
   

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

รำยงำนกำรสอบทำนและข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนำยน 2562 

 
 
 
 



 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน)  
 
 ขา้พเจา้ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2562 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบั
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ข้าพเจา้ไม่
สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ได้
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
  
 
  (นางสาวธญัพร   ตั้งธโนปจยั) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 9169 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 10 สิงหาคม 2562 



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

 
(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที 30 ณ วนัที 31 ณ วนัที 30 ณ วนัที 31

หมายเหตุ มิถุนายน 2562 ธนัวาคม 2561 มิถุนายน 2562 ธนัวาคม 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 549,094           571,732           221,164           148,077            

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3, 5 788,740           896,254           626,957           714,875            

สินคา้คงเหลือ 6 405,635           460,657           257,289           278,945            

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 7 11,929             13,104             7,179               6,368                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,755,398        1,941,747        1,112,589        1,148,265         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 8 151,510           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 11 257,936           260,117           80,007             78,095              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 3,340               3,858               1,154               1,460                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 12,146             14,919             8,452               7,864                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 11,493             4,349               3,106               3,729                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 458,434           388,177           304,282           302,711            

รวมสินทรัพย์ 2,213,832        2,329,924        1,416,871        1,450,976         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที 30 ณ วนัที 31 ณ วนัที 30 ณ วนัที 31

มิถุนายน 2562 ธนัวาคม 2561 มิถุนายน 2562 ธนัวาคม 2561

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 14 477,954           592,072           351,038 408,818            

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 3, 15 373,403           402,061           321,598 329,211            

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าซือ

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,325               1,523               809 871

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 14,727             12,483             -                   -                   

หนีสินหมุนเวยีนอืน 4,690               3,557               2,005 1,401

รวมหนีสินหมุนเวียน 872,099           1,011,696        675,450 740,301            

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่าซือ - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 1,687               2,241               1,687 2,056                

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16 27,130             21,199             18,180 14,704              

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 28,817             23,440             19,867 16,760              

รวมหนีสิน 900,916           1,035,136        695,317 757,061            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

หมายเหตุ
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที 30 ณ วนัที 31 ณ วนัที 30 ณ วนัที 31

หมายเหตุ มิถุนายน 2562 ธนัวาคม 2561 มิถุนายน 2562 ธนัวาคม 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 17

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 1,339,369,844 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 334,842           334,842           334,482           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 557,985 536,288 303,011 275,372

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (2,774)             (10,728)            -                   -                   

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 977,831 948,288 721,554 693,915

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 335,085 346,500 -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,312,916 1,294,788 721,554 693,915

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,213,832 2,329,924 1,416,871 1,450,976

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 22 680,958           761,364           516,816           587,900            

รายไดอื้น

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 1,753               486                  879                  648                   

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 8 -                   -                   -                   -                    

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                   -                   44,319             45,627              

อืนๆ 4,705               4,318               1,035               1,039                

รวมรายได้ 687,416           766,168           563,049           635,214            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 575,185           660,980           462,945           535,625            

รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ

ให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 2,650               11,123             2,860               10,660              

577,835           672,103           465,805           546,285

ค่าใชจ่้ายในการขาย 23,485             22,189             17,321             15,718              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 52,001             46,061             39,458             35,241              

รวมค่าใช้จ่าย 653,321           740,353           522,584           597,244            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 34,095             25,815             40,465             37,970              

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (4,506)              (3,586)              (3,669)              (2,413)               

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 29,589             22,229             36,796             35,557              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (6,026)              (4,545)              1,475               1,778                

กาํไรสําหรับงวด 23,563             17,684             38,271             37,335              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 8 16,488             (8,923)              -                   -                    

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 18 (3,299)              1,785               -                   -                    

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 13,189             (7,138)              -                   -                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 36,752             10,546             38,271             37,335              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

- 5 -

บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 16,545             6,442               38,271             37,335              

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 7,018               11,242             

23,563             17,684             

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 23,836             2,536               38,271             37,335              

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 12,916             8,010               

36,752             10,546             

กาํไรต่อหุ้น 20

กาํไรตอ่หุ้นขนัพนืฐาน

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (บาทต่อหุ้น) 0.013               0.005               0.031               0.030                

กาํไรตอ่หุ้นปรับลด

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (บาทต่อหุ้น) 0.013               0.005               0.031               0.029                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

- 6 -

บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 22 1,414,542        1,567,420        1,079,071        1,207,030         

รายไดอื้น

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 2,324               1,597               1,199               741                   

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 8 -                   931                  -                   -                    

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                   -                   44,319             45,627              

อืนๆ 5,465               4,245               1,527               1,239                

รวมรายได้ 1,422,331        1,574,193        1,126,116        1,254,637         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,207,254        1,343,665        975,379           1,083,099         

รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ

ให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (5,554)              11,245             (5,290)              10,785              

1,201,700        1,354,910        970,089           1,093,884         

ค่าใชจ่้ายในการขาย 48,595             46,402             35,840             32,678              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 97,568             94,667             75,168             73,393              

รวมค่าใช้จ่าย 1,347,863        1,495,979        1,081,097        1,199,955         

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 74,468             78,214             45,019             54,682              

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (7,521)              (6,200)              (5,608)              (4,013)               

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 66,947             72,014             39,411             50,669              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (13,950)            (14,290)            588                  (1,490)               

กาํไรสําหรับงวด 52,997             57,724             39,999             49,179              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 8 18,006             (16,289)            -                 -                  

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 18 (3,602)              3,258               -                 -                  

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 14,404             (13,031)            -                 -                  

44,693             กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 67,401             44,693             39,999             49,179              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

- 7 -

บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 34,057             34,361             39,999             49,179              

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 18,940             23,363             

52,997             57,724             

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 42,020             27,151             39,999             49,179              

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 25,381             17,542             

67,401             44,693             

กาํไรต่อหุ้น 20

กาํไรตอ่หุ้นขนัพนืฐาน

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (บาทต่อหุ้น) 0.028               0.028               0.032               0.040                

กาํไรตอ่หุ้นปรับลด

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (บาทต่อหุ้น) 0.027               0.027               0.032               0.038                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 8 -



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

กาํไรขาดทุน

ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุน เบ็ดเสร็จอืน ส่วนของผูมี้ส่วนได้

ทุนเรือนหุน้ จดัโครงสร้าง จากการเปลยีนแปลง จดัสรรเป็น ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนจาก รวมองคป์ระกอบ เสียทีไม่มี

ทีออกและ ส่วนเกิน การดาํเนินธุรกิจภายใต้ สดัส่วนการถือหุน้ใน ทุนสาํรอง การวดัมูลค่าเงินลงทุน อนืของส่วน รวมส่วนของ อาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั บริษทัย่อย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย ของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ของบริษทั ของบริษทัย่อย 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 -                       -                      -                                 -                                   -                          34,361                    -                                    -                           34,361                    23,363                     57,724                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                       -                      -                                 -                                   -                          -                          (7,210)                               (7,210)                      (7,210)                    (5,821)                      (13,031)                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                      -                                 -                                   -                          34,361                    (7,210)                               (7,210)                      27,151                    17,542                     44,693                         

เงินปันผลจ่าย 21

เงินสดปันผล -                       -                      -                                 -                                   -                          (61,807)                  -                                    -                           (61,807)                  -                           (61,807)                        

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

เงินปันผลจ่ายใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมของบริษทัย่อย -                       -                      -                                 -                                   -                          -                          -                                    -                           -                          (39,365)                   (39,365)                        

ออกหุน้สามญัเพมิทุนจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1                          1                          -                                 -                                   -                          -                          -                                    -                           2                             -                           2                                  

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

เพมิขึนจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                       -                      -                                 (606)                                 -                          -                          -                                    -                           (606)                        82,766                     82,160                         

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของ

บริษทัย่อยเพมิขึนจากการซือเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                       -                      -                                 -                                   -                          -                          -                                    -                           -                          241 241                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 309,070               87,738                3,116                             17,050                             20,625                    535,175                  (10,372)                             (10,372)                   962,402                  359,799                   1,322,201                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนอนื

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั

กาํไรสะสม

- 9 -

บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

กาํไรขาดทุน

ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุน เบ็ดเสร็จอืน ส่วนของผูมี้ส่วนได้

ทุนเรือนหุน้ จดัโครงสร้าง จากการเปลยีนแปลง จดัสรรเป็น ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนจาก รวมองคป์ระกอบ เสียทีไม่มี

ทีออกและ ส่วนเกิน การดาํเนินธุรกิจภายใต้ สดัส่วนการถือหุน้ใน ทุนสาํรอง การวดัมูลค่าเงินลงทุน อนืของส่วน รวมส่วนของ อาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั บริษทัย่อย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย ของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ของบริษทั ของบริษทัย่อย ผูถื้อหุน้

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 -                       -                      -                                 -                                   -                          34,057                    -                                    -                           34,057                    18,940                     52,997                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                       -                      -                                 -                                   -                          -                          7,963                                7,963                       7,963                      6,441                       14,404                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                      -                                 -                                   -                          34,057                    7,963                                7,963                       42,020                    25,381                     67,401                         

เงินปันผลจ่าย 21

เงินสดปันผล -                       -                      -                                 -                                   -                          (12,360)                  -                                    -                           (12,360)                  -                           (12,360)                        

เงินปันผลจ่ายใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมของบริษทัย่อย -                       -                      -                                 -                                   -                          -                          -                                    -                           -                          (35,843)                   (35,843)                        

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของ

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 309,070               87,738                3,116                             961                                   21,735                    557,985                  (2,774)                               (2,774)                      977,831                  335,085                   1,312,916                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนอนื

- 10 -

บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2562



(หน่วย: พนับาท)

จดัสรรเป็น

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ทีออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

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

กาํไรสาํหรับงวด -                                  -                               -                                  49,179                         49,179                                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                  -                               -                                  -                               -                                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                               -                                  49,179                         49,179                                

ออกหุน้สามญัเพมิทุนจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1                                     1                                  -                                  -                               2                                         

เงินปันผลจ่าย 21

เงินสดปันผล -                                  -                               -                                  (61,807)                        (61,807)                               

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 309,070                          87,738                         20,625                            305,483                       722,916                              

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

กาํไรสาํหรับงวด -                                  -                               -                                  39,999                         39,999                                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                  -                               -                                  -                               -                                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                               -                                  39,999                         39,999                                

เงินปันผลจ่าย

      เงินสดปันผล 21 -                                  -                               -                                  (12,360)                        (12,360)                               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 309,070                          87,738                         21,735                            303,011                       721,554                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

                      "สอบทานแล้ว"

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

- 11 -

บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 66,947            72,014            39,411            50,669            

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 9,982              9,813              5,350              5,230              

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 612                 39                   612                 (10)                  

การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (5,554)             11,245            (5,290)             10,785            

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย -                  (931)                -                  -                  

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์ 152                 118                 152                 166                 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 5,931              886                 3,476              338                 

รายไดเ้งินปันผล -                  -                  (44,319)           (45,627)           

ดอกเบียรับ (2,247)             (1,683)             (404)                -                  

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 7,520              6,200              5,608              4,013              

ขาดทุน (กาํไร) จากสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

ทียงัไม่เกิดขึนจริง 109                 (34)                  -                  -                  

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (470)                1,699              70                   (395)                

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

และหนีสินดาํเนินงาน 82,982            99,366            4,666              25,169            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 106,902          16,423            87,305            (15,903)           

สินคา้คงเหลือ 60,576            (203,931)         26,946            (145,299)         

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,207              (11,072)           (777)                (5,209)             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (7,144)             (612)                623                 (527)                

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (27,450)           67,394            (6,856)             64,415            

หนีสินหมุนเวียนอืน 1,513              1,928              1,112              (1,571)             

เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 218,586          (30,504)           113,019          (78,925)           

จ่ายดอกเบีย (8,027)             (5,948)             (6,116)             (3,811)             

จ่ายภาษีเงินได้ (12,550)           (21,090)           (33)                  (8,942)             

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนนิงาน 198,009          (57,542)           106,870          (91,678)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย -                  14,375            -                  -                  

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (8,963)             (4,732)             (8,632)             (3,520)             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์ 1,528              1,480              1,524              1,429              

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                  (287)                -                  (287)                

ดอกเบียรับ 2,247              1,674              404                 -                  

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                  -                  44,319            45,627            

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย (50,579)           (1,893)             -                  -                  

เงินลงทุนเพิมในบริษทัยอ่ย -                  -                  -                  (60,000)           

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (55,767)           10,617            37,615            (16,751)           

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (114,856)         204,252          (58,607)           158,004          

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่าซือ (752)                (537)                (431)                (233)                

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั (12,360)           (61,807)           (12,360)           (61,807)           

เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                  241                 -                  -                  

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทั (35,843)           (39,365)           -                  -                  

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                  2                     -                  2                     

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทัยอ่ย -                  82,160            -                  -                  

เงินสดจ่ายซือหุน้ทุนซือคืน (1,069)             -                  -                  -                  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (164,880)         184,946          (71,398)           95,966            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึนสุทธิ (22,638)           138,021          73,087            (12,463)           

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 549,094          686,349          221,164          218,712          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทีไม่ใช่เงินสด

ซือสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าซือ -                  1,907              -                  1,907              

รายการซือสินทรัพยที์ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ -                  69                   -                  -                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

หมายเหตุ
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 

วนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
 
1. ข้อมูลทัว่ไป 
 (ก) ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำยของบริษทั 
   บริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมี

ภูมิล ำเนำในประเทศไทย โดยมีท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัอยู่ท่ี 728 อำคำรยูเน่ียนเฮำ้ส์ ถนน
บรมรำชชนนี แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลดั กรุงเทพมหำนคร 

 (ข) ลกัษณะกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมหลกั 
 บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรน ำเขำ้และจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์

  เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มบริษทั” 
 
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 ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำง
อ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

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 
 ในระหว่ำงงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) จ ำนวนหลำยฉบบัและฉบบัใหม่ รวมถึงแนว
ปฏิบติัทำงบญัชีจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำร
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ
อย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส 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  

ในระหว่ำงงวด กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั รำยกำรธุรกิจ
ดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทั บริษทัย่อยและบุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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         (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน   
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2562  2561  2562  2561   
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย  
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้) 

         

ขำยสินคำ้ -  -  10,612  13,073  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
รำยไดอ่ื้น -  -  382  368  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
รำยไดเ้งินปันผล -  -  44,319  45,627  อตัรำท่ีประกำศจ่ำย 
ซ้ือสินคำ้ -  -  17,905  19,726  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
ซ้ือทรัพยสิ์น -  -  -  181  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั          
ค่ำเช่ำจ่ำย 705  705  674  674  รำคำตำมสัญญำ 

(ซ่ึงเทียบเคียงกบัรำคำตลำด) 
ค่ำสำธำรณูปโภค 56  49  47  47  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั 
 โดยมีกรรมกำรเป็นผู้ถือหุ้น 

         

ขำยสินคำ้ 20,451  47,134  -  -  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
(ซ่ึงเทียบเคียงกบัรำคำตลำด) 

ซ้ือสินคำ้ 10  40  -  -  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
(ซ่ึงเทียบเคียงกบัรำคำตลำด) 

 
         (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน   
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2562  2561  2562  2561   
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย  
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้) 

         

ขำยสินคำ้ -  -  22,945  25,118  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
รำยไดอ่ื้น -  -  784  766  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
รำยไดเ้งินปันผล -  -  44,319  45,627  อตัรำท่ีประกำศจ่ำย 
ซ้ือสินคำ้ -  -  35,996  37,169  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
ซ้ือทรัพยสิ์น -  -  -  408  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน -  -  -  42  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั          
ค่ำเช่ำจ่ำย 1,409  1,410  1,348  1,348  รำคำตำมสัญญำ 

(ซ่ึงเทียบเคียงกบัรำคำตลำด) 
ค่ำสำธำรณูปโภค 106  91  90  82  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั 
 โดยมีกรรมกำรเป็นผู้ถือหุ้น 

         

ขำยสินคำ้ 55,921  99,642  -  -  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
(ซ่ึงเทียบเคียงกบัรำคำตลำด) 

ซ้ือสินคำ้ 25  40  -  -  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
(ซ่ึงเทียบเคียงกบัรำคำตลำด) 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 30  

มิถุนำยน 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2561  
ณ วนัท่ี 30  

มิถุนำยน 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2561 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กิจกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 5)       
บริษทัยอ่ย        
บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน)  -  -  3,605  2,130 
บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จ ำกดั -  -  13,641  18,866 

บริษทัท่ีมีกรรมกำรเป็นผูถื้อหุน้        
บริษทั เคมิเคิล บำลำนซ์ จ ำกดั  18,291  47,555  -  - 
บริษทั อินเคม จ ำกดั 15,208  28,399  -  - 

กรรมกำร -  6  -  - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33,499  75,960  17,246  20,996 

       
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 15)       
บริษทัยอ่ย        
บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน)  -  -  66  7 
บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จ ำกดั -  -  6,784  8,144 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั เฟิสทท์รำโก ้จ ำกดั 16  17  16  15 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั ไฟวล์ูป จ ำกดั 96  -  96  - 

กรรมกำร 309  683  -  - 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 421  700  6,962  8,166 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่ผูบ้ริหำรของบริษทั ประกอบดว้ยค่ำตอบแทนท่ีเป็น

ตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหำร
ของบริษทัหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

ในระหวำ่งงวดงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำย
ผลประโยชน์พนกังำนท่ีให้แก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท)  
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,361  7,273  3,849  3,567 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,762  211  1,190  42 
   รวม 10,123  7,484  5,039  3,609 

 
 (หน่วย: พนับำท)  
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 14,770  15,176  7,788  7,409 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,983  422  1,233  84 
   รวม 17,753  15,598  9,021  7,493 

 
4. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 30

มิถุนำยน 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2561  
ณ วนัท่ี 30

มิถุนำยน 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2561 
เงินสด 499  486  220  210 
เงินฝำกธนำคำร 548,595  571,246  220,944  147,867 
 รวม 549,094  571,732  221,164  148,077 

          
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 เงินฝำกออมทรัพย์ มีอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ 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 30

มิถุนำยน 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2561  
ณ วนัท่ี 30

มิถุนำยน 2562  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2561 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)        
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 21,887  55,973  16,208  20,443 
คำ้งช ำระ        
ไม่เกิน 3 เดือน 11,612  19,994  914  420 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33,499  75,967  17,122  20,863 
        
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั        
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 619,858  664,412  511,280  577,354 
คำ้งช ำระ        
ไม่เกิน 3 เดือน 133,314  153,895  96,483  114,626 
3 - 6 เดือน 1,816  173  1,814  84 
6 - 12 เดือน 106  884  106  884 
มำกกวำ่ 12 เดือน 1,440  1,715  859  1,092 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 756,534  821,079  610,542  694,040 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 790,033  897,046  627,664  714,903 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,451)  (839)  (869)  (257) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 788,582  896,207  626,795  714,646 
ลูกหนีอ่ื้น        
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 3) -  -  124  133 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 158  47  38  96 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 158  47  162  229 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 788,740  896,254  626,957  714,875 
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6.  สินค้ำคงเหลือ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
รำคำทุน  รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็น

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
 สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 
ณ วนัท่ี 30

มิถุนำยน 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30
มิถุนำยน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30
มิถุนำยน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

วตัถุดิบ 3,715  3,958  -  -  3,715  3,958 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 324,027  408,436  (7,988)  (13,542)  316,039  394,894 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 82,380  58,623  -  -  82,380  58,623 
ภำชนะบรรจุและหีบห่อ 3,454  2,989  -  -  3,454  2,989 
งำนระหว่ำงท ำ 28  174  -  -  28  174 
วสัดุส้ินเปลือง 19  19  -  -  19  19 
 รวม 413,623  474,199  (7,988)  (13,542)  405,635  460,657 

 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 รำคำทุน  รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็น

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
 สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 
ณ วนัท่ี 30

มิถุนำยน 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30
มิถุนำยน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30
มิถุนำยน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 220,580  272,001  (6,758)  (12,048)  213,822  259,953 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 42,879  18,783  -  -  42,879  18,783 
ภำชนะบรรจุและหีบห่อ 588  209  -  -  588  209 
 รวม 264,047  290,993  (6,758)  (12,048)  257,289  278,945 

 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 กลุ่มบริษทับนัทึกกลบัรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินค้ำ

คงเหลือเป็นจ ำนวน 5.55 ล้ำนบำท (เฉพำะกิจกำร: 5.29 ล้ำนบำท) โดยน ำไปหักจำกมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือท่ี
รับรู้เป็นตน้ทุนขำยในระหวำ่งงวด (ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561: กลุ่มบริษทับนัทึกกำร
ปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับเป็นจ ำนวน 11.25 ล้ำนบำท (เฉพำะกิจกำรฯ: 
10.79 ลำ้นบำท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำย) 
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7. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2562  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561  

ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2562  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 5,100  4,993  3,780  3,674 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 2,902  6,915  2,165  1,779 
ภำษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 1,408  777  1,186  602 
อ่ืนๆ 2,519  419  48  313 
 รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  11,929  13,104  7,179  6,368 

 
8.  เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัย่อยมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม 
  รำคำทุน  ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน   มูลค่ำตำมบญัชี 

ประเภท    จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุน   
  ณ วนัท่ี 30

มิถุนำยน 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30
มิถุนำยน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30
มิถุนำยน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด  157,778  107,198  (6,268)  (24,273)  151,510  82,925 
รวม  157,778  107,198  (6,268)  (24,273)  151,510  82,925 

 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมในระดบัชั้นท่ี 1 ซ่ึงเป็นกำรใช้ขอ้มูลรำคำ

เสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขำยดงักล่ำวค ำนวณโดยใชร้ำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของงวดจำกตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ในระหวำ่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และ 2561 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำยมีกำร
เปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม - สุทธิ 82,925  87,110 
ซ้ือระหวำ่งงวด - รำคำทุน 50,579  1,893 
ขำยระหวำ่งงวด - รำคำทุน -  (13,444) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุน    
   ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำยในระหวำ่งงวด 18,006  (16,289) 
รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน - สุทธิ 151,510  59,270 

 
ในระหวำ่งงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยมีผลก ำไร

จำกกำรจ ำหน่ำยหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยท่ีเกิดข้ึนแลว้ และขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย ดงัน้ี 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
 ส ำหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
 2562  2561  2562  2561 
งบก ำไรขำดทุน        
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย -  -  -  931 
 -  -  -  931 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        
   เผือ่ขำยในระหวำ่งงวด        
   รับรู้ก ำไร (ขำดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำ 
 เงินลงทุน 16,488 

  
(8,923) 

 
18,006 

  
(15,358) 

   รับรู้ก ำไรท่ีเกิดข้ึนจริงจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
 ในก ำไรขำดทุน 

 
- 

  
- 

  
- 

  
(931) 

 16,488  (8,923)  18,006  (16,289) 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั 
 รำคำทุน  ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน  มูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธี 

รำคำทุน - สุทธิ 

 
 ณ วนัท่ี 30
มิถุนำยน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30
มิถุนำยน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30
มิถุนำยน 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 บริษทัไดรั้บกำรจดัสรรใบส 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 

ภำยหลงัจำกกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยดงักล่ำวท ำใหบ้ริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัในบริษทั 
แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกัด (มหำชน) ลดลงจำกร้อยละ  56.07 เป็นร้อยละ  53.68 บริษัทย่อยได้จด
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 เดือนนบัจำกวนัท่ีซ้ือหุ้นคืนแลว้เสร็จ 
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ในระหว่ำงปี 2561 บริษทัย่อยได้ซ้ือคืนหุ้นสำมญัของบริษทัย่อยเป็นจ ำนวนรวม 11.71 ลำ้นหุ้น 
(มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 1 บำท) มูลค่ำรวมของหุน้ทุนซ้ือคืนเป็นจ ำนวนเงิน 53.11 ลำ้นบำท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 
2.84 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ทั้งหมด ภำยหลงัจำกกำรซ้ือคืนหุ้นสำมญัดงักล่ำวท ำให้
บริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัในบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2561 เพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 53.68 เป็นร้อยละ 55.25 

ในระหวำ่งไตรมำส 1 ปี 2562 บริษทัย่อยไดซ้ื้อคืนหุ้นสำมญัของบริษทัยอ่ย 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 ล้ำนบำท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 2.91 ของจ ำนวนหุ้นทุนท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแล้ว
ทั้ งหมด ซ่ึงถือว่ำครบถ้วนและตำมมติอนุมัติโครงกำรซ้ือหุ้นคืน ภำยหลังจำกกำรซ้ือคืนหุ้นสำมัญ
ดงักล่ำวเพิ่มข้ึนท ำให้บริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัในบริษทั 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 และให้บริษทัย่อยตอ้งกนัก ำไรสะสมไวเ้ป็นเงินส ำรองเท่ำกบัจ ำนวนเงินท่ีไดจ่้ำยซ้ือ
หุ้นคืนจนกว่ำจะมีกำรจ ำหน่ำยหุ้นซ้ือคืนได้หมด หรือลดทุนท่ีช ำระแล้วโดยวิธีตดัหุ้นทุนซ้ือคืนท่ี
จ ำหน่ำยไม่หมดแลว้แต่กรณี  

ในไตรมำสท่ี 1/2562 บริษทัยอ่ยไดจ้ดัสรรก ำไรสะสมเป็นส ำรองส ำหรับหุ้นทุนซ้ือคืนเป็นจ ำนวน 
54.18 ลำ้นบำท ครบแลว้ทั้งจ  ำนวนท่ีไดรั้บอนุมติัโครงกำรซ้ือหุ้นคืน 

 
10. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 

เม่ือวนัท่ี 30 สิงหำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรของบริษทัมีมติอนุมติัให้บริษทัเขำ้ลงทุนใน 
หุ้นสำมญัของ บริษัท ไฟว์ลูป จ ำกัด จ  ำนวน 46,914 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 19 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษทัดังกล่ำว บริษทั ไฟวลู์ป จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรจดัท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป และ
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 
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11. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 260,117  78,095 
ซ้ือเพิ่มระหวำ่งงวด - รำคำทุน 8,963  8,632 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (9,464)  (5,044) 
จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ีจ  ำหน่ำย (1,680)  (1,676) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2562 257,936  80,007 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซ่ึงได้มำภำยใตส้ัญญำเช่ำซ้ือโดยมี

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 7.26 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม 2561:  8.00 ลำ้นบำท) งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร: 3.86 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม 2561:  4.20 ลำ้นบำท) 

 
12.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 3,858  1,460 
ซ้ือเพิ่มระหวำ่งงวด - รำคำทุน -  - 
ตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด (518)  (306) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2562 3,340  1,154 
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13. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะหกักลบกนัก็ต่อเม่ือสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงิน

ไดด้งักล่ำวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีเดียวกนั ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีค ำนวณจำกผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวตำมวธีิหน้ีสินโดยบริษทัใชอ้ตัรำภำษีร้อยละ 20  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
(หน่วย:พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนำยน 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30  
มิถุนำยน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 12,146  14,919  8,452  7,864 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี -  -  -  - 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี-สุทธิ 12,146  14,919  8,452  7,864 

 
 สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 
ท่ีไดแ้สดงในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จประกอบดว้ยรำยกำรต่อไปน้ี 

                                                                                                              (หน่วย:พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งงวด  ยอดตำมบญัชี 

 ณ วนัท่ี 1  
มกรำคม 2562 

 ในงบก ำไรขำดทุน 
เบด็เสร็จ 

 ในงบก ำไรขำดทุน 
เบด็เสร็จอื่น 

 ณ วนัท่ี 30  
มิถุนำยน 2562 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :         
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 85  123  -  208 
ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 2,661  (1,110)  -  1,551 
ก ำไรจำกกำรขำยสินคำ้คงเหลือใหบ้ริษทัยอ่ย 205  (55)  -  150 
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพยใ์หบ้ริษทัยอ่ย 205  (177)  -  28 
ผลต่ำงจำกกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับอำคำร 216  24  -  240 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 4,230  1,196  -  5,426 
ขำดทุนจำกหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย 4,855  -  (3,602)  1,253 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 2,462  828  -  3,290 

     รวม 14,919  829  (3,602)  12,146 
        
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี : -  -  -  - 

     รวม -  -  -  - 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี-สุทธิ 14,919  829  (3,602)  12,146 
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           (หน่วย:พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั  

 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งงวด  ยอดตำมบญัชี 

 ณ วนัท่ี 1  
มกรำคม 2562 

 ในงบก ำไรขำดทุน 
เบด็เสร็จ 

 ในงบก ำไรขำดทุน 
เบด็เสร็จอื่น 

 ณ วนัท่ี 30  
มิถุนำยน 2562 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :         
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 51  123  -  174 
ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 2,410  (1,058)  -  1,352 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 2,941  695  -  3,636 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 2,462  828  -  3,290 

     รวม 7,864  588  -  8,452 

        
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี : -  -  -  - 

     รวม -  -  -  - 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี-สุทธิ 7,864  588  -  8,452 
 
14. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

   (หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัรำดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
 ณ วนัท่ี 30
มิถนุำยน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30
มิถุนำยน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 
 

อตัรำตลำดบวก/ลบ 
ส่วนต่ำงท่ีก ำหนด 

  
377,954 

  
512,072 

  
251,038 

  
328,818 

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 2.20  100,000  80,000  100,000  80,000 
 รวม   477,954  592,072  351,038  408,818 

 
15. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 30

มิถุนำยน 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

 
ณ วนัท่ี 30

มิถุนำยน 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 3) 

 
422 

 
700 

 
 

6,962 
 

8,166 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 347,248  373,583  299,415  306,476 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15,962  14,937  12,337  12,159 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย  9,771  12,841  2,884  2,410 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 373,403  402,061  321,598  329,211 
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16. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 
 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 21,199  14,704 
บวก: รับรู้เพิ่มระหวำ่งงวด 5,931  3,476 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 27,130  18,180 

 
พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนได้ลงรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 โดยก ำหนดอตัรำ

ค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส ำหรับลูกจ้ำงซ่ึงท ำงำนติดต่อกันครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับ
ค่ำชดเชยไม่น้อยกวำ่ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั จำกเดิมอตัรำค่ำชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั โดยพระรำชบญัญติัน้ี
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2562 เป็นตน้ไป กำรเปล่ียนแปลงถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำน โดยกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใช้จ่ำยในก ำไรขำดทุน และมีผลท ำให้กลุ่ม
บริษทัรับรู้ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนเพิ่มข้ึนประมำณ 4.82 ลำ้นบำท (ส ำหรับงบกำรเงินรวม) และ 2.94 
ลำ้นบำท (ส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะบริษทั) บริษทับนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุน
บริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับไตรมำสปัจจุบนั    

 
17. ทุนเรือนหุ้น 

ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม 2561 มีมติอนุมติัให้บริษทัด ำเนินกำร
ดงัน้ี 

ก) อนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจำกเดิม 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) อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจำกเดิม 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 มูลค่ำตรำ
ไวหุ้้นละ 0.25 บำท) เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลและกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สำมญัของบริษทัตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 19 
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18. ภำษีเงินได้ 
 ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวำ่งกำลค ำนวณข้ึนจำกก ำไรก่อนภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดคูณดว้ยอตัรำภำษีเฉล่ีย

ทั้งปีท่ีประมำณไว ้
 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562  และ 2561 สรุปได้

ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:        
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด 7,744  6,606  -  364 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:         
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
 ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 

 
(1,718) 

 
 

(2,061) 
 

 
(1,475) 

 
 

(2,142) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
 เบ็ดเสร็จ 

 
6,026 

 
 

4,545 
 

 
(1,475) 

 
 

(1,778) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:        
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขำดทุน 
 จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 3,299 

 
 

(1,785) 
  

- 
 

 
- 

รวม 3,299  (1,785)  -  - 
 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:        
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด 14,779  16,916  -  3,713 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:         
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
 ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 

 
(829)  

 
(2,626)  

 
(588)  

 
(2,223) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน 
 เบ็ดเสร็จ 

 
13,950  

 
14,290  

 
(588)  

 
1,490 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:        
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขำดทุน 
 จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 3,602  

 
(3,258)  

 
-  

 
- 

รวม 3,602  (3,258)  -  - 
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19. ใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท  
ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม 2561 มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขำย

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัคร้ังท่ี 2 (UKEM-W2) จ ำนวน 103,028,450 หน่วย ชนิดระบุ
ช่ือผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้ซ่ึงไดจ้ดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่ำ ในอตัรำ 8 หุ้นสำมญั
เดิมต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงใบส ำคญัแสดงสิทธิน้ีมีอำย ุ2 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
(15 มีนำคม 2561) โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัได้ 1 หุ้น โดยมีรำคำกำรใช้สิทธิของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิเท่ำกบั 0.50 บำท ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัไดใ้น
วนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนพฤษภำคมและเดือนพฤศจิกำยนของแต่ละปีปฏิทินตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดง
สิทธิ ทั้งน้ีก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังแรกใหต้รงกบัวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2561 และก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ คร้ังสุดทำ้ย
ในวนัท่ีครบก ำหนดระยะเวลำ 2 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ในเดือนพฤษภำคม 2561 บริษทัได้รับเงินล่วงหน้ำค่ำหุ้นเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั (UKEM-W2) จ ำนวน 5,500 หน่วย (รำคำใช้สิทธิหน่วยละ 0.50 บำท รวมเป็นเงิน 
2,750 บำท) บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวจ ำนวน 1,375 บำท กบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือ
วนัท่ี 12 มิถุนำยน 2561 และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุ้นเพิ่มทุนดงักล่ำวเป็นหลักทรัพย ์จด
ทะเบียนเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนำยน 2561 

 
20. ก ำไรต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัท (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งงวด โดยไดป้รับจ ำนวน
หุน้สำมญัเพื่อสะทอ้นผลกระทบของกำรออกหุ้นปันผล และก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนของปีก่อนไดถู้กค ำนวณข้ึน
ใหม่โดยถือเสมือนวำ่กำรออกหุ้นปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรำยงำน 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยู่ในระหว่ำงงวดกบัจ ำนวนถวั
เฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัท่ีบริษทัอำจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้น
สำมญั โดยสมมติวำ่ไดมี้กำรแปลงเป็นหุ้นสำมญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำ 
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ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุ้นปรับลด แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

 
ก ำไรส ำหรับงวด  จ ำนวนหุ้นสำมญั                 

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 
 ก ำไรต่อหุ้น 

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

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน            
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 16,545  6,442  1,236,281  1,236,277  0.013  0.005 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด            
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของ 
 บริษทั (UKEM-W2)  

 
 

 
18,216  

 
52,413     

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด            
ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัสมมติว่ำมีกำร 
 ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 16,545 

 
6,442 

 
1,254,497  

 
1,288,690  0.013  0.005 

 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

 
ก ำไรส ำหรับงวด  จ ำนวนหุ้นสำมญั                 

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 
 ก ำไรต่อหุ้น 

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

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน            
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 34,057  34,361  1,236,281  1,236,277  0.028  0.028 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด            
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของ 
 บริษทั (UKEM-W2)  

   
26,625  

 
52,413     

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด            
ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัสมมติว่ำมีกำร 
 ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 34,057 

  
34,361 

 
1,262,906  

 
1,288,690  0.028  0.027 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

 
ก ำไรส ำหรับงวด  จ ำนวนหุ้นสำมญั                 

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 
 ก ำไรต่อหุ้น 

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

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน            
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 38,271  37,335  1,236,281  1,236,277  0.031  0.030 
กระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด            
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของ 
 บริษทั (UKEM-W2)  

 
 

 
18,216  

 
51,288     

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด            
ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัสมมติว่ำมีกำร 
 ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 38,271 

 
37,335 

 
1,254,497  

 
1,287,565  0.031  0.029 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

 
ก ำไรส ำหรับงวด  จ ำนวนหุ้นสำมญั                 

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 
 ก ำไรต่อหุ้น 

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

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน            
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 39,999  49,179  1,236,281  1,236,277  0.032  0.040 
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด            
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของ 
 บริษทั (UKEM-W2)  

   
26,625  

 
51,288     

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด            
ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัสมมติว่ำมีกำร 
 ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 39,999 

  
49,179 

 
1,262,906  

 
1,287,565  0.032  0.038 

 
21. เงินปันผล 

เงินปันผล  อนุมติัโดย 
 

เงินปันผลจ่ำย 
 
เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 

   
 

(ลำ้นบำท) 
 

(บำท) 
เงินปันผลประจ ำปี 2561  ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทั 

   คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัที่ 23 เมษำยน 2562  
  

12.36 
  

0.01 
รวมเงินปันผลส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562  12.36  0.01 
       
เงินปันผลระหวำ่งกำล  ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทั 

   คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัที่ 31 มกรำคม 2561 
    

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

   คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัที่ 23 เมษำยน 2561  49.45  0.04 
รวมเงินปันผลส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561  164.82  0.18 
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22. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภณัฑ์และบริกำร ในระหวำ่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงของส่วนงำน

ด ำเนินงำนท่ีรำยงำน 
ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรของส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562  และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

 
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 460,079  530,376  202,751  216,971  18,128  14,017  680,958  761,364  -  -  680,958  761,364 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 10,612  13,073  17,919  19,768  -  181  28,531  33,022  (28,531)  (33,022)  -  - 
รวมรำยได้ 470,691  543,449  220,670  236,739  18,128  14,198  709,489  794,386  (28,531)  (33,022)  680,958  761,364 
                         
ผลกำรด ำเนินงำน                        
ก ำไรของส่วนงำน 47,765  36,975  52,989  49,001  1,721  2,596  102,475  88,572  648  689  103,123  89,261 
รำยไดอ่ื้น                     6,458  4,804 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย                     (23,485)  (22,189) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร                     (52,001)  (46,061) 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน                     (4,506)  (3,586) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้                     29,589  22,229 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้                     (6,026)  (4,545) 
ก ำไรส ำหรับงวด                     23,563  17,684 
                        
1)   ส่วนงำนอ่ืนๆ เป็นส่วนงำนท่ีประกอบดว้ย กำรจ ำหน่ำยเมด็พลำสติก จ ำหน่ำยอุปกรณ์และให้บริกำรดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

 
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 958,561  1,095,997  415,963  445,128  40,018  26,295  1,414,542  1,567,420  -  -  1,414,542  1,567,420 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 22,945  25,118  36,010  37,211  -  408  58,955  62,737  (58,955)  (62,737)  -  - 
รวมรำยได้ 981,506  1,121,115  451,973  482,339  40,018  26,703  1,473,497  1,630,157  (58,955)  (62,737)  1,414,542  1,567,420 
                         
ผลกำรด ำเนินงำน                        
ก ำไรของส่วนงำน 103,280  104,932  106,753  102,407  2,165  4,118  212,198  211,457  644  1,053  212,842  212,510 
รำยไดอ่ื้น                     7,789  6,773 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย                     (48,595)  (46,402) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร                     (97,568)  (94,667) 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน                     (7,521)  (6,200) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้                     66,947  72,014 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้                     (13,950)  (14,290) 
ก ำไรส ำหรับงวด                     52,997  57,724 
                         
1)   ส่วนงำนอ่ืนๆ เป็นส่วนงำนท่ีประกอบดว้ย กำรจ ำหน่ำยเมด็พลำสติก จ ำหน่ำยอุปกรณ์และให้บริกำรดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ 
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23. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 
  23.1 ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำพื้นท่ีในอำคำรและคลงัสินคำ้และ
บริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำคลงัสินคำ้ บริกำรขนส่ง และบริกำรอ่ืน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 
1 ถึง 5 ปี 

กลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำ
บริกำรท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี  

 (หน่วย: ลำ้นบำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 30

มิถุนำยน 2562 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

 
ณ วนัท่ี 30

มิถุนำยน 2562 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

จ่ำยช ำระ:        
ภำยใน 1 ปี 19  16  16  13 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 35  5  31  4 

 
23.2 ภำระค ำ้ประกนั 

 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค ้ ำประกันธนำคำรท่ีส ำคัญคงค้ำงอยู่ ณ  ว ันท่ี  30 มิถุนำยน2562 
ดงัต่อไปน้ี 

23.2.1 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัเหลืออยู่เป็นจ ำนวน 32 ลำ้นบำท 
(31 ธนัวำคม 2561: 32 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำร
ตำมปกติธุรกิจของบริษทั เพื่อค ้ำประกนักำรจ่ำยช ำระค่ำสินคำ้ใหก้บัเจำ้หน้ี 

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

23.3 ภำระผูกพนัอ่ืน 
23.3.1 บริษัทมีภำระผูกพนัจำกกำรให้ธนำคำรออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจ ำนวนเงิน

ประมำณ 1.76 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (31 ธันวำคม 2561: จ  ำนวน 1 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ) 

23.3.2 บริษทัย่อยมีภำระผูกพนัจำกกำรให้ธนำคำรออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจ ำนวนเงิน
ประมำณ 0.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ (31 ธันวำคม 2561: จ  ำนวน 0.5 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ) 

23.3.3 บริษทัยอ่ยมีภำระผูกพนัจำกกำรซ้ือสินคำ้และเคร่ืองจกัรท่ียงัไม่ไดส่้งมอบรวมเป็น
จ ำนวน 4.18 ลำ้นบำท 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทำนแล้ว” 

- 36 - 
 

 

23.4 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 

 
24. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของหน้ีสินทำงกำรเงิน
ท่ีส ำคญัท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 

งบกำรเงินรวม 
สกุลเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน    อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 
 ณ วนัที่ 30 

มิถุนำยน 2562 
 ณ วนัที่ 31  

ธนัวำคม 2561 
 

ณ วนัที่ 30 
มิถุนำยน 2562 

 ณ วนัที่ 31  
ธนัวำคม 2561 

  (ลำ้น)  (ลำ้น)  (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  10.10  8.73  31.36  32.45 
ยโูร  0.55  0.20  35.31  37.12 

 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สกุลเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน    อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 
 ณ วนัที่ 30 

มิถุนำยน 2562 
 ณ วนัที่ 31  

ธนัวำคม 2561 
 

ณ วนัที่ 30 
มิถุนำยน 2562 

 ณ วนัที่ 31  
ธนัวำคม 2561 

  (ลำ้น)  (ลำ้น)  (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  9.06  7.79  31.41  32.45 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 กลุ่มบริษทัมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือ ดงัน้ี  
งบกำรเงินรวม 

สกลุเงิน  จ ำนวนท่ีซ้ือ  อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำ 
ของจ ำนวนท่ีซ้ือ 

 วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 

  (ลำ้น)  (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)   
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  7.02  30.72 - 32.76  เมษำยน 2562 - ตุลำคม 2562 
ยโูร  0.05  35.37 - 35.57  กรกฎำคม 2562 

 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สกลุเงิน  จ ำนวนท่ีซ้ือ  อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำ 
ของจ ำนวนท่ีซ้ือ 

 วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 

  (ลำ้น)  (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)   
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  6.68  30.72 - 32.03  มิถุนำยน 2562 - กมุภำพนัธ์ 2563 

 
25. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัใชว้ธีิรำคำตลำดในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัย่อยจะใช้วิธีรำคำทุนหรือวิธีรำยได้
ในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวแทน 

 

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

 ในกำรน ำเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมขำ้งตน้มำใช้ กิจกำรจะตอ้งพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกต
ได้  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ำยุติธรรม ก ำหนดล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมออกเป็นสำมระดบัตำมประเภท
ของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  - ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
ระดบั 2  - ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ

  ทำงออ้ม 
ระดบั 3  - ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณ

ข้ึน 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทำนแล้ว” 

- 38 - 
 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำ
ยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย (หมำยเหตุ 8) 151,510  -  -  151,510 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม        
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน -  18,401  -  18,401 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม  
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  210,116  -  210,116 

 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม 
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน -  18,401  -  18,401 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม         
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  210,116  -  210,116 

  
  ในระหวำ่งงวดปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

 
26. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 

ในระหวำ่งงวด สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินรวมถึงแนวปฏิบติั
ทำงบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 
มกรำคม 2563 หลกักำรส ำคญัของมำตรฐำนดงักล่ำวสรุปไดด้งัน้ี 
แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับธุรกจิประกนัภัย 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีฉบบัดงักล่ำวปรับปรุงให้มีเน้ือหำใกลเ้คียงกบั TFRS 9 โดยสำมำรถแบ่งได้
เป็น 4 ส่วน คือ 

1. กำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ซ่ึงพฒันำให้ใกล้เคียงกบัมำตรฐำนกำร
บญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน 
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

2. กำรด้อยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ซ่ึงมีเน้ือหำเหมือนกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
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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 ทั้ งท่ีสิทธิกำรใช้สินทรัพย์และภำระผูกพันท่ีเกิดข้ึนจำกสัญญำเช่ำเข้ำนิยำมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมทั้งส่งผลให้อตัรำส่วน ทำงกำรเงินท่ีส ำคญัถูกบิดเบือน ซ่ึงวิธีกำรบญัชีใหม่ตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญำเช่ำ ซ่ึงก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สิทธิกำรใช้สินทรัพย์
เป็นสินทรัพยใ์นงบกำรเงินและรับรู้หน้ีสินจำกภำระผูกพนัท่ีเกิดข้ึนจำกสัญญำเช่ำเขำ้มำในงบกำรเงิน ซ่ึง
วิธีกำรบญัชีน้ีจะส่งผลให้กำร น ำเสนอสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของผูเ้ช่ำเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมมำกข้ึน
รวมทั้งยงัเพิ่มกำรเปิดเผย ขอ้มูลซ่ึงจะสะทอ้นสภำพควำมเส่ียงทำงกำรเงินและเงินทุนของผูเ้ช่ำไดดี้ข้ึน 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

 
27. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม 2562 
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