
   

บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 

 

 

 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน)  
 
 ขา้พเจา้ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 และงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน

ของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และหมายเหตุประกอบ

งบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2562 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 

ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบั

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 

 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ

สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบ

ทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได้

ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจา้จึงไม่ได้แสดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 

 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทาํข้ึนตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 

  

 

  (นางสาวธญัพร   ตั้งธโนปจยั) 

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 9169 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

 
(หน่วย: พนับาท)

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

หมายเหตุ กนัยายน 2562 ธนัวาคม 2561 กนัยายน 2562 ธนัวาคม 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 639,841           571,732           262,626           148,077            

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3, 5 751,612           896,254           587,208           714,875            

สินคา้คงเหลือ 6 397,827           460,657           242,990           278,945            

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 7 15,348             13,104             10,483             6,368                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,804,628        1,941,747        1,103,307        1,148,265         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 8 144,773           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 11 256,917           260,117           80,327             78,095              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 3,079               3,858               1,002               1,460                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 12,148             14,919             6,821               7,864                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 11,247             4,349               3,543               3,729                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 450,173           388,177           303,253           302,711            

รวมสินทรัพย์ 2,254,801        2,329,924        1,406,560        1,450,976         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์

- 2 -

บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 กนัยายน 2562



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

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

กนัยายน 2562 ธนัวาคม 2561 กนัยายน 2562 ธนัวาคม 2561

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 14 517,130           592,072           353,939 408,818            

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 3, 15 352,986           402,061           302,497 329,211            

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าซือ

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,176               1,523               825 871

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,407               12,483             -                   -                   

หนีสินหมุนเวยีนอืน 6,482               3,557               3,480 1,401

รวมหนีสินหมุนเวียน 885,181           1,011,696        660,741 740,301            

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่าซือ - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 1,444               2,241               1,443 2,056                

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16 27,642             21,199             18,341 14,704              

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 29,086             23,440             19,784 16,760              

รวมหนีสิน 914,267           1,035,136        680,525 757,061            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 30 กนัยายน 2562

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

- 3 -

บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

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

หมายเหตุ กนัยายน 2562 ธนัวาคม 2561 กนัยายน 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 583,740 536,288 307,491 275,372

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (5,603)             (10,728)            -                   -                   

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 1,000,757 948,288 726,034 693,915

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 339,777 346,500 -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,340,534 1,294,788 726,034 693,915

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,254,801 2,329,924 1,406,560 1,450,976

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน 2562

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 22 732,177           865,013           553,141           672,469            

รายไดอื้น

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 1,016               1,996               398                  521                   

อืนๆ 895                  887                  812                  573                   

รวมรายได้ 734,088           867,896           554,351           673,563            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 621,442           775,915           496,946           633,571            

รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ

ให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (5,413)              (8,642)              (5,664)              (9,226)               

616,029           767,273           491,282           624,345

ค่าใชจ่้ายในการขาย 25,049             27,905             17,215             21,275              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 48,108             49,074             37,021             40,542              

ค่าใชจ่้ายอืน -                 569                  -                 -                  

รวมค่าใช้จ่าย 689,186           844,821           545,518           686,162            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 44,902             23,075             8,833               (12,599)             

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 3,495               4,026               2,722               2,797                

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 41,407             19,049             6,111               (15,396)             

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 18 8,669               4,181               1,631               (2,715)               

กาํไรสําหรับงวด 32,738             14,868             4,480               (12,681)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 8 (6,402)              18,970             -                   -                    

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 18 1,282               (3,794)              -                   -                    

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (5,120)              15,176             -                   -                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 27,618             30,044             4,480               (12,681)             

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 20,109             3,193               4,480               (12,681)             

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 12,629             11,675             -                   -                    

32,738             14,868             4,480               (12,681)             

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 17,279             11,341             4,480               (12,681)             

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 10,339             18,703             -                   -                    

27,618             30,044             4,480               (12,681)             

กาํไรต่อหุ้น 20

กาํไรตอ่หุ้นขนัพนืฐาน

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (บาทต่อหุ้น) 0.016               0.003               0.004               (0.010)               

กาํไรตอ่หุ้นปรับลด

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (บาทต่อหุ้น) 0.016               0.002               0.004               (0.010)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 22 2,146,719        2,432,433        1,632,212        1,879,499         

รายไดอื้น

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 3,340               3,593               1,597               1,262                

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 8 -                   931                  -                   -                    

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                   -                   44,319             45,627              

อืนๆ 6,360               4,992               2,339               1,812                

รวมรายได้ 2,156,419        2,441,949        1,680,467        1,928,200         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,828,696        2,119,580        1,472,325        1,716,670         

รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ

ให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (10,967)            2,603               (10,954)            1,559                

1,817,729        2,122,183        1,461,371        1,718,229         

ค่าใชจ่้ายในการขาย 73,644             74,307             53,055             53,953              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 145,676           143,741           112,189           113,935            

ค่าใชจ่้ายอืน -                   429                  -                   -                    

รวมค่าใช้จ่าย 2,037,049        2,340,660        1,626,615        1,886,117         

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 119,370           101,289           53,852             42,083              

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 11,015             10,226             8,330               6,810                

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 108,355           91,063             45,522             35,273              

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 18 22,620             18,471             1,043               (1,225)               

กาํไรสําหรับงวด 85,735             72,592             44,479             36,498              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 8 11,604             2,681               -                 -                  

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 18 (2,320)              (536)                 -                 -                  

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 9,284               2,145               -                   -                    

74,737             กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 95,019             74,737             44,479             36,498              

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 48,489             37,554             44,479             36,498              

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 37,246             35,038             -                   -                    

85,735             72,592             44,479             36,498              

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 53,622             38,492             44,479             36,498              

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 41,397             36,245             -                   -                    

95,019             74,737             44,479             36,498              

กาํไรต่อหุ้น 20

กาํไรตอ่หุ้นขนัพนืฐาน

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (บาทต่อหุ้น) 0.039               0.030               0.036               0.030                

กาํไรตอ่หุ้นปรับลด

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (บาทต่อหุ้น) 0.039               0.029               0.035               0.028                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"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 -                       -                      -                                 -                                   -                          37,554                    -                                    -                           37,554                    35,038                     72,592                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                       -                      -                                 -                                   -                          -                          938                                   938                          938                         1,207                       2,145                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                      -                                 -                                   -                          37,554                    938                                   938                          38,492                    36,245                     74,737                         

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                                  

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

การเพมิทุนของบริษทัย่อย -                       -                      -                                 -                                   -                          -                          -                                    -                           -                          241                          241                              

ซือหุน้ทุนซือคืนของบริษทัย่อย -                       -                      -                                 (5,760)                              -                          -                          (518)                                  (518)                         (6,278)                    (14,404)                   (20,682)                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 309,070               87,738                3,116                             11,290                             20,625                    538,368                  (2,742)                               (2,742)                      967,465                  364,098                   1,331,563                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั

กาํไรสะสม
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนอนื



"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 -                       -                      -                                 -                                   -                          59,812                    -                                    -                           59,812                    25,923                     85,735                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                       -                      -                                 -                                   -                          -                          5,134                                5,134                       5,134                      4,150                       9,284                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                      -                                 -                                   -                          59,812                    5,134                                5,134                       64,946                    30,073                     95,019                         

เงินปันผลจ่าย 21 -                       -                      -                                 -                                   -                          (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 กนัยายน 2562 309,070               87,738                3,116                             961                                   21,735                    583,740                  (5,603)                               (5,603)                      1,000,757               339,777                   1,340,534                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนอนื



(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 -                                  -                               -                                  36,498                         36,498                                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                  -                               -                                  -                               -                                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                               -                                  36,498                         36,498                                

ออกหุน้สามญัเพมิทุนจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1                                     1                                  -                                  -                               2                                         

เงินปันผลจ่าย 21

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 309,070                          87,738                         20,625                            292,802                       710,235                              

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

กาํไรสาํหรับงวด -                                  -                               -                                  44,479                         44,479                                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                  -                               -                                  -                               -                                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                               -                                  44,479                         44,479                                

เงินปันผลจ่าย 21 -                                  -                               -                                  (12,360)                        (12,360)                               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 309,070                          87,738                         21,735                            307,491                       726,034                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

                      "สอบทานแล้ว"

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2562



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 108,355          91,063            45,522            35,273            

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 15,073            14,831            8,149              8,016              

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 781                 525                 782                 475                 

การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (10,968)           2,603              (10,954)           1,559              

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย (26)                  (931)                -                      -                  

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์ 120                 108                 122                 157                 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 6,616              1,655              3,810              834                 

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

ดอกเบียรับ (2,309)             (1,806)             (404)                (388)                

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 11,015            10,226            8,330              6,810              

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (191)                (31)                  285                 (262)                

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

และหนีสินดาํเนินงาน 128,466          118,243          11,323            6,847              

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 143,861          (84,295)           126,885          (97,536)           

สินคา้คงเหลือ 73,798            (95,915)           46,909            (48,553)           

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (2,192)             (4,720)             (4,063)             (2,429)             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (6,897)             (1,078)             187                 (643)                

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (49,187)           61,338            (27,033)           63,227            

หนีสินหมุนเวียนอืน 3,624              2,038              2,522              (574)                

เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 291,473          (4,389)             156,730          (79,661)           

จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (173)                (483)                (173)                (483)                

จ่ายภาษีเงินได้ (27,299)           (34,822)           (52)                  (8,903)             

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนนิงาน 264,001          (39,694)           156,505          (89,047)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 362                 14,375            -                  -                  

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (12,785)           (10,550)           (11,599)           (8,219)             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์ 1,571              1,490              1,554              1,438              

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                  (287)                -                  (287)                

ดอกเบียรับ 2,310              1,782              404                 388                 

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                  -                  44,319            45,627            

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย (50,579)           (24,538)           -                  -                  

เงินลงทุนเพิมในบริษทัยอ่ยจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทัยอ่ย -                  -                  -                  (60,000)           

เงินลงทุนระยะยาวในบริษทัอืนเพิมขึน -                  (8,050)             -                  (8,050)             

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (59,121)           (25,778)           34,678            (29,103)           

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (74,817)           89,998            (54,844)           83,813            

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่าซือ (1,145)             (903)                (658)                (444)                

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

จ่ายดอกเบีย (11,537)           (9,332)             (8,772)             (5,930)             

เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                  241                 -                  -                  

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

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                  2                     -                  2                     

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทัยอ่ย -                  82,160            -                  -                  

เงินสดจ่ายซือหุน้ทุนซือคืน (1,069)             (19,337)           -                  -                  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (136,771)         41,657            (76,634)           15,634            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึนสุทธิ 68,109            (23,815)           114,549          (102,516)         

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 639,841          524,513          262,626          128,659          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทีไม่ใช่เงินสด

ซือสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าซือ -                  1,907              -                  1,907              

รายการซือสินทรัพยที์ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระเพิมขึน -                  558                 -                  -                  

รายการซือหุน้ทุนซือคืนโดยยงัไม่ไดจ้่ายชาํระ -                  1,345              -                  -                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

หมายเหตุ
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

วนัที ่30 กนัยายน 2562 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 (ก) ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษทั 

   บริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมี

ภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัอยู่ท่ี 728 อาคารยูเน่ียนเฮา้ส์ ถนน

บรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 

 (ข) ลกัษณะการดาํเนินงานและกิจกรรมหลกั 

 บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในการนาํเขา้และจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์

  เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 

 

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

 2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้าํหนดเพื่อเป็นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ี

นําเสนอคร้ังล่าสุด โดยเน้นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และ

สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว งบการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืน

ในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย  

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวมระหวา่งกาล 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย โดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกนักบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
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2.3     มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) จาํนวนหลายฉบบัและฉบบัใหม่ รวมถึงแนว

ปฏิบติัทางบญัชีจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ

ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ

อย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 เร่ือง 

สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกฉบบั ยกเวน้สัญญา

ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนด 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายได้

ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ี

กิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีให้ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการ

ต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดในการพิจารณาตาม

หลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 

3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทั บริษทัย่อยและบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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         (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

 2562  2561  2562  2561   

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย  
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

         

ขายสินคา้ -  -  10,370  15,248  ราคาตามท่ีตกลงกนั 
รายไดอ่ื้น -  -  369  373  ราคาตามท่ีตกลงกนั 
รายไดเ้งินปันผล -  -  -  -  อตัราท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือสินคา้ -  -  14,451  22,259  ราคาตามท่ีตกลงกนั 
ซ้ือทรัพยสิ์น -  -  -  -  ราคาตามท่ีตกลงกนั 
รายการธุรกจิกบับริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั          
ค่าเช่าจ่าย 705  705  674  674  ราคาตามสัญญา 

(ซ่ึงเทียบเคียงกบัราคาตลาด) 
ค่าสาธารณูปโภค 53  44  47  40  ราคาตามท่ีตกลงกนั 
รายการธุรกจิกบับริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั 
 โดยมีกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น 

         

ขายสินคา้ 811  57,600  -  -  ราคาตามท่ีตกลงกนั 
(ซ่ึงเทียบเคียงกบัราคาตลาด) 

ซ้ือสินคา้ -  50  -  -  ราคาตามท่ีตกลงกนั 
(ซ่ึงเทียบเคียงกบัราคาตลาด) 

 

         (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

 2562  2561  2562  2561   

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย  
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

         

ขายสินคา้ -  -  33,315  40,366  ราคาตามท่ีตกลงกนั 
รายไดอ่ื้น -  -  1,152  1,139  ราคาตามท่ีตกลงกนั 
รายไดเ้งินปันผล -  -  44,319  -  อตัราท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือสินคา้ -  -  50,447  59,428  ราคาตามท่ีตกลงกนั 
ซ้ือทรัพยสิ์น -  -  -  408  ราคาตามท่ีตกลงกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  -  42  ราคาตามท่ีตกลงกนั 
รายการธุรกจิกบับริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั          
ค่าเช่าจ่าย 2,114  2,115  2,022  2,022  ราคาตามสัญญา 

(ซ่ึงเทียบเคียงกบัราคาตลาด) 
ค่าสาธารณูปโภค 155  135  137  122  ราคาตามท่ีตกลงกนั 
รายการธุรกจิกบับริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั 
 โดยมีกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น 

         

ขายสินคา้ 56,732  157,242  -  -  ราคาตามท่ีตกลงกนั 
(ซ่ึงเทียบเคียงกบัราคาตลาด) 

ซ้ือสินคา้ 25  50  -  -  ราคาตามท่ีตกลงกนั 
(ซ่ึงเทียบเคียงกบัราคาตลาด) 

 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

- 17 - 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2562  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561  

ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2562  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5)       

บริษทัยอ่ย        

บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน)  -  -  4,526  2,130 

บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั -  -  11,198  18,866 

บริษทัท่ีมีกรรมการเป็นผูถื้อหุน้        

บริษทั เคมิเคิล บาลานซ์ จาํกดั  4,756  47,555  -  - 

บริษทั อินเคม จาํกดั -  28,399  -  - 

กรรมการ -  6  -  - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,756  75,960  15,724  20,996 

       

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 15)       

บริษทัยอ่ย        

บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน)  -  -  145  7 

บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั -  -  2,312  8,144 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

บริษทั เฟิสทท์ราโก ้จาํกดั 16  17  16  15 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

บริษทั ไฟวลู์ป จาํกดั 1,331  -  1,331  - 

กรรมการ 134  683  -  - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,481  700  3,804  8,166 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนท่ีเป็นตวั

เงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหารของ

บริษทัหมายถึงบุคคลท่ีกาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ในระหว่างงวดงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท)  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,485  7,273  3,974  3,567 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 352  211  144  42 

   รวม 7,837  7,484  4,118  3,609 

 
 (หน่วย: พนับาท)  

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 22,255  15,176  11,762  7,409 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,335  422  1,377  84 

   รวม 25,590  15,598  13,139  7,493 

 

4. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2562  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561  

ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2562  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

เงินสด 416  486  220  210 

เงินฝากธนาคาร 623,701  571,246  246,682  147,867 

เช็คในมือ 15,724  -  15,724  - 

 รวม 639,841  571,732  262,626  148,077 

          

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เงินฝากออมทรัพย ์มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.10 ถึง 0.75 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561: ร้อยละ 0.125 ถึง 1.500 ต่อปี) 
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2562  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561  

ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2562  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)        

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 869  55,966  14,343  20,443 

คา้งชาํระ        

ไม่เกิน 3 เดือน 157  19,994  1,263  420 

3 - 6 เดือน 3,730  -  -  - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,756  75,960  15,606  20,863 

        

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั        

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 605,760  664,419  468,975  577,354 

คา้งชาํระ        

ไม่เกิน 3 เดือน 136,660  153,895  99,917  114,626 

3 - 6 เดือน 3,506  173  1,662  84 

6 - 12 เดือน 1,100  884  1,100  884 

มากกวา่ 12 เดือน 1,407  1,715  825  1,092 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 748,433  821,086  572,479  694,040 

รวมลูกหน้ีการคา้ 753,189  897,046  588,085  714,903 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,620)  (839)  (1,039)  (257) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 751,569  896,207  587,046  714,646 

ลูกหนีอ่ื้น        

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) -  -  119  133 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 43  47  43  96 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 43  47  162  229 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 751,612  896,254  587,208  714,875 
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6.  สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ราคาทุน  รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 

ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

วตัถุดิบ 3,393  3,958  -  -  3,393  3,958 

สินคา้สาํเร็จรูป 313,327  408,436  (2,574)  (13,542)  310,753  394,894 

สินคา้ระหวา่งทาง 79,960  58,623  -  -  79,960  58,623 

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 3,674  2,989  -  -  3,674  2,989 

งานระหวา่งทาํ 28  174  -  -  28  174 

วสัดุส้ินเปลือง 19  19  -  -  19  19 

 รวม 400,401  474,199  (2,574)  (13,542)  397,827  460,657 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน  รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 

ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

สินคา้สาํเร็จรูป 197,237  272,001  (1,094)  (12,048)  196,143  259,953 

สินคา้ระหวา่งทาง 46,342  18,783  -  -  46,342  18,783 

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 505  209  -  -  505  209 

 รวม 244,084  290,993  (1,094)  (12,048)  242,990  278,945 

 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 กลุ่มบริษทับันทึกกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินค้า

คงเหลือเป็นจาํนวน 10.97 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 10.95 ลา้นบาท) โดยนาํไปหักจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ี

รับรู้เป็นตน้ทุนขายในระหว่างงวด (สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561: กลุ่มบริษทับนัทึกการ

ปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นจาํนวน 2.60 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการฯ: 1.59 

ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย) 
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7. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2562  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561  

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2562  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 4,027  4,993  3,674  3,674 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,633  6,915  2,136  1,779 

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,595  777  1,416  602 

อ่ืนๆ 7,093  419  3,257  313 

 รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  15,348  13,104  10,483  6,368 

 

8.  เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

  ราคาทุน  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน   มูลค่าตามบญัชี 

ประเภท    จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน   

  ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  157,442  107,198  (12,669)  (24,273)  144,773  82,925 

รวม  157,442  107,198  (12,669)  (24,273)  144,773  82,925 

 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในระดบัชั้นท่ี 1 ซ่ึงเป็นการใช้ขอ้มูลราคา

เสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผื่อขายดงักล่าวคาํนวณโดยใชร้าคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของงวดจากตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายมีการ

เปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม 

 2562  2561 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม - สุทธิ 82,925  87,110 

ซ้ือระหวา่งงวด - ราคาทุน 50,579  24,538 

ขายระหวา่งงวด - ราคาทุน (335)  (13,444) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน    

   ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายในระหวา่งงวด 11,604  2,681 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน - สุทธิ 144,773  100,885 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยมีผลกาํไร

จากการจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์ผื่อขายท่ีเกิดข้ึนแลว้ และผลกาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงิน

ลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562  2561  2562  2561 

งบกาํไรขาดทุน        

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 27  -  27  931 

 27  -  27  931 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        

   เผือ่ขายในระหวา่งงวด        

   รับรู้กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า 

 เงินลงทุน (6,375)  18,970  11,631  3,612 

   รับรู้กาํไรท่ีเกิดข้ึนจริงจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 

 ในกาํไรขาดทุน (27)  -  (27)  (931) 

 (6,402)  18,970  11,604  2,681 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

 ราคาทุน  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  มูลค่าตามบญัชีตามวิธี 

ราคาทุน - สุทธิ 

 

 ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน)  174,554  174,554  -  -  174,554  174,554 

บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั  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 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จาํกัด (มหาชน) รุ่นท่ี 1 

(“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ”) 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 บริษทัไดรั้บการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ชนิดระบุผูถื้อหุ้นและโอน

เปล่ียนมือได ้จาํนวน 90,798,233 หน่วย จากบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

โดยไม่คิดมูลค่า ใบสําคญัแสดงสิทธิน้ีมีอายุ 3 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ (30 เมษายน 2558) 

โดยใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น โดยมีราคาการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดง

สิทธิเท่ากบั 2 บาท ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยไดใ้นวนัทาํการ

สุดท้ายของเดือนตุลาคมและเดือนเมษายนของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ ทั้ งน้ี

กาํหนดการใช้สิทธิคร้ังแรกตรงกบัวนัท่ี 30 ตุลาคม 2558 และกาํหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดทา้ยในวนัท่ี 27 

เมษายน 2561 

ภายหลงัจากการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัในบริษทั 

แกรททิทูด อินฟินิท จาํกัด (มหาชน) ลดลงจากร้อยละ 56.07 เป็นร้อยละ 53.68 บริษัทย่อยได้จด

ทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิดังกล่าวจาํนวน 71,079,506 บาท กับกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 4 

พฤษภาคม 2561 และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รับหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียนเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 

 

9.2 หุ้นทุนซ้ือคืนและกาํไรสะสมจดัสรรสําหรับหุ้นทุนซ้ือคืนของบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จาํกัด 

(มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัยอ่ยมีมติอนุมติัโครงการซ้ือหุ้นคืนเพื่อ

บริหารการเงินสําหรับสภาพคล่องส่วนเกินจาํนวนไม่เกิน 12 ลา้นหุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) คิด

เป็นร้อยละ 2.91 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายทั้งหมด และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ลา้นบาท โดยจะดาํเนินการซ้ือ

หุ้นของบริษทัย่อยคืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลา 6 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ี 18 

กรกฎาคม 2561 ถึง 17 มกราคม 2562 และมีกาํหนดระยะเวลาจาํหน่ายหุ้นซ้ือคืนได้ภายหลังจากครบ

กาํหนด 6 เดือนนบัจากวนัท่ีซ้ือหุน้คืนแลว้เสร็จ 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

- 24 - 

 
ในระหว่างปี 2561 บริษทัย่อยได้ซ้ือคืนหุ้นสามญัของบริษทัย่อยเป็นจาํนวนรวม 11.71 ลา้นหุ้น 

(มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) มูลค่ารวมของหุน้ทุนซ้ือคืนเป็นจาํนวนเงิน 53.11 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 

2.84 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ทั้งหมด ภายหลงัจากการซ้ือคืนหุ้นสามญัดงักล่าวทาํให้

บริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัในบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 53.68 เป็นร้อยละ 55.25 

ในระหวา่งไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทัยอ่ยไดซ้ื้อคืนหุ้นสามญัของบริษทัย่อย เป็นจาํนวนรวม 0.29 

ลา้นหุน้ (มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) มูลค่ารวมของหุน้ทุนซ้ือคืนเป็นจาํนวนเงิน 1.07 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็น

ร้อยละ 0.07 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแล้วทั้งหมด ส่งผลให้บริษทัย่อยมีหุ้นทุนซ้ือคืน

ทั้งหมด เป็นจาํนวนเงินรวม 12 ล้านหุ้น (มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) มูลค่ารวมของหุ้นทุนซ้ือคืนเป็น

จาํนวนเงิน 54.18 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 2.91 ของจาํนวนหุ้นทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ทั้งหมด 

ซ่ึงถือวา่ครบถว้นและตามมติอนุมติัโครงการซ้ือหุ้นคืน ภายหลงัจากการซ้ือคืนหุ้นสามญัดงักล่าวเพิ่มข้ึน

ทาํให้บริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัในบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2562 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 55.25 เป็นร้อยละ 55.29 

ตามจดหมายของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ก.ล.ต. ชส. (ว) 

2/2548 ลงวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2548 เก่ียวกบัการซ้ือหุ้นคืนว่าบริษทัมหาชนจาํกดัจะซ้ือหุ้นคืนไดไ้ม่เกิน

วงเงินกาํไรสะสม และใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสาํรองเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีไดจ่้ายซ้ือหุ้น

คืนจนกวา่จะมีการจาํหน่ายหุ้นซ้ือคืนไดห้มด หรือลดทุนท่ีชาํระแลว้โดยวธีิตดัหุน้ทุนซ้ือคืนท่ีจาํหน่ายไม่

หมดแลว้แต่กรณี  

ในไตรมาสท่ี 1/2562 บริษทัยอ่ยไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมเป็นสํารองสําหรับหุ้นทุนซ้ือคืนเป็นจาํนวน 

54.18 ลา้นบาท ครบแลว้ทั้งจาํนวนท่ีไดรั้บอนุมติัโครงการซ้ือหุน้คืน 

 

10. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัมีมติอนุมติัให้บริษทัเขา้ลงทุนใน 

หุ้นสามญัของ บริษัท ไฟว์ลูป จาํกัด จาํนวน 46,914 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19 ของทุนจด

ทะเบียนของบริษทัดงักล่าว บริษทั ไฟวลู์ป จาํกดั ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจดัทาํซอฟตแ์วร์สําเร็จรูป และธุรกิจ

อีคอมเมิร์ซ 
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11. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 260,117  78,095 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 12,785  11,599 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (14,294)  (7,691) 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (1,691)  (1,676) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 256,917  80,327 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือโดยมี

มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงินประมาณ 6.87 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561:  8.00 ลา้นบาท) งบการเงินเฉพาะ

กิจการ: 3.69 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561:  4.20 ลา้นบาท) 

 

12.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 3,858  1,460 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน -  - 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (779)  (458) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 3,079  1,002 
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13. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบกนัก็ต่อเม่ือสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้

ดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกนั ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราว

ตามวธีิหน้ีสินโดยบริษทัใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12,148  14,919  6,821  7,864 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  -  -  - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี-สุทธิ 12,148  14,919  6,821  7,864 

 

 สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ท่ีไดแ้สดงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี 

                                                                                                              (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งงวด  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 1  

มกราคม 2562 

 ในงบกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จ 

 ในงบกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอื่น 

 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :         

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 85  156  -  241 

ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 2,661  (2,193)  -  468 

กาํไรจากการขายสินคา้คงเหลือใหบ้ริษทัยอ่ย 205  151  -  356 

กาํไรจากการขายสินทรัพยใ์หบ้ริษทัยอ่ย 205  (163)  -  42 

ผลต่างจากการคาํนวณค่าเส่ือมราคาสาํหรับอาคาร 216  36  -  252 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,230  1,298  -  5,528 

ขาดทุนจากหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 4,855  -  (2,320)  2,535 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 2,462  264  -  2,726 

     รวม 14,919  (451)  (2,320)  12,148 

        

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี : -  -  -  - 

     รวม -  -  -  - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี-สุทธิ 14,919  (451)  (2,320)  12,148 
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           (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั  

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งงวด  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 1  

มกราคม 2562 

 ในงบกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จ 

 ในงบกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอื่น 

 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :         

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 51  157  -  208 

ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 2,410  (2,191)  -  219 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,941  727  -  3,668 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 2,462  264  -  2,726 

     รวม 7,864  (1,043)  -  6,821 

        

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี : -  -  -  - 

     รวม -  -  -  - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี-สุทธิ 7,864  (1,043)  -  6,821 

 
14. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 

 ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 1.97 - 4.28  417,130  512,072  253,939  328,818 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 2.20  100,000  80,000  100,000  80,000 

 รวม   517,130  592,072  353,939  408,818 
 
15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
 

ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ี 

   เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 

 

1,481 
 

700 
 

3,804 
 

8,166 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 323,269  373,583  280,949  306,476 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15,673  14,937  13,558s  12,159 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  12,563  12,841  4,186  2,410 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 352,986  402,061  302,497  329,211 
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16. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 21,199  14,704 

บวก: รับรู้เพิ่มระหวา่งงวด 6,443  3,637 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 27,642  18,341 

 

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานได้ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 โดยกาํหนดอตัรา

ค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สาํหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชย

ไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั จากเดิมอตัราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั โดยพระราชบญัญติัน้ีมีผลบงัคบั

ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงถือเป็นการแกไ้ขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจาก

งาน โดยกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุน และมีผลทาํให้กลุ่มบริษทัรับรู้ภาระ

ผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพิ่มข้ึนประมาณ 4.71 ลา้นบาท (สาํหรับงบการเงินรวม) และ 2.83 ลา้นบาท (สาํหรับ

งบการเงินเฉพาะบริษทั) บริษทับนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็น

ค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดปัจจุบนั 

 

17. ทุนเรือนหุ้น 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2561 มีมติอนุมติัให้บริษทัดาํเนินการ

ดงัน้ี 

ก) อนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 206,250,000 บาท (หุ้นสามญัจาํนวน 825,000,000 หุ้น 

มูลค่าตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท) เป็น 206,056,899 บาท (หุ้นสามญัจาํนวน 824,227,596 หุ้น มูลค่าตราไว้

หุ้นละ 0.25 บาท) โดยตดัจาํหน่ายหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 772,404 หุ้น มูลค่าตราไว้

หุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 193,101 บาท 

ข) อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 206,056,899  บาท (หุ้นสามญัจาํนวน 824,227,596 หุ้น 

มูลค่าตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท) เป็น 334,842,461 บาท (หุ้นสามญัจาํนวน 1,339,369,844 หุ้น มูลค่าตรา

ไวหุ้้นละ 0.25 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

สามญัของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 19 
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18. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย

ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  และ 2561 สรุปได้

ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 7,389  3,194  -  (3,713) 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:         

ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง

 ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

 

1,280 
 

 

987 
 

 

1,631 
 

998 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไร

 ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

8,669 
 

 

4,181 
 

 

1,631 
 

(2,715) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:        

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุน 

 จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (1,282) 
 

 

3,794 
 

 

- 
 

 

- 

รวม (1,282)  3,794  -  - 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 22,169  20,110  -  - 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:         

ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง

 ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 451  (1,639)  1,043  (1,225) 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไร

 ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 22,620  18,471  1,043  (1,225) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:        

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุน 

 จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 2,320  536  -  - 

รวม 2,320  536  -  - 
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19. ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท  

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2561 มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขาย

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 2 (UKEM-W2) จาํนวน 103,028,450 หน่วย ชนิดระบุ

ช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้ซ่ึงไดจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ในอตัรา 8 หุน้สามญัเดิม

ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงใบสําคญัแสดงสิทธิน้ีมีอายุ 2 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ (15 

มีนาคม 2561) โดยใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น โดยมีราคาการใช้สิทธิของ

ใบสําคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 0.50 บาท ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัไดใ้น

วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสําคญัแสดง

สิทธิ ทั้งน้ีกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรกใหต้รงกบัวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 และกาํหนดการใชสิ้ทธิ คร้ังสุดทา้ย

ในวนัท่ีครบกาํหนดระยะเวลา 2 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษทัไดรั้บเงินล่วงหนา้ค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (UKEM-W2) จาํนวน 5,500 หน่วย (ราคาใช้สิทธิหน่วยละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 2,750 

บาท) บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวจาํนวน 1,375 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 

12 มิถุนายน 2561 และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย ์จดทะเบียน

เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 

 

20. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด โดยได้ปรับจาํนวนหุ้น

สามญัเพื่อสะทอ้นผลกระทบของการออกหุน้ปันผล และกาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานของปีก่อนไดถู้กคาํนวณข้ึนใหม่

โดยถือเสมือนวา่การออกหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดกบัจาํนวนถวั

เฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั 

โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

กาํไรสาํหรับงวด  จาํนวนหุ้นสามญั                 

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

 กาํไรต่อหุ้น 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (พนับาท)  (พนับาท)  (พนัหุ้น)  (พนัหุ้น)  (บาท)  (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน            

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 20,109  3,193  1,236,281  1,236,281  0.016  0.003 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด            

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ 

 บริษทั (UKEM-W2)  

 

 

 

9,012  45,158     

กาํไรต่อหุ้นปรับลด            

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติวา่มีการ 

 ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 20,109 

 

3,193 

 

1,245,293  1,281,439  0.016  0.002 

 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

กาํไรสาํหรับงวด  จาํนวนหุ้นสามญั                 

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

 กาํไรต่อหุ้น 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (พนับาท)  (พนับาท)  (พนัหุ้น)  (พนัหุ้น)  (บาท)  (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน            

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 48,489  37,554  1,236,281  1,236,278  0.039  0.030 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด            

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ 

 บริษทั (UKEM-W2)  

   

21,326  49,698     

กาํไรต่อหุ้นปรับลด            

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติวา่มีการ 

 ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 48,489 

 

37,554 

 

1,257,607  1,285,976  0.039  0.029 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

กาํไรสาํหรับงวด  จาํนวนหุ้นสามญั                 

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

 กาํไรต่อหุ้น 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (พนับาท)  (พนับาท)  (พนัหุ้น)  (พนัหุ้น)  (บาท)  (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน            

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 4,480  (12,681)  1,236,281  1,236,281  0.004  (0.010) 

กระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด            

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ 

 บริษทั (UKEM-W2)  

 

 

 

9,012  45,158     

กาํไรต่อหุ้นปรับลด            

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติวา่มีการ 

 ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 4,480 

 

(12,681) 

 

1,245,293  1,281,439  0.004  (0.010) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

กาํไรสาํหรับงวด  จาํนวนหุ้นสามญั                 

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

 กาํไรต่อหุ้น 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (พนับาท)  (พนับาท)  (พนัหุ้น)  (พนัหุ้น)  (บาท)  (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน            

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 44,479  36,498  1,236,281  1,236,278  0.036  0.030 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด            

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ 

 บริษทั (UKEM-W2)  

   

21,326  49,698     

กาํไรต่อหุ้นปรับลด            

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติวา่มีการ 

 ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 44,479 

 

36,498 

 

1,257,607  1,285,976  0.035  0.028 

 

21. เงินปันผล 
เงินปันผล  อนุมติัโดย 

 
เงินปันผลจ่าย 

 
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

   
 

(ลา้นบาท) 
 

(บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2561  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั 

   คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562  

  

12.36 

  

0.01 

รวมเงินปันผลสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  12.36  0.01 

       

เงินปันผลระหวา่งกาล  ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั 

   คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2561 

    

   -  เงินสดปันผล    12.36  0.01 

   -  หุน้ปันผล 412.05 ลา้นหุน้    103.01  0.13 

เงินปันผลประจาํปี 2560  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั 

   คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561  49.45  0.04 

รวมเงินปันผลสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561  164.82  0.18 
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22. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ดาํเนินงานท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

ส่วนงานจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์

ชนิดทัว่ไป 

 ส่วนงานจาํหน่ายเคมีภณัฑ์

ชนิดพิเศษ 

 ส่วนงานอ่ืนๆ 1)  รวมส่วนงาน  รายการปรับปรุงและตดัรายการ

ระหวา่งกนั 

 งบการเงินรวม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

รายได้                        

รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 476,216  614,077  216,103  240,040  39,858  10,896  732,177  865,013  -  -  732,177  865,013 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 10,370  15,248  14,451  22,259  -  -  24,821  37,507  (24,821)  (37,507)  -  - 

รวมรายได้ 486,586  629,325  230,554  262,299  39,858  10,896  756,998  902,520  (24,821)  (37,507)  732,177  865,013 

                         

ผลการดาํเนินงาน                        

กาํไรของส่วนงาน 58,252  42,908  56,957  52,986  1,565  1,555  116,774  97,449  (626)  291  116,148  97,740 

รายไดอ่ื้น                     1,911  2,883 

ค่าใชจ่้ายในการขาย                     (25,049)  (27,905) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                     (48,108)  (49,074) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน                     -  (569) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน                     (3,495)  (4,026) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้                     41,407  19,049 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                     (8,669)  (4,181) 

กาํไรสําหรับงวด                     32,738  14,868 

                        

1)   ส่วนงานอ่ืนๆ เป็นส่วนงานท่ีประกอบดว้ย การจาํหน่ายเมด็พลาสติก จาํหน่ายอุปกรณ์และให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

ส่วนงานจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์

ชนิดทัว่ไป 

 ส่วนงานจาํหน่ายเคมีภณัฑ์

ชนิดพิเศษ 

 ส่วนงานอ่ืนๆ 1)  รวมส่วนงาน  รายการปรับปรุงและตดัรายการ

ระหวา่งกนั 

 งบการเงินรวม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

รายได้                        

รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 1,434,777  1,710,075  632,066  685,167  79,876  37,191  2,146,719  2,432,433  -  -  2,146,719  2,432,433 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 33,315  40,366  50,461  59,428  -  450  83,776  100,244  (83,776)  (100,244)  -  - 

รวมรายได้ 1,468,092  1,750,441  682,527  744,595  79,876  37,641  2,230,495  2,532,677  (83,776)  (100,244)  2,146,719  2,432,433 

                         

ผลการดาํเนินงาน                        

กาํไรของส่วนงาน 161,532  147,839  163,710  155,393  3,730  5,673  328,972  308,905  18  1,345  328,990  310,250 

รายไดอ่ื้น                     9,700  9,516 

ค่าใชจ่้ายในการขาย                     (73,644)  (74,307) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                     (145,676)  (143,741) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน                     -  (429) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน                     (11,015)  (10,226) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้                     108,355  91,063 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                     (22,620)  (18,471) 

กาํไรสําหรับงวด                     85,735  72,592 

                         
1)   ส่วนงานอ่ืนๆ เป็นส่วนงานท่ีประกอบดว้ย การจาํหน่ายเมด็พลาสติก จาํหน่ายอุปกรณ์และให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ 
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23. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

  23.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงาน 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารและคลงัสินคา้และ

บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าคลงัสินคา้ บริการขนส่ง และบริการอ่ืน อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 

1 ถึง 5 ปี 

กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญา

บริการท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี  
 (หน่วย: ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2562 
 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
 

ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2562 
 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

จ่ายชาํระ:        

ภายใน 1 ปี 35  16  32  13 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 42  5  39  4 

 

23.2 ภาระคํา้ประกนั 

 กลุ่มบริษัทมีหนังสือคํ้ าประกันธนาคารท่ีสําคัญคงค้างอยู่  ณ  ว ันท่ี  30 กันยายน2562 

ดงัต่อไปน้ี 

23.2.1 หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัเหลืออยู่เป็นจาํนวน 32 ลา้นบาท 

(31 ธนัวาคม 2561: 32 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการ

ตามปกติธุรกิจของบริษทั เพื่อคํ้าประกนัการจ่ายชาํระค่าสินคา้ใหก้บัเจา้หน้ี 

23.2.2 หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 0.3 ลา้นบาท 

(31 ธันวาคม 2561 : 11 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการ

ตามปกติธุรกิจของบริษทัยอ่ย 

23.3 ภาระผูกพนัอ่ืน 

23.3.1 บริษัทมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ 1.29 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2561: จาํนวน 1 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) 

23.3.2 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ 0.25 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2561: จาํนวน 0.51 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) 

23.3.3 บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัจากการซ้ือสินคา้และเคร่ืองจกัรท่ียงัไม่ไดส่้งมอบรวมเป็น

จาํนวน 6.46 ลา้นบาท 
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23.4 สัญญาบริการอ่ืน 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเขา้ทาํสัญญาร่วมในโครงการห้องประชุมอจัฉริยะ (Agreement for supply of 

equipment, software, and services for intelligent meeting solution) กบับริษทั ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์

เจน้ซ์ จาํกดั (TUC) และ Dosanet Company Limited ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศเกาหลีใต ้(Dosanet) โดยสัญญา

มีระยะเวลา 2 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2553 ถึง วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2555 และสามารถต่ออายุ

สัญญาไดอ้ตัโนมติั 1 ปี หากไม่มีผูใ้ดบอกเลิกสัญญา ปัจจุบนัยงัไม่มีฝ่ายใดบอกเลิกสัญญา โดยบริษทั

ยอ่ยดงักล่าวไดล้งทุนในอุปกรณ์ทั้งหมด รวมทั้งทาํประกนัภยัในทรัพยสิ์นดงักล่าวในวงเงิน 5 ลา้นบาท 

โดยมีค่าใชจ่้ายท่ีจะตอ้งจ่ายให้แก่ TUC ในอตัราปีละ 0.1 ลา้นบาท และจ่ายค่าอบรมใหก้บั Dosanet เป็น

จาํนวน 0.2 ลา้นบาท โดย TUC เป็นผูดู้แลค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการเช่ือมโยงอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตั้งระบบ 

I-Meeting Solution และจดัหาลูกคา้ และ Dosanet เป็นผูจ้ดัหาโปรแกรมและผูเ้ช่ียวชาญในระบบ 

I-Meeting Solution โดยมีการแบ่งผลประโยชน์ตามสัดส่วนรายไดต้ามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา 

 

24. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของหน้ีสินทางการเงิน

ท่ีสาํคญัท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

งบการเงินรวม 

สกุลเงิน  หน้ีสินทางการเงิน    อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2562 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2561 
 

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2562 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2561 

  (ลา้น)  (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา  9.54  8.73  30.95  32.45 

ยโูร  0.06  0.20  33.79  37.12 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน  หน้ีสินทางการเงิน    อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2562 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2561 
 

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2562 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2561 

  (ลา้น)  (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา  9.10  7.79  30.96  32.45 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ดงัน้ี  

งบการเงินรวม 

สกลุเงิน  จาํนวนท่ีซ้ือ  อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา 

ของจาํนวนท่ีซ้ือ 

 วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

  (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)   

เหรียญสหรัฐอเมริกา  7.73  30.42 - 32.03  มิถุนายน 2562 - เมษายน 2563 

ยโูร  0.02  30.82  ธนัวาคม 2562 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน  จาํนวนท่ีซ้ือ  อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา 

ของจาํนวนท่ีซ้ือ 

 วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

  (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)   

เหรียญสหรัฐอเมริกา  7.36  30.45 - 32.03  มิถุนายน 2562 - มีนาคม 2563 

 

25. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัใชว้ธีิราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัยอ่ยจะใชว้ธีิราคาทุนหรือวธีิรายไดใ้น

การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

 

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายติุธรรม กาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูล

ท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  - ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2  - ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

  ทางออ้ม 

ระดบั 3  - ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 
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ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า

ยติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (หมายเหตุ 8) 144,773  -  -  144,773 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม        

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -  18,401  -  18,401 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม  

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  224,563  -  224,563 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -  18,401  -  18,401 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม         

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  224,563  -  224,563 
  

  ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 

26. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงแนวปฏิบติั

ทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 

มกราคม 2563 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสําหรับธุรกจิประกนัภัย 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัดงักล่าวปรับปรุงให้มีเน้ือหาใกลเ้คียงกบั TFRS 9 โดยสามารถแบ่งได้

เป็น 4 ส่วน คือ 

1. การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงพฒันาให้ใกลเ้คียงกบัมาตรฐานการ

บญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

2. การด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงมีเน้ือหาเหมือนกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
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3. การบญัชีป้องกนัความเส่ียง ซ่ึงมีเน้ือหาเหมือนกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

4. การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงมีเน้ือหาเหมือนกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

เน่ืองจากการเช่าถือเป็นธุรกรรมท่ีสําคญัของหลายๆ กิจการในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ดงันั้น จึงมี

ความสําคญัท่ีผูใ้ช้งบการเงินควรไดรั้บขอ้มูลท่ีให้ภาพเก่ียวกบักิจกรรมการเช่าของกิจการท่ีสมบูรณ์และ

สามารถเปรียบเทียบกนัได ้ซ่ึงวิธีการบญัชีเดิมสําหรับสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง

สัญญาเช่า ได้กําหนดให้ผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่าจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่า

ดาํเนินงานและบนัทึกบญัชีสําหรับสัญญาเช่าทั้งสองประเภทน้ีอยา่งแตกต่างกนั ซ่ึงวิธีการบญัชีดงักล่าวไม่

สามารถสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้บการเงินไดเ้น่ืองจากวิธีการบญัชี ดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นตวัแทนอนัเท่ียง

ธรรมสําหรับรายการการเช่าในทุกกรณี โดยเฉพาะการท่ีไม่ได ้กาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี

เกิดข้ึนจากสัญญาเช่าดาํเนินงาน ซ่ึงส่งผลใหส้ัญญาเช่าจาํนวนมากไม่ถูกรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบ

แสดงฐานะการเงิน ทั้งท่ีสิทธิการใชสิ้นทรัพยแ์ละภาระผกูพนัท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาเช่าเขา้นิยามของสินทรัพย์

และหน้ีสิน รวมทั้งส่งผลให้อตัราส่วน ทางการเงินท่ีสําคญัถูกบิดเบือน ซ่ึงวิธีการบญัชีใหม่ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่า ซ่ึงกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สิทธิการใชสิ้นทรัพยเ์ป็นสินทรัพย์

ในงบการเงินและรับรู้หน้ีสินจากภาระผกูพนัท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาเช่าเขา้มาในงบการเงิน ซ่ึงวิธีการบญัชีน้ีจะ

ส่งผลให้การ นาํเสนอสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของผูเ้ช่าเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมมากข้ึนรวมทั้งยงัเพิ่มการ

เปิดเผย ขอ้มูลซ่ึงจะสะทอ้นสภาพความเส่ียงทางการเงินและเงินทุนของผูเ้ช่าไดดี้ข้ึน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํ

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 

27. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13  พฤศจิกายน 2562 
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