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ที่ UAC.CS/009/2564                                                        วนัที่ 6 สิงหาคม 2564 

เรื่อง ชีแ้จงผลการด าเนินงานของ บมจ. ยเูอซี โกลบอล ส าหรบั 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ   
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย  รายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงินส าหรบั 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 (สอบทานแลว้) 

บทสรุปผู้บริหาร 

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ที่ปัจจุบนัไดก้ลบัมาแพร่ระบาดอีกระลอก ท าใหเ้ศรษฐกิจเกิดการชะลอตวั และมี
ผลกระทบต่อหลายธุรกิจและหลายอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงธุรกิจของกลุ่มบริษัทในส่วนที่ เก่ียวขอ้งกับการขายสินคา้ใหก้ับกลุ่มธุรกิจ
อตุสาหกรรมพลงังาน อตุสาหกรรมเคมีภณัฑ ์และโรงกลั่นน า้มนัปิโตรเคมี ที่ลดลงจากความตอ้งการสินคา้ขัน้ปลายที่ลดลง มีการชะลอ
การลงทนุ หรือการขยายกิจการของอตุสาหกรรม ที่อาจมีผลกระทบตอ่ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ทัง้ในปัจจบุนั 
และอนาคต  

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิัทมีการติดตามผลกระทบของสถานการณอ์ย่างต่อเน่ืองเสมอมา ส่งผลใหไ้ตรมาส 2/2564 กลุ่ม
บริษัทมียอดขายเพิ่มขึน้ 21.97 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.22 (YoY) และ 6 เดือน สิน้สดุ 30 มิถนุายน 2564 ยอดขายลดลง 9.96 
ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 1.38 (YoY) ทัง้นี ้ธุรกิจไบโอดีเซลที่บรษิัทไดร้ว่มลงทนุกบับรษิัทย่อยของบรษิัท บางจาก คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) (BCP) ยงัคงไดร้บัส่วนแบ่งก าไรจากการลงทนุอย่างต่อเน่ืองที่ 109.33 ลา้นบาท ท าใหค้รึง่ปีแรกกลุ่มบรษิัทมีก ำไรส่วนที่เป็น
ของบรษิัทใหญ่และ EBITDA อยู่ที่ 133.85 ลำ้นบำท และ 219.88 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั นอกจากนี ้บรษิัทไดร้บัเงินปันผลจากบรษิัทรว่ม
ทนุจ านวน 119.92 ลา้นบาท ในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มธุรกิจ รายไดจ้ากลกูคา้ในกลุ่มโรงกลั่นน า้มนัและปิโตรเคมี ยงัลดลงเล็กนอ้ยจากก าลงัการผลิตที่ลดลง ท าใหค้วามตอ้งการใช้
สินคา้และบริการลดลง ดา้นการส่งออกลดลงเน่ืองจากสินคา้ไม่เพียงพอต่อการจ าหน่าย ส าหรบัสินคา้ในกลุ่ม Industrial มียอดขาย
เพิ่มขึน้ ภาพรวมยอดขายธุรกิจ Trading จะปรบัตัวลดลง 20.37 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 4.16 YoY (กลุ่ม Energy&Petroleum 
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ลดลง 39.03 ลา้นบาท กลุ่ม Industrial เพิ่มขึน้ 20.54 ลา้นบาท และกลุ่ม Export&Others ลดลง 1.88 ลา้นบาท) อย่างไรก็ตาม บรษิัท
ยงัสามารถท า Gross Margin ในกลุม่ธุรกิจ Trading ไดส้งูกวา่เปา้หมายที่วางไว ้

กลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Energy มีรายไดร้วมทัง้สิน้ 65.54 ลา้นบาท ลดลง 10.36 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 13.65 YoY ส่วน
ใหญ่เกิดจากโรงงาน PPP และโรงไฟฟ้าเสาเถียร ไดร้บัผลกระทบอย่างต่อเน่ืองจากวัตถุดิบที่ไม่เพียงพอต่อการผลิต โรงไฟฟ้าพืช
พลงังานแม่แตงไดร้บัผลกระทบจากปัญหา machine breakdown ส่วนสารปรบัปรุงดิน SIS มียอดขายเพิ่มขึน้ แต่ยังไม่เป็นไปตาม
เปา้หมายที่วางไว ้และในสว่นของโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ยงัสามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ามเปา้หมายที่วางไว ้ 

กลุ่มธุรกิจ Manufacturing – Chemicals มีรายไดร้วมทัง้สิน้ 174.94 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 20.65 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
13.38 YoY แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจ Chemicals ยังคงเผชิญกับราคาวัตถุดิบเคมีภัณฑท์ี่ปรบัราคาสูงขึน้กว่ารอ้ยละ 50 ท าให ้
Gross Margin ลดลงกว่า 10% โดยยอดขายในประเทศมีการชะลอตวัลง แต่สามารถเพิ่มยอดขายการส่งออกไปประเทศเวียดนามได้
มากขึน้ อย่างไรก็ตามธุรกิจยงัคงบรหิารกระแสเงินสดไดเ้ป็นอย่างดีตามสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอลง 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของบริษัท 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิเฉพาะกิจการส าหรับ 3 เดอืน และ 6 เดอืน สิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2564 

งบการเงนิเฉพาะกิจการส าหรับ ไตรมาส 2/2564 สิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2564 

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) Q2/2564 Q1/2564 Q2/2563 
การเปลี่ยนแปลง (QoQ) การเปลี่ยนแปลง (YoY) 
ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 271.02 249.78 274.42 21.24 8.50% (3.41) (1.24%) 
ก าไรขั้นตน้ 42.94 41.48 40.35 1.46 3.52% 2.59 6.43% 
รวมรายไดอ้ื่น 132.72 9.24 79.28 123.49 1,337.01% 53.44 67.40% 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 34.14 30.95 31.98 3.19 10.32% 2.16 6.75% 
ตน้ทนุทางการเงิน 7.04 6.72 8.35 0.32 4.73% (1.31) (15.67%) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 134.49 13.05 79.31 121.44 930.55% 55.18 69.58% 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ (3.36) (2.70) (1.88) 0.67 24.68% 1.48 78.95% 
ก าไรส าหรับงวด 131.12 10.35 77.43 120.77 1,166.64% 53.70 69.35% 
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัท 131.12 10.35 77.43 120.77 1,166.64% 53.70 69.35% 
EBITDA 159.30 37.35 105.57 121.94 326.45% 53.72 50.89% 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับ ไตรมาส 2/2564 สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีก าไรส าหรับงวด
เพิม่ขึน้ 120.77 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 1,166.64 (QoQ) และเพิม่ขึน้ 53.70 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 69.35 (YoY) 
โดยมีสาเหตุหลักดังนี ้

1. รายไดจ้ากการขายและบริการลดลง 3.41 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 1.24 (YoY) ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายไดใ้นกลุ่ม
ธุรกิจ Trading 0.93 ลา้นบาท (กลุ่ม Energy&Petroleum ลดลง 1.65 ลา้นบาท กลุ่ม Industrial ลดลง 2.38 ลา้นบาท และกลุ่ม 
Export&Others เพิ่มขึน้ 3.10 ล้านบาท) รายได้กลุ่มธุรกิจ Manufactiring - Energy ของโรงงาน PPP ลดลง 1.43 ล้านบาท 
เน่ืองจากไดร้บั Associated Gas ไม่เพียงพอต่อการผลิต  และโรงไฟฟ้าพืชพลงังานแม่แตงลดลง 1.05 ลา้นบาท เน่ืองจากปัญหา 
machine breakdown  
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2. ก าไรขัน้ตน้ไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากับ 42.94 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 6.43 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งบริษัทยงัคง
เนน้การท าก าไรในสินคา้ที่มี Gross Margin สงู  
- อตัราก าไรขัน้ตน้ของไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 15.84 ของรายได ้เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  (ไตรมาส 

2 ปี 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 14.70) 
3. รวมรายไดอ้ื่นเพิ่มขึน้ 53.44 ลา้นบาท เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากรายไดเ้งินปันผลจาก BBF จ านวน 

119.92 ลา้นบาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในเดือนธนัวาคม 2563 
4. ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 2.16 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.75 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เกิดจากการ

ตัง้ส  ารองคา่เสื่อมสภาพสินคา้และคา่ใชจ้่ายในการขาย เช่น คา่สง่ออก คา่ขนสง่ เป็นตน้ 
5. ค่าใชจ้่ายทางการเงินลดลง 1.31 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 15.67 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากการลดลง

ของภาระหนีส้ินเงินกูร้ะยะยาว และการเพิ่มขึน้ของดอกเบีย้เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
6. ก าไรส าหรบังวดเพิ่มขึน้ 53.70 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 69.35 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้

เงินปันผลจาก BBF 
 
งบการเงนิเฉพาะกิจการส าหรับ 6 เดอืน สิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2564 

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) 6M/2564 Q12564 6M/2563 
การเปลี่ยนแปลง (YoY) 
ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 520.79 249.78 549.20 (28.41) (5.17%) 
ก าไรขั้นตน้ 84.42 41.48 95.98 (11.56) (12.04%) 
รวมรายไดอ้ื่น 141.96 9.24 88.89 53.07 59.70% 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 65.08 30.95 65.31 (0.23) (0.34%) 
ตน้ทนุทางการเงิน 13.76 6.72 16.93 (3.17) (18.72%) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 147.54 13.05 102.63 44.91 43.76% 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ (6.06) (2.70) (6.34) (0.27) (4.34%) 
ก าไรส าหรับงวด 141.48 10.35 96.29 45.18 46.92% 
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัท 141.48 10.35 96.29 45.18 46.92% 
EBITDA 196.65 37.35 155.35 41.31 26.59% 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีก าไรก าไรส าหรับงวด
เพิม่ขึน้ 45.18 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 46.92 (YoY) โดยมีสาเหตุหลักดังนี ้

1. รายไดจ้ากการขายและบริการลดลง 28.41 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 5.17 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิด
จากการลดลงของรายไดก้ลุ่มธุรกิจ Trading 20.37 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากลกูคา้ในกลุ่ม Energy รายไดก้ลุ่มธุรกิจ Manufactiring - 
Energy ของโรงงาน PPP ลดลง 5.93 ลา้นบาท เน่ืองจากยงัคงไดร้บั Associated Gas ไม่เพียงพอต่อการผลิต และโรงไฟฟ้าพืช
พลงังานแม่แตงลดลง 2.11 ลา้นบาท  

2. ก าไรขัน้ตน้ส าหรบั 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 เท่ากบั 84.42 ลา้นบาท ลดลง 11.56 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 12.04 
เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ทัง้นี ้ก าไรขัน้ตน้ที่ลดลงเป็นไปตามรายไดท้ี่ลดลง 
- อตัราผลก าไรขัน้ตน้ส าหรบั 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2564  เท่ากับรอ้ยละ 16.21 ของรายได ้ลดลงเม่ือเทียบกับงวด
เดียวกนัของปีก่อน  (6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 17.48 ) 
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3. รวมรายไดอ้ื่นเพิ่มขึน้ 53.07 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 59.70 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากรายไดเ้งิน
ปันผลจาก BBF จ านวน 119.92 ลา้นบาท ที่ไดร้บัในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา 

4. ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารลดลง 0.23 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 0.34 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิด
จากการลดลงของคา่ใชจ้่ายในการศกึษาโครงการใหม่และเดินทาง รวมถึงการควบคมุคา่ใชจ้่ายภายในบรษิัท 

5. ค่าใชจ้่ายทางการเงินลดลง 3.17 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 18.72 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เกิดจากการลดลงของ
ภาระหนีส้ินเงินกูร้ะยะยาว 

6. ก าไรส าหรบังวดเพิ่มขึน้ 45.18 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 46.92 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้
เงินปันผลที่ไดร้บัจาก BBF ในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา 
 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวมส าหรับส าหรับ 3 เดอืน และ 6 เดอืน สิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2564 

งบการเงนิรวมส าหรับ ไตรมาส 2/2564 สิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2564 

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) Q2/2564 Q1/2564 Q2/2563 
การเปลี่ยนแปลง (QoQ) การเปลี่ยนแปลง (YoY) 
ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 374.92 334.86 352.96 40.07 11.96% 21.97 6.22% 
ก าไรขั้นตน้ 68.34 63.77 65.36 4.57 7.17% 2.98 4.56% 
รวมรายไดอ้ื่น 51.94 71.48 24.26 (19.54) (27.34%) 27.68 114.08% 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 49.45 45.39 50.08 4.06 8.94% (0.63) (1.26%) 
ตน้ทนุทางการเงิน 12.44 12.34 15.77 0.10 0.80% (3.33) (21.13%) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 58.39 77.52 23.77 (19.13) (24.68%) 34.62 145.64% 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ (3.79) (2.95) (2.47) 0.84 28.48% 1.32 53.30% 
ก าไรส าหรับงวด 54.61 74.58 21.30 (19.97) (26.78%) 33.31 156.35% 
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 56.77 77.08 26.43 (20.31) (26.34%) 30.35 114.82% 
EBITDA 100.07 119.81 70.41 (19.74) (16.47%) 29.66 42.12% 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมส าหรับ ไตรมาส 2/2564 สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีก าไรส่วนที่เป็นของบริษัท
ใหญ่ลดลง 20.31 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.34 (QoQ) และเพิ่มขึน้ 30.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 114.82 (YoY) 
โดยมีสาเหตุหลักดังนี ้

1. รายไดจ้ากการขายและบรกิารเพิ่มขึน้ 21.97 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.22 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน จากการลดลง
ของรายไดใ้นกลุ่มธุรกิจ Trading 0.85 ลา้นบาท รายไดก้ลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Energy ลดลง 3.55 ลา้นบาท และกลุ่มธุรกิจ 
Manufacturing – Chemicals เพิ่มขึน้ 26.37 ลา้นบาท 

2. ก าไรขัน้ตน้ไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากบั 68.34 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.56 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่บรษิัทยงัคงเนน้
การท าก าไรในสินคา้ที่มี Gross Margin สงู  
- อตัราก าไรขัน้ตน้ของไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 18.23 ของรายได ้ลดลงเลก้นอ้ยเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  
(ไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 18.52) 

3. รวมรายไดอ้ื่นเพิ่มขึน้ 27.68 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 114.08 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน จากส่วนแบ่งผลก าไรจาก
เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม BBF จ านวน 43.18 ลา้นบาท และการไดร้บัเงินสนนัสนนุกองทนุน า้มนัและ LPG  
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4. ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารลดลง 0.63 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 1.26 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน จากการลดลง
ของคา่ใชจ้่ายในการบรหิารซึง่เกิดจากการควบคมุคา่ใชจ้่ายในช่วงสถานการณก์าร COVID-19  

5. ค่าใชจ้่ายทางการเงินลดลง 3.33 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 21.13 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนจากภาระหนีส้ินเงินกูยื้ม
ระยะยาว 

6. ก าไรสว่นที่เป็นของบรษิัทใหญ่เพิ่มขึน้ 30.35 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 114.82 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนส่วนใหญ่
เกิดจากการไดร้บัส่วนแบง่ผลก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม BBF และการลดลงของภาระคา่ใชจ้่ายภายในบรษิัท 
 

งบการเงนิรวมส าหรับ 6 เดอืน สิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2564 

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) 6M/2564 Q1/2564 6M/2563 
การเปลี่ยนแปลง (YoY) 
ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 709.78 334.86 719.74 (9.96) (1.38%) 
ก าไรขั้นตน้ 132.11 63.77 152.66 (20.55) (13.46%) 
รวมรายไดอ้ื่น 123.42 71.48 112.10 11.33 10.10% 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 94.85 45.39 103.02 (8.17) (7.93%) 
ตน้ทนุทางการเงิน 24.77 12.34 30.90 (6.12) (19.82%) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 135.91 77.52 130.84 5.07 3.88% 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ (6.73) (2.95) (6.47) 0.26 4.07% 
ก าไรส าหรับงวด 129.18 74.58 124.37 4.81 3.87% 
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 133.85 77.08 131.32 2.53 1.93% 
EBITDA 219.88 119.81 233.50 (13.62) (5.83%) 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมส าหรับ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
เพิม่ขึน้ 2.53 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.93 (YoY) โดยมีสาเหตุหลักดังนี ้

1. รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารลดลง 9.96 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 1.38 ซึง่ปรบัตวัลงเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อน จากการลดลงของรายไดใ้นกลุ่มธุรกิจ Trading 20.25 ลา้นบาท รายไดก้ลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Energy ลดลง 10.36 
ลา้นบาท และกลุม่ธุรกิจ Manufacturing – Chemicals เพิ่มขึน้ 20.65 ลา้นบาท 

2. ก าไรขั้นตน้ส าหรบั 6 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 132.11 ลา้นบาท ลดลง 20.55 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 
13.46 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามรายไดท้ี่ปรบัลดลง และตน้ทุนสินคา้ในกลุ่มธุรกิจ Manufacturing – 
Chemicals ที่ปรบัตวัสงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง 
- อตัราก าไรขัน้ตน้ส าหรบั 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับรอ้ยละ 18.61 ของรายได ้เม่ือเทียบกับงวดเดียวกนั

ของปีก่อน (6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 21.21) 
3. รวมรายไดอ้ื่นเพิ่มขึน้ 11.33 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.10 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากส่วนแบง่ผล

ก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม BBF จ านวน 109.33 ลา้นบาท   
4. ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารลดลง 8.17 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 7.93 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิด

จากการลดลงของคา่ใชจ้่ายในการขายและส่งออก และการควบคมุคา่ใชจ้่ายบรหิารในช่วงสถานการณก์าร COVID-19 
5. คา่ใชจ้่ายทางการเงินลดลง 6.12 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 19.82 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน จากภาระหนีส้ินที่ลดลง 
6. ก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึน้ 2.53 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.93 ซึ่งเพิ่มขึน้เพียงเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบังวดเดียวกัน

ของปีก่อน ซึง่เป็นผลจากรายไดท้ี่ปรบัตวัลดลงและการไดร้บัส่วนแบง่ผลก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม BBF 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิรวม)  
ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564 มีการเปล่ียนแปลงเมื่อเทยีบกับ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ดังนี ้
 

                        สินทรพัย ์(หน่วย : ลา้นบาท)                                 หนีส้ิน + ส่วนของผูถื้อหุน้ (หน่วย : ลา้นบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สินทรัพยร์วม 3,273.97 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 143.55 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.59 โดยแบ่งเป็น สินทรพัยห์มนุเวียนเพิ่มขึน้ 182.07 
ลา้นบาท  และสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนลดลง 38.52 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก  
• ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นเพื่มขึน้ 96.73 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นลกูหนีใ้นก าหนดและลกูหนีด้อกเบีย้คา้งรบัในบรษิัทย่อย 
• สินคา้คงเหลือเพิ่มขึน้ 80.83 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ตามค าสั่งซือ้ที่รอการส่งมอบ โดยได้ส่งมอบไปแล้วเม่ือตน้เดือน
กรกฎาคม ที่ผ่านมา  

• ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ลดลง 49.93 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่ายในที่ดิน อาคารและ
อปุกรณ ์ 

หนี้สินรวม 1,602.59 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 95.75 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.35 โดยแบ่งเป็น หนีส้ินหมนุเวียนเพิ่มขึน้ 477.98 ลา้น
บาท หนีส้ินไม่หมนุเวียนลดลง 382.23 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจดัหมวดบญัชีหุน้กูท้ี่ครบก าหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี มลูค่า 
300 ลา้นบาท และเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 171.57 ลา้นบาท จากการออก P/N และ T/R    
 

1,623.59 1,671.38 

157.93 157.57 

891.39 820.77 

224.04 398.58 
233.49

225.67 

3,273.97 3,273.97 3,130.43 3,130.43 

31 ธ.ค. 2563                       30 มิ.ย. 2564 
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
• ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 
• สินคา้คงเหลือ 
• รวมสินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 
• รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 
• ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์

• เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 
• รวมหนีส้ินหมนุเวียนอื่น 
• เงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กู ้(รวมที่ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี) 
• รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 
• สว่นของผูถื้อหุน้ 

31 ธ.ค. 2563                       30 มิ.ย. 2564 

LIABILITIES 
1,602.59 

EQUITY 
1,671.38 

EQUITY 
1,623.59 

LIABILITIES 
1,506.84 

1,643.14 1,593.20 

1,020.92 1,032.33 

10.94 33.61 
150.50 231.33 
228.39 325.12 76.55 

58.38 
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รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,671.38 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 47.80 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.94 เกิดจากผลก าไรจากการด าเนินงาน และ
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
 
 
งบกระแสเงนิสด (งบการเงนิรวม)  
ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564  มีการเปล่ียนแปลงเมื่อเทยีบกับ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2563 ดังนี ้

(หน่วย : ล้านบาท) 30 มิ.ย. 2564 30 มิ.ย. 2563 

     ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได ้ 135.91 130.84 

     ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได ้– หลงัปรบัปรุง 109.58 121.05 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงานไดม้า (ใชไ้ป) (125.27) 103.91 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมการลงทนุไดม้า (ใชไ้ป) 90.22 52.32 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินไดม้า (ใชไ้ป) 17.00 (59.48) 

     สทุธิ (18.05) 96.75 

ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึน้(ลดลง) (0.12) (1.36) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนส าหรบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.00 0.40 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง) (18.17) 95.78 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดต้นงวด 76.55 40.46 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายงวด 58.38 136.24 

 งบกระแสเงินสดส าหรบั 6 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีกระแสเงินสดที่ใชไ้ปในกิจกรรมการด าเนินงานสุทธิ 
125.27 ลา้นบาท ประกอบดว้ย เงินสดที่เพิ่มขึน้เกิดจากก าไรก่อนภาษีเงินได ้(หลงัปรบัปรุง) 109.58 ลา้นบาท เงินสดที่ลดลงเกิดจาก
ลกูหนีก้ารคา้และสินคา้คงเหลือเพิ่มขึน้ 172.84 ลา้นบาท การจ่ายช าระเงินรบัล่วงหนา้และเจา้หนีก้ารคา้เจา้หนีอ้ื่น 18.23 ลา้นบาท 
และจ่ายดอกเบีย้และภาษี 21.29 ลา้นบาท 

 กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุนสทุธิ 90.22 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการรบัเงินปันผลจากบริษัทรว่ม 119.92 
ลา้นบาท และการช าระคา่สินทรพัยถ์าวรและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนของบรษิัทย่อย รวมจ านวน 24.75 ลา้นบาท  

 กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 17.00 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการกูยื้มเงินระยะสัน้ 173.42 ลา้นบาท การ
จ่ายเงินกูยื้มระยะยาว 70.84 ลา้นบาท และการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 93.46 ลา้นบาท 

 จากกิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้ริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ 18.17 ลา้นบาท โดยมีเงินสดยกมา 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 จ านวน 76.55 ลา้นบาท ท าให ้ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 มีเงินสดจ านวน 58.38 ลา้นบาท 
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สรุปอัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

งบการเงนิรวม Q2/2564 Q1/2564 Q2/2563  
NET PROFIT (%) 14.56 22.27 6.04  
COMPREHENSIVE INCOME (%) 15.14 23.02 7.49  
EBIT (%) 18.89 26.83 11.20  
EBITDA (%) 26.69 35.78 19.95  
EPS (บาท/หุน้) 0.09 0.115 0.04  
     
งบการเงนิรวม 6M/2564 3M/2564 6M/2563  
NET PROFIT (%) 18.20 22.27 17.28  
COMPREHENSIVE INCOME (%) 18.86 23.02 18.24  
EBIT (%) 22.64 26.83 22.47  
EBITDA (%) 30.98 35.78 31.05  
EPS (บาท/หุน้) 0.20 0.115 0.20  
     
งบการเงนิรวม 6M/2564 6M/2563 2563  
ROA (%) 8.38 8.40 8.78  
ROE (%) 17.25 18.60 18.52  
D/E RATIO (เท่า) 1.02 1.18 0.98  
Net Debt/EBITDA (เท่า) 3.51 3.49 3.23  

 
 
 
จงึเรยีนมาเพื่อแจง้ใหน้กัลงทนุไดท้ราบโดยทั่วกนั 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
(นางสาวนิลรตัน ์ จารุมโนภาส)         
ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการเงินและบญัชี 
ผูมี้อ  านาจรายงานสารสนเทศ 
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