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งบกำรเงินรวมและงบเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวำคม 2562 

 
 
 
 



  

 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
  บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 

 
ควำมเห็น  
  ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั  ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากัด (มหาชน) และ
บริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และขา้พเจา้ได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
  ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล (มหาชน) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 
เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น 
  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ
ดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  

 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ  
   เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดง
ความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
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มูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ 
   กลุ่มบริษทัมีสินคา้คงเหลือสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 404.49 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 18.15 ของสินทรัพยร์วม ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเป็นนัยส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั สินคา้ของบริษทั
เป็นเคมีภณัฑ์ประเภทสารท าละลาย (Solvents) ซ่ึงราคาสินคา้มีความแปรผนัตามราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลก
และสินคา้ของบริษทัย่อยซ่ึงเป็นเคมีภณัฑ์ (Chemical Ingredient) ส าหรับลูกคา้กลุ่มผลิตภณัฑ์ดูแลครัวเรือน 
อาหารและเคร่ืองส าอาง ซ่ึงมีอายใุนการเก็บรักษา เป็นกลุ่มสินคา้ที่มีผูจ้  าหน่ายมากราย และมีการแข่งขนัใน
ตลาดสูง อีกทั้งสภาวะเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มชะลอตวัลง ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อตน้ทุนและ
ราคาของสินคา้ และมูลค่าคงเหลือของสินคา้คงเหลือ กลุ่มบริษทัแสดงสินคา้คงเหลือในราคาทุนหรือมูลค่า
สุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า โดยการเปรียบเทียบตน้ทุนของสินค้าคงเหลือกบัมูลค่าสุทธิท่ี
คาดว่าจะไดรั้บ รวมถึงประมาณการมูลค่าส าหรับสินคา้คงเหลือท่ีเคล่ือนไหวชา้ เส่ือมสภาพ หมดอายุ โดยการ
ประมาณการดังกล่าวเก่ียวขอ้งกบัการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารและภาวการณ์ของตลาด ขา้พเจ้าจึงพิจารณา
เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
กำรตอบสนองควำมเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 
   ขา้พเจา้สอบถามท าความเขา้ใจและประเมินการออกแบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การบริหารจดัการสินคา้   สอบถามฝ่ายบริหารในการก าหนดนโยบายสินคา้คา้งนาน และการประมาณการ
มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ  เขา้ร่วมสังเกตุการตรวจนบัและสุ่มทดสอบสภาพของสินคา้คงเหลือ  สุ่มทดสอบ
ความถูกต้องของรายงานการวิเคราะห์อายุสินคา้ว่ามีความถูกตอ้ง โดยการทดสอบทั้งการค านวณอายุของ
รายงานสินค้าคงเหลือและสุ่มทดสอบกับเอกสารท่ี เก่ียวข้องว่าสินค้าคงเหลือถูกจัดประเภทไวใ้นอายุท่ี
เหมาะสม สุ่มทดสอบการประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือโดยทดสอบราคาทุนของสินคา้ 
เปรียบเทียบกับราคาท่ีคาดว่าจะขายไดก้ับเอกสารการขายภายหลงัวนัส้ินงวด หรือรายการราคาสินคา้ และ
แผนการจดัจ าหน่ายรวมถึงการประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีต  พิจารณาความเพียงพอของการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัประมาณการค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
กำรรับรู้รำยได้จำกกำรขำย 
   กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 2,827.20 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 99.51 ของรายได้
รวมของกลุ่มบริษทัซ่ึงเป็นจ านวนท่ีนัยส าคญั  และมีจ านวนรายการของการรับรู้รายไดใ้นปริมาณมาก ดงันั้น
ขา้พเจ้าจึงให้ความส าคญัในการตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายของกลุ่มกิจการ และการโอนอ านาจ
ควบคุมในสินคา้ไปยงัลูกคา้  
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กำรตอบสนองควำมเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 
   วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเร่ืองดังกล่าว โดยการประเมินนโยบายการบญัชีเก่ียวกับการ
รับรู้รายได้จากการขาย การท าความเขา้ใจ การทดสอบ และประเมินประสิทธิผลของการปฏิบติัตามระบบการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีรายได้ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้สมุดรายวนั และบญัชีแยก
ประเภทในระบบงานหลัก ตรวจสอบเอกสารการขายในระหว่างปีและช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อ
ตรวจสอบการรับรู้รายไดจ้าการขายว่าสอดคลอ้งกบันโยบายบญัชีของกลุ่มบริษทัท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบรายการลดหน้ีและรายการรับคืนภายหลงัวนัส้ินปีเพื่อดูการโอนอ านาจการ
ควบคุมสินคา้ท่ีอาจมีผลกระทบต่อรายไดท่ี้บริษทับนัทึกไว ้การวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชี และขอ้มูลทาง
การเงินอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับรายได้จากการขาย ตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบ
ระยะเวลาบญัชี  
 
เร่ืองอ่ืน 
  งบการเงินรวมของบริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีแสดง
เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 27 
กุมภาพนัธ์ 2562 
 
ข้อมูลอ่ืน  
   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน
ประจ าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูก
จดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
   ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่
ต่อขอ้มูลอ่ืน  
   ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่า
ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ
ปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่   
   เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบั
ดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 
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ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลต่องบกำรเงิน 
                  ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม
ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด   
  ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่ม
บริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
  ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงิน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิน 
                 การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย 
ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ได้
เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี   
  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึง
เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด 
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน  
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• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร   

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจ้าตอ้งกล่าวไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุป
ของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็
ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเน่ือง   

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
ภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผู ้
เดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึง ขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ี
มีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  
  ข้าพเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผู ้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกับความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมาก
ท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการ
ตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อ
สาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ือง
ดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   
   ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั 
                                                                                                                          
  
 
 
 
  (นางสาวธญัพร   ตั้งธโนปจยั) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 9169 
 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 



 
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 661,399,281      571,731,957    248,845,251     148,076,851     

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 6, 8 713,697,948      896,254,418    549,343,656     714,874,785     

สินคา้คงเหลือ 9 404,486,034      460,657,226    288,469,084     278,944,909     

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 10 13,157,381        13,103,730      8,838,007         6,368,478         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,792,740,644   1,941,747,331 1,095,495,998  1,148,265,023  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 11 122,409,094      82,925,000      -                    -                    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                     -                   189,553,669     189,553,669     

เงินลงทุนระยะยาวอืน 13 6,762,000          8,050,000        6,762,000         8,050,000         

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 13,959,000        13,959,000      13,959,000       13,959,000       

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 261,955,419      260,116,899    77,428,000       78,095,513       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 2,818,452          3,857,733        848,770            1,459,861         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 14,948,028        14,918,863      5,007,396         7,863,998         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 12,891,692        4,349,198        3,188,093         3,728,986         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 435,743,685      388,176,693    296,746,928     302,711,027     

รวมสินทรัพย์ 2,228,484,329   2,329,924,024 1,392,242,926  1,450,976,050  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์



(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 17 530,841,834      592,071,604    382,701,978 408,818,097     

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 6, 18 289,106,871      402,061,383    253,731,705 329,210,517     

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าซือ

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19 1,920,674          1,523,235        841,830 870,699

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 15,216,621        12,482,403      801,013            -                    

หนีสินหมุนเวยีนอืน 4,890,161          3,557,185        2,596,344 1,400,646

รวมหนีสินหมุนเวยีน 841,976,161      1,011,695,810 640,672,870 740,299,959     

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสญัญาเช่าซือ - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 19 2,015,221          2,241,260        1,214,719 2,056,249         

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 30,202,165        21,199,314      20,550,973 14,704,318       

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 32,217,386        23,440,574      21,765,692 16,760,567       

รวมหนีสิน 874,193,547      1,035,136,384 662,438,562 757,060,526     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562



(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 21

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 1,339,369,844 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 334,842,461      334,842,461    334,842,461     334,842,461     

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

หุน้สามญั 1,236,280,739 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 309,070,185 309,070,185 309,070,185 309,070,185

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 87,738,274 87,738,274 87,738,274 87,738,274

ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนอืน

ส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 3,116,269          3,116,269        -                    -                    

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสดัส่วน

การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 960,242             1,068,585        -                    -                    

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22 24,235,000 21,735,000 24,235,000 21,735,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 591,609,281 536,288,005 308,760,905 275,372,065

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (15,494,707)       (10,728,281)     -                    -                    

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,001,234,544 948,288,037 729,804,364 693,915,524

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 353,056,238 346,499,603 -                    -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,354,290,782 1,294,787,640 729,804,364 693,915,524

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,228,484,329 2,329,924,024 1,392,242,926 1,450,976,050

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 9 -

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562



(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 28 2,827,202,974  3,204,097,584   2,136,977,569   2,473,112,489     

รายไดอื้น

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 4,402,738         6,832,354          2,394,784          4,073,879            

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 11 -                    931,293             -                     -                       

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                    -                     44,319,293        45,626,712          

อนืๆ 9,572,356         8,116,230          3,455,827          2,662,461            

รวมรายได้ 2,841,178,068  3,219,977,461   2,187,147,473   2,525,475,541     

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 2,371,307,804  2,810,995,284   1,896,040,518   2,276,151,169     

ค่าใชจ่้ายในการขาย 99,684,502       99,553,582        68,683,545        72,851,406          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 203,834,024     192,098,920      157,498,864      151,643,902        

ค่าใชจ่้ายอนื -                    178,415             -                     -                       

รวมค่าใช้จ่าย 2,674,826,330  3,102,826,201   2,122,222,927   2,500,646,477     

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงินได้ 166,351,738     117,151,260      64,924,546        24,829,064          

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (14,278,603)      (13,398,853)       (10,769,633)      (9,080,891)           

กาํไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงินได้ 152,073,135     103,752,407      54,154,913        15,748,173          

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 23 (32,643,590)      (20,946,322)       (4,164,904)        4,620,241            

กาํไรสําหรับปี 119,429,545     82,806,085        49,990,009        20,368,414          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 11 (10,759,115)      (15,278,777)       -                     -                       

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23 2,151,823         3,055,755          -                     -                       

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (8,607,292)        (12,223,022)       -                     -                       

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 20 (2,176,386)        (237,605)            (2,176,386)        (237,605)              

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23 435,277            47,521               435,277             47,521                 

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิ

   จากภาษีเงินได้ (1,741,109)        (190,084)            (1,741,109)        (190,084)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 109,081,144     70,392,979        48,248,900        20,178,330          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

- 10 -

บริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562



(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 70,181,336       36,774,084        49,990,009        20,368,414          

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 49,248,209       46,032,001        

119,429,545     82,806,085        

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 63,681,520       29,583,082        48,248,900        20,178,330          

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 45,399,624       40,809,897        

109,081,144     70,392,979        

กาํไรต่อหุ้น 25

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 0.057                 0.030                 0.040                 0.016                   

กาํไรต่อหุน้ปรับลด

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 0.056                 0.029                 0.040                 0.016                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

- 11 -

บริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562



กาํไรขาดทุน

ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุน เบด็เสร็จอืน ส่วนของผูมี้ส่วนได้

ทุนเรือนหุ้น จดัโครงสร้าง จากการเปลียนแปลง จดัสรรเป็น ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนจาก รวมองคป์ระกอบ เสียทีไม่มี

ทีออกและ ส่วนเกิน การดาํเนินธุรกิจภายใต้ สัดส่วนการถือหุ้นใน ทุนสํารอง การวดัมูลคา่เงินลงทุน อืนของส่วน รวมส่วนของ อาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลคา่หุ้นสามญั การควบคุมเดียวกนั บริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรพัยเ์ผือขาย ของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นของบริษทั ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 206,056,899        87,736,899          3,116,269                      17,655,850                      20,625,000             665,633,071           (3,162,051)                        (3,162,051)               997,661,937           298,615,488            1,296,277,425             

กาํไรสําหรับปี -                       -                      -                                -                                   -                          36,774,084             -                                    -                           36,774,084             46,032,001              82,806,085                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับปี -                       -                      -                                -                                   -                          (190,084)                 (7,000,918)                        (7,000,918)               (7,191,002)              (5,222,104)               (12,413,106)                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                       -                      -                                -                                   -                          36,584,000             (7,000,918)                        (7,000,918)               29,583,082             40,809,897              70,392,979                  

เงินปันผลจ่าย 26

เงินสดปันผล -                       -                      -                                -                                   -                          (61,807,155)            -                                    -                           (61,807,155)            -                           (61,807,155)                 

หุ้นปันผล 103,011,911        -                      -                                -                                   -                          (103,011,911)          -                                    -                           -                          -                           -                               

เงินปันผลจ่ายให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมของบริษทัยอ่ย -                       -                      -                                -                                   -                          -                          -                                    -                           -                          (39,364,839)             (39,364,839)                 

ออกหุ้นสามญัเพมิทุนจากใบสําคญัแสดงสิทธิ 24 1,375                   1,375                   -                                -                                   -                          -                          -                                    -                           2,750                      -                           2,750                           

การใชสิ้ทธิใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษทัยอ่ย 12.1.1 -                       -                      -                                (606,043)                          -                          -                          -                                    -                           (606,043)                 82,765,055              82,159,012                  

การเพมิทุนของบริษทัยอ่ย -                       -                      -                                -                                   -                          -                          -                                    -                           -                          240,800                   240,800                       

ซือหุ้นทุนซือคืนของบริษทัยอ่ย 12.1.2 -                       -                      -                                (15,981,222)                     -                          -                          (565,312)                           (565,312)                  (16,546,534)            (36,566,798)             (53,113,332)                 

สํารองตามกฏหมาย 22 -                       -                      -                                -                                   1,110,000               (1,110,000)              -                                    -                           -                          -                           -                               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 309,070,185        87,738,274          3,116,269                      1,068,585                        21,735,000             536,288,005           (10,728,281)                      (10,728,281)             948,288,037           346,499,603            1,294,787,640             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

- 12 -

บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมคีอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนอืน



กาํไรขาดทุน

ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุน เบด็เสร็จอืน ส่วนของผูมี้ส่วนได้

ทุนเรือนหุ้น จดัโครงสร้าง จากการเปลียนแปลง จดัสรรเป็น ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนจาก รวมองคป์ระกอบ เสียทีไม่มี

ทีออกและ ส่วนเกิน การดาํเนินธุรกิจภายใต้ สัดส่วนการถือหุ้นใน ทุนสํารอง การวดัมูลคา่เงินลงทุน อืนของส่วน รวมส่วนของ อาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลคา่หุ้นสามญั การควบคุมเดียวกนั บริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรพัยเ์ผือขาย ของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นของบริษทั ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 309,070,185        87,738,274          3,116,269                      1,068,585                        21,735,000             536,288,005           (10,728,281)                      (10,728,281)             948,288,037           346,499,603            1,294,787,640             

กาํไรสําหรับปี -                       -                      -                                -                                   -                          70,181,336             -                                    -                           70,181,336             49,248,209              119,429,545                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับปี -                       -                      -                                -                                   -                          -                          (4,758,707)                        (4,758,707)               (4,758,707)              (5,589,694)               (10,348,401)                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                       -                      -                                -                                   -                          70,181,336             (4,758,707)                        (4,758,707)               65,422,629             43,658,515              109,081,144                

เงินปันผลจ่าย 26 -                       -                      -                                -                                   -                          (12,360,060)            -                                    -                           (12,360,060)            -                           (12,360,060)                 

เงินปันผลจ่ายให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมของบริษทัยอ่ย -                       -                      -                                -                                   -                          -                          -                                    -                           -                          (35,842,851)             (35,842,851)                 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของ

บริษทัยอ่ยเพมิขึนจากการซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                      -                                (108,343)                          -                          -                          (7,719)                               (7,719)                      (116,062)                 (1,259,029)               (1,375,091)                   

สํารองตามกฎหมาย 22 -                       -                      -                                -                                   2,500,000               (2,500,000)              -                                    -                           -                          -                           -                               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 309,070,185        87,738,274          3,116,269                      960,242                           24,235,000             591,609,281           (15,494,707)                      (15,494,707)             1,001,234,544        353,056,238            1,354,290,782             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

- 13 -

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนอืน

บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมคีอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั



(หน่วย: บาท)

จดัสรรเป็น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ทีออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 206,056,899                  87,736,899                 20,625,000                    421,122,801               735,541,599                      

กาํไรสาํหรับปี -                                -                             -                                 20,368,414                 20,368,414                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                                -                             -                                 (190,084)                    (190,084)                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                -                             -                                 20,178,330                 20,178,330                        

ออกหุ้นสามญัเพมิทุนจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1,375                             1,375                          -                                 -                             2,750                                

เงินปันผลจ่าย 26

เงินสดปันผล -                                -                             -                                 (61,807,155)                (61,807,155)                      

หุ้นปันผล 103,011,911                  -                             -                                 (103,011,911)              -                                    

สาํรองตามกฏหมาย 22 -                                -                             1,110,000                      (1,110,000)                 -                                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 309,070,185                  87,738,274                 21,735,000                    275,372,065               693,915,524                      

กาํไรสาํหรับปี -                                -                             -                                 49,990,009                 49,990,009                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                                -                             -                                 (1,741,109)                 (1,741,109)                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                -                             -                                 48,248,900                 48,248,900                        

เงินปันผลจ่าย 26 -                                -                             -                                 (12,360,060)                (12,360,060)                      

สาํรองตามกฏหมาย 22 -                                -                             2,500,000                      (2,500,000)                 -                                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 309,070,185                  87,738,274                 24,235,000                    308,760,905               729,804,364                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 152,073,135    103,752,407     54,154,913       15,748,173         

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 19,958,191      19,805,964       10,778,564       10,700,224         

ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 944,158           184,912            944,158            134,913              

หนีสูญ 54,888             -                   54,888              -                      

การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิ

ทีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (9,030,457)       7,841,897         (10,051,004)     10,027,070         

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ทีจ่ายตดัจ่าย 73,618             -                   73,618              -                      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 1,288,000        -                   1,288,000         -                      

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย (26,338)            (931,293)          -                   -                      

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์ 1,829,208        (199,798)          1,160,403         (310,463)             

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,300,155        2,237,118         4,143,959         1,111,600           

รายไดเ้งินปันผล -                   -                   (44,319,293)     (45,626,712)        

ดอกเบียรับ (4,653,576)       (4,429,954)       (752,836)          (616,919)             

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 14,278,603      13,398,853       10,769,633       9,080,891           

ขาดทุน (กาํไร) จากสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

ทียงัไม่เกิดขึนจริง (154,075)          212,217            -                   -                      

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 609,646           (294,519)          328,622            10,583                

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

และหนีสินดาํเนินงาน 184,545,156    141,577,804     28,573,625       259,360              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ



(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

2562 2561 2562 2561

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขนึ) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 181,557,424    (3,022,093)       164,532,084     (30,866,743)        

สินคา้คงเหลือ 65,201,649      (110,547,119)   526,829            (60,307,550)        

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื (126,019)          1,044,270         (2,543,147)       3,369,950           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (8,542,493)       (1,544,345)       540,892            (1,361,554)          

หนีสินดาํเนินงานเพมิขนึ (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (112,817,842)   38,616,272       (75,107,014)     10,282,211         

หนีสินหมุนเวยีนอนื 1,736,400        1,067,360         1,445,103         130,359              

เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 311,554,275    67,192,149       117,968,372     (78,493,967)        

จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (473,690)          (483,200)          (473,690)          (483,200)             

จ่ายภาษีเงินได้ (27,353,832)     (38,816,001)     (72,012)            (12,650,419)        

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 283,726,753    27,892,948       117,422,670     (91,627,586)        

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ซือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย (50,579,371)     (24,537,485)     -                   -                      

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 362,500           14,375,000       -                   -                      

เงินลงทุนส่วนเพมิในบริษทัยอ่ยจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ของบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   (60,000,000)        

เงินลงทุนระยะยาวในบริษทัอนืเพมิขนึ -                   (8,050,000)       -                   (8,050,000)          

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (25,995,398)     (15,685,590)     (14,177,057)     (11,445,765)        

เงินสดรับจากการจาํหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์ 5,103,539        2,312,325         3,516,694         1,905,781           

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                   (286,650)          -                   (286,650)             

ดอกเบียรับ 4,654,542        4,432,041         752,836            616,919              

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                   -                   44,319,293       45,626,712         

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (66,454,188)     (27,440,359)     34,411,766       (31,633,003)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หมายเหตุ
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บริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพมิขนึ (62,030,566)     109,322,372     (26,816,540)     111,262,989       

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่าซือ (1,523,378)       (1,327,568)       (870,399)          (709,716)             

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั (12,360,060)     (61,807,155)     (12,360,060)     (61,807,155)        

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (35,842,851)     (39,364,839)     -                   -                      

จ่ายดอกเบีย (14,473,294)     (13,160,700)     (11,019,037)     (8,586,198)          

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ -                   2,750                -                   2,750                  

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษทัยอ่ย -                   82,159,012       -                   -                      

เงินสดรับ (จ่าย) จากผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (305,736)          240,800            -                   -                      

เงินสดจ่ายซือหุน้ทุนซือคืน (1,069,356)       (53,113,332)     -                   -                      

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (127,605,241)   22,951,340       (51,066,036)     40,162,670         

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพมิขึนสุทธิ 89,667,324      23,403,929       100,768,400     (83,097,919)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 571,731,957    548,328,028     148,076,851     231,174,770       

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 661,399,281    571,731,957     248,845,251     148,076,851       

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทีไม่ใช่เงินสด

ซือสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าซือ 1,694,778        540,982            -                   540,982              

รายการซือสินทรัพยที์ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ -                   77,460              -                   -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
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บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
 (ก) ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำยของบริษทั 
   บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนซ่ึงจัดตั้ งและมี

ภูมิล ำเนำในประเทศไทย โดยมีท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัอยูท่ี่ 728 อำคำรยูเน่ียนเฮำ้ส์ ถนนบรม
รำชชนนี แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลดั กรุงเทพมหำนคร 

 (ข) ลกัษณะกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมหลกั 
   บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรน ำเขำ้และจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์

 
2. หลกัเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 
งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพ

บญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลง
วนัท่ี 11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน
ฉบบัภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำย
กำรบญัชี 

 
2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

(ก) เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัย่อยว่ำ “กลุ่มบริษทั” บริษทัมี
บริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

    จดัตั้งขึ้นใน    อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  ประเทศ  ทุนเรียกช ำระแลว้  ของกำรถือหุ้น 

      2562  2561  2562  2561 
      (พนับำท)  (พนับำท)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 
บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน)   น ำเขำ้และจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์  ไทย  412,812  412,812  55.25  55.25 
บริษทั ลำวิช แลบบอรำทอรี จ ำกดั*   ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรเพื่อสุขภำพ  ไทย  50,000  50,000  99.99  99.99 
บริษทั ลิจิท จ ำกดั*  จ ำหน่ำยอุปกรณ์ท่ีใช้ในโรงกลัน่น ้ ำมนั

และโรงไฟฟ้ำ 
  

ไทย 
  

5,000 
  

5,000 
  

99.99 
  

99.99 
บริษทั เนเชอรัล ก๊ิฟ โซไซตี้  จ ำกดั*  จ ำหน่ำยสินคำ้ทำงเภสัชภณัฑ์และทำง

กำรแพทย์ เค ร่ืองหอมและเค ร่ือง 
ส ำอำง และสินคำ้ประเภทอำหำรเสริม 

  
 

ไทย 

  
 

5,000 

  
 

5,000 

  
 

99.98 

  
 

93.98 
* ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย: บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) 

             
บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จ ำกดั  จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน

และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ 
  

ไทย 
  

30,000 
  

30,000 
  

99.99 
  

99.99 
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(ข) บริษทัจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำร
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

(ค) บริษทัน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมีอ ำนำจ
ในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

(ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
(จ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงิน

รวมน้ีแลว้  
(ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ

บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

 
3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562  มำถือปฏิบติั มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำร
เปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือ
ปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั  

 
3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนำคต 

 ในระหว่ำงปี สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำย
ฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำ
เทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจน
เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  ยกเวน้มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วย มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

 มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น ก ำหนดหลักกำรเก่ียวกับกำรจัดประเภทและกำรวดัมูลค่ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำร
ทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำร
เกี่ยวกับวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเค ร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนดำ้น
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มำตรฐำนเหล่ำน้ีจะน ำมำแทนมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินเม่ือมีผลบงัคบัใช ้

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ  
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
และกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร 
กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำน
กำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำ
เงินทุนโดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 
 ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
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4. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ  
4.1 กำรรับรู้รำยได ้

ขำยสินคำ้ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ เม่ือมี

กำรส่งมอบสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดว่ำจะไดรั้บส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้ง
มอบหลงัจำกหกัประมำณกำรสินคำ้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรรับรู้ตลอดช่วงเวลำท่ีให้บริกำร โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน
บริกำร   

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 
 รำยไดอ่ื้น และค่ำใชจ่้ำย 

รำยไดอ่ื้น และค่ำใชจ่้ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ี

มีสภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีได้มำและไม่มี
ขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

 
4.3 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้ นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง
โดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยหุน้ี  

 
4.4 สินคำ้คงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือแสดงในรำคำทุน หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของ
สินคำ้ค ำนวณโดยวิธีดงัน้ี 

สินคำ้ส ำเร็จรูป โดยวิธีเขำ้ก่อน - ออกก่อน 
วตัถุดิบ ภำชนะบรรจุ และหีบห่อ โดยวิธีเขำ้ก่อน - ออกก่อน 

ตน้ทุนสินคำ้คงเหลือ ประกอบดว้ย ตน้ทุนทั้งหมดในกำรซ้ือ และตน้ทุนแปลงสภำพรวมกำรปัน
ส่วนของค่ำใชจ่้ำยกำรผลิตคงท่ีอยำ่งเหมำะสม โดยค ำนึงถึงระดบัก ำลงักำรผลิตตำมปกติ 
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ตน้ทุนในกำรซ้ือ ประกอบดว้ย รำคำซ้ือและค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือสินคำ้นั้น เช่น อำกรขำ
เขำ้ ค่ำขนส่ง และตน้ทุนอ่ืนๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำซ่ึงสินคำ้ และหักดว้ยส่วนลดกำรคำ้และ
เงินท่ีไดรั้บคืนจำกกำรซ้ือสินคำ้ 

บริษทับนัทึกค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้ โดยพิจำรณำสินคำ้ท่ีมีกำรเคล่ือนไหวชำ้ทุกส้ินงวดบญัชี 
 

4.5 เงินลงทุน 
(ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ

หลักทรัพยด์ังกล่ำวบันทึกในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบันทึกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนเม่ือไดจ้ ำหน่ำยหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

(ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนสุทธิจำก
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  

มูลค่ำยุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลงัสุด 
ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของปี มูลค่ำยติุธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของ
หน่วยลงทุน กลุ่มบริษทัใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน ในกรณีท่ีมี
กำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง กลุ่มบริษทัจะปรับ
มูลค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวใหม่โดยใชมู้ลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผล
แตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชีและมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบันทึกในส่วนของก ำไร หรือ
ขำดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมี
กำรโอนเปลี่ยนเม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำม
บญัชีของเงินลงทุนจะถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 
4.6 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

บริษทับนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนซ่ึงเป็นท่ีดินในรำคำทุนซ่ึงรวม
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำร หลงัจำกนั้น บริษทัจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหักค่ำ
เผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุ 

บริษทัรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในปีท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 
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4.7 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม 

และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 
ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุ

กำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 
  อำคำรและส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่ำ  10 และ 20 ปี 
  เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์โรงงำน  3 - 10  ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน  3 - 5  ปี 
  ยำนพำหนะ  5 และ 10  ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้งและก่อสร้ำง 
กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะ

ไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย  ์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษัทตัดรำยกำร
สินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

 
4.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และใบอนุญำตในกำรด ำเนินกิจกำรต่ำงๆ ซ่ึง
กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำร
ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้
บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรด้อยค่ำ กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัด
จ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรให้ประโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 
 อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  3 - 5 ปี 
ใบอนุญำตต่ำงๆ   10 ปี 

 
4.9 รำยกำรธุรกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทั หรือ
ถูกบริษทัควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั 

นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทั ผูบ้ริหำรส ำคัญ 
กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของหบริษทั 
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4.10 สัญญำเช่ำระยะยำว 
สัญญำเช่ำยำนพำหนะท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ของยำนพำหนะท่ีเช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะ
ต ่ำกวำ่ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ีย
จ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ ยำนพำหนะท่ีไดม้ำตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของยำนพำหนะท่ีเช่ำ 

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และยำนพำนะท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็น
เจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้ผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

 
4.11 เงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษทัแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลท่ีใชใ้นกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั รำยกำรต่ำงๆของแต่จะกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกุลเงินท่ี
ใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 

รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รำยกำร สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำท
โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน หรือหำกเป็นรำยกำรท่ีไดมี้กำรท ำสัญญำตก
ลงอตัรำแลกเปลี่ยนล่วงหนำ้ไว ้ก็จะแปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนท่ีตกลงล่วงหนำ้นั้น 

ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำร
ด ำเนินงำน 

 
4.12 กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษัทจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทั หำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ กลุ่ม
บริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของ
สินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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4.13 ผลประโยชน์ของพนกังำน 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิด
รำยกำร 

 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน  
โครงกำรสมทบเงิน 

กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำย
สะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำก
สินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 
 
โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน  

กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน 
ซ่ึงบริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนโดยใชว้ิธีคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมิน       
ภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
4.14 ประมำณกำรหน้ีสิน 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ใน
อดีตไดเ้กิดขึ้นแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำกลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไป
เพื่อปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

  
4.15 ภำษีเงินได ้

ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนั 
กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ 

โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 
 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
กลุ่มบริษัทบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  
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กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีรำยกำร แต่
รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำง
ภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคต
เพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้นั้น 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำ กลุ่มบริษทัจะ
ไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้ งหมดหรือบำงส่วนมำใช้
ประโยชน ์

กลุ่มบริษทัจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดขึ้น
เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 

 
 5. กำรใช้ประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพนิิจ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจ
แตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 
 ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ในกำรประมำณค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณ
กำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุ
ของหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

  
 ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ  

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ดุลยพินิจในกำรประมำณ
กำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกสินค้ำคงเหลือนั้น โดยค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ
พิจำรณำจำกรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสินค้ำนั้น และค่ำเผื่อ
ส ำหรับสินคำ้เก่ำลำ้สมยั เคล่ือนไหวช้ำหรือเส่ือมคุณภำพพิจำรณำจำกอำยุโดยประมำณของสินคำ้แต่ละ
ชนิด จ ำนวนค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือท่ีประมำณได ้เม่ือน ำมำเปรียบเทียบกบัจ ำนวนเดิมท่ีมี
ในบญัชี ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือทั้งท่ีลดลงและเพิ่มขึ้นจะแสดงเป็นค่ำใชจ่้ำยภำยใตห้วัขอ้
ตน้ทุนขำยและบริกำรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำร
ให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 
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นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ
และบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
นั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคต
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 
 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีและ
ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำควรรับรู้
จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดว่ำ
จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 

หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน ประมำณขึ้นตำมหลกัคณิตศำสตร
ประกันภัย ซ่ึงต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้ น
เงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

 
6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั  

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน รำยกำรธุรกิจ
ดังกล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกันระหว่ำงบริษทั บริษทัย่อยและบุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

         (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2562  2561  2562  2561   

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย  
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้) 

         

ขำยสินคำ้ -  -  42,935  54,684  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
รำยไดอ้ื่น -  -  1,516  1,514  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
เงินปันผลรับ -  -  44,319  45,627           อตัรำท่ีประกำศจ่ำย 
ซ้ือสินคำ้ -  -  66,225  83,163  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
ซ้ือทรัพยสิ์น -  -  -  408  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน          
ค่ำเช่ำจ่ำย 2,819  2,819  2,696  2,696  รำคำตำมสัญญำ 
         (ซ่ึงเทียบเคียงกบัรำคำตลำด) 
ค่ำสำธำรณูปโภค 205  181  182  165  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
โดยมีกรรมกำรเป็นผู้ถือหุ้น 

         

ขำยสินคำ้ 56,783  210,778  -  -  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
         (ซ่ึงเทียบเคียงกบัรำคำตลำด) 
ซ้ือสินคำ้ 25  280  -  -  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
         (ซ่ึงเทียบเคียงกบัรำคำตลำด) 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 8)       
บริษทัยอ่ย        
บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน)  -  -  3,296  2,130 
บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จ ำกดั -  -  9,682  18,866 

บริษทัท่ีมีกรรมกำรเป็นผูถื้อหุ้น        
บริษทั เคมิเคิล บำลำนซ์ จ ำกดั  830  47,555  -  - 
บริษทั อินเคม จ ำกดั -  28,399  -  - 

กรรมกำร -  6  -  - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 830  75,960  12,978  20,996 

       
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 18)       
บริษทัยอ่ย        
บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน)  -  -  17  7 
บริษทั ลำวิช แลบบอรำทอรี จ ำกดั -  -  120  - 
บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จ ำกดั -  -  4,531  8,144 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั เฟิสทท์รำโก ้จ ำกดั 12  17  11  15 

บริษทัอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั ไฟวล์ูป จ ำกดั 464  -  464  - 

กรรมกำร 974  683  -  - 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,450  700  5,143  8,166 

 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่ผูบ้ริหำรของบริษทั ประกอบดว้ยค่ำตอบแทนท่ีเป็น
ตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหำร
ของบริษทัหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
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ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัท และบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 29,711  29,623  15,706  15,173 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 3,703  873  1,434  169 
   รวม 33,414  30,496  17,140  15,342 

 
7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
เงินสด 474  486  220  210 
เงินฝำกธนำคำร 660,926  571,246  248,625  147,867 
 รวม 661,400  571,732  248,845  148,077 

          
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เงินฝำกออมทรัพย์ มีอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.10 ถึง 0.75 ต่อปี (2561: ร้อยละ 

0.125 ถึง 1.500 ต่อปี) 
 
8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 6)        
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ -  55,966  12,650  20,443 
คำ้งช ำระ        
ไม่เกิน 3 เดือน 830  19,994  210  420 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 830  75,960  12,860  20,863 
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   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
        
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน        
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 560,271  664,419  431,713  577,354 
คำ้งช ำระ        
ไม่เกิน 3 เดือน 151,430  153,895  103,880  114,626 
3 - 6 เดือน 394  173  -  84 
6 - 12 เดือน 998  884  998  884 
มำกกว่ำ 12 เดือน 1,550  1,715  969  1,092 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 714,643  821,086  537,560  694,040 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 715,473  897,046  550,420  714,903 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,782)  (839)  (1,201)  (257) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 713,691  896,207  549,219  714,646 
ลูกหนีอ่ื้น        
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) -  -  118  133 
ลูกหน้ีอืน่ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7  47  7  96 

รวมลูกหน้ีอื่น 7  47  125  229 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอืน่ - สุทธิ 713,698  896,254  549,344  714,875 

 
9.  สินค้ำคงเหลือ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
รำคำทุน  รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็น

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
 สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
วตัถุดิบ 2,078  3,958  -  -  2,078  3,958 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 341,667  408,436  (4,511)  (13,542)  337,156  394,894 
สินคำ้ระหว่ำงทำง 61,597  58,623  -  -  61,597  58,623 
ภำชนะบรรจุและหีบห่อ 3,606  2,989  -  -  3,606  2,989 
งำนระหว่ำงท ำ 30  174  -  -  30  174 
วสัดุส้ินเปลือง 19  19  -  -  19  19 
 รวม 408,997  474,199  (4,511)  (13,542)  404,486  460,657 
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 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 รำคำทุน  รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็น
มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 243,569  272,001  (1,997)  (12,048)  241,572  259,953 
สินคำ้ระหว่ำงทำง 46,453  18,783  -  -  46,453  18,783 
ภำชนะบรรจุและหีบห่อ 444  209  -  -  444  209 

 รวม 290,466  290,993  (1,997)  (12,048)  288,469  278,945 

 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษทับันทึกกลบัรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือเป็น

จ ำนวน 9.03 ล้ำนบำท (เฉพำะกิจกำร: 10.05 ล้ำนบำท) โดยน ำไปหักจำกมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือท่ีรับรู้เป็น
ตน้ทุนขำยในระหว่ำงปี (ส ำหรับปี 2561: กลุ่มบริษทับนัทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำ
สุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นจ ำนวน 7.84 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำร: 10.03 ลำ้นบำท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำย) 

 
10. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 5,005  4,993  3,674  3,674 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 4,811  6,915  2,269  1,779 
ภำษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 2,425  777  2,303  602 
อื่นๆ 916  419  592  313 
 รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอื่น  13,157  13,104  8,838  6,368 

 
11.  เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 

  งบกำรเงินรวม 

  รำคำทุน  ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้น   มูลค่ำตำมบญัชี 
ประเภท    จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุน   

  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด  157,441  107,198  (35,032)  (24,273)  122,409  82,925 

รวม  157,441  107,198  (35,032)  (24,273)  122,409  82,925 
 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมในระดบัชั้นท่ี 1 ซ่ึงเป็นกำรใช้ขอ้มูลรำคำ

เสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขำยดงักล่ำวค ำนวณโดยใช้รำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของปีจำกตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ในระหว่ำงปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยมีกำรเปล่ียนแปลง
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม - สุทธิ 82,925  87,110 
ซ้ือระหวำ่งปี - รำคำทุน 50,579  24,537 
ขำยระหวำ่งปี - รำคำทุน (336)  (13,443) 
ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุน    
   ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยในระหวำ่งปี (10,759)  (15,279) 
รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม - สุทธิ 122,409  82,925 
 

ในระหว่ำงปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยมีผลก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยหลกัทรัพยเ์ผื่อ
ขำยท่ีเกิดขึ้นแลว้ และขำดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
ก ำไรขำดทุน    
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 26  931 
 26  931 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์    
   เผื่อขำยในระหวำ่งปี    
   รับรู้ก ำไร (ขำดทุน) ท่ียงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุน (10,733)  (14,348) 
   รับรู้ก ำไรท่ีเกิดขึ้นจริงจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในก ำไรขำดทุน (26)  (931) 
 (10,759)  (15,279) 

 
 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั  
รำคำทุน  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน  มูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธี 

รำคำทุน - สุทธิ 
  2562  2561  2562  2561  2562  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 
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12.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - บริษทัแกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) 
12.1.1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) รุ่นท่ี 1 

(“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ”) 
เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2558 บริษทัได้รับกำรจดัสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ ชนิดระบุผูถื้อหุ้น

และโอนเปลี่ยนมือได ้จ ำนวน 90,798,233 หน่วย จำกบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกัด (มหำชน) 
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย โดยไม่คิดมูลค่ำ ใบส ำคัญแสดงสิทธิน้ีมีอำยุ 3 ปีนับตั้งแต่วนัท่ีออกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ (30 เมษำยน 2558) โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัได ้1 หุ้น โดยมี
รำคำกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิเท่ำกบั 2 บำท ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือ
หุ้นสำมญัของบริษทัย่อยได้ในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนตุลำคมและเดือนเมษำยนของแต่ละปี
ปฏิทิน ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังแรกตรงกบัวนัท่ี 30 ตุลำคม 
2558 และก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยในวนัท่ี 27 เมษำยน 2561 

ภำยหลงัจำกกำรใช้สิทธิคร้ังสุดทำ้ยดงักล่ำวท ำให้บริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัใน
บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) ลดลงจำกร้อยละ 56.07 เป็นร้อยละ 53.68 บริษทัยอ่ยได้
จดทะเบียนเพิ่มทุนจำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวจ ำนวน 71,079,506 บำท กบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 4 
พฤษภำคม 2561 และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2561 

 
12.1.2 หุน้ทุนซ้ือคืนและก ำไรสะสมจดัสรรส ำหรับหุน้ทุนซ้ือคืนของบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั 

(มหำชน) 
เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัย่อยมีมติอนุมติัโครงกำรซ้ือหุ้น

คืนเพื่อบริหำรกำรเงินส ำหรับสภำพคล่องส่วนเกินจ ำนวนไม่เกิน 12 ลำ้นหุ้น (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 
1 บำท) คิดเป็นร้อยละ 2.91 ของหุ้นท่ีจ ำหน่ำยทั้งหมด และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ลำ้นบำท โดยจะ
ด ำเนินกำรซ้ือหุ้นของบริษทัยอ่ยคืนจำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยในระยะเวลำ 6 เดือน 
นับตั้งแต่วนัท่ี 18 กรกฎำคม 2561 ถึง 17 มกรำคม 2562 และมีก ำหนดระยะเวลำจ ำหน่ำยหุ้นซ้ือคืน
ไดภ้ำยหลงัจำกครบก ำหนด 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีซ้ือหุน้คืนแลว้เสร็จ 

ในระหว่ำงปี 2561 บริษทัย่อยไดซ้ื้อคืนหุ้นสำมญัของบริษทัย่อยเป็นจ ำนวนรวม 11.71 ลำ้น
หุ้น (มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 1 บำท) มูลค่ำรวมของหุ้นทุนซ้ือคืนเป็นจ ำนวนเงิน 53.11 ลำ้นบำท ซ่ึงคิด
เป็นร้อยละ 2.84 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ทั้งหมด ภำยหลงัจำกกำรซ้ือคืนหุ้น
สำมัญดังกล่ำวท ำให้บริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัในบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกัด 
(มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 53.68 เป็นร้อยละ 55.25 



- 34 - 
 

 

ในระหว่ำงไตรมำส 1 ปี 2562 บริษทัย่อยไดซ้ื้อคืนหุ้นสำมญัของบริษทัย่อย เป็นจ ำนวนรวม 
0.29 ลำ้นหุ้น (มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 1 บำท) มูลค่ำรวมของหุ้นทุนซ้ือคืนเป็นจ ำนวนเงิน 1.07 ลำ้นบำท 
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ทั้งหมด ส่งผลให้บริษทัย่อยมี
หุ้นทุนซ้ือคืนทั้งหมด เป็นจ ำนวนเงินรวม 12 ลำ้นหุ้น (มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 1 บำท) มูลค่ำรวมของ
หุ้นทุนซ้ือคืนเป็นจ ำนวนเงิน 54.18 ล้ำนบำท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 2.91 ของจ ำนวนหุ้นทุนท่ี
ออกจ ำหน่ำยและช ำระแล้วทั้ งหมด ซ่ึงถือว่ำครบถ้วนและตำมมติอนุมัติโครงกำรซ้ือหุ้นคืน 
ภำยหลังจำกกำรซ้ือคืนหุ้นสำมญัดังกล่ำวเพิ่มขึ้นท ำให้บริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัใน
บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 55.25 เป็น
ร้อยละ 55.29 

ตำมจดหมำยของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ก.ล.ต. ชส. 
(ว) 2/2548 ลงวนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2548 เก่ียวกบักำรซ้ือหุ้นคืนว่ำบริษทัมหำชนจ ำกดัจะซ้ือหุ้นคืน
ไดไ้ม่เกินวงเงินก ำไรสะสม และให้บริษทัย่อยตอ้งกนัก ำไรสะสมไวเ้ป็นเงินส ำรองเท่ำกับจ ำนวน
เงินท่ีไดจ่้ำยซ้ือหุ้นคืนจนกว่ำจะมีกำรจ ำหน่ำยหุ้นซ้ือคืนไดห้มด หรือลดทุนท่ีช ำระแลว้โดยวิธีตดั
หุน้ทุนซ้ือคืนท่ีจ ำหน่ำยไม่หมดแลว้แต่กรณี  

ในไตรมำสท่ี 1/2562 บริษทัย่อยไดจ้ดัสรรก ำไรสะสมเป็นส ำรองส ำหรับหุ้นทุนซ้ือคืนเป็น
จ ำนวน 54.18 ลำ้นบำท ครบแลว้ทั้งจ ำนวนท่ีไดรั้บอนุมติัโครงกำรซ้ือหุ้นคืน 

 
12.2 รำยละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั 

        (หน่วย: ลำ้นบำท) 

บริษทั 

 สัดส่วนท่ีถือโดยส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 

 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมในบริษทัย่อย

สะสม 

 ก ำไรท่ีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สีย  
ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมใน  บริษทั

ยอ่ยในระหว่ำงปี 

 เงินปันผลจ่ำยให้กบัส่วนได ้
เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 

ในระหว่ำงปี 
  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)             

บริษทั แกรททิทูด 
อินฟินิท จ ำกดั 
(มหำชน) 

 

44.71 

 

44.75 

 

353.06 

 

346.50 

 

49.25 

 

46.03 

 

35.84 

 

39.36 
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12.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลก่อนกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั  

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) 
 2562  2561 
สินทรัพยห์มุนเวียน 682.58  780.81 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 328.62  275.38 
หน้ีสินหมุนเวียน 206.90  275.63 
หน้ีสินไม่หมนุเวียน 10.45  6.68 
  
สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) 
 2562  2561 
รำยได ้ 742.45  793.63 
ก ำไร   110.11  102.19 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 8.61  (12.22) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 101.50  90.00 
 
 สรุปรำยกำรกระแสเงินสด 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) 
 2562  2561 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 167.48  103.58 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (56.58)  (10.26) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน (117.40)  1.74 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (6.50)  95.06 
 

13. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 
เม่ือวนัท่ี 30 สิงหำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรของบริษทัมีมติอนุมติัให้บริษทัเขำ้ลงทุนใน 

หุ้นสำมัญของ บริษัท ไฟว์ลูป จ ำกัด จ ำนวน 46,914 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 19 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษทัดงักล่ำว บริษทั ไฟวล์ูป จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรจดัท ำซอฟตแ์วร์ส ำเร็จรูป และธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซ สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั 
 รำคำทุน  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน  มูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธี 

รำคำทุน - สุทธิ 
  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

บริษทั ไฟวล์ูป จ ำกดั   8,050  8,050  (1,288)  -  6,762  8,050 
รวม  8,050  8,050  (1,288)  -  6,762  8,050 
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14. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดิน  อำคำรและ              

ส่วนปรับปรุง
สินทรัพยเ์ช่ำ 

 เคร่ืองจกัร
เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช ้

และอุปกรณ์
โรงงำน 

 เคร่ืองตกแต่ง 
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน 

 ยำนพำหนะ  สินทรัพย ์
ระหว่ำงติดตั้ง
และก่อสร้ำง 

 รวม 

รำคำทุน               
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561  140,525   107,024    69,095    28,395    117,329    1,253    463,621  
ซ้ือเพิ่ม -  2,080  2,210  1,592  10,120  302  16,304 
โอนเขำ้ (โอนออก) -  (4,469)  -  5,179  -  (710)  - 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  -  (3,042)  (20)  (10,461)  -  (13,523) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 140,525  104,635  68,263  35,146  116,988  845  466,402 
ซ้ือเพิ่ม -  2,784  10,226  1,504  11,230  1,946  27,690 
โอนเขำ้ (โอนออก) -  -  -  -  -  -  - 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  (45)  (2,094)  (2,250)  (11,122)  (155)  (15,666) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 140,525  107,374  76,395  34,400  117,096  2,636  478,426 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 -   47,608    49,991    21,430    79,897   -   198,926  
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี -  5,099  5,230  2,684  5,755  -  18,768 
โอนเขำ้ (โอนออก) -  (4,580)  -  4,580  -  -  - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย 
 /ตดัจ ำหน่ำย 

 
- 

  
- 

  
(3,038) 

   
(20) 

  
(8,352) 

  
- 

  
(11,410) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 -  48,127  52,183  28,674  77,300  -  206,284 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี -  5,208  5,511  2,564  6,087  -  19,370 
โอนเขำ้ (โอนออก) -  -  -  -  -  -  - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย 
 /ตดัจ ำหน่ำย 

 
- 

 
- 

 
(2,097) 

 
(2,238) 

 
(4,849) 

 
- 

 
(9,184) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 -  53,335  55,597  29,000  78,538  -  216,470 

              
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 1  -  -  -  -  -  1 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 1  -  -  -  -  -  1 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 140,524  56,508  16,080  6,472  39,688  845  260,117 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 140,524  54,039  20,798  5,400  38,558  2,636  261,955 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี              
2561 (จ ำนวน 5.4  ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร)  18,768 

2562 (จ ำนวน 5.2 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร)  19,370 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดิน  อำคำรและ              

ส่วนปรับปรุง
สินทรัพยเ์ช่ำ 

 เคร่ืองจกัร
เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช ้

และอุปกรณ์
โรงงำน 

 เคร่ืองตกแต่ง 
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน 

 ยำนพำหนะ  สินทรัพย ์
ระหว่ำงติดตั้ง
และก่อสร้ำง 

 รวม 

รำคำทุน               
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 16,942  54,115  26,319  11,905  102,304  98  211,683 
ซ้ือเพิม่ -  -  926  794  10,120  147  11,987 
โอนเขำ้ (โอนออก) -  (5,179)  -  5,179  -  -  - 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  -  (2,237)  -  (8,747)  -  (10,984) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 16,942  48,936  25,008  17,878  103,677  245  212,686 
ซ้ือเพิ่ม -  2,784  4,346  817  4,284  1,946  14,177 
โอนเขำ้ (โอนออก) -  -  -  -  -  -  - 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  -  (1,028)  -  (5,357)  -  (6,385) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 16,942  51,720  28,326  18,695  102,604  2,191  220,478 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 -  30,071  23,176  8,021  72,620  -  133,888 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี -  2,179  2,045  1,388  4,479  -  10,091 
โอนเขำ้ (โอนออก) -  (4,580)  -  4,580  -  -  - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย 
 /ตดัจ ำหน่ำย 

 
- 

  
- 

  
(2,237) 

  
- 

  
(7,152) 

  
- 

  
(9,389) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 -  27,670  22,984  13,989  69,947  -  134,590 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี -  2,209  1,705  1,348  4,905  -  10,167 
โอนเขำ้ (โอนออก) -  -  -  -  -  -  - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย 
 /ตดัจ ำหน่ำย 

 
- 

  
- 

  
(1,027) 

  
- 

  
(680) 

  
- 

  
(1,707) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 -  29,879  23,662  15,337  74,172  -  143,050 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 16,942  21,266  2,024  3,889  33,730  245  78,096 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 16,942  21,841  4,664  3,358  28,432  2,191  77,428 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี              
2561 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร)  10,091 

2562 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร)  10,167 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562  กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ัญญำเช่ำซ้ือโดยมี

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 9.79 ลำ้นบำท (2561: 8.0  ลำ้นบำท) (เฉพำะกิจกำร: 3.5 ลำ้นบำท 
2561: 4.2 ลำ้นบำท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใช้
งำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 139.93 ลำ้นบำท 
(2561: 135.9 ลำ้นบำท) (เฉพำะกิจกำร: 107.7 ลำ้นบำท 2561: 104.3 ลำ้นบำท) 
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15.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และใบอนุญำตในกำรด ำเนินกิจกำรต่ำงๆ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 3,858  4,609  1,460  1,783 
ซ้ือเพ่ิม -  286  -  286 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (1,040)  (1,037)  (612)  (609) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 2,818  3,858  848  1,460 

 
 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
 ใบอนุญำต  รวม  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562        
รำคำทุน 3,553  4,282  7,835  3,553 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,705)  (2,312)  (5,017)  (2,705) 
มูลค่ำสุทธิทำงบญัชี 848  1,970  2,818  848 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561        
รำคำทุน 3,553  4,282  7,835  3,553 
หกั: คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,093)  (1,884)  (3,977)  (2,093) 
มูลค่ำสุทธิทำงบญัชี 1,460  2,398  3,858  1,460 

 
16. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะหักกลบกนัก็ต่อเม่ือสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินได้
ดงักล่ำวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีเดียวกนั ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว
ตำมวิธีหน้ีสินโดยบริษทัใชอ้ตัรำภำษีร้อยละ 20  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
(หน่วย:พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 14,948  14,919  5,007  7,864 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี -  -  -  - 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี-สุทธิ 14,948  14,919  5,007  7,864 
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 สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 
ท่ีไดแ้สดงในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จประกอบดว้ยรำยกำรต่อไปน้ี 

                                                                                                              (หน่วย:พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 

 ณ วนัท่ี 1  
มกรำคม 2562 

 ในงบก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จ 

 ในงบก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :         
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 85  189  -  274 
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 2,661  (1,806)  -  855 
ก ำไรจำกกำรขำยสินคำ้คงเหลือให้บริษทัยอ่ย 205  (45)  -  160 
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพยใ์ห้บริษทัยอ่ย 205  (116)  -  89 
ผลต่ำงจำกกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับอำคำร 216  50  -  266 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 4,230  1,375  435  6,040 
ขำดทุนจำกหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 4,855  -  2,151  7,006 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 2,462  (2,462)  -  - 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน -  258  -  258 

     รวม 14,919  (2,557)  2,586  14,948 
        
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี : -  -  -  - 

     รวม -  -  -  - 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี-สุทธิ 14,919  (2,557)  2,586  14,948 

 
           (หน่วย:พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 

 ณ วนัท่ี 1  
มกรำคม 2562 

 ในงบก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จ 

 ในงบก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :         
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 51  189  -  240 
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 2,410  (2,011)  -  399 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 2,941  734  435  4,110 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน -  258  -  258 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 2,462  (2,462)  -  - 

     รวม 7,864  (3,292)  435  5,007 
        
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี : -  -  -  - 

     รวม -  -  -  - 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี-สุทธิ 7,864  (3,292)  435  5,007 
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17. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 
   (หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัรำดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
 2562  2561  2562  2561 

เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 1.97 - 4.28  430,842  512,072  282,702  328,818 
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 2.10  100,000  80,000  100,000  80,000 
 รวม   530,842  592,072  382,702  408,818 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกธนำคำรพำณิชย ์ซ่ึงปลอด
ภำระค ้ำประกนัรวมเป็นเงินจ ำนวน 4,413 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำร: 2,970 ลำ้นบำท) 

 
18. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 

 
1,450 

 
700 

 
 

5,143 
 

8,166 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 258,964  373,583  234,557  306,476 
เจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 14,525  14,937  12,561  12,159 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย  14,168  12,841  1,471  2,410 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 289,107  402,061  253,732  329,211 

 
19. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 

 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 4,095  3,982  2,149  3,115 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (159)  (218)  (92)  (188) 
รวม 3,936  3,764  2,057  2,927 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (1,921)  (1,523)  (842)  (871) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึง
 ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
2,015 

 
 

2,241 
 

 
1,215 

 
 

2,056 

กลุ่มบริษทัไดท้ ำสัญญำเช่ำซ้ือกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ำยำนพำหนะ ใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกิจกำรโดย
มีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ 4 ปี   
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กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 ไม่เกิน 1 ปี  1 - 4 ปี  รวม 
ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 2,041  2,054  4,095 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (120)  (39)  (159) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 1,921  2,015  3,936 

 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 ไม่เกิน 1 ปี  1 - 4 ปี  รวม 
ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 903  1,245  2,148 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (61)  (30)  (91) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 842  1,215  2,057 

 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 ไม่เกิน 1 ปี  1 - 4 ปี  รวม 
ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 1,647  2,335  3,982 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (124)  (94)  (218) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 1,523  2,241  3,764 

 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 ไม่เกิน 1 ปี  1 - 4 ปี  รวม 
ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 967  2,148  3,115 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (96)  (92)  (188) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 871  2,056  2,927 
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20. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 
 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบัญชีส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี  
 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนตน้ปี 21,199  19,207  14,704  13,838 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:        

ตน้ทุนบริกำรในอดีต 4,575  -  2,828  - 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  2,200  1,863  1,038  899 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 526  374  279  212 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น:        
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม 

  หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั: 
  

 
 

 
 

 
 

 ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำน
 ประชำกรศำสตร์ 

 
6 

 
 

(501)  
 

6 
 

 
(501) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน  1,444  825  1,444  825 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 726  (86)  726  (86) 

ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหว่ำงปี (474)  (483)  (474)  (483) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนปลำยปี 30,202  21,199  20,551  14,704 
 
 
ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือ

ขำดทุน 
 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 7,301  2,237  4,145  1,111 
        

 บริษทัคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีขำ้งหน้ำ เป็นจ ำนวนประมำณ 
7.18 ลำ้นบำท 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของกลุ่มบริษทัประมำณ 18 ปี (2561: 18 ปี) (เฉพำะกิจกำร: 11 ปี 2561: 11 ปี) 

 



- 43 - 
 

 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 1.6 - 3.0  2.6 - 3.0  1.6  2.6 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต                 
 (ขึ้นกบัช่วงอำย)ุ 5.0 - 10.0  5.0 - 10.0  5.0  5.0 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 
 (ขึ้นกบัช่วงอำย)ุ 2.8 - 34.4  2.8 - 34.4  2.9 - 34.4  2.9 - 34.4 

   
  ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 2562  2561 
 เพิ่มขึ้น  ลดลง  เพิ่มขึ้น  ลดลง 

อตัรำคิดลด (1%) (2.56)  3.00  (1.38)  1.60 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน (1%) 3.02  (2.63)  1.53  (1.35) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (20%) (2.10)  2.51  (1.14)  1.31 

 
พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนได้ลงรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 โดยก ำหนดอตัรำ

ค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส ำหรับลูกจ้ำงซ่ึงท ำงำนติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้ นไปให้มีสิทธิได้รับ
ค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กลุ่มบริษทัจึงแกไ้ขในโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
พนักงำนหลงัออกจำกงำนในปี 2562 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัปรับปรุง จำก
กำรแกไ้ขโครงกำรดงักล่ำวท ำให้กลุ่มบริษทัรับรู้ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุและตน้ทุน
บริกำรในอดีตเพิ่มขึ้น 

 
21. ทุนเรือนหุ้น 

ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม 2561 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัด ำเนินกำรดงัน้ี 
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
สำมญัของบริษทัตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 24 
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22. ส ำรองตำมกฎหมำย 
  ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้อง

จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักดว้ย
ยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ 

 
23. ภำษีเงินได้ 

 23.1 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:        
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 30,087  26,100  873  - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:         
ภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
 ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 

 
2,557 

 
 

(5,154) 
 

 
3,292 

 
 

(4,620) 
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไร
 ขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
32,644 

 
 

20,946 
 

 
4,165 

 
 

(4,620) 

 
จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี  
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขำดทนุ                     
 จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 

 
2,152 

 
 

3,056 
 

 
- 

 
 

- 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั (ก ำไร) 
 ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
 ประกนัภยั 

 
 

435 
 

 
 

47 
 

 
 

435 
 

 
 

47 
รวม 2,587  3,103  435  47 
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 23.2 รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 152,073  103,752  54,155  15,748 
        
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20%  20%  20%  20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 30,415  20,750  10,831  3,150 
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทนุทำงภำษีท่ีไม่ได้

บนัทึก เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 

(20) 
 

 
(140) 

 
 

-  
 

- 
ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่เคยบนัทึกภำษีเงินได ้                                     

รอกำรตดับญัชีแต่น ำมำใชป้ระโยชน์ทำงภำษ ี
 

(45) 
 

 
(363) 

 
 

-  
 

- 
ผลกระทบทำงภำษสี ำหรับ:        
เงินปันผลรับที่ไดรั้บยกเวน้ภำษี -  -  (8,864)  (9,125) 
ค่ำใชจ้่ำยตอ้งห้ำม 2,645  1,703  2,198  1,373 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม -  (804)  -  (18) 
อืน่ ๆ (351)  (200)  -  - 
รวม 2,294  699  (6,666)  (7,770) 

ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จ 

 
32,644 

 
 

20,946 
 

 
4,165 

 
 

(4,620) 
 
 23.3 กำรกระทบยอดระหวำ่งอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัรำภำษีท่ีใช ้

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
  งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
 จ ำนวนภำษี  

(พนับำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
 จ ำนวนภำษี  

(พนับำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 152,073    103,752   
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 30,415  20.00  20,750  20.00 
รำยกำรกระทบยอด 2,229  1.47  196  0.19 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉลี่ย 32,644  21.47  20,946  20.19 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 
 จ ำนวนภำษี  

(พนับำท) 
 อตัรำภำษ ี 

(%) 
 จ ำนวนภำษี  

(พนับำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 54,155    15,748   
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 10,831  20.00  3,150  20.00 
รำยกำรกระทบยอด (6,666)  (12.31)  (7,770)  (49.34) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉลี่ย 4,165  7.69  (4,620)  29.34 
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24. ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท  
ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม 2561 มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขำย

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัคร้ังท่ี 2 (UKEM-W2) จ ำนวน 103,028,450 หน่วย ชนิดระบุ
ช่ือผูถื้อและสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได ้ซ่ึงไดจ้ดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่ำ ในอตัรำ 8 หุ้นสำมญั
เดิมต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงใบส ำคญัแสดงสิทธิน้ีมีอำยุ 2 ปีนับตั้งแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดง
สิทธิ (15 มีนำคม 2561) โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สำมญัได ้1 หุน้ โดยมีรำคำกำรใชสิ้ทธิ
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิเท่ำกบั 0.50 บำท ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั
ไดใ้นวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนพฤษภำคมและเดือนพฤศจิกำยนของแต่ละปีปฏิทินตลอดอำยุของใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ทั้งน้ีก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังแรกให้ตรงกบัวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2561 และก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ คร้ัง
สุดทำ้ยในวนัท่ีครบก ำหนดระยะเวลำ 2 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ในเดือนพฤษภำคม 2561 บริษทัได้รับเงินล่วงหน้ำค่ำหุ้นเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดง
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 และตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวเป็นหลักทรัพย ์จด
ทะเบียนเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนำยน 2561 

 
25. ก ำไรต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัท (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี โดยไดป้รับจ ำนวน
หุน้สำมญัเพื่อสะทอ้นผลกระทบของกำรออกหุ้นปันผล และก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนของปีก่อนไดถู้กค ำนวณ
ขึ้นใหม่โดยถือเสมือนวำ่กำรออกหุน้ปันผลไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของปีแรกท่ีเสนอรำยงำน 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปีกบัจ ำนวนถวั
เฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัท่ีบริษทัอำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้น
สำมญั โดยสมมติวำ่ไดมี้กำรแปลงเป็นหุน้สำมญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำ 
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ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุ้นปรับลด แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 

 
ก ำไรส ำหรับปี  จ ำนวนหุ้นสำมญั                 

ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกั 
 ก ำไรต่อหุ้น 

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

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน            
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทั 70,181  36,774  1,236,281  1,236,278  0.057  0.030 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด            
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของ 
 บริษทั (UKEM-W2)  

 
 

 
13,752  48,129     

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด            
ก ำไรท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสำมญัสมมติว่ำมีกำร 
 ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 70,181 

 
36,774 

 
1,250,033  1,284,407  0.056  0.029 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ก ำไรส ำหรับปี  จ ำนวนหุ้นสำมญั                 

ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกั 
 ก ำไรต่อหุ้น 

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

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน            
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทั 49,990  20,368  1,236,281  1,236,278  0.040  0.016 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด            
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของ 
 บริษทั (UKEM-W2)  

 
 

 
13,752  

 
48,129     

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด            
ก ำไรท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสำมญัสมมติว่ำมีกำร 
 ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 49,990 

 
20,368 

 
1,250,033  1,284,407  0.040  0.016 
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26. เงินปันผล 
เงินปันผล  อนุมติัโดย 

 
เงินปันผลจ่ำย 

 
เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น 

เงินปันผลจ่ำยส ำหรับปี 2562   
 

(ลำ้นบำท) 
 

(บำท) 
เงินปันผลประจ ำปี 2561  ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั 

   คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัที่ 23 เมษำยน 2562  
  

12.36 
  

0.01 
รวมเงินปันผลจ่ำยส ำหรับปี 2562  12.36  0.01 

     
เงินปันผลจ่ำยส ำหรับปี 2561       

เงินปันผลระหว่ำงกำล  ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั 
   คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัที่ 31 มกรำคม 2561 

    

   -  เงินสดปันผล    12.36  0.01 
   -  หุ้นปันผล 412.05 ลำ้นหุ้น    103.01  0.13 
เงินปันผลประจ ำปี 2560  ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั 

   คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัที่ 23 เมษำยน 2561  49.45  0.04 
รวมเงินปันผลจ่ำยส ำหรับปี 2561  164.82  0.18 

 
27. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังำน 87,179  79,858  61,896  57,571 
คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร (หมำยเหตุ 6) 33,414  30,496  17,140  15,342 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 20,410  19,806  10,779  10,700 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคำ้ส ำเร็จรูป 2,336,190  2,934,302  1,877,895  2,340,577 
กำรเปล่ียนแปลงในวตัถุดิบและสินคำ้ส ำเร็จรูป (59,619)  95,843  (18,381)  64,654 
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 27,849  27,595  25,193  24,964 
ค่ำใช่จ่ำยในกำรขนส่ง 57,161  57,105  46,529  46,301 
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28. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด

ดำ้นกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กับ
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน  

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริกำร กลุ่มบริษทัมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 3 ส่วนงำน ดงัน้ี  

• ส่วนงำนจ ำหน่ำยเคมีภณัฑช์นิดทัว่ไป 
• ส่วนงำนจ ำหน่ำยเคมีภณัฑช์นิดพิเศษ 
• ส่วนงำนอ่ืนๆ เป็นส่วนงำนท่ีประกอบดว้ย กำรจ ำหน่ำยเม็ดพลำสติก จ ำหน่ำยน ้ ำมนัเคร่ือง จ ำหน่ำย

อุปกรณ์และใหบ้ริกำรดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆ 
 ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น

กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน บริษทัประเมินผลกำรปฏิบติังำน
ของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมในงบกำรเงิน  

 กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชี
ส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบับุคคลภำยนอก 
ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัไม่มีรำยได้จำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกับ
หรือมำกกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกิจกำร  

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 รำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษทัย่อยจ ำนวนประมำณ 56.78 ลำ้นบำท 
(2561: 211 ลำ้นบำท) เป็นรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่ของบริษทัย่อยสองรำย ซ่ึงกรรมกำรของลูกค้ำรำยใหญ่
ดังกล่ำวเป็นผู ้ถือหุ้นของบริษัทย่อยท่ีอยู่ในกลุ่มผูถื้อหุ้น 30 รำยแรก โดยรำคำขำย กำรรับช ำระเงิน และ
ระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือท่ีบริษทัย่อยมีกบัลูกคำ้รำยใหญ่ดงักล่ำว ใกลเ้คียงกบัลูกคำ้รำยอ่ืนๆของบริษทัย่อย 
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ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรของส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 
ส่วนงำนจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ 

ชนิดทัว่ไป 
 ส่วนงำนจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์

ชนิดพิเศษ 
 ส่วนงำนอ่ืนๆ1)  รวมส่วนงำน  รำยกำรปรับปรุงและตดัรำยกำร

ระหวำ่งกนั 
 งบกำรเงินรวม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
รำยได้                        
รำยไดจ้ำกกำรขำยให้ลูกคำ้ภำยนอก 1,878,256  2,240,928  845,883  915,705  103,064  47,465  2,827,203  3,204,098  -  -  2,827,203  3,204,098 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน 42,935  54,684  66,240  83,206  -  408  109,175  138,298  (109,175)  (138,298)  -  - 
รวมรำยได้ 1,921,191  2,295,612  912,123  998,911  103,064  47,873  2,936,378  3,342,396  (109,175)  (138,298)  2,827,203  3,204,098 
                         
ผลกำรด ำเนินงำน                        
ก ำไรของส่วนงำน 227,301  180,222  221,744  205,932  5,951  5,851  454,996  392,005  900  1,097  455,896  393,102 
รำยไดอ่ื้น                     13,975  15,880 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย                     (99,685)  (99,554) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร                     (203,834)  (192,099) 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน                     -  (178) 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน                     (14,279)  (13,399) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้                     152,073  103,752 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้                     (32,674)  (20,946) 
ก ำไรส ำหรับปี                     119,399  82,806 
                        
1)  ส่วนงำนอ่ืนๆ เป็นส่วนงำนท่ีประกอบดว้ย กำรจ ำหน่ำยเม็ดพลำสติก จ ำหน่ำยอุปกรณ์และให้บริกำรดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ 

 
กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรำยไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แลว้ 
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29. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
 กลุ่มบริษทัและพนักงำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพขึ้นตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรอง

เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 2 ถึง
ร้อยละ 10 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด
และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่ำง
ปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไดจ่้ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ ำนวนเงิน 1.32 ลำ้นบำทและจ ำนวน 1.39 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั (เฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 0.33 ลำ้นบำท และจ ำนวน 0.34 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั)  

30. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 
  30.1 ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำพื้นท่ีในอำคำรและคลงัสินคำ้และ
บริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำคลงัสินคำ้ บริกำรขนส่ง และบริกำรอ่ืน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 
1 ถึง 5 ปี 

กลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำ
บริกำรท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
จ่ำยช ำระ:        

ภำยใน 1 ปี 34  16  31  13 
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 35  5  32  4 

 
  30.2 ภำระค ำ้ประกนั 

กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้ำประกนัธนำคำรท่ีส ำคญัคงคำ้งอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ดงัต่อไปน้ี 
30.2.1 หนังสือค ้ำประกันท่ีออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัเหลืออยู่เป็นจ ำนวน 43.71 ลำ้นบำท 

(31 ธันวำคม 2561: 32 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภำระผูกพนัทำงปฏิบัติบำงประกำร
ตำมปกติธุรกิจของบริษทั เพื่อค ้ำประกนักำรจ่ำยช ำระค่ำสินคำ้ใหก้บัเจำ้หน้ี  

  30.3 ภำระผูกพนัอ่ืน 
30.3.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีภำระผูกพันจำกกำรให้ธนำคำรออกเลตเตอร์ออฟ

เครดิตเป็นจ ำนวนเงินประมำณ  0.81 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ (31 ธันวำคม 2561: 
จ ำนวน 0.72 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) 

30.3.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัย่อยมีภำระผูกพนัจำกกำรให้ธนำคำรออกเลตเตอร์ออฟ
เครดิตเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 0.23 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (31 ธันวำคม 2561: จ ำนวน 
0.51 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ 

30.3.3   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัย่อยมีภำระผูกพนัจำกกำรซ้ือสินคำ้ท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ
เป็นจ ำนวน 0.23 ลำ้นบำท และบริษทัมีภำระผูกพนัจำกกำรซ้ือเคร่ืองจกัรท่ียงัไม่ไดส่้ง
มอบเป็นจ ำนวน 5.12 ลำ้นบำท 
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  30.4 สัญญำบริกำรอ่ืน 
บริษทัย่อยแห่งหน่ึงเขำ้ท ำสัญญำร่วมในโครงกำรห้องประชุมอัจฉริยะ (Agreement for supply of 

equipment, software, and services for intelligent meeting solution) กับบริษทั ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์
เจน้ซ์ จ ำกดั (TUC) และ Dosanet Company Limited ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศเกำหลีใต ้(Dosanet) โดยสัญญำมี
ระยะเวลำ 2 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2555 ถึง วนัท่ี 31 มกรำคม 2557 และสำมำรถต่ออำยุสัญญำได้
อตัโนมติั 1 ปี หำกไม่มีผูใ้ดบอกเลิกสัญญำ ปัจจุบนัยงัไม่มีฝ่ำยใดบอกเลิกสัญญำ โดยบริษทัย่อยดงักล่ำว
ได้ลงทุนในอุปกรณ์ทั้ งหมด รวมทั้ งท ำประกันภัยในทรัพย์สินดังกล่ำวในวงเงิน 5 ล้ำนบำท โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยท่ีจะตอ้งจ่ำยให้แก่ TUC ในอตัรำปีละ 0.1 ลำ้นบำท โดย TUC เป็นผูดู้แลค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบักำร
เช่ือมโยงอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตั้ งระบบ  I-Meeting Solution และจดัหำล ูกคำ้ และ SaeheComms 
Company Limited เป็นผูจ้ดัหำโปรแกรมและผูเ้ช่ียวชำญในระบบ I-Meeting Solution โดยมีกำรแบ่ง
ผลประโยชน์ตำมสัดส่วนรำยไดต้ำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ 
 

31. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 31.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 “กำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำซ้ือ กลุ่มบริษทั
มีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 
 
ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ำยบริหำร
ควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นกลุ่ม
บริษทัจึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือ
ของกลุ่มบริษทัไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยู่จ  ำนวนมำก
รำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้
และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกธนำคำร เงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้ืมระยะสั้น อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ี
ปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนัควำมเส่ียงจำก
อตัรำดอกเบ้ียของบริษทัจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย 
และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ี
มีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี  

                     (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 อตัรำดอกเบี้ยคงที ่  อตัรำดอกเบี้ยปรับ       
 ภำยใน 1 ปี  1 ถงึ 5 ปี  ข้ึนลงตำมรำคำตลำด  ไม่มีอตัรำดอกเบี้ย  รวม  อตัรำดอกเบี้ยที่แทจ้ริง 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

                     ร้อยละต่อปี 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน                        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  -  -  656.6  569.5  4.8  2.2  661.4  571.7  0.13-1.50  0.13 - 1.50 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น -  -  -  -  -  -  713.7  896.3  713.7  896.3  -  - 
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย -  -  -  -  -  -  122.4  82.9  122.4  82.9  -  - 
 -  -  -  -  656.6  569.5  840.9  981.4  1,497.5  1,550.9     
หน้ีสินทำงกำรเงิน                        
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 100.0  80.0  -  -  430.8  512.1  -  -  530.8  592.1  1.80-3.25  0.72 - 3.67 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น -  -  -  -  -  -  289.1  402.1  289.1  402.1  -  - 
หน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำซ้ือ 1.9  1.5  2.0  2.2  -  -  -  -  3.9  3.7  3.81-7.50  3.81 - 7.50 
 101.9  81.5  2.0  2.2  430.8  512.1  289.1  402.1  823.8  997.9     

 
                     (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อตัรำดอกเบี้ยคงที ่  อตัรำดอกเบี้ยปรับ       
 ภำยใน 1 ปี  1 ถงึ 5 ปี  ข้ึนลงตำมรำคำตลำด  ไม่มีอตัรำดอกเบี้ย  รวม  อตัรำดอกเบี้ยที่แทจ้ริง 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

                     ร้อยละต่อปี 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน                        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  -  -  247.3  147.9  1.5  0.2  248.8  148.1  0.13-1.50  0.13 - 1.50 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น -  -  -  -  -  -  549.3  714.9  549.3  714.9  -  - 
 -  -  -  -  247.3  147.9  550.8  715.1  798.1  863.0     
หน้ีสินทำงกำรเงิน                        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 100.0  80.0  -  -  282.7  328.8  -  -  382.7  408.8  2.10 - 3.25  2.15 - 3.45 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น -  -  -  -  -  -  253.7  329.2  253.7  329.2  -  - 
หน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำซ้ือ 0.8  0.9  1.2  2.0  -  -  -  -  2.0  2.9  3.81  3.81 
 100.8  80.9  1.2  2.0  282.7  328.8  253.7  329.2  638.4  740.9     
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 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัท่ีเป็น

สกุลเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 
งบกำรเงินรวม 

สกุลเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน    อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
  2562  2561  2562  2561 
  (ลำ้น)  (ลำ้น)  (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  10.35  8.73  30.41  32.45 
ยโูร  0.06  0.20  34.08  37.12 

 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สกุลเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน    อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
  2562  2561  2562  2561 
  (ลำ้น)  (ลำ้น)  (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  10.01  7.79  30.41  32.45 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือ ดงัน้ี  

งบกำรเงินรวม 

สกุลเงิน 
 

จ ำนวนท่ีซ้ือ 
 อตัรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำ 

ของจ ำนวนท่ีซ้ือ 
 วนัครบก ำหนดตำมสัญญำ 

  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
  (ลำ้น)  (ลำ้น)  (บำทตอ่หน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)     

เหรียญสหรัฐอเมริกำ  9.40  7.65  30.11 - 30.79  31.31 - 33.19  มกรำคม 2563 - กรกฎำคม 2563  มกรำคม 2562 - กนัยำยน 2562 
ยโูร  0.03  0.15  33.72  37.55 - 38.40  มกรำคม 2563  มกรำคม 2562 - มีนำคม 2562 

 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สกุลเงิน 
 

จ ำนวนท่ีซ้ือ 
 อตัรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำ 

ของจ ำนวนท่ีซ้ือ 
 วนัครบก ำหนดตำมสัญญำ 

  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
  (ลำ้น)  (ลำ้น)  (บำทต่อหน่วยเงินตรำตำ่งประเทศ)     

เหรียญสหรัฐอเมริกำ  9.02  7.02  30.16 - 30.79  32.19 - 33.19  มกรำคม 2563 - มิถุนำยน 2563  มกรำคม 2562 - กนัยำยน 2562 
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32.   กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
บริษทัย่อยใช้วิธีรำคำตลำดในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัย่อยจะใช้วิธีรำคำทุนหรือวิธีรำยได้
ในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวแทน 

 
 ล ำดบัชั้นของมลูค่ำยติุธรรม 

ในกำรน ำเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมขำ้งตน้มำใช ้กิจกำรจะตอ้งพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได ้ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับท่ี 13 เร่ือง มูลค่ำยุติธรรม ก ำหนดล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมออกเป็นสำมระดับตำมประเภทของ
ขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  - ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
ระดบั 2  - ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ

 ทำงออ้ม 
ระดบั 3  - ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น 

 
ณ วนัท่ี  31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำ

ยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
สินทรัพย์ทีวั่ดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย (หมำยเหตุ 11) 122,409  -  -  122,409 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม        
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุ -  18,401  -  18,401 
หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม  
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  121,258  -  121,258 

 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม 
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุ -  18,401  -  18,401 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม         
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  121,218  -  121,218 

  
  ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
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33. กำรบริหำรจัดกำรทุน  
วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมเพื่อ

สนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2562  กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.65:1 (31 ธนัวำคม 2561: 0.80:1) และเฉพำะของบริษทัมี
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.91:1 (31 ธนัวำคม 2561: 1.09:1) 

 
34. เหตุกำรณ์ภำยหลงัวันท่ีงบกำรเงนิ 

  เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัแกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) คร้ัง
ท่ี 1/2563 ไดมี้มติเห็นชอบในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
34.1 มีมติอนุมติัให้เลิกกิจกำรบริษทัย่อย คือ บริษทั ลิจิท จ ำกดั ท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยจะด ำเนินกำร

 จดทะเบียนเลิกบริษทัและช ำระบญัชีต่อไป ทั้งน้ี กำรเลิกบริษทัยอ่ยดงักล่ำวไม่ส่งผลต่อกำรด ำเนินกำรของ
บริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั 

34.2  มีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 เพื่อพิจำรณำอนุมติัโครงกำรซ้ือหุน้คืนเพื่อกำรบริหำร
 ทำงกำรเงินของบริษทั โดยจ ำนวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืนเท่ำกับ 70 ลำ้นหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.96 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด ในรำคำท่ีจะเสนอซ้ือคืน 3.00 บำทต่อหุ้น รวมเป็นวงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 210 ลำ้นบำท   

35. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2563 
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