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บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
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บริษทัเอสซีจี เคมคิอลส์ จ ำกดั และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม
ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2565

สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ)
(พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12 10,409,310            13,181,789            
เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น 12 6,432,200              7,380,927              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 5, 12 34,781,243            29,448,159            
เงินให้กูย้มืระยะสั้น 4, 12 7,288                     7,326                     
สินคา้คงเหลือ 32,545,678            32,814,326            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12 1,516,301              650,762                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 85,692,020            83,483,289            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในตราสารทุน 12 803,393                 815,488                 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 70,725,039            70,473,126            
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,152,738              1,157,496              
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 103,811                 103,811                 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 213,339,024          210,566,425          
ค่าความนิยม 4,255,426              4,272,935              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 3,150,186              3,088,185              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,004,515              1,004,009              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,818,649              2,209,647              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 297,352,781          293,691,122          

รวมสินทรัพย์ 383,044,801          377,174,411          

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทัเอสซีจี เคมคิอลส์ จ ำกดั และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม
ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2565

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ)
(พันบาท)

หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 8, 12 32,828,683            6,454,492              

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 12 44,301,854            38,375,432            
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8, 12 2,779,488              2,507,576              

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4, 8, 12 587,049                 600,511                 

เงินกูย้มืระยะสั้น 4, 8, 12 44,366,800            67,545,182            
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,650,195              1,225,950              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 286,634                 237,082                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 126,800,703          116,946,225          

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว 8, 12 59,159,635            58,851,794            
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 4, 8, 12 5,335,964              4,695,333              
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 509,173                 529,776                 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 3,261,218              3,206,372              

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,675,739              1,863,199              
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 69,941,729            69,146,474            

รวมหนีสิ้น 196,742,432          186,092,699          

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทัเอสซีจี เคมคิอลส์ จ ำกดั และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม
ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2565

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ)
(พันบาท)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน

(หุ้นสามัญจ านวน 1,145 ล้านหุ้น มูลค่า 100 บาทต่อหุ้น) 114,453,150          114,453,150          

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว
(หุ้นสามัญจ านวน 1,145 ล้านหุ้น มูลค่า 100 บาทต่อหุ้น) 114,453,150          114,453,150          

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 6,547,926              6,547,926              
ส่วนต ่ากว่าทุนอ่ืน (9,316,748)             (9,316,748)             
ก าไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนส ารองตามกฎหมาย 836,160                 65,000                   

ยงัไม่ได้จัดสรร 43,790,491            49,279,609            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 4,610,879              4,318,151              
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 160,921,858          165,347,088          

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 25,380,511            25,734,624            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 186,302,369          191,081,712          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 383,044,801          377,174,411          

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกัด และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนรวม (ไม่ได้ตรวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม

หมายเหตุ 2565 2564
(พันบาท)

รายไดจ้ากการขาย 4 69,161,562          51,606,893          
ตน้ทนุขาย 4 (62,999,611)         (39,078,413)         
ก ำไรขั้นต้น 6,161,951            12,528,480          

รายไดอ่ื้น 4 1,298,903            204,356               
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 7,460,854            12,732,836          

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (2,565,863)          (1,619,414)          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (2,086,928)          (1,957,657)          
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (23,368)               (225,285)             
รวมค่ำใช้จ่ำย (4,676,159)          (3,802,356)          

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 2,784,695            8,930,480            

ตน้ทนุทางการเงิน (531,631)             (384,596)             
ส่วนแบง่ก าไรของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 1,557,228            3,587,250            
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 3,810,292            12,133,134          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (555,577)             (1,015,934)          
ก ำไรส ำหรับงวด 3,254,715            11,117,200          

การแบง่ปันก าไร 
ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 3,588,375            8,106,813            

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (333,660)             3,010,387            
3,254,715            11,117,200          

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท)

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 10 3.14                     25.12                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกัด และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ไม่ได้ตรวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม

2565 2564
(พันบาท)

ก ำไรส ำหรับงวด 3,254,715            11,117,200          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (192,813)             3,125,148            
ผลก าไรจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 601,397               -                          
ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 6,738                   747,685               
รวมรำยกำรทีอ่ำจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 415,322               3,872,833            

รายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมเงินลงทนุในตราสารทนุ 6,888                   16,248                 
ผลขาดทนุจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังาน
ท่ีก าหนดไว้ (8,480)                 (2,613)                 

ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย (150,494)             72,103                 
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่
ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 978                      (3,240)                 

รวมรำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั (151,108)             82,498                 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี 264,214               3,955,331            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 3,518,929            15,072,531          

การแบง่ปันก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม
ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 3,872,623            11,904,206          

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (353,694)             3,168,325            
3,518,929            15,072,531          

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัทเอสซีจ ีเคมิคอลส์ จ ำกดั และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ไม่ได้ตรวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม

ก าไรสะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่าง ส่วนแบ่ง

ของอตัรา ผลก าไร ก าไรขาดทุน รวม
แลกเปล่ียน จากการวดั เบ็ดเสร็จอ่ืน องคป์ระกอบ รวม ส่วนไดเ้สีย

ส่วน ทุนส ารอง จากการ มูลคา่ยติุธรรม ของบริษทัร่วม อ่ืน ส่วนของ ท่ีไม่มี รวม
ทุนท่ีออก ส่วนเกิน ต ่ากวา่ ตาม แปลงคา่ เงินลงทุน ตามวิธี  ของส่วน ผูถื้อหุ้น อ านาจ  ส่วนของ

และช าระแลว้ มูลคา่หุ้น ทุนอ่ืน กฎหมาย งบการเงิน ในตราสารทุน ส่วนไดเ้สีย  ของผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น
(พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 32,277,000 6,547,926     (9,331,056)   65,000          105,115,493         (3,760,646)   34,033          (1,608,373)      (5,334,986)       129,339,377     33,805,396    163,144,773     
รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น
และการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผล -                    -                   -                   -                   -                           -                   -                   -                     -                      -                       (1,701,220)     (1,701,220)       
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น
และการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                    -                   -                   -                   -                           -                   -                   -                     -                      -                       (1,701,220)     (1,701,220)       

    การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 
การเปล่ียนแปลงท่ีไม่ไดมี้ผลท าให้สูญเสียการควบคุม -                    -                   -                   -                   -                           -                   -                   -                     -                      -                       178                178                  

    รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อยรวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                    -                   -                   -                   -                           -                   -                   -                     -                      -                       178                178                  
รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                   -                   -                   -                           -                   -                   -                     -                      -                       (1,701,042)     (1,701,042)       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
ก าไรหรือขาดทุน -                    -                   -                   -                   8,106,813             -                   -                   -                     -                      8,106,813        3,010,387      11,117,200       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                    -                   -                   -                                      (2,613) 2,967,522     12,697          819,787          3,800,006        3,797,393        157,938         3,955,331        

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                    -                   -                   -                   8,104,200             2,967,522     12,697          819,787          3,800,006        11,904,206       3,168,325      15,072,531       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 32,277,000 6,547,926     (9,331,056)   65,000          113,219,693         (793,124)      46,730          (788,586)         (1,534,980)       141,243,583     35,272,679    176,516,262     

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกดั และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ไม่ได้ตรวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม

ก าไรสะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่าง ผลก าไร ผลก าไร ส่วนแบง่

ของอตัรา (ขาดทนุ) (ขาดทนุ) ก าไรขาดทนุ รวม
แลกเปล่ียน จากการ จากการวดั เบด็เสร็จอ่ืน องคป์ระกอบ รวม ส่วนไดเ้สีย

ส่วน ทนุส ารอง จากการ ป้องกนั มูลค่ายติุธรรม ของบริษทัร่วม อ่ืน ส่วนของ ท่ีไม่มี รวม
ทนุท่ีออก ส่วนเกิน ต ่ากว่า ตาม แปลงค่า ความเส่ียง เงินลงทนุ ตามวิธี  ของส่วน ผูถื้อหุ้น อ านาจ  ส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุ้น ทนุอ่ืน กฎหมาย งบการเงิน กระแสเงินสด ในตราสารทนุ ส่วนไดเ้สีย  ของผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น
(พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 114,453,150 6,547,926     (9,316,748)    65,000          49,279,609            3,857,092     (131,172)          (19,291)             611,522          4,318,151        165,347,088     25,734,624     191,081,712     
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น
และการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผล 11 -                      -                    -                    -                    (8,297,853)            -                    -                       -                        -                       -                        (8,297,853)        (1,919)             (8,299,772)        
รวมเงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น
และการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                      -                    -                    -                    (8,297,853)            -                    -                       -                        -                       -                        (8,297,853)        (1,919)             (8,299,772)        

    การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
การเปล่ียนแปลงท่ีไม่ไดมี้ผลท าใหสู้ญเสียการควบคุม -                      -                    -                    -                    -                             -                    -                       -                        -                       -                        -                        1,500              1,500                

    รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อยรวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                      -                    -                    -                    -                             -                    -                       -                        -                       -                        -                        1,500              1,500                
รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรง
เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                      -                    -                    -                    (8,297,853)            -                    -                       -                        -                       -                        (8,297,853)        (419)                (8,298,272)        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
ก าไรหรือขาดทนุ -                      -                    -                    -                    3,588,375              -                    -                       -                        -                       -                        3,588,375         (333,660)        3,254,715         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                      -                    -                    -                                        (8,480) (172,904)       601,397           7,992                (143,757)         292,728            284,248            (20,034)           264,214            

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                      -                    -                    -                    3,579,895              (172,904)       601,397           7,992                (143,757)         292,728            3,872,623         (353,694)        3,518,929         
โอนไปส ารองตามกฎหมาย -                      -                    -                    771,160        (771,160)               -                    -                       -                        -                       -                        -                        -                      -                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2565 114,453,150 6,547,926 (9,316,748)    836,160 43,790,491 3,684,188 470,225 (11,299)             467,765 4,610,879 160,921,858 25,380,511 186,302,369

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกดั และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสดรวม (ไม่ได้ตรวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม

2565 2564

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรส าหรับงวด 3,254,715            11,117,200          

รายการปรับปรุง

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 555,577               1,015,934            
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,869,835            1,926,531            
กลบัรายการผลขาดทนุจากการปรับมูลค่าสินคา้ (216,176)              (22,815)                
(กลบัรายการ) ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ 23,369                 (5,547)                  
ค่าใชจ่้ายประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 68,068                 66,748                 
ผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน (16,697)                (16,020)                
ส่วนแบง่ก าไรของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (1,557,228)           (3,587,250)           
เงินปันผลรับ (4)                         (5)                         
ดอกเบ้ียรับ (25,283)                (34,246)                
ดอกเบ้ียจ่าย 531,631               384,596               
ผลขาดทนุ (ก าไร) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม และอ่ืนๆ (764,595)              353,528               

กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลง

ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนินงำน 3,723,212            11,198,654          

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้)

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (5,441,643)           (9,032,373)           
สินคา้คงเหลือ 450,797               (1,186,168)           
สินทรัพยอ่ื์น (584,693)              (232,080)              

สินทรัพย์ด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ - สุทธิ (5,575,539)           (10,450,621)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกดั และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสดรวม (ไม่ได้ตรวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม

หมายเหตุ 2565 2564

(พันบาท)

หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,191,385            1,261,348            
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (20,821)                (6,327)                  
หน้ีสินอ่ืน 2,274                   101,682               

หนีสิ้นด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ - สุทธิ 1,172,838            1,356,703            

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน (679,489)              2,104,736            

จ่ายภาษีเงินได้ (167,711)              (197,719)              

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน (847,200)              1,907,017            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 6 (89,637)                -                           
เงินสดรับจากการขายตราสารทนุและตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน 915,811               329,272               
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารทนุและตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน -                           (84,946)                
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13,547                 8,963                   
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (6,547,278)           (10,979,847)         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (114,276)              (779,132)              
เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กูย้มื (เงินให้กูย้มื) 4,561                   (37,304)                
รับเงินปันผล 1,214,213            24,810                 
รับดอกเบ้ีย 19,962                 21,629                 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (4,583,097)           (11,496,555)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกดั และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสดรวม (ไม่ได้ตรวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม

2565 2564
(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย
ท่ีไม่ไดมี้ผลท าให้สูญเสียการควบคุม 1,500                   -                           

เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อช าระ) เงินกู้ยมื
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 26,372,720          2,677,408            
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะสั้น (23,177,792)         (2,388,924)           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,510,000            7,649,433            
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะยาว (896,429)              (134,221)              
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (159,743)              (161,306)              

เงินกู้ยืมเพิ่มขึน้ - สุทธิ 3,648,756            7,642,390            

จ่ำยเงินปันผล

จ่ายเงินปันผลให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (67,254)                (97,129)                

รวมจ่ำยเงินปันผล (67,254)                (97,129)                

จ่ายดอกเบ้ียและตน้ทนุทางการเงินอ่ืน (997,847)              (580,450)              

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมจัดหำเงิน 2,585,155            6,964,811            

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดลดลง - สุทธิ (2,845,142)           (2,624,727)           

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 72,663                 269,448               

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 13,181,789          13,237,135          

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด 10,409,310          10,881,856          

ข้อมลูงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รำยกำรลงทุนและจัดหำเงิน ณ วนัส้ินงวด

เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพย์ 8,979,720            21,565,077          
เงินปันผลคา้งรับ 33,204                 66,155                 
เงินปันผลคา้งจ่าย 8,421,579            1,686,556            
เงินลงทนุคา้งจ่าย 20,396                 16,792                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   

1   ขอ้มูลทัว่ไป 
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3   การเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 
4   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5   ลูกหน้ีการคา้  
6   เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
7   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
8   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  
9   ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ 
10   ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน  
11   เงินปันผล 
12   เคร่ืองมือทางการเงิน 
13   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
14   เร่ืองอ่ืนๆ 
15   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีน าเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ โดยจัดท าเป็นภาษาไทย 
และภาษาองักฤษ และได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงตาม 
การมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด (“เอสซีจีซี”) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งขึ้นในประเทศไทย โดยมีท่ีอยู่ 
จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย 

 

บริษทัใหญ่คือ บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) บริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ประกอบธุรกิจดา้นเคมีภณัฑ ์รวมถึงผลิตภณัฑ ์บริการ และโซลูชนัท่ีเก่ียวเน่ือง 
โดยแบ่งออกเป็นสองสายธุรกิจหลัก คือ (1) สายธุรกิจโอเลฟินส์ ประเทศไทย (2) สายธุรกิจไวนิล และ  
(3) สายธุรกิจอ่ืนๆ 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินรวมประจ าปีและจัดท า
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชี โดยงบการเงินรวม
ระหวา่งกาลน้ีเน้นการใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีได้
น าเสนอไปแล้วในงบการเงินรวมประจ าปี ดังนั้นการอ่านงบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับ 
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

ในการจดัท างบการเงินรวมระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการท่ีอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
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กลุ่มบริษทัไดมี้การถือปฏิบติัตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน ส าหรับรายการท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง IBOR โดยปัจจุบนักลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการแกไ้ขหรือเตรียมการ
แกไ้ขเง่ือนไขสัญญา เพื่อตอบสนองต่อการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว รวมถึงในบางสัญญาไดด้ าเนินการแกไ้ข
เง่ือนไขเสร็จแลว้ 
 

(ข) การบริหารจัดการสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท  
 

กลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การบริหารสภาพคล่องแบบรวมศูนย์ของบริษัทใหญ่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน  
การบริหารดา้นสภาพคล่องและดา้นการเงินโดยรวม ทั้งน้ี ในปี  2564 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัใหญ่
เพื่อลงทุนในโครงการท่ีประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม ส่งผลให้ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 และ ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2564 หน้ีสินหมุนเวียนของกลุ่มบริษทัสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนจ านวน 41,109 ลา้นบาท และ 33,463 
ลา้นบาท ตามล าดบั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดด้ าเนินการเพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินและเพื่อให้เขา้ถึงแหล่ง
เงินทุนทางเลือก โดยเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2565 บริษทัไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยใ์ห้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ของบริษทัภายใตโ้ครงการหุ้นกู ้Medium-Term Note (MTN) 
โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 100,000 ลา้นบาท และบริษทัไดอ้อกหุ้นกูค้ร้ังแรกในวนัท่ี 1 เมษายน 2565 โดยมีมูลค่า 30,000 
ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัใหญ่ยงัคงให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่กลุ่มบริษทัภายใตก้ารบริหารสภาพคล่องแบบรวมศูนย์
เพื่อใหก้ลุ่มบริษทับรรลุความตอ้งการดา้นการเงิน 
 

(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเพื่อให้แสดงเป็นหลกัลา้นบาท 
ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

3 กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 
 

การจ าหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยทั้งหมด 
 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไดมี้การปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มของบริษทั โดยโอนกิจการทั้งหมด (รวมถึงทรัพยสิ์น
และหน้ีสิน แต่ไม่รวมถึงหุ้นสามญั) ของบริษทัยอ่ยสองแห่ง ไดแ้ก่ บริษทัเอสซีจี พลาสติกส์ จ ากดั และบริษทัเอสซีจี 
เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จ ากดั ใหแ้ก่บริษทัไทยโพลิเอททีลีน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
1 มีนาคม 2565 บริษทัไดข้ายหุ้นท่ีถืออยู่ทั้งหมดในบริษทัเอสซีจี พลาสติกส์ จ ากดั และบริษทัเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ 
เคมิคอลส์ จ ากดั ใหก้บับริษทัท่อธารา จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) โดยมีมูลค่า
รวม 974 ล้านบาท ซ่ึงเท่ากับมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของทั้งสองบริษทัในงบการเงินรวม ณ วนัท่ีขาย 
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4 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 
 

 

 2565  2564 
 (ล้านบาท) 
บริษัทใหญ่    
ค่าอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ 434  280 
ดอกเบ้ียจ่าย 411  319 
ค่าบริการและอ่ืนๆ 288  261 
    
บริษัทร่วม    
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 14,777  10,078 
ซ้ือ 4,383  3,006 
รายไดค้่าบริการและอ่ืนๆ 293  191 
รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการบริหารและอ่ืนๆ 69  66 
รายไดเ้งินปันผล 1,247  91 
    
บริษัทอ่ืน    
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 430  291 
ซ้ือ 27  16 
ค่าบริการ 68  54 
รายไดค้่าบริการและอ่ืนๆ 25  15 
ค่าบริการขนส่ง 125  136 
 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

 หมายเหตุ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2565  2564 

  (ล้านบาท) 
ลูกหนีก้ารค้า     
บริษทัร่วม  6,847  5,087 
บริษทัอ่ืน  157  170 

รวม 5 7,004  5,257 
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  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2565  2564 

  (ล้านบาท) 
ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน     
บริษทัใหญ่  70  75 
บริษทัร่วม  467  355 
บริษทัอ่ืน  8  15 

รวม  545  445 

     
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน     
บริษทัร่วม  7  7 

    
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ ลูกหนีร้ะยะยาว    
และเงินมัดจ าแสดงภายใต้ลูกหนีไ้ม่หมนุเวียนอ่ืน    

บริษทัใหญ่ 153  169 
บริษทัร่วม 56  57 
บริษทัอ่ืน 12  12 
รวม 221  238 

  

เจ้าหนีก้ารค้า    
บริษทัร่วม 1,994  1,502 
บริษทัอ่ืน 186  142 
รวม 2,180  1,644 

    
เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน    
บริษทัใหญ่ 8,899  486 
บริษทัร่วม 47  66 
บริษทัอ่ืน 87  87 
รวม 9,033  639 
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  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2565  2564 

  (ล้านบาท) 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน    
บริษทัใหญ่ 44,184  67,361 
บริษทัร่วม 80  80 
บริษทัอ่ืน 103  104 
รวม 44,367  67,545 

 
รายการเคล่ือนไหวระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส าหรับเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มีดงัน้ี 

   

 2565  2564 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 67,545  44,004 
เพิ่มขึ้น 67,398  43,869 
ลดลง (90,576)  (46,226) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 44,367  41,647 

 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564 
 (ล้านบาท) 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า    
ส่วนท่ีหมนุเวียนและไม่หมนุเวียน    
บริษทัใหญ่ 154  208 
บริษทัร่วม 5  6 
บริษทัอ่ืน 701  714 
รวม 860  928 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารส าคัญ 
 

 2565  2564 
 (ล้านบาท) 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม    
ผลประโยชน์ระยะสั้น 17  14 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7  2 
รวม 24  16 

 

5 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

 

 หมายเหตุ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2565  2564 
   (ล้านบาท) 
ลูกหน้ีการค้า     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 7,004  5,257 
กิจการอ่ืน  19,670  17,136 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 
 

 (89)  (86) 
สุทธ ิ  19,581  17,050 

    12 รวม  26,585  22,307 
 

ลูกหน้ีการค้า    
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน    
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 6,996  5,249 
เกินวนัครบก าหนดช าระ    

นอ้ยกวา่ 1 เดือน 1  4 
1 - 3 เดือน 7  3 
มากกวา่ 3 - 12 เดือน -  1 

   5, รวม 7,004  5,257 
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  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2565  2564 
   (ล้านบาท) 
กิจกำรอ่ืน    
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 18,889  16,190 
เกินวนัครบก าหนดช าระ    

นอ้ยกวา่ 1 เดือน 495  449 
1 - 3 เดือน 171  388 
มากกวา่ 3 - 12 เดือน 22  16 
มากกวา่ 12 เดือน 93  93 
 19,670  17,136 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (89)  (86) 
สุทธ ิ 19,581  17,050 

    รวม 26,585  22,307 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั คือ 15 - 90 วนั  
 

6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงบนัทึกโดย 
วิธีส่วนไดเ้สีย มีดงัน้ี 
 

  2565  2564 
  (ล้านบาท) 
ณ วันที่ 1 มกรำคม  70,473  50,523 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุน - วิธีส่วนไดเ้สีย  1,557  3,587 
ลงทุนเพิ่ม  90  - 
รายไดเ้งินปันผล     (1,247)  (91) 
อ่ืนๆ  (148)  831 
ณ วันที่ 31 มีนำคม  70,725  54,850 

     

ณ วันที่ 31 ธันวำคม    70,473 
  

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 บริษทัซ้ือหุ้นเพิ่มทุนใน A.J. Plast (Vietnam) Company Limited (“AJP (VN)”) เป็นจ านวนเงิน 
90 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้ท่ีร้อยละ 45 
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7 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 
กลุ่มบริษทัไดล้งทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น โดยท าให้ราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นใน
ระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เป็นจ านวนเงินประมาณ 4,962 ลา้นบาท (ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2564: 43,777 ล้านบาท) ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากโครงการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีในประเทศเวียดนาม 
 

8 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 
ในไตรมาส 1 ของปี 2565 บริษทัไดรั้บอนุมติัวงเงินกูย้ืมระยะสั้น (Revolving short-term loans) จากสถาบนัการเงิน
ในประเทศหลายแห่งรวม 40,500 ลา้นบาท โดยเป็นเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัและไม่มีหลกัประกนั
เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินงานและเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท ทั้ งน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษัทได ้
เบิกถอนเงินกูย้มืแลว้จ านวน 25,000 ลา้นบาท 
 
การเปลี่ยนแปลงของหน้ีสินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

 
 

 

เงินเบิกเกินบญัชี
และ 

เงินกูย้ืมระยะสั้น  
เงินกูย้ืม 
ระยะยาว 

 
หน้ีสินตาม 
สัญญาเช่า  รวม 

  (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  48,793  23,126  5,371  77,290 
การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสด
จากการจดัหาเงิน  288  7,515  (161)  7,642 

สัญญาเช่า  -  -  10  10 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง 
ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ  14  691  18  723 

การเปล่ียนแปลงของ 
รายการอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด  -  (665)  44  (621) 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564  49,095  30,667  5,282  85,044 
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เงินเบิกเกินบญัชี
และ 

เงินกูย้ืมระยะสั้น  
เงินกูย้ืม 
ระยะยาว 

 
หน้ีสินตาม 
สัญญาเช่า  รวม 

  (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  74,000  61,359  5,296  140,655 
การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสด
จากการจดัหาเงิน  3,195  614  (160)  3,649 

สัญญาเช่า  -  -  759  759 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง 
ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ  -  (173)  28  (145) 

การเปล่ียนแปลงของ 
รายการอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด  -  139  -  139 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565  77,195  61,939  5,923  145,057 
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9 ข้อมูลตำมส่วนงำนธุรกิจ 
 

กลุ่มบริษทัน าเสนอขอ้มูลตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจาก
ระบบการบริหารการจดัการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑ์ในการก าหนด
ส่วนงาน 
 
สินทรัพย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัส่วนงานหรือท่ีสามารถ
ปันส่วนใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 
ส่วนงานธุรกิจ 
 
กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 
สายธุรกิจโอเลฟินส์ ประเทศไทย ผลิตและจ าหน่ายโอเลฟินส์ โพลิโอเลฟินส์ สินคา้เคมีภณัฑอ่ื์นๆ และผลิตภณัฑ์

ปลายน ้ าท่ีเก่ียวเน่ือง เช่น เม็ดพลาสติกคอมพาวนด์ ฟิล์มส าหรับบรรจุภณัฑ์  
เป็นตน้ 

  
 สายธุรกิจไวนิล ผลิตและจ าหน่ายเม็ดพลาสติกโพลิไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี)  สินคา้เคมีภณัฑ์อ่ืนๆ 

และผลิตภณัฑ์ปลายน ้าท่ีเก่ียวเน่ือง เช่น เม็ดพลาสติกพีวีซีคอมพาวนด์ ท่อและ
ขอ้ต่อพีวีซี เป็นตน้ และอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีใชส้ าหรับประตูหนา้ต่างและรางน ้าฝน 

  

 สายธุรกิจอ่ืนๆ สายธุรกิจโอเลฟินส์ในต่างประเทศ กิจการการลงทุน ธุรกิจซ้ือมาขายไป ธุรกิจ
บริการและโซลูชัน่ ธุรกิจรีไซเคิล และธุรกิจเทคโนโลยี 

 
ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ ใชส้ าหรับการประเมินผลการด าเนินงานและจดัสรรทรัพยากรส าหรับผูบ้ริหาร กลุ่มบริษทั
ประเมินความสามารถในการด าเนินงานตาม EBITDA  
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 ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

 
สินทรัพยร์วม รายไดจ้ากการขาย 

ก าไร (ขาดทุน)  
ส าหรับงวด (1) 

ค่าเส่ือมราคาและ 
 ค่าตดัจ าหน่าย 
 31 มี.ค. 31 ธ.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 
 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
 (ล้านบาท) 
งบการเงินรวมเอสซีจีซี 383,045 377,174 69,162 51,607 3,588 8,107 1,870 1,927 
ส่วนงานธุรกิจ         
สายธุรกิจโอเลฟินส์ ประเทศไทย 165,796 163,374 55,235 40,381 3,018 7,054 1,281 1,374 
สายธุรกิจไวนิล 32,861 33,085 14,373 11,419 782 852 497 467 
ส่วนงานอ่ืน 240,348 237,048 3,021 2,076 (283) (94) 92 86 

 
(1)  หมายถึง ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 
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ผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจ 
 

 สายธุรกิจโอเลฟินส์      รายการตดับญัชีระหว่าง  งบการเงินรวม 
 ประเทศไทย  สายธุรกิจไวนิล  ส่วนงานอื่น  ส่วนงาน  เอสซีจีซี 
 31 มี.ค.  31 ธ.ค.  31 มี.ค.  31 ธ.ค.  31 มี.ค.  31 ธ.ค.  31 มี.ค.  31 ธ.ค.  31 มี.ค.  31 ธ.ค. 
 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 
 สินทรัพยห์มุนเวียน  57,396  54,598  16,848   16,741  67,068  67,786  (55,620)  (55,642)  85,692  83,483 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม  34,488  34,150  490  492  35,747  35,831  -  -  70,725  70,473 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  71,037  71,598  11,634   11,929  131,579  127,985  (911)  (946)  213,339  210,566 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น  2,875  3,028  3,889   3,923  5,954  5,446  571  255  13,289  12,652 
 รวมสินทรัพย์  165,796  163,374  32,861  33,085  240,348  237,048  (55,960)  (56,333)  383,045  377,174 

                    
 เงินกูยื้มระยะส้ัน  43,958  44,209  5,457  4,833  71,662  69,976  (40,515)  (41,910)  80,562  77,108 
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  23,313  20,192  9,471  10,146  29,073  23,587  (15,618)  (14,087)  46,239  39,838 
 เงินกูย้ืมระยะยาว  13,934  13,583  2,302  2,351  48,545  47,911  (285)  (298)  64,496  63,547 
 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  1,366  1,377  975  967  3,099  3,244  6  11  5,446  5,599 
 รวมหน้ีสิน  82,571  79,361  18,205  18,297  152,379  144,718  (56,412)  (56,284)  196,743  186,092 
 ส่วนของผูถื้อหุ้น  83,225  84,013  14,656  14,788  87,969  92,330  452  (49)  186,302  191,082 
 รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  165,796  163,374  32,861  33,085  240,348  237,048  (55,960)  (56,333)  383,045  377,174 
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 สายธุรกิจโอเลฟินส์      รายการตดับญัชีระหว่าง  งบการเงินรวม 
 ประเทศไทย  สายธุรกิจไวนิล  ส่วนงานอื่น  ส่วนงาน  เอสซีจีซี 
 1 ม.ค. - 31 มี.ค.  1 ม.ค. - 31 มี.ค.  1 ม.ค. - 31 มี.ค.  1 ม.ค. - 31 มี.ค.  1 ม.ค. - 31 มี.ค. 
 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (ล้านบาท) 

ข้อมูลจากงบก าไรขาดทุน  
 รายไดจ้ากการขาย                     
      ลูกคา้ภายนอก  52,984     39,146    14,373     11,419   1,805        1,042   -                -       69,162    51,607  
      ระหว่างส่วนงาน  2,251        1,235               -                    -      1,216       1,034     (3,467)   (2,269)              -                 -    
 รวมรำยได้จำกกำรขำย  55,235    40,381     14,373       11,419       3,021       2,076      (3,467)      (2,269)    69,162     51,607  

                    
การจ าแนกรายได้                    
ผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าเพ่ิมสูง 17,472   13,319   6,647   5,272   794   529   (528)  (399)  24,385   18,721  
ผลิตภณัฑพ้ื์นฐาน 37,763   27,062   7,726  6,147  2,227   1,547   (2,939)  (1,870)  44,777   32,886  
รวมรำยได้จำกกำรขำย 55,235   40,381   14,373   11,419   3,021   2,076   (3,467)  (2,269)  69,162   51,607  

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    



บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 สายธุรกิจโอเลฟินส์      รายการตดับญัชีระหว่าง  งบการเงินรวม 
 ประเทศไทย  สายธุรกิจไวนิล  ส่วนงานอื่น  ส่วนงาน  เอสซีจีซี 
 1 ม.ค. - 31 มี.ค.  1 ม.ค. - 31 มี.ค.  1 ม.ค. - 31 มี.ค.  1 ม.ค. - 31 มี.ค.  1 ม.ค. - 31 มี.ค. 
 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (ล้านบาท) 
 ตน้ทุนขาย      (51,645)       (31,169)    (12,365)         (8,487)         (2,661)         (1,823)          3,671       2,401        (63,000)       (39,078) 
 ก าไรขั้นตน้          3,590            9,212           2,008           2,932         360           253           204           132          6,162     12,529  
 รายไดอ้ื่น        241            58           154     75        1,412          536      (508)        (465)       1,299      204  
 ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้าย          3,831            9,270       2,162          3,007       1,772      789       (304)         (333)    7,461   12,733  
 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน  (2,626)   (1,991)    (970)  (971)  (1,367)   (1,421)        287     581        (4,676)        (3,802) 
 ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุน
ทางการเงินและภาษีเงินได ้ 1,205   7,279         1,192           2,036      405         (632)             (17)  

            
248          2,785            8,931  

 ตน้ทุนทางการเงิน          (86)              (58)          (89)              (51)    (445)     (323)      88               47          (532)           (385) 
 ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้     1,119            7,221           1,103           1,985          (40)       (955)     71         295            2,253            8,546  
 รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้       (205)          (693)        (205)            (341)      (146)            18          -                 -          (556)    (1,016) 
 ก าไร (ขาดทุน) หลงัภาษีเงินได ้         914            6,528           898        1,644        (186)            (937)  71   295       1,697   7,530  
ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมตาม
วิธีส่วนไดเ้สีย         1,624            2,713            28       28         (95)              846          -      -       1,557       3,587  

 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด      2,538          9,241        926    1,672   (281)         (91)       71   295   3,254   11,117  
 
 
 
 
 
 

 



บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 สายธุรกิจโอเลฟินส์      รายการตดับญัชีระหว่าง  งบการเงินรวม 
 ประเทศไทย  สายธุรกิจไวนิล  ส่วนงานอื่น  ส่วนงาน  เอสซีจีซี 
 1 ม.ค. - 31 มี.ค.  1 ม.ค. - 31 มี.ค.  1 ม.ค. - 31 มี.ค.  1 ม.ค. - 31 มี.ค.  1 ม.ค. - 31 มี.ค. 
 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (ล้านบาท) 
 การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)                     
   ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่   3,018   7,054   782     852        (283)        (94)        71      295   3,588   8,107  
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 

 ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  
          
(480)      2,187       144         820           2            3       -     -  

      
(334)  3,010  

   2,538    9,241       926   1,672      (281)       (91)         71       295      3,254    11,117  

                    
 เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม    1,214          -        29         66             4          25   -  -  1,247  91 

 ดอกเบ้ียรับ             1             4             24    30         -        -  -  -  25  34 

 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย   1,281      1,374         497          467       92     86   -  -  1,870  1,927 

                     
รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินอื่น                    
  - ขาดทุนจากการปรับมูลค่า                     
     สินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ)     (179)           (17)          (37)            (6)  -  -  -  -  (216)  (23) 
  - ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า                     
     ของสินทรัพย ์(กลบัรายการ)       3       -              (2)         (5)  -  -  -  -  1  (5) 



บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 

บริษทัไม่มีตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามญัปรับลด ดงันั้นจึงไม่มีการน าเสนอก าไรต่อหุ้นปรับลด ก าไรต่อหุ้นขั้น
พื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ค านวณจากก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั
บริษทัใหญ่ และจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวด โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 

 

  2565  2564 
  (ล้านบาท / ล้านหุ้น) 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม     
ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญับริษทัใหญ่  3,588  8,107 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายแลว้  1,145  323 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท)  3.14  25.12 
 

11 เงินปันผล 
 

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล อตัราต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
2565      
เงินปันผลประจ าปี 2564 30 มีนาคม 2565 25 เมษายน 2565 7.25  8,298 
รวม   7.25  8,298 
      

2564      
เงินปันผลประจ าปี 2563 28 เมษายน 2564 20 พฤษภาคม 2564   18.00  5,810 
เงินปันผลระหวา่งกาล ปี 2564 29 กรกฎาคม 2564 25 สิงหาคม 2564 232.50  80,031 
รวม   250.50  85,841 

 
 
 
 

 



บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
 
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล
มูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่า
ตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 
 
 

มลูค่ายติุธรรม

ผ่านก าไร
หรือขาดทุน

มลูค่ายติุธรรม

ผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน

ราคาทุน

ตดัจ าหน่าย รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                             -                                10,409               10,409               
เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น
      เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                             -                                6,432                 6,432                 
ลูกหน้ีการคา้ -                             -                                26,585               26,585               
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น -                             -                                7                         7                         
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 1,102                    470                           -                          1,572                 -                   1,572          -                   1,572               
เงินลงทุนในตราสารทุน -                             803                           -                          803                    700              -                   103              803                   
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 1,102                    1,273                       43,433               45,808               

หนีสิ้นทางการเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
   ระยะสั้น -                             -                                77,195               77,195               
เจา้หน้ีการคา้ -                             -                                22,739               22,739               
เงินปันผลคา้งจ่าย -                             -                                8,422                 8,422                 
เงินค่าหุน้ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 12                          -                                -                          12                       -                   -                   12                12                     
เงินกูย้ืมระยะยาว -                             -                                61,939               61,939               
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                             -                                5,923                 5,923                 
หน้ีสินอนุพนัธ์ 72                          -                                -                          72                       -                   72                -                   72                     
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 84                          -                                176,218            176,302            

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม

(ล้านบาท)



บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
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มูลค่ายติุธรรม
ผ่านก าไร
หรือขาดทุน

มูลค่ายติุธรรม
ผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน

ราคาทุน
ตดัจ าหน่าย รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                    -                          13,182           13,182           
เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น
      เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                    -                          7,381             7,381             
ลูกหน้ีการคา้ -                    -                          22,307           22,307           
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น -                    -                          7                    7                    
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 260                -                          -                    260                -               260           -               260           
เงินลงทุนในตราสารทุน -                    815                     -                    815                706           -               109           815           
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 260                815                     42,877           43,952           

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื
   ระยะสั้น -                    -                          74,000           74,000           
เจา้หน้ีการคา้ -                    -                          21,328           21,328           
เงินค่าหุ้นท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย 12                  -                          -                    12                  -               -               12             12             
เงินกูย้มืระยะยาว -                    -                          61,359           61,359           
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                    -                          5,296             5,296             
หน้ีสินอนุพนัธ์ 65                  131                     -                    196                -               196           -               196           
รวมหนีสิ้นทางการเงิน 77                  131                     161,983         162,191         

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

(ล้านบาท)



บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า 
ดงัต่อไปน้ี 

 

- สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอนุพนัธ์ ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาป้องกนัความเส่ียง
ดา้นราคา อา้งอิงการปรับมูลค่าของสัญญาท่ีกลุ่มบริษทัท าไวก้บัธนาคารตั้งแต่เร่ิมตน้ดว้ยราคาตลาด ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบันมากขึ้นและสัญญาแลกเปล่ียน 
อตัราดอกเบ้ียค านวณมูลค่ายุติธรรมจากผลต่างของมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตโดยอา้งอิงจาก
เส้นอตัราผลตอบแทน (yield curve) ของอตัราดอกเบ้ียตามสัญญา และอตัราดอกเบ้ียท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นท่ีสังเกตได้
จากตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนั  
 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 3 ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า 
ดงัต่อไปน้ี 
 

- เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยู่ในความตอ้งการของตลาดใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า เช่น มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ท่ีรายงานล่าสุดปรับปรุงดว้ยปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากตราสารทุนดงักล่าวไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
และไม่มีธุรกรรมหรือรายการท่ีเป็นอิสระอ่ืนท่ีเป็นปัจจุบนัและสังเกตได ้

 

- เงินค่าหุ้นท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซ่ึงมีขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
สังเกตไดท่ี้มีนยัส าคญั เช่น กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย และอตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียง 

 

13 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564 
 (ล้านบาท) 
(ก) หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารแก่หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 

และเอกชน 1,375  961 
(ข) เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเปิดแลว้แต่ยงัไม่เขา้เง่ือนไขการเป็นหน้ีสิน 269  1,050 
(ค) ภาระผกูพนั    

- ตามสัญญาซ้ือวตัถุดิบ 44,982  52,264 
- ตามสัญญาเช่าและบริการ 2,406  1,586 
- ตามสัญญาซ้ือท่ีดิน ก่อสร้าง ติดตั้งเคร่ืองจกัร และอ่ืนๆ 11,773  12,362 



บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ภาระผกูพนัตามสัญญาก่อสร้างและติดตั้งเคร่ืองจกัรน้ีไดร้วมถึงการออกแบบวิศวกรรม การจดัหาเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ การก่อสร้างโรงงานของโรงงานปิโตรเคมีในประเทศเวียดนาม มูลค่าตามสัญญาประมาณ  
119 ลา้นดอลลาร์สหรัฐและ 2,688 พนัลา้นดองเวียดนาม รวมเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 7,868 ลา้นบาท 
 

(ง) ในระหว่างปี 2561 และปี 2564 บริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือวตัถุดิบและสาธารณูปโภคกบับริษทัทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ อายุสัญญาแต่ละฉบบัอยู่ระหว่าง 10 - 15 ปี โดยท่ีทั้งสองฝ่ายมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้ง 
ซ้ือขายและส่งมอบวตัถุดิบและสาธารณูปโภคตามราคา ปริมาณ และเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 

 
14 เร่ืองอ่ืนๆ 

 
เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อ
ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering (“IPO”)) และการน าหุ้นสามญัของบริษทัเขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยก าหนดสัดส่วนจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีจะเสนอขายต่อ
ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก เป็นจ านวนไม่เกินร้อยละ 25.2 ของทุนท่ีช าระแลว้ของบริษทัภายหลงัการเพิ่มทุนและ
การออกและเสนอขายหุ้น IPO ทั้งน้ี เร่ืองดงักล่าวขึ้นอยู่กบัการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัใหญ่ 
ซ่ึงไดอ้นุมติัแลว้เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2565 

 
เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2565 บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงรายการต่อกระทรวงพาณิชยด์งัน้ี 
-  การแปรสภาพบริษทัเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด    
พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  
-  การแกไ้ขช่ือบริษทัเป็น บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั (มหาชน) 
โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นไปตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2565 
 
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 บริษทัไดย้ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนังสือช้ีชวนเพื่อ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นคร้ังแรกต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยบริษทัจะออกและเสนอขายหุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 3,854,685,000 หุ้น 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
 
 
 
 

 



บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกดั และบริษัทย่อย 
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15 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

(ก) เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2565 บริษัทได้ออกหุ้นกู้คร้ังท่ี 1/2565 จ านวน 30,000 ล้านบาท ท่ีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี 
ร้อยละ 2.75 ต่อปี อาย ุ4 ปี 

 
(ข) เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2565 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้เข้าซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ใน Sirplaste-Sociedade 

Industrial de Recuperados de Plastico, S.A. (“Sirplaste”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจดา้นพลาสติกรีไซเคิล
รายใหญ่ท่ีสุดในประเทศโปรตุเกส โดยไดช้ าระค่าหุน้จ านวนเงิน 23.7 ลา้นยโูรหรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ  
900 ลา้นบาท ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา 
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