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ที่ UAC.CS/012/2564                                                   วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 

เรื่อง ชีแ้จงผลการด าเนินงานของ บมจ. ยเูอซี โกลบอล ส าหรบั 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ   
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย  รายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงินส าหรบั 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (สอบทานแลว้) 

บทสรุปผู้บริหาร 

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 (โรค COVID – 19) ยงัคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ท าใหเ้ศรษฐกิจเกิดการชะลอตวั 
และมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและหลายอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงธุรกิจของกลุ่มบริษัทในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับการขายสินคา้ใหก้ับกลุ่ม
ธุรกิจอตุสาหกรรมพลงังาน อตุสาหกรรมเคมีภณัฑ ์และโรงกลั่นน า้มนัปิโตรเคมี ที่ลดลงจากความตอ้งการสินคา้ขัน้ปลายที่ลดลง มีการ
ชะลอการลงทุน หรือการขยายกิจการของอตุสาหกรรม ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ทัง้ใน
ปัจจบุนั และอนาคต  

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิัทมีการติดตามผลกระทบของสถานการณอ์ย่างต่อเนื่องเสมอมา ส่งผลใหไ้ตรมาส 3/2564 กลุ่ม
บรษิัทมียอดขายเพิ่มขึน้ 144.61 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 52.32 (YoY) และงวด 9 เดือน สิน้สดุ 30 กนัยายน 2564 ยอดขายเพิม่ขึน้ 
134.65 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 13.52 (YoY) ทัง้นี ้ธุรกิจไบโอดีเซลที่บริษัทไดร้่วมลงทุนกับบริษัทย่อยของบริษัท บางจาก คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (BCP) มียอดขายชะลอตวัลงตามสถานการณโ์รค COVID - 19 แต่ระดบัราคาน า้มนัปาลม์ยงัคงอยู่ในระดบัที่
สูง ส่งผลใหบ้ริษัทไดร้บัส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนอย่างต่อเนื่องที่  152.32 ลา้นบาท ท าใหก้ลุ่มบริษัทมีก ำไรส่วนที่เป็นของบริษัท
ใหญ่และ EBITDA อยู่ที่ 192.23 ลำ้นบำท และ 322.14 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

 

 

กลุ่มธุรกิจ Trading มีรายไดร้วมทัง้สิน้ 790.51 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 122.79 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.39 YoY  ส่วนใหญ่เกิดจาก
ลกูคา้ในกลุ่ม Energy และ Industrial โดยยอดขายในไตรมาส 3/2564 และ Gross Margin สงูกว่าเป้าหมายที่วางไว ้โดยเกิดจากการ
ส่งมอบสินคา้คงคลังใหก้ับโรงแยกก๊าซ ปตท. แต่แนวโนม้ Backlog ในกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมทั่วไปจะลดลงตามสถานการณ์โรค 
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UAC GLOBAL Public Company Limited 
1,  TP & T Tower, 19th Floor, SoiVibhavadirangsit 19,  Vibhavadirangsit Road, Chatuchak Sub-District, 

Chatuchak District, Bangkok 10900, Thailand  Tel: (66 2) 936 1701-06, Fax: (66 2) 936 1700   
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COVID – 19 ที่มีการ Lockdown และ Work from Home อย่างไรก็ตาม ยอดขาย 9 เดือนแรกยังเป็นไปตามเป้าหมาย และ Gross 
Margin ดีกว่าแผนงานที่วางไว ้ 

กลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Energy มีรายไดร้วมทัง้สิน้ 84.21 ลา้นบาท ลดลง 30.97 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 26.89 YoY ส่วน
ใหญ่เกิดจากโรงงาน PPP และโรงไฟฟ้าเสาเถียร ไดร้ับผลกระทบจากวัตถุดิบที่ไม่เพียงพอต่อการผลิตในช่วง 6 เดือนแรก โดยใน
ปัจจบุนัโรงงาน PPP และโรงไฟฟ้าเสาเถียร ไดร้บัก๊าซธรรมชาติจาก ปตท สผ. เพิ่มขึน้กว่า 1.2 MMSCFD โรงไฟฟ้าพืชพลงังานแม่แตง
ไดร้ับผลกระทบจากปัญหา machine breakdown ในช่วงไตรมาส 2/2564 ท าให้ขายไฟฟ้าไดน้้อยลง ส่วนสารปรับปรุงดิน SIS มี
ยอดขายเพิ่มขึน้โดยเป็นไปตามแผนงาน และในส่วนของโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยย์งัสามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ามเป้าหมายที่วาง
ไว ้อย่างไรก็ตามบรษิัทคาดว่ากลุ่มธุรกิจ Manufacturing – Energy จะมีแนวโนม้ที่ดีขึน้จากราคาผลิตภณัฑ ์NGL ที่ปรบัตวัสงูขึน้อย่าง
ต่อเนื่องตามสถานการณร์าคาน า้มนัดิบในตลาดโลก  

กลุ่มธุรกิจ Manufacturing – Chemicals มีรายไดร้วมทัง้สิน้ 256.05 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 41.88 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
19.56 YoY แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจ Chemicals ยังคงเผชิญกับราคาวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ที่ปรบัราคาสูงขึน้กว่ารอ้ยละ 50 ท าให้ 
Gross Margin ลดลงกว่ารอ้ยละ 10 นอกจากนี ้ลกูคา้มีการชะลอค าสั่งซือ้ลงมากทัง้ในและต่างประเทศ ในดา้นการบริหารกระแสเงิน
สดยงัเป็นไปไดต้ามเป้าหมาย โดยสามารถเพิ่มวงเงิน LC/TR กบั EXIM Bank และไดร้บัการปรบัลดการช าระเงินตน้คืนจาก  KTB  

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของบริษัท 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิเฉพาะกิจการส าหรับ 3 เดือน และ 9 เดือน สิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2564 

งบการเงนิเฉพาะกิจการส าหรับ ไตรมาส 3/2564 สิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2564 

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) Q3/2564 Q2/2564 Q3/2563 
การเปล่ียนแปลง (QoQ) การเปล่ียนแปลง (YoY) 
ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 353.91 271.02 208.40 82.89 30.58% 145.51 69.82% 
ก าไรข้ันต้น 48.17 42.94 20.04 5.23 12.17% 28.13 140.41% 
รวมรายไดอ่ื้น 18.37 132.72 82.66 (114.35) (86.16%) (64.30) (77.78%) 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 31.94 34.14 31.08 (2.20) (6.43%) 0.86 2.78% 
ตน้ทนุทางการเงิน 7.26 7.04 7.34 0.22 3.12% (0.08) (1.13%) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 27.34 134.49 64.28 (107.15) (79.67%) (36.94) (57.47%) 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ (5.50) (3.36) 1.56 2.13 63.39% 7.06 452.56% 
ก าไรส าหรับงวด 21.84 131.12 65.84 (109.28) (83.34%) (44.00) (66.83%) 
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัท 21.84 131.12 65.84 (109.28) (83.34%) (44.00) (66.83%) 
EBITDA 52.38 159.30 89.73 (106.92) (67.12%) (37.35) (41.63%) 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับ ไตรมาส 3/2564 สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีก าไรส าหรับงวด
ลดลง 109.28 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 83.34 (QoQ) และลดลง 44.00 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 66.83 (YoY) โดยมี
สาเหตุหลักดังนี ้

1. รายไดจ้ากการขายและบริการเพิ่มขึน้ 145.51 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 69.82 (YoY) ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของรายได้
ในกลุ่มธุรกิจ Trading 143.16 ลา้นบาท (กลุ่ม Energy&Petroleum เพิ่มขึน้ 103.86 ลา้นบาท กลุ่ม Industrial เพิ่มขึน้ 28.98 ลา้น

http://www.uac.co.th/
mailto:address%20:%20uacc@uac.co.th


 

 

บริษทั ยเูอซ ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนดท์ี  ช ัน้ 19 ซอยวภิาวดีรงัสิต 19  ถนนวภิาวดีรงัสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์: (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700  ทะเบียนเลขที่  0107553000085 

Website : www.uac.co.th    Email address : uacc@uac.co.th 

 

 

  

บาท และกลุ่ม Export&Others เพิ่มขึน้ 9.31 ลา้นบาท) รายไดก้ลุ่มธุรกิจ Manufactiring - Energy ของโรงงาน PPP เพิ่มขึน้ 1.23 
ลา้นบาท เนื่องจากไดร้บั Associated Gas ไดม้ากขึน้ในช่วงไตรมาส 3/2564  และโรงไฟฟ้าพืชพลงังานแม่แตงเพิ่มขึน้ 1.11 ลา้น
บาท เนื่องจากไม่มีปัญหา machine breakdown และจากการขาย SIS มีแนวโนม้ที่ดีขึน้  

2. ก าไรขัน้ตน้ไตรมาส 3 ปี 2564 เท่ากบั 48.17 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 140.41 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งบรษิัทยงัคง
เนน้การท าก าไรในสินคา้ที่มี Gross Margin สงู  
- อตัราก าไรขัน้ตน้ของไตรมาส 3 ปี 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 13.61 ของรายได ้เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  (ไตรมาส 

3 ปี 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 9.61) 
3. รวมรายไดอ้ื่นลดลง 64.30 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก BBF ไดเ้ล่ือนการจ่ายเงินปันผลระหว่างการ

จาก ไตรมาส 3/2564 เป็น ไตรมาส 4/2564  
4. ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้เล็กนอ้ย 0.86 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.78 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เกิด

จากการตัง้ส ารองค่าเส่ือมสภาพสินคา้และค่าใชจ้่ายในการขาย เช่น ค่าส่งออก ค่าขนส่ง เป็นตน้ 
5. ค่าใชจ้่ายทางการเงินลดลง 0.08 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 1.13 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการลดลง

ของภาระหนีสิ้นเงินกู ้ 
6. ก าไรส าหรบังวดลดลง 44.00 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 66.83 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากรายไดเ้งิน

ปันผลจาก BBF ที่ลดลง 
 
งบการเงนิเฉพาะกิจการส าหรับ 9 เดือน สิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2564 

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) 9M/2564 9M/2563 
การเปล่ียนแปลง (YoY) 
ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 874.70 757.60 117.10 15.46% 
ก าไรข้ันต้น 132.59 116.02 16.58 14.29% 
รวมรายไดอ่ื้น 160.33 171.55 (11.23) (6.54%) 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 97.02 96.38 0.64 0.66% 
ตน้ทนุทางการเงิน 21.02 24.27 (3.25) (13.40%) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 174.87 166.91 7.96 4.77% 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ (11.56) (4.78) 6.78 141.90% 
ก าไรส าหรับงวด 163.32 162.13 1.18 0.73% 
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัท 163.32 162.13 1.18 0.73% 
EBITDA 249.03 245.08 3.95 1.61% 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีก าไรส าหรับงวดเพิ่มขึน้ 
1.18 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.73 (YoY) โดยมีสาเหตุหลักดังนี ้

1. รายไดจ้ากการขายและบริการเพิ่มขึน้ 117.10 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 15.46 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่
เกิดจากการเพิ่มขึน้ของรายไดก้ลุ่มธุรกิจ Trading 122.79 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากลกูคา้ในกลุ่ม Energy และ Industrial รายไดก้ลุ่ม
ธุรกิจ Manufactiring - Energy ของโรงงาน PPP ลดลง 4.69 ลา้นบาท เนื่องจากไดร้บั Associated Gas ไม่เพียงพอต่อการผลิต
ในช่วง 6 เดือนแรก และโรงไฟฟ้าพืชพลงังานแม่แตงลดลง 1.00 ลา้นบาท  

2. ก าไรขัน้ตน้ส าหรบั 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 132.59 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 16.58 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
14.29 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ทัง้นี ้ก าไรขัน้ตน้ท่ีเพิ่มขึน้เป็นไปตามรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ 
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- อตัราผลก าไรขัน้ตน้ส าหรบั 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564  เท่ากับรอ้ยละ 15.16 ของรายได ้ลดลงเล็กนอ้ยเมื่อเทียบ
กบังวดเดียวกนัของปีก่อน  (9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 15.31 ) 

3. รวมรายไดอ้ื่นลดลง 11.23 ลา้นบาท หรือลดลรอ้ยละ 6.54 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของ
รายไดเ้งินปันผลจาก BBF จ านวน 12.42 ลา้นบาท และการเพิ่มขึน้จากเงินสนนัสนนุกองทนุน า้มนัและ LPG 

4. ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเพิ่มขึน้เล็กนอ้ย 0.64 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.66 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วน
ใหญ่เกิดค่าใชจ้่ายในการ ส่งออก ค่าขนส่ง จากการลดลงของค่าใชจ้่ายในการศกึษาโครงการใหม่และเดินทาง รวมถึงการควบคุม
ค่าใชจ้่ายภายในบรษิัท 

5. ค่าใชจ้่ายทางการเงินลดลง 3.25 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 13.40 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เกิดจากการลดลงของ
ภาระหนีสิ้นเงินกูร้ะยะยาว 

6. ก าไรส าหรบังวดเพิ่มขึน้ 1.18 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.73 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นไปตามรายไดท้ี่
เพิ่มขึน้และการควบคมุค่าใชจ้่ายภายในบรษิัท 
 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวมส าหรับส าหรับ 3 เดือน และ 9 เดือน สิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2564 

งบการเงนิรวมส าหรับ ไตรมาส 3/2564 สิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2564 

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) Q3/2564 Q2/2564 Q3/2563 
การเปล่ียนแปลง (QoQ) การเปล่ียนแปลง (YoY) 
ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 420.99 374.92 276.39 46.07 12.29% 144.61 52.32% 
ก าไรข้ันต้น 63.62 68.34 41.66 (4.72) (6.91%) 21.96 52.71% 
รวมรายไดอ่ื้น 57.61 51.94 46.88 5.67 10.93% 10.73 22.89% 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 47.81 49.45 45.85 (1.65) (3.33%) 1.96 4.27% 
ตน้ทนุทางการเงิน 12.42 12.44 13.71 (0.01) (0.09%) (1.29) (9.38%) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 61.00 58.39 28.98 2.61 4.47% 32.02 110.48% 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ (5.69) (3.79) 1.11 1.91 50.44% 6.81 611.38% 
ก าไรส าหรับงวด 55.31 54.61 30.10 0.70 1.28% 25.21 83.77% 
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 58.38 56.77 32.23 1.60 2.82% 26.15 81.13% 
EBITDA 102.26 100.07 73.41 2.19 2.18% 28.84 39.29% 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมส าหรับ ไตรมาส 3/2564 สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีก าไรส่วนที่เป็นของบริษัท
ใหญ่เพิ่มขึน้ 1.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.82 (QoQ) และเพิ่มขึน้ 26.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 81.13 (YoY) 
โดยมีสาเหตุหลักดังนี ้

1. รายไดจ้ากการขายและบริการเพิ่มขึน้ 144.61 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 52.32 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากการ
เพิ่มขึน้ของรายไดใ้นกลุ่มธุรกจิ Trading 143.98 ลา้นบาท รายไดก้ลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Energy ลดลง 20.61 ลา้นบาท และ
กลุ่มธุรกิจ Manufacturing – Chemicals เพิ่มขึน้ 21.23 ลา้นบาท 

2. ก าไรขัน้ตน้ไตรมาส 3 ปี 2564 เท่ากับ 63.62 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 52.71 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งบริษัทยงัคง
เนน้การท าก าไรในสินคา้ที่มี Gross Margin สงู  
- อตัราก าไรขัน้ตน้ของไตรมาส 3 ปี 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 15.11 ของรายได ้เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  
(ไตรมาส 3 ปี 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 15.07) 
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3. รวมรายไดอ้ื่นเพิ่มขึน้ 10.73 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 22.89 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน จากส่วนแบ่งผลก าไรจากเงิน
ลงทนุในบรษิัทรว่ม BBF จ านวน 42.98 ลา้นบาท และการไดร้บัเงินสนนัสนนุกองทนุน า้มนัและ LPG  

4. ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารเพิ่มขึน้ 1.96 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.27 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เกิดจากการ

ตัง้ส ารองค่าเส่ือมสภาพสินคา้และค่าใชจ้า่ยในการขาย เช่น คา่ส่งออก ค่าขนส่ง เป็นตน้  

5. ค่าใชจ้่ายทางการเงินลดลง 1.29 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 9.38 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนจากการลดลงของภาระ
หนีสิ้นเงินกูย้ืมระยะยาว 

6. ก าไรส่วนท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่เพิม่ขึน้ 26.15 ลา้นบาท หรือเพิม่ขึน้รอ้ยละ 81.13 เมื่อเทยีบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่เป็นผล

จากรายไดท้ี่ปรบัตวัเพิ่มขึน้และการไดร้บัส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม BBF 

 
 

งบการเงนิรวมส าหรับ 9 เดือน สิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2564 

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) 9M/2564 9M/2563 
การเปล่ียนแปลง (YoY) 
ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 1,130.78 996.13 134.65 13.52% 
ก าไรข้ันต้น 195.73 194.32 1.41 0.72% 
รวมรายไดอ่ื้น 181.04 158.98 22.06 13.87% 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 142.65 148.87 (6.21) (4.17%) 
ตน้ทนุทางการเงิน 37.20 44.61 (7.41) (16.61%) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 196.91 159.82 37.09 23.21% 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ (12.43) (5.35) 7.07 132.05% 
ก าไรส าหรับงวด 184.49 154.47 30.02 19.43% 
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 192.23 163.55 28.68 17.54% 
EBITDA 322.14 296.92 25.22 8.49% 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมส าหรับ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
เพิ่มขึน้ 28.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 17.54 (YoY) โดยมีสาเหตุหลักดังนี ้

1. รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการเพิ่มขึน้ 134.65 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 13.52 ซึ่งปรบัตวัเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับงวดเดียวกนั
ของปีก่อน จากการเพิ่มขึน้ของรายไดใ้นกลุ่มธุรกิจ Trading 123.73 ลา้นบาท รายไดก้ลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Energy ลดลง 
30.97 ลา้นบาท และกลุ่มธุรกิจ Manufacturing – Chemicals เพิ่มขึน้ 41.88 ลา้นบาท 

2. ก าไรขั้นตน้ส าหรบั 9 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 195.73 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1.41 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
0.72 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งเกิดจากตน้ทนุสินคา้ในกลุ่มธุรกิจ Manufacturing – Chemicals ที่ปรบัตวัสงูขึน้ 
- อตัราก าไรขัน้ตน้ส าหรบั 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับรอ้ยละ 17.31 ของรายได ้เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน

ของปีก่อน (9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 19.51) 
3. รวมรายไดอ้ื่นเพิ่มขึน้ 22.06 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 13.87 เมื่อเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น ส่วนใหญ่เกิดจากส่วนแบ่งผล

ก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม BBF จ านวน 152.30 ลา้นบาท   
4. ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารลดลง 6.21 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 4.17 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิด

จากการลดลงของค่าใชจ้่ายในการศกึษาโครงการใหม่และเดินทาง รวมถึงการควบคมุค่าใชจ้่ายภายในบรษิัท 
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5. ค่าใชจ้่ายทางการเงินลดลง 7.41 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 16.61 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน จากภาระหนีสิ้นท่ีลดลง 
6. ก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึน้ 28.68 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 17.54 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผล

จากรายไดท้ี่ปรบัตวัเพิ่มขึน้และการไดร้บัส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม BBF 

 
งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิรวม)  
ณ วันที ่30 กันยายน 2564 มีการเปลี่ยนแปลงเม่ือเทยีบกับ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ดังนี ้
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
สินทรัพยร์วม 3,325.70 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 195.28 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.24 โดยแบ่งเป็น สินทรพัยห์มนุเวียนเพิ่มขึน้ 215.19 
ลา้นบาท  และสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนลดลง 19.91 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก  
• ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นเพื่มขึน้ 182.79 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นลกูหนีใ้นก าหนดและลกูหนีด้อกเบีย้คา้งรบัในบรษิัทย่อย 
• สินคา้คงเหลือเพิ่มขึน้ 61.79 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นสินคา้รอการส่งมอบ  
• ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ลดลง 75.66 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่ายในท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 

หนี้สินรวม 1,598.34 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 91.50 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.07 โดยแบ่งเป็น หนีสิ้นหมนุเวียนเพิ่มขึน้ 474.24 ลา้น
บาท หนีสิ้นไม่หมนุเวียนลดลง 382.74 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก 

3,325.70 3,325.70 3,130.43 3,130.43 

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

• เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 
• รวมหนีส้ินหมนุเวียนอื่น 
• เงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กู ้(รวมที่ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี) 
• รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 
• ส่วนของผูถ้ือหุน้ 

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

LIABILITIES 
1,598.34 

EQUITY 
1,727.36 

EQUITY 
1,623.59 

LIABILITIES 
1,506.84 

1,643.14 1,567.48 

1,020.92 1,076.67 

10.94 26.03 
150.50 212.28 
228.39 

411.17 76.55 

32.07 

1,623.59 1,727.36 

157.93 
157.09 

891.39 766.93 

224.04 
419.29 

233.49
255.04 
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• การจดัหมวดบญัชีหุน้กูท้ี่ครบก าหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี มลูค่า 300 ลา้นบาท  

• เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 182.75 ลา้นบาท จากการออก P/N และ T/R   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,727.36 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 103.78 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.39 เกิดจากผลก าไรจากการด าเนินงาน และ
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
 
 
งบกระแสเงนิสด (งบการเงนิรวม)  
ณ วันที ่30 กันยายน 2564  มีการเปลี่ยนแปลงเม่ือเทยีบกับ ณ วันที ่30 กันยายน 2563 ดังนี ้

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

     ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได ้ 196.91 159.82 

     ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได ้– หลงัปรบัปรุง 167.21 156.40 

เงินสดสทุธิจากกจิกรรมด าเนินงานไดม้า (ใชไ้ป) (105.21) 144.46 

เงินสดสทุธิจากกจิกรรมการลงทนุไดม้า (ใชไ้ป) 85.36 109.03 

เงินสดสทุธิจากกจิกรรมจดัหาเงนิไดม้า (ใชไ้ป) (25.05) (159.05) 

     สทุธิ (44.90) 94.44 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิ่มขึน้(ลดลง) 0.52 0.15 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนส าหรบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (0.09) (1.15) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง) (44.48) 93.45 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 76.55 40.46 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 32.07 133.91 

 งบกระแสเงินสดส าหรับ 9 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีกระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมการด าเนินงานสุทธิ 
105.21 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก เงินสดที่เพิ่มขึน้เกิดจากก าไรก่อนภาษีเงินได ้(หลงัปรบัปรุง) 167.21 ลา้นบาท เงินสดที่ลดลงเกิด
จากลกูหนีก้ารคา้และสินคา้คงเหลือเพิ่มขึน้ 238.75 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบีย้และภาษี 42.37 ลา้นบาท 

 กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุนสทุธิ 85.36 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการรบัเงินปันผลจากบริษัทร่วม 119.92 
ลา้นบาท และการช าระค่าสินทรพัยถ์าวรและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนของบรษิัทย่อย รวมจ านวน 28.98 ลา้นบาท  

 กระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 25.05 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการกูย้ืมเงินระยะสัน้ 184.75 ลา้นบาท การ
จ่ายเงินกูย้ืมระยะยาว 124.22 ลา้นบาท และการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 93.46 ลา้นบาท 

 จากกิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้ริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ 44.48 ลา้นบาท โดยมีเงินสดยกมา 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 จ านวน 76.55 ลา้นบาท ท าให ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีเงินสดจ านวน 32.07 ลา้นบาท 
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สรุปอัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

งบการเงนิรวม Q3/2564 Q2/2564 Q3/2563  
NET PROFIT (%) 13.14 14.56 10.89  
COMPREHENSIVE INCOME (%) 13.87 15.14 11.66  
EBIT (%) 17.44 18.89 15.45  
EBITDA (%) 24.29 26.69 26.56  
EPS (บาท/หุน้) 0.09 0.09 0.05  
     
งบการเงนิรวม 9M/2564 6M/2564 9M/2563  
NET PROFIT (%) 16.32 18.20 15.51  
COMPREHENSIVE INCOME (%) 17.00 18.86 16.42  
EBIT (%) 20.70 22.64 20.52  
EBITDA (%) 28.49 30.98 29.81  
EPS (บาท/หุน้) 0.29 0.20 0.25  
     
งบการเงนิรวม 9M/2564 6M/2564 9M/2563  
ROA (%) 7.94 8.38 7.10  
ROE (%) 16.16 17.25 15.27  
D/E RATIO (เท่า) 0.98 1.02 1.06  
Net Debt/EBITDA (เท่า) 3.65 3.51 3.58  

 
 
 
จึงเรยีนมาเพื่อแจง้ใหน้กัลงทนุไดท้ราบโดยทั่วกนั 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
(นางสาวนิลรตัน ์ จารุมโนภาส)         
ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการเงินและบญัชี 
ผูม้ีอ  านาจรายงานสารสนเทศ 
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