
   

บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รำยงำนกำรสอบทำนและข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่ 31 มีนำคม 2562 

 
 
 
 



 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน)  
 
  ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อ ของบริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากัด 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนั
เดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ ของบริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหาร
ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบั
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตกำรสอบทำน 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบ
ทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได้
ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้ งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจา้จึงไม่ได้แสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน 
 งบการเงินของบริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตรวจสอบบญัชีโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลง
วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 
 
 
 
 
  (นางสาวธญัพร   ตั้งธโนปจยั) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 9169 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

 
(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31

หมายเหตุ มีนาคม 2562 ธนัวาคม 2561 มีนาคม 2562 ธนัวาคม 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 595,900           571,732           190,368           148,077            

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3, 5 815,442           896,254           649,279           714,875            

สินคา้คงเหลือ 6 398,857           460,657           240,762           278,945            

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 7 11,246 13,104             9,205               6,368                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,821,445        1,941,747        1,089,614        1,148,265         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 8 135,022           82,925             -                   -                   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                  -                   189,554           189,554            

เงินลงทุนระยะยาวอืน 10 8,050               8,050               8,050               8,050                

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 13,959             13,959             13,959             13,959              

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 259,985           260,117           79,660             78,095              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 3,650               3,858               1,358               1,460                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13,727             14,919             6,978               7,864                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 3,859               4,349               3,236               3,729                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 438,252           388,177           302,795           302,711            

รวมสินทรัพย์ 2,259,697        2,329,924        1,392,409        1,450,976         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31

หมายเหตุ มีนาคม 2562 ธนัวาคม 2561 มีนาคม 2562 ธนัวาคม 2561

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 13 543,925           592,072           384,651 408,818            

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 3, 14 341,225           402,061           291,820 329,211            

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าซือ

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,385               1,523               791 871

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 19,505             12,483             -                   -                   

หนีสินหมุนเวยีนอืน 5,487               3,557               2,602 1,401

รวมหนีสินหมุนเวียน 911,527           1,011,696        679,864 740,301            

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่าซือ - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 2,005               2,241               1,921 2,056                

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15 21,798             21,199             14,981 14,704              

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 23,803             23,440             16,902 16,760              

รวมหนีสิน 935,330           1,035,136        696,766 757,061            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31

หมายเหตุ มีนาคม 2562 ธนัวาคม 2561 มีนาคม 2562 ธนัวาคม 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 16

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 1,339,369,844 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 334,842           334,842           334,842           334,842            

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

หุน้สามญั 1,236,280,739 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 309,070 309,070 309,070 309,070

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 87,738 87,738 87,738 87,738

ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนอืน

ส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 3,116               3,116               -                   -                   

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วน

การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 961                  1,069               -                   -                   

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 21,735 21,735 21,735 21,735

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 553,809 536,288 277,100 275,372

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (10,065)           (10,728)            -                   -                   

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 966,364 948,288 695,643 693,915

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 358,003 346,500 -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,324,367 1,294,788 695,643 693,915

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,259,697 2,329,924 1,392,409 1,450,976

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 21 733,584           806,056           562,255           619,130            

รายไดอื้น

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 571                  1,111               320                  93                     

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 8 -               931                  -               -                

อืนๆ 760                  67                    492                  201                   

รวมรายได้ 734,915           808,165           563,067           619,424            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 623,865           682,060           504,284           547,599            

ค่าใชจ่้ายในการขาย 25,110             24,241             18,519             16,960              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 45,567             49,465             35,710             38,152              

รวมค่าใช้จ่าย 694,542           755,766           558,513           602,711            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 40,373             52,399             4,554               16,713              

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (3,015)              (2,614)              (1,939)              (1,600)               

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 37,358             49,785             2,615               15,113              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (7,924)              (9,745)              (887)                 (3,268)               

กาํไรสําหรับงวด 29,434             40,040             1,728               11,845              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 8 1,518               (7,366)              -                 -                  

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 17 (303)                 1,473               -                 -                  

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,215               (5,893)              -                 -                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 30,649             34,147             1,728               11,845              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 17,521             27,919             1,728               11,845              

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 11,913             12,121             

29,434             40,040             

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 18,193             24,615             1,728               11,845              

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 12,456             9,532               

30,649             34,147             

กาํไรต่อหุ้น 19

กาํไรตอ่หุ้นขนัพนืฐาน

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาทต่อหุ้น) 0.011               0.023               0.001               0.010                

กาํไรตอ่หุ้นปรับลด

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาทต่อหุ้น) 0.010               0.022               0.001               0.009                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

กาํไรขาดทุน

ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุน เบด็เสร็จอืน ส่วนของผูมี้ส่วนได้

ทุนเรือนหุน้ จดัโครงสร้าง จากการเปลียนแปลง จดัสรรเป็น ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนจาก รวมองคป์ระกอบ เสียทีไม่มี

ทีออกและ ส่วนเกิน การดาํเนินธุรกิจภายใต้ สัดส่วนการถือหุน้ใน ทุนสาํรอง การวดัมูลค่าเงินลงทุน อืนของส่วน รวมส่วนของ อาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั บริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย ของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ของบริษทั ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 206,057             87,737              3,116                          17,656                          20,625                  665,633               (3,162)                           (3,162)                   997,662               298,615                1,296,277                 

กาํไรสาํหรับงวด -                     -                    -                             -                                -                        27,919                 -                                -                        27,919                 12,121                  40,040                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                     -                    -                             -                                -                        -                       (3,304)                           (3,304)                   (3,304)                  (2,589)                   (5,893)                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                     -                    -                             -                                -                        27,919                 (3,304)                           (3,304)                   24,615                 9,532                    34,147                      

เงินปันผลจ่าย 20

เงินสดปันผล -                     -                    -                             -                                -                        (12,361)                -                                -                        (12,361)                -                        (12,361)                     

หุน้ปันผล 103,012             -                    -                             -                                -                        (103,012)              -                                -                        -                       -                        -                            

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของ

บริษทัยอ่ยเพมิขึนจากการซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                    -                             -                                -                        -                       -                                -                        -                       241 241                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 309,069             87,737              3,116                          17,656                          20,625                  578,179               (6,466)                           (6,466)                   1,009,916            308,388                1,318,304                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 309,070             87,738              3,116                          1,069                            21,735                  536,288               (10,728)                         (10,728)                 948,288               346,500                1,294,788                 

กาํไรสาํหรับงวด -                     -                    -                             -                                -                        17,521                 -                                -                        17,521                 11,913                  29,434                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                     -                    -                             -                                -                        -                       672                                672                       672                      543                       1,215                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                     -                    -                             -                                -                        17,521                 672                                672                       18,193                 12,456                  30,649                      

ซือหุน้ทุนซือคืนของบริษทัยอ่ย 9 -                     -                    -                             (108)                              -                        -                       (9)                                  (9)                          (117)                     (953)                      (1,070)                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 309,070             87,738              3,116                          961                               21,735                  553,809               (10,065)                         (10,065)                 966,364               358,003                1,324,367                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2562
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนอืน

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

จดัสรรเป็น

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ทอีอกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 206,057                     87,737                    20,625                       421,123                  735,542                        

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                          -                             11,845                    11,845                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                             -                          -                             -                          -                                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                          -                             11,845                    11,845                          

เงินปันผลจ่าย 20

เงินสดปันผล -                             -                          -                             (12,361)                   (12,361)                         

หุ้นปันผล 103,012                     -                          -                             (103,012)                 -                                

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2561 309,069                     87,737                    20,625                       317,595                  735,026                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 309,070                     87,738                    21,735                       275,372                  693,915                        

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                          -                             1,728                      1,728                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                             -                          -                             -                          -                                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                          -                             1,728                      1,728                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2562 309,070                     87,738                    21,735                       277,100                  695,643                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 37,358            49,785            2,615              15,113            

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 4,716              4,846              2,554              2,547              

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 237                 50                   341                 -                  

การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (8,204)             312                 (8,150)             125                 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย -                  (931)                -                  -                  

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์ 152                 345                 152                 351                 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 598                 552                 277                 278                 

ดอกเบียรับ (22)                  (28)                  -                  -                  

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 3,015              2,614              1,939              1,600              

ขาดทุน (กาํไร) จากสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

ทียงัไม่เกิดขึนจริง (212)                139                 -                  -                  

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (261)                (55)                  159                 (112)                

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

และหนีสินดาํเนินงาน 37,377            57,629            (113)                19,902            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 80,575            (18,498)           65,254            (53,543)           

สินคา้คงเหลือ 70,004            (107,661)         46,333            (73,725)           

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,872              (16,658)           (2,824)             (5,662)             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 490                 (542)                493                 (531)                

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (60,566)           147,416          (37,391)           118,832          

หนีสินหมุนเวียนอืน 2,301              (1,569)             1,571              (1,690)             

เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 132,053          60,117            73,323            3,583              

จ่ายดอกเบีย (3,386)             (2,622)             (2,310)             (1,580)             

จ่ายภาษีเงินได้ (24)                  -                  (12)                  -                  

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 128,643          57,495            71,001            2,003              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย -                  14,375            -                  -                  

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (6,053)             (3,309)             (5,694)             (2,447)             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์ 1,524              1,252              1,524              1,244              

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                  (287)                -                  (287)                

ดอกเบียรับ 14                   22                   -                  -                  

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย (50,579)           -                  -                  -                  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (55,094)           12,053            (4,170)             (1,490)             

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (47,937)           49,642            (24,325)           21,156            

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่าซือ (374)                (249)                (215)                (97)                  

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ -                  (12,361)           -                  (12,361)           

เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                  241                 -                  -                  

เงินสดจ่ายซือหุน้ทุนซือคืน (1,070)             -                  -                  -                  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (49,381)           37,273            (24,540)           8,698              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึนสุทธิ 24,168            106,821          42,291            9,211              

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 571,732          548,328          148,077          231,175          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 595,900          655,149          190,368          240,386          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทีไม่ใช่เงินสด

รายการซือสินทรัพยที์ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 7                     113                 -                  -                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

หมายเหตุ
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 
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บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 

วนัที ่31 มีนำคม 2562 
 
1. ข้อมูลทัว่ไป 
 (ก) ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำยของบริษทัฯ 
   บริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมี

ภูมิล ำเนำในประเทศไทย โดยมีท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 728 อำคำรยูเน่ียนเฮำ้ส์ ถนน
บรมรำชชนนี แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลดั กรุงเทพมหำนคร 

 (ข) ลกัษณะกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมหลกั 
 บริษทัฯด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรน ำเขำ้และจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์

 
2. หลกัเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 2.1 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำล 

 งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้ ำหนดเพื่อเป็นกำรให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ี
น ำเสนอคร้ังล่ำสุด โดยเน้นกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกับกิจกรรม เหตุกำรณ์ และ
สถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รำยงำนไปแล้ว งบกำรเงิน
ระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืน 
ในนโยบำยกำรบญัชี 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย  
งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 

 
2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 

งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล 
จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย โดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกนักบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 
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2.3     มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 
 ในระหวำ่งงวด บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) จ ำนวนหลำยฉบบัและฉบับใหม่ 
รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
ได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 
  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 11 เร่ือง 
สัญญำก่อสร้ำง มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รำยได้ และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง 
กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีกบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกฉบบั ยกเวน้สัญญำ
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนด 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยได้
ท่ีเกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ี
กิจกำรคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีให้ลูกคำ้ และก ำหนดให้กิจกำร
ต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำข้อเท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดในกำรพิจำรณำตำม
หลกักำรในแต่ละขั้นตอน  

 
3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั  

ในระหวำ่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำร
ธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯ บริษทัย่อยและบุคคล
หรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

         (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม   
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2562  2561  2562  2561   

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย  
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้) 

         

ขำยสินคำ้ -  -  12,333  12,045  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
รำยไดอ้ื่น -  -  402  398  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
ซ้ือสินคำ้ -  -  18,091  17,443  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
ซ้ือทรัพยสิ์น -  -  -  227  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
ค่ำใชจ่้ำยอื่น -  -  -  42  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
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         (หน่วย: พนับำท) 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม   

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2562  2561  2562  2561   

รำยกำรธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั          
ค่ำเช่ำจ่ำย 674  705  674  674  รำคำตำมสัญญำ 
         (ซ่ึงเทียบเคียงกบัรำคำตลำด) 
ค่ำสำธำรณูปโภค 59  42  59  37  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
       
รำยกำรธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนัโดยมีกรรมกำรเป็นผู้ถือหุ้น       
ขำยสินคำ้ 35,470  52,508  -  -  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
         (ซ่ึงเทียบเคียงกบัรำคำตลำด) 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2562  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561  

ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2562  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 5)       
บริษทัยอ่ย        
บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน)  -  -  3,713  2,130 
บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จ ำกดั -  -  19,184  18,866 

บริษทัท่ีมีกรรมกำรเป็นผูถื้อหุน้        
บริษทั เคมิเคิล บำลำนซ์ จ ำกดั  40,702  47,555  -  - 
บริษทั อินเคม จ ำกดั 22,514  28,399  -  - 

กรรมกำร 6  6  -  - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 63,222  75,960  22,897  20,996 

       
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 14)       
บริษทัยอ่ย        
บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน)  -  -  123  7 
บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จ ำกดั -  -  3,569  8,144 
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 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2562  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561  

ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2562  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั เฟิสทท์รำโก ้จ ำกดั 16  17  16  15 

บริษทัท่ีมีกรรมกำรเป็นผูถื้อหุน้        
บริษทั อินเคม จ ำกดั 16  -  -  - 

กรรมกำร 134  683  -  - 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 166  700  3,708  8,166 
 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยใหแ้ก่ผูบ้ริหำรของบริษทั ประกอบดว้ยค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวั
เงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหำรของ
บริษทัหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

ในระหว่ำงงวดงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่ำใช้จ่ำย
ผลประโยชน์พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,409  7,903  3,939  3,842 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 221  211  43  42 
   รวม 7,630  8,114  3,982  3,884 

 
4. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2562  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561  

ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2562  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

เงินสด 455  486  220  210 
เงินฝำกธนำคำร 595,445  571,246  190,148  147,867 
 รวม 595,900  571,732  190,368  148,077 

          
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 เงินฝำกออมทรัพย ์มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.10 ถึง 0.75 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2561: ร้อยละ 0.125 ถึง 1.500 ต่อปี) 
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5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 

มีนำคม 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2561  
ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2562  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)        
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 42,756  55,973  22,252  20,443 
คำ้งช ำระ        
ไม่เกิน 3 เดือน 20,466  19,994  430  420 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 63,222  75,967  22,682  20,863 
        
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั        
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 650,953  664,412  567,683  577,354 
คำ้งช ำระ        
ไม่เกิน 3 เดือน 100,346  153,636  57,793  114,463 
3 - 6 เดือน 252  89  -  - 
6 - 12 เดือน 182  197  12  197 
มำกกวำ่ 12 เดือน -  1,818  240  1,092 

รวม 751,733  820,152  625,728  693,106 
บวก: ลูกหน้ีเช็คคืน 1,240  1,030  1,240  1,030 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 752,973  821,182  626,968  694,136 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 816,195  897,149  649,650  714,999 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (764)  (942)  (597)  (257) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 815,431  896,207  649,053  714,742 
ลูกหนีอ่ื้น        
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 3) -  -  215  133 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 11  47  11  - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 11  47  226  133 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 815,442  896,254  649,279  714,875 
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6.  สินค้ำคงเหลือ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
รำคำทุน  รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็น

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
 สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 
ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

วตัถุดิบ 3,631  3,958  -  -  3,631  3,958 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 355,508  408,436  (5,338)  (13,542)  350,170  394,894 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 41,841  58,623  -  -  41,841  58,623 
ภำชนะบรรจุและหีบห่อ 3,127  2,989  -  -  3,127  2,989 
งำนระหวำ่งท ำ 69  174  -  -  69  174 
วสัดุส้ินเปลือง 19  19  -  -  19  19 
 รวม 404,195  474,199  (5,338)  (13,542)  398,857  460,657 

 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 รำคำทุน  รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็น

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
 สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 
ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 220,233  272,001  (3,899)  (12,048)  216,334  259,953 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 24,182  18,783  -  -  24,182  18,783 
ภำชนะบรรจุและหีบห่อ 246  209  -  -  246  209 
 รวม 244,661  290,993  (3,899)  (12,048)  240,762  278,945 

 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกกลบัรำยกำรปรับลดมูลค่ำ

สินคำ้คงเหลือเป็นจ ำนวน 8.20 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำร: 8.15 ลำ้นบำท) โดยน ำไปหกัจำกมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ
ท่ีรับรู้เป็นตน้ทุนขำยในระหวำ่งงวด (ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561: บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
บนัทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับเป็นจ ำนวน 0.32 ลำ้นบำท (เฉพำะ
กิจกำรฯ: 0.13 ลำ้นบำท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำย) 
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7. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2562  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561  

ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2562  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 5,009  4,993  3,674  3,674 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 1,846  6,915  1,523  1,779 
ภำษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 3,227  777  3,093  602 
อ่ืนๆ 1,164  419  915  313 
 รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  11,246  13,104  9,205  6,368 

 
8.  เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม 
     ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน     

ประเภท  รำคำทนุ  จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุน  มูลค่ำตำมบญัชี 
  ณ วนัท่ี 31 

มีนำคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด  157,778  107,198  (22,756)  (24,273)  135,022  82,925 
รวม  157,778  107,198  (22,756)  (24,273)  135,022  82,925 

 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมในระดบัชั้นท่ี 1 ซ่ึงเป็นกำรใช้ขอ้มูลรำคำ

เสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขำยดงักล่ำวค ำนวณโดยใชร้ำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของงวดจำกตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ในระหวำ่งงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำยมีกำร
เปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม - สุทธิ 82,925  87,110 
ซ้ือระหวำ่งงวด - รำคำทุน 50,579  - 
ขำยระหวำ่งงวด - รำคำทุน -  (13,444) 
ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุน    
   ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำยในระหวำ่งงวด 1,518  (7,366) 
รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม - สุทธิ 135,022  66,300 

 
ในระหว่ำงงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยมีผลก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำย

หลกัทรัพยเ์ผื่อขำยท่ีเกิดข้ึนแลว้ และขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 
ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
ก ำไรขำดทุน    
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย -  931 
 -  931 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน    
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์    
   เผือ่ขำยในระหวำ่งงวด    
   รับรู้ก ำไร (ขำดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุน 1,518  (6,435) 
   รับรู้ก ำไรท่ีเกิดข้ึนจริงจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในก ำไรขำดทุน -  (931) 
 1,518  (7,366) 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั 
รำคำทุน  ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน  มูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธี 

รำคำทุน - สุทธิ 

 
ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) 174,554  174,554  -  -  174,554  174,554 
บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั 30,000  30,000  (15,000)  (15,000)  15,000  15,000 

รวม 204,554  204,554  (15,000)  (15,000)  189,554  189,554 
 

9.1 ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกัด (มหำชน) รุ่นท่ี 1 
(“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ”) 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2558 บริษทัฯไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ ชนิดระบุผูถื้อหุ้นและโอน
เปล่ียนมือได ้จ ำนวน 90,798,233 หน่วย จำกบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
โดยไม่คิดมูลค่ำ ใบส ำคญัแสดงสิทธิน้ีมีอำยุ 3 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ (30 เมษำยน 2558) 
โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัได ้1 หุ้น โดยมีรำคำกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดง
สิทธิเท่ำกบั 2 บำท ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัยอ่ยไดใ้นวนัท ำกำร
สุดท้ำยของเดือนตุลำคมและเดือนเมษำยนของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทั้ งน้ี
ก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ังแรกตรงกบัวนัท่ี 30 ตุลำคม 2558 และก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ังสุดทำ้ยในวนัท่ี 27 
เมษำยน 2561 

ในวนัท่ี 28 เมษำยน 2560 บริษทัยอ่ยไดรั้บเงินล่วงหนำ้ค่ำหุ้นเพิ่มทุนจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั (GIFT-W1) จ ำนวน 17,462,305 หน่วย (รำคำใช้สิทธิหน่วยละ 2 บำท รวม
เป็นเงิน 34,924,610 บำท) บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวจ ำนวน 17,462,305 บำท 
กบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2560 และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุ้นเพิ่มทุน
ดงักล่ำวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 19 พฤษภำคม 2560 ซ่ึงภำยหลงักำรใช้สิทธิในใบส ำคญั
แสดงสิทธิน้ีท ำให้สัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯในบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) ลดลง
จำกร้อยละ 56.69 เป็นร้อยละ 53.60 

เม่ือวนัท่ี 31 ตุลำคม 2560 บริษัทย่อยได้รับเงินล่วงหน้ำค่ำหุ้นเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั (GIFT-W1) จ ำนวน 21,583,195 หน่วย (รำคำใชสิ้ทธิหน่วยละ 2 
บำท รวมเป็นเงิน 43,166,390 บำท) ซ่ึงเป็นกำรใชสิ้ทธิของบริษทัฯจ ำนวน 20,000,000 หน่วย ภำยหลงั
จำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวท ำใหบ้ริษทัฯมีใบส ำคญัแสดงสิทธิคงเหลือเป็นจ ำนวน 70,798,233 หน่วย และ
ท ำให้สัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯในบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) เพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 
53.60 เป็นร้อยละ 56.07 บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวจ ำนวน 21,583,195 บำท 
กบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 2560 และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุ้นเพิ่มทุน
ดงักล่ำวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2560 
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เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2561 บริษัทย่อยได้รับเงินล่วงหน้ำค่ำหุ้นเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั (GIFT-W1) คร้ังสุดทำ้ยจ ำนวน 71,079,506 หน่วย (รำคำใชสิ้ทธิ
หน่วยละ 2 บำท รวมเป็นเงิน 142,159,012 บำท) ซ่ึงเป็นกำรใช้สิทธิของบริษทัฯจ ำนวน 30,000,000 
หน่วย ภำยหลงัจำกกำรใช้สิทธิคร้ังสุดทำ้ยดงักล่ำวท ำให้บริษทัฯมีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯใน
บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) ลดลงจำกร้อยละ 56.07 เป็นร้อยละ 53.68 บริษทัยอ่ยไดจ้ด
ทะเบียนเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิดังกล่ำวจ ำนวน 71,079,506 บำท กับกระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 4 
พฤษภำคม 2561 และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รับหุ้นเพิ่มทุนดงักล่ำวเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2561 

 
9.2 หุ้นทุนซ้ือคืนและก ำไรสะสมจดัสรรส ำหรับหุ้นทุนซ้ือคืนของบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกัด 

(มหำชน) 
เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยมีมติอนุมติัโครงกำรซ้ือหุ้นคืนเพื่อ

บริหำรกำรเงินส ำหรับสภำพคล่องส่วนเกินจ ำนวนไม่เกิน 12 ลำ้นหุ้น (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท) คิด
เป็นร้อยละ 2.91 ของหุ้นท่ีจ ำหน่ำยทั้งหมด และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ลำ้นบำท โดยจะด ำเนินกำรซ้ือ
หุ้นของบริษทัย่อยคืนจำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยในระยะเวลำ 6 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ี 18 
กรกฎำคม 2561 ถึง 17 มกรำคม 2562 และมีก ำหนดระยะเวลำจ ำหน่ำยหุ้นซ้ือคืนได้ภำยหลังจำกครบ
ก ำหนด 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีซ้ือหุน้คืนแลว้เสร็จ 

ในระหว่ำงปี 2561 บริษทัย่อยได้ซ้ือคืนหุ้นสำมญัของบริษทัย่อยเป็นจ ำนวนรวม 11.71 ลำ้นหุ้น 
(มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 1 บำท) มูลค่ำรวมของหุน้ทุนซ้ือคืนเป็นจ ำนวนเงิน 53.11 ลำ้นบำท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 
2.84 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ทั้งหมด ภำยหลงัจำกกำรซ้ือคืนหุ้นสำมญัดงักล่ำวท ำให้
บริษัทฯมีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทฯในบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกัด (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561เพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 53.68 เป็นร้อยละ 55.25 

ในระหวำ่งไตรมำส 1 ปี 2562 บริษทัยอ่ยไดซ้ื้อคืนหุ้นสำมญัของบริษทัย่อย เป็นจ ำนวนรวม 0.29 
ลำ้นหุน้ (มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 1 บำท) มูลค่ำรวมของหุน้ทุนซ้ือคืนเป็นจ ำนวนเงิน 1.07 ลำ้นบำท ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 0.07 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแล้วทั้งหมด ส่งผลให้บริษทัย่อยมีหุ้นทุนซ้ือคืน
ทั้งหมด เป็นจ ำนวนเงินรวม 12 ล้ำนหุ้น (มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 1 บำท) มูลค่ำรวมของหุ้นทุนซ้ือคืนเป็น
จ ำนวนเงิน 54.18 ลำ้นบำท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 2.91 ของจ ำนวนหุ้นทุนท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ทั้งหมด 
ซ่ึงถือวำ่ครบถว้นและตำมมติอนุมติัโครงกำรซ้ือหุ้นคืน ภำยหลงัจำกกำรซ้ือคืนหุ้นสำมญัดงักล่ำวเพิ่มข้ึน
ท ำให้บริษทัฯมีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯในบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2562 เพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 55.25 เป็นร้อยละ 55.29 

ตำมจดหมำยของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ก.ล.ต. ชส. (ว) 
2/2548 ลงวนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2548 เก่ียวกบักำรซ้ือหุ้นคืนว่ำบริษทัมหำชนจ ำกดัจะซ้ือหุ้นคืนไดไ้ม่เกิน
วงเงินก ำไรสะสม และใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งกนัก ำไรสะสมไวเ้ป็นเงินส ำรองเท่ำกบัจ ำนวนเงินท่ีไดจ่้ำยซ้ือหุ้น
คืนจนกวำ่จะมีกำรจ ำหน่ำยหุ้นซ้ือคืนไดห้มด หรือลดทุนท่ีช ำระแลว้โดยวธีิตดัหุน้ทุนซ้ือคืนท่ีจ ำหน่ำยไม่
หมดแลว้แต่กรณี  

บริษทัย่อยไดจ้ดัสรรก ำไรสะสมเป็นส ำรองส ำหรับหุ้นทุนซ้ือคืน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 เป็น
จ ำนวน 54.18 ลำ้นบำท 
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10. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 
เม่ือวนัท่ี 30 สิงหำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้บริษทัฯเขำ้ลงทุนใน 

หุน้สำมญัของ บริษทั ไฟวลู์ป จ ำกดั จ ำนวน 46,914 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัทดังกล่ำว บริษัท ไฟว์ลูป จ ำกัด ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับกำรจดัท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป และธุรกิจอี
คอมเมิร์ซ 

 
11. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 
สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 260,117  78,095 
ซ้ือเพิ่มระหวำ่งงวด - รำคำทุน 6,060  5,694 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (4,515)  (2,452) 
จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ีจ  ำหน่ำย (1,677)  (1,677) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่31 มีนำคม 2562 259,985  79,660 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ัญญำเช่ำซ้ือ

โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 7.66 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม 2561:  8.00 ลำ้นบำท) (งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร: 4.03 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม 2561:  4.20 ลำ้นบำท)) 

 
12.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 3,858  1,460 
ซ้ือเพิ่มระหวำ่งงวด - รำคำทุน -  - 
ตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด (208)  (102) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่31 มีนำคม 2562 3,650  1,358 
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13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
   (หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัรำดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 
 

อตัรำตลำดบวก/ลบ 
ส่วนต่ำงท่ีก ำหนด 

  
463,925 

  
512,072 

  
304,651 

  
328,818 

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 2.15 - 2.30  80,000  80,000  80,000  80,000 
 รวม   543,925  592,072  384,651  408,818 

 
14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

 
ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 3) 

 
166 

 
700 

 
 

3,708 
 

8,166 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 314,753  373,583  270,517  306,476 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 16,974  14,937  15,006  12,159 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย  9,332  12,841  2,589  2,410 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 341,225  402,061  291,820  329,211 

 
15. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 21,199  14,704 
บวก: รับรู้เพิ่มระหวำ่งงวด 599  277 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 21,798  14,981 
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พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนได้ลงรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 โดยก ำหนดอตัรำ
ค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่ำชดเชย
ไม่น้อยกวำ่ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขในโครงกำรส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำน โดยพระรำชบญัญติัน้ีให้ใช้บงัคบัเม่ือพน้ก ำหนดสำมสิบวนันบัแต่วนั
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นตน้ไป โดยหำกกฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนในงบกำรเงินรวมเพิ่มข้ึนประมำณ 4.70 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร : 
2.87 ลำ้นบำท) และท ำให้ก ำไรสุทธิลดลงประมำณ 3.76 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 2.29 ลำ้นบำท) ใน
งวดท่ีกฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้

 
16. ทุนเรือนหุ้น 

ตำมมติท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม 2561 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯด ำเนินกำร
ดงัน้ี 

ก) อนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจำกเดิม 206,250,000 บำท (หุ้นสำมญัจ ำนวน 825,000,000 หุ้น 
มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท) เป็น 206,056,899 บำท (หุ้นสำมญัจ ำนวน 824,227,596 หุ้น มูลค่ำตรำไว้
หุ้นละ 0.25 บำท) โดยตดัจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยจ ำนวน 772,404 หุ้น มูลค่ำตรำไว้
หุน้ละ 0.25 บำท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 193,101 บำท 

ข) อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจำกเดิม 206,056,899  บำท (หุ้นสำมญัจ ำนวน 824,227,596 
หุ้น มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท) เป็น 334,842,461 บำท (หุ้นสำมญัจ ำนวน 1,339,369,844 หุ้น มูลค่ำ
ตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท) เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลและกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สำมญัของบริษทัฯตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 18 

 
17. ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวำ่งกำลค ำนวณข้ึนจำกก ำไรก่อนภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดคูณดว้ยอตัรำภำษีเฉล่ีย
ทั้งปีท่ีประมำณไว ้

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562  และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:        
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด 7,035  10,310  -  3,349 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:         
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
 ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 

 
889 

 
(565) 

 
 

887 
 

(81) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน  
 เบ็ดเสร็จ 

 
7,924 

 
9,745 

 
 

887 
 

3,268 
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จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวดสำม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขำดทุน 
 จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย 303 

 
(1,473) 

 
- 

 
- 

รวม 303  (1,473)  -  - 

 
18. ใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ  

ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม 2561 มีมติอนุมติัให้ออกและเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 2 (UKEM-W2) จ ำนวน 103,028,450 หน่วย ชนิด
ระบุช่ือผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได้ ซ่ึงได้จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่ำ ในอตัรำ 8 หุ้น
สำมญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงใบส ำคญัแสดงสิทธิน้ีมีอำยุ 2 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิ (15 มีนำคม 2561) โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัได ้1 หุ้น โดยมีรำคำกำร
ใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิเท่ำกบั 0.50 บำท ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของ
บริษทัฯไดใ้นวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนพฤษภำคมและเดือนพฤศจิกำยนของแต่ละปีปฏิทินตลอดอำยุของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังแรกให้ตรงกบัวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2561 และก ำหนดกำรใช้
สิทธิ คร้ังสุดทำ้ยในวนัท่ีครบก ำหนดระยะเวลำ 2 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ในเดือนพฤษภำคม 2561 บริษทัฯไดรั้บเงินล่วงหน้ำค่ำหุ้นเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั (UKEM-W2) จ ำนวน 5,500 หน่วย (รำคำใช้สิทธิหน่วยละ 0.50 บำท รวมเป็นเงิน 
2,750 บำท) บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิดงักล่ำวจ ำนวน 1,375 บำท กบักระทรวงพำณิชย์
เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนำยน 2561 และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุ้นเพิ่มทุนดงักล่ำวเป็นหลกัทรัพย ์จด
ทะเบียนเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนำยน 2561 

 
19. ก ำไรต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัท่ีออกอยู่ในระหว่ำงงวด โดยได้ปรับ
จ ำนวนหุ้นสำมญัเพื่อสะทอ้นผลกระทบของกำรออกหุ้นปันผล และก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนของปีก่อนไดถู้ก
ค ำนวณข้ึนใหม่โดยถือเสมือนวำ่กำรออกหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรำยงำน 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยู่ในระหวำ่งงวดกบัจ ำนวนถวั
เฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีบริษทัฯอำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้น
สำมญั โดยสมมติวำ่ไดมี้กำรแปลงเป็นหุน้สำมญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำ 
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ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุน้ปรับลด แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

 
ก ำไรส ำหรับงวด  จ ำนวนหุ้นสำมญั                 

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 
 ก ำไรต่อหุ้น 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พนับำท)  (พนับำท)  (พนัหุ้น)  (พนัหุ้น)  (บำท)  (บำท) 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน            
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 17,521  27,919  1,637,122  1,236,342  0.011  0.023 
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด            
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของ 
 บริษทัฯ (UKEM-W2)  

 
 

 
33,255  55,021     

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด            
ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัสมมติวำ่มีกำร 
 ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 17,521 

 
27,919 

 
1,670,377  1,291,363  0.010  0.022 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

 
ก ำไรส ำหรับงวด  จ ำนวนหุ้นสำมญั                 

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 
 ก ำไรต่อหุ้น 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พนับำท)  (พนับำท)  (พนัหุ้น)  (พนัหุ้น)  (บำท)  (บำท) 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน            
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,728  11,845  1,236,281  1,236,342  0.001  0.010 
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด            
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของ 
 บริษทัฯ (UKEM-W2)  

 
 

 
33,255  55,021     

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด            
ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัสมมติวำ่มีกำร 
 ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1,728 

 
11,845 

 
1,269,536  1,291,363  0.001  0.009 

 
20. เงินปันผล 

เงินปันผล  อนุมติัโดย 
 

เงินปันผลจ่ำย 
 
เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 

   
 

(ลำ้นบำท) 
 

(บำท) 
เงินปันผลระหวำ่งกำล  ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

   คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัที่ 31 มกรำคม 2561 
    

   -  เงินสดปันผล    12.36  0.01 
   -  หุน้ปันผล 412.05 ลำ้นหุน้    103.01  0.13 
เงินปันผลประจ ำปี 2560  ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

   คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัที่ 23 เมษำยน 2561  49.45  0.04 
รวมเงินปันผลจ่ำยส ำหรับปี 2561    164.82  0.18 
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21. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภณัฑ์และบริกำร ในระหวำ่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรเปล่ียนแปลง

โครงสร้ำงของส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำน 
ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรของส่วนงำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562  และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

 
ส่วนงำนจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์

ชนิดทัว่ไป 
 ส่วนงำนจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์

ชนิดพิเศษ 
 ส่วนงำนอ่ืนๆ 1)  รวมส่วนงำน  รำยกำรปรับปรุงและตดัรำยกำร

ระหวำ่งกนั 
 งบกำรเงินรวม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
รำยได้                        
รำยไดจ้ำกกำรขำยให้ลูกคำ้ภำยนอก 498,482  565,621  213,212  228,157  21,890  12,278  733,584  806,056  -  -  733,584  806,056 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 12,333  12,045  18,091  17,443  -  227  30,424  29,715  (30,424)  (29,715)  -  - 
รวมรำยได้ 510,815  577,666  231,303  245,600  21,890  12,505  764,008  835,771  (30,424)  (29,715)  733,584  806,056 
                         
ผลกำรด ำเนินงำน                        
ก ำไรของส่วนงำน 55,515  67,956  53,764  54,154  444  1,522  109,723  123,632  (4)  364  109,719  123,996 
รำยไดอ่ื้น                     1,331  2,109 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย                     (25,110)  (24,241) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร                     (45,567)  (49,465) 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน                     (3,015)  (2,614) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้                     37,358  49,785 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้                     (7,924)  (9,745) 
ก ำไรส ำหรับงวด                     29,434  40,040 
                        
1)   ส่วนงำนอ่ืนๆ เป็นส่วนงำนท่ีประกอบดว้ย กำรจ ำหน่ำยเมด็พลำสติก จ ำหน่ำยอุปกรณ์และให้บริกำรดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ 
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22. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 
  22.1 ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำพื้นท่ีในอำคำรและ
คลงัสินคำ้และบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำคลงัสินคำ้ อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำน
และสัญญำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2562 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2561 
 

ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2562 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2561 
จ่ำยช ำระ:        

ภำยใน 1 ปี 18  16  16  13 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 6  5  3  4 

 
22.2 ภำระค ำ้ประกนั 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้ ำประกันธนำคำรท่ีส ำคญัคงค้ำงอยู่ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 
2562 ดงัต่อไปน้ี 

22.2.1 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจ ำนวน 32 ลำ้นบำท 
(31 ธนัวำคม 2561: 32 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำร
ตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อค ้ำประกนักำรจ่ำยช ำระค่ำสินคำ้ใหก้บัเจำ้หน้ี 

22.2.2 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจ ำนวน 0.3 ลำ้นบำท 
(31 ธันวำคม 2561 : 11 ล้ำนบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำร
ตำมปกติธุรกิจของบริษทัยอ่ย 

22.3 ภำระผูกพนัอ่ืน 
22.3.1 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัฯมีภำระผูกพนัจำกกำรใหธ้นำคำรออกเลตเตอร์ออฟ

เครดิตเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 1.85 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (31 ธันวำคม 2561: 
จ  ำนวน 1 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) 

22.3.2 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัยอ่ยมีภำระผูกพนัจำกกำรให้ธนำคำรออกเลตเตอร์ออฟ
เครดิตเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 0.3 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (31 ธนัวำคม 2561: จ  ำนวน 
0.5 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) 
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22.4 สัญญำบริกำรอ่ืน 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเขำ้ท ำสัญญำร่วมในโครงกำรห้องประชุมอจัฉริยะ (Agreement for supply of 

equipment, software, and services for intelligent meeting solution) กบับริษทั ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์
เจน้ซ์ จ  ำกดั (TUC) และ Dosanet Company Limited ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศเกำหลีใต ้(Dosanet) โดยสัญญำ
มีระยะเวลำ 2 ปี เร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2553 ถึง วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2555 และสำมำรถต่ออำยุ
สัญญำไดอ้ตัโนมติั 1 ปี หำกไม่มีผูใ้ดบอกเลิกสัญญำ ปัจจุบนัยงัไม่มีฝ่ำยใดบอกเลิกสัญญำ โดยบริษทั
ยอ่ยดงักล่ำวไดล้งทุนในอุปกรณ์ทั้งหมด รวมทั้งท ำประกนัภยัในทรัพยสิ์นดงักล่ำวในวงเงิน 5 ลำ้นบำท 
โดยมีค่ำใชจ่้ำยท่ีจะตอ้งจ่ำยให้แก่ TUC ในอตัรำปีละ 0.1 ลำ้นบำท และจ่ำยค่ำอบรมใหก้บั Dosanet เป็น
จ ำนวน 0.2 ลำ้นบำท โดย TUC เป็นผูดู้แลค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบักำรเช่ือมโยงอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตั้งระบบ 
I-Meeting Solution และจดัหำลูกคำ้ และ Dosanet เป็นผูจ้ดัหำโปรแกรมและผูเ้ช่ียวชำญในระบบ 
I-Meeting Solution โดยมีกำรแบ่งผลประโยชน์ตำมสัดส่วนรำยไดต้ำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ 

 
23. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของหน้ีสิน
ทำงกำรเงินท่ีส ำคญัท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 

งบกำรเงินรวม 
สกุลเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน    อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 
 ณ วนัที่ 31  

มีนำคม 2562 
 ณ วนัที่ 31  

ธนัวำคม 2561 
 

ณ วนัที่ 31   
มีนำคม 2562 

 ณ วนัที่ 31  
ธนัวำคม 2561 

  (ลำ้น)  (ลำ้น)  (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  9.17  8.73  32.08  32.45 
ยโูร  0.07  0.20  36.12  37.12 

 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สกุลเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน    อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 
 ณ วนัท่ี 31  

มีนำคม 2562 
 ณ วนัที่ 31  

ธนัวำคม 2561 
 

ณ วนัที่ 31   
มีนำคม 2562 

 ณ วนัที่ 31  
ธนัวำคม 2561 

  (ลำ้น)  (ลำ้น)  (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  8.19  7.79  32.09  32.45 
ยโูร  0.01  -  36.42  - 
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 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือ 
ดงัน้ี  

งบกำรเงินรวม 

สกลุเงิน 
 
จ ำนวนท่ีซ้ือ 

 อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำ 
ของจ ำนวนท่ีซ้ือ 

 
วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 

  (ลำ้น)  (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)   
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  9.66  30.97 - 32.96  เมษำยน 2562 - ตุลำคม 2562 
ยโูร  0.08  35.90 - 36.42  มิถุนำยน 2562 - ตุลำคม 2562 

 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สกลุเงิน 
 
จ ำนวนท่ีซ้ือ 

 อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำ 
ของจ ำนวนท่ีซ้ือ 

 
วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 

  (ลำ้น)  (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)   
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  8.66  31.06 - 32.96  เมษำยน 2562 - ตุลำคม 2562 
ยโูร  0.01  36.42  ตุลำคม 2562 

 
24. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

บริษทัยอ่ยใชว้ิธีรำคำตลำดในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัยอ่ยจะใชว้ธีิรำคำทุนหรือวธีิรำยไดใ้น
กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวแทน 

 

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

 ในกำรน ำเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมขำ้งตน้มำใช ้กิจกำรจะตอ้งพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได ้ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ำยติุธรรม ก ำหนดล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูล
ท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  - ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
ระดบั 2  - ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ

  ทำงออ้ม 
ระดบั 3  - ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน 
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ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือเปิดเผย
มูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย (หมำยเหตุ 8) 135,022  -  -  135,022 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม        
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน -  18,401  -  18,401 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม  
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  253,725  -  253,725 

 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม 
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน -  18,401  -  18,401 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม         
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  253,725  -  253,725 

  
  ในระหวำ่งงวดปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

 
25. เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัทีง่บกำรเงิน 

25.1  เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2562 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯประจ ำปี 2562 ได้มีมติอนุมติักำร
จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 ในอตัรำหุ้นละ 0.01 บำท คิดเป็น
เงินปันผลจ่ำยรวมทั้งส้ิน 12.36 ลำ้นบำท เงินปันผลน้ีจะจ่ำยและบนัทึกบญัชีในเดือนพฤษภำคม 2562 

25.2  เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) 
(บริษทัย่อย) ประจ ำปี 2562 ได้มีมติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจำกผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี 2561 ในอตัรำหุ้นละ 0.20 บำท คิดเป็นเงินปันผลจ่ำยรวมทั้งส้ิน 80.00 ลำ้นบำท เงินปันผลน้ี
จะจ่ำยและบนัทึกบญัชีในเดือนพฤษภำคม 2562 
 

26. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 
ในระหวำ่งงวด สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช ้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินรวมถึงแนวปฏิบติั

ทำงบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 
มกรำคม 2563 หลกักำรส ำคญัของมำตรฐำนดงักล่ำวสรุปไดด้งัน้ี 

 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทำนแล้ว” 

- 32 - 
 

 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับธุรกจิประกนัภัย 
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีฉบบัดงักล่ำวปรับปรุงให้มีเน้ือหำใกลเ้คียงกบั TFRS 9 โดยสำมำรถแบ่งได้

เป็น 4 ส่วน คือ 
1. กำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ซ่ึงพฒันำให้ใกลเ้คียงกบัมำตรฐำนกำร

บญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน 
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

2. กำรด้อยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ซ่ึงมีเน้ือหำเหมือนกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

3. กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง ซ่ึงมีเน้ือหำเหมือนกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 
เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

4. กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ซ่ึงมีเน้ือหำเหมือนกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
เน่ืองจำกกำรเช่ำถือเป็นธุรกรรมท่ีส ำคญัของหลำยๆ กิจกำรในหลำยกลุ่มอุตสำหกรรม ดงันั้น จึงมี

ควำมส ำคญัท่ีผูใ้ช้งบกำรเงินควรไดรั้บขอ้มูลท่ีให้ภำพเก่ียวกบักิจกรรมกำรเช่ำของกิจกำรท่ีสมบูรณ์และ
สำมำรถเปรียบเทียบกนัได ้ซ่ึงวิธีกำรบญัชีเดิมส ำหรับสัญญำเช่ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง
สัญญำเช่ำ ได้ก ำหนดให้ผูเ้ช่ำและผูใ้ห้เช่ำจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำกำรเงินหรือสัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำนและบนัทึกบญัชีส ำหรับสัญญำเช่ำทั้งสองประเภทน้ีอยำ่งแตกต่ำงกนั ซ่ึงวิธีกำรบญัชีดงักล่ำวไม่
สำมำรถสนองควำมตอ้งกำรของผูใ้ชง้บกำรเงินไดเ้น่ืองจำกวิธีกำรบญัชี  ดงักล่ำวไม่ไดเ้ป็นตวัแทนอนัเท่ียง
ธรรมส ำหรับรำยกำรกำรเช่ำในทุกกรณี โดยเฉพำะกำรท่ีไม่ได ้ก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เกิดข้ึนจำกสัญญำเช่ำด ำเนินงำน ซ่ึงส่งผลใหส้ัญญำเช่ำจ ำนวนมำกไม่ถูกรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน ทั้งท่ีสิทธิกำรใชสิ้นทรัพยแ์ละภำระผกูพนัท่ีเกิดข้ึนจำกสัญญำเช่ำเขำ้นิยำมของสินทรัพย์
และหน้ีสิน รวมทั้งส่งผลให้อตัรำส่วน ทำงกำรเงินท่ีส ำคญัถูกบิดเบือน ซ่ึงวิธีกำรบญัชีใหม่ตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญำเช่ำ ซ่ึงก ำหนดใหผู้เ้ช่ำรับรู้สิทธิกำรใชสิ้นทรัพยเ์ป็นสินทรัพย์
ในงบกำรเงินและรับรู้หน้ีสินจำกภำระผกูพนัท่ีเกิดข้ึนจำกสัญญำเช่ำเขำ้มำในงบกำรเงิน ซ่ึงวิธีกำรบญัชีน้ีจะ
ส่งผลให้กำร น ำเสนอสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของผูเ้ช่ำเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมมำกข้ึนรวมทั้งยงัเพิ่มกำร
เปิดเผย ขอ้มูลซ่ึงจะสะทอ้นสภำพควำมเส่ียงทำงกำรเงินและเงินทุนของผูเ้ช่ำไดดี้ข้ึน 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินใน
ปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

 
27. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2562 


