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ที่ UAC.CS/008/2565                                           วนัท่ี 5 สิงหาคม 2565 

เรื่อง ชีแ้จงผลการด าเนินงานของ บมจ. ยเูอซี โกลบอล ส าหรบั 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ   
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย  รายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงินส าหรบั 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 (สอบทานแลว้) 

บทสรุปผู้บริหาร 

ปี 2565 บริษัทยงัคงมุ่งเนน้การรกัษาสภาพคล่องและขยายธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั พยายามควบคุมตน้ทุนการผลิตและ
ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ท าใหค้รึ่งปีแรก ของปี 2565 บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและบริการเพิ่มขึน้ 154.46 ลา้นบาท 
หรือเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 21.76 (YoY) และไดร้ับส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนอย่างต่อเนื่องที่ 98.26 ลา้นบาท ซึ่งปรับตัวลดลง
เล็กนอ้ยเมื่อเทียบกบัปีก่อน ส่งผลใหก้ าไรส่วนท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่และ EBITDA อยู่ที่ 89.86 ลา้นบาท และ 168.14 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กลุ่มธุรกิจ Trading มีรายไดร้วมทัง้สิน้ 541.07 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 71.76 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 15.29 YoY เกิดจาก
การเพิ่มขึน้ของยอดขายในกลุ่ม Industrial จ านวน 117.66 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากการขายเครื่องจกัรและอุปกรณท์ี่ใชใ้น
อตุสาหกรรมส ารวจปิโตรเลียมช่วงไตรมาส 1/2565 ส าหรบักลุ่ม Energy ยอดขายลดลง 38.56 ลา้นบาท จากลกูคา้หลกัมีการ
ชะลอการซือ้ออกไป ซึ่งบรษิัทคาดว่าไตรมาส 3 และไตรมาส 4 จะสามารถเพิ่มยอดขายใหก้ลบัมาไดต้ามประมาณการที่วางไว ้ 

กลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Energy มีรายไดร้วมทัง้สิน้ 104.92 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 39.38 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 60.10 
YoY ส่วนใหญ่เกิดจากโรงงาน PPP ไดร้บั Associated Gas ตามแผนที่วางไว ้และราคาผลิตภณัฑป์รบัตวัสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง
ตามสถานการณร์าคาน า้มนัดิบในตลาดโลก โรงไฟฟ้าเสาเถียรและโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า สามารถผลิตไฟฟ้าไดส้งูกว่าแผนท่ีวาง
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ไว ้โรงไฟฟ้าพืชพลงังานแม่แตงมีรายไดเ้พิ่มขึน้เนื่องจากมีวตัถุดิบเพียงพอต่อการผลิต และในส่วนของโรงไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยย์งัสามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ามเป้าหมายที่วางไว ้ 

กลุ่มธุรกิจ Manufacturing – Chemicals มีรายไดร้วมทัง้สิน้ 218.25 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 43.31 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
24.76 YoY ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเล็กนอ้ย แต่ก าไรขั้นตน้ยงัคงต ่ากว่าประมาณการอยู่ที่รอ้ยละ 14 เนื่องจากตน้ทุนวตัถุดิบที่
ปรบัตวัสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของบริษัท 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิเฉพาะกิจการส าหรับ 3 เดือน และ 6 เดือน สิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2565 

งบการเงนิเฉพาะกิจการส าหรับ ไตรมาส 2/2565 สิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2565 

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) Q2/2565 Q1/2565 Q2/2564 
การเปล่ียนแปลง (QoQ) การเปล่ียนแปลง (YoY) 
ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 227.79 390.39 271.02 (162.60) (41.65%) (43.23) (15.95%) 
ก าไรข้ันต้น 24.20 38.52 42.94 (14.32) (37.17%) (18.74) (43.64%) 
รวมรายไดอ่ื้น 16.89 17.21 132.72 (0.32) (1.88%) (115.83) (87.27%) 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 38.92 34.33 34.14 4.60 13.40% 4.79 14.02% 
ตน้ทนุทางการเงิน 8.03 6.58 7.04 1.44 21.92% 0.99 14.03% 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (5.86) 14.82 134.49 (20.68) (139.54%) (140.35) (104.36%) 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ (3.20) (3.01) (3.36) (0.19) 6.40% 0.16 (4.75%) 
ก าไรส าหรับงวด (9.06) 11.81 131.12 (20.88) (176.75%) (140.19) (106.91%) 
EBITDA 19.98 39.31 159.30 (19.32) (49.16%) (139.32) (87.46%) 

 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับ ไตรมาส 2/2565 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีก าไร
ส าหรับงวดลดลง 20.88 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 176.75 (QoQ) และลดลง 140.19 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
106.91 (YoY) โดยมีสาเหตุหลักดังนี ้

1. รายไดจ้ากการขายและบริการลดลง 43.23 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 15.95 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วน
ใหญ่เกิดจากการลดลงของยอดขายในธุรกิจ Trading กลุ่ม Energy ที่ลดลง 64.18 ลา้นบาท จากการชะลอการสั่งซือ้
สินคา้ และการเพิ่มขึน้ของรายไดโ้รงงาน PPP จ านวน 15.11 ลา้นบาท จากการไดร้บัวตัถดุิบเพิ่มมากขึน้ 

2. ก าไรขัน้ตน้ไตรมาส 2 ปี 2565 เท่ากับ 24.20 ลา้นบาท ลดลง 18.74 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 43.64 เมื่อเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อน จากรายไดท้ี่ลดลง และตน้ทนุสินคา้ที่ปรบัตวัสงูขึน้ 
- อตัราก าไรขัน้ตน้ของไตรมาส 2 ปี 2565 เท่ากับรอ้ยละ 10.62 ของรายได ้ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  
(ไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 15.84) 

3. รวมรายไดอ้ื่นลดลง 115.83 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 87.27 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทรว่ม
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยงัคงไดร้บัเงินสนนัสนนุกองทนุ
น า้มนัและ LPG อย่างต่อเนื่อง 

4. ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 4.79 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 14.02 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 
ส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากค่าที่ปรึกษาโครงการใหม่ และค่าใชจ้่ายในการบริหารงานที่เพิ่มขึน้จากการกลับเข้ามาท างาน
ตามปกติ 
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5. ค่าใชจ้่ายทางการเงินเพิ่มขึน้ 0.99 ลา้นบาท หรือเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.03 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิด
จากดอกเบีย้หุน้กูแ้ละค่าธรรมเนียมธนาคาร 

6. ก าไรส าหรบังวดลดลง 140.19 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 106.91 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  
 
งบการเงนิเฉพาะกิจการส าหรับ 6 เดือน สิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2565 

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) 6M/2565 6M/2564 
การเปล่ียนแปลง (YoY) 
ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 618.18 520.79 97.39 18.70% 
ก าไรข้ันต้น 62.72 84.42 (21.70) (25.71%) 
รวมรายไดอ่ื้น 34.10 141.96 (107.86) (75.98%) 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 73.25 65.08 8.17 12.55% 
ตน้ทนุทางการเงิน 14.61 13.76 0.85 6.18% 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 8.96 147.54 (138.58) (93.93%) 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ (6.21) (6.06) 0.15 2.52% 
ก าไรส าหรับงวด 2.75 141.48 (138.73) (98.06%) 
EBITDA 58.91 196.65 (137.74) (70.04%) 

 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับ 6 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีก าไรส าหรับงวด
ลดลง 138.73 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 98.06 (YoY) โดยมีสาเหตุหลักดังนี ้

1. รายไดจ้ากการขายและบริการเพิ่มขึน้ 97.39 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.70 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 
ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของรายไดก้ลุ่มธุรกิจ Trading จ านวน 71.79 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากธุรกิจ Trading กลุ่ม 
Industrial เพิ่มขึน้ 117.66 ลา้นบาท กลุ่ม Energy ลดลง 38.65 ลา้นบาท รายไดก้ลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Energy 
ของโรงงาน PPP เพิ่มขึน้ 24.54 ลา้นบาท และโรงไฟฟ้าพืชพลงังานแม่แตงเพิ่มขึน้ 1.07 ลา้นบาท  

2. ก าไรขั้นตน้ส าหรบั 6 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 62.72 ลา้นบาท ลดลง 21.70 ลา้นบาท หรือลดลง   
รอ้ยละ 25.71 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการลดลงของก าไรขั้นต้นในธุรกิจ Trading และธุรกิจ 
Manufacturing - Energy  
- อตัราผลก าไรขัน้ตน้ส าหรบั 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2565  เท่ากับรอ้ยละ 10.15 ของรายได ้ลดลงเมื่อเทียบ
กบังวดเดียวกนัของปีก่อน  (6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 16.21 ) 

3. รวมรายไดอ้ื่นลดลง 107.86 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 75.98 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทรว่ม
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยงัคงไดร้บัเงินสนนัสนนุกองทนุ
น า้มนัและ LPG อย่างต่อเนื่อง 

4. ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 8.17 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.55 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 
ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใชจ้่ายในการบริหารงานที่เกิดขึน้หลงัจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ปรบัตวั
ดีขึน้ และค่าที่ปรกึษางานโครงการใหม่  

5. ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึน้ 0.85 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.18 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เกิดจาก
ดอกเบีย้หุน้กูแ้ละค่าธรรมเนียมธนาคาร 

6. ก าไรส าหรบังวดลดลง 138.73 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 98.06 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจาก
การไม่ไดร้บัเงินปันผลจากบรษิัทรว่ม และก าไรขัน้ตน้ท่ีลดลง 
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ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวมส าหรับ 3 เดือน และ 6 เดือน สิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2565 

งบการเงนิรวมส าหรับ ไตรมาส 2/2565 สิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2565 

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) Q2/2565 Q1/2565 Q2/2564 
การเปล่ียนแปลง (QoQ) การเปล่ียนแปลง (YoY) 
ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 354.14 510.10 374.92 (155.95) (30.57%) (20.78) (5.54%) 
ก าไรข้ันต้น 49.32 57.68 68.34 (8.36) (14.49%) (19.02) (27.83%) 
รวมรายไดอ่ื้น 42.19 81.15 51.94 (38.96) (48.01%) (9.75) (18.77%) 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 63.84 57.84 49.45 6.00 10.38% 14.39 29.09% 
ตน้ทนุทางการเงิน 12.96 10.98 12.44 1.99 18.13% 0.53 4.26% 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 14.71 70.02 58.39 (55.31) (78.99%) (43.68) (74.81%) 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ (3.18) (2.65) (3.79) 0.53 19.99% (0.60) (15.94%) 
ก าไรส าหรับงวด 11.53 67.37 54.61 (55.84) (82.89%) (43.08) (78.89%) 
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 17.98 71.88 56.77 (53.90) (74.98%) (38.79) (68.32%) 
EBITDA 57.83 110.68 100.07 (52.84) (47.75%) (42.24) (42.21%) 

 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวมส าหรับ ไตรมาส 2/2565 สิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2565 มีก าไรส่วนทีเ่ป็นของ
บริษัทใหญ่ลดลง 53.90 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 74.98 (QoQ) และลดลง 38.79 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
68.32 (YoY) โดยมีสาเหตุหลักดังนี ้

1. รายไดจ้ากการขายและบริการลดลง 20.78 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 5.54 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จาก
การลดลงของรายไดใ้นกลุ่มธุรกิจ Trading 60.78 ลา้นบาท รายไดก้ลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Energy เพิ่มขึน้ 24.40 
ลา้นบาท และกลุ่มธุรกิจ Manufacturing – Chemicals เพิ่มขึน้ 15.60 ลา้นบาท 

2. ก าไรขัน้ตน้ไตรมาส 2 ปี 2565 เท่ากบั 49.32 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 19.02 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
- อตัราก าไรขัน้ตน้ของไตรมาส 2 ปี 2565 เท่ากับรอ้ยละ 13.93 ของรายได ้ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อน  
(ไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 18.23) 

3. รวมรายไดอ้ื่นลดลง 9.75 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 18.77 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่ลดลงจากส่วน
แบ่งผลก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม จ านวน 13.15 ลา้นบาท  

4. ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 14.39 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 29.09 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 
ส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากค่าใชจ้่ายของบริษัทใหญ่ และจากการขาดทุนอัตราแลกเปล่ียนของบริษัทย่อยที่สปป.ลาว และ
ค่าใชจ้่ายในกิจการปิโตรเลียมของบรษิัทย่อย 

5. ค่าใชจ้่ายทางการเงนิเพิ่มขึน้ 0.53 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.26 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนจากภาระหนีสิ้น
เงินกูย้ืมระยะยาว 

6. ก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ลดลง 38.79 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 68.32 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อนส่วน
ใหญ่เกิดจากรายได ้ก าไรขัน้ตน้ ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่มที่ลดลง และค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร
ที่เพิ่มขึน้ 
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งบการเงนิรวมส าหรับ 6 เดือน สิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2565 

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) 6M/2565 6M/2564 
การเปล่ียนแปลง (YoY) 
ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 864.24 709.78 154.46 21.76% 
ก าไรข้ันต้น 107.00 132.11 (25.11) (19.00%) 
รวมรายไดอ่ื้น 123.34 123.42 (0.08) (0.06%) 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 121.68 94.85 26.83 28.29% 
ตน้ทนุทางการเงิน 23.94 24.77 (0.83) (3.36%) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 84.73 135.91 (51.18) (37.66%) 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ (5.83) (6.73) (0.90) (13.34%) 
ก าไรส าหรับงวด 78.90 129.18 (50.28) (38.93%) 
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 89.86 133.85 (43.99) (32.87%) 
EBITDA 168.14 219.88 (51.74) (23.53%) 

 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมส าหรับ 6 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีก าไรส่วนที่เป็นของบริษัท
ใหญ่ลดลง 43.99 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.87 (YoY) โดยมีสาเหตุหลักดังนี ้

1. รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการเพิ่มขึน้ 154.46 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 21.76 ซึ่งปรบัตวัสงูขึน้เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกนัของปีก่อน จากการเพิ่มขึน้ของรายไดใ้นกลุ่มธุรกิจ Trading 71.76 ลา้นบาท รายไดก้ลุ่มธุรกิจ Manufacturing - 
Energy เพิ่มขึน้ 39.38 ลา้นบาท และกลุ่มธุรกิจ Manufacturing – Chemicals เพิ่มขึน้ 43.31 ลา้นบาท 

2. ก าไรขั้นตน้ส าหรบั 6 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 107.00 ลา้นบาท ลดลง 25.11 ลา้นบาท หรือลดลง
รอ้ยละ 19.00 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  
- อตัราก าไรขัน้ตน้ส าหรบั 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่ากับรอ้ยละ 12.38 ของรายได ้เมื่อเทียบกับงวด

เดียวกนัของปีก่อน (6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 18.61) 
3. รวมรายไดอ้ื่นลดลง 0.08 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 0.06 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน จากการไดร้บัส่วนแบ่งผล

ก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่มที่ลดลง  
4. ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารเพิ่มขึน้ 26.83 ลา้นบาท หรือเพิม่ขึน้รอ้ยละ 28.29 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใชจ้า่ยของบรษิัทใหญ่ จากการขาดทนุอตัราแลกเปล่ียนของบรษิัทย่อยที่สปป.ลาว และค่าใชจ้่ายใน

กิจการปิโตรเลียมของบรษิัทย่อย 

5. ค่าใชจ้่ายทางการเงินลดลง 0.83 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 3.36 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน จากภาระหนีสิ้นท่ี
ลดลงในไตรมาส 1/2565 

6. ก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ลดลง 43.99 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 32.87 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่ง
เป็นผลจากก าไรขัน้ตน้ท่ีลดลงและค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารที่เพิ่มขึน้ 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิรวม)  
ณ วันที ่30 มิถุนายน 2565 มีการเปลี่ยนแปลงเม่ือเทยีบกับ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 ดังนี ้
 

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

 
สินทรัพยร์วม 3,627.78 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 410.38 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.75 โดยแบ่งเป็น สินทรพัยห์มุนเวียน
เพิ่มขึน้ 258.60 ลา้นบาท  และสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 151.77 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก  
• ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 108.76 ลา้นบาท ซึ่งเป็นไปตามยอดขายที่เพิ่มขึน้ และส่วนใหญ่เป็นลกูหนีท้ี่ยงัไม่ถึง

ก าหนดช าระ 
• สินคา้คงเหลือเพิ่มขึน้ 99.57 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากสินคา้ระหว่างทางที่รอส่งมอบในเดือนกรกฎาคม 2565 
• เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนัเพิ่มขึน้ 58.80 ลา้นบาท จากการใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินฝากในการขอใชว้งเงินสินเชื่อ

ของบรษิัทย่อย และจากเงินฝากรอการลงทนุในตราสารหนีข้องบรษิัทย่อยตามขอ้ตกลงที่มีกบัสถาบนัการเงิน 
• เงินลงทนุในบรษิัทรว่มเพิ่มขึน้ 98.01 ลา้นบาท จากส่วนแบ่งผลก าไรในบรษิัทรว่ม 
 
หนี้สินรวม 1,888.37 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 442.23 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 30.58 เกิดจากหนีสิ้นหมนุเวียนลดลง 232.60  
ลา้นบาท หนีสิ้นไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 674.83 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก  
• เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 122.17 ลา้นบาท 

3,627.78 3,627.78 3,217.40 3,217.40 

31 ธ.ค. 2564                       30 ม.ิย. 2565 
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
• ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 
• สินคา้คงเหลือ 
• รวมสินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 
• รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 
• ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์

31 ธ.ค. 2564                       30 ม.ิย. 2565 

LIABILITIES 
1,888.37 

EQUITY 
1,739.40 

EQUITY 
1,771.26 

LIABILITIES 
1,474.08 

1,543.94 1,534.80

1,077.68 1,238.59

23.49
36.29209.86

309.43307.09

415.85
55.35

92.82

1,771.26 1,739.40

150.52 314.81

596.74
750.44

104.63
138.24314.63

437.86279.62

247.02

• เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 
• รวมหนีส้ินหมนุเวียนอื่น 
• เงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กู ้(รวมที่ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี) 
• หนีส้ินตามสญัญาเช่า 
• รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 
• ส่วนของผูถ้ือหุน้ 
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• หุน้กูเ้พิ่มขึน้ 200 ลา้นบาท จากการช าระคืนหุน้กูช้ดุเดิม 300 ลา้นบาท และจากการเสนอขายหุน้กูช้ดุใหม่ 500 ลา้นบาท 
เมื่อเดือนมิถนุายน 2565 

• เงินปันผลคา้งจ่ายลดลง 53.41 ลา้นบาท จากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2564 ไปแลว้เมื่อวนัท่ี 17 มกราคม 2565 
• ประมาณการหนีสิ้นส าหรบัการรือ้ถอนเพิ่มขึน้ 165.56 ลา้นบาท เกิดจากการประมาณการรือ้ถอนในสัมปทานแปลง

ส ารวจบนบกหมายเลข L10/43 และ L11/43 ของบรษิัทย่อย ซึ่งมีก าหนดการรือ้ถอนในปี 2567 
 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,739.40 ลา้นบาท ลดลง 31.86 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 1.80 เกิดจากการจ่ายเงินปันผล  
 
งบกระแสเงนิสด (งบการเงนิรวม)  
ณ วันที ่30 มิถุนายน 2565  มีการเปลี่ยนแปลงเม่ือเทยีบกับ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564 ดังนี ้

(หน่วย : ล้านบาท) 30 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 2564 

     ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได ้ 84.73 135.91 

     ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได ้– หลงัปรบัปรุง 76.69 109.58 

เงินสดสทุธิจากกจิกรรมด าเนินงานไดม้า (ใชไ้ป) (137.60) (125.27) 

เงินสดสทุธิจากกจิกรรมการลงทนุไดม้า (ใชไ้ป) 82.48 90.22 

เงินสดสทุธิจากกจิกรรมจดัหาเงนิไดม้า (ใชไ้ป) 87.01 17.00 

     สทุธิ 31.89 (18.05) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิ่มขึน้(ลดลง) 5.08 (0.12) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนส าหรบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.51 0.00 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง) 37.47 (18.17) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 55.35 76.55 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 92.82 58.38 

 งบกระแสเงินสดส าหรบังวด 6 เดือน ปี 2565 บริษัทมีกระแสเงินสดที่ใชไ้ปในกิจกรรมการด าเนินงานสทุธิ 137.60 ลา้น
บาท ประกอบดว้ย เงินสดที่เพิ่มขึน้เกิดจากก าไรก่อนภาษีเงินไดห้ลงัปรบัปรุง 76.69 ลา้นบาท เงินรบัล่วงหนา้จากลกูคา้ 51.36 
ลา้นบาท เงินสดที่ลดลงเกิดจากลกูหนีก้ารคา้ ลกูหนีอ้ื่น สญัญาเช่าซือ้เพิ่มขึน้ 209.34 ลา้นบาท เจา้หนีก้ารคา้ เจา้หนีอ้ื่นลดลง 
22.51 ลา้นบาท และการจ่ายดอกเบีย้และภาษี 25.79 ลา้นบาท 

 กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุนสทุธิ 82.48 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากเงินฝากประจ ามีภาระค า้ประกนั 
58.80 ลา้นบาท เงินลงทนุในตราสารหนีข้องบรษิทัย่อย 10 ลา้นบาท ช าระค่าสินทรพัยถ์าวรและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนของบรษิทั
ย่อยรวมจ านวน 15.12 ลา้นบาท และรบัค่ารือ้ถอนสญัญาสมัปทานล่วงหนา้ 165.58 ลา้นบาท 

 กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 87.01 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกูย้ืมระยะสัน้ 123.82 ลา้นบาท 
รบัเงินจากหุน้กูส้ทุธิ 200 ลา้นบาท และการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 186.93 ลา้นบาท 



  

 UAC Global PLC. 

 เลขที่ 1 อำคำร TP&T ช้ัน 19 ซอยวิภำวดีรังสิต 19 

 เขตจตุจักร แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

จากกิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้รษิัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 37.47 ลา้นบาท โดยมีเงิน
สดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 จ านวน 55.35 ลา้นบาท ท าให ้ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 มีเงินสดคงเหลือ 92.82 ลา้น
บาท 

 

สรุปอัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

งบการเงนิรวม Q2/2565 Q2/2564  
NET PROFIT (%) 3.26 14.56  
COMPREHENSIVE INCOME (%) 5.20 15.14  
EBIT (%) 7.81 18.89  
EBITDA (%) 16.33 26.69  
EPS (บาท/หุน้) 0.027 0.085  
    
งบการเงนิรวม 6M/2565 6M/2564  
NET PROFIT (%) 9.13 18.20  
COMPREHENSIVE INCOME (%) 10.65 18.86  
EBIT (%) 12.57 22.64  
EBITDA (%) 19.45 30.98  
EPS (บาท/หุน้) 0.135 0.200  
    
งบการเงนิรวม 6M/2565 6M/2564  
ROA (%) 5.25 8.38  
ROE (%) 11.09 17.25  
D/E RATIO (เท่า) 1.18 1.02  
Net Debt/EBITDA (เท่า) 5.34 3.51  

 
 
จึงเรยีนมาเพื่อแจง้ใหน้กัลงทนุไดท้ราบโดยทั่วกนั 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
(นางสาวนิลรตัน ์ จารุมโนภาส)         
ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการเงินและบญัชี 
ผูม้ีอ  านาจรายงานสารสนเทศ 
 


