
   

บริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

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

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที  31 มีนาคม 2563 

 

 

 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั ยเูนียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน)  
 
  ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสามเดือน

สินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อ ของบริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จาํกัด 

(มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนั

เดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) ซึง

ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผู ้รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้

ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 

 ขา้พเจ้าไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ

สอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ

สอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาํให้ข้าพเจ้าไม่

สามารถไดค้วามเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนัยสําคญัทงัหมดซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่ได้

แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 

 ขา้พเจ้าไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัทําขึนตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเน้น 

ขา้พเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3.3 เนืองด้วยผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 โดยเลือกนาํแนวปฏิบตัิทางการบญัชี เรือง มาตรการผ่อนปรน

ชวัคราวสาํหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ทีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี มาถือปฏิบติั ทงันี ขา้พเจา้มิไดใ้ห้ขอ้สรุปอย่างมีเงือนไข

ต่อกรณีนีแต่อย่างใด 
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เรืองอืน 

 เนืองด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตุ

ให้บริษทัตอ้งเลือนการจดัประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นออกไปจึงยงัไม่มีมติทีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเรืองการ

แต่งตงัผูส้อบบญัชีของบริษทัสําหรับรอบบญัชีปี 2563 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัไดม้ีมติให้นาํเสนอต่อที

ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัให้แต่งตงัขา้พเจา้ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัสําหรับรอบบญัชีปี 2563 ขา้พเจา้จึงได้

เข้าปฏิบติังานสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดไตรมาสที 1 ปี 2563 ดังกล่าวขา้งตน้ ซึงเป็นไป

ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน (ก.ต.ท.) ฉบบัที ทจ. 28/2563 ลงวนัที 27 มีนาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

  (นางสาวธญัพร   ตงัธโนปจยั) 

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 9169 

 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัที 15 พฤษภาคม 2563 

 



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

 
(หน่วย: พนับาท)

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

หมายเหตุ มีนาคม 2563 ธนัวาคม 2562 มีนาคม 2563 ธนัวาคม 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9 604,776           661,399           163,937            248,845             

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  8, 10  797,157           713,698           624,565            549,344             

สินคา้คงเหลือ 11 362,956           404,486           255,440            288,469             

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 12 54,691             -                   54,691              -                     

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 13 18,547             13,158             11,537              8,838                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,838,127        1,792,741        1,110,170         1,095,496          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 14 81,313             129,171           6,762                6,762                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15 -                  -                   189,554            189,554             

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

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 248,914           261,955           71,851              77,428               

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 17 106,598           -                   91,874              -                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 2,559               2,818               696                   849                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 22,745             14,948             3,961                5,007                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 12,427             12,892             435                   3,188                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 488,515           435,743           379,092            296,747             

รวมสินทรัพย์ 2,326,642        2,228,484        1,489,262         1,392,243          

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

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

หมายเหตุ มีนาคม 2563 ธนัวาคม 2562 มีนาคม 2563 ธนัวาคม 2562

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 20 451,586           530,842           319,722            382,702             

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 8, 21 348,976           289,107           289,969            253,732             

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่า

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 17 29,883             1,921               26,029              842

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 28,023             15,216             8,349                801                    

หนีสินหมุนเวยีนอืน 6,922               4,890               3,873                2,596

รวมหนีสินหมุนเวียน 865,390           841,976           647,942            640,673             

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 17 66,352             2,015               61,881              1,215                 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 28,115             30,202             20,913              20,551               

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 94,467             32,217             82,794              21,766               

รวมหนีสิน 959,857           874,193           730,736            662,439             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

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

หมายเหตุ มีนาคม 2563 ธนัวาคม 2562 มีนาคม 2563 ธนัวาคม 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

หุน้สามญั 1,236,281,351 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 309,071 309,071

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 87,739 87,738 87,739 87,738

ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนอืน

ส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 3,116               3,116               -                   -                     

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วน

การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 961                  961                  -                   -                     

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 24,235 24,235 24,235              24,235

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 630,860 591,610 337,481            308,761

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (35,899)           (15,495)            -                   -                     

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 1,020,083 1,001,235 758,526            729,804

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 346,702 353,056 -                   -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,366,785 1,354,291 758,526 729,804

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,326,642 2,228,484 1,489,262 1,392,243

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 26 794,703           733,584          613,110          562,255             

รายไดอื้น

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 12,816             571                 12,645            320                    

อืนๆ 822                  760                 905                 492                    

รวมรายได้ 808,341           734,915          626,660          563,067             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 660,839           623,865          522,122          504,284             

ค่าใชจ่้ายในการขาย 28,966             25,110            21,413            18,519               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 50,472             45,567            39,613            35,710               

รวมค่าใช้จ่าย 740,277           694,542          583,148          558,513             

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้ 68,064             40,373            43,512            4,554                 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (3,781)              (3,015)             (3,120)             (1,939)               

กาํไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้ 64,283             37,358            40,392            2,615                 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 23 (14,453)            (7,924)             (9,224)             (887)                  

กาํไรสําหรับงวด 49,830             29,434            31,168            1,728                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 14 (45,841)            -                -                -                  

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 9,168               -                -                -                  

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (36,673)            -                -                -                  

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 22 2,519               1,518              -                -                  

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (504)                 (303)                -                -                  

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,015               1,215              -                -                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงนิได้ทีเกยีวข้อง (34,658)            1,215              -                -                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 15,172             30,649            31,168            1,728                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

- 6 -

บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 41,827             17,521            31,168            1,728                 

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 8,003               11,913            

49,830             29,434            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 21,423             18,193            31,168            1,728                 

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (6,251)              12,456            

15,172             30,649            

กาํไรต่อหุ้น 25

กาํไรตอ่หุ้นขนัพนืฐาน

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (บาทต่อหุ้น) 0.034               0.014              0.025              0.001                 

กาํไรตอ่หุ้นปรับลด

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (บาทต่อหุ้น) 0.035               0.014              0.026              0.001                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

- 7 -

บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

กาํไรขาดทุน

ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุน เบด็เสร็จอนื ส่วนของผูมี้ส่วนได้

ทุนเรือนหุ้น จดัโครงสร้าง จากการเปลยีนแปลง จดัสรรเป็น ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนจาก รวมองคป์ระกอบ เสียทีไม่มี

ทีออกและ ส่วนเกิน การดาํเนินธุรกิจภายใต้ สัดส่วนการถือหุ้นใน ทุนสาํรอง การวดัมูลค่าเงินลงทุน อนืของส่วน รวมส่วนของ อาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั การควบคุมเดียวกนั บริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผือขาย ของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นของบริษทั ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

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

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                  -                    -                             -                                -                    -                    672                                      672                       672                        543                          1,215                      

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

ซือหุ้นทุนซือคืนของบริษทัยอ่ย 15 -                  -                    -                             (108)                              -                    -                    (9)                                         (9)                          (117)                       (953)                        (1,070)                    

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - ตามทีรายงานไวเ้ดิม 309,070          87,738              3,116                          961                               24,235              591,610            (15,495)                                (15,495)                 1,001,235              353,056                   1,354,291               

ผลกระทบจากการเปลยีนแปลงนโยบายบญัชีเนืองจากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฎิบติั 6 -                  -                    -                             -                                -                    (2,448)               -                                       -                        (2,448)                    -                          (2,448)                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง 309,070          87,738              3,116                          961                               24,235              589,162            (15,495)                                (15,495)                 998,787                 353,056                   1,351,843               

กาํไรสาํหรับงวด -                  -                    -                             -                                -                    41,827              -                                       -                        41,827                   8,003                       49,830                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                  -                    -                             -                                -                    -                    (20,404)                                (20,404)                 (20,404)                  (14,254)                   (34,658)                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                  -                    -                             -                                -                    41,827              (20,404)                                (20,404)                 21,423                   (6,251)                     15,172                    

ออกหุ้นสามญัเพมิจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1                     1                       -                             -                                -                    -                    -                                       -                        2                            -                          2                             

ขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินทีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                  -                    -                             -                                -                    (129)                  -                                       -                        (129)                       (103)                        (232)                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 309,071          87,739              3,116                          961                               24,235              630,860            (35,899)                                (35,899)                 1,020,083              346,702                   1,366,785               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุ้น

- 8 -
บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนอนื

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั

กาํไรสะสม



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

จดัสรรเป็น

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ทอีอกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

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

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                          -                             1,728                      1,728                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                             -                          -                             -                          -                                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                          -                             1,728                      1,728                            

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 - ตามทรีายงานไวเ้ดิม 309,070                     87,738                    24,235                       308,761                  729,804                        

ผลกระทบจากการเปลยีนแปลงนโยบายบญัชีเนืองจากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฎิบติั -                             -                          -                             (2,448)                     (2,448)                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง 309,070                     87,738                    24,235                       306,313                  727,356                        

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                          -                             31,168                    31,168                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                             -                          -                             -                          -                                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                          -                             31,168                    31,168                          

ออกหุน้สามญัเพมิจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 24 1                                1                             -                             -                          2                                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563 309,071                     87,739                    24,235                       337,481                  758,526                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

- 9 -
บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 64,283             37,358             40,392             2,615                 

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 11,031             4,716               7,716               2,554                 

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (233)                237                  (233)                341                    

การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น

มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 4,243               (8,204)             3,944               (8,150)                

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์ (9)                    152                  -                  152                    

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 432                  598                  362                  277                    

ดอกเบียรับ (68)                  (22)                  (54)                  -                     

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 3,789               3,015               3,120               1,939                 

ขาดทุน (กาํไร) จากสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

ทียงัไม่เกิดขึนจริง (12,140)           (212)                (12,749)           -                     

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 1,081               (261)                430                  159                    

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

และหนีสินดาํเนินงาน 72,409             37,377             42,928             (113)                   

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (83,226)           80,575             (74,989)           65,254               

สินคา้คงเหลือ 37,287             70,004             29,085             46,333               

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (5,389)             1,872               (2,699)             (2,824)                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (2,364)             490                  (75)                  493                    

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 59,063             (60,566)           35,928             (37,391)              

หนีสินหมุนเวียนอืน 1,792               2,301               1,790               1,571                 

เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 79,572             132,053           31,968             73,323               

จ่ายภาษีเงินได้ (27)                  (24)                  (19)                  (12)                     

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 79,545             132,029           31,949             73,311               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

- 10 -

บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนในเงินฝากประจาํ (45,000)           -                  (45,000)           -                     

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,072)             (6,053)             (95)                  (5,694)                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์ 14                    1,524               -                  1,524                 

ดอกเบียรับ 67                    14                    54                    -                     

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน 1,785               -                  -                  -                     

เงินสดจ่ายจากการซือเงินลงทุนในตราสารทุน -                  (50,579)           -                  -                     

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (44,206)           (55,094)           (45,041)           (4,170)                

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (79,453)           (47,937)           (63,101)           (24,325)              

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (8,131)             (374)                (5,084)             (215)                   

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพิมทนุและการใชสิ้ทธิใน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญั 1                      -                  1                      -                     

จ่ายดอกเบีย (4,379)             (3,386)             (3,632)             (2,310)                

เงินสดจ่ายซือหุน้ทุนซือคืน -                  (1,070)             -                  -                     

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (91,962)           (52,767)           (71,816)           (26,850)              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึนสุทธิ (56,623)           24,168             (84,908)           42,291               

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 661,399           571,732           248,845           148,077             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 604,776           595,900           163,937           190,368             

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทีไม่ใช่เงินสด

รายการซือสินทรัพยที์ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ -                  7                      -                  -                     

การไดม้าซึงสิทธิการใชสิ้นทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่า 95,730 -                  90,936 -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

- 11 -

บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
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บริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

วันที 31 มีนาคม 2563 

 

1. ข้อมูลทัวไป 

 (ก) ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษทั 

   บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนซึงจดัตงัและมี

ภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษทัอยู่ที 728 อาคารยูเนียนเฮา้ส์ ถนน

บรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 

 (ข) ลกัษณะการดาํเนินงานและกิจกรรมหลกั 

 บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในการนาํเขา้และจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์

 

2. การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เนืองจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรวดเร็วไปทวัโลกและ

ยงัแพร่กระจายมายงัประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม 

สถานการณ์ดงักล่าวไดส่้งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่

ระหว่างการติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบทางการเงินทีเกียวกับการรับรู้และการวดัมูลค่าของ

สินทรัพย ์และหนีสินทีอาจเกิดขึนอยา่งต่อเนือง 

 

3. หลกัเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

3.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนีได้จดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 เรือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

(ก.ล.ต.) ไทย ซึงไดก้าํหนดเพือเป็นการให้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุด 

โดยเน้นการให้ขอ้มูลเพิมเติมทีเป็นปัจจุบนัเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือ

ไม่ให้ขอ้มูลทีนาํเสนอซาํซ้อนกบัขอ้มูลทีไดร้ายงานไปแลว้ งบการเงินระหว่างกาลนีควรอ่านควบคู่

กบังบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 

งบการเงินระหว่างกาลนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่าง

อืนในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย  

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 
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3.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวมระหวา่งกาล 

งบการเงินรวมระหว่างกาลนีจดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบังบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 

ธนัวาคม 2562  

 

3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลา

บัญชีทีเริมในหรือหลังวนัที 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ

ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชี

กับผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนีทีมีการเปลียนแปลง

หลกัการสาํคญัซึงสามารถสรุปไดด้งันี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานและการ

ตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท ี7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท ี9 เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท ี32  การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท ี16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานตา่งประเทศ 

ฉบบัท ี19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกียวกบัการจดัประเภท

และการวดัมูลค่าเครืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก

ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 

(Business Model) หลกัการเกียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิด

ของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน และหลักการเกียวกับการบัญชีป้องกันความเสียง 

รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน และเมือมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่มนีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว

ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัทีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญา

เช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีทีเกียวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 

การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพย์

และหนีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์

อา้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ 

 การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 

17 ผู ้ให้เช่ายงัคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้

หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17 

กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัที 16 มาใช้เป็นครังแรก โดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงกับกาํไร

สะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 (Modified Retrospective Approach) และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปี

ก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ ผลสะสมของการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีจากการนํามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 6 

 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชีเพือ

รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราว

สําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พือลดผลกระทบในบางเรืองจากการปฏิบติั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพือให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบตัิทางบญัชีใน

ช่วงเวลาทียงัมีความไม่แน่นอนเกียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมือวนัท ี22 เมษายน 2563 

และมีผลบงัคบัใช้สําหรับการจดัทาํงบการเงินของกลุ่มบริษทัทีมีรอบระยะเวลารายงานสินสุดภายใน

ช่วงเวลาระหวา่งวนัที 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

กลุ่มบริษทัเลือกใช้มาตรการผอ่นปรนชวัคราวสาํหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปนี 

- เลือกทีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดด้วยมูลค่า

ยตุิธรรม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 
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4. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนโดยนโยบายบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับทีใช้ในงบการเงิน

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีทีกล่าวต่อไปนี 

4.1 สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินนีให้ข้อกําหนดเกียวกับนิยาม

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การด้อยค่าและการตัด

รายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกันความเสียง โดยผลกระทบจากการถือ

ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน มีดงันี  

(1) การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า 

   สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน หรือผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

   หนีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  

   ตราสารอนุพันธ์จัดประเภทรายการและวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือ

ขาดทุน  

 

(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

   กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนต่อสินทรัพยท์างการเงินทีวดั

มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาํหน่าย โดยไม่จําเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ทีมีการด้อยค่าด้าน

เครดิตเกิดขึนก่อน กลุ่มบริษัทพิจารณาการเปลียนแปลงในความเสียงด้านเครดิตของ

สินทรัพยท์างการเงินเป็นระดับ และกาํหนดวิธีการวดัค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตและการ

คาํนวณดอกเบียทีแทจ้ริงทีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้สําหรับลูกหนีการคา้

ทีไม่มีองคป์ระกอบเกียวกบัการจดัหาเงินทีมีนยัสําคญั ซึงกลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายใน

การพิจารณาค่าเผือผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอาย ุ

 

4.2 สัญญาเช่า 

ณ วนัเริมตน้สัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานันเป็นการให้สิทธิในการ

ควบคุมการใชสิ้นทรัพยท์ีระบุไดส้ําหรับช่วงเวลาหนึงเพือการแลกเปลียนกบัสิงตอบแทน 
 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้ เช่า 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่า

เสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนีสินตามสัญญา

เช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จาํนวนเงินของหนีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่า

เริมแรก ตน้ทุนทางตรงทีเกิดขึน และการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าใดๆทีจ่ายชาํระ ณ วนัทีสัญญาเช่า

เริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเริมมีผลหกัสิงจูงใจตามสัญญาเช่าทีไดรั้บ 
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 ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้รวมถึงประมาณการตน้ทุนทีจะเกิดขึนสําหรับผูเ้ช่าในการ

รือและขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานทีตงัของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์

อา้งอิงใหอ้ยูใ่นสภาพตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงือนไขของสัญญาเช่า 

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตาม

อายุของสัญญาเช่า หรืออายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท  

 

หนสิีนตามสัญญาเช่า 

หนีสินตามสัญญาเช่ารับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า ณ วนัที

สัญญาเช่าเริมมีผลโดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบียเงินกูย้ืมส่วน

เพิม หลงัจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะเพิมขึนโดยสะทอ้น

ดอกเบียจากหนีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีจ่ายชาํระแลว้ 

นอกจากนี มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงหรือ

ประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

 

สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าตํา 

สําหรับสัญญาเช่าทีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านบัจากวนัทีสัญญาเช่ามีผล และไม่

มีสิทธิการเลือกซือ และสัญญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ จาํนวนเงินทีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า

ดงักล่าวจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ 

การกําหนดอายุสัญญาเช่าทีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลกิสัญญาเช่า  

กลุ่มบริษทักาํหนดอายสุัญญาเช่าตามระยะเวลาทีบอกเลิกไม่ไดข้องสัญญาเช่า โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิ

เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะใช้สิทธิเลือกนนั และระยะเวลาตาม

สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะไม่ใช้สิทธิเลือกนัน ฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษทัมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลหรือไม่ทีจะใชสิ้ทธิเลือก

ในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือทีจะไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและ

สภาพแวดลอ้มทีเกียวขอ้งทงัหมดทีทาํให้เกิดสิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสําหรับกลุ่มบริษทัในการใช้สิทธิเลือกนนั 

ภายหลงัจากวนัทีสัญญาเช่ามีผล กลุ่มบริษทัจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีมี

นยัสําคญัซึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะใชสิ้ทธิเลือก 

 

 

 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

- 17 - 

 
6. ผลสะสมจากการเปลยีนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ 

ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3.3 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบัติในระหว่างปี

ปัจจุบนั โดยกิจการได้เลือกปรับผลกระทบสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว และไม่ปรับ

ยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ 

จากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเนืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้มา

ถือปฏิบติั แสดงไดด้งันี   

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

กลุ่มเครืองมือ     

ทางการเงิน 

 มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

ฉบบัที 16 

 ณ วนัที 1 

มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        

   ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 261,955  -  (9,811)  252,144 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  109,005  109,005 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14,948  611  -  15,559 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 12,892  -  (2,828)  10,064 

หนีสินหมนุเวียน        

 ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึง 

    กาํหนดชาํระภายในหนึงปี  1,921  -  21,660  23,581 

      หนีสินทางการเงินหมุนเวยีนอืน -  3,059  -  3,059 

หนีสินไม่หมนุเวียน       

 หนีสินตามสัญญาเช่า 2,015  -  74,706  76,721 

ส่วนของผูถื้อหุ้น        

 กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 591,610  (2,448)  -  589,162 

  ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 1,001,235   (2,448)  -  998,787 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

กลุ่มเครืองมือ     

ทางการเงิน 

 มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

ฉบบัที 16 

 ณ วนัที 1 

มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        

   ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 77,428  -  (3,523)  73,905 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  97,288  97,288 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,007  611  -  5,618 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 3,188  -  (2,828)  360 

หนีสินหมนุเวียน        

 ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึง 

    กาํหนดชาํระภายในหนึงปี  842  -  19,716  20,558 

 หนีสินทางการเงินหมนุเวียนอนื  -  3,059  -  3,059 

หนีสินไม่หมนุเวียน        

 หนีสินตามสัญญาเช่า 1,215  -  71,220  72,435 

ส่วนของผูถื้อหุ้น        

 กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 308,761  (2,448)  -  306,313 

  ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 729,804  (2,448)  -  727,356 

 

6.1 เครืองมือทางการเงิน 

   ผลกระทบทีมีต่อกาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปนี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 591,610  308,761 

การปรับปรุงกาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรรจากการวดัมลูค่ายุติธรรม

 ของสัญญาซือเงินตราต่างประเทศจากการนาํมาตรฐานการรายงาน

 ทางการเงินฉบบัที 9 มาถือปฏิบติั ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

 

 

(2,448) 

  

 

(2,448) 

กาํไรสะสม - ยงัไม่จดัสรร ณ วนัที 1 มกราคม 2563  589,162  306,313 
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ณ วนัที 1 มกราคม 2563 (วนัทีถือปฏิบติัครังแรก) ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัได้ประเมินโมเดล

ธุรกิจทีใชจ้ดัการสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน และจดัประเภทและวดัมูลค่ารายการสินทรัพยแ์ละ
หนีสินทางการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม ดงัตอ่ไปนี 

(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินรวม 

มูลค่ายติุธรรม 

- สัญญาอนุพนัธ์ 

ผา่นกาํไรขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนื 

 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 661,399 661,399 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - 713,698 713,698 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน - - 13,158 13,158 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน - - 10,063 10,063 

 -  - 1,398,318 1,398,318 

     

หนีสินทางการเงิน ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน - - 530,842 530,842 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - 289,107 289,107 

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 3,059 - - 3,059 

หนีสินหมุนเวียนอืน 38 - 4,852 4,890 

หนีสินตามสัญญาเช่า - - 100,302 100,302 

 3,097 - 925,103 928,200 
 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ายติุธรรม 

- สัญญาอนุพนัธ์ 

ผา่นกาํไรขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนื 

 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที 1 มกราคม 2563     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 248,845 248,845 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - 549,344 549,344 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน - - 8,838 8,838 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน - - 3,188 3,188 

 - - 810,215 810,215 

หนีสินทางการเงิน ณ วนัที 1 มกราคม 2563   

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน - - 382,702 382,702 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - 253,732 253,732 

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 3,059 - - 3,059 

หนีสินหมุนเวียนอืน - - 2,596 2,596 

หนีสินตามสัญญาเช่า - - 2,057 2,057 

 3,059 - 641,087 644,146 
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6.2 สัญญาเช่า 

 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินตาม

สัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระ

ตามสัญญาเช่าทีเหลืออยู่โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบียเงินกู้ยืมส่วนเพิม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 และ

สําหรับสัญญาเช่าที เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพยแ์ละหนีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัทีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก 

   (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเปิดเผย  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 68,890  62,888 

หัก สัญญาเช่าระยะสันทีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรง (2,400)  (2,400) 

หัก   สัญญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ 

 ทีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง (216)  (30) 

บวก สิทธิทีจะซือหรือขยายระยะเวลาทคี่อนขา้งแน่ 

 ทีจะมีการใชสิ้ทธิ 67,712  67,101 

หัก  สัญญาพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (28,706)  (27,964) 

 105,280  99,595 

หัก  ดอกเบียจ่ายรอตดับญัชี (8,914)  (8,659) 

หนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขึนจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบบัที 16 มาถือปฏิบติั  96,366  90,936 

หนีสินสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 3,936  2,057 

หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 1 มกราคม 2563 100,302  92,993 

    

ประกอบดว้ย    

หนีสินสัญญาเช่าหมุนเวยีน 23,581  20,558 

หนีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 76,721  72,435 

 100,302  92,993 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้บ่งตามประเภทสินทรัพยไ์ดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม  

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563    

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 99,194  93,765 

ยานพาหนะ 9,811  3,523 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 109,005  97,288 
 
7. สินทรัพย์และหนีสินทางการเงิน 

ณ วนัที 1 มกราคม  2563 (วนัทีถือปฏิบติัครังแรก) ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจทีใช้

จดัการสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน โดยจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน ยอดคงเหลือ ณ 

วนัที 1 มกราคม 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 6 และจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563 ดงันี 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม 

มูลค่ายติุธรรม 

- สัญญาอนุพนัธ์ 

ผา่นกาํไรขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนื 

 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 604,776 604,776 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - 797,157 797,157 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน - - 18,547 18,547 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน - - 12,427 12,427 

 -  - 1,432,907 1,432,907 

     

หนีสินทางการเงิน ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน - - 451,586 451,586 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - 348,976 348,976 

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 9,691 - - 9,691 

หนีสินหมุนเวียนอืน 38 - 6,752 6,790 

หนีสินตามสัญญาเช่า - - 96,235 96,235 

 9,729 - 903,549 913,278 
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ายติุธรรม 

- สัญญาอนุพนัธ์ 

ผา่นกาํไรขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนื 

 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที 31 มีนาคม 2563     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 163,937 163,937 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - 624,565 624,565 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน - - 11,537 11,537 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน - - 435 435 

 - - 800,474 800,474 

หนีสินทางการเงิน ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน - - 319,722 319,722 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - 289,969 289,969 

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 9,691 - - 9,691 

หนีสินหมุนเวียนอืน - - 3,873 3,873 

หนีสินตามสัญญาเช่า - - 87,910 87,910 

 9,691 - 701,474 711,165 

 
8. รายการธุรกจิกับกจิการทีเกยีวข้องกนั  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีสําคญักับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน รายการธุรกิจ

ดังกล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามทีตกลงกันระหว่างบริษทั บริษทัย่อยและบุคคลหรือ

กิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านนั ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี 

        (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2563  2562  2563  2562  

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย  

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

       

ขายสินคา้ -  - 12,310 12,333 ราคาตามทีตกลงกนั 

รายไดอ้นื -  - 364 402 ราคาตามทีตกลงกนั 

ซือสินคา้ -  - 17,601 18,091 ราคาตามทีตกลงกนั 
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        (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2563  2562  2563  2562  

รายการธุรกจิกับบริษัททีเกยีวข้องกัน      

ค่าเช่าจ่าย 705  705 674 674 ราคาตามสัญญา 

      (ซึงเทียบเคียงกบัราคาตลาด) 

ค่าสาธารณูปโภค 52  48 46 59 ราคาตามทีตกลงกนั 
     

รายการธุรกจิกับบริษัททีเกยีวข้องกันโดยมีกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น     

ขายสินคา้ 23,573  35,470 - - ราคาตามทีตกลงกนั 

       (ซึงเทียบเคียงกบัราคาตลาด) 
 
ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทั และกิจการทีเกียวขอ้ง

กนัมีรายละเอียดดงันี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที 31 

มีนาคม 2563  

ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562  

ณ วนัที 31 

มีนาคม 2563  

ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

ลูกหนีการค้าและลูกหนอืีน - กิจการทีเกยีวข้องกนั (หมายเหตุ 10)       

บริษทัยอ่ย        

บริษทั แกรททิทูด อนิฟินิท จาํกดั (มหาชน)  -  -  2,544  3,296 

บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั -  -  16,199  9,682 

บริษทัทีมีกรรมการเป็นผูถื้อหุ้น        

บริษทั เคมิเคิล บาลานซ์ จาํกดั  25,773  830  -  - 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 25,773  830  18,743  12,978 
        
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กิจการทีเกยีวข้องกัน (หมายเหตุ 22)        

บริษทัยอ่ย        

บริษทั แกรททิทูด อนิฟินิท จาํกดั (มหาชน)  -  -  19  17 

บริษทั ลาวิช แลบบอราทอรี จาํกดั (มหาชน)      -  120 

บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั -  -  6,692  4,531 
        
บริษทัทีเกียวขอ้งกนั        

บริษทั เฟิสทท์ราโก ้จาํกดั 18  12  18  11 

บริษทัทีมีกรรมการเป็นผูถื้อหุ้น        

บริษทั ไฟวล์ูป  จาํกดั 411  464  411  464 

กรรมการ 77   974  76  - 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 506  1,450  7,216  5,143 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารนีเป็นผลประโยชน์ทีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนทีเป็น

ตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ทีเกียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอืน ทงันีผูบ้ริหาร

ของบริษทัหมายถึงบุคคลทีกาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ในระหว่างงวดงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

พนกังานทีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปนี 
 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ผลประโยชน์ระยะสัน 6,434  7,409  2,964  3,939 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 235  221  57  43 

รวม 6,669  7,630  3,021  3,982 

 

9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที 31 

มีนาคม 2563  

ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562  

ณ วนัที 31 

มีนาคม 2563  

ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

เงินสด 416  473  220  220 

เงินฝากธนาคาร 604,360  660,926  163,717  248,625 

รวม 604,776  661,399  163,937  248,845 

          

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย ์มีอตัราดอกเบียร้อยละ 0.10  ถึง 0.75 ต่อปี (ณ วนัที 31ธนัวาคม 

2562: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.75 ต่อปี) 
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10. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2563  

ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562  

ณ วนัที 31 

มีนาคม 2563  

ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกยีวข้องกัน (หมายเหตุ 8)        

อายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 25,224 -  15,950  12,650 

คา้งชาํระ       

ไมเ่กิน 3 เดือน 549 830  2,676  210 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 25,773 830  18,626  12,860 

       

ลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกยีวข้องกนั       

อายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ       

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 648,401 560,271  511,096  431,713 

คา้งชาํระ       

ไมเ่กิน 3 เดือน 123,230 151,430  94,548  103,880 

3 - 6 เดือน 234 394  133  - 

6 - 12 เดือน 1 998  -  998 

มากกว่า 12 เดือน 1,549 1,550  968  969 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 773,415 714,643  606,745  537,560 

รวมลูกหนีการคา้ 799,188 715,473  625,371  550,420 

หกั: ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (2,076) (1,782)  (968)  (1,201) 

รวมลูกหนีการคา้ - สุทธิ 797,112 713,691  624,403  549,219 

ลูกหนีอนื        

ลูกหนีอนื - กิจการทเีกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) - -  117  118 

ลูกหนีอนื - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 45 7  45  7 

รวมลูกหนีอืน 45 7  162  125 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 797,157 713,698  624,565  549,344 
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11. สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ราคาทุน  รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น

มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ 

 สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 

ณ วนัที 31 

มนีาคม 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

วตัถุดิบ 2,423  2,078  -  -  2,423  2,078 

สินคา้สาํเร็จรูป 298,242  341,667  (8,754)  (4,511)  289,488  337,156 

สินคา้ระหว่างทาง 66,417  61,597  -  -  66,417  61,597 

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 4,579  3,606  -  -  4,579  3,606 

งานระหว่างทาํ 30  30  -  -  30  30 

วสัดุสินเปลือง 19  19  -  -  19  19 

 รวม 371,710  408,997  (8,754)  (4,511)  362,956  404,486 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน  รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น

มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ 

 สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 

ณ วนัที 31 

มนีาคม 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

สินคา้สาํเร็จรูป 222,857  243,569  (5,942)  (1,997)  216,915  241,572 

สินคา้ระหว่างทาง 37,761  46,453  -  -  37,761  46,453 

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 646  444  -  -  646  444 

สินคา้อุตสาหกรรม 118  -  -  -  118  - 

 รวม 261,382  290,466  (5,942)  (1,997)  255,440  288,469 

 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษัทบันทึกรายการปรับลดมูลค่าสินค้า

คงเหลือเป็นจาํนวน 4.24 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 3.95 ลา้นบาท) โดยนาํไปเพิมจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือที

รับรู้เป็นตน้ทุนขายในระหวา่งงวด (สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 : กลุ่มบริษทับนัทึกการ

ปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะได้รับเป็นจาํนวน 7.84 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 

10.03 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนขาย) 
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12. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 รายละเอยีดของสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน มีดงันี 

 (หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

เงินฝากประจาํทีมีอายุเกิน 3 เดือน 45,000  -  45,000  - 

ลูกหนีตามสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ 

   ล่วงหนา้ (หมายเหตุ 28) 9,691  -  9,691  - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 54,691  -  54,691  - 

 
13. สินทรัพย์หมุนเวียนอืน 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัที 31 

มีนาคม 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

ลูกหนีกรมสรรพากร 4,994  5,005  3,674  3,674 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 7,069  4,811  2,723  2,269 

ภาษีซือทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 4,597  2,425  4,243  2,303 

อนืๆ 1,887  917  897  592 

 รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอืน  18,547  13,158  11,537  8,838 

 

14. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยมี สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน

เป็นเงินลงทุนในตราสารทุน ดงันี 
  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

     ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึน     

ประเภท  ราคาทุน  จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน  มูลค่าตามบญัชี 

  ณ วนัที 31 

มีนาคม 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2563 

 ณ วนัที 31 

ธันวาคม 2562 

เงินลงทุนในตราสารทุน - ในความตอ้งการ 

 ของตลาด 

155,425  157,441  (80,874)  (35,032)  74,551  122,409 

เงินลงทุนในตราสารทุน - ไม่อยู่ในความตอ้งการ 

 ของตลาด 8,050  8,050  (1,288)  (1,288)  6,762  6,762 

รวม 163,475  165,491  (82,162)  (36,320)  81,313  129,171 
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  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึน     

ประเภท  ราคาทุน  จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน  มูลค่าตามบญัชี 

  ณ วนัที 31 

มีนาคม 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2563 

 ณ วนัที 31 

ธันวาคม 2562 

เงินลงทุนในตราสารทุน - ไม่อยู่ในความตอ้งการ 

 ของตลาด 8,050  8,050  (1,288)  (1,288)  6,762  6,762 

รวม 8,050  8,050  (1,288)  (1,288)  6,762  6,762 

 
เงินลงทุนในตราสารทนุ - ในความตอ้งการของตลาด 

เงินลงทุนในตราสารทุน - ในความตอ้งการของตลาด วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในระดบัชนัที 1 ซึงเป็น

การใช้ขอ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพย์หรือหนีสินอย่างเดียวกันในตลาดทีมีสภาพคล่อง (ดูหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 28.2) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทนุในตราสารทุน ดงักล่าวคาํนวณโดยใชร้าคา

เสนอซือหลงัสุด ณ สินวนัทาํการสุดทา้ยของปีจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขายมีการ

เปลียนแปลงดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563  2562 

ราคาตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม - สุทธิ 122,409  82,925 

ซือระหว่างงวด - ราคาทุน -  50,579 

ขายระหวา่งงวด - ราคาทุน (2,017)  - 

ขาดทุน (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน    

   ในตราสารทุนในระหว่างงวด (45,841)  1,518 

ราคาตามบญัชี ณ วนัที 31 มีนาคม - สุทธิ 74,551  135,022 
 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนซึงมีมูลค่ายุติธรรมรวมเป็นจาํนวนเงิน 

2.02  ลา้นบาท โดยบริษทัไดบ้นัทึกรับรู้ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวนเงิน 0.23 ลา้นบาท ซึง

ไดเ้คยรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน และโอนออกมาไวใ้นบญัชี “กาํไรสะสม- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร” ตามทีแสดง

ไวใ้นงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
เงินลงทุนในตราสารทนุ - ทีไมอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาด 

เงินลงทุนในตราสารทุน - ทีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ของบริษทั ไฟวล์ูป จาํกดั จาํนวน 46,914 หุ้น 

คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว โดยดาํเนินธุรกิจเกียวกับการจดัทาํ

ซอฟแวร์สําเร็จรูปและธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ซึงวดัมูลค่าด่วยมูลค่ายุติธรรมในลาํดบัชนัที 2 (ดูหมายเหตุประกอบงบ

การเงินระหวา่งกาลขอ้ 28.2) 
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15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ราคาทุน  ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  มูลค่าตามบญัชีตามวธีิ 

ราคาทุน - สุทธิ 

 

ณ วนัท ี31 

มีนาคม 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 

2563 

 ณ วนัท ี31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท ี31 

มีนาคม 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

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

บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด์) จาํกดั 30,000  30,000  (15,000)  (15,000)  15,000  15,000 

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

15.1 ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน)  

รุ่นที 1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ”) 

ภายหลงัจากการใช้สิทธิซือหุ้นสามญัของบริษทัครังสุดทา้ยของใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวทาํ

ให้บริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัในบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) ลดลงจากร้อยละ 

56.07 เป็นร้อยละ 53.68 บริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวจาํนวน 71,079,506 บาท 

กบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 4 พฤษภาคม 2561 และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รับหุ้นเพิมทุน

ดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเมือวนัที 10 พฤษภาคม 2561 
 
15.2  หุน้ทุนซือคืนและกาํไรสะสมจดัสรรสาํหรับหุ้นทุนซือคืนของบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

เมือวนัที 3 กรกฎาคม 2561 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัยอ่ยมีมติอนุมติัโครงการซือหุ้นคืนเพือ

บริหารการเงินสําหรับสภาพคล่องส่วนเกินจาํนวนไม่เกิน 12 ลา้นหุ้น (มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) คิด

เป็นร้อยละ 2.91 ของหุ้นทีจาํหน่ายทงัหมด และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ลา้นบาท โดยจะดาํเนินการซือ

หุ้นของบริษทัย่อยคืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตงัแต่วนัที 18 

กรกฎาคม 2561 ถึง 17 มกราคม 2562 และมีกําหนดระยะเวลาจําหน่ายหุ้นซือคืนได้ภายหลังจากครบ

กาํหนด 6 เดือนนบัจากวนัทีซือหุ้นคืนแลว้เสร็จ 

ในระหว่างปี 2561 บริษทัย่อยได้ซือคืนหุ้นสามญัของบริษทัย่อยเป็นจาํนวนรวม 11.71 ลา้นหุ้น 

(มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) มูลค่ารวมของหุ้นทุนซือคืนเป็นจาํนวนเงิน 53.11 ลา้นบาท ซึงคิดเป็นร้อยละ 

2.84 ของจาํนวนหุ้นทีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ทงัหมด ภายหลงัจากการซือคืนหุ้นสามญัดงักล่าวทาํให้

บริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัในบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2561เพมิขึนจากร้อยละ 53.68 เป็นร้อยละ 55.25 

ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทัย่อยไดซื้อคืนหุ้นสามญัของบริษทัย่อย เป็นจาํนวนรวม 0.29 

ลา้นหุ้น (มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) มูลค่ารวมของหุ้นทุนซือคืนเป็นจาํนวนเงิน 1.07 ลา้นบาท ซึงคิดเป็น

ร้อยละ 0.07 ของจาํนวนหุ้นทีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ทังหมด ส่งผลให้บริษทัย่อยมีหุ้นทุนซือคืน

ทังหมด เป็นจาํนวนเงินรวม 12 ล้านหุ้น (มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) มูลค่ารวมของหุ้นทุนซือคืนเป็น

จาํนวนเงิน 54.18 ลา้นบาท ซึงคิดเป็นร้อยละ 2.91 ของจาํนวนหุ้นทุนทีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ทงัหมด 

ซึงถือว่าครบถว้นและตามมติอนุมติัโครงการซือหุ้นคืน ภายหลงัจากการซือคืนหุ้นสามญัดงักล่าวเพิมขึน

ทาํให้บริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัในบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกัด (มหาชน) ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 เพมิขึนจากร้อยละ 55.25 เป็นร้อยละ 55.29 
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ตามจดหมายของสํานกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ีก.ล.ต. ชส. (ว) 

2/2548 ลงวนัที 14 กุมภาพนัธ์ 2548 เกียวกับการซือหุ้นคืนว่าบริษทัมหาชนจาํกดัจะซือหุ้นคืนไดไ้ม่เกิน

วงเงินกาํไรสะสม และให้บริษทัย่อยตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสํารองเท่ากบัจาํนวนเงินทีไดจ่้ายซือ

หุ้นคืนจนกว่าจะมีการจาํหน่ายหุ้นซือคืนได้หมด หรือลดทุนทีชําระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นทุนซือคืนที

จาํหน่ายไม่หมดแลว้แต่กรณี  

บริษทัย่อยไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมเป็นสํารองสําหรับหุ้นทุนซือคืนเป็นจาํนวน 54.18 ลา้นบาท ครบ

แลว้ทงัจาํนวนทีไดรั้บอนุมตัิโครงการซือหุน้คืน 

 

16. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีทีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 

สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2563 261,955  77,428 

ปรับปรุงเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

 ทางการเงิน ฉบบัท ี16 มาถือปฏิบติั ณ วนัที 1 มกราคม 2563 (9,811) 

 

(3,523) 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 252,144  73,905 

ซือเพิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,072  96 

ค่าเสือมราคาสําหรับงวด (4,297)  (2,150) 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีจาํหน่าย (5)                 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม 2563 248,914  71,851 

 

17. สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

 การเปลียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 

            (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ราคาสุทธิตามบญัชีตน้งวด - - 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

     ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก 

 

109,005 

  

97,288 

เพิมระหวา่งงวด 3,919  - 

ค่าเสือมราคา (6,326)  (5,414) 

ราคาสุทธิตามบญัชีปลายงวด 106,598  91,874 
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หนีสินตามสัญญาเช่า 

มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าและการเคลือนไหวสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 

มีนาคม 2563 แสดงไดด้งันี 

     (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 3,936  2,057 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

     ฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัิครังแรก 

 

96,366 

  

90,936 

เพิมขนึ 1,959                             - 

เพิมขนึจากดอกเบีย 904  886 

เงินจ่ายชาํระ (6,930)  (5,969) 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 96,235  87,910 

หัก ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระในหนึงปี (29,883)  (26,029) 

หนีสินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระในหนึงปี 66,352  61,881 

  

ค่าใช้จ่ายเกียวกับสัญญาเช่าทีรับรู้ในรายการต่อไปนีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสําหรับงวดสาม

เดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 แสดงไดด้งันี 

            (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 6,326  5,414 

ดอกเบียจ่ายจากหนีสินตามสัญญาเช่า 904  886 

ค่าเช่าทีเกียวกบัสัญญาเช่าระยะสัน 600  600 

ค่าเช่าทีเกียวกบัสัญญาเช่าซือสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ 62  - 

  รวม 7,892  6,900 
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18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์มม่ีตวัตนสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 

สรุปไดด้งันี 

            (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2563 2,818  849 

ซือเพมิระหวา่งงวด - ราคาทุน -  - 

ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด (259)  (153) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม 2563 2,559  696 

 

19. สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบกันก็ตอ่เมือสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินได้

ดงักล่าวเกียวขอ้งกบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกนั ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีคาํนวณจากผลแตกต่างชัวคราว

ตามวิธีหนีสินโดยบริษทัใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20  

สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวิเคราะห์ไดด้งันี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ณ วนัที 31  

มีนาคม 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 31  

มีนาคม 2563 

 ณ วนัที 31  

ธนัวาคม 2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24,683  14,948  5,899  5,007 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,938)  -    (1,938)  - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี-สุทธิ 22,745  14,948 3,961  5,007 
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สินทรัพย ์(หนีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 ที

ไดแ้สดงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จประกอบดว้ยรายการต่อไปนี 

   (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  

 ยอดตามบญัชี  ผลกระทบจากการ  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างงวด  ยอดตามบญัชี 

 

ณ วนัที 1  

มกราคม 2563 

 นาํมาตรฐานการ 

รายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 9 มาถือปฎิบตั ิ

 ในงบกาํไร

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จ 

 ในงบกาํไร

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอืน 

 ณ วนัที 31 

มนีาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :       

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 274  -  58  -  332 

ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 855  -  849  -  1,704 

กาํไรจากการขายสินคา้คงเหลือให้บริษทัยอ่ย 160  -  2  -  162 

กาํไรจากการขายสินทรัพยใ์ห้บริษทัยอ่ย 89  -  (13)  -  76 

ผลต่างจากการคาํนวณค่าเสือมราคาสาํหรับอาคาร 266  -  12  -  278 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,040  -  87  (504)  5,623 

ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุน 7,006  -  -  9,168  16,174 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 258  -  -  -  258 

ผลต่างค่าเสือมราคากบัค่าใชจ่้ายตามสัญญาเช่า -  -  76  -  76 

     รวม 14,948  -  1,071  8,664  24,683 
          

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          

    (กาํไร) ขาดทุนจากการแปลงมูลค่ายติุธรรมจากสัญญา

 ซือขายเงินตราต่างประเทศ 

 

- 

  

611 
 

 

(2,549) 
 

 

- 
 

 

(1,938) 

     รวม -  611   (2,549)  -  (1,938) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี-สุทธิ 14,948  611  (1,478)  8,664  22,745 
    

   (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ยอดตามบญัชี  ผลกระทบจากการ  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างงวด  ยอดตามบญัชี 

 

ณ วนัที 1  

มกราคม 2563 

 นาํมาตรฐานการ 

รายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 9 มาถือปฎิบตั ิ

 ในงบกาํไร

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จ 

 ในงบกาํไร

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอืน 

 ณ วนัที 31 

มนีาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :       

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 240  -  (47)  -  193 

ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 399  -  789  -  1,188 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,110  -  73  -  4,183 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 258  -  -  -  258 

ผลต่างค่าเสือมราคากบัค่าใชจ่้ายตามสัญญาเช่า -  -  77  -  77 

     รวม 5,007  -  892  -  5,899 
          

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          

    (กาํไร) ขาดทุนจากการแปลงมูลค่ายติุธรรมตามสัญญา

 ซือขายเงินตราต่างประเทศ 

 

- 

  

611 
 

 

(2,549) 
 

 

- 
 

 

(1,938) 

     รวม -  611  (2,549)  -  (1,938) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี-สุทธิ 5,007  611  (1,657)  -  3,961 
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20. เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบีย 

(ร้อยละต่อปี) 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

เจา้หนีทรัสตรี์ซีท 1.97 - 4.28  451,409  430,842  319,545  282,702 

ตวัสัญญาใชเ้งิน 2.10  -  100,000  -  100,000 

เงินเบิกเกินบญัชี   177  -  177  - 

 รวม   451,586  530,842  319,722  382,702 

 
21. เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนีอืน 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัที 31 

มีนาคม 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 
 

ณ วนัที 31 

มีนาคม 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื - กิจการที 

   เกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) 

 

506 
 

1,450 
 

 

7,216 
 

5,143 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 317,113  258,964  263,022  234,557 

เจา้หนีอนื - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 22,034  14,525  16,012  12,561 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  9,323  14,168  3,719  1,471 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 348,976  289,107  289,969  253,732 

 

22. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสําหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม 2563 สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 30,202  20,551 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบีย 432  362 

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,519)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 28,115  20,913 
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23. ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินได้สําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลีย

ทงัปีทีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 12,975  7,035  7,567  887 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:         

ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง

 ชวัคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว 

 

1,478 
 

889 
 

 

1,657 
 

- 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน  

 เบ็ดเสร็จ 

 

14,453 
 

7,924 
 

 

9,224 
 

887 

 

จาํนวนภาษีเงินได้ทีเกียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวดสาม

เดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งจากการวดั

มูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน (9,168) 
 

303 
 

- 
 

- 

   กาํไรจากการประมาณการนกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 504 
 

- 
 

- 
 

- 

รวม (8,664)  303  -  - 
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24. ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัท  

ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครังที 1/2561 เมือวนัที 31 มกราคม 2561 มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขาย

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

ชือผูถื้อและสามารถโอนเปลียนมือได ้ซึงไดจ้ดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ในอตัรา 8 หุ้นสามญั

เดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึงใบสําคญัแสดงสิทธินีมีอายุ 2 ปีนับตงัแต่วนัทีออกใบสําคญัแสดง

สิทธิ (15 มีนาคม 2561) โดยใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือหุน้สามญัได ้1 หุน้ โดยมีราคาการใชสิ้ทธิ

ของใบสําคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 0.50 บาท ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือหุ้นสามญัของบริษทั

ไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสําคญั

แสดงสิทธิ ทงันีกาํหนดการใชสิ้ทธิครังแรกให้ตรงกบัวนัที 31 พฤษภาคม 2561 และกาํหนดการใช้สิทธิ ครัง

สุดทา้ยในวนัทีครบกาํหนดระยะเวลา 2 ปีนบัแต่วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัทได้รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้นเพิมทุนจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดง

สิทธิทีจะซือหุ้นสามญั (UKEM-W2) จาํนวน 5,500 หน่วย (ราคาใช้สิทธิหน่วยละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 

2,750 บาท) บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวจาํนวน 1,375 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์มือ

วนัที 12 มิถุนายน 2561 และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นเพิมทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย ์จด

ทะเบียนเมือวนัที 18 มิถุนายน 2561 

ในเดือนมีนาคม 2562 บริษทัได้รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้นเพิมทุนจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที

จะซือหุ้นสามัญ (UKEM-W2) จาํนวน 612 หน่วย (ราคาใช้สิทธิหน่วยละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 306 บาท) 

บริษัทได้จดทะเบียนเพิมทุนจากการใช้สิทธิดังกล่าวจาํนวน 153 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เมือวนัที 24 

มีนาคม 2563 และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุน้เพิมทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย ์จดทะเบียนเมือวนัที 

13 มีนาคม 2563 

 

25. กําไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทั (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ด้วยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนําหนักของหุ้นสามญัทีออกอยู่ในระหว่างงวด โดยได้ปรับ

จาํนวนหุ้นสามญัเพือสะทอ้นผลกระทบของการออกหุ้นปันผล และกาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานของปีก่อนไดถู้ก

คาํนวณขึนใหม่โดยถือเสมือนวา่การออกหุ้นปันผลไดเ้กิดขึนตงัแต่วนัเริมตน้ของงวดแรกทีเสนอรายงาน 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนําหนกัของหุ้นสามญัทีออกอยู่ในระหว่างงวดกบัจาํนวนถวั

เฉลียถ่วงนําหนักของหุ้นสามญัทีบริษทัอาจตอ้งออกเพือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทังสินให้เป็นหุ้น

สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 

 

 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

- 37 - 

 
 กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งันี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

 

กาํไรสาํหรับงวด  จาํนวนหุ้นสามญั                

ถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก 

 กาํไรต่อหุ้น 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

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

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน            

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 41,827  17,521  1,236,281  1,236,281  0.034  0.014 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด            

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของ 

 บริษทั (UKEM-W2)  

 

 

 

(29,918)  33,255     

กําไรต่อหุ้นปรับลด            

กาํไรทีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัสมมติว่ามีการ 

 ใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัจากใบสําคญัแสดงสิทธิ 41,827 

 

17,521 

 

1,206,363  1,269,536  0.035  0.014 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

 

กาํไรสาํหรับงวด  จาํนวนหุ้นสามญั                

ถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก 

 กาํไรต่อหุ้น 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

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

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน            

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 31,168  1,728  1,236,281  1,236,281  0.025  0.001 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด            

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของ 

 บริษทั (UKEM-W2)  

 

 

 

(29,918)  33,255     

กําไรต่อหุ้นปรับลด            

กาํไรทีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัสมมติว่ามีการ 

 ใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัจากใบสําคญัแสดงสิทธิ 31,168 

 

1,728 

 

1,206,363  1,269,536  0.026  0.001 
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26. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปลียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน

ดาํเนินงานทีรายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปนี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

 

ส่วนงานจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์

ชนิดทวัไป 

 ส่วนงานจาํหน่ายเคมีภณัฑ์

ชนิดพิเศษ 

 ส่วนงานอนืๆ 1)  รวมส่วนงาน  รายการปรับปรุงและตดัรายการ

ระหว่างกนั 

 งบการเงนิรวม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

รายได้                        

รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 528,912  498,482  223,479  213,212  42,312  21,890  794,703  733,584  -  -  794,703  733,584 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 12,407  12,333  17,681  18,091  -  -  30,088  30,424  (30,088)  (30,424)  -  - 

รวมรายได้ 541,319  510,815  241,160  231,303  42,312  21,890  824,791  764,008  (30,088)  (30,424)  794,703  733,584 

                        

ผลการดําเนินงาน                       

กําไรของส่วนงาน 87,390  55,515  45,490  53,764  1,991  444  134,071  109,723  (207)  (4)  133,864  109,719 

รายไดอื้น                    13,638  1,331 

ค่าใชจ่้ายในการขาย                    (28,966)  (25,110) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                    (50,472)  (45,567) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน                    (3,781)  (3,015) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                    64,283  37,358 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                    (14,453)  (7,924) 

กําไรสําหรับงวด                    49,830  29,434 

                       

1)   ส่วนงานอนืๆ เป็นส่วนงานทีประกอบดว้ย การจาํหน่ายเม็ดพลาสติก จาํหน่ายอุปกรณแ์ละให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และอนื ๆ 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

- 39 - 

 

 

27. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกดิขึน 

  27.1 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัการเช่าพืนทีในอาคารและคลงัสินคา้และ

บริการทีเกียวขอ้งกบัการเช่าคลงัสินคา้ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตงัแต ่3 ถึง 5 ปี 

กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขนัตาํทีต้องจ่ายในอนาคตทงัสินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญา

บริการทีเกียวขอ้งดงันี 

 (หน่วย: ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัที 31 

มีนาคม 2563 
 

ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 
 

ณ วนัที 31 

มีนาคม 2563 
 

ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

จ่ายชาํระ:        

ภายใน 1 ปี -  34  -  31 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  35  -  32 

 รวม -  69  -  63 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าบริการทีเกียวขอ้งจากการนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัิ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้

สินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับสัญญาเช่าและหนีสินตามสัญญาเช่าบริการทีเกียวขอ้งทีเคยจดัประเภทเป็น

สัญญาเช่าดําเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตรา

ดอกเบียเงินกูย้มืส่วนเพิมตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 6.2 
 

27.2 ภาระคาํประกนั 

 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคาํประกนัธนาคารทีสาํคญัคงคา้งอยู ่ณ วนัที 31 มีนาคม 2563  ดงัต่อไปนี 

27.2.1 หนังสือคาํประกันทีออกโดยธนาคารในนามบริษทัเหลืออยู่เป็นจาํนวน 42 ลา้นบาท 

(31 ธันวาคม 2562:  43.71 ล้านบาท) ซึงเกียวเนืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง

ประการตามปกติธุรกิจของบริษทั เพือคาํประกนัการจ่ายชาํระค่าสินคา้ใหก้บัเจา้หนี 
 

27.3 ภาระผูกพันอืน 

27.3.1 ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารออกเลตเตอร์ออฟ

เครดิตเป็นจาํนวนเงินประมาณ 2.80 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2562 : 

จาํนวน 0.81 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

27.3.2 ณ วนัที 31 มีนาคม  2563 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารออกเลตเตอร์

ออฟเครดิตเป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.52 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 

2562 : จาํนวน 0.23 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
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27.4 สัญญาบริการอืน 

บริษทัย่อยแห่งหนึงเขา้ทาํสัญญาร่วมในโครงการห้องประชุมอจัฉริยะ (Agreement for supply of 

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

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

มีระยะเวลา 2 ปี เริมตังแต่วนัที 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง วนัที 31 มกราคม 2557 และสามารถต่ออายุ

สัญญาได้อตัโนมตัิ 1 ปี หากไม่มีผูใ้ดบอกเลิกสัญญา ปัจจุบนัยงัไม่มีฝ่ายใดบอกเลิกสัญญา โดยบริษทั

ยอ่ยดงักล่าวไดล้งทุนในอุปกรณ์ทงัหมด รวมทงัทาํประกนัภยัในทรัพยสิ์นดงักล่าวในวงเงิน 5 ลา้นบาท 

โดยมีค่าใช้จ่ายทีจะต้องจ่ายให้แก่ TUC ในอัตราปีละ 0.1 ล้านบาท โดย TUC เป็นผูดู้แลค่าใช้จ่าย

เกียวกับการเชือมโยงอิ นเทอร์เน็ตเพื อติดตังระบบ I-Meeting Solution และจัดหาลูกค้า และ 

SaeheComms Company Limited เป็นผู ้จ ัดหาโปรแกรมและผู ้เชียวชาญในระบบ I-Meeting Solution 

โดยมีการแบ่งผลประโยชน์ตามสัดส่วนรายไดต้ามอตัราทีกาํหนดในสัญญา 

 

28. เครืองมือทางการเงิน 

28.1 ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของหนีสินทาง

การเงินทีสาํคญัทีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงันี 
งบการเงินรวม 

สกุลเงิน  หนีสินทางการเงิน    อตัราแลกเปลียนเฉลีย 

 
 ณ วนัที 31  

มีนาคม 2563 

 ณ วนัที 31  

ธนัวาคม 2562 
 

ณ วนัที 31  

มีนาคม 2563 

 ณ วนัที 31  

ธนัวาคม 2562 

  (ลา้น)  (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา  7.490  10.35  40.71  30.41 

ยโูร  0.410  0.06  36.31  34.08 

ปอนด ์  0.003  -  31.09  - 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน  หนีสินทางการเงิน    อตัราแลกเปลียนเฉลีย 

 
 ณ วนัที 31  

มีนาคม 2563 

 ณ วนัที 31  

ธนัวาคม 2562 
 

ณ วนัที 31  

มีนาคม 2563 

 ณ วนัที 31  

ธนัวาคม 2562 

  (ลา้น)  (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา  8.64  10.01  30.92  30.41 
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 ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธันวาคม 2562  กลุ่มบริษทัมีสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้คงเหลือ ดงันี  
งบการเงินรวม 

สกุลเงิน 

 

จาํนวนทีซือ 

 อตัราแลกเปลียนตามสญัญา 

ของจาํนวนทีซือ 

 วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

  (ลา้น)  (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)     

เหรียญสหรัฐอเมริกา 5.31  9.40  30.09 - 32.86  30.11 - 30.79  เมษายน - กนัยายน 2563  มกราคม - กรกฎาคม 2563 

ยโูร 0.18  0.03  35.53 - 36.15  33.72  เมษายน 2563  มกราคม 2563 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน 

 

จาํนวนทีซือ 

 อตัราแลกเปลียนตามสญัญา 

ของจาํนวนทีซือ 

 วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

  (ลา้น)  (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)     

เหรียญสหรัฐอเมริกา 4.54  9.02  30.90 - 32.68  30.16 - 30.79  มิถุนายน - กนัยายน 2563  มกราคม 2563 - มิถุนายน 2563 

 

28.2 การวดัมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

บริษทัย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมี

สภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ บริษทัย่อยจะใช้วิธีราคา

ทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินดงักล่าวแทน 

 

 ลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 

 ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช้ กิจการจะตอ้งพยายามใช้ขอ้มูลทีสามารถสังเกต

ได ้ ทีเกียวข้องกับสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนันให้มากทีสุด มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที 13 เรือง มูลค่ายุติธรรม กาํหนดลาํดบัชันของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภท

ของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี 

ระดบั 1  - ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสินอย่างเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2  - ใชข้อ้มูลอืนทีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

  ทางออ้ม 

ระดบั 3  - ใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณขึน 
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ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า

ยตุิธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ดงันี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพย์ทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

เงินลงทุนในตราสารทุน - ในความตอ้งการ 

 ของตลาด (หมายเหตุ 14) 74,551 

 

- 

 

- 

 

74,551 

เงินลงทุนในตราสารทุน - ไม่อยูใ่นความ

 ตอ้งการของตลาด (หมายเหตุ 14) - 

 

6,762 

 

- 

 

6,762 

สินทรัพย์ทีวดัมูลค่ายุติธรรม        

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทนุ -  18,401  -  18,401 

หนสิีนทีวดัมูลค่ายุติธรรม  

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  194,152  -  194,152 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพย์ทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม        

เงินลงทุนทวัไป -  6,762  -  6,762 

สินทรัพย์ทีวดัมูลค่ายุติธรรม 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทนุ -  18,401  -  18,401 

หนสิีนทีวดัมูลค่ายุติธรรม         

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  164,622  -  164,622 
  

  ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไมม่ีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 
 

29. เงินปันผล 

เมือวนัที 30 มีนาคม 2563 ตามทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 2/2563 ทีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสุทธิประจาํปี 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจาํปีตามที

จะเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.0162 บาท ซึงเป็นอตัราเดิม คิดเป็นจาํนวน

เงินทงัสิน 20.03 ลา้นบาท และกาํหนดจ่ายในเดือนเมษายน 2563 
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30. เหตุการณ์ภายหลงัวันทีงบการเงิน 

เมือวนัที 3 เมษายน 2563 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ของบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั 

(มหาชน) (บริษทัยอ่ย) อนุมตัิโครงการหุ้นทุนซือคืนเพือการบริหารทางการเงินของบริษทั โดยจาํนวนหุ้นทีจะ

ซือคืนเท่ากับ 70 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.96 ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายได้แล้วทังหมด ในราคาทีจะ

เสนอซือคืน 3.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นวงเงินสูงสุดไม่เกิน 210 ล้านบาท โดยบริษัทได้ดาํเนินการซือหุ้นคืน

เสร็จสินครบจาํนวนทีทีประชุมผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมติัแลว้ ตงัแต่วนัที 20-29 เมษายน 2563 

 

31. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเมือวนัที 15 พฤษภาคม 2563 


