนัหล่อลืFน โรงงานโพลิเมอร์และ
พลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์โรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค 

1.1.2 ให้บริการเป็นทีFปรึกษาและให้คาํแนะนาํดา้นการตลาด สําหรับสินคา้และบริการต่างๆ รวมทัGง
การศึกษาความเหมาะสม ความเป็นไปไดข้องงานหรือโครงการทีFเกีFยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมพลงังาน 
โรงกลัFนนํGามนัปิโตรเคมี โรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภคต่างๆ 

1.1.3 ผลิตและจาํหน่ายก๊าซชีวภาพเพืFอใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า การขนส่งคมนาคม และอุตสาหกรรม
ทัFวไป 

1.1.4 รับเหมาก่อสร้างเครืFองจกัรและอุปกรณ์ทีFใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมสาํรวจและผลิต
ก๊าซธรรมชาติ โรงกลัFนนํG ามนั โรงปิโตรเคมี โรงงานผลิตนํG ามนัหล่อลืFน โรงงานโพลีเมอร์และ
พลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์โรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค 

1.1.5 ผลิตและจาํหน่ายก๊าซ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม เช่น ก๊าซธรรมชาติอดั ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) 
ก๊าซโซลีนธรรมชาติ เป็นตน้ 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเชืBอไวรัสโคโรนา 2019 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืGอไวรัสโคโรนา 2019 ทีFปัจจุบนัไดก้ลบัมาแพร่ระบาดอีกหลาย

ระลอก ทาํให้เกิดการชะลอตัวในช่วงทีF เศรษฐกิจกําลังฟืG นตัว และมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ซึF งรวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัในส่วนทีFเกีFยวกบัการขายสินคา้ของลูกคา้ในกลุ่ม
ธุรกิจอุตสาหกรรมพลงังาน อุตสาหกรรมเคมีภณัฑ์ และโรงกลัFนนํG ามนัปิโตรเคมี ซึF งลดลงจากความ
ตอ้งการในสินคา้ทีFลดลง จึงส่งผลต่อการลดกาํลงัการผลิต การชะลอการลงทุน หรือการขยายกิจการของ
อุตสาหกรรมดงักล่าว ซึF งส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด
ในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัมีการติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกีFยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีG สิน
และหนีG สินทีFอาจเกิดขึGนอยา่งต่อเนืFอง ทัGงนีG ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ 
เมืFอสถานการณ์มีการเปลีFยนแปลง  
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1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 
 งบการเงินระหว่างกาลนีG จดัทาํขึGนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัทีF 34 เรืFอง งบการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯ 

เลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็ามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีFยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบ
เช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหวา่งกาลนีG จดัทาํขึGนเพืFอใหข้อ้มูลเพิFมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีFนาํเสนอครัG งล่าสุด ดงันัGน                       
งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเกีFยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพืFอไม่ให้
ขอ้มูลทีFนาํเสนอซํG าซอ้นกบัขอ้มูลทีFไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลนีGควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีFบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                              
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนีG  

1.4 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 
 งบการเงินรวมระหว่างกาลนีG จดัทาํขึGนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ยูเอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน)                        

(ซึF งต่อไปนีG เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึF งต่อไปนีG เรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีสิGนสุดวนัทีF 31 ธนัวาคม 2564 และไม่มีการเปลีFยนแปลง
โครงสร้างทีFสาํคญัเกีFยวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

1.5 นโยบายการบัญชีทีCสําคญั 
 งบการเงินระหว่างกาลนีG จัดทาํขึG นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับทีFใช้ใน                             

งบการเงินสาํหรับปีสิGนสุดวนัทีF 31 ธนัวาคม 2564  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีFมีการปรับปรุงซึF งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีFมีรอบระยะเวลา

บญัชีทีFเริFมในหรือหลงัวนัทีF 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่ม
บริษทั 
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2. รายการธุรกจิกบักจิการทีCเกีCยวข้องกนั 
 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีFสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีFเกีFยวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเงืFอนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีFตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการ

ทีFเกีFยวขอ้งกนัเหล่านัGน ซึF งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันีG  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ6นสุดวนัที9 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2565 2564 2565 2564  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 7.7 2.8 ราคาตลาด 
ดอกเบี6ยรับ - - 4.9 3.8 อตัราร้อยละ 5.09 ต่อปี 

   (2564: ร้อยละ 5.09 - 5.38     
      ต่อปี) 

รายไดอื้9น - - 0.9 0.6 ราคาที9ตกลงร่วมกนั 
ซื6อสินคา้ - - - 0.2 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ดอกเบี6ยรับ - 0.2 - - อตัราร้อยละ 5.50 ต่อปี 
รายไดอื้9น 0.3 0.6 0.3 0.6 ราคาที9ตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบักิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั  

 
 

  

ขายสินคา้ 143.3 - 143.3 - ราคาตลาด 

ซื6ออุปกรณ์ 0.1 14.3 - - ราคาที9ตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายในการผลิต 0.2 - - - ราคาที9ตกลงร่วมกนั 
ดอกเบี6ยจ่าย 1.6 1.4 0.2 0.2 อตัราร้อยละ 5.09 ต่อปี 

   (2564: ร้อยละ 5.38 ต่อปี) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 0.2 0.5 0.1 - ราคาที9ตกลงร่วมกนั 
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 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการทีFเกีFยวขอ้งกนั ณ วนัทีF 31 มีนาคม 2565 และวนัทีF                            
31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงันีG  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนี'การค้าและลูกหนี'อื0น - กจิการที0เกี0ยวข้องกนั                

(หมายเหตุ 3) 
    

บริษทัยอ่ย - - 62,576 67,722 
บริษทัร่วม 535 749 535 749 
บริษทัที9เกี9ยวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั)     
บริษทั เอม็แปด โฮลดิ6ง จาํกดั - 3,929 - - 
บริษทั เอม็พีซี คิเนติก ไวร์ไลน ์เซอร์วสิเซส จาํกดั 129,129 - 129,129 - 
บริษทัที9เกี9ยวขอ้งกนัอื9นๆ 19 20 - - 
รวมลูกหนี6การคา้และลูกหนี6 อื9น - กิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั 129,683 4,698 192,240 68,471 
เจ้าหนี'การค้าและเจ้าหนี'อื0น - กจิการที0เกี0ยวข้องกนั                 

(หมายเหตุ 9)     
บริษทัที9เกี9ยวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั)     
บริษทั ขวญัเมือง กรุ๊ป จาํกดั 19,496 28,424 - - 
บริษทัที9เกี9ยวขอ้งกนัอื9นๆ 16,471 17,049 1,085 38 
บุคคลที9เกี9ยวขอ้งกนั (กรรมการของบริษทัยอ่ย) 385 320 - - 
รวมเจา้หนี6การคา้และเจา้หนี6 อื9น - กิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั 36,352 45,793 1,085 38 
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เงินใหกู้ย้มืระยะสัGนแก่กิจการทีFเกีFยวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมแก่กิจการทีFเกีFยวขอ้งกนั ณ วนัทีF 31 มีนาคม 2565 และวนัทีF 31 ธันวาคม 2564 
และการเคลืFอนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันีG  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มื 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัทีB 

31 ธนัวาคม 
2564 

เพิBมขึEน 
ระหวา่งงวด 

ลดลง 
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัทีB                     

31 มีนาคม 
2565 

บริษทั ยเูอซี แอนด ์ทีพีที                   
เอน็เนอร์ยีB จาํกดั บริษทัยอ่ย 105,300 1,000 - 106,300 
บริษทั ยเูอซี เอน็เนอร์ยีB จาํกดั บริษทัยอ่ย 169,880 5,000 - 174,880 
บริษทั โซล่า เอน็เนอร์จี รูฟ                 
พาวเวอร์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 5,000 300 - 5,300 
บริษทั ยเูอซี แอด็วานซ์                   
โพลิเมอร์ แอนด ์เคมิคลัส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 88,000 30,000 - 118,000 
บริษทั ยเูอซี ทอ็ป เอนเนอร์ยีB 
จาํกดั บริษทัยอ่ย 5,800 - (5,800) - 
รวม  373,980 36,300 (5,800) 404,480 

เงินใหกู้ย้มืระยะสัGนแก่กิจการทีFเกีFยวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืในรูปตัว̀สญัญาใชเ้งิน ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํGาประกนั 
และมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 9 เดือน โดยมีอตัราดอกเบีGยร้อยละ 5.09 ต่อปี 

เงินกูย้มืระยะสัGนจากกิจการทีFเกีFยวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้มืจากกิจการทีFเกีFยวขอ้งกนั ณ วนัทีF 31 มีนาคม 2565 และวนัทีF 31 ธนัวาคม 2564 และ                                  
การเคลืFอนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันีG  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

เงินกูย้มื 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัทีB 

31 ธนัวาคม 
2564 

เพิBมขึEน 
ระหวา่งงวด 

ลดลง 
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัทีB                     

31 มีนาคม  
2565 

บริษทั ทีพีที เทพประทานพร 
จาํกดั 

มีกรรมการ
ร่วมกนั 105,300 1,000 - 106,300 

รวม  105,300 1,000 - 106,300 
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เงินกูย้ืมระยะสัGนจากกิจการทีFเกีFยวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว̀สัญญาใชเ้งิน ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํGาประกนั 
และมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 7 เดือน โดยมีอตัราดอกเบีGยร้อยละ 5.09 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

สาํหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัทีF 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน
ของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนีG  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั;น 7,426 7,607 5,602 4,950 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 494 521 366 379 
รวม 7,920 8,128 5,968 5,329 

ภาระคํGาประกนักบักิจการทีFเกีFยวขอ้งกนั 

 บริษัทฯมีภาระจากการคํG าประกันให้กับกิจการทีF เกีFยวข้องกันตามทีFกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                                  
งบการเงินรวมขอ้ 14.5 

3. ลูกหนีBการค้าและลูกหนีBอืCน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนี6การคา้ - กิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2)     
อายหุนี6คงคา้งนบัจากวนัที9ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 129,129 - 132,510 27,056 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน - - 18,942 7,745 
3 - 6 เดือน - - 7,745 4,909 
6 - 12 เดือน - - 2,215 1,661 

รวมลูกหนี6การคา้ - กิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั 129,129 - 161,412 41,371 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนี6การคา้ - กิจการที9ไม่เกี9ยวขอ้งกนั     
อายหุนี6คงคา้งนบัจากวนัที9ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 13,544 12,641 5,782 6,217 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 168,122 134,472 77,631 72,320 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน  35,939 45,361 12,932 25,218 
3 - 6 เดือน 4,967 24,654 4,967 24,654 
6 - 12 เดือน 1,188 24,314 1,188 24,314 
มากกวา่ 12 เดือน 7,378 2,038 5,380 - 

รวม 231,138 243,480 107,880 152,723 
หกั: ค่าเผื9อผลขาดทุนดา้นเครดิตที9คาดวา่จะเกิดขึ6น   (1,698) (1,698) - - 
รวมลูกหนี6การคา้ - กิจการที9ไม่เกี9ยวขอ้งกนั, สุทธิ 229,440 241,782 107,880 152,723 
รวมลูกหนี6การคา้ - สุทธิ 358,569 241,782 269,292 194,094 
ลูกหนี6 อื9น - กิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2)     
ลูกหนี6 อื9น  554 4,698 5,023 4,592 
ดอกเบี6ยคา้งรับ - - 25,805 22,508 
รวมลูกหนี6 อื9น - กิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั, สุทธิ 554 4,698 30,828 27,100 
ลูกหนี6 อื9น - กิจการที9ไม่เกี9ยวขอ้งกนั     
ลูกหนี6 อื9น 56,718 64,615 18,521 26,928 
หกั: ค่าเผื9อผลขาดทุนดา้นเครดิตที9คาดวา่จะเกิดขึ6น  (4,005) (4,005) (3,005) (3,005) 
รวมลูกหนี6 อื9น - กิจการที9ไม่เกี9ยวขอ้งกนั, สุทธิ 52,713 60,610 15,516 23,923 
รวมลูกหนี6 อื9น - สุทธิ 53,267 65,308 46,344 51,023 
รวมลูกหนี6การคา้และลูกหนี6 อื9น - สุทธิ 411,836 307,090 315,636 245,117 
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4. ลูกหนีBตามสัญญาเช่าเงนิทุน 
 ณ วนัทีF 31 มีนาคม 2565 และวนัทีF 31 ธนัวาคม 2564 ลูกหนีGตามสัญญาเช่าเงินทุนมีระยะเวลาตามสัญญา 

10 ปี และมีกาํหนดการจ่ายค่างวดเท่ากนัทุกงวด และคิดดอกเบีGยคงทีFตลอดอายสุญัญา ซึF งลูกหนีGตามสญัญา
เช่าเงินทุนแบ่งตามระยะเวลาการครบกาํหนดชาํระตามสญัญาไดด้งันีG  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2565 
 ส่วนที?ถึงกาํหนดชาํระ 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ลูกหนี;ตามสญัญาเช่าเงินทุน 6,600 26,400 29,700 62,700 
หกั: รายไดด้อกเบี;ยรอตดับญัชี (5,213) (17,699) (9,204) (32,116) 
ลูกหนี;ตามสญัญาเช่าเงินทุน - สุทธิ 1,387 8,701 20,496 30,584 

     
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2564 
 ส่วนที?ถึงกาํหนดชาํระ 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ลูกหนี;ตามสญัญาเช่าเงินทุน 6,600 26,400 31,350 64,350 
หกั: รายไดด้อกเบี;ยรอตดับญัชี (5,271) (18,062) (10,104) (33,437) 
ลูกหนี;ตามสญัญาเช่าเงินทุน - สุทธิ 1,329 8,338 21,246 30,913 

5. สินค้าคงเหลือ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
สินคา้คงเหลือ - ราคาทุน 207,202 218,663 129,450 142,280 
รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที?จะไดรั้บ (8,173) (8,801) (5,237) (5,237) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 199,029 209,862 124,213 137,043 
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6. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 รายการเปลีFยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเหตุการณ์ใหม่ๆของบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือน

สิGนสุดวนัทีF 31 มีนาคม 2565 มีดงันีG  
 บริษทัย่อยทีCลงทุนโดยบริษทัฯ 
 บริษทั ยเูอซี ยทิูลิตีส์ จาํกดั 
 เมืFอวนัทีF 22 กุมภาพนัธ์ 2565 ทีFประชุมคณะกรรมการของบริษทั ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จาํกดั ซึF งเป็นบริษทัย่อย                                    

ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้ลงนามในสัญญาสัมปทานปิโตรเลียม เลขทีF1/2547/67 แปลงสาํรวจบนบก
หมายเลข L10/43 และ L11/43 เพืFอรับโอนสิทธิในสญัญาสมัปทาน โดยสญัญาสมัปทานดงักล่าวจะสิGนสุด
ในปี 2576 ทัGงนีG  บริษทัย่อยได้ลงนามในสัญญาสัมปทานแลว้เมืFอวนัทีF 4 มีนาคม 2565 และได้รับเงิน
ล่วงหน้าสําหรับการรืG อถอนจากผูโ้อนสิทธิเป็นจาํนวนเงินประมาณ 165.6 ล้านบาท (หรือเทียบเท่า 5.2                             
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ณ วนัโอน) โดยบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวเป็น “ประมาณการหนีG สิน
สาํหรับการรืGอถอน” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 บริษทัย่อยทีCลงทุนโดยบริษทั ยูเอซี เอน็เนอร์ยีC จํากดั 
 บริษทั ยเูอซี ทอ็ป เอนเนอร์ยีF จาํกดั 
 เมืFอวนัทีF 25 พฤศจิกายน 2564 ทีFประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอ็นเนอร์ยีF ครอป พาวเวอร์ 1 จาํกดั 

บริษทั เอ็นเนอร์ยีF ครอป พาวเวอร์ 2 จาํกดั บริษทั เอ็นเนอร์ยีF ครอป พาวเวอร์ 3 จาํกดั บริษทั เอ็นเนอร์ยีF  
ครอป พาวเวอร์ 4 จาํกดั และบริษทั เอ็นเนอร์ยีF ครอป พาวเวอร์ 5 จาํกดั ซึF งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั                                
ยเูอซี ทอ็ป เอนเนอร์ยีF จาํกดั ไดมี้มติอนุมติัใหด้าํเนินการเลิกบริษทั โดยผูช้าํระบญัชีของบริษทัดงักล่าวได้
จดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมืFอวนัทีF 7 ธนัวาคม 2564 

 ต่อมาเมืFอวนัทีF  4 มีนาคม 2565 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ชําระบัญชีเสร็จสิGนแล้วและได้จ่ายคืนค่าหุ้น                                         
ส่วนทีFเหลือใหแ้ก่บริษทั ยเูอซี ทอ็ป เอนเนอร์ยีF จาํกดั รวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 7.8 ลา้นบาท โดยบริษทั 
ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ยีF จาํกดั ไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ยจาํนวน 0.2 ลา้นบาท                                 
ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดปัจจุบนั 

7. ทีCดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี     
ทีFดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,422,458 1,445,034 649,346 664,796 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 135,902 98,904 86,013 72,577 
รวม 1,558,360 1,543,938 735,359 737,373 
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 รายการเปลีFยนแปลงของบญัชีทีFดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช)้ สาํหรับงวดสามเดือน
สิGนสุดวนัทีF 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งันีG  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีF 1 มกราคม 2565 1,543,938 737,373 
ซืGอเพิFมระหวา่งงวด - ราคาทุน 40,697 15,896 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
ณ วนัทีFจาํหน่าย (25) (25) 
ค่าเสืFอมราคาสาํหรับงวด (26,254) (17,885) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 4 - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีF 31 มีนาคม 2565 1,558,360 735,359 

  ณ วนัทีF 31 มีนาคม 2565 เครืFองจกัรและอุปกรณ์ซึF งมีราคาทุน 418.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 954.1 
ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี (31 ธันวาคม 2564: 536.7 ลา้นบาท)) นาํไปคํGาประกนัเงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้มืระยะสัGนจากสถาบนัการเงิน และเงินกูย้มืระยะยาว 

8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 รายการเปลีFยนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัทีF 31 มีนาคม 2565                    

สรุปไดด้งันีG  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 

ความสมัพนัธ์ 
กบัลูกคา้ 

ค่าตอบแทน                 
ในการไดม้าซึ@ง
สญัญาสมัปทาน 

งานระหวา่ง
ก่อสร้างภายใต้
สญัญาสมัปทาน 

 
สินทรัพยภ์ายใต้
สญัญาสมัปทาน 

 
ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ 
วนัที@ 1 มกราคม 2565 67,992 129,959 4,251 55,694 3,208 261,104 
ซืKอเพิ@มระหวา่งงวด -  
ราคาทุน - - 1,411 - - 1,411 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (2,138) (648) - (59) (80) (2,925) 
ผลต่างจากการแปลงค่า                        
งบการเงิน - 38 - 11 - 49 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ  
วนัที@ 31 มีนาคม 2565 65,854 129,349 5,662 55,646 3,128 259,639 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

11 

9. เจ้าหนีBการค้าและเจ้าหนีBอืCน 
    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
 

 
(ตรวจสอบแลว้) 

 
(ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หนี6การคา้ - กิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 6 37 - - 
เจา้หนี6การคา้  296,107 182,784 209,925 99,856 
เจา้หนี6 อื9น - กิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 1,789 85 1,085 32 
เจา้หนี6 อื9น  8,632 12,950 5,104 9,210 
เจา้หนี6ค่าซื6ออุปกรณ์ - กิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 12,422 15,988 - - 
เจา้หนี6ค่าซื6ออุปกรณ์  7,538 9,107 30 77 
เจา้หนี6ค่าตอบแทนสญัญาสมัปทาน - กิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั 

(หมายเหตุ 2) 19,474 28,404 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 2,661 1,279 - 6 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  18,817 28,990 14,320 23,296 
รวมเจา้หนี6การคา้และเจา้หนี6 อื9น 367,446 279,624 230,464 132,477 

10. เงนิกู้ยืมระยะยาว 
 การเปลีFยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวันทีF  31 มีนาคม  2565                               

มีรายละเอียดดงันีG  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีF 1 มกราคม 2565 296,738 39,466 
บวก: กูเ้พิFมในระหวา่งงวด 10,000 - 
หกั: จ่ายคืนเงินกูใ้นระหวา่งงวด (29,617) (19,466) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัทีF 31 มีนาคม 2565 277,121 20,000 

 เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯไม่มีหลกัทรัพยค์ ํGาประกนั และเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยคํGาประกนั                                           
โดยการจาํนองเครืFองจกัร อุปกรณ์ ทีFดินพร้อมสิFงปลูกสร้าง และคํGาประกนัโดยบริษทัฯ 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเงืFอนไขทางการเงินและขอ้จาํกดับางประการ
ตามทีFระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วน Funded Debt/EBITDA การดาํรงอตัราส่วนหนีG สินต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนีG  เป็นตน้  
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11. หนีBสินตามสัญญาเช่า 
 รายการเปลีFยนแปลงของบญัชีหนีG สินตามสัญญาเช่าสําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัทีF 31 มีนาคม 2565 

สรุปไดด้งันีG  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที? 1 มกราคม 2565 104,632 77,604 
เพิ?มขึ;น 39,353 15,022 
ดอกเบี;ยที?รับรู้ 1,619 1,162 
จ่ายค่าเช่า (7,158) (2,117) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที? 31 มีนาคม 2565 138,446 91,671 

12.  หุ้นกู้ 

วนัที9ออกหุน้กู ้ จาํนวนหน่วย 
มูลค่าที9ตราไว้

ต่อหน่วย มูลค่ารวม อตัราดอกเบี6ย วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 
  (บาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี)  

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

ภายใต้ขอ้กาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีFของผูอ้อกหุ้นกู้ บริษทัฯต้องปฏิบติัตามเงืFอนไขทางการเงิน                 
บางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนีG สินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของผูอ้อกหุน้กู ้ณ วนัสิGนงวดไม่เกิน 
3.0:1 
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13. ส่วนงานดาํเนินงาน 
กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละการบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่มีการเปลีIยนแปลงโครงสร้างของส่วน
งานดาํเนินงานทีIรายงานจากงบการเงินประจาํปีล่าสุด 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนสิMนสุดวนัทีI 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปนีM  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ6นสุดวนัที9 31 มีนาคม 
 ในประเทศ ต่างประเทศ  
 

ส่วนงาน 
จาํหน่ายสินคา้ 

ส่วนงานผลิตและ

จาํหน่ายเคมีภณัฑ ์

ส่วนงานผลิตและ

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียม อื9นๆ 
ส่วนงาน 
จาํหน่ายสินคา้ 

ส่วนงาน 
ที9ปรึกษาโครงการ รวมส่วนงาน 

ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
รายได้:                   
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 350.5 209.7 76.1 58.8 24.0 14.6 42.0 32.3 20.8 10.9 4.4 11.5 517.8 337.8 (7.7) (2.9) 510.1 334.9 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน
ตามส่วนงาน 59.8 42.3 9.3 19.2 (20.9) (13.4) 3.7 3.4 1.2 0.7 4.4 11.5 57.5 63.7 0.2 0.1 57.7 63.8 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที.ไม่ได้ปันส่วน:                   
รายไดอื้9น                 13.0 5.3 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                68.1 66.1 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย                 (15.0) (13.3) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                 (42.8) (32.1) 
ตน้ทุนทางการเงิน                 (11.0) (12.3) 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้                 70.0 77.5 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                 (2.7) (2.9) 
กาํไรสําหรับงวด                 67.3 74.6 
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14. ภาระผูกพนัและหนี/สินที3อาจเกดิขึ/น 
14.1 ภาระผูกพนัเกี3ยวกบัสัญญาบริการ 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาบริการที>เกี>ยวขอ้งกบัการให้บริการในพืCนที>อาคารสํานักงาน อายุของสัญญามี
ระยะเวลาตัCงแต่ 1 ถึง 3 ปี 

กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขัCนตํ>าที>ตอ้งจ่ายในอนาคตทัCงสิCนภายใตส้ญัญาบริการ ดงันีC  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
จ่ายชาํระ     
ภายใน 1 ปี 3.3 2.9 0.3 0.7 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 2.5 1.5 - - 

14.2 ภาระผูกพนัเกี3ยวกบัสัญญาซื/อสินค้า อุปกรณ์ และจ้างผู้รับเหมา 
กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสญัญาซืCอสินคา้ อุปกรณ์ และจา้งผูรั้บเหมา ดงันีC  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สกลุเงิน 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) 
บาท 114.0 111.3 76.5 84.5 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 8.1 5.9 7.9 5.5 
ลาวกีบ 94.2 22.2 - - 

14.3 หนังสือคํ/าประกนัธนาคาร 
 ณ วนัที> 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํCาประกนัที>ออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย                             
คงเหลืออยู่เป็นจาํนวน 243.9 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 67.4 ลา้นบาท) ซึ> งเกี>ยวเนื>องกบัภาระผูกพนัทาง
ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทัเพื>อคํCาประกนัคุณภาพสินคา้ใหก้บัลูกคา้บางราย คํCาประกนั
สญัญาจา้งเหมา และคํCาประกนัการใชไ้ฟฟ้า 
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14.4 ภาระผูกพนัอื3น 
ก) ณ วนัที> 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารออกเลตเตอร์ออฟเครดิต 
เป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เฉพาะบริษทัฯ: 0.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

ข) ณ วนัที> 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเกี>ยวกบัส่วนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที>ยงัไม่ได้
เรียกชาํระจาํนวนเงินประมาณ 30.0 ลา้นบาท และ 9,110.1 ลา้นกีบ (หรือเทียบเท่า 25.8 ลา้นบาท)                                      
(เฉพาะบริษทัฯ: 30.0 ลา้นบาท) 

ค) ณ วนัที> 31 มีนาคม 2565 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเกี>ยวกบัส่วนของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั
ที>ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนที>ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระจาํนวน 15.0 ลา้นบาท 

ง) บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานที>ดินและบ่อขยะเพื>อก่อสร้างโรงงานจดัการ
ขยะเพื>อผลิตพลังงานทดแทนและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที>นํากลับมาใช้ใหม่ ให้แก่รัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตัCงแต่วนัที>ลงนามในสัญญาสัมปทานดว้ยอตัราค่าตอบแทน
สมัปทานในแต่ละช่วงระยะเวลาตามที>กาํหนดไวใ้นสญัญาสมัปทานดงักล่าว 

14.5 ภาระคํ/าประกนัระหว่างกจิการที3เกี3ยวข้องกนั 
 ณ วนัที> 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯไดค้ ํCาประกนัวงเงินกูใ้หแ้ก่บริษทัยอ่ยในวงเงิน 524.0 ลา้นบาท  

14.6 คดฟ้ีองร้อง 
 บริษทัร่วมแห่งหนึ> งที>บริษทัฯเข้าลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 อยู่ระหว่างการถูกยื>นเสนอ                                  

ข้อพิพาทกล่าวหาว่าบริษัทร่วมปฏิบัติผิดสัญญาจ้างทาํของ โดยผูรั้บเหมาได้ยื>นคาํเสนอข้อพิพาท                            
ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื>อให้บริษัทร่วมชําระค่าเสียหายจากการผิดสัญญาก่อสร้างโรงงาน                                   
เป็นจาํนวนเงิน 121.2 ลา้นบาท ซึ> งในเดือนกนัยายน 2564 บริษทัร่วมไดย้ื>นคาํคดัคา้น และคาํร้องแยง้ต่อ
สถาบนัอนุญาโตตุลาการ  

 ต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 บริษทัร่วมถูกยื>นคาํร้องห้ามใชป้ระโยชน์ในโรงงานที>มีขอ้พิพาทเป็นการ
ชั>วคราวจนกวา่คณะอนุญาโตตุลาการจะมีคาํชีCขาดถึงที>สุด โดยบริษทัร่วมอยูร่ะหวา่งการสู้คดีและรอคาํสั>ง
ของศาลแพ่ง ทัCงนีC  ผูบ้ริหารของบริษทัร่วมพิจารณาแลว้เห็นว่าไม่ไดท้าํผิดสัญญาแต่อย่างใด ณ วนัที>                                      
31 มีนาคม 2565 บริษทัร่วมจึงไม่ไดบ้นัทึกหนีC สินที>อาจเกิดขึCนจากขอ้พิพาทดงักล่าว 
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15. เครื3องมือทางการเงนิ 
15.1 มูลค่ายุติธรรมของเครื3องมือทางการเงนิ 
 เนื>องจากเครื>องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสัCนหรือมีอตัราดอกเบีC ย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบีCยในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื>องมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีที>แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

15.2 ลาํดบัชั/นของมูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัที> 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินและหนีC สินทางการเงินที>วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมโดยแยกแสดงตามลาํดบัชัCนของมูลค่ายติุธรรม ดงันีC  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที-วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
สินทรัพยท์างการเงินที8วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด                     
ตราสารหนีF  - 1.8 - 1.8 

สินทรัพยท์างการเงินที8วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื8น     
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที8ไม่ใช่บริษทั

จดทะเบียน - - 25.0 25.0 
ตราสารอนุพนัธ์      
สญัญาซืFอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.4 - 0.4 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที-วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
สินทรัพยท์างการเงินที8วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด                     
ตราสารหนีF  - 0.1 - 0.1 

ตราสารอนุพนัธ์      
สญัญาซืFอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.6 - 0.6 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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16. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาการรายงาน 
 เมื>อวนัที> 7 เมษายน 2565 ที>ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัเรื>องสาํคญัดงัต่อไปนีC  

1) อนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของปี 2564 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัราหุ้นละ 
0.28 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 186.9 ลา้นบาท โดยบริษทัฯมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเมื>อวนัที> 
17 มกราคม 2565 ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 53.4 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผล                             
ที>จะจ่ายเพิ>มในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 133.5 ลา้นบาท และกาํหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัที> 6 พฤษภาคม 2565 

2) อนุมติัการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นเพิ>มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯแบบมอบอาํนาจทั>วไป 
(General Mandate) จาํนวน 66,760,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private 
Placement) ซึ> งครบกาํหนดในวนัที>ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 

17. การอนุมัติงบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนีC ไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เมื>อวนัที> 12 พฤษภาคม 
2565 
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