
   

 

บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

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

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 

 

 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน)  

 

  ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อ

ของบริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2563 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น

ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 

การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง

กาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการ

สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ

สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่

สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ได้

แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

 

ข้อสรุป 

 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3.3 เน่ืองดว้ยผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 บริษทัไดจ้ดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยเลือกนาํแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรน

ชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี มาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้ห้ขอ้สรุปอย่างมีเง่ือนไข

ต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 

 

 

  (นางสาวธญัพร   ตั้งธโนปจยั) 

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 9169 

 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 

 



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 
(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31

หมายเหตุ มิถุนายน 2563 ธนัวาคม 2562 มิถุนายน 2563 ธนัวาคม 2562

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9 450,117           661,399            221,767            248,845              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  8, 10  649,495           713,698            507,503            549,344              

สินคา้คงเหลือ 11 355,312           404,486            270,268            288,469              

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 12 45,000             -                   45,000              -                     

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 13 18,261             13,158              10,976              8,838                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,518,185        1,792,741        1,055,514         1,095,496           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 14 114,990           129,171            6,762                6,762                  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15 -                   -                   189,554            189,554              

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13,959             13,959              13,959              13,959                

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 249,628           261,955            69,802              77,428                

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 17 97,658             -                   86,460              -                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 2,301               2,818                544                   849                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 18,045             14,948              5,937                5,007                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 10,453             12,892              375                   3,188                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 507,034           435,743            373,393            296,747              

รวมสินทรัพย์ 2,025,219        2,228,484        1,428,907         1,392,243           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์
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บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2563



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31

หมายเหตุ มิถุนายน 2563 ธนัวาคม 2562 มิถุนายน 2563 ธนัวาคม 2562

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20 481,375           530,842            357,960            382,702              

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 8, 21 229,635           289,107            212,560            253,732              

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 30,113             1,921                26,326              842

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 19,150             15,216              11,286              801                     

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 1,576               4,890                642                   2,596

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 761,849           841,976            608,774            640,673              

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 17 59,964             2,015                56,452              1,215                  

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 28,612             30,202              21,275              20,551                

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 88,576             32,217              77,727              21,766                

รวมหนีสิ้น 850,425           874,193            686,501            662,439              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31

หมายเหตุ มิถุนายน 2563 ธนัวาคม 2562 มิถุนายน 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 (ตํ่ากวา่) ทุนอ่ืน

ส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 3,116               3,116                -                    -                     

ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วน

การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย (45,203)            961                   -                    -                     

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 24,235 24,235 24,235              24,235

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 623,090 591,610 321,361            308,761

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (24,242)            (15,495)            -                    -                     

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 977,806 1,001,235 742,406            729,804

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 196,988 353,056 -                    -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,174,794 1,354,291 742,406 729,804

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,025,219 2,228,484 1,428,907 1,392,243

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 27 544,558            680,958            455,821            516,816             
รายไดอ่ื้น

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                   1,753                -                   879                    
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   44,319               
อ่ืนๆ 4,491                4,705                1,171                1,035                 

รวมรายได้ 549,049            687,416            456,992            563,049             
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 448,931            577,835            384,668            465,805             
ค่าใชจ่้ายในการขาย 23,624              23,485              17,290              17,321               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 47,542              52,001              37,871              39,458               
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 8,401                -                   8,702                -                    
รวมค่าใช้จ่าย 528,498            653,321            448,531            522,584             

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 20,551              34,095              8,461                40,465               
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (3,416)              (4,506)              (2,783)              (3,669)               

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 17,135              29,589              5,678                36,796               
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (3,740)              (6,026)              (1,774)              1,475                 

กําไรสําหรับงวด 13,395              23,563              3,904                38,271               
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน 33,677              -                 -                 -                  
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (6,735)              -                 -                 -                  

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 26,942              -                 -                 -                  
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย -                 16,488              -                 -                  
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                 (3,299)              -                 -                  

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                 13,189              -                 -                  
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้อง 26,942              13,189              -                 -                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 40,337              36,752              3,904                38,271               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

- 6 -
บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 10,981              16,545              3,904                38,271               
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,414                7,018                

13,395              23,563              

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 30,271              23,836              3,904                38,271               
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 10,066              12,916              

40,337              36,752              

กําไรต่อหุ้น 25
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (บาทต่อหุน้) 0.009                0.013                0.003                0.031                 
กาํไรต่อหุน้ปรับลด

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (บาทต่อหุน้) 0.009                0.013                0.003                0.031                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

- 7 -

บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2563



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 27 1,339,261         1,414,542         1,068,931         1,079,071          
รายไดอ่ื้น

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 4,415                2,324                3,943                1,199                 
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                 -                 -                 44,319               
อ่ืนๆ 5,313                5,465                2,076                1,527                 

รวมรายได้ 1,348,989         1,422,331         1,074,950         1,126,116          
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,109,770         1,201,700         906,790            970,089             
ค่าใชจ่้ายในการขาย 52,590              48,595              38,703              35,840               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 98,014              97,568              77,484              75,168               
รวมค่าใช้จ่าย 1,260,374         1,347,863         1,022,977         1,081,097          

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 88,615              74,468              51,973              45,019               
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (7,197)              (7,521)              (5,903)              (5,608)               

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 81,418              66,947              46,070              39,411               
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (18,193)            (13,950)            (10,998)            588                    

กําไรสําหรับงวด 63,225              52,997              35,072              39,999               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน 14 (12,164)            -                 -                 -                  
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 22 2,519                -                 -                 -                  

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 1,929                -                 -                 -                  
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (7,716)              -                 -                 -                  
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 14 -                 18,006              -                 -                  
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                 (3,602)              -                 -                  

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                 14,404              -                 -                  
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้อง (7,716)              14,404              -                 -                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 55,509              67,401              35,072              39,999               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

- 8 -
บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 52,808              34,057              35,072              39,999               
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 10,417              18,940              

63,225              52,997              
การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 51,694              42,020              35,072              39,999               
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3,815                25,381              

55,509              67,401              
กําไรต่อหุ้น 25
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (บาทต่อหุน้) 0.043                0.028                0.028                0.032                 
กาํไรต่อหุน้ปรับลด

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (บาทต่อหุน้) 0.043                0.027                0.029                0.032                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 9 -



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ผลกาํไร (ขาดทุน) ของ

ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุน สินทรัพยท์างการเงิน ส่วนของผูม้ีส่วนได้

ทุนเรือนหุน้ จดัโครงสร้าง จากการเปลี่ยนแปลง จดัสรรเป็น ที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า รวมองคป์ระกอบ เสียที่ไม่มี

ที่ออกและ ส่วนเกิน การดาํเนินธุรกิจภายใต้ สัดส่วนการถือหุน้ใน ทุนสาํรอง ยตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุน อื่นของส่วน รวมส่วนของ อาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั บริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบ็ดเสร็จอื่น ของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้ของบริษทั ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

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

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

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

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

เงินปันผลจ่าย 26

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

เงินปันผลจ่ายใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมของบริษทัยอ่ย -                  -                    -                              -                                -                    -                    -                                        -                        -                         (35,843)                    (35,843)                   

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุนอื่น

- 10 -
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทั



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ผลกาํไร (ขาดทุน) ของ

ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุน สินทรัพยท์างการเงิน ส่วนของผูม้ีส่วนได้

ทุนเรือนหุ้น จดัโครงสร้าง จากการเปลี่ยนแปลง จดัสรรเป็น ที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า รวมองคป์ระกอบ เสียที่ไม่มี

ที่ออกและ ส่วนเกิน การดาํเนินธุรกิจภายใต้ สดัส่วนการถือหุ้นใน ทุนสาํรอง ยตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุน อื่นของส่วน รวมส่วนของ อาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั การควบคุมเดียวกนั บริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอื่น ของผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้นของบริษทั ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น

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

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชีเนื่องจากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฎิบตัิ 6 -                    -                      -                                -                                   -                      (2,448)                 -                                           -                           (2,448)                       -                             (2,448)                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 -                    -                      -                                -                                   -                      52,808                -                                           -                           52,808                      10,417                       63,225                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                    -                      -                                -                                   -                      1,114                  (2,228)                                      (2,228)                     (1,114)                       (6,602)                        (7,716)                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                    -                      -                                -                                   -                      53,922                (2,228)                                      (2,228)                     51,694                      3,815                         55,509                      

ผลกระทบจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                    -                      -                                -                                   -                      102                      -                                           -                           102                           50                               152                           

เงินปันผลจ่าย

เงินสดปันผล 26 -                    -                      -                                -                                   -                      (20,024)               -                                           -                           (20,024)                    -                             (20,024)                     

ออกหุ้นสามญัเพิ่มจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1                        1                          -                                -                                   -                      -                      -                                           -                           2                               -                             2                                

ซื้อหุ้นทุนซื้อคืนของบริษทัยอ่ย 15 -                    -                      -                                (46,164)                            -                      -                      (6,519)                                      (6,519)                     (52,683)                    (159,897)                    (212,580)                   

ขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินที่วดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                    -                      -                                -                                   -                      (72)                      -                                           -                           (72)                            (36)                             (108)                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 309,071            87,739                3,116                             (45,203)                            24,235                623,090              (24,242)                                    (24,242)                   977,806                    196,988                     1,174,794                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

- 11 -
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

งบการเงินรวม

ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุนอื่น



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

จดัสรรเป็น

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 309,070                              87,738                            21,735                                275,372                          693,915                                  
กาํไรสาํหรับงวด -                                     -                                 -                                      39,999                            39,999                                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                     -                                 -                                      -                                 -                                          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                     -                                 -                                      39,999                            39,999                                    
เงินปันผลจ่าย

เงินสดปันผล 26 -                                     -                                 -                                      (12,360)                          (12,360)                                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 309,070                              87,738                            21,735                                303,011                          721,554                                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ตามที่รายงานไวเ้ดิม 309,070                              87,738                            24,235                                308,761                          729,804                                  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชีเนื่องจากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฎิบตัิ -                                     -                                 -                                      (2,448)                            (2,448)                                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง 309,070                              87,738                            24,235                                306,313                          727,356                                  
กาํไรสาํหรับงวด -                                     -                                 -                                      35,072                            35,072                                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                     -                                 -                                      -                                 -                                          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                     -                                 -                                      35,072                            35,072                                    
เงินปันผลจ่าย

เงินสดปันผล 26 -                                     -                                 -                                      (20,024)                          (20,024)                                   
ออกหุน้สามญัเพิ่มจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 24 1                                         1                                     -                                      -                                 2                                             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 309,071                              87,739                            24,235                                321,361                          742,406                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม
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บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 81,418             66,947             46,070             39,411             
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 22,174             9,982               15,430             5,350               
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 177                  612                  (422)                 612                  
การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 3,768               (5,554)              3,613               (5,290)              
ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์ (267)                 152                  (234)                 152                  
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 929                  5,931               724                  3,476               
รายไดเ้งินปันผล -                   -                   -                   (44,319)            
ดอกเบ้ียรับ (1,684)              (2,247)              (214)                 (404)                 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 7,214               7,520               5,903               5,608               
ขาดทุน (กาํไร) จากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (3,044)              109                  (3,055)              -                   

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 49                    (470)                 115                  70                    
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินดาํเนินงาน 110,734           82,982             67,930             4,666               

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิม่ข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 64,026             106,902           42,263             87,305             
สินคา้คงเหลือ 45,406             60,576             14,588             26,946             
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น (5,105)              1,207               (2,138)              (777)                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น (390)                 (7,144)              (15)                   623                  

หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (59,439)            (27,450)            (41,273)            (6,856)              
หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น (2,827)              1,513               (1,586)              1,112               

เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 152,405           218,586           79,769             113,019           
จ่ายดอกเบ้ีย -                   (8,027)              -                   (6,116)              
จ่ายภาษีเงินได้ (14,676)            (12,550)            (831)                 (33)                   

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 137,729           198,009           78,938             106,870           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

- 13-
บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดลงทุนในเงินฝากประจาํ (45,000)            -                   (45,000)            -                   

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,582)              (8,963)              (195)                 (8,632)              

เงินสดรับจากการจาํหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์ 274                  1,528               234                  1,524               

ดอกเบ้ียรับ 1,685               2,247               214                  404                  

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   44,319             

เงินสดจ่ายจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน 1,785               -                   -                   -                   

เงินสดรับจากการซ้ือเงินลงทุนในตราสารทุน -                   (50,579)            -                   -                   

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (44,838)            (55,767)            (44,747)            37,615             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิม่ข้ึน (49,468)            (114,856)          (24,755)            (58,607)            

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (14,436)            (752)                 (10,215)            (431)                 

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั (20,023)            (12,360)            (20,023)            (12,360)            

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทั -                   (35,843)            -                   -                   

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนและการใชสิ้ทธิ

ในใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 1                      -                   -                   -                   

จ่ายดอกเบ้ีย (7,667)              -                   (6,276)              -                   

เงินสดจ่ายซ้ือหุน้ทุนซ้ือคืน (212,580)          (1,069)              -                   -                   

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (304,173)          (164,880)          (61,269)            (71,398)            

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ (211,282)          (22,638)            (27,078)            73,087             

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

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 450,117           549,094           221,767           221,164           

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

การไดม้าซ่ึงสิทธิการใชสิ้นทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่า 100,284           -                   90,936             -                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ



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

วนัที ่30 มิถุนำยน 2563 
 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
 (ก) ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำยของบริษทั 
   บริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมี

ภูมิล ำเนำในประเทศไทย โดยมีท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัอยู่ท่ี 728 อำคำรยูเน่ียนเฮำ้ส์ ถนน
บรมรำชชนนี แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลดั กรุงเทพมหำนคร 

 (ข) ลกัษณะกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมหลกั 
 บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรน ำเขำ้และจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์
 

2. กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้ง

ข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ส่งผลท ำให้เกิดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรม
โดยรวม สถำนกำรณ์ดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั กำรรับรู้และกำรวดัมูลค่ำของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน อยำ่งไรกต็ำม ฝ่ำยบริหำรจะติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 
และท ำกำรประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจ
เกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 

 
3. หลกัเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

3.1 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำล 
 งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงกำล และตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้ ำหนดเพื่อเป็นกำรให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ีน ำเสนอคร้ังล่ำสุด 
โดยเนน้กำรให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่
กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำง
อ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย  
งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 

 
 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 16 - 
 

3.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล 

จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562  

 
3.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

 ในระหวำ่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำ
บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำร
ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงบญัชี
กบัผูใ้ชม้ำตรฐำน ยกเวน้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง
หลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย มำตรฐำนและกำร
ตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภท

และกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำก
ประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร 
(Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวธีิกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน และหลักกำรเก่ียวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียง 
รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำใหม้ำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนว
ปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำ

เช่ำ และกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร 
กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

 กำรบญัชีส ำหรับผูใ้หเ้ช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 
17 ผูใ้ห้เช่ำยงัคงต้องจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้
หลกักำรเช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั โดยรับรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับดังกล่ำวมำปฏิบัติใช้ในคร้ังแรก และไม่ปรับยอ้นหลังงบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชีจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินใหม่มำถือปฏิบติั ไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 6 

 
แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพ่ือ
รองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำว
ส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบติั
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบั และเพื่อใหเ้กิดควำมชดัเจนในวิธีปฏิบติัทำงบญัชีใน
ช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 
และมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยใน
ช่วงเวลำระหวำ่งวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้ำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีดงัต่อไปน้ี 
- เลือกท่ีจะไม่น ำขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 ท่ีอำจจะกระทบต่อกำรพยำกรณ์

ทำงกำรเงิน ในอนำคตใชป้ระกอบเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง กิจกำรยงัปฏิบติั
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
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4. นโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั 
งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยนโยบำยบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงิน

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ยกเวน้กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีท่ีกล่ำวต่อไปน้ี 
4.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินน้ีให้ข้อก ำหนดเก่ียวกับนิยำม
สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินตลอดจนกำรรับรู้ กำรวดัมูลค่ำ กำรด้อยค่ำและกำรตดั
รำยกำร รวมถึงหลกักำรบญัชีของอนุพนัธ์และกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง โดยผลกระทบจำกกำรถือ
ปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มีดงัน้ี  

(1) กำรจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำ 
   สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ

ขำดทุน หรือผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
   หน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  
   ตรำสำรอนุพนัธ์จดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ

ขำดทุน  
 
(2) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

   กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดั
มูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรด้อยค่ำด้ำน
เครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษัทพิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงในควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินเป็นระดบั และก ำหนดวิธีกำรวดัค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตและกำร
ค ำนวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่ำงกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้
ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชว้ิธีกำรอยำ่งง่ำยใน
กำรพิจำรณำค่ำเผือ่ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำย ุ

 
4.2 สัญญำเช่ำ 

ณ วนัเร่ิมตน้สัญญำ กลุ่มบริษทัจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ
หรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ถำ้สัญญำนั้นเป็นกำรให้สิทธิในกำร
ควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
 
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - ผู้เช่ำ 

 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชรั้บรู้ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลงัหักค่ำ
เส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำใหม่ (ถำ้มี) รำคำทุนดงักล่ำวประกอบดว้ย จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำ
เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงท่ีเกิดข้ึน และกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำใดๆท่ีจ่ำยช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำ
เร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญำเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตำมสญัญำเช่ำท่ีไดรั้บ 
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 รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชร้วมถึงประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนส ำหรับผูเ้ช่ำในกำร
ร้ือและขนยำ้ยสินทรัพยอ์ำ้งอิง กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือกำรบูรณะสินทรัพย์
อำ้งอิงใหอ้ยูใ่นสภำพตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสญัญำเช่ำ 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำม
อำยขุองสญัญำเช่ำ หรืออำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ต่ละประเภท  

 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำรับรู้ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี
สัญญำเช่ำเร่ิมมีผลโดยคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วน
เพิ่ม หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำจะเพิ่มข้ึนโดยสะทอ้น
ดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงโดยสะทอ้นกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยช ำระแลว้ 
นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงหรือ
ประเมินสญัญำเช่ำใหม่ 

 
สัญญำเช่ำระยะส้ันและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพย์อ้ำงองิมีมูลค่ำต ่ำ 

ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีมีอำยสุัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือนอ้ยกวำ่นบัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำมีผล และไม่
มีสิทธิกำรเลือกซ้ือ และสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ
ดงักล่ำวจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 

 
5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคญั 

กำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำที่มีสิทธิกำรเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือยกเลกิสัญญำเช่ำ  
กลุ่มบริษทัก ำหนดอำยสุญัญำเช่ำตำมระยะเวลำท่ีบอกเลิกไม่ไดข้องสญัญำเช่ำ โดยรวมระยะเวลำตำมสิทธิ

เลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น และระยะเวลำตำม
สิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินวำ่กลุ่มบริษทัมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก
ในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ โดยพิจำรณำข้อเท็จจริงและ
สภำพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท ำใหเ้กิดส่ิงจูงใจในทำงเศรษฐกิจส ำหรับกลุ่มบริษทัในกำรใชสิ้ทธิเลือกนั้น 
ภำยหลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำมีผล กลุ่มบริษทัจะประเมินอำยสุัญญำเช่ำใหม่หำกมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีมี
นยัส ำคญัซ่ึงอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมและส่งผลต่อควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 
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6. ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบตั ิ
ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 3.3 กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัในระหว่ำงปี
ปัจจุบนั โดยกิจกำรไดเ้ลือกปรับผลกระทบสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำว และไม่ปรับ
ยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

จำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวขำ้งตน้มำ
ถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี   
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือ     
ทำงกำรเงิน 

 มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน

ฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี 1 
มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        
   ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 261,955  -  (9,811)  252,144 
 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -  -  109,005  109,005 
 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 14,948  611  -  15,559 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 12,892  -  (2,828)  10,064 
หน้ีสินหมุนเวียน        
 ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีถึง 
    ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  1,921  -  21,660  23,581 
      หน้ีสินทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน -  3,059  -  3,059 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน        
 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 2,015  -  74,706  76,721 
ส่วนของผูถื้อหุ้น        
 ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 591,610  (2,448)  -  589,162 
  ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 1,001,235   (2,448)  -  998,787 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือ     
ทำงกำรเงิน 

 มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน

ฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี 1 
มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        
   ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 77,428  -  (3,523)  73,905 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -  -  97,288  97,288 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 5,007  611  -  5,618 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,188  -  (2,828)  360 

หน้ีสินหมุนเวียน        
 ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีถึง 
    ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  842  -  19,716  20,558 
 หน้ีสินทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน  -  3,059  -  3,059 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน        
 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 1,215  -  71,220  72,435 
ส่วนของผูถื้อหุ้น        
 ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 308,761  (2,448)  -  306,313 
  ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 729,804  (2,448)  -  727,356 

 
6.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

   ผลกระทบท่ีมีต่อก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 
งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 591,610  308,761 
กำรปรับปรุงก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรรจำกกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม
 ของสญัญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
 ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

 
 

(2,448) 

  
 

(2,448) 
ก ำไรสะสม - ยงัไม่จดัสรร ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  589,162  306,313 
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ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดล
ธุรกิจท่ีใชจ้ดักำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน และจดัประเภทและวดัมูลค่ำรำยกำรสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ยกเวน้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยติุธรรม ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำยติุธรรม 

- สัญญำอนุพนัธ ์
ผำ่นก ำไรขำดทุน 

 มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

 รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 

 รวม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  661,399  661,399 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  713,698  713,698 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  129,171  -  129,171 

 -  129,171  1,375,097  1,504,268 

        
หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563        

เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน -  -  530,842  530,842 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน -  -  289,107  289,107 
หน้ีสินทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 3,097  -  -  3,097 
 3,097  -  819,949  823,046 

 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่ำยติุธรรม 

- สัญญำอนุพนัธ ์
ผำ่นก ำไรขำดทุน 

 มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

 รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 

 รวม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  248,845  248,845 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  549,344  549,344 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  6,762  -  6,762 

 -  6,762  798,189  804,951 

หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563        
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน -  -  382,702  382,702 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน -  -  253,732  253,732 
หน้ีสินทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 3,059  -  -  3,059 
 3,059  -  636,434  639,493 
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6.2 สญัญำเช่ำ 
 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำม

สญัญำเช่ำส ำหรับสญัญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระ
ตำมสัญญำเช่ำท่ีเหลืออยู่โดยคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และ
ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำดว้ยมูลค่ำตำมบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 

   (หน่วย: พนับำท) 

 
งบกำรเงินรวม 

 
งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเปิดเผย  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 68,890  62,888 

หกั สัญญำเช่ำระยะสั้นท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเสน้ตรง (2,400)  (2,400) 
หกั   สญัญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 
 ท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรง (216)  (30) 
บวก สิทธิท่ีจะซ้ือหรือขยำยระยะเวลำท่ีค่อนขำ้งแน่ 
 ท่ีจะมีกำรใชสิ้ทธิ 67,712  67,101 
หกั  สัญญำพิจำรณำเป็นสัญญำบริกำร (28,706)  (27,964) 
 105,280  99,595 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (8,914)  (8,659) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มข้ึนจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 

ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั  96,366  90,936 
หน้ีสินสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 3,936  2,057 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 100,302  92,993 

    
ประกอบดว้ย    

หน้ีสินสญัญำเช่ำหมุนเวียน 23,581  20,558 
หน้ีสินสญัญำเช่ำไม่หมุนเวียน 76,721  72,435 

 100,302  92,993 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 24 - 
 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้บ่งตำมประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 
งบกำรเงินรวม  

 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563    
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 99,194  93,765 
ยำนพำหนะ 9,811  3,523 
      รวมสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 109,005  97,288 

 
7. สินทรัพย์และหนีสิ้นทำงกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจท่ีใช้
จดักำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน โดยจดัประเภทรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 6 และจดัประเภทรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำยติุธรรม 

- สัญญำอนุพนัธ ์
ผำ่นก ำไรขำดทุน 

 มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

 รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 

 รวม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  450,117  450,117 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  649,495  649,495 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น -  -  45,000  45,000 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น -  114,990  -  114,990 

 -  114,990  1,144,612  1,259,602 
        
หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563        

เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน -  -  481,375  481,375 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน -  -  229,635  229,635 
หน้ีสินทำงกำรเงินหมุนเวยีนอื่น 14  -  -  14 
 14  -  711,010  711,024 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่ำยติุธรรม 

- สัญญำอนุพนัธ ์
ผำ่นก ำไรขำดทุน 

 มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

 รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 

 รวม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  221,767  221,767 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  507,503  507,503 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน -  -  45,000  45,000 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น -  6,762  -  6,762 

 -  6,762  774,270  781,032 
หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563        

เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน -  -  357,960  357,960 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน -  -  212,560  212,560 
หน้ีสินทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 4  -  -  4 
 4  -  570,520  570,524 

 
8. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  

ในระหว่ำงงวด กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจ
ดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทั บริษทัย่อยและบุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

         (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน   
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2563  2562  2563  2562   
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย  
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้) 

         

ขำยสินคำ้ -  -  12,766  10,612  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
รำยไดอ้ื่น -  -  350  382  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
รำยไดเ้งินปันผล -  -  -  44,319  อตัรำท่ีประกำศจ่ำย 
ซ้ือสินคำ้ -  -  19,652  17,905  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั          
ค่ำเช่ำจ่ำย 674  705  674  674  รำคำตำมสัญญำ 

(ซ่ึงเทียบเคียงกบัรำคำตลำด) 
ค่ำสำธำรณูปโภค 51  54  51  47  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั 
 โดยมีกรรมกำรเป็นผู้ถือหุ้น 

         

ขำยสินคำ้ -  20,451  -  -  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
(ซ่ึงเทียบเคียงกบัรำคำตลำด) 

ซ้ือสินคำ้ -  10  -  -  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
(ซ่ึงเทียบเคียงกบัรำคำตลำด) 
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         (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน   
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2563  2562  2563  2562   

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย  
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้) 

         

ขำยสินคำ้ -  -  25,174  22,945  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
รำยไดอ้ื่น -  -  714  784  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
รำยไดเ้งินปันผล -  -  -  44,319  อตัรำท่ีประกำศจ่ำย 
ซ้ือสินคำ้ -  -  37,334  35,996  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั          
ค่ำเช่ำจ่ำย 1,348  1,409  1,348  1,348  รำคำตำมสัญญำ 

(ซ่ึงเทียบเคียงกบัรำคำตลำด) 
ค่ำสำธำรณูปโภค 97  102  97  90  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั 
 โดยมีกรรมกำรเป็นผู้ถือหุ้น 

         

ขำยสินคำ้ 23,573  55,921  -  -  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
(ซ่ึงเทียบเคียงกบัรำคำตลำด) 

ซ้ือสินคำ้ -  25  -  -  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
(ซ่ึงเทียบเคียงกบัรำคำตลำด) 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทั และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562  
ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 10)       
บริษทัยอ่ย        
บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน)  -  -  926  3,296 
บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จ ำกดั -  -  17,594  9,682 

บริษทัท่ีมีกรรมกำรเป็นผูถื้อหุน้        
บริษทั เคมิเคิล บำลำนซ์ จ ำกดั  -  830  -  - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  830  18,520  12,978 
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 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562  
ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
        

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 21)        
บริษทัยอ่ย        
บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน)  -  -  -  17 
บริษทั ลำวิช แลบบอรำทอรี จ ำกดั (มหำชน)  -  -  -  120 
บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จ ำกดั -  -  7,113  4,531 

        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั เฟิสทท์รำโก ้จ ำกดั 17  12  17  11 

บริษทัท่ีมีกรรมกำรเป็นผูถื้อหุน้        
บริษทั ไฟวลู์ป  จ ำกดั 411  464  411  464 

กรรมกำร 280   974  -  - 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 708  1,450  7,541  5,143 

 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่ผูบ้ริหำรของบริษทั ประกอบดว้ยค่ำตอบแทนท่ีเป็น
ตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหำร
ของบริษทัหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

ในระหวำ่งงวดงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำย
ผลประโยชน์พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท)  
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,884  7,361  2,964  3,849 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 161  2,762  57  1,190 
   รวม 6,045  10,123  3,021  5,039 
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 (หน่วย: พนับำท)  
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 12,318  14,770  5,933  7,788 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 321  2,983  114  1,233 
   รวม 12,639  17,753  6,047  9,021 

 
9. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562  
ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
เงินสด 423  473  220  220 
เงินฝำกธนำคำร 449,694  660,926  221,547  248,625 

รวม 450,117  661,399  221,767  248,845 

          
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 เงินฝำกออมทรัพย ์มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.10  ถึง 0.75 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31ธนัวำคม 

2562: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.75 ต่อปี) 
 

10. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562  
ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 8)        
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ -  -  18,419  12,650 
คำ้งช ำระ        
ไม่เกิน 3 เดือน -  830  -  210 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  830  18,419  12,860 
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   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562  
ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน        
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 450,878  560,271  374,677  431,713 
คำ้งช ำระ        
ไม่เกิน 3 เดือน 186,735  151,430  113,914  103,880 
3 - 6 เดือน 12,368  394  280  - 
6 - 12 เดือน -  998  -  998 
มำกกวำ่ 12 เดือน 1,360  1,550  778  969 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 651,341  714,643  489,649  537,560 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 651,341  715,473  508,068  550,420 
หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,958)  (1,782)  (778)  (1,201) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 649,383  713,691  507,290  549,219 
ลูกหนีอ่ื้น        
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 8) -  -  101  118 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 112  7  112  7 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 112  7  213  125 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 649,495  713,698  507,503  549,344 

   
11. สินค้ำคงเหลือ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
รำคำทุน  รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็น

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
 สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 
ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

วตัถุดิบ 2,610  2,078  -  -  2,610  2,078 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 328,075  341,667  (8,280)  (4,511)  319,795  337,156 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 29,093  61,597  -  -  29,093  61,597 
ภำชนะบรรจุและหีบห่อ 3,731  3,606  -  -  3,731  3,606 
งำนระหวำ่งท ำ 64  30  -  -  64  30 
วสัดุส้ินเปลือง 19  19  -  -  19  19 
 รวม 363,592  408,997  (8,280)  (4,511)  355,312  404,486 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 รำคำทุน  รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็น

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
 สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 
ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 252,212  243,569  (5,610)  (1,997)  246,602  241,572 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 23,176  46,453  -  -  23,176  46,453 
ภำชนะบรรจุและหีบห่อ 490  444  -  -  490  444 
 รวม 275,878  290,466  (5,610)  (1,997)  270,268  288,469 

 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 กลุ่มบริษทับันทึกรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินค้ำ

คงเหลือเป็นจ ำนวน 3.77 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำร: 3.61 ลำ้นบำท) โดยน ำไปเพิม่จำกมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือท่ี
รับรู้เป็นตน้ทุนขำยในระหวำ่งงวด (ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 : กลุ่มบริษทับนัทึกกำร
กลบัรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ เป็นจ ำนวน 5.55 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำร: 5.29 ลำ้นบำท) โดยกำร
น ำไปหกัจำกมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นตน้ทุนขำยในระหวำ่งงวด 

 
12. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษทัมีสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน เป็นเงินฝำกประจ ำท่ีมีอำย ุ1 ปี 
จ ำนวน 45 ลำ้นบำท 

 
13. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 10,825  5,005  5,657  3,674 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 1,867  4,811  1,851  2,269 
ภำษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 3,659  2,425  2,740  2,303 
อ่ืนๆ 1,910  917  728  592 
 รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  18,261  13,158  10,976  8,838 
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14. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีน 
ณ วนัท่ี  30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี  31 ธันวำคม 2562 บริษัทย่อยมี สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่

หมุนเวียนเป็นเงินลงทุนในตรำสำรทุน ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม 
     ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน     

ประเภท  รำคำทุน  จำกกำรวดัมลูค่ำยติุธรรม  มูลค่ำตำมบญัชี 
  ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

เงินลงทุนในตรำสำรทุน - ในควำมตอ้งกำร 
 ของตลำด 

  
155,424 

  
157,441 

  
(47,196) 

  
(35,032) 

  
108,228 

  
122,409 

เงินลงทุนในตรำสำรทุน - ไมอ่ยูใ่นควำมตอ้งกำร 
 ของตลำด 

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

รวม  163,474  165,491  (48,484)  (36,320)  114,990  129,171 

 
  (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน     

ประเภท  รำคำทุน  จำกกำรวดัมลูค่ำยติุธรรม  มูลค่ำตำมบญัชี 
  ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

เงินลงทุนในตรำสำรทุน - ไมอ่ยูใ่นควำมตอ้งกำร 
 ของตลำด 

 
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 

 
เงินลงทุนในตรำสำรทุน - ในควำมตอ้งกำรของตลำด 

เงินลงทุนในตรำสำรทุน - ในควำมตอ้งกำรของตลำด วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมในระดบัชั้นท่ี 1 ซ่ึงเป็น
กำรใช้ข้อมูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่ำงเดียวกันในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง (ดูหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 29.2) มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุน ดงักล่ำวค ำนวณโดยใชร้ำคำ
เสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของปีจำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ในระหว่ำงงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 เงินลงทุนในตรำสำรทุนมีกำร
เปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม - สุทธิ 122,409  82,925 
ซ้ือระหวำ่งงวด - รำคำทุน -  50,579 
ขำยระหวำ่งงวด - รำคำทุน (2,017)  - 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย ์    
   ทำงกำรเงินในระหวำ่งงวด (12,164)  18,006 
รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน - สุทธิ 108,228  151,510 

 
ในระหว่ำงงวดปัจจุบนั บริษทัไดจ้ ำหน่ำยเงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงมีมูลค่ำยติุธรรมรวมเป็นจ ำนวนเงิน 

2.02 ลำ้นบำท โดยบริษทัไดบ้นัทึกรับรู้ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนดงักล่ำวจ ำนวนเงิน 0.23 ลำ้นบำท ซ่ึงได้
เคยรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และโอนออกมำไวใ้นบญัชี “ก ำไรสะสม- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร” ตำมท่ีแสดงไว้
ในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
เงินลงทุนในตรำสำรทุน - ท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด 

เงินลงทุนในตรำสำรทุน - ท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด ของบริษทั ไฟวลู์ป จ ำกดั จ ำนวน 46,914 หุ้น 
คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่ำว โดยด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรจดัท ำ
ซอฟแวร์ส ำเร็จรูปและธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ซ่ึงวดัมูลค่ำด่วยมูลค่ำยติุธรรมในล ำดบัชั้นท่ี 3 (ดูหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 29.2) 

 
15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั 
รำคำทนุ  ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน  มูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธี 

รำคำทุน - สุทธิ 

 
ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
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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15.1  หุน้ทุนซ้ือคืนและก ำไรสะสมจดัสรรส ำหรับหุน้ทุนซ้ือคืนของบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) 
โครงกำรหุน้ทุนซ้ือคืนปี 2561  

เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยมีมติอนุมติัโครงกำรซ้ือหุน้คืนเพื่อ
บริหำรกำรเงินส ำหรับสภำพคล่องส่วนเกินจ ำนวนไม่เกิน 12 ลำ้นหุ้น (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท) คิด
เป็นร้อยละ 2.91 ของหุ้นท่ีจ ำหน่ำยทั้งหมด และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ลำ้นบำท โดยจะด ำเนินกำรซ้ือ
หุ้นของบริษทัยอ่ยคืนจำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยในระยะเวลำ 6 เดือน นับตั้งแต่วนัท่ี 18 
กรกฎำคม 2561 ถึง 17 มกรำคม 2562 และมีก ำหนดระยะเวลำจ ำหน่ำยหุ้นซ้ือคืนได้ภำยหลงัจำกครบ
ก ำหนด 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีซ้ือหุน้คืนแลว้เสร็จ 

ในระหว่ำงปี 2561 บริษทัยอ่ยไดซ้ื้อคืนหุ้นสำมญัของบริษทัย่อยเป็นจ ำนวนรวม 11.71 ลำ้นหุ้น 
(มูลค่ำตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท) มูลค่ำรวมของหุน้ทุนซ้ือคืนเป็นจ ำนวนเงิน 53.11 ลำ้นบำท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 
2.84 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ทั้งหมด ภำยหลงัจำกกำรซ้ือคืนหุน้สำมญัดงักล่ำวท ำให้
บริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัในบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2561เพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 53.68 เป็นร้อยละ 55.25 

ในระหวำ่งไตรมำส 1 ปี 2562 บริษทัยอ่ยไดซ้ื้อคืนหุ้นสำมญัของบริษทัยอ่ย เป็นจ ำนวนรวม 0.29 
ลำ้นหุน้ (มูลค่ำตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท) มูลค่ำรวมของหุน้ทุนซ้ือคืนเป็นจ ำนวนเงิน 1.07 ลำ้นบำท ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 0.07 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ทั้งหมด ส่งผลให้บริษทัย่อยมีหุ้นทุนซ้ือคืน
ทั้งหมด เป็นจ ำนวนเงินรวม 12 ลำ้นหุ้น (มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 1 บำท) มูลค่ำรวมของหุ้นทุนซ้ือคืนเป็น
จ ำนวนเงิน 54.18 ลำ้นบำท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 2.91 ของจ ำนวนหุน้ทุนท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ทั้งหมด 
ซ่ึงถือวำ่ครบถว้นและตำมมติอนุมติัโครงกำรซ้ือหุน้คืน ภำยหลงัจำกกำรซ้ือคืนหุน้สำมญัดงักล่ำวเพิ่มข้ึน
ท ำให้บริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัในบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2562 เพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 55.25 เป็นร้อยละ 55.29 

 โครงกำรหุน้ทุนซ้ือคืนปี 2563 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน 2563 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) 

ประจ ำปี 2563 อนุมติัโครงกำรหุน้ทุนซ้ือคืนเพื่อกำรบริหำรทำงกำรเงินของบริษทั โดยจ ำนวนหุน้ท่ีจะซ้ือ
คืนเท่ำกบั 70 ลำ้นหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.96 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด ในรำคำท่ีจะ
เสนอซ้ือคืน 3.00 บำทต่อหุน้ รวมเป็นวงเงินสูงสุดไม่เกิน 210 ลำ้นบำท  

โดยเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภำคม 2563 บริษทัยอ่ยไดซ้ื้อคืนหุน้สำมญัของบริษทัยอ่ยเป็นจ ำนวนรวม 70 
ลำ้นหุน้ ในรำคำหุน้ละ 3 บำท (มูลค่ำท่ีตรำไว ้หุน้ละ 1 บำท) มูลค่ำรวมของหุน้ซ้ือคืนเป็นจ ำนวนเงิน 210 
ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 16.96 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ทั้งหมด เป็นผลใหบ้ริษทัมีหุน้
ทุนซ้ือคืนครบถว้นตำมมติท่ีอนุมติัโครงกำรซ้ือคืนแลว้ 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษทัยอ่ยมีหุ้นทุนซ้ือคืนรวม 82 ลำ้นหุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงิน 266.76 
ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 19.86 ของจ ำนวนหุ้นทุนท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ทั้งหมด ท ำให้บริษทัมี
สัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัในบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) เพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 55.29 เป็น
ร้อยละ 66.99 

ตำมจดหมำยของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ก.ล.ต. ชส. (ว) 
2/2548 ลงวนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2548 เก่ียวกบักำรซ้ือหุ้นคืนว่ำบริษทัมหำชนจ ำกดัจะซ้ือหุ้นคืนไดไ้ม่เกิน
วงเงินก ำไรสะสม และให้บริษทัยอ่ยตอ้งกนัก ำไรสะสมไวเ้ป็นเงินส ำรองเท่ำกบัจ ำนวนเงินท่ีไดจ่้ำยซ้ือ
หุ้นคืนจนกว่ำจะมีกำรจ ำหน่ำยหุ้นซ้ือคืนได้หมด หรือลดทุนท่ีช ำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นทุนซ้ือคืนท่ี
จ ำหน่ำยไม่หมดแลว้แต่กรณี  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษทัย่อยไดจ้ดัสรรก ำไรสะสมเป็นส ำรองส ำหรับหุ้นทุนซ้ือคืนตำม
โครงกำรหุ้นทุนซ้ือคืนปี 2561 และโครงกำรหุ้นทุนซ้ือคืนปี 2563 รวมเป็นจ ำนวน 266.76 ลำ้นบำท ครบ
แลว้ทั้งจ ำนวนท่ีไดรั้บอนุมติัโครงกำรซ้ือหุน้ทุนคืน  

 
16. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 261,955  77,428 
ปรับปรุงเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
 ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (9,811) 

 
(3,523) 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 252,144  73,905 
ซ้ือเพิ่มระหวำ่งงวด - รำคำทุน 3,596  194 
รับโอนจำกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 2,716  - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (8,823)  (4,297) 
จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ีจ ำหน่ำย (5)  - 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2563 249,628  69,802 
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17. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้
 กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 
            (หน่วย:พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

รำคำสุทธิตำมบญัชีตน้งวด -  - 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
     ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 
109,005 

   
97,288 

เพิ่มระหวำ่งงวด 3,919  - 
โอนออกไปท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ (2,716)  - 
ค่ำเส่ือมรำคำ (12,550)  (10,828) 
รำคำสุทธิตำมบญัชีปลำยงวด 97,658  86,460 

 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

     (หน่วย:พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 3,936  2,057 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
     ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 
96,366 

  
90,936 

เพิ่มข้ึน 1,959  - 
เพิ่มข้ึนจำกดอกเบ้ีย 1,774  1,665 
เงินจ่ำยช ำระ (13,958)  (11,880) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 90,077  82,778 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี (30,113)  (26,326) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ-สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี 59,964  56,452 
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  ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัสญัญำเช่ำท่ีรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

            (หน่วย:พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 12,550  10,828 
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 1,774  1,665 
ค่ำเช่ำท่ีเก่ียวกบัสญัญำเช่ำระยะสั้น 1,200  1,200 
ค่ำเช่ำท่ีเก่ียวกบัสญัญำเช่ำซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 11  - 
  รวม 15,535  13,693 

  
18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 
            (หน่วย:พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 2,818  849 
ซ้ือเพิ่มระหวำ่งงวด - รำคำทุน -  - 
ตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด (517)  (305) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2563 2,301  544 

 
19. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะหกักลบกนัก็ต่อเม่ือสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินได้
ดงักล่ำวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีเดียวกนั ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว
ตำมวิธีหน้ีสินโดยบริษทัใชอ้ตัรำภำษีร้อยละ 20  
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2562 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 18,045  14,948  5,937  5,007 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี -  -  -  - 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี-สุทธิ 18,045  14,948  5,937  5,007 

 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 ท่ี

ไดแ้สดงในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จประกอบดว้ยรำยกำรต่อไปน้ี 
   (หน่วย:พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  
 ยอดตำมบญัชี  ผลกระทบจำกกำร  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งงวด  ยอดตำมบญัชี 

 
ณ วนัท่ี 1  

มกรำคม 2563 
 น ำมำตรฐำนกำร 
รำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 มำถือปฎิบติั 

 ในงบก ำไร
ขำดทุน 
เบด็เสร็จ 

 ในงบก ำไร
ขำดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :           
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 274  -  35  -  309 
ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 855  -  754  -  1,609 
ก ำไรจำกกำรขำยสินคำ้คงเหลือใหบ้ริษทัยอ่ย 160  -  80  -  240 
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพยใ์หบ้ริษทัยอ่ย 89  -  (77)  -  12 
ผลต่ำงจำกกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับอำคำร 266  -  39  -  305 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 6,040  -  186  (504)  5,722 
ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย ์
 ทำงกำรเงิน 

7,264 
 

-  -  2,433  9,697 

ผลต่ำงค่ำเส่ือมรำคำกบัค่ำใชจ่้ำยตำมสัญญำเช่ำ -  -  149  -  149 
    (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมจำก 
 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
- 

  
611 

 
 

(609) 
 

 
- 

 
 

2 
     รวม 14,948  611  557  1,929  18,045 

          
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี : -  -  -  -  - 

     รวม -  -  -  -  - 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี-สุทธิ 14,948  611  557  1,929  18,045 
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   (หน่วย:พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 ยอดตำมบญัชี  ผลกระทบจำกกำร  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งงวด  ยอดตำมบญัชี 

 
ณ วนัท่ี 1  

มกรำคม 2563 
 น ำมำตรฐำนกำร 
รำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 มำถือปฎิบติั 

 ในงบก ำไร
ขำดทุน 
เบด็เสร็จ 

 ในงบก ำไร
ขำดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :           
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 240  -  (85)  -  155 
ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 399  -  723  -  1,122 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 4,110  -  145  -  4,255 
ขำดทุนจำกกำรวดัมูลคำ่ยติุธรรมของสินทรัพย ์
 ทำงกำรเงิน 258  -  -  -  258 

ผลต่ำงค่ำเส่ือมรำคำกบัค่ำใชจ่้ำยตำมสัญญำเช่ำ -  -  146  -  146 
    (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมจำก
 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
- 

  
611   

(610)  
 

-   
1 

     รวม 5,007  611  319  -  5,937 
          
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี : -  -  -  -  - 
      รวม -  -  -  -  - 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี-สุทธิ 5,007  611  319  -  5,937 
 

20. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
     (หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30

มิถุนำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 1.97 - 4.28  1.97 - 4.28  431,375  430,842  307,960  282,702 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 2.10  2.10  50,000  100,000  50,000  100,000 
 รวม     481,375  530,842  357,960  382,702 

 
21. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 
ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 8) 

 
708 

 
1,450 

 
 

7,541 
 

5,143 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 201,969  258,964  184,417  234,557 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  17,620  14,525  16,687  12,561 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย  9,338  14,168  3,915  1,471 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 229,635  289,107  212,560  253,732 
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22. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 
รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 30,202  20,551 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 929  724 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (2,519)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 28,612  21,275 

 
23. ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่ำงกำลค ำนวณข้ึนจำกก ำไรก่อนภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดคูณดว้ยอตัรำภำษีเฉล่ีย
ทั้งปีท่ีประมำณไว ้

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:        
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด 5,775  7,744  3,750  - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:         
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
 ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 

 
(2,035) 

 
(1,718) 

 
 

(1,976) 
 

(1,475) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน  
 เบ็ดเสร็จ 

 
3,740 

 
6,026 

 
 

1,774 
 

(1,475) 
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จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวดสำม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท)  
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ภำษเีงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งจำกกำรวดั
มูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุน 6,735  3,299  -  - 

รวม 6,735  3,299  -  - 
 
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:        
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด 18,750  14,779  11,317  - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:         
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
 ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 

 
(557)  (829)   

(319)  (588) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน  
 เบ็ดเสร็จ 

 
18,193  13,950   

10,998  (588) 
 
จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวดหก

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท)  
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งจำกกำรวดั
มูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุน (2,433)  3,602   

-  - 
   ก ำไรจำกกำรประมำณกำรนกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั 504  -  -  - 

รวม (1,929)  3,602  -  - 
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24. ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท  
ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม 2561 มีมติอนุมติัให้ออกและเสนอขำย

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัคร้ังท่ี 2 (UKEM-W2) จ ำนวน 103,028,450 หน่วย ชนิดระบุ
ช่ือผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้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 ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั
ไดใ้นวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนพฤษภำคมและเดือนพฤศจิกำยนของแต่ละปีปฏิทินตลอดอำยขุองใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ทั้งน้ีก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังแรกใหต้รงกบัวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2561 และก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ คร้ัง
สุดทำ้ยในวนัท่ีครบก ำหนดระยะเวลำ 2 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

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

ในเดือนมีนำคม 2563 บริษทัไดรั้บเงินค่ำหุ้นเพิ่มทุนจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สำมญั (UKEM-W2) จ ำนวน 612 หน่วย (รำคำใชสิ้ทธิหน่วยละ 0.50 บำท รวมเป็นเงิน 306 บำท) ซ่ึงเป็นกำรใช้
สิทธิคร้ังสุดทำ้ย และบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิดังกล่ำวจ ำนวน 153 บำท กับกระทรวง
พำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 24 มีนำคม 2563 และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุน้เพิ่มทุนดงักล่ำวเป็นหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 13 มีนำคม 2563 

 
25. ก ำไรต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัท่ีออกอยู่ในระหว่ำงงวด โดยไดป้รับ
จ ำนวนหุ้นสำมญัเพื่อสะทอ้นผลกระทบของกำรออกหุ้นปันผล และก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนของปีก่อนไดถู้ก
ค ำนวณข้ึนใหม่โดยถือเสมือนวำ่กำรออกหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรำยงำน 

ก ำไรต่อหุน้ปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งงวดกบัจ ำนวนถวั
เฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัท่ีบริษทัอำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้น
สำมญั โดยสมมติวำ่ไดมี้กำรแปลงเป็นหุน้สำมญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำ 
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 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุน้ปรับลด แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 

 
ก ำไรส ำหรับงวด  จ ำนวนหุน้สำมญั                 

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 
 ก ำไรต่อหุน้ 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พนับำท)  (พนับำท)  (พนัหุน้)  (พนัหุน้)  (บำท)  (บำท) 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน            
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 10,981  16,545  1,236,281  1,236,281  0.009  0.013 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด            
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของ 
 บริษทั (UKEM-W2)  

 
 

 
 -  18,216     

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด            
ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญัสมมติวำ่มีกำร 
 ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 10,981 

 
16,545 

 
1,236,281  1,254,497  0.009  0.013 

 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 

 
ก ำไรส ำหรับงวด  จ ำนวนหุน้สำมญั                 

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 
 ก ำไรต่อหุน้ 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พนับำท)  (พนับำท)  (พนัหุน้)  (พนัหุน้)  (บำท)  (บำท) 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน            
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 52,808  34,057  1,236,281  1,236,281  0.043  0.028 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด            
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของ 
 บริษทั (UKEM-W2)  

 
 

 
(5,728)  26,625     

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด            
ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญัสมมติวำ่มีกำร 
 ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 52,808 

 
34,057 

 
1,230,553  1,262,906  0.043  0.027 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 

 
ก ำไรส ำหรับงวด  จ ำนวนหุน้สำมญั                 

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 
 ก ำไรต่อหุน้ 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พนับำท)  (พนับำท)  (พนัหุน้)  (พนัหุน้)  (บำท)  (บำท) 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน            
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 3,904  38,271  1,236,281  1,236,281  0.003  0.031 
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด            
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของ 
 บริษทั (UKEM-W2)  

 
 

 
-  18,216     

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด            
ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญัสมมติวำ่มีกำร 
 ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 3,904 

 
38,271 

 
1,236,281  1,254,497  0.003  0.031 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 

 
ก ำไรส ำหรับงวด  จ ำนวนหุน้สำมญั                 

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 
 ก ำไรต่อหุน้ 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พนับำท)  (พนับำท)  (พนัหุน้)  (พนัหุน้)  (บำท)  (บำท) 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน            
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 35,072  39,999  1,236,281  1,236,281  0.028  0.032 
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด            
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของ 
 บริษทั (UKEM-W2)  

 
 

  
(5,728) 

 
26,625     

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด            
ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญัสมมติวำ่มีกำร 
 ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 35,072 

 
39,999 

  
1,230,553 

 
1,262,906  0.029  0.032 

 
26. เงินปันผล 

เงินปันผล  อนุมติัโดย 
 

เงินปันผลจ่ำย 
 
เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 

เงินปันผลจ่ำยส ำหรับปี 2563   
 

(ลำ้นบำท) 
 

(บำท) 
เงินปันผลระหวำ่งกำลประจ ำปี 2562  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

   คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 2563  20.03  0.02 
รวมเงินปันผลจ่ำยส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563  20.03  0.02 
       
เงินปันผลจ่ำยส ำหรับปี 2562       
เงินปันผลประจ ำปี 2561  ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทั 

   คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2562  
  

12.36 
  

0.01 
รวมเงินปันผลจ่ำยส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562  12.36  0.01 
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27. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร ในระหวำ่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงของส่วนงำน

ด ำเนินงำนท่ีรำยงำน 
ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรของส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

 
ส่วนงำนจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์

ชนิดทัว่ไป 
 ส่วนงำนจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์

ชนิดพิเศษ 
 ส่วนงำนอ่ืนๆ 1)  รวมส่วนงำน  รำยกำรปรับปรุงและตดัรำยกำร

ระหวำ่งกนั 
 งบกำรเงินรวม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รำยได้                        
รำยไดจ้ำกกำรขำยให้ลกูคำ้ภำยนอก 374,126  460,079  115,386  202,751  55,046  18,128  544,558  680,958  -  -  544,558  680,958 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 12,767  10,612  19,735  17,919  -  -  32,502  28,531  (32,502)  (28,531)  -  - 
รวมรำยได้ 386,893  470,691  135,121  220,670  55,046  18,128  577,060  709,489  (32,502)  (28,531)  544,558  680,958 
                         
ผลกำรด ำเนินงำน                        
ก ำไรของส่วนงำน 65,499  47,765  28,743  52,989  1,274  1,721  95,516  102,475  111  648  95,627  103,123 
รำยไดอ่ื้น                     4,491  6,458 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย                     (23,624)  (23,485) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร                     (55,943)  (52,001) 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน                     (3,416)  (4,506) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้                     17,135  29,589 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้                     (3,740)  (6,026) 
ก ำไรส ำหรับงวด                     13,395  23,563 
                        
1)   ส่วนงำนอ่ืนๆ เป็นส่วนงำนท่ีประกอบดว้ย กำรจ ำหน่ำยเมด็พลำสติก จ ำหน่ำยอุปกรณ์และใหบ้ริกำรดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

 
ส่วนงำนจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์

ชนิดทัว่ไป 
 ส่วนงำนจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์

ชนิดพิเศษ 
 ส่วนงำนอ่ืนๆ 1)  รวมส่วนงำน  รำยกำรปรับปรุงและตดัรำยกำร

ระหวำ่งกนั 
 งบกำรเงินรวม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รำยได้                        
รำยไดจ้ำกกำรขำยใหลู้กคำ้ภำยนอก 903,038  958,561  338,865  415,963  97,358  40,018  1,339,261  1,414,542  -  -  1,339,261  1,414,542 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 25,174  22,945  37,416  36,010  -  -  62,590  58,955  (62,590)  (58,955)  -  - 
รวมรำยได้ 928,212  981,506  376,281  451,973  97,358  40,018  1,401,851  1,473,497  (62,590)  (58,955)  1,339,261  1,414,542 
                         
ผลกำรด ำเนินงำน                        
ก ำไรของส่วนงำน 152,889  103,280  74,233  106,753  2,465  2,165  229,587  212,198  (96)  644  229,491  212,842 
รำยไดอ่ื้น                     9,728  7,789 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย                     (52,590)  (48,595) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร                     (98,014)  (97,568) 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน                     (7,197)  (7,521) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้                     81,418  66,947 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้                     (18,193)  (13,950) 
ก ำไรส ำหรับงวด                     63,225  52,997 
                         
1)   ส่วนงำนอ่ืนๆ เป็นส่วนงำนท่ีประกอบดว้ย กำรจ ำหน่ำยเมด็พลำสติก จ ำหน่ำยอุปกรณ์และใหบ้ริกำรดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ 
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28. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 
  28.1 ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำพื้นท่ีในอำคำรและคลงัสินคำ้และ
บริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำคลงัสินคำ้ อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี 

กลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำ
บริกำรท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2563 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 
ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2563 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

จ่ำยช ำระ:        
ภำยใน 1 ปี -  34  -  31 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  35  -  32 
 รวม -  69  -  63 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งจำกกำรน ำ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ ำหรับสัญญำเช่ำและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเคยจดัประเภทเป็น
สัญญำเช่ำด ำเนินงำนด้วยมูลค่ำปัจจุบันของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัรำ
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 6.2 

 
28.2 ภำระค ำ้ประกนั 

 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้ำประกนัธนำคำรท่ีส ำคญัคงคำ้งอยู ่ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563  ดงัต่อไปน้ี 
28.2.1 หนังสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัเหลืออยู่เป็นจ ำนวน 42 ลำ้นบำท 

(31 ธันวำคม 2562:  43.71 ล้ำนบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภำระผูกพนัทำงปฏิบัติบำง
ประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทั เพือ่ค  ้ำประกนักำรจ่ำยช ำระค่ำสินคำ้ใหก้บัเจำ้หน้ี 

 
28.3 ภำระผูกพนัอ่ืน 

28.3.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษทัมีภำระผูกพนัจำกกำรใหธ้นำคำรออกเลตเตอร์ออฟ
เครดิตเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 0.38 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (31 ธนัวำคม 2562 : 
จ ำนวน 0.81 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) 

28.3.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563  บริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัจำกกำรใหธ้นำคำรออกเลตเตอร์
ออฟเครดิตเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 0.29 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (31 ธันวำคม 
2562 : จ ำนวน 0.23 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ 
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28.4 สัญญำบริกำรอ่ืน 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเขำ้ท ำสญัญำร่วมในโครงกำรหอ้งประชุมอจัฉริยะ (Agreement for supply of 

equipment, software, and services for intelligent meeting solution) กบับริษทั ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์
เจน้ซ์ จ ำกดั (TUC) และ Dosanet Company Limited ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศเกำหลีใต ้(Dosanet) โดยสัญญำ
มีระยะเวลำ 2 ปี เร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2555 ถึง วนัท่ี 31 มกรำคม 2557 และสำมำรถต่ออำยุ
สัญญำไดอ้ตัโนมติั 1 ปี หำกไม่มีผูใ้ดบอกเลิกสัญญำ ปัจจุบนัยงัไม่มีฝ่ำยใดบอกเลิกสัญญำ โดยบริษทั
ยอ่ยดงักล่ำวไดล้งทุนในอุปกรณ์ทั้งหมด รวมทั้งท ำประกนัภยัในทรัพยสิ์นดงักล่ำวในวงเงิน 5 ลำ้นบำท 
โดยมีค่ำใช้จ่ำยท่ีจะต้องจ่ำยให้แก่ TUC ในอัตรำปีละ 0.1 ล้ำนบำท โดย TUC เป็นผูดู้แลค่ำใช้จ่ำย
เก่ียวกับกำรเช่ือมโยงอินเทอร์เน็ตเพื่ อติดตั้ งระบบ  I-Meeting Solution และจัดหำลูกค้ำ และ 
SaeheComms Company Limited เป็นผูจ้ดัหำโปรแกรมและผูเ้ช่ียวชำญในระบบ I-Meeting Solution 
โดยมีกำรแบ่งผลประโยชน์ตำมสดัส่วนรำยไดต้ำมอตัรำท่ีก ำหนดในสญัญำ 

 
29. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

29.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของหน้ีสินทำง

กำรเงินท่ีส ำคญัท่ีเป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 
งบกำรเงินรวม 

สกุลเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน    อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 
 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2562 
 

ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2562 

  (ลำ้น)  (ลำ้น)  (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  1.81  10.35  32.19  30.41 
ยโูร  0.02  0.06  35.07  34.08 

 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สกลุเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน    อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 
 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2562 
 

ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2562 

  (ลำ้น)  (ลำ้น)  (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  1.71  10.01  32.25  30.41 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  กลุ่มบริษทัมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้คงเหลือ ดงัน้ี  

งบกำรเงินรวม 

สกุลเงิน 
 

จ ำนวนท่ีซ้ือ 
 อตัรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำ 

ของจ ำนวนท่ีซ้ือ 
 วนัครบก ำหนดตำมสัญญำ 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  (ลำ้น)  (ลำ้น)  (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)     

เหรียญสหรัฐอเมริกำ  0.41  9.40  30.12 - 33.02  30.11 - 30.79  กรกฏำคม 2563 - มกรำคม 2564  มกรำคม - กรกฎำคม 2563 
ยโูร  0.02  0.03  35.13 - 35.24  33.72  สิงหำคม 2563 - ตุลำคม 2563  มกรำคม 2563 

 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สกุลเงิน 
 

จ ำนวนท่ีซ้ือ 
 อตัรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำ 

ของจ ำนวนท่ีซ้ือ 
 วนัครบก ำหนดตำมสัญญำ 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  (ลำ้น)  (ลำ้น)  (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)     

เหรียญสหรัฐอเมริกำ  0.26  9.02  30.40 - 33.02  30.16 - 30.79  กรกฏำคม 2563 - ตุลำคม 2563  มกรำคม 2563 - มิถุนำยน 2563 

 
29.2 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

บริษทัย่อยใชว้ิธีรำคำตลำดในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดใหต้อ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมี
สภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัยอ่ยจะใชว้ิธีรำคำ
ทุนหรือวิธีรำยไดใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวแทน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
ของกลุ่มบริษทัมีสถำนะเป็นหน้ีสินสุทธิจ ำนวน 0.01 ลำ้นบำท ซ่ึงแสดงไวใ้นหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 
 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

 ในกำรน ำเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมขำ้งตน้มำใช ้กิจกำรจะตอ้งพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกต
ได ้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ำยติุธรรม ก ำหนดล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมออกเป็นสำมระดบัตำมประเภท
ของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  - ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
ระดบั 2  - ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ

  ทำงออ้ม 
ระดบั 3  - ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำ
ยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
เงินลงทุนในตรำสำรทุน - ในควำมตอ้งกำร 
 ของตลำด (หมำยเหตุ 14) 108,228 

 
- 

 
- 

 
108,228 

เงินลงทุนในตรำสำรทุน - ไม่อยูใ่นควำม
 ตอ้งกำรของตลำด (หมำยเหตุ 14) - 

 
- 

 
6,762 

 
6,762 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำยุติธรรม        
อสงัหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน -  18,401  -  18,401 
หนีสิ้นที่วดัมูลค่ำยุติธรรม  
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  13,404  -  13,404 

 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
เงินลงทุนทัว่ไป -  -  6,762  6,762 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำยุติธรรม 
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน -  18,401  -  18,401 
หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่ำยุติธรรม         
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  7,985  -  7,985 

  
  ในระหวำ่งงวดปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
 

30. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม 2563 
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