
 

 

 

บริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ยูเอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด
สำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสด
รวมส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั  
ยูเอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ยูเอซี 
โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็น
ผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้งัเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ 1.2 เก่ียวกบัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดก้ลบัมำแพร่ระบำดอีกหลำยระลอก ท ำใหเ้กิดกำรชะลอตวั                                              
ในช่วงท่ีเศรษฐกิจก ำลงัฟ้ืนตวั และมีผลกระทบต่อหลำยธุรกิจและอุตสำหกรรม ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมทำงธุรกิจของ 
กลุ่มบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบักำรขำยสินคำ้ของลูกคำ้ในกลุ่มธุรกิจอุตสำหกรรมพลงังำน อุตสำหกรรมเคมีภณัฑ ์
และโรงกลัน่น ้ำมนัปิโตรเคมี ซ่ึงลดลงจำกควำมตอ้งกำรในสินคำ้ท่ีลดลง จึงส่งผลต่อกำรลดก ำลงักำรผลิต  
กำรชะลอกำรลงทุน หรือกำรขยำยกิจกำรของอุตสำหกรรมดงักล่ำว ซ่ึงส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อ 
ฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนำคตของกลุ่มบริษทั ฝ่ำยบริหำรของ 
กลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำ
ของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรไดใ้ชป้ระมำณกำรและ
ดุลยพินิจในประเดน็ต่ำง ๆ เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อ 
กรณีน้ีแต่อยำ่งใด 

ฉตัรชยั เกษมศรีธนำวฒัน์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5813 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 4 สิงหำคม 2565 



บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565

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

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 92,820               55,346               27,142               24,155               

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 3 415,846             307,090             311,599             245,117             

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4 1,448                 1,329                 -                        -                        

สินคา้คงเหลือ 5 309,430             209,862             222,542             137,043             

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                        -                        355,480             373,980             

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งและซ้ือสินคา้ 14,454               11,070               14,454               11,070               

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 2,571                 2,116                 1,206                 320                    

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 17,821               8,973                 13,388               5,722                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 854,390             595,786             945,811             797,407             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 59,158               354                    -                        -                        

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 4 28,808               29,584               -                        -                        

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 35,000               25,000               -                        -                        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                        -                        463,239             463,239             

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 529,708             431,700             111,051             111,051             

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 1,534,801          1,543,938          719,557             737,373             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 258,335             261,104             -                        -                        

ค่าความนิยม 269,805             269,805             -                        -                        

ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญา 16,667               16,667               -                        -                        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31,842               31,907               21,104               20,869               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,263                 11,556               3,468                 6,454                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,773,387          2,621,615          1,318,419          1,338,986          

รวมสินทรัพย์ 3,627,777          3,217,401          2,264,230          2,136,393          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565

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

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 237,436             115,264             182,435             56,809               

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2, 10 247,017             279,624             91,427               132,477             

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 89,804               38,448               89,052               37,530               

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 107,300             105,300             -                        -                        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,324                 2,209                 3,273                 1,849                 

เงินปันผลคา้งจ่าย 15 -                        53,408               -                        53,408               

เงินกูย้ืมระยะยาว - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 47,160               71,715               -                        24,506               

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 7,420                 6,091                 5,754                 4,345                 

หุน้กู ้- ส่วนท่ีถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี 13 -                        300,000             -                        300,000             

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 739,461             972,059             371,941             610,924             

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 203,283             225,023             -                        14,960               

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 12 130,817             98,541               86,751               73,259               

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 500,000             -                        500,000             -                        

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 50,351               52,714               21,055               22,464               

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 24,152               22,808               19,378               18,471               

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับการร้ือถอน 222,561             57,001               41,430               41,452               

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 17,749               17,994               7,684                 8,100                 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,148,913          474,081             676,298             178,706             

รวมหนีสิ้น 1,888,374          1,446,140          1,048,239          789,630             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 734,366,199 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 367,183             367,183             367,183             367,183             

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 587,170             587,170             587,170             587,170             

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 1,347                 1,347                 -                        -                        

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 628,056             671,716             255,018             385,790             

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 10,010               5,267                 -                        -                        

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,600,386          1,639,303          1,215,991          1,346,763          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 139,017             131,958             -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,739,403          1,771,261          1,215,991          1,346,763          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,627,777          3,217,401          2,264,230          2,136,393          

-                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

(นางสาวนิลรัตน ์จารุมโนภาส)

(นายชชัพล ประสพโชค)

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2565

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 346,117              365,476              219,849              263,140              

รายไดค้่าบริการ 8,025                  9,447                  7,941                  7,878                  

รายไดเ้งินปันผล 2 -                          -                          -                          119,919              

รายไดอ่ื้น 12,324                8,764                  16,890                12,803                

รวมรายได้ 366,466              383,687              244,680              403,740              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 297,493              300,308              196,613              222,223              

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 7,326                  6,273                  6,976                  5,853                  

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 14,546                14,273                7,899                  8,083                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 49,295                35,180                31,026                26,054                

รวมค่าใช้จ่าย 368,660              356,034              242,514              262,213              

กําไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (2,194)                 27,653                2,166                  141,527              

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 29,868                43,175                -                          -                          

ตน้ทุนทางการเงิน (12,965)               (12,436)               (8,027)                 (7,040)                 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 14,709                58,392                (5,861)                 134,487              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (3,181)                 (3,785)                 (3,203)                 (3,364)                 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 11,528                54,607                (9,064)                 131,123              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 7,865                  (610)                    -                          -                          

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 7,865                  (610)                    -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 7,865                  (610)                    -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 19,393                53,997                (9,064)                 131,123              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2565

2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 17,982                56,773                (9,064)                 131,123              

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (6,454)                 (2,166)                 

11,528                54,607                

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม -                          -                          

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 21,915                56,468                (9,064)                 131,123              

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,522)                 (2,471)                 

19,393                53,997                

-                          -                          

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.027                  0.085                  (0.014)                 0.196                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2565

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 843,499              681,401              598,467              493,983              

รายไดค้่าบริการ 20,739                28,380                19,718                26,811                

รายไดเ้งินปันผล 2 -                          -                          -                          119,919              

รายไดอ่ื้น 25,336                14,102                34,103                22,039                

รวมรายได้ 889,574              723,883              652,288              662,752              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 743,098              564,994              541,790              424,115              

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 14,136                12,676                13,674                12,256                

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 29,590                27,597                16,677                15,258                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 92,088                67,250                56,574                49,824                

รวมค่าใช้จ่าย 878,912              672,517              628,715              501,453              

กําไรจากการดาํเนินงาน 10,662                51,366                23,573                161,299              

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 98,008                109,320              -                          -                          

ตน้ทุนทางการเงิน (23,940)               (24,773)               (14,612)               (13,762)               

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 84,730                135,913              8,961                  147,537              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (5,833)                 (6,731)                 (6,214)                 (6,062)                 

กําไรสําหรับงวด 78,897                129,182              2,747                  141,475              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 9,485                  (120)                    -                          -                          

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 9,485                  (120)                    -                          -                          

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          (132)                    -                          -                          

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                          (132)                    -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 9,485                  (252)                    -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 88,382                128,930              2,747                  141,475              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2565

2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 89,859                133,851              2,747                  141,475              

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (10,962)               (4,669)                 

78,897                129,182              

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม -                          -                          

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 94,602                133,659              2,747                  141,475              

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (6,220)                 (4,729)                 

88,382                128,930              

-                          -                          

กําไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.135                  0.200                  0.004                  0.212                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ส่วนของผูม้ี
ส่วนเกินทุนจากการ ผลต่างจากการ รวม รวม ส่วนไดเ้สียที่

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน เปลี่ยนแปลงสัดส่วน จดัสรรแลว้ แปลงค่างบการเงิน องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุ้น ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม
และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั การถือหุ้นในบริษทัยอ่ย - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุ้น

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 -                                -                                -                                   -                                133,851                     -                                        -                                133,851                     (4,669)                       129,182                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                -                                   -                                (132)                          (60)                                    (60)                            (192)                          (60)                            (252)                          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                   -                                133,719                     (60)                                    (60)                            133,659                     (4,729)                       128,930                     
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                                -                                -                                   -                                (93,465)                     -                                        -                                (93,465)                     -                                (93,465)                     
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย -                                -                                -                                   -                                -                                -                                        -                                -                                12,333                       12,333                       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 333,803                     587,170                     1,347                            40,000                       612,162                     1,890                                 1,890                         1,576,372                  95,012                       1,671,384                  

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 -                                -                                -                                   -                                89,859                       -                                        -                                89,859                       (10,962)                     78,897                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                -                                   -                                -                                4,743                                 4,743                         4,743                         4,742                         9,485                         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                   -                                89,859                       4,743                                 4,743                         94,602                       (6,220)                       88,382                       
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                                -                                -                                   -                                (133,519)                   -                                        -                                (133,519)                   -                                (133,519)                   
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย -                                -                                -                                   -                                -                                -                                        -                                -                                13,279                       13,279                       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 333,803                     587,170                     1,347                            40,000                       628,056                     10,010                               10,010                       1,600,386                  139,017                     1,739,403                  

-                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

กาํไรสะสม

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

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

กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                -                                141,475                    141,475                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                141,475                    141,475                    

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                                -                                -                                (93,465)                     (93,465)                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 333,803                    587,170                    40,000                      322,717                    1,283,690                 

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

กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                -                                2,747                        2,747                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                2,747                        2,747                        

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                                -                                -                                (133,519)                   (133,519)                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 333,803                    587,170                    40,000                      255,018                    1,215,991                 

-                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 84,730              135,913            8,961                147,537            
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 59,138              58,468              35,991              35,328              
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน -                        721                   -                        -                        
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 33                     1,090                683                   437                   
   ขาดทุนจากการทาํลายสินคา้ 22                     -                        -                        -                        
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน (2) (2) -                        -                        
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (98,008)             (109,320)           -                        -                        
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 474                   -                        484                   -                        
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 5                       90                     4                       -                        
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,464                1,586                1,027                1,139                
   ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่าย 416                   1                       6                       -                        
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 6,271                (2,477)               1,769                (797)                  
   รายไดเ้งินปันผล -                        -                        -                        (119,919)           
   ตน้ทุนทางการเงิน 22,144              23,510              13,055              12,671              
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 76,687              109,580            61,980              76,396              
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิม่ข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (110,376)           (90,921)             (68,034)             (72,181)             
   ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน 657                   -                        -                        -                        
   สินคา้คงเหลือ (99,623)             (81,920)             (86,182)             (65,324)             
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งและซ้ือสินคา้ (3,384)               (9,838)               (3,384)               (6,251)               
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (8,856)               (12,823)             (7,666)               (4,162)               
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,182                579                   220                   13                     
หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (22,507)             (12,056)             (42,379)             (46,591)             
   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 51,356              (6,170)               51,522              (9,409)               
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (120)                  -                        (120)                  -                        
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (245)                  (415)                  (416)                  (415)                  
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (115,229)           (103,984)           (94,459)             (127,924)           
   จ่ายดอกเบ้ีย (18,418)             (21,239)             (12,560)             (12,630)             
   รับคืนภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย 3,419                1,421                3,065                1,308                
   จ่ายภาษีเงินได้ (7,375)               (1,468)               (6,434)               (390)                  
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (137,603)           (125,270)           (110,388)           (139,636)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพิม่ข้ึน (58,804)             (59)                    -                        (59)                    
เงินให้กูย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิม่ข้ึน -                        -                        (37,300)             (66,700)             
รับชาํระคืนเงินให้กูย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        55,800              36,400              
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (10,000)             (5,000)               -                        -                        
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (5,257)               (3,277)               (1,447)               (2,444)               
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (9,855)               (21,366)             -                        -                        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 816                   -                        816                   -                        
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -                        119,919            -                        119,919            
เงินรับล่วงหนา้ค่าร้ือถอนตามสัญญาสัมปทาน 165,582            -                        -                        -                        
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 82,482              90,217              17,869              87,116              
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพิม่ข้ึน 121,816            171,417            125,271            167,001            
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิม่ข้ึน 2,000                2,000                -                        -                        
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 10,000              -                        -                        -                        
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (56,295)             (56,847)             (39,466)             (20,173)             
ชาํระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (8,960)               (13,993)             (3,410)               (3,059)               
เงินสดรับจากหุ้นกู้ 500,000            -                        500,000            -                        
ชาํระคืนหุ้นกู้ (300,000)           -                        (300,000)           -                        
เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 5,376                7,888                -                        -                        
เงินสดจ่ายเงินปันผล (186,927)           (93,465)             (186,927)           (93,465)             
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 87,010              17,000              95,468              50,304              
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม่ข้ึน (ลดลง) 5,077                (118)                  -                        -                        
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนสาํหรับรายการเงินสด
   และรายการเทียบเท่าเงินสด 508                   1                       38                     13                     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 37,474              (18,170)             2,987                (2,203)               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 55,346              76,551              24,155              36,271              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 92,820              58,381              27,142              34,068              

-                        -                        
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   รายการซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 19,743              28,261              125                   42                     
   การไดม้าซ่ึงสินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตสั้ญญาเช่า 42,642              -                        18,311              -                        
   ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิม่ข้ึนจากเจา้หน้ีอ่ืน 8,408                -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

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

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

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

1.1.3 ผลิตและจ าหน่ายก๊าซชีวภาพเพื่อใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า การขนส่งคมนาคม และอุตสาหกรรม
ทัว่ไป 

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

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

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดก้ลบัมาแพร่ระบาดอีกหลาย
ระลอก ท าให้เกิดการชะลอตัวในช่วงท่ีเศรษฐกิจก าลังฟ้ืนตัว และมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการขายสินคา้ของลูกคา้ในกลุ่ม
ธุรกิจอุตสาหกรรมพลงังาน อุตสาหกรรมเคมีภณัฑ์ และโรงกลัน่น ้ ามนัปิโตรเคมี ซ่ึงลดลงจากความ
ตอ้งการในสินคา้ท่ีลดลง จึงส่งผลต่อการลดก าลงัการผลิต การชะลอการลงทุน หรือการขยายกิจการของ
อุตสาหกรรมดงักล่าว ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด
ในปัจจุบันและในอนาคตของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัมีการติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสิน
และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ 
เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯ 
เลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็ามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบ
เช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น                       
งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                              
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ยูเอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)                        
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างท่ีส าคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

1.5 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                             
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่ม
บริษทั 
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2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 8.8 2.8 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ - - 4.6 4.0 อตัราร้อยละ 5.09 ต่อปี 

   (2564: ร้อยละ 5.09 และ 5.38        
       ต่อปี) 

รายไดอ่ื้น - - 0.8 0.7 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือสินคา้ - - - 0.1 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ขายสินคา้ 1.7 - 1.7 - ราคาตลาด 
รายไดเ้งินปันผล - - - 119.9 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ - 0.2 - - อตัราร้อยละ 5.50 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น 0.4 0.4 0.3 0.4 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ซ้ืออุปกรณ์ 0.1 4.1 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่าย 1.6 1.7 0.3 0.2 อตัราร้อยละ 5.09 ต่อปี 

   (2564: ร้อยละ 5.09 และ 5.38  
        ต่อปี) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 0.6 0.1 0.1 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 16.5 5.5 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ - - 9.5 7.8 อตัราร้อยละ 5.09 ต่อปี 

   (2564: ร้อยละ 5.09 และ 5.38   
ต่อปี) 

รายไดอ่ื้น - - 1.7 1.3 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ - - - 0.3 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ขายสินคา้ 1.7 - 1.7 - ราคาตลาด 
รายไดเ้งินปันผล - - - 119.9 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ - 0.3 - - อตัราร้อยละ 5.50 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น 0.7 1.0 0.6 1.0 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ขายสินคา้ 143.3 - 143.3 - ราคาตลาด 
ซ้ืออุปกรณ์ 0.2 18.4 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายในการผลิต 0.2 - - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่าย 3.2 3.3 0.5 0.4 อตัราร้อยละ 5.09 ต่อปี 

   (2564: ร้อยละ 5.09 และ 5.38      
       ต่อปี) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 0.8 0.1 0.2 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี                            
31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน                
(หมำยเหตุ 3) 

    

บริษทัยอ่ย - - 60,809 67,722 
บริษทัร่วม 642 749 642 749 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั)     
บริษทั เอม็แปด โฮลด้ิง จ ากดั 3,424 3,929 - - 
บริษทั เอม็พีซี ฟิวเจอร์ จ ากดั     
     (เดิมช่ือ บริษทั เอม็พีซี คิเนติก ไวร์ไลน์  
         เซอร์วิสเซส จ ากดั) 100,782 - 100,782 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆ 15 20 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 104,863 4,698 162,233 68,471 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั                 
(หมำยเหตุ 10)     

บริษทัยอ่ย - - 24 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั)     
บริษทั ขวญัเมือง กรุ๊ป จ ากดั 18,835 28,424 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆ 16,671 17,049 47 38 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการของบริษทัยอ่ย) 449 320 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35,955 45,793 71 38 

เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั                      
บริษทัร่วม 1,398 - 1,398 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั)     
บริษทั เอม็พีซี ฟิวเจอร์ จ ากดั 
     (เดิมช่ือ บริษทั เอม็พีซี คิเนติก ไวร์ไลน์  

             เซอร์วิสเซส จ ากดั) 1,573 - 1,573 - 
รวมเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,971 - 2,971 - 
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เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มื 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

เพ่ิมข้ึน 
ระหวา่งงวด 

ลดลง 
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี                     

30 มิถุนายน 
2565 

บริษทั ยเูอซี แอนด ์ทีพีที                   
เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั บริษทัยอ่ย 105,300 2,000 - 107,300 

บริษทั ยเูอซี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั บริษทัยอ่ย 169,880 5,000 - 174,880 
บริษทั โซล่า เอน็เนอร์จี รูฟ                 
พาวเวอร์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 5,000 300 - 5,300 

บริษทั ยเูอซี แอด็วานซ์                   
โพลิเมอร์ แอนด ์เคมิคลัส์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 88,000 30,000 (50,000) 68,000 

บริษทั ยเูอซี ทอ็ป เอนเนอร์ยี ่
จ  ากดั บริษทัยอ่ย 5,800 - (5,800) - 

รวม  373,980 37,300 (55,800) 355,480 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืในรูปตัว๋สญัญาใชเ้งิน ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
และมีก าหนดช าระคืนภายใน 9 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.09 ต่อปี 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ                                  
การเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

เงินกูย้มื 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

เพ่ิมข้ึน 
ระหวา่งงวด 

ลดลง 
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี                     

30 มิถุนายน 
2565 

บริษทั ทีพีที เทพประทานพร 
จ ากดั 

มีกรรมการ
ร่วมกนั 105,300 2,000 - 107,300 

รวม  105,300 2,000 - 107,300 
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เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
และมีก าหนดช าระคืนภายใน 7 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.09 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,415 7,773 5,596 5,080 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 509 524 380 384 
รวม 7,924 8,297 5,976 5,464 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 14,841 15,380 11,198 10,030 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,003 1,045 746 763 
รวม 15,844 16,425 11,944 10,793 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษัทฯมีภาระจากการค ้ าประกันให้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                                  
งบการเงินรวมขอ้ 16.5 
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3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2)     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 86,086 - 89,215 27,056 
คา้งช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 14,696 - 24,270 7,745 
3 - 6 เดือน - - 7,899 4,909 
6 - 12 เดือน - - 5,276 1,661 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 100,782 - 126,660 41,371 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 14,552 12,641 6,540 6,217 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 178,458 134,472 88,794 72,320 
คา้งช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน  56,461 45,361 30,125 25,218 
3 - 6 เดือน - 24,654 - 24,654 
6 - 12 เดือน 5,268 24,314 5,268 24,314 
มากกวา่ 12 เดือน 8,777 2,038 6,825 - 

รวม 263,516 243,480 137,552 152,723 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน   (1,698) (1,698) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 261,818 241,782 137,552 152,723 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 362,600 241,782 264,212 194,094 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2)     
ลูกหน้ีอ่ืน  4,081 4,698 5,844 4,592 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 29,729 22,508 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,081 4,698 35,573 27,100 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
ลูกหน้ีอ่ืน 53,170 64,615 14,819 26,928 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  (4,005) (4,005) (3,005) (3,005) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 49,165 60,610 11,814 23,923 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 53,246 65,308 47,387 51,023 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 415,846 307,090 311,599 245,117 
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4. ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำเงินทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุนมีระยะเวลาตามสัญญา 
10 ปี และมีก าหนดการจ่ายค่างวดเท่ากนัทุกงวด และคิดดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอายสุญัญา ซ่ึงลูกหน้ีตามสญัญา
เช่าเงินทุนแบ่งตามระยะเวลาการครบก าหนดช าระตามสญัญาไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2565 

 ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน 6,600 26,400 28,050 61,050 
หกั: รายไดด้อกเบ้ียรอตดับญัชี (5,152) (17,316) (8,326) (30,794) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน - สุทธิ 1,448 9,084 19,724 30,256 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2564 

 ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน 6,600 26,400 31,350 64,350 
หกั: รายไดด้อกเบ้ียรอตดับญัชี (5,271) (18,062) (10,104) (33,437) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน - สุทธิ 1,329 8,338 21,246 30,913 

5. สินค้ำคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
สินคา้คงเหลือ - ราคาทุน 318,264 218,663 228,462 142,280 
รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิ                                      
ท่ีจะไดรั้บ (8,834) (8,801) (5,920) (5,237) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 309,430 209,862 222,542 137,043 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

10 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 รายการเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเหตุการณ์ใหม่ๆของบริษทัยอ่ยส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีดงัน้ี 

 บริษัทย่อยท่ีลงทุนโดยบริษัทฯ 

 บริษทั ยเูอซี ยทิูลิตีส์ จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย                                    
ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้ลงนามในสัญญาสัมปทานปิโตรเลียม เลขท่ี1/2547/67 แปลงส ารวจบนบก
หมายเลข L10/43 และ L11/43 เพื่อรับโอนสิทธิในสัญญาสัมปทาน โดยสัญญาสัมปทานดงักล่าวจะส้ินสุด
ในปี 2576 ทั้งน้ี บริษทัย่อยได้ลงนามในสัญญาสัมปทานแล้วเม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2565 และได้รับเงิน
ล่วงหน้าส าหรับการร้ือถอนจากผูโ้อนสิทธิเป็นจ านวนเงินประมาณ 165.6 ล้านบาท (หรือเทียบเท่า 5.2                             
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ณ วนัโอน) โดยบริษทัย่อยไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวเป็น “ประมาณการหน้ีสิน
ส าหรับการร้ือถอน” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 บริษัทย่อยท่ีลงทุนโดยบริษัท ยูเอซี เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั 

 บริษทั ยเูอซี ทอ็ป เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอ็นเนอร์ยี่ ครอป พาวเวอร์ 1 จ ากดั 
บริษทั เอ็นเนอร์ยี่ ครอป พาวเวอร์ 2 จ ากดั บริษทั เอ็นเนอร์ยี่ ครอป พาวเวอร์ 3 จ ากดั บริษทั เอ็นเนอร์ยี่  
ครอป พาวเวอร์ 4 จ ากดั และบริษทั เอ็นเนอร์ยี่ ครอป พาวเวอร์ 5 จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั                                
ยเูอซี ทอ็ป เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั ไดมี้มติอนุมติัใหด้ าเนินการเลิกบริษทั โดยผูช้  าระบญัชีของบริษทัดงักล่าวได้
จดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2564 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2565 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ช าระบัญชีเสร็จส้ินแล้วและได้จ่ายคืนค่าหุ้น                                         
ส่วนท่ีเหลือใหแ้ก่บริษทั ยเูอซี ทอ็ป เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 7.8 ลา้นบาท โดยบริษทั 
ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั ไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษทัย่อยจ านวน 0.2 ลา้นบาท                                 
ไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับไตรมาสท่ี 1 ของปีปัจจุบนั 
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7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 รายการเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเหตุการณ์ใหม่ๆของบริษทัร่วมส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีดงัน้ี 

บริษัทร่วมท่ีลงทุนโดยบริษัท ยูเอซี เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั 

บริษทั โอดิน เมียนมาร์ จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั โอดิน เมียนมาร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม
ของบริษทั ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากัด ได้มีมติอนุมติัให้ด าเนินการเลิกบริษทั โดยผูช้  าระบญัชีของบริษทั
ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2565 โดยปัจจุบนับริษทั
ดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการช าระบญัชี 

8. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,398,334 1,445,034 631,894 664,796 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 136,467 98,904 87,663 72,577 
รวม 1,534,801 1,543,938 719,557 737,373 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช)้ ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 1,543,938 737,373 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 45,310 19,501 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (1,327) (1,326) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (53,138) (35,991) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 18 - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 1,534,801 719,557 
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  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ซ่ึงมีราคาทุน 418.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 954.1 
ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี (31 ธันวาคม 2564: 536.7 ลา้นบาท)) น าไปค ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน และเงินกูย้มืระยะยาว 

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565                    
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 

ความสัมพนัธ์ 
กบัลกูคา้ 

ค่าตอบแทน                 
ในการไดม้าซ่ึง
สัญญาสัมปทาน 

งานระหวา่ง
ก่อสร้างภายใต้
สัญญาสัมปทาน 

 
สินทรัพยภ์ายใต้
สัญญาสัมปทาน 

 
ซอฟตแ์วร์
คอมพวิเตอร์ รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2565 67,992 129,959 4,251 55,694 3,208 261,104 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด -  
ราคาทุน - - 2,826 - - 2,826 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (4,275) (1,240) - (323) (162) (6,000) 
ผลต่างจากการแปลงค่า                        
งบการเงิน - 283 - 122 - 405 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ  
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 63,717 129,002 7,077 55,493 3,046 258,335 

10. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
 

 
(ตรวจสอบแลว้) 

 
(ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 534 37 - - 
เจา้หน้ีการคา้  172,555 182,784 66,650 99,856 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 437 85 24 32 
เจา้หน้ีอ่ืน  8,821 12,950 6,198 9,210 
เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 12,046 15,988 - - 
เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์  7,697 9,107 125 77 
เจา้หน้ีค่าตอบแทนสญัญาสมัปทาน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตุ 2) 18,814 28,404 - - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 4,124 1,279 47 6 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  21,989 28,990 18,383 23,296 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 247,017 279,624 91,427 132,477 
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11. เงินกู้ยืมระยะยำว 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 296,738 39,466 
บวก: กูเ้พิ่มในระหวา่งงวด 10,000 - 
หกั: จ่ายคืนเงินกูใ้นระหวา่งงวด (56,295) (39,466) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 250,443 - 

 เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยค ้าประกนัโดยการจ านองเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และ
ค ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินและขอ้จ ากดับางประการตามท่ีระบุใน
สัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี 
เป็นตน้ 

12. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 104,632 77,604 
เพิ่มข้ึน 42,642 18,311 
ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ 3,362 2,314 
จ่ายค่าเช่า (12,399) (5,724) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 138,237 92,505 
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13.  หุ้นกู้ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 300,000 300,000 
บวก: ออกหุน้กูร้ะหวา่งงวด 500,000 500,000 
หกั: จ่ายคืนหุน้กู ้ (300,000) (300,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 500,000 500,000 

เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2565 บริษทัฯไดจ่้ายคืนหุ้นกูเ้ป็นจ านวนเงิน 300 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
5.50 ต่อปี โดยเป็นการจ่ายคืนหุน้กูต้ามก าหนดช าระ 

เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2565 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นจ านวนเงินรวม 500 ลา้นบาท เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัและ/
หรือผูล้งทุนรายใหญ่เท่านั้น หุน้กูด้งักล่าวก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญัดงัน้ี 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ จ านวนหน่วย 
มูลค่าท่ีตราไว้
ต่อหน่วย มูลค่ารวม อตัราดอกเบ้ีย วนัครบก าหนดไถ่ถอน 

  (บาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี)  
14 มิถุนายน 2565 500,000 1,000 500 4.80 14 มิถุนายน 2568 

ภายใต้ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้ บริษทัฯต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงิน                 
บางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของผูอ้อกหุน้กู ้ณ วนัส้ินงวดไม่เกิน 
3.0:1 
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14. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละการบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วน
งานด าเนินงานท่ีรายงานจากงบการเงินประจ าปีล่าสุด 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ในประเทศ ต่างประเทศ  

 
ส่วนงาน 

จ าหน่ายสินคา้ 
ส่วนงานผลิตและ
จ าหน่ายเคมีภณัฑ ์

ส่วนงานผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียม อ่ืนๆ 
ส่วนงาน 

จ าหน่ายสินคา้ 
ส่วนงาน 

ท่ีปรึกษาโครงการ รวมส่วนงาน 
ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
รำยได้:                   
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 173.9 240.5 76.7 61.6 29.9 14.8 46.4 31.8 36.0 27.8 - 1.3 362.9 377.8 (8.8) (2.9) 354.1 374.9 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน
ตามส่วนงาน 32.1 56.7 11.6 18.3 (9.6) (13.2) 9.1 1.5 6.0 3.7 - 1.3 49.2 68.3 0.1 - 49.3 68.3 

รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ที่ไม่ได้ปันส่วน:                   
รายไดอ่ื้น                 12.3 8.8 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                29.9 43.2 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย                 (14.5) (14.3) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                 (49.3) (35.2) 
ตน้ทุนทางการเงิน                 (13.0) (12.4) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้                 14.7 58.4 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                 (3.2) (3.8) 

ก ำไรส ำหรับงวด                 11.5 54.6 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ในประเทศ ต่างประเทศ  

 
ส่วนงาน 

จ าหน่ายสินคา้ 
ส่วนงานผลิตและ
จ าหน่ายเคมีภณัฑ ์

ส่วนงานผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียม อ่ืนๆ 
ส่วนงาน 

จ าหน่ายสินคา้ 
ส่วนงาน 

ท่ีปรึกษาโครงการ รวมส่วนงาน 
ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
รำยได้:                   
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 524.4 450.2 152.8 120.4 53.9 29.4 88.4 64.1 56.8 38.7 4.4 12.8 880.7 715.6 (16.5) (5.8) 864.2 709.8 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน
ตามส่วนงาน 91.9 99.0 20.9 37.5 (30.5) (26.6) 12.8 4.9 7.2 4.4 4.4 12.8 106.7 132.0 0.3 0.1 107.0 132.1 

รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ที่ไม่ได้ปันส่วน:                   
รายไดอ่ื้น                 25.3 14.1 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                98.0 109.3 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย                 (29.6) (27.6) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                 (92.1) (67.2) 
ตน้ทุนทางการเงิน                 (23.9) (24.8) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้                 84.7 135.9 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                 (5.8) (6.7) 

ก ำไรส ำหรับงวด                 78.9 129.2 
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15. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (พนับาท) (บาทต่อหุน้) 

เงินปันผลประจ าปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
   เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 93,465 0.14 

เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับปี 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
   เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2564 53,408 0.08 

รวม  146,873  
เงินปันผลประจ าปี 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2565 133,519 0.20 
รวม  133,519  

16. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

16.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำร 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการในพื้นท่ีอาคารส านักงาน อายุของสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาบริการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
จ่ายช าระ     
ภายใน 1 ปี 3.4 2.9 1.0 0.7 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 3.9 1.5 1.8 - 

16.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำซ้ือสินค้ำ อุปกรณ์ และจ้ำงผู้รับเหมำ 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสญัญาซ้ือสินคา้ อุปกรณ์ และจา้งผูรั้บเหมา ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สกลุเงิน 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) 
บาท 134.2 111.3 97.4 84.5 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 9.3 5.9 9.1 5.5 
ลาวกีบ 221.2 22.2 - - 
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16.3 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย                             
คงเหลืออยู่เป็นจ านวน 287.8 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 111.2 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทาง
ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทัเพื่อค ้าประกนัคุณภาพสินคา้ใหก้บัลูกคา้บางราย ค ้าประกนั
สญัญาจา้งเหมา และค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

16.4 ภำระผูกพนัอ่ืน 

ก) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารออกเลตเตอร์ออฟเครดิต 
เป็นจ านวนเงินประมาณ 0.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เฉพาะบริษทัฯ: 0.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

ข) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ียงัไม่ได้
เรียกช าระจ านวนเงินประมาณ 30.0 ลา้นบาท และ 5,468.6 ลา้นกีบ (หรือเทียบเท่า 12.8 ลา้นบาท)                                      
(เฉพาะบริษทัฯ: 30.0 ลา้นบาท) 

ค) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนในตราสารทุนของ
บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระจ านวน 15.0 ลา้นบาท 

ง) บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานท่ีดินและบ่อขยะเพื่อก่อสร้างโรงงานจดัการ
ขยะเพื่อผลิตพลังงานทดแทนและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ ให้แก่รัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่วนัท่ีลงนามในสัญญาสัมปทานดว้ยอตัราค่าตอบแทน
สมัปทานในแต่ละช่วงระยะเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาสมัปทานดงักล่าว 

16.5 ภำระค ำ้ประกนัระหว่ำงกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯไดค้  ้าประกนัวงเงินกูใ้หแ้ก่บริษทัยอ่ยในวงเงิน 524.0 ลา้นบาท  

16.6 คดฟ้ีองร้อง 

 บริษทัร่วมแห่งหน่ึงท่ีบริษทัฯเข้าลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 อยู่ระหว่างการถูกยื่นเสนอ                                  
ข้อพิพาทกล่าวหาว่าบริษัทร่วมปฏิบัติผิดสัญญาจ้างท าของ โดยผูรั้บเหมาได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาท                            
ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้บริษัทร่วมช าระค่าเสียหายจากการผิดสัญญาก่อสร้างโรงงาน                                   
เป็นจ านวนเงิน 121.2 ลา้นบาท ซ่ึงในเดือนกนัยายน 2564 บริษทัร่วมไดย้ื่นค าคดัคา้น และค าร้องแยง้ต่อ
สถาบนัอนุญาโตตุลาการ  

 ต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 บริษทัร่วมถูกยื่นค าร้องห้ามใชป้ระโยชน์ในโรงงานท่ีมีขอ้พิพาทเป็นการ
ชัว่คราวจนกวา่คณะอนุญาโตตุลาการจะมีค าช้ีขาดถึงท่ีสุด โดยปัจจุบนัศาลแพง่ไดมี้ค าสัง่ยกค าร้องในกรณี
การหา้มใชป้ระโยชน์ในโรงงานดงักล่าวแลว้ ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัร่วมพิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่ไดท้ าผดิ
สัญญาแต่อย่างใด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัร่วมจึงไม่ไดบ้นัทึกหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากขอ้พิพาท
ดงักล่าว  
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17. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

17.1 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

17.2 ล ำดบัช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมโดยแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน      
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ี - 1.8 - 1.8 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทั
จดทะเบียน - - 25.0 25.0 

ตราสารอนุพนัธ์      
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.7 - 0.7 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน      
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ี - 0.1 - 0.1 

ตราสารอนุพนัธ์      
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -              1.1 -               1.1 

18. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2565 
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