
บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัทีJ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ  ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงนิรวมระหวา่งกาลของบรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย และขอ้มลู
ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ซึPงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม
และงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัทีP 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็
เฉพาะกจิการสาํหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิ\นสุดวนัเดยีวกนั และงบแสดงการเปลีPยนแปลงสว่นของเจา้ของรวมและงบแสดง
การเปลีPยนแปลงสว่นของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบังวดเกา้เดอืน
สิ\นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึPงผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทํา
และนําเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลนี\ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัทีP 34 เรืPอง การรายงาน
ทางการเงนิระหวา่งกาล สว่นขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีPยวกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ
ระหวา่งกาลดงักลา่วจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัช ี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิกีารสอบถามบุคลากรซึPงส่วนใหญ่ 
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอืPน การสอบทานนี\มขีอบเขตจํากดักว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชืPอมั Pนว่าจะพบเรืPองทีPมนีัยสําคญัทั \งหมดซึPงอาจจะ 
พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั \นขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีPสอบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิPงทีPเป็นเหตุใหเ้ชืPอว่าขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึ\น
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัทีP 34 เรืPอง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
กฤษณ์  ชชัวาลวงศ ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทีP 5016  
กรงุเทพมหานคร 
11 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 
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บรษัิท อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท ีB 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)
31 ธันวาคม  31 มนีาคม 31 ธันวาคม  31 มนีาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
สนิทรัพย ์

สนิทรัพยห์มุนเวยีน
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 807,122,182                    1,299,250,630          281,562,989                    590,217,980             

เงนิลงทนุระยะส ั Kน 250,000,000                    200,000,000             250,000,000                    200,000,000             

ลกูหนีKการคา้และลกูหนีKอ ืBน (สทุธ)ิ 8 1,956,640,723                  1,716,208,619          15,415,213                      17,521,979              

เงนิใหกู้ย้มืระยะส ั Kนแก่บรษัิทท ีBเก ีBยวขอ้งกัน28 ค) -                                -                        1,834,900,000                  1,978,500,000          

สนิคา้คงเหลอื (สทุธ)ิ 9 3,152,630,506                  2,560,784,895          -                                -                        

ภาษีมูลคา่เพ ิBม 47,653,973                      28,885,535              -                                -                        

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอ ืBน 6,527,144                        15,154,061              -                                -                        

รวมสนิทรัพยห์มุนเวยีน 6,220,574,528                  5,820,283,740          2,381,878,202                  2,786,239,959          

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
เงนิฝากธนาคารท ีBตดิภาระคํKาประกัน 10 253,869,120                    255,847,120             1,500,000                        1,500,000                

เงนิลงทนุในบรษัิทร่วม 11 2,448,635,822                  2,347,134,714          221,000,000                    221,000,000             

เงนิลงทนุในบรษัิทย่อย 12 -                                -                        3,764,229,749                  3,764,229,749          

เงนิลงทนุในการร่วมคา้ 13 194,069,965                    50,913,671              -                                -                        

เงนิลงทนุในตราสารทนุซ ึBงวดัมูลคา่ดว้ย
มูลคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ ืBน 7,231,800                        4,622,000                -                                -                        

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษัิทท ีBเก ีBยวขอ้งกัน 28 ง) 41,668,872                      39,070,246              900,000,000                    915,586,750             

อสงัหารมิทรัพยเ์พ ืBอการลงทนุ (สทุธ)ิ 14 -                                -                        337,159,892                    349,342,547             

ท ีBดนิ อาคารและอุปกรณ ์(สทุธ)ิ 15 5,593,470,112                  5,652,118,013          49,490,653                      51,843,512              

เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่สนิทรัพย ์ 177,587,968                    145,016,762             -                                -                        

สนิทรัพยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ 16 616,970,303                    611,389,359             7,041,257                        7,681,372                

สนิทรัพยไ์ม่มตีวัตน (สทุธ)ิ 17 224,080,553                    216,684,190             543,117                          642,155                  

คา่ความนยิม 18 66,117,963                      54,064,887              -                                -                        

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 19 217,781,726                    194,171,887             8,498,850                        6,586,189                

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ ืBน 72,949,552                      13,457,385              6,101,727                        5,574,128                

รวมสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 9,914,433,756                  9,584,490,234          5,295,565,245                  5,323,986,402          

รวมสนิทรัพย ์ 16,135,008,284                15,404,773,974         7,677,443,447                  8,110,226,361          

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลในหนา้ 16 ถงึ 45 เป็นสว่นหนึBงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนีK

ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บรษัิท อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท ีB 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)
31 ธันวาคม  31 มนีาคม 31 ธันวาคม  31 มนีาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีKสนิและสว่นของเจา้ของ

หนีKสนิหมุนเวยีน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะส ั Kน
จากสถาบนัการเงนิ 20 1,089,431,547                  875,663,791             -                                -                        

เจา้หนีKการคา้และเจา้หนีKอ ืBน 21 1,411,173,579                  1,331,817,497          22,395,262                      15,268,129              

สว่นท ีBถงึกําหนดชาํระภายในหนึBงปีของ
- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 22 67,210,034                      56,115,233              -                                -                        

- หนีKสนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ 23 93,109,922                      123,695,986             7,115,044                        6,955,094                

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 29,573,570                      21,375,293              -                                3,256,124                

ภาษีมูลคา่เพ ิBม 10,086,279                      14,219,496              315,668                          429,428                  

หนีKสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 955,886                          1,653,093                -                                -                        

หนีKสนิหมุนเวยีนอ ืBน 26,895,739                      64,159,563              12,709,104                      580,286                  

รวมหนีKสนิหมุนเวยีน 2,728,436,556                  2,488,699,952          42,535,078                      26,489,061              

หนีKสนิไม่หมุนเวยีน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 22 228,845,604                    237,300,136             -                                -                        

หนีKสนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ 23 542,482,626                    518,788,326             58,530,014                      63,879,767              

หุน้กู ้(สทุธ)ิ 24 799,249,320                    798,717,778             799,249,320                    798,717,778             

หนีKสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 19 68,386,393                      73,439,030              -                                -                        

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นักงาน 25 264,217,900                    247,395,807             28,195,091                      26,309,765              

รวมหนีKสนิไม่หมุนเวยีน 1,903,181,843                  1,875,641,077          885,974,425                    888,907,310             

รวมหนีKสนิ 4,631,618,399                  4,364,341,029          928,509,503                    915,396,371             

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลในหนา้ 16 ถงึ 45 เป็นสว่นหนึBงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนีK

ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บรษัิท อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท ีB 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)
31 ธันวาคม  31 มนีาคม 31 ธันวาคม  31 มนีาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564

บาท บาท บาท บาท

หนีKสนิและสว่นของเจา้ของ (ตอ่)

สว่นของเจา้ของ

ทนุเรอืนหุน้
   ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามัญ 2,800,000,000 หุน้ 
   มูลคา่ท ีBตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 2,800,000,000                  2,800,000,000          2,800,000,000                  2,800,000,000          

   ทนุจดทะเบยีนท ีBออกและชาํระแลว้เตม็มูลคา่
หุน้สามัญ 2,800,000,000 หุน้ 
มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 2,800,000,000                  2,800,000,000          2,800,000,000                  2,800,000,000          

สว่นเกนิมูลคา่หุน้สามัญ 3,274,182,000                  3,274,182,000          3,274,182,000                  3,274,182,000          

กําไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 280,000,000                    280,000,000             280,000,000                    280,000,000             

   ยังไม่ไดจ้ดัสรร 4,520,339,972                  4,183,324,206          397,928,095                    843,824,141             

การวดัมูลคา่ใหม่ของภาระผกูพนั
ผลประโยชนพ์นักงาน (13,702,285)                     (13,702,285)             (3,176,151)                       (3,176,151)               

สว่นเกนิทนุจากการรวมธุรกจิภายใต ้
การควบคมุเดยีวกัน 701,719,893                    701,719,893             -                                -                        

การเปล ีBยนแปลงของสว่นไดเ้สยีในบรษัิทย่อย (6,197,998)                       (6,197,998)               -                                -                        

องคป์ระกอบอ ืBนของสว่นของเจา้ของ (77,906,997)                     (200,043,130)            -                                -                        

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 11,478,434,585                11,019,282,686         6,748,933,944                  7,194,829,990          

สว่นไดเ้สยีท ีBไม่มอีํานาจควบคมุ 24,955,300                      21,150,259              -                                -                        

รวมสว่นของเจา้ของ 11,503,389,885                11,040,432,945         6,748,933,944                  7,194,829,990          

รวมหนีKสนิและสว่นของเจา้ของ 16,135,008,284                15,404,773,974         7,677,443,447                  8,110,226,361          

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลในหนา้ 16 ถงึ 45 เป็นสว่นหนึBงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนีK

ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ



4

บรษัิท อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
สาํหรับงวดสามเดอืนส ิKนสดุวนัท ีB 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ยังไม่ไดต้รวจสอบ)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

รายได ้

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 2,944,500,790                  2,593,125,609                  -                                -                                

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 6,940,971                        2,233,881                        28,467,720                      28,127,479                      

ตน้ทนุสนิคา้ท ีBขาย (2,020,491,639)                 (1,731,544,416)                 -                                -                                

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (3,234,433)                       (1,541,125)                       (19,825,294)                     (18,996,915)                     

กําไรข ั Kนตน้ 927,715,689                    862,273,949                    8,642,426                        9,130,564                        

ขาดทนุสทุธจิากอัตราแลกเปล ีBยน (5,885,509)                       (23,689,193)                     (532)                               (1,467,235)                       

รายไดเ้งนิปันผลรับจากบรษัิทท ีBเก ีBยวขอ้งกัน -                                -                                28,800,000                      -                                

รายไดอ้ ืBน 14,646,792                      65,063,494                      20,852,822                      21,434,698                      

กําไรก่อนคา่ใชจ้า่ย 936,476,972                    903,648,250                    58,294,716                      29,098,027                      

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (308,306,700)                   (229,874,873)                   -                                -                                

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (324,985,257)                   (256,084,603)                   (11,225,649)                     (11,333,323)                     

ผลขาดทนุดา้นเครดติท ีBคาดวา่จะเกดิข ึKน 38,775,862                      (5,105,849)                       -                                -                                

ขาดทนุอ ืBน (1,061,566)                       (2,503,557)                       -                                -                                

ตน้ทนุทางการเงนิ (12,056,577)                     (6,473,287)                       (5,121,863)                       (5,178,007)                       

สว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทนุ
ในบรษัิทร่วมและการร่วมคา้ 83,677,498                      40,758,594                      -                                -                                

กําไรก่อนภาษีเงนิได ้ 412,520,232                    444,364,675                    41,947,204                      12,586,697                      

ภาษีเงนิได ้ (10,516,618)                     (10,970,683)                     179,292                          337,240                          

กําไรสทุธสิาํหรับงวด 402,003,614                    433,393,992                    42,126,496                      12,923,937                      

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลในหนา้ 16 ถงึ 45 เป็นสว่นหนึBงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนีK

ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ



5

บรษัิท อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
สาํหรับงวดสามเดอืนส ิKนสดุวนัท ีB 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ยังไม่ไดต้รวจสอบ)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ ืBน
รายการท ีBจะจดัประเภทรายการใหม่
ไปยังกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั
- ผลตา่งของอัตราแลกเปล ีBยนจากการ
  แปลงคา่งบการเงนิ (20,802,279)                     (35,719,037)                     -                                -                                

- สว่นแบง่กําไรเบด็เสร็จอ ืBนของ
    บรษัิทร่วมและการร่วมคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี 14,002,674                      3,373,032                        -                                -                                

กําไรเบด็เสร็จอ ืBนสาํหรับงวด 
- สทุธจิากภาษี (6,799,605)                       (32,346,005)                     -                                -                                

กําไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 395,204,009                    401,047,987                    42,126,496                      12,923,937                      

การแบง่ปันกําไร

สว่นท ีBเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 400,207,521                    431,193,073                    42,126,496                      12,923,937                      

สว่นท ีBเป็นของสว่นไดเ้สยีท ีBไม่มอีํานาจควบคมุ 1,796,093                        2,200,919                        -                                -                                

402,003,614                    433,393,992                    42,126,496                      12,923,937                      

การแบง่ปันกําไรเบด็เสร็จรวม

สว่นท ีBเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 393,557,476                    399,049,534                    42,126,496                      12,923,937                      

สว่นท ีBเป็นของสว่นไดเ้สยีท ีBไม่มอีํานาจควบคมุ 1,646,533                        1,998,453                        -                                -                                

395,204,009                    401,047,987                    42,126,496                      12,923,937                      

กําไรตอ่หุน้สว่นท ีBเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของ
ของบรษัิทใหญ่

กําไรตอ่หุน้ข ั Kนพ ืKนฐาน (บาท) 0.143                             0.154                             0.015                             0.005                             

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลในหนา้ 16 ถงึ 45 เป็นสว่นหนึBงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนีK

ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ



6

บรษัิท อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
สาํหรับงวดเกา้เดอืนส ิKนสดุวนัท ีB 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ยังไม่ไดต้รวจสอบ)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได ้

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 8,858,786,959       6,874,873,365                  -                                -                                   

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 17,745,248           8,365,901                        85,382,126                      84,453,494                         

ตน้ทนุสนิคา้ท ีBขาย (6,059,513,340)      (4,745,039,304)                 -                                -                                   

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (8,425,196)            (5,612,617)                       (58,966,273)                     (56,653,559)                        

กําไรข ั Kนตน้ 2,808,593,671       2,132,587,345                  26,415,853                      27,799,935                         

กําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากอัตราแลกเปล ีBยน 59,978,331           (10,525,500)                     455,760                          (2,492,490)                          

รายไดเ้งนิปันผลรับจากบรษัิทท ีBเก ีBยวขอ้งกัน -                     -                                446,149,945                    278,849,939                       

รายไดอ้ ืBน 49,736,001           142,927,536                    61,049,558                      64,520,038                         

กําไรก่อนคา่ใชจ้า่ย 2,918,308,003       2,264,989,381                  534,071,116                    368,677,422                       

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (885,645,224)         (642,325,492)                   -                                -                                   

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (873,004,562)         (758,202,760)                   (37,059,770)                     (34,390,293)                        

ผลขาดทนุดา้นเครดติท ีBคาดวา่จะเกดิข ึKน 25,623,790           (23,424,923)                     -                                -                                   

ขาดทนุอ ืBน (175,192)              (8,410,803)                       -                                (12,182)                              

ตน้ทนุทางการเงนิ (60,768,381)          (41,299,661)                     (15,352,156)                     (15,514,887)                        

สว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทนุ
ในบรษัิทร่วมและการร่วมคา้ 11, 13 191,227,052          41,244,958                      -                                -                                   

กําไรก่อนภาษีเงนิได ้ 1,315,565,486       832,570,700                    481,659,190                    318,760,060                       

ภาษีเงนิได ้ 27 (51,358,396)          (16,913,694)                     (3,628,915)                       (3,132,189)                          

กําไรสทุธสิาํหรับงวด 1,264,207,090       815,657,006                    478,030,275                    315,627,871                       

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลในหนา้ 16 ถงึ 45 เป็นสว่นหนึBงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนีK

ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บรษัิท อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
สาํหรับงวดเกา้เดอืนส ิKนสดุวนัท ีB 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ยังไม่ไดต้รวจสอบ)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ ืBน
รายการท ีBจะจดัประเภทรายการใหม่
ไปยังกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั
- ผลตา่งของอัตราแลกเปล ีBยนจากการ
  แปลงคา่งบการเงนิ 65,138,051           (40,058,758)                     -                                -                                   

- สว่นแบง่กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ ืBนของ
    บรษัิทร่วมและการร่วมคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี11, 13 57,538,120           (7,904,048)                       -                                -                                   

กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ ืBนสาํหรับงวด 
- สทุธจิากภาษี 122,676,171          (47,962,806)                     -                                -                                   

กําไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 1,386,883,261       767,694,200                    478,030,275                    315,627,871                       

การแบง่ปันกําไร

สว่นท ีBเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 1,260,942,087       815,158,015                    478,030,275                    315,627,871                       

สว่นท ีBเป็นของสว่นไดเ้สยีท ีBไม่มอีํานาจควบคมุ 3,265,003             498,991                          -                                -                                   

1,264,207,090       815,657,006                    478,030,275                    315,627,871                       

การแบง่ปันกําไรเบด็เสร็จรวม

สว่นท ีBเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 1,383,078,220       767,360,976                    478,030,275                    315,627,871                       

สว่นท ีBเป็นของสว่นไดเ้สยีท ีBไม่มอีํานาจควบคมุ 3,805,041             333,224                          -                                -                                   

1,386,883,261       767,694,200                    478,030,275                    315,627,871                       

กําไรตอ่หุน้สว่นท ีBเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของ
ของบรษัิทใหญ่

กําไรตอ่หุน้ข ั Kนพ ืKนฐาน (บาท) 0.450                   0.291                             0.171                             0.113                                

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลในหนา้ 16 ถงึ 45 เป็นสว่นหนึBงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนีK

ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บรษัิท อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล ีBยนแปลงสว่นของเจา้ของ 
สาํหรับงวดเกา้เดอืนส ิKนสดุวนัท ีB 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ส่วนเกินทุน ส่วนแบง่

จากการรวม กําไร(ขาดทุน) รวม

ทุนจดทะเบยีน จัดสรรแลว้ การวัดมูลค่าใหม่ ธรุกิจภายใตก้ารเปลีBยนแปลง ผลต่างจาก เบด็เสร็จอืBนองค์ประกอบอืBน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีBออกและชาํระ ส่วนเกินมูลค่า - ทุนสํารอง ของภาระผูกพัน การควบคุม ของส่วนไดเ้สีย การแปลงค่า ของบริษัทร่วม ของส่วนของ เจา้ของของ ทีBไม่มี รวม

แลว้เต็มมูลค่า หุน้สามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ไดจ้ัดสรรผลประโยชน์พนักงาน เดียวกัน ในบริษัทย่อย งบการเงิน และการร่วมคา้ เจา้ของ บริษัทใหญ่อํานาจควบคุม ส่วนของเจา้ของ

ยอดคงเหลือตน้งวด 

ณ วันทีB 1 เมษายน พ.ศ. 2563 2,800,000,000   3,274,182,000   235,618,000    3,596,805,980   (43,236,736)                701,719,893   -                     (132,491,252)   (66,223,813)       (198,715,065)     10,366,374,072    19,102,833     10,385,476,905     

การเปลีBยนแปลงในส่วนของเจา้ของ

สําหรับงวด
ทุนสํารองตามกฎหมาย -                    -                    44,382,000      (44,382,000)       -                             -                 -                     -                  -                    -                    -                       -                 -                        

จ่ายเงินปันผล -                    -                    -                  (587,990,018)     -                             -                 -                     -                  -                    -                    (587,990,018)        -                 (587,990,018)         

กําไรสุทธสํิาหรับงวด -                    -                    -                  815,158,015      -                             -                 -                     -                  -                    -                    815,158,015         498,991          815,657,006          

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืBนสําหรับงวด -                    -                    -                  -                    -                             -                 -                     (39,892,991)     (7,904,048)         (47,797,039)       (47,797,039)          (165,767)         (47,962,806)           

การเปลีBยนแปลงของส่วนไดเ้สียในบริษัทย่อย -                    -                    -                  -                    -                             -                 (6,197,998)          -                  -                    -                    (6,197,998)            (202,002)         (6,400,000)             

ยอดคงเหลือปลายงวด

ณ วันทีB 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 2,800,000,000   3,274,182,000   280,000,000    3,779,591,977   (43,236,736)                701,719,893   (6,197,998)          (172,384,243)   (74,127,861)       (246,512,104)     10,539,547,032    19,234,055     10,558,781,087     

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลในหนา้ 16 ถงึ 45 เป็นสว่นหนึBงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนีK

กําไรสะสม

ขอ้มูลทางการเงินรวม (ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (บาท)

สําหรับงวดเกา้เดือนสิKนสุดวันทีB 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

องค์ประกอบอืBนของส่วนของเจา้ของ

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืBน

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่



9

บรษัิท อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล ีBยนแปลงสว่นของเจา้ของ 
สาํหรับงวดเกา้เดอืนส ิKนสดุวนัท ีB 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ส่วนเกินทุน ส่วนแบง่

จากการรวม กําไร(ขาดทุน) รวม

ทุนจดทะเบยีน จัดสรรแลว้ การวัดมูลค่าใหม่ ธรุกิจภายใตก้ารเปลีBยนแปลง ผลต่างจาก เบด็เสร็จอืBนองค์ประกอบอืBน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีBออกและชาํระ ส่วนเกินมูลค่า - ทุนสํารอง ของภาระผูกพัน การควบคุม ของส่วนไดเ้สีย การแปลงค่า ของบริษัทร่วม ของส่วนของ เจา้ของของ ทีBไม่มี รวม

หมายเหตุแลว้เต็มมูลค่า หุน้สามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ไดจ้ัดสรรผลประโยชน์พนักงาน เดียวกัน ในบริษัทย่อย งบการเงิน และการร่วมคา้ เจา้ของ บริษัทใหญ่อํานาจควบคุม ส่วนของเจา้ของ

ยอดคงเหลือตน้งวด 

ณ วันทีB 1 เมษายน พ.ศ. 2564 2,800,000,000   3,274,182,000   280,000,000    4,183,324,206   (13,702,285)                701,719,893   (6,197,998)          (139,190,087)   (60,853,043)       (200,043,130)     11,019,282,686    21,150,259     11,040,432,945     

การเปลีBยนแปลงในส่วนของเจา้ของ

สําหรับงวด
ทุนสํารองตามกฎหมาย -                    -                    -                  -                    -                             -                 -                     -                  -                    -                    -                       -                 -                        

จ่ายเงินปันผล 26 -                    -                    -                  (923,926,321)     -                             -                 -                     -                  -                    -                    (923,926,321)        -                 (923,926,321)         

กําไรสุทธสํิาหรับงวด -                    -                    -                  1,260,942,087   -                             -                 -                     -                  -                    -                    1,260,942,087      3,265,003       1,264,207,090       

กําไรเบด็เสร็จอืBนสําหรับงวด -                    -                    -                  -                    -                             -                 -                     64,598,013      57,538,120        122,136,133      122,136,133         540,038          122,676,171          

ยอดคงเหลือปลายงวด

ณ วันทีB 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 2,800,000,000   3,274,182,000   280,000,000    4,520,339,972   (13,702,285)                701,719,893   (6,197,998)          (74,592,074)     (3,314,923)         (77,906,997)       11,478,434,585    24,955,300     11,503,389,885     

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลในหนา้ 16 ถงึ 45 เป็นสว่นหนึBงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนีK

กําไรสะสม

ขอ้มูลทางการเงินรวม (ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (บาท)

สําหรับงวดเกา้เดือนสิKนสุดวันทีB 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

องค์ประกอบอืBนของส่วนของเจา้ของ

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืBน

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่
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บรษัิท อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล ีBยนแปลงสว่นของเจา้ของ 

กําไร(ขาดทนุ)
ทนุจดทะเบยีน จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลคา่ใหม่

ท ีBออกและชาํระ สว่นเกนิมูลคา่ - ทนุสาํรอง ของภาระผกูพนั รวม
แลว้เตม็มูลคา่ หุน้สามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ไดจ้ดัสรรผลประโยชนพ์นักงานสว่นของเจา้ของ

ยอดคงเหลอืตน้งวด ณ วนัท ีB 1 เมษายน พ.ศ. 2563 2,800,000,000      3,274,182,000     235,618,000      733,155,106      (5,279,745)                  7,037,675,361    

การเปล ีBยนแปลงในสว่นของเจา้ของสาํหรับงวด
ทนุสาํรองตามกฎหมาย -                   -                   44,382,000        (44,382,000)       -                           -                  

จา่ยเงนิปันผล -                   -                   -                  (587,990,018)     -                           (587,990,018)      

กําไรเบด็เสร็จอ ืBนสาํหรับงวด -                   -                   -                  315,627,871      -                           315,627,871       

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัท ีB 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 2,800,000,000      3,274,182,000     280,000,000      416,410,959      (5,279,745)                  6,765,313,214    

กําไร(ขาดทนุ)
ทนุจดทะเบยีน จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลคา่ใหม่

ท ีBออกและชาํระ สว่นเกนิมูลคา่ - ทนุสาํรอง ของภาระผกูพนั รวม
หมายเหตุ แลว้เตม็มูลคา่ หุน้สามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ไดจ้ดัสรรผลประโยชนพ์นักงานสว่นของเจา้ของ

ยอดคงเหลอืตน้งวด ณ วนัท ีB 1 เมษายน พ.ศ. 2564 2,800,000,000      3,274,182,000     280,000,000      843,824,141      (3,176,151)                  7,194,829,990    

การเปล ีBยนแปลงในสว่นของเจา้ของสาํหรับงวด
จา่ยเงนิปันผล 26 -                   -                   -                  (923,926,321)     -                           (923,926,321)      

กําไรเบด็เสร็จอ ืBนสาํหรับงวด -                   -                   -                  478,030,275      -                           478,030,275       

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัท ีB 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 2,800,000,000      3,274,182,000     280,000,000      397,928,095      (3,176,151)                  6,748,933,944    

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลในหนา้ 16 ถงึ 45 เป็นสว่นหนึBงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนีK

สาํหรับงวดเกา้เดอืนส ิKนสดุวนัท ีB 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ (ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (บาท)

สาํหรับงวดเกา้เดอืนส ิKนสดุวนัท ีB 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กําไรสะสม

ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ (ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (บาท)

สาํหรับงวดเกา้เดอืนส ิKนสดุวนัท ีB 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
กําไรสะสม



11

บรษัิท อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด 
สาํหรับงวดเกา้เดอืนส ิKนสดุวนัท ีB 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ยังไม่ไดต้รวจสอบ)
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน
กําไรก่อนภาษีเงนิได ้ 1,315,565,486         832,570,700                      481,659,190                      318,760,060                      

รายการปรับปรุง
(กลับรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดติทีBคาดว่าจะเกดิขึKน (25,623,790)            23,424,923                       -                               -                               

(กลับรายการ) ค่าเผืBอสนิคา้ลา้สมัยและเคลืBอนไหวชา้ 6,321,617              5,810,243                         -                               -                               

(กลับรายการ) ค่าเผืBอสนิคา้ทีBมีราคาทุน
สูงกว่าราคาทีBคาดว่าจะไดรั้บ (5,377,418)             (2,599,886)                        -                               -                               

(กําไร)ขาดทุนสุทธจิากอัตราแลกเปลีBยน 
- ทีBเกดิขึKนจรงิ 22, 28 ง) 173,810                350,169                           (403,250)                          2,505,000                         

- ทีBยังไม่เกดิขึKนจรงิ 22, 28 ง) (1,274,336)             899,348                           -                               (16,200)                           

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษัิทร่วม 11 (146,233,473)          (73,404,335)                      -                               -                               

ส่วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 13 (44,993,579)            32,159,377                       -                               -                               

(กําไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุตธิรรมของอนุพันธท์างการเงนิ (39,401)                9,265,560                         -                               -                               

ค่าเสืBอมราคา
- อสังหารมิทรัพย์เพืBอการลงทุน 14 -                     -                               12,182,655                       6,996,729                         

- ทีBดนิ อาคารและอุปกรณ์ 15 489,745,168           479,238,173                      2,694,122                         2,087,147                         

- สนิทรัพย์สทิธกิารใช ้ 16 95,356,407             85,905,529                       640,115                           5,819,221                         

ค่าตัดจําหน่าย 17 40,847,324             38,185,374                       128,398                           95,068                            

ผลต่างจากการลดค่าเช่าตามขอ้ผ่อนปรน -                     292,379                           -                               -                               

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์ 15 214,593                126,066                           -                               12,182                            

กําไรสุทธจิากการจําหน่าย
- ทีBดนิ อาคารและอุปกรณ์ (13,132,635)            (7,820,802)                        -                               (722,629)                          

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 25 19,142,217             14,960,919                       1,885,326                         1,992,771                         

เงนิปันผลรับจาก
- บรษัิทร่วม 28 ข) -                     -                               (66,150,000)                      (23,850,000)                      

- บรษัิทย่อย 28 ข) -                     -                               (379,999,945)                     (254,999,939)                     

ดอกเบีKยรับ (9,923,137)             (11,337,443)                      (60,310,006)                      (63,594,895)                      

ตน้ทุนทางการเงนิ 60,768,381             41,299,661                       15,352,156                       15,514,887                       

1,781,537,234         1,469,325,955                    7,678,761                         10,599,402                       

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลในหนา้ 16 ถงึ 45 เป็นสว่นหนึBงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนีK

ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บรษัิท อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด 
สาํหรับงวดเกา้เดอืนส ิKนสดุวนัท ีB 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ยังไม่ไดต้รวจสอบ)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การเปลีBยนแปลงของเงนิทุนหมุนเวียน
ลูกหนีKการคา้และลูกหนีKอืBน (188,416,019)          (27,458,946)                      924,957                           (294,381)                          

สนิคา้คงเหลือ (540,471,399)          26,285,733                       -                               -                               

ภาษีมูลค่าเพิBม (23,108,778)            (2,344,253)                        (113,760)                          95,879                            

สนิทรัพย์หมุนเวียนอืBน 2,807,812              (4,000,474)                        -                               -                               

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืBน (22,402,275)            2,039,299                         -                               50,940                            

เจา้หนีKการคา้และเจา้หนีKอืBน 29,497,377             188,152,899                      2,574,503                         1,446,629                         

หนีKสนิหมุนเวียนอืBน (37,588,853)            75,732,620                       12,128,818                       8,047,529                         

เงนิจ่ายผลประโยชน์พนักงาน 25 (3,461,257)             (6,290,089)                        -                               -                               

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดําเนนิงาน ก่อนดอกเบีKยรับ
  ตน้ทุนทางการเงนิจ่าย และภาษีเงนิไดจ้่าย 998,393,842           1,721,442,744                    23,193,279                       19,945,998                       

ดอกเบีKยรับ 5,489,599              7,428,026                         58,416,982                       62,092,538                       

ดอกเบีKยจ่าย (38,952,623)            (36,665,986)                      (8,727,815)                        (10,487,593)                      

เงนิสดรับภาษีเงนิได ้ -                     3,693,261                         -                               3,693,261                         

เงนิสดจ่ายภาษีเงนิได ้ (68,385,559)            (55,819,157)                      (9,325,299)                        (5,905,602)                        

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดําเนนิงาน 896,545,259           1,640,078,888                    63,557,147                       69,338,602                       

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลในหนา้ 16 ถงึ 45 เป็นสว่นหนึBงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนีK

ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บรษัิท อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด 
สาํหรับงวดเกา้เดอืนส ิKนสดุวนัท ีB 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ยังไม่ไดต้รวจสอบ)
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงนิลงทุนระยะสัKนเพิBมขึKน (50,000,000)            (100,000,000)                     (50,000,000)                      (100,000,000)                     

เงนิฝากธนาคารทีBตดิภาระคํKาประกันลดลง 2,131,342              22,703,490                       -                               -                               

เงนิสดจ่ายเพืBอซืKอสนิทรัพย์ทางการเงนิทีBวัดมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืBน (2,609,800)             -                               -                               -                               

เงนิสดจ่ายเพืBอซืKอธรุกจิ (18,013,214)            -                               -                               -                               

เงนิสดจ่ายเพืBอซืKอ
- ทีBดนิ อาคารและอุปกรณ์ (472,223,169)          (467,113,473)                     (297,402)                          (5,917,215)                        

- สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน (44,424,900)            (23,359,571)                      (29,360)                           (354,900)                          

เงนิสดรับจากการจําหน่าย
- ทีBดนิ อาคารและอุปกรณ์ 15,614,909             31,143,639                       -                               1,842,430                         

- สนิทรัพย์สทิธกิารใช ้ 151,896                4,352,568                         -                               -                               

เงนิใหกู้ย้ืมระยะสั Kนแก่บรษัิททีBเกีBยวขอ้งกัน
- เงนิสดจ่ายใหกู้เ้พิBมขึKน 28 ค) -                     (20,400,000)                      (806,700,000)                     (1,039,200,000)                   

- เงนิสดรับชําระคืน 28 ค) -                     20,400,000                       950,300,000                      1,260,000,000                    

เงนิใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บรษัิททีBเกีBยวขอ้งกัน
- เงนิสดจ่ายใหกู้เ้พิBมขึKน -                     (40,607,438)                      -                               -                               

- เงนิสดรับชําระคืน 28 ง) -                     -                               15,990,000                       15,090,000                       

เงนิปันผลรับจากเงนิลงทุนใน
- บรษัิทร่วม 74,077,394             29,790,000                       69,201,000                       29,790,000                       

- บรษัิทย่อย -                     -                               379,999,945                      254,999,939                      

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (495,295,542)          (543,090,785)                     558,464,183                      416,250,254                      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงนิสดจ่ายเพืBอลงทุนเพิBมใน
- บรษัิทย่อย -                     (6,400,000)                        -                               -                               

- กจิการร่วมคา้ -                     (50,999,980)                      -                               -                               

เงนิเบกิเกนิบัญชีและเงนิกูย้ืมระยะสั Kน
จากสถาบันการเงนิเพิBมขึKน(ลดลง) 199,794,432           (391,728,400)                     -                               -                               

เงนิกูย้ืมระยะสั KนจากกจิการทีBเกีBยวขอ้งกัน
- เงนิสดรับ 27,910                 -                               -                               -                               

- เงนิสดชําระคืน (27,910)                -                               -                               -                               

เงนิกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ
- เงนิสดรับ 22 28,485,832             100,343,856                      -                               -                               

- เงนิสดชําระคืน 22 (38,664,066)            (87,534,894)                      -                               -                               

เงนิสดจ่ายชําระหนีKสนิตามสัญญาเช่า 23 (125,799,569)          (30,458,771)                      (6,750,000)                        (5,041,023)                        

จ่ายเงนิปันผลหุน้สามัญ 26 (923,926,321)          (587,990,018)                     (923,926,321)                     (587,990,018)                     

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (860,109,692)          (1,054,768,207)                   (930,676,321)                     (593,031,041)                     

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลในหนา้ 16 ถงึ 45 เป็นสว่นหนึBงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนีK

ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการขอ้มูลทางการเงนิรวม
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บรษัิท อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด 
สาํหรับงวดเกา้เดอืนส ิKนสดุวนัท ีB 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ยังไม่ไดต้รวจสอบ)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิBมขึKน(ลดลง)สุทธ ิ (458,859,975)          42,219,896                       (308,654,991)                     (107,442,185)                     

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีBยนของ
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด             (33,268,473)                       (36,756,322) -                               -                               

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดตน้งวด 1,299,250,630         1,032,468,833                    590,217,980                      494,389,299                      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 807,122,182           1,037,932,407                    281,562,989                      386,947,114                      

รายการทีBไม่ใช่เงนิสด
ลูกหนีKจากการขายสนิทรัพย์ถาวร 
- บรษัิทอืBน -                     1,493,370                         -                               -                               

- กจิการร่วมคา้ 165,708,504           64,017,032                       -                               -                               

เจา้หนีKจากการซืKอสนิทรัพย์ถาวร
- บรษัิทอืBน 17,634,441             16,449,379                       54,460                            170,574                           

- บรษัิททีBเกีBยวขอ้งกัน 39,654                 719,539                           -                               -                               

เงนิประกันผลงาน 1,126,859              2,846,468                         -                               -                               

ผลกระทบจากการแปลงหนีKเป็นทุนของกจิการร่วมคา้
- เงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้เพิBมขึKน 37,266,030             -                               -                               -                               

- เงนิใหกู้ย้ืมแก่บรษัิททีBเกีBยวขอ้งกันไดรั้บชําระคืน 36,591,258             -                               -                               -                               

- ดอกเบีKยคา้งรับจากเงนิใหกู้ย้ืมแก่บรษัิททีBเกีBยวขอ้งกันไดรั้บชําระ 674,772                -                               -                               -                               

ผลกระทบจากการลดทุนและจัดตัKงกจิการร่วมคา้แห่งใหม่
- เงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้แห่งหนึBงลดลง 114,632,820           -                               -                               -                               

- เงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้อีกแห่งหนึBงเพิBมขึKน 114,632,820           -                               -                               -                               

- เงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ส่วนทีBยังไม่ไดช้ําระเงนิ 37,559,088             -                               -                               -                               

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลในหนา้ 16 ถงึ 45 เป็นสว่นหนึBงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนีK

ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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1 ข้อมลูทั Kวไป 

 
บรษิทั อสีเทริ์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
แหง่ประเทศไทย ซึNงจดัตั OงขึOนในประเทศไทย บรษิทัมทีีNอยูต่ามทีNไดจ้ดทะเบยีนไวด้งันีO 
 
สาํนกังานแหง่ใหญ่ : ตั Oงอยูเ่ลขทีN 770 หมูท่ีN 6 ถนนเทพารกัษ์ ตาํบลเทพารกัษ ์อาํเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
สาํนกังานสาขา 1 : ตั Oงอยูเ่ลขทีN 111/7 หมูท่ีN 2 ตาํบลมะขามคู ่อาํเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 21180 
สาํนกังานสาขา 2 : ตั Oงอยูเ่ลขทีN 48 ซอยบางนาตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10260 
 
เพืNอวตัถุประสงค์ในการรายงานขอ้มูลจงึรวมเรยีกบรษิัทและบรษิัทย่อยว่า ‘กลุ่มกจิการ’ บรษิัทประกอบธุรกจิหลกัในการลงทุนใน 
บรษิทัต่าง ๆ และบรษิทัยอ่ย ประกอบธุรกจิผลติและจาํหน่าย ฉนวนยางกนัความรอ้น ชิOนสว่นและอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต ์บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ 
และธรุกจิวจิยัและพฒันา 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมืNอวนัทีN 11 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลทีNนําเสนอนีOไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 
 

2 เหตกุารณ์สาํคญัระหว่างปีทีKรายงาน 
 
เมืNอต้นปี พ.ศ. 2563 ต่อเนืN องจนถึงช่วงต้นปี พ.ศ. 2564 ได้เกิดการระบาดของเชืOอไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของโควิด19”)  
ซึNงมาตรการเพืNอป้องกนัการระบาดของโควดิ19 ทีNเกดิขึOนในหลายพืOนทีN ทําให้เกดิการควบคุมและจํากดัการเดนิทาง และการประกอบ
กจิกรรมต่างๆของผูบ้รโิภค และภาคธุรกจิทั Oงในประเทศและต่างประเทศ จากเหตุการณ์นีO ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการใหค้วามใสใ่จกบัเหตุการณ์
การระบาดของโควดิ19 รวมถึงได้ปรบักลยุทธ์การดําเนินธุรกจิให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนัอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
ดงักลา่วไมไ่ดส้ง่ผลกระทบอยา่งมสีาระสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานของกลุม่กจิการสาํหรบัรอบเกา้เดอืนสิOนสดุวนัทีN 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

3 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมลูทางการเงิน 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํขึOนตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัทีN 34 เรืNอง การรายงาน
ทางการเงนิระหวา่งกาล และขอ้กาํหนดเพิNมเตมิอืNนเกีNยวกบัรายงานทางการเงนิทีNออกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนีOควรอา่นควบคูก่บังบการเงนิสาํหรบัปีบญัชสีิOนสดุวนัทีN 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึOนจากขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยทีNจดัทําตามกฎหมาย ในกรณีทีNมเีนืOอความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ให้ใช้ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล 
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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4 นโยบายการบญัชี 

  
 นโยบายการบญัชทีีNใชใ้นการจดัทาํขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีNใชใ้นการจดัทาํงบการเงนิ
สาํหรบัปีบญัชสีิOนสดุวนัทีN 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ยกเวน้เรืNองดงัต่อไปนีO 
 
- ณ วนัทีN 1 เมษายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการยุตกิารนํามาตรการผ่อนปรนชั NวคราวเพืNอลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคตดิเชืOอไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผอ่นปรนชั NวคราวเพืNอลดผลกระทบจาก COVID-19) ทีNออกโดยสภาวชิาชพีบญัชี
มาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสิOนสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัทีN 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัทีN 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
อย่างไรกต็าม การยุตกิารใชม้าตรการผ่อนปรนไม่มผีลกระทบอย่างมสีาระสาํคญัต่อผลการดําเนินงานสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิOนสุด
วนัทีN 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีNมีการปรบัปรุง ซึNงมีผลบงัคบัใช้วนัทีN 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ไม่มีผลกระทบทีNมีนัยสําคญัต่อ 
กลุม่กจิการ 
 

5 การประมาณการ 
 
ในการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิีNมผีลกระทบต่อการนํานโยบาย
การบญัชมีาใช ้และจาํนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนีOสนิ รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย ผลทีNเกดิขึOนจรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารจะใช้ดุลยพินิจทีNมนีัยสําคญัในการนํานโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและ
แหล่งทีNมาของขอ้มูลทีNสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการทีNมอียู่มาใช ้เช่นเดยีวกบัการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิOนสดุวนัทีN 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 
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6 การประมาณมลูค่ายติุธรรม 

 
กลุ่มกจิการแสดงสนิทรพัยแ์ละหนีOสนิทางการเงนิทีNวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมในแต่ละระดบั รวมถงึการแสดงมลูคา่ยตุธิรรมและมลูคา่
ตามบญัชีของสนิทรพัย์และหนีOสนิทางการเงนิในแต่ละประเภทแต่ไม่รวมถึงรายการทีNราคาตามบญัชีทีNวดัมูลค่าด้วยวธิรีาคาทุน 
ตดัจาํหน่ายใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยตุธิรรม ดงัต่อไปนีO 
 

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน 

- เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
- ลกูหนีOการคา้และลกูหนีOอืNน (สทุธ)ิ 
- เงนิฝากธนาคารทีNตดิภาระคํOาประกนั 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัทีNเกีNยวขอ้งกนั 
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืNน 

 

- เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
- ลกูหนีOการคา้และลกูหนีOอืNน (สทุธ)ิ 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะสั Oนแก่บรษิทัทีNเกีNยวขอ้งกนั 
- เงนิฝากธนาคารทีNตดิภาระคํOาประกนั 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัทีNเกีNยวขอ้งกนั 

 
 

หนีJสินทางการเงิน หนีJสินทางการเงิน 
- เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั Oนจากสถาบนัการเงนิ 
- เจา้หนีOการคา้และเจา้หนีOอืNน 
- หนีOสนิตามสญัญาเชา่  
- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
- หุน้กู ้(สทุธ)ิ 

- เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั Oนจากสถาบนัการเงนิ 
- เจา้หนีOการคา้และเจา้หนีOอืNน 
- หนีOสนิตามสญัญาเชา่  
- หุน้กู ้(สทุธ)ิ 

 
การวเิคราะหเ์ครืNองมอืทางการเงนิทีNวดัมลูคา่และเปิดเผยดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมจาํแนกตามวธิกีารประมาณมลูคา่ ความแตกต่างของระดบั
ขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันีO 
 
• ขอ้มลูระดบัทีN 1: ไดแ้ก่ ราคาเสนอซืOอขาย (ไมต่อ้งปรบัปรงุ) ในตลาดทีNมสีภาพคลอ่งสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหนีOสนิอยา่งเดยีวกนั  
• ขอ้มลูระดบัทีN 2: ไดแ้ก่ ขอ้มลูอืNนนอกเหนือจากราคาเสนอซืOอขายซึNงรวมอยูใ่นขอ้มลูระดบัทีN 1 ทั OงทีNสามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ 

ขอ้มลูราคาตลาด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีNคาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรบัสนิทรพัยน์ั OนหรอืหนีOสนินั Oน  
• ขอ้มลูระดบัทีN 3: ไดแ้ก่ ขอ้มลูสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหนีOสนิซึNงไม่ไดม้าจากขอ้มลูทีNสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มลูทีNไม่สามารถ

สงัเกตได)้  
 
ขอ้มลูเกีNยวกบัมลูคา่ยตุธิรรมของเครืNองมอืทางการเงนิ เปิดเผยอยูใ่นหมายเหตุ 29 
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7 ข้อมลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 
ขอ้มลูทางการเงนิจาํแนกตามสว่นงานถกูรายงานตามประเภทและผลติภณัฑท์ีDก่อใหเ้กดิรายได ้โดยเปรยีบเทยีบงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมในงวดปัจจบุนักบังวดก่อนดงันีM 
 
 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ:นสดุวนัที< 31 ธนัวาคม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ผลิตภณัฑฉ์นวนยาง ผลิตภณัฑพ์ลาสติกยานยนต์ ผลิตภณัฑพ์ลาสติกบรรจภุณัฑ ์ ผลิตภณัฑอื์:น ๆ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร               
   ในประเทศ 1,683,603,218 1,366,999,211 2,972,605,878 2,053,230,655 1,709,399,366 1,499,742,447 828,844,689 689,454,814 7,194,453,151 5,609,427,127 7,194,453,151 5,609,427,127 -       -       
   ต่างประเทศ 768,335,167 614,914,154 1,589,083,686 1,062,758,411 99,799,744 93,898,897 252,189,996 193,640,117 2,709,408,593 1,965,211,579 -       -       2,709,408,593 1,965,211,579 
รวมรายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร 2,451,938,385 1,981,913,365 4,561,689,564 3,115,989,066 1,809,199,110 1,593,641,344 1,081,034,685 883,094,931 9,903,861,744 7,574,638,706     
รายไดร้ะหวา่งบรษิทัยอ่ย         (1,027,329,537) (691,399,440)     
รายไดร้วม         8,876,532,207 6,883,239,266     
กําไรจากการขายและบรกิารตามสว่นงาน 870,111,118 773,178,876 1,367,849,645 859,950,993 311,605,759 310,777,182 259,027,149 188,680,294 2,808,593,671 2,132,587,345     
               
กําไร(ขาดทุน)สทุธจิากอตัราแลกเปลีSยน         59,978,331 (10,525,500) 59,382,641 15,721,377 595,690 (26,246,877) 
รายไดอ้ืSน         49,736,001 142,927,536 7,793,623 16,394,899 41,942,378 126,532,637 
คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร         (1,758,649,786) (1,400,528,252) (1,386,478,915) (1,121,918,655) (372,170,871) (278,609,597) 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีSคาดวา่จะเกดิขึXน         25,623,790 (23,424,923) 9,384,723 (15,011,688) 16,239,067 (8,413,235) 
กําไร(ขาดทุน)อืSน         (175,192) (8,410,803) (424,518) (127,850) 249,326 (8,282,953) 
ตน้ทุนทางการเงนิ         (60,768,381) (41,299,661) (45,056,599) (34,422,832) (15,711,782) (6,876,829) 
สว่นแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม               
   และการรว่มคา้         191,227,052 41,244,958 191,227,052 41,244,958 -       -       
ภาษเีงนิได ้         (51,358,396) (16,913,694) (32,310,111) (13,677,840) (19,048,285) (3,235,854) 
กําไรสทุธสิาํหรบังวด         1,264,207,090 815,657,006     
               
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้               
เมืSอปฏบิตัติามภาระทีSตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิXน (point in time) 2,451,938,385 1,981,913,365 4,561,689,564 3,115,989,066 1,809,199,110 1,593,641,344 966,418,124 779,595,900 9,789,245,183 7,471,139,675 7,082,157,718 5,508,340,515 2,707,087,465 1,962,799,160 
ตลอดช่วงเวลาทีSปฏบิตัติามภาระทีSตอ้งปฏบิตั ิ(over time) -       -       -       -       -       -       114,616,561 103,499,031 114,616,561 103,499,031 112,295,435 101,086,612 2,321,126 2,412,419 
รวมรายได้ 2,451,938,385 1,981,913,365 4,561,689,564 3,115,989,066 1,809,199,110 1,593,641,344 1,081,034,685 883,094,931 9,903,861,744 7,574,638,706 7,194,453,153 5,609,427,127 2,709,408,591 1,965,211,579 
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 งบแสดงฐานะการเงินรวม (บางส่วน) ณ วนัที< 

 ผลิตภณัฑฉ์นวนยาง ผลิตภณัฑพ์ลาสติกยานยนต ์ ผลิตภณัฑพ์ลาสติกบรรจภุณัฑ ์ ผลิตภณัฑอื์<น ๆ รวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
           

สนิทรพัยต์ามสว่นงาน 3,306,538,784 3,079,986,877 5,572,954,691 4,917,356,289 3,450,391,346 3,612,816,197 1,093,688,945 1,334,083,984 13,423,573,766 12,944,243,347 
เงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยี - บรษิทัรว่ม 392,231,542 325,054,596 -       -       -       -       2,056,404,280 2,022,080,118 2,448,635,822 2,347,134,714 
 - กจิการรว่มคา้ -       -       194,069,965 50,913,671 -       -       -       -       194,069,965 50,913,671 
สนิทรพัยท์ีJไมไ่ดปั้นสว่น         68,728,731 62,482,242 
สนิทรพัยท์ั LงสิLนตามงบการเงนิรวม         16,135,008,284 15,404,773,974 
           
หนีLสนิตามสว่นงาน 925,724,315 739,883,596 2,153,784,413 2,030,255,448 616,282,986 673,291,674 935,826,685 920,910,311 4,631,618,399 4,364,341,029 
หนีLสนิทั LงสิLนตามงบการเงนิรวม         4,631,618,399 4,364,341,029 

 
ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีDไมไ่ดร้วมเครืDองมอืทางการเงนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีDตั Mงอยูใ่นประเทศไทย ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศจนี ประเทศออสเตรเลยี และประเทศมาเลเซยี จาํนวน  
8,237.81 ลา้นบาท 665.12 ลา้นบาท 133.62 ลา้นบาท 650.35 ลา้นบาท และ 2.53 ลา้นบาท ตามลําดบั (วนัทีD 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 : ประเทศไทย ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศจนี ประเทศออสเตรเลยี และประเทศมาเลเซยี จํานวน 
8,083.50 ลา้นบาท 557.91 ลา้นบาท 127.06 ลา้นบาท 613.08 ลา้นบาท และ 4.14 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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8 ลกูหนีJการค้าและลกูหนีJอืKน (สทุธิ) 

 
  ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
   พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564 
 หมายเหต ุ  บาท  บาท  บาท  บาท 
      

ลกูหนี*การคา้      
 - บรษิทัอื7น  1,596,354,314 1,520,868,512 4,799,191 4,799,191 
 - บรษิทัที7เกี7ยวขอ้งกนั  28 ก) 346,926,161 183,246,972 1,123,500 1,260,460 
ตั Hวเงนิรบัการคา้      
 - บรษิทัอื7น  76,399,679 81,024,047 -       -       
หกั ผลขาดทนุดา้นเครดติที7      
    คาดวา่จะเกดิขึ*น  (171,687,086) (160,936,859) (4,799,191) (4,799,191) 
  1,847,993,068 1,624,202,672 1,123,500 1,260,460 
เงนิปันผลคา้งรบั      
 - บรษิทัที7เกี7ยวขอ้งกนั 28 ก) -       3,051,000 -       3,051,000 
ลกูหนี*อื7น      
 - บรษิทัอื7น   8,369,909 4,218,472 60 516 
ลกูหนี*จากการขายสนิทรพัยถ์าวร      
   สว่นที7ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ7งปี      
 - บรษิทัอื7น   -       1,180,484 -       -       
 - บรษิทัที7เกี7ยวขอ้งกนั 28 ก) 106,729,983 64,017,032 -       -       
ดอกเบี*ยคา้งรบั      
 - สถาบนัการเงนิ  1,285,631 836,422 1,100,117 606,248 
 - บรษิทัที7เกี7ยวขอ้งกนั 28 ก) 13,304,326 9,319,997 9,557,890 8,182,568 
เงนิทดรองจา่ย      
 - บรษิทัอื7น   7,883,151 6,421,922 8,000 20,000 
คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหน้า  25,626,134 61,765,103 3,598,769 4,173,113 
คา่เบี*ยประกนัภยัจา่ยลว่งหน้า  18,169,260 12,655,687 26,877 228,074 
รายไดค้า้งรบั  -       173,925 -       -       
หกั ผลขาดทนุดา้นเครดติที7      
    คาดวา่จะเกดิขึ*น      
 - ลกูหนี*การคา้จากการขาย      
      สนิทรพัยถ์าวรสว่นที7      
  ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ7งปี  (64,017,032) (64,017,032) -       -       

 - ดอกเบี*ยคา้งรบั  (8,703,707) (7,617,065) -       -       
  1,956,640,723 1,716,208,619 15,415,213 17,521,979 
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ยอดคงเหลอืของลูกหนี*การคา้ และตั Hวเงนิรบัการคา้ ณ วนัที7 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 สามารถวเิคราะห์
ตามอายหุนี*ที7คา้งชาํระไดด้งันี*  
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 1,195,007,811 1,092,310,793 96,300 121,980 
เกนิกวา่กาํหนดเวลาชาํระหนี*     
   1 - 90 วนั 571,312,479 497,040,909 1,027,200 1,138,480 
   91 - 180 วนั 60,608,293 51,653,025 -       -       
   181 - 360 วนั 31,225,101 53,654,376 -       -       
   มากกวา่ 360 วนั 161,526,470 90,480,428 4,799,191 4,799,191 
 2,019,680,154 1,785,139,531 5,922,691 6,059,651 
หกั  คา่เผื7อผลขาดทนุดา้นเครดติ     

ที7คาดวา่จะเกดิขึ*น      
ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ (3,701,395) (2,452,188) -       -       
เกนิกวา่กาํหนดเวลาชาํระหนี*     
   1 - 90 วนั (5,621,779) (2,687,748) -       -       
   91 - 180 วนั (6,565,353) (31,969,617) -       -       
   181 - 360 วนั (18,564,735) (46,961,387) -       -       
   มากกวา่ 360 วนั (137,233,824) (76,865,919) (4,799,191)  (4,799,191) 

 (171,687,086) (160,936,859) (4,799,191)  (4,799,191) 
 1,847,993,068 1,624,202,672 1,123,500  1,260,460 
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9 สินค้าคงเหลือ (สทุธิ) 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
วตัถุดบิ 1,048,713,997 836,811,526 -       -       
งานระหวา่งทาํ 293,240,679 257,699,479 -       -       
งานระหวา่งทาํ - เครื7องจกัร 51,358 38,500 -       -       
สนิคา้สาํเรจ็รปู 1,514,248,941 1,245,304,591 -       -       
วสัดสุิ*นเปลอืงโรงงาน 53,503,266 43,504,468 -       -       
วสัดหุบีหอ่ 32,809,706 25,786,038 -       -       
อะไหล ่ 3,728,950 1,430,418 -       -       
 2,946,296,897 2,410,575,020 -       -       
หกั คา่เผื7อสนิคา้ลา้สมยัและเคลื7อนไหวชา้ (82,150,338) (74,534,163) -       -       
หกั คา่เผื7อสนิคา้ที7มรีาคาทนุสงูกวา่     
    ราคาที7คาดวา่จะขายได ้ (9,558,422) (14,512,418) -       -       
 2,854,588,137 2,321,528,439 -       -       
สนิคา้ระหวา่งทาง 208,299,360 199,148,784 -       -       
เงนิจา่ยลว่งหน้าคา่สนิคา้ 89,743,009 40,107,672 -       -       
 3,152,630,506 2,560,784,895 -       -       
 

10 เงินฝากธนาคารทีKติดภาระคํJาประกนั 
 
ณ วนัที7 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และวนัที7 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 เงนิฝากออมทรพัยแ์ละเงนิฝากประจําใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ํ*าประกนั
เงนิเบกิเกนิบญัช ีเงนิกูย้มืระยะสั *นและระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และหนงัสอืคํ*าประกนัที7ธนาคารออกให ้(หมายเหตุขอ้ 20, 22 และ 30.3) 



บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงินลงทนุในบริษทัร่วม 

 

การเปลี7ยนแปลงในราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม สําหรบังวดเก้าเดือนสิ*นสุดวนัที7 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
รายละเอยีดดงันี* 

 
ข้อมลูทางการเงินรวม 

ข้อมลูทางการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 (วิธีส่วนได้เสีย) (วิธีราคาทนุ) 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด 2,347,134,714 221,000,000 
สว่นแบง่ผลกาํไร (สทุธ)ิ 146,233,473 -       
เงนิปันผลรบั (71,026,394) -       
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิ 26,294,029 -       
ราคาตามบญัชปีลายงวด 2,448,635,822 221,000,000 
 

สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิ*นสดุวนัที7 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จาํกดั ไดร้บัเงนิปันผลจาก ALP Aeroflex India Private Ltd. 
เป็นจาํนวนเงนิ 11.60 ลา้นรปีู (เทยีบเทา่ 4.88 ลา้นบาท) และบรษิทัไดร้บัเงนิปันผลจากบรษิทั ซมูริโิกะ อสีเทริน์รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
เป็นจาํนวนเงนิ 66.15 ลา้นบาท 
 

12 เงินลงทนุในบริษทัย่อย 
 

การเปลี7ยนแปลงในราคาตามบญัชีของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย สําหรบังวดเก้าเดือนสิ*นสุดวนัที7 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
รายละเอยีดดงันี* 

  ข้อมลูทางการเงิน 
 เฉพาะกิจการ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  บาท 
  

ราคาตามบญัชตีน้งวด 3,764,229,749 
การลงทนุเพิ7มขึ*นในบรษิทัยอ่ย -       
ราคาตามบญัชสีทุธปิลายงวด 3,764,229,749 
 

ตามมติที7ประชุมคณะกรรมการ ครั *งที7 4/2564 เมื7อวนัที7 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ของบรษิัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการมมีตอินุมตัใิหบ้รษิทั ทเีจเอม็ เอเชยี แปซฟิิก จํากดั ซึ7งเป็นบรษิทัย่อยโดยอ้อม ลงทุนเพื7อขยายช่องทางการจดัจําหน่าย
อุปกรณ์ตกแต่งยานยนตใ์นประเทศไทย 
 

ตามมตทิี7ประชุมคณะกรรมการ ครั *งที7 2/2564 เมื7อวนัที7 29 มถุินายน พ.ศ. 2564 ของบรษิทั ทเีจเอม็ เอเชยี แปซฟิิก จาํกดั ซึ7งเป็นบรษิทัย่อย
ของบรษิทั แอร์โรคลาส จํากดั คณะกรรมการมมีตอินุมตัใิห้เพิ7มทุนจดทะเบยีนจํานวน 99.99 ล้านบาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 
10,000 บาท (หุน้สามญั 100 หุน้ มลูค่าที7ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) เป็น 100.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ7มจาํนวน 999,900 หุน้ มลูค่า 
ที7ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
 

ณ วนัที7 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัยอ่ยโดยออ้ม คอื บรษิทั ทเีจเอม็ เอเชยี แปซฟิิก จาํกดั ไดจ้ดทะเบยีนเพิ7มทุนเป็นจาํนวนเงนิ 
100 ล้านบาท มูลค่าที7ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ7มจํานวน 999,900 หุ้น มูลค่าหุ้นที7ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
จํานวนหุ้นส่วนที7จดทะเบยีนเพิ7มมมีูลค่าหุ้นที7เรยีกชําระแล้ว มูลค่าหุ้นละ 25 บาท โดยบรษิัท แอร์โรคลาส จํากดั ถือหุ้นในส่วนที7 
จดทะเบยีนเพิ7มทั *งหมด 



บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิJนสดุวนัทีK 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

25 

 
ตามมตทิี7ประชุมคณะกรรมการ ครั *งที7 3/2564 เมื7อวนัที7 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ของบรษิัท เอพเีอส จํากดั ซึ7งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท  
แอรโ์รเฟลกซ ์จาํกดั คณะกรรมการมมีตอินุมตัใิหเ้พิ7มทนุจดทะเบยีนจาํนวน 20 ลา้นบาท  
 

ณ วนัที7 27 สงิหาคม พ.ศ. 2564 บรษิัท แอร์โรเฟลกซ์ จํากดั ได้ชําระเงนิค่าหุ้นเพิ7มทุนของบรษิัท เอพเีอส จํากดั ทั *งจํานวนและ
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัไมม่กีารเปลี7ยนแปลง 
 

การซื*อสนิทรพัยซ์ึ7งถอืเป็นการซื*อธรุกจิของบรษิทัยอ่ยโดยออ้ม - TJM Products Pty. Ltd. 
 

เมื7อวนัที7 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 TJM Products Pty. Ltd. ซึ7งเป็นบรษิัทย่อยโดยอ้อมได้ซื*อสนิทรพัย์ซึ7งถือเป็นการซื*อธุรกิจของ 
BMRK Enterprises Pty. Ltd. ซึ7งเป็นบริษัทที7จ ัดตั *งขึ*นในประเทศออสเตรเลีย เป็นจํานวนเงิน 743,669 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 
(เทยีบเทา่ 18,026,547 บาท) โดยกลุม่กจิการคาดวา่จะเพิ7มสว่นแบง่การตลาดและลดคา่ใชจ้า่ยไดจ้ากความมปีระสทิธผิลในการรวมกนั 
(economy of scale) และไมต่ดัจาํหน่ายคา่ความนิยมเป็นคา่ใชจ้า่ยทางภาษ ี
 

ค่าความนิยมจํานวน 465,000 ดอลลารอ์อสเตรเลยี (เทยีบเท่า 11,271,600 บาท) เกดิจากหลายปัจจยั เช่น ความมปีระสทิธภิาพจากการรวม
แรงงานที7มทีกัษะสงู ความมปีระสทิธผิลในการรวมกนั (economy of scale) และสนิทรพัยท์ี7ไมส่ามารถรบัรูแ้ยกได ้เชน่ แรงงาน (หมายเหตุ 18) 
 

ตารางต่อไปนี*แสดงสิ7งตอบแทนที7จ่ายเพื7อซื*อธุรกจิของ BMRK Enterprises Pty. Ltd. และสนิทรพัย์ที7ได้มาและหนี*สนิที7จะรบัรู ้ณ วนัที7  
13 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

 ณ วนัทีKซืJอธรุกิจ 
 ดอลลาร์

ออสเตรเลีย 
เทียบเท่า 

พนับาท 
   

เงนิสด 743,669 18,027 
สิKงตอบแทนทั Jงหมด 743,669 18,027 

 

ตน้ทุนที7เกี7ยวขอ้งกบัการซื*อธุรกจิเป็นจํานวนเงนิที7ไม่มสีาระสาํคญั แสดงรวมในค่าใชจ้่ายในการบรหิารในกําไรหรอืขาดทุนสาํหรบังวดเกา้
เดอืนสิ*นสดุวนัที7 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

มลูคา่ของสนิทรพัยท์ี7ไดม้าและหนี*สนิที7จะรบัรู ้มดีงันี* 
 ณ วนัทีKซืJอธรุกิจ 
 ดอลลาร์

ออสเตรเลีย 
เทียบเท่า 

พนับาท 
   

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 550 13 
ลกูหนี*การคา้และลกูหนี*อื7น 16,631 404 
สนิคา้คงเหลอื 395,234 9,581 
ที7ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 54,550 1,322 
เจา้หนี*การคา้และเจา้หนี*อื7น (122,269) (2,964) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (66,027) (1,601) 
รวมสนิทรพัยท์ี7สามารถระบุไดส้ทุธ ิ 278,669 6,755 
สิ7งตอบแทนทั *งหมดที7โอนให ้ 743,669 18,027 
คา่ความนิยม 465,000 11,272 



บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
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13 เงินลงทนุในการร่วมค้า 

 

การเปลี7ยนแปลงในราคาตามบญัชีของเงนิลงทุนในการร่วมค้า สําหรบังวดเก้าเดือนสิ*นสุดวนัที7 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
รายละเอยีดดงันี* 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 บาท   
ราคาตามบญัชตีน้งวด 50,913,671 
การลงทนุเพิ7มขึ*น 37,559,088 
การลงทนุเพิ7มขึ*นในการรว่มคา้โดยการแปลงหนี*เป็นทนุ 37,266,030 
ตดักาํไรจากการขายสนิทรพัยถ์าวร (7,906,494) 
สว่นแบง่ผลกาํไร (สทุธ)ิ 44,993,579 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิ 31,244,091 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 194,069,965 
 

ตามมติที7ประชุมคณะกรรมการ ครั *งที7 4/2564 เมื7อวนัที7 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ของบรษิัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการมมีตอินุมตัใิหบ้รษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั ซึ7งเป็นบรษิทัยอ่ย ลงทุนในบรษิทัที7จดทะเบยีนและจดัตั *งใหมใ่นประเทศแอฟรกิาใต ้
ซึ7งมทีนุจดทะเบยีน 144 ลา้นแรนด ์โดยบรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั คาดวา่จะถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 33.75 
 

เมื7อวนัที7 19 กันยายน พ.ศ. 2564 Aeroklas Duys (Pty) Ltd กิจการร่วมค้าของบรษิัท แอร์โรคลาส จํากัด ได้ดําเนินการแปลงหนี*จํานวน 
37,266,030 บาท เป็นทุนโดยเป็นการแปลงเงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้ คอื บรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั, Duys Engineering Group Proprietary Limited 
และ Mr.Brian William Rogers เป็นทุนจดทะเบยีน หุน้สามญัส่วนที7เพิ7มขึ*นถูกจดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้ตามสดัส่วนเดมิ และเมื7อวนัที7 28 กนัยายน 
พ.ศ. 2564 The South African Reserve Bank ไดร้บัรองใบหุน้หลงัการเพิ7มทนุใหก้บัผูถ้อืหุน้ที7เป็นนิตบิุคคลหรอืบุคคลที7มถีิ7นที7อยูน่อกประเทศ 
ซึ7งไดแ้ก่ บรษิทั แอรโ์รคลาส จํากดั และ Mr.Brian William Rogers รวมถงึการรบัรองใหก้บั Aeroklas Duys (Pty) Ltd ว่ามกีารชําระเงนิกู้ยมืที7
ไดร้บัจากผูถ้อืหุน้ที7มถีิ7นที7อยูน่อกประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ 
 

เมื7อวนัที7 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั ซึ7งเป็นบรษิทัยอ่ยและผูถ้อืหุน้กลุ่มเดมิของ Aeroklas Duys (Pty) Ltd ไดร้ว่มลงทุน
กบับรษิทัที7จดทะเบยีนในประเทศไทยแห่งหนึ7งเพื7อจดัตั *งกจิการร่วมคา้ ATD Alliance (Pty) Ltd ในประเทศแอฟรกิาใตโ้ดยมทีุนจดทะเบยีน 
144 ล้านแรนด์ ซึ7งบรษิัท แอร์โรคลาส จํากดั เขา้ถือหุ้นรอ้ยละ 46 ของทุนจดทะเบยีน กลุ่มผู้ถือหุ้นเดมิของ Aeroklas Duys (Pty) Ltd 
ชาํระคา่หุน้ดว้ยการลดทุนและแยกสว่นหนึ7งของธุรกจิของ Aeroklas Duys (Pty) Ltd ไปที7 ATD Alliance (Pty) Ltd โดยที7สดัสว่นการถอืหุน้ใน 
Aeroklas Duys (Pty) Ltd หลงัการลดทนุไมม่กีารเปลี7ยนแปลง 
 

14 อสงัหาริมทรพัยเ์พืKอการลงทนุ (สทุธิ) 
 

  ข้อมลูทางการเงิน 
 เฉพาะกิจการ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  บาท 
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิJนสดุวนัทีK 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  
ราคาตามบญัชสีทุธติน้งวด  349,342,547 
คา่เสื7อมราคา (12,182,655) 
ราคาตามบญัชสีทุธปิลายงวด 337,159,892 
 

บรษิทัไดนํ้าอสงัหารมิทรพัยเ์พื7อการลงทนุไปจดจาํนองเพื7อเป็นหลกัประกนัวงเงนิเบกิเกนิบญัช ีเงนิกูย้มืระยะสั *นและระยะยาวจากสถาบนั
การเงนิ (หมายเหตุ 20 และ 22) 



บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ทีKดิน อาคารและอปุกรณ์ (สทุธิ) 

 

   
 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 ข้อมลูทางการเงิน 
 เฉพาะกิจการ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  บาท  บาท 
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิJนสดุวนัทีK 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564   
ราคาตามบญัชสีทุธติน้งวด 5,652,118,013 51,843,512 
ซื*อสนิทรพัย ์ 434,795,912 341,263 
จาํหน่ายสนิทรพัย ์(สทุธ)ิ (52,957,010) -       
ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์(สทุธ)ิ (214,593) -       
คา่เสื7อมราคา  (489,745,168) (2,694,122) 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิ 49,472,958 -       
ราคาตามบญัชสีทุธปิลายงวด  5,593,470,112 49,490,653 
 

ณ วนัที7 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดนํ้าที7ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ซึ7งมมีูลค่าตน้ทุนจํานวน 1,233.89 ลา้นบาท (วนัที7 31 มนีาคม 
พ.ศ. 2564 : 1,432.26 ล้านบาท) ไปจดจํานองเพื7อเป็นหลกัประกนัเงนิเบิกเกินบญัช ีเงนิกู้ยมืระยะสั *นและระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
(หมายเหตุ 20 และ 22) 
 

16 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ (สทุธิ) 
 

  ข้อมลูทางการเงิน 
 ข้อมลูทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 บาท บาท 
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิJนสดุวนัทีK 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564   
ราคาตามบญัชสีทุธติน้งวด 611,389,359 7,681,372 
เพิ7มระหวา่งงวด 97,304,467 -       
จาํหน่ายสนิทรพัย ์(สทุธ)ิ (151,896) -       
คา่เสื7อมราคา  (95,356,407) (640,115) 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิ 3,784,780 -       
ราคาตามบญัชสีทุธปิลายงวด 616,970,303 7,041,257 
 

ค่าใช้จ่ายที7เกี7ยวกบัสญัญาเช่าที7ไม่ได้รวมรบัรู้ในหนี*สนิตามสญัญาเช่าและสนิทรพัย์สทิธิการใช้สําหรบังวดเก้าเดือนสิ*นสุดวนัที7  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มรีายละเอยีดดงันี* 
 

  ข้อมลูทางการเงิน 
 ข้อมลูทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 บาท บาท 

   

คา่ใชจ้า่ยที7เกี7ยวกบัสญัญาเชา่ระยะสั *น 148,500 -       
คา่ใชจ้า่ยที7เกี7ยวกบัสญัญาเชา่ซึ7งสนิทรพัยม์มีลูคา่ตํ7า 637,650 -       



บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิJนสดุวนัทีK 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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17 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สทุธิ) 

 
  ข้อมลูทางการเงิน 
 ข้อมลูทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 บาท บาท 
   

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิJนสดุวนัทีK 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564   
ราคาตามบญัชสีทุธติน้งวด  216,684,190 642,155 
ซื*อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 44,424,900 29,360 
คา่ตดัจาํหน่าย (40,847,324) (128,398) 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิ 3,818,787 -       
ราคาตามบญัชสีทุธปิลายงวด  224,080,553 543,117 
 

18 ค่าความนิยม 
 
  ข้อมลูทางการเงินรวม 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  บาท 
  

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิJนสดุวนัทีK 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  
ราคาตามบญัชสีทุธติน้งวด 54,064,887 
เพิ7มระหวา่งงวด (หมายเหตุ 12) 11,271,600 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิ 781,476 
ราคาตามบญัชสีทุธปิลายงวด  66,117,963 
 

19 สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี (สทุธิ) 
 
ณ วนัที7 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และวนัที7 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 สนิทรพัย์และหนี*สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีสดงรายการใน 
งบแสดงฐานะการเงนิสทุธติามหน่วยภาษ ีประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี* 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 217,781,726 194,171,887 8,498,850 6,586,189 
หนี*สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ (68,386,393) (73,439,030) -       -       
 149,395,333 120,732,857 8,498,850 6,586,189 



บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคลื7อนไหวของภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชสีําหรบังวดเกา้เดอืนสิ*นสุดวนัที7 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และสําหรบัปีสิ*นสุดวนัที7 
31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี* 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 120,732,857 72,918,866 6,586,189 6,236,097 
รายการปรบัปรงุจากการนํามาตรฐาน     
   การรายงานทางการเงนิฉบบัที7 9 มาใช ้     
   ณ วนัที7 1 เมษายน พ.ศ 2563 -       24,850,454 -       -       
เพิ7มในกาํไรขาดทนุ (หมายเหตุ 27) 30,578,352 31,472,159 1,912,661 875,990 
ลดในกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื7น -       (4,730,585) -       (525,898) 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิ (1,915,876) (3,778,037) -       -       
ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 149,395,333 120,732,857 8,498,850 6,586,189 
 

20 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั Jนจากสถาบนัการเงิน 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร -       7,745 -       -       
ตั Hวสญัญาใชเ้งนิธนาคาร 931,244,228 682,528,626 -       -       
ทรสัตร์ซีที 158,187,319 193,127,420 -       -       
 1,089,431,547 875,663,791 -       -       
 
วงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั *นจากสถาบนัการเงนิส่วนใหญ่คํ*าประกนัโดยการจดจํานองที7ดนิพรอ้มสิ7งปลูกสรา้ง และเครื7องจกัร
บางสว่นของกลุม่กจิการและบรษิทั โดยมบีรษิทัที7เกี7ยวขอ้งกนัเป็นผูค้ํ*าประกนั (หมายเหตุ 15) 
 
ณ วนัที7 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ตั Hวสญัญาใชเ้งนิมอีายุระหว่าง 1 ถงึ 3 เดอืน และมกีําหนดชําระคนืภายในเดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 
(วนัที7 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 : มอีายรุะหวา่ง 3 ถงึ 9 เดอืน และมกีาํหนดชาํระคนืภายในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2564) 



บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21 เจ้าหนีJการค้าและเจ้าหนีJอืKน 

 
  ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
   พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564 
 หมายเหต ุ  บาท  บาท  บาท  บาท 
      
เจา้หนี*การคา้       
   - บรษิทัอื7น  609,108,292 655,938,443 -       -       
   - บรษิทัที7เกี7ยวขอ้งกนั  28 ก) 66,235,042 73,117,001 -        53,500 
เจา้หนี*อื7น      
   - บรษิทัอื7น  105,655,186 100,556,544 599,579  285,540 
   - บรษิทัที7เกี7ยวขอ้งกนั  28 ก) 46,888,127 13,315,040 353,000  3,190,000 
เจา้หนี*จากการซื*อสนิทรพัยถ์าวร      
   - บรษิทัอื7น  17,634,441 25,007,313 54,460 10,599 
   - บรษิทัที7เกี7ยวขอ้งกนั  28 ก) 39,654 45,082 -       -       
ดอกเบี*ยคา้งจา่ย - บรษิทัอื7น  7,607,053 3,521,303 7,377,534 2,844,932 
เงนิเดอืน คา่แรงและโบนสัคา้งจา่ย  197,869,343 113,249,684 11,630,009 4,544,249 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย  186,836,079 182,626,975 2,380,680 4,315,476 
เงนิรบัลว่งหน้าคา่สนิคา้      
   - บรษิทัอื7น  33,635,337 51,860,196 -       -       
เงนิรบัลว่งหน้าคา่ดอกเบี*ย      
   - บรษิทัที7เกี7ยวขอ้งกนั 28 ก) -       -       -       23,833 
เงนิประกนัผลงาน  1,126,859 2,779,395 -       -       
คา่ใชจ้า่ยสง่เสรมิการขายและ      
   คา่สว่นลดการคา้คา้งจา่ย  118,702,785 94,785,187 -       -       
รายไดร้อรบัรู ้  16,916,338 12,765,100 -       -       
ประมาณการการรบัคนืสนิคา้  920,508 1,519,673 -       -       
อื7น ๆ  1,998,535 730,561 -       -       
  1,411,173,579 1,331,817,497 22,395,262 15,268,129 



บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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22 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมรีายการเคลื7อนไหวสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิ*นสดุวนัที7 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และสาํหรบัปีสิ*นสดุวนัที7 
31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ดงันี* 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 293,415,369 295,737,748 -       -       
เงนิกูเ้พิ7มขึ*นระหวา่งงวด/ปี 28,485,832 155,603,758 -       -       
จา่ยชาํระคนืระหวา่งงวด/ปี (38,664,066) (159,363,569) -       -       
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี7ยนที7เกดิขึ*นจรงิ 173,810 453,490 -       -       
(กาํไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี7ยนที7ยงัไมเ่กดิขึ*นจรงิ 1,324,290 (1,365,920) -       -       
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิ 11,320,403 2,349,862 -       -       
ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 296,055,638 293,415,369 -       -       
 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิคงเหลอื ณ วนัที7 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และวนัที7 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มรีายละเอยีดดงันี* 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 67,210,034 56,115,233 -       -       
ครบกาํหนดเกนิกวา่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 228,845,604 237,300,136 -       -       
 296,055,638 293,415,369 -       -       
 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิคงเหลอื ณ วนัที7 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เป็นเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิของบรษิทัยอ่ย
ทั *ง 3 บรษิทั มกีารคํ*าประกนัโดยใชห้ลกัทรพัย ์ไดแ้ก ่

 
ก) คํ*าประกนัโดยการจาํนองที7ดนิพรอ้มสิ7งปลกูสรา้งที7เป็นกรรมสทิธิ íของกลุม่กจิการ 
ข) คํ*าประกนัโดยการจดจาํนองเครื7องจกัรที7เป็นกรรมสทิธิ íของกลุม่กจิการ 

 
นอกจากนี* กลุ่มกจิการอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดของสญัญาเงนิกูย้มืซึ7งกาํหนดใหก้ลุ่มกจิการตอ้งดาํรงอตัราสว่นทางการเงนิ สดัสว่นการถอืหุน้
ของผูบ้รหิาร และเงื7อนไขอื7นๆ ภายใตส้ญัญาเงนิกูย้มืที7ไดก้าํหนดไวส้าํหรบัวงเงนิกูย้มืในแต่ละสญัญา 



บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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23 หนีJสินตามสญัญาเช่า (สทุธิ) 

 

กลุ่มกจิการไดท้าํสญัญาเช่าเพื7อเช่าสนิทรพัยเ์พื7อใชใ้นการดาํเนินกจิการ โดยมกีําหนดชาํระคา่เช่าตามที7ระบุในสญัญา ณ วนัที7 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 และวนัที7 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ยอดหนี*สนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ มรีายละเอยีดดงันี* 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

หนี*สนิตามสญัญาเชา่ 846,008,883 865,898,632 74,250,000 81,000,000 
หกั  ดอกเบี*ยจา่ยรอตดับญัช ี (210,416,335) (223,414,320) (8,604,942) (10,165,139) 
มลูคา่ปัจจบุนัของหนี*สนิตามสญัญาเชา่ 635,592,548 642,484,312 65,645,058 70,834,861 
หกั  สว่นที7ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ7งปี (93,109,922) (123,695,986) (7,115,044) (6,955,094) 
 542,482,626 518,788,326 58,530,014 63,879,767 
 

ณ วนัที7 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และวนัที7 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 จาํนวนเงนิขั *นตํ7าที7ตอ้งจา่ยทั *งสิ*นตามสญัญาเชา่ มรีายละเอยีดดงันี* 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
หนี*สนิตามสญัญาเชา่ถงึกาํหนดชาํระ     
  - ภายใน 1 ปี 115,847,585 145,243,416 9,000,000 9,000,000 
  - หลงัจาก 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 290,173,751 264,898,361 36,000,000 36,000,000 
  - หลงัจาก 5 ปี 439,987,547 455,756,855 29,250,000 36,000,000 
 846,008,883 865,898,632 74,250,000 81,000,000 
 

รายการเคลื7อนไหวสาํหรบัหนี*สนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิ*นสดุวนัที7 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี*  
 

  ข้อมลูทางการเงิน 
 ข้อมลูทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  บาท  บาท 
   

ยอดคงเหลอืตน้งวด 642,484,312 70,834,861 
เพิ7มระหวา่งงวด 97,304,467 -       
เงนิสดจา่ยระหวา่งงวด (125,799,569) (6,750,000) 
ดอกเบี*ยจา่ยระหวา่งงวด 17,217,200 1,560,197 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิ 4,386,138 -       
ยอดคงเหลอืปลายงวด 635,592,548 65,645,058 



บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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24 หุ้นกู้ (สทุธิ) 

 

 
ข้อมลูทางการเงินรวมและ 

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด/ปี (สทุธ)ิ 798,717,778 797,999,061 
ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้า่ยทางตรงในการจาํหน่ายหุน้กู ้ 531,542 718,717 
ราคาตามบญัชปีลายงวด/ปี (สทุธ)ิ 799,249,320 798,717,778 
 

25 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

รายการเคลื7อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิ*นสดุวนัที7 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี* 
 

  ข้อมลูทางการเงิน 
 ข้อมลูทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 บาท บาท 
   

ยอดคงเหลอืตน้งวด 247,395,807 26,309,765 
ตน้ทนุบรกิารปัจจบุนั 15,048,024 1,405,497 
ตน้ทนุดอกเบี*ย 4,094,193 479,829 
จา่ยผลประโยชน์พนกังาน (3,461,257) -       
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิ 1,141,133 -       
ยอดคงเหลอืสิ*นงวด 264,217,900 28,195,091 
 

26 เงินปันผลจ่าย 
 

การจา่ยเงนิปันผลของบรษิทัใหญ่ - บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
 

ตามมตทิี7ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นของบรษิทัประจําปี พ.ศ. 2564 เมื7อวนัที7 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที7ประชุมมมีตใิห้จ่ายเงนิปันผลสําหรบัปี
สิ*นสุดวนัที7 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 จาํนวน 2,800 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.19 บาท เป็นจาํนวนเงนิ 532 ลา้นบาท โดยบรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผล
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2564 
 

ตามมติที7ประชุมคณะกรรมการของบรษิัทครั *งที7 6/2564 เมื7อวนัที7 10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 คณะกรรมการมมีติให้จ่ายเงนิปันผล
ระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงานสาํหรบังวดหกเดอืนสิ*นสดุวนัที7 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญั จาํนวน 2,800 ลา้นหุน้ 
ในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท เป็นจาํนวนเงนิ 392 ลา้นบาท โดยบรษิทัไดจ้า่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การจา่ยเงนิปันผลของบรษิทัยอ่ย - บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จาํกดั 
 
ตามมตทิี7ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัประจาํปี พ.ศ. 2564 เมื7อวนัที7 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที7ประชุมมมีตใิหจ้่ายเงนิปันผลสาํหรบัปี
สิ*นสุดวนัที7 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 จาํนวน 6 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 26 บาท รวมเป็นจาํนวนเงนิ 156 ลา้นบาท โดยบรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผล
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2564  
 
การจา่ยเงนิปันผลของบรษิทัยอ่ย - บรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั 
 
ตามมตทิี7ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัประจาํปี พ.ศ. 2564 เมื7อวนัที7 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที7ประชุมมมีตใิหจ้่ายเงนิปันผลสาํหรบัปี
สิ*นสุดวนัที7 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 180 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.80 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิ 144 ลา้นบาท พรอ้มทั *งอนุมตัใิห้
จดัสรรกาํไรสทุธจิาํนวน 5.71 ลา้นบาท เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย โดยบรษิทัไดจ้า่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2564  
 
การจา่ยเงนิปันผลของบรษิทัยอ่ย - บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จาํกดั 
 
ตามมตทิี7ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัประจาํปี พ.ศ. 2564 เมื7อวนัที7 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที7ประชุมมมีตใิหจ้่ายเงนิปันผลสาํหรบัปี
สิ*นสดุวนัที7 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 จาํนวน 100 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.80 บาท รวมเป็นจาํนวนเงนิ 80 ลา้นบาท โดยบรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผล
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2564  
 

27 ภาษีเงินได้ 
 

 สาํหรบังวดเก้าเดือนสิJนสดุวนัทีK 31 ธนัวาคม 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาษเีงนิไดใ้นงวดปัจจบุนัสาํหรบั     
   กาํไรทางภาษสีาํหรบังวด (81,936,748) (49,667,566) (5,541,576) (4,948,442) 
รายการที7เกดิจากผลแตกต่างชั 7วคราว     
   (หมายเหตุ 19) 30,578,352 32,753,872 1,912,661 1,816,253 
 (51,358,396) (16,913,694) (3,628,915) (3,132,189) 



บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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28 รายการกบับคุคลและกิจการทีKเกีKยวข้องกนั 

 
ณ วนัที7 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และวนัที7 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทั วทิูรปกรณ์ โฮลดิ*ง จาํกดั สมาชกิในตระกูลวทิูรปกรณ์ และ
ตระกลูธรีะจารวุฒัน์ ถอืหุน้ในบรษิทัรวมในสดัสว่นรอ้ยละ 75 จาํนวนหุน้ซึ7งเหลอืรอ้ยละ 25 ถอืโดยบุคคลทั 7วไป 
 
รายการต่อไปนี*เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการที7เกี7ยวขอ้งกนั 
 
ก) ยอดคงเหลือทีKเกิดจากการซืJอขายสินค้าและบริการและอืKน ๆ ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และวนัทีK 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 มีดงันีJ  
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ลกูหนีJการค้า     
   บรษิทัรว่ม 11,212,554 26,417,444 -       -       
   บรษิทัยอ่ย -       -       1,123,500 1,260,460 
   บรษิทัที7เกี7ยวขอ้งกนั 5,922,465 7,528,023 -       -       
   กจิการรว่มคา้ 329,791,142 149,301,505 -       -       
   หกั ผลขาดทนุดา้นเครดติ     
    ที7คาดวา่จะเกดิขึ*น - กจิการรว่มคา้ (103,577,408) (99,315,662) -       -       
 243,348,753 83,931,310 1,123,500 1,260,460 
     
เงินปันผลค้างรบั     
   บรษิทัรว่ม -       3,051,000 -       3,051,000 
     
ลกูหนีJจากการขายสินทรพัยถ์าวร     
   กจิการรว่มคา้ 106,729,983 64,017,032 -       -       
   หกั ผลขาดทนุดา้นเครดติ     
    ที7คาดวา่จะเกดิขึ*น - กจิการรว่มคา้ (64,017,032) (64,017,032) -       -       
 42,712,951 -       -       -       
     
ดอกเบีJยค้างรบั     
   บรษิทัยอ่ย -       -       9,557,890 8,182,568 
   กจิการรว่มคา้ 13,304,326 9,319,997 -       -       
   หกั ผลขาดทนุดา้นเครดติ     
    ที7คาดวา่จะเกดิขึ*น - กจิการรว่มคา้ (8,703,707) (7,617,065) -       -       
 4,600,619 1,702,932 9,557,890 8,182,568 



บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืKน     
   - เงินมดัจาํ     
     บรษิทัที7เกี7ยวขอ้งกนั 6,735,480 6,735,480 -       -       
     
   - ลกูหนีJจากการขายสินค้า     
     กจิการรว่มคา้ 22,426,476 -       -       -       
     
   - ลกูหนีJจากการขายสินทรพัยถ์าวร     
     กจิการรว่มคา้ 36,552,045 -       -       -       
     
เจ้าหนีJการค้า     
   บรษิทัรว่ม 33,030,661 20,710,087 -       -       
   บรษิทัยอ่ย -       -       -       53,500 
   กจิการรว่มคา้ 3,619,326 3,506,089 -       -       
   บรษิทัที7เกี7ยวขอ้งกนั 29,585,055 48,900,825 -       -       
 66,235,042 73,117,001 -       53,500 
     
เจ้าหนีJอืKน     
   บรษิทัรว่ม 573,326 -       -       -       
   กจิการรว่มคา้ 37,559,088 -       -       -       
   บรษิทัที7เกี7ยวขอ้งกนั 8,402,713 10,125,040 -       -       
   คณะกรรมการบรษิทั 353,000 3,190,000 353,000 3,190,000 
 46,888,127 13,315,040 353,000 3,190,000 
     
เจ้าหนีJจากการซืJอ     
   สินทรพัยถ์าวร     
   บรษิทัที7เกี7ยวขอ้งกนั 39,654 45,082 -       -       
     
เงินรบัล่วงหน้าค่าดอกเบีJย     
   บรษิทัยอ่ย -       -       -       23,833 

 



บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข) รายได้และรายจ่ายกบักิจการทีKเกีKยวข้องกนัทีKมีสาระสาํคญัสาํหรบังวดเก้าเดือนสิJนสดุวนัทีK 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงัต่อไปนีJ   

 

 สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ2นสดุวนัที6 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

    บริษทัที6     บริษทัที6  

  บริษทัร่วม  กิจการร่วมค้า  เกี6ยวข้องกนั  รวม  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  เกี6ยวข้องกนั  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขาย/บรกิาร         
 - ขายสนิคา้ 79,254,944 229,721,432 17,035,292 326,011,668 -       -       -       -       
 - คา่สาธารณูปโภค -       -       -       -       11,745,000 -       -       11,745,000 
 - คา่เชา่อสงัหารมิทรพัยเ์พืOอการลงทนุ -       -       135,000 135,000 21,600,000 -       135,000 21,735,000 
 - ขายเครืOองจกัรและอุปกรณ์ -       67,938,958 -       67,938,958 -       -       -       -       
 - คา่บรกิารสารสนเทศ -       -       720,000 720,000 18,629,126 -       720,000 19,349,126 
 - คา่ทีOปรกึษา  -       -       1,080,000 1,080,000 31,473,000 -       1,080,000 32,553,000 
 - คา่บรหิาร -       2,957,750 3,698,104 6,655,854 -       -       -       -       
รายไดอ้ืOน -       -       3,200 3,200 -       -       -       -       
เงนิปันผลรบั -       -       -       -       379,999,945 66,150,000 -       446,149,945 
ดอกเบีYยรบั -       4,328,068 -       4,328,068 56,397,220 -       -       56,397,220 
ซืYอสนิคา้ 48,920,259 2,518,900 65,015,207 116,454,366 -       -       -       -       
ซืYอทีOดนิ อาคารและอุปกรณ์ -       -       5,293,360 5,293,360 -       -       -       -       
คา่ใชจ้า่ย         
 - สาธารณูปโภค -       -       26,978,457 26,978,457 -       -       -       -       
 - รกัษาพยาบาล -       -       2,865,486 2,865,486 -       -       -       -       
 - อืOนๆ -       -       583,480 583,480 -       -       -       -       
จาํนวนเงนิทีOตอ้งจา่ยชาํระตามสญัญาเชา่ -       -       41,275,851 41,275,851 -       -       6,750,000 6,750,000 



บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ2นสดุวนัที6 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

    บริษทัที6     บริษทัที6  

  บริษทัร่วม  กิจการร่วมค้า  เกี6ยวข้องกนั  รวม  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  เกี6ยวข้องกนั  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
         

รายไดจ้ากการขาย/บรกิาร         
 - ขายสนิคา้ 116,320,488 52,165,789 9,598,159 178,084,436 -       -       -       -       
 - คา่สาธารณูปโภค -       -       135,000 135,000 11,745,000 -       135,000 11,880,000 
 - คา่เชา่อสงัหารมิทรพัยเ์พืOอการลงทนุ -       -       -       -       21,600,000 -       -       21,600,000 
 - คา่บรกิารสารสนเทศ -       -       720,000 720,000 16,908,494 -       720,000 17,628,494 
 - คา่ทีOปรกึษา  -       -       -       -       33,345,000 -       -       33,345,000 
 - คา่บรหิาร -       -       3,462,205 3,462,205 -       -       -       -       
รายไดอ้ืOน 199,166 -       9,792 208,958 -       -       -       -       
เงนิปันผลรบั -       -       -       -       254,999,939 23,850,000 -       278,849,939 
ดอกเบีYยรบั -       5,160,570 -       5,160,570 60,937,435 -       -       60,937,435 
กาํไรจากการจาํหน่ายทีOดนิอาคารและอุปกรณ์ -       -       4,534 4,534 -       -       -       -       
ซืYอสนิคา้ 54,665,262 6,265,567 65,707,953 126,638,782 -       -       -       -       
ซืYอทีOดนิ อาคารและอุปกรณ์ -       -       5,006,681 5,006,681 -       -       -       -       
คา่ใชจ้า่ย         
 - สาธารณูปโภค -       -       21,906,474 21,906,474 -       -       -       -       
 - ขนสง่พนกังาน -       -       40,488 40,488 -       -       -       -       
 - รกัษาพยาบาล -       -       1,276,616 1,276,616 -       -       -       -       
 - อืOนๆ 3,590,678 -       445,294 4,035,972 66,300 -       17,700 84,000 
จาํนวนเงนิทีOตอ้งจา่ยชาํระตามสญัญาเชา่ -       -       36,040,808 36,040,808 -       -       6,750,000 6,750,000 
 



บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 
 

  สาํหรบังวดเก้าเดือนสิJนสดุวนัทีK 31 ธนัวาคม 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร     
   - ระยะสั ;น 109,416,835 84,927,143 17,896,652 16,437,554 
   - ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7,003,505 3,956,989 842,994 860,376 
 116,420,340 88,884,132 18,739,646 17,297,930 
 

ค) เงินให้กู้ยืมระยะสั Jนแก่บริษทัทีKเกีKยวข้องกนั 
 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั ;นแก่บรษิทัทีPเกีPยวขอ้งกนั ณ วนัทีP 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มรีายละเอยีดดงันี; 
 

 ข้อมลูการเงินรวม ข้อมลูการเงินเฉพาะกิจการ 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินให้กู้ยืมระยะสั Jน     
บรษิทัยอ่ย -       -       1,834,900,000 1,978,500,000 
กจิการรว่มคา้  -       6,773,358 -       -       
หกั  ผลขาดทนุดา้นเครดติทีPคาดวา่     
         จะเกดิขึ;น - กจิการรว่มคา้ -       (6,773,358) -       -       
 -       -       1,834,900,000 1,978,500,000 
 

ณ วนัทีP 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทมเีงนิให้กู้ยมืระยะสั ;นแก่บรษิัทย่อยเป็นเงนิให้กู้ทีPไม่มหีลกัประกนัมอีตัราดอกเบี;ย 
รอ้ยละ 2.50 ต่อปี (วนัทีP 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 : มอีตัราดอกเบี;ยรอ้ยละ 2.50 ต่อปี) และมกีาํหนดเวลาชาํระคนืเมืPอทวงถาม 
 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั ;นแก่บรษิทัทีPเกีPยวขอ้งกนั มรีายการเคลืPอนไหวสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิ;นสดุวนัทีP 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ดงันี; 
 

  ข้อมลูทางการเงิน 
 ข้อมลูทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 บาท บาท 
เงินให้กู้ยืมระยะสั Jน   
ยอดคงเหลอืตน้งวด -       1,978,500,000 
กลบัรายการผลขาดทนุดา้นเครดติทีPคาดวา่จะเกดิขึ;น 7,334,004 -       
เงนิใหกู้ย้มืเพิPมขึ;นระหวา่งงวด -       806,700,000 
รบัชาํระคนืระหวา่งงวด -       (950,300,000) 
การแปลงหนี;เป็นทนุ (7,334,004) -       
ยอดคงเหลอืสิ;นงวด -       1,834,900,000 



บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ง) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัทีKเกีKยวข้องกนั  

 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัทีPเกีPยวขอ้งกนั ณ วนัทีP 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มรีายละเอยีดดงันี; 
 
 ข้อมลูการเงินรวม ข้อมลูการเงินเฉพาะกิจการ 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
เงินให้กู้ยืมระยะยาว     
บรษิทัยอ่ย -       -       900,000,000 915,586,750 
กจิการรว่มคา้  41,668,872 66,090,937 -       -       
หกั  ผลขาดทนุดา้นเครดติทีPคาดวา่     
         จะเกดิขึ;น - กจิการรว่มคา้ -       (27,020,691) -       -       
 41,668,872 39,070,246 900,000,000 915,586,750 
 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัทีPเกีPยวขอ้งกนัคงเหลอื ณ วนัทีP 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มรีายละเอยีด
ดงันี; 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ครบกาํหนดหลงัจาก 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 41,668,872 39,070,246 900,000,000 915,586,750 
 41,668,872 39,070,246 900,000,000 915,586,750 
 



บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัทีPเกีPยวขอ้งกนั มรีายการเคลืPอนไหวสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิ;นสดุวนัทีP 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ดงันี; 
 
  ข้อมลูทางการเงิน 
 ข้อมลูทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 บาท บาท 
   
เงินให้กู้ยืมระยะยาว   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 39,070,246 915,586,750 
กลบัรายการผลขาดทนุดา้นเครดติทีPคาดวา่จะเกดิขึ;น 29,257,254 -       
รบัชาํระคนืระหวา่งงวด -       (15,990,000) 
การแปลงหนี;เป็นทนุ (29,257,254) -       
กาํไรจากอตัราแลกเปลีPยนทีPเกดิขึ;นจรงิ -       403,250 
กาํไรจากอตัราแลกเปลีPยนทีPยงัไมเ่กดิขึ;นจรงิ 2,598,626 -       
ยอดคงเหลอืสิ;นงวด 41,668,872 900,000,000 
 
บรษิทัยอ่ย 
 
ณ วนัทีP 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมเีงนิใหกู้ย้มืระยะยาว 3 ปี แก่บรษิทัย่อยเป็นเงนิใหกู้ท้ ีPไม่มหีลกัประกนัมอีตัราดอกเบี;ย
รอ้ยละ 2.70 ต่อปี (วนัทีP 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 : มอีตัราดอกเบี;ยรอ้ยละ 2.70 ถงึ 4.00 ต่อปี) 
 
กจิการรว่มคา้ 
 
ณ วนัทีP 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยแห่งหนึPงมเีงนิใหกู้ย้มืระยะยาว 5 ปีแก่กจิการร่วมคา้โดยมกีําหนดชําระคนืเงนิตน้เตม็
จาํนวนวนัทีP 30 เมษายน พ.ศ. 2568 เป็นเงนิกูไ้มม่หีลกัประกนัและมอีตัราดอกเบี;ยรอ้ยละ 4.75 ต่อปี (วนัทีP 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 : 
บรษิทัย่อยแห่งหนึPงมเีงนิใหกู้ย้มืระยะยาว 5 ปี แก่กจิการร่วมคา้โดยมกีําหนดชําระเงนิตน้งวดแรก วนัทีP 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
เป็นเงนิกูไ้มม่หีลกัประกนัและมอีตัราดอกเบี;ยรอ้ยละ 4.75 ถงึ 5.10 ต่อปี) 
 
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่บรษิทัทีPเกีPยวขอ้งกนัคํานวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึPงคดิลดดว้ยอตัราดอกเบี;ย 
เงนิใหกู้ย้มืทีPฝ่ายบรหิารคาดวา่กลุ่มกจิการและบรษิทัจะไดร้บั ณ วนัทีPในงบแสดงฐานะการเงนิ และอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของลาํดบั
ขั ;นมลูคา่ยตุธิรรม ซึPงไมม่กีารเปลีPยนแปลงวธิกีารวดัมลูคา่ในระหวา่งงวด อยา่งไรกต็ามมลูคา่ยตุธิรรมดงักลา่ว มมีลูคา่ใกลเ้คยีงกบั
ราคาตามบญัช ีเนืPองจากผลกระทบจากอตัราคดิลดไมม่สีาระสาํคญั 
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29 สญัญาอตัราแลกเปลีKยนล่วงหน้า 

 

ณ วนัทีP 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมยีอดคงเหลอืจากสญัญาอตัราแลกเปลีPยนล่วงหน้าทีPเปิดสถานะไวม้รีะยะเวลาครบกําหนด
ไมเ่กนิ 12 เดอืน (วนัทีP 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 : ไมเ่กนิ 12 เดอืน) จาํนวนเงนิผกูพนัตามอตัราทีPระบุไวใ้นสญัญามดีงัต่อไปนี; 
 

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 สญัญาอตัราแลกเปลีKยน   
สญัญาอตัราแลกเปลีKยนล่วงหน้า  ตามสญัญา สกลุเงิน จาํนวนเงินในสกลุเงิน 
    

สญัญาขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้า    
ดอลลารส์หรฐัอเมรกิาแลกสกุลเงนิบาท 32.63 - 32.64 บาท 39,159,000 
 

ข้อมลูทางการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว) 
31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 สญัญาอตัราแลกเปลีKยน   
สญัญาอตัราแลกเปลีKยนล่วงหน้า  ตามสญัญา สกลุเงิน จาํนวนเงินในสกลุเงิน 
    

สญัญาซื;อเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้า 
ดอลลารอ์อสเตรเลยีแลกสกุล 

 
 

 

   ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา  0.75 ดอลลารอ์อสเตรเลยี 1,038,859 
ดอลลารอ์อสเตรเลยีแลกสกุลเงนิบาท  23.75 ดอลลารอ์อสเตรเลยี 69,321 
สญัญาขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้า    
ดอลลารส์หรฐัอเมรกิาแลกสกุลเงนิบาท  30.14 - 30.74 บาท 36,426,500 
 

มลูคา่ยตุธิรรมสทุธขิองเครืPองมอืทางการเงนิ ณ วนัทีP 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี; 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 
 

สกลุเงิน 
เทียบเท่า 
เงินบาท 

 
สกลุเงิน 

เทียบเท่า 
เงินบาท 

     

ขาดทนุจากสญัญาซื;อเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้า     
   (ดอลลารอ์อสเตรเลยี) -       -       (19,098) (425,376) 
     

ขาดทนุจากสญัญาขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้า 
   (บาท) 

 
-       

 
(955,886) 

 
-       

 
(1,190,071) 

 

มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาซื;อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าคาํนวณโดยใชอ้ตัราทีPกําหนดโดยธนาคารของบรษิทัเสมอืนว่าไดย้กเลกิ
สญัญาเหลา่นั ;น ณ วนัทีPในงบแสดงฐานะการเงนิ การวดัมลูคา่ดงักลา่วจดัอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของลาํดบัขั ;นของมลูคา่ยตุธิรรม 
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30 ภาระผกูพนั 

 
30.1 ภาระผกูพนัสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

 
ณ วนัทีP 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และวนัทีP 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการและบรษิทัมภีาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่า ซึPงเป็น
ของสญัญาเช่าระยะสั ;นและสินทรพัย์มูลค่าตํP าทีPไม่ได้รบัรู้เป็นหนี;สินตามสญัญาและสญัญาบริการทีPไม่สามารถยกเลิกได ้ 
มรีายละเอยีดดงันี;  
 
 ข้อมลูการเงินรวม ข้อมลูการเงินเฉพาะกิจการ 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
ถึงกาํหนดชาํระ     
ภายใน 1 ปี 18,954,945  23,202,419 1,837,000 3,049,000 
เกนิกวา่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 2,155,529  6,038,858 -       202,500 
 21,110,474 29,241,277 1,837,000 3,251,500 

 
30.2 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทนุ 

 
ณ วนัทีP 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และวนัทีP 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการและบรษิทัมภีาระผกูพนัเกีPยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
ทีPเกีPยวขอ้งกบัการก่อสรา้งอาคารโรงงาน และซื;ออุปกรณ์ดงันี;  
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 

     
อาคารและระบบสาธารณูปโภค 177,538,000 25,868,959 -       -       
เครืPองจกัรและอุปกรณ์ 40,906,448 71,473,187 -       -       
เครืPองตกแต่ง -       3,318,000 -       -       
รวม 218,444,448 100,660,146 -       -       
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30.3 หนังสือคํJาประกนัจากธนาคาร 

 
ณ วนัทีP 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และวนัทีP 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมหีนังสอืคํ;าประกนัจากธนาคารเพืPอคํ;าประกนั
ตามการดาํเนินงานตามปกตขิองธรุกจิ โดยมรีายละเอยีดต่อไปนี; 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

คํ;าประกนัคา่ไฟฟ้า 54,701,400  54,534,700 348,000 348,000 
คํ;าประกนัสาํหรบัซื;อขาย  1,492,881  1,415,018 -       -       
 56,194,281 55,949,718 348,000 348,000 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 ดอลลาร ์ เทียบเท่า ดอลลาร ์ เทียบเท่า 
 ออสเตรเลีย เงินบาท ออสเตรเลีย เงินบาท 

     

คํ;าประกนัเชา่อสงัหารมิทรพัย ์     
   ทีPออกโดยบรษิทัยอ่ย     
   - TJM Products Pty. Ltd. 628,052 15,500,185  421,582  10,221,075 
   - Aeroklas Australia Pty. Ltd. 100,000 2,467,980  100,000  2,424,460 
 728,052 17,968,165 521,582 12,645,535 
 

30.4 สแตนดบ์ายเลตเตอรอ์อฟเครดิต 
 
ณ วนัทีP 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และวนัทีP 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมสีแตนดบ์ายเลตเตอรอ์อฟเครดติกบัธนาคาร
เพืPอคํ;าประกนัโดยมรีายละเอยีดต่อไปนี; 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  (ยงัไม่ได้รวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

คํ;าประกนัเงนิกูบ้รษิทัยอ่ยโดยออ้ม     
   - TJM Products Pty. Ltd. 845,835,200  895,546,960 -       -       

 
30.5 ข้อผกูมดัอืKน ๆ 

 

ณ วนัทีP 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และวนัทีP 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุม่กจิการมภีาระผกูพนัทีPยงัไมร่บัรูใ้นงบการเงนิมดีงันี; 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
  เทียบเท่า  เทียบเท่า 
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 สกลุเงิน เงินบาท สกลุเงิน เงินบาท 
ภาระผกูพนัจากการทาํ     
   เลตเตอรอ์อฟเครดติ     
   - สกุลเงนิดอลลารส์หรฐั 1,045,734 35,129,244  1,351,296  42,572,851 
 

30.6 การคํJาประกนัในบริษทัทีKเกีKยวข้องกนั 
 

ณ วนัทีP 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และวนัทีP 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมกีารคํ;าประกนัวงเงนิสนิเชืPอใหแ้ก่บรษิทัทีPเกีPยวขอ้งกนั 
ดงันี; 
 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

    จาํนวนเงิน   จาํนวนเงิน 
ผูค้ ํJาประกนั คํJาประกนัแก่ รายการคํJาประกนั สกลุเงิน  (ล้าน) สกลุเงิน  (ล้าน) 

       

บรษิทั บรษิทัยอ่ย วงเงนิสนิเชืPอ บาท  3,528.23 บาท  3,228.23 
บรษิทั บรษิทัยอ่ย วงเงนิสนิเชืPอ ดอลลารส์หรฐัฯ  27.66 ดอลลารส์หรฐัฯ  18.00 
บรษิทั บรษิทัยอ่ย วงเงนิสนิเชืPอ ดอลลาร์

ออสเตรเลยี 
 
 19.00 

ดอลลาร ์
ออสเตรเลยี 

 
 19.00 

บรษิทัยอ่ย บรษิทัยอ่ย วงเงนิสนิเชืPอ ดอลลารส์หรฐัฯ  3.00 ดอลลารส์หรฐัฯ  3.00 
บรษิทัยอ่ย กจิการรว่มคา้ วงเงนิสนิเชืPอ ยโูร -       ยโูร  0.72 
บรษิทัยอ่ย กจิการรว่มคา้ วงเงนิสนิเชืPอ บาท  194.40 บาท  185.00 

 

31 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัทีKในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

ตามมติทีPประชุมคณะกรรมการของบรษิัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั ;งทีP 1/2565 เมืPอวนัทีP 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
คณะกรรมการไดม้มีตใิหอ้นุมตักิารจา่ยเงนิปันผลของบรษิทัยอ่ยจากผลการดาํเนินงานสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิ;นสดุวนัทีP 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญั ดงัต่อไปนี; 

 

- บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จาํกดั จาํนวน 6 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 37 บาท เป็นจาํนวนเงนิ 222 ลา้นบาท 
- บรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั จาํนวน 180 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 1.70 บาท เป็นจาํนวนเงนิ 306 ลา้นบาท พรอ้มทั ;งอนุมตัจิดัสรรกําไรสุทธิ

จาํนวน 22.70 ลา้นบาทเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย 
- บรษิทั อสีเทริน์โพลแีพค จาํกดั จาํนวน 100 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.90 บาท เป็นจาํนวนเงนิ 90 ลา้นบาท 
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