
   

บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

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

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 

 

 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน)  

 

  ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อ

ของบริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2563 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบ

การเงินแบบย่อของบริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการ

จดัทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว

จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ

สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ

สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาํให้ข้าพเจ้าไม่

สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ได้

แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

 

ข้อสรุป 

 ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัทาํขึ้นตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3.3 เน่ืองด้วยผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 บริษทัได้จัดทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยเลือกนาํแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรน

ชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี มาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้ห้ขอ้สรุปอย่างมีเง่ือนไข

ต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 

 

 

  (นางสาวธญัพร   ตั้งธโนปจยั) 

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 9169 

 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

 
(หน่วย: พนับาท)

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

หมายเหตุ  กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562  กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9 455,500         661,399          202,668          248,845            

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  8, 10  608,721         713,698          543,625          549,344            

สินคา้คงเหลือ 11 266,342         404,486          203,281          288,469            

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 12 45,000           -                 45,000            -                   

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 13 17,414           13,158            9,600              8,838                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,392,977      1,792,741       1,004,174       1,095,496         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 14 134,189         129,171          6,762              6,762                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15 -                 -                 189,554          189,554            

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

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 243,629         261,955          67,346            77,428              

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 17 95,872           -                 85,467            -                   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 2,044             2,818              396                 849                   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 12,401           14,948            5,436              5,007                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 7,558             12,892            380                 3,188                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 509,652         435,743          369,300          296,747            

รวมสินทรัพย์ 1,902,629      2,228,484       1,373,474       1,392,243         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

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

หมายเหตุ  กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562  กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 20 341,203         530,842          284,872          382,702            

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 8, 21 241,041         289,107          226,000          253,732            

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่า

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 17 25,147           1,921              21,332            842

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,234             15,216            3,331              801                   

หนีสินหมุนเวยีนอืน 4,444             4,890              3,902              2,596

รวมหนีสินหมุนเวียน 616,069         841,976          539,437          640,673            

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 17 62,237           2,015              59,689            1,215                

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 23,970           30,202            21,637            20,551              

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 86,207           32,217            81,326            21,766              

รวมหนีสิน 702,276         874,193          620,763          662,439            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

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

หมายเหตุ  กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562  กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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

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

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

ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนอืน

ส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 3,116             3,116              -                  -                   

ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วน

การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย (45,203)          961                 -                  -                   

กาํไรสะสม

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 633,653 591,610 331,666          308,761

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (13,954)          (15,495)          -                  -                   

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 998,657 1,001,235 752,711          729,804

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 201,696 353,056 -                  -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,200,353 1,354,291 752,711 729,804

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,902,629 2,228,484 1,373,474 1,392,243

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 27 611,602           732,177           554,826           553,141            

รายไดอื้น

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน -                   1,016               -                 398                   

อืนๆ 1,630               895                  1,619               812                   

รวมรายได้ 613,232           734,088           556,445           554,351            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 536,056           616,029           484,339           491,282            

ค่าใชจ่้ายในการขาย 20,735             25,049             17,897             17,215              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 39,122             48,108             37,357             37,021              

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 421                  -                   368                  -                    

รวมค่าใช้จ่าย 596,334           689,186           539,961           545,518            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 16,898             44,902             16,484             8,833                

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 2,276               3,495               1,876               2,722                

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 14,622             41,407             14,608             6,111                

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 4,414               8,669               4,303               1,631                

กาํไรสําหรับงวด 10,208             32,738             10,305             4,480                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน 14 19,199             -                 -                 -                  

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23 (3,840)              -                 -                 -                  

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 15,359             -                 -                 -                  

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 14 -                 (6,402)              -                 -                  

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23 -                 1,282               -                 -                  

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                 (5,120)              -                 -                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงนิได้ทีเกยีวข้อง 15,359             (5,120)              -                 -                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 25,567             27,618             10,305             4,480                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 10,569             20,109             10,305             4,480                

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (361)                 12,629             

10,208             32,738             

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 20,857             17,279             10,305             4,480                

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,710               10,339             

25,567             27,618             

กาํไรต่อหุ้น 25

กาํไรตอ่หุ้นขนัพนืฐาน

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (บาทต่อหุ้น) 0.009               0.016               0.008               0.004                

กาํไรตอ่หุ้นปรับลด

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (บาทต่อหุ้น) 0.009               0.016               0.008               0.004                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 27 1,950,863        2,146,719        1,623,757        1,632,212         

รายไดอื้น

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 3,994               3,340               3,575               1,597                

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                 -                 -                 44,319              

อืนๆ 6,943               6,360               3,695               2,339                

รวมรายได้ 1,961,800        2,156,419        1,631,027        1,680,467         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,645,826        1,817,729        1,391,129        1,461,371         

ค่าใชจ่้ายในการขาย 73,325             73,644             56,600             53,055              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 137,136           145,676           114,841           112,189            

รวมค่าใช้จ่าย 1,856,287        2,037,049        1,562,570        1,626,615         

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 105,513           119,370           68,457             53,852              

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 9,473               11,015             7,779               8,330                

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 96,040             108,355           60,678             45,522              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 22,607             22,620             15,301             1,043                

กาํไรสําหรับงวด 73,433             85,735             45,377             44,479              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน 14 7,035               -                 -                 -                  

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 22 2,519               -                 -                 -                  

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23 (1,911)              -                 -                 -                  

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 7,643               -                 -                 -                  

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 14 -                 11,604             -                 -                  

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23 -                 (2,320)              -                 -                  

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                 9,284               -                 -                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงนิได้ทีเกยีวข้อง 7,643               9,284               -                 -                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 81,076             95,019             45,377             44,479              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 63,377             48,489             45,377             44,479              

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 10,056             37,246             

73,433             85,735             

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 72,551             53,622             45,377             44,479              

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 8,525               41,397             

81,076             95,019             

กาํไรต่อหุ้น 25

กาํไรตอ่หุ้นขนัพนืฐาน

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (บาทต่อหุ้น) 0.051               0.039               0.037               0.036                

กาํไรตอ่หุ้นปรับลด

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (บาทต่อหุ้น) 0.051               0.039               0.037               0.035                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ผลกาํไร (ขาดทุน) ของ

ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุน สินทรัพยท์างการเงิน ส่วนของผูมี้ส่วนได้

ทุนเรือนหุน้ จดัโครงสร้าง จากการเปลียนแปลง จดัสรรเป็น ทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า รวมองคป์ระกอบ เสียทีไม่มี

ทีออกและ ส่วนเกิน การดาํเนินธุรกิจภายใต้ สัดส่วนการถือหุน้ใน ทุนสาํรอง ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน อืนของส่วน รวมส่วนของ อาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั บริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอืน ของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ของบริษทั ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

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

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

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

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

เงินปันผลจ่าย 26

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

เงินปันผลจ่ายใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 309,070           87,738              3,116                          961                               21,735              583,740            (5,603)                                  (5,603)                   1,000,757              339,777                   1,340,534               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนอืน



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ผลกาํไร (ขาดทุน) ของ

ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุน สินทรัพยท์างการเงิน ส่วนของผูมี้ส่วนได้

ทุนเรือนหุน้ จดัโครงสร้าง จากการเปลยีนแปลง จดัสรรเป็น ทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า รวมองคป์ระกอบ เสียทีไม่มี

ทีออกและ ส่วนเกิน การดาํเนินธุรกิจภายใต้ สดัส่วนการถือหุน้ใน ทุนสาํรอง ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน อนืของส่วน รวมส่วนของ อาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

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

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

ผลกระทบจากการเปลยีนแปลงนโยบายบญัชีเนืองจากการนาํ

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

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

กาํไรสาํหรับงวด -                  -                    -                             -                                -                    63,377                -                                       -                        63,377                      10,056                       73,433                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                    -                      -                                 -                                   -                      1,114                   8,060                                        8,060                       9,174                        (1,531)                        7,643                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                  -                    -                             -                                -                    64,491                8,060                                        8,060                       72,551                      8,525                          81,076                      

ผลกระทบจากการชาํระบญัชีของบริษทัย่อย -                  -                    -                             -                                -                    102                      -                                       -                        102                           50                               152                            

เงินปันผลจ่าย

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

ออกหุน้สามญัเพมิจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1                        1                          -                             -                                -                    -                    -                                       -                        2                               -                           2                                

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

ขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินทีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื -                    -                      -                                 -                                   -                      (78)                      -                                           -                           (78)                            (38)                             (116)                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 309,071            87,739                3,116                             (45,203)                            24,235                633,653              (13,954)                                    (13,954)                   998,657                    201,696                     1,200,353                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

งบการเงินรวม

ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนอนื

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

จดัสรรเป็น

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ทีออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

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

กาํไรสาํหรับงวด -                                            -                                        -                                             44,479                           44,479                                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสาํหรับงวด -                                                 -                                            -                                                 -                                            -                                                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                            -                                        -                                             44,479                           44,479                                   

เงนิปันผลจ่าย

เงนิสดปันผล 26 -                                                 -                                            -                                                 (12,360)                          (12,360)                                  

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

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

ผลกระทบจากการเปลยีนแปลงนโยบายบญัชีเนืองจากการนาํ

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

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

กาํไรสาํหรับงวด -                                            -                                        -                                             45,377                           45,377                                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสาํหรับงวด -                                                 -                                            -                                                 -                                            -                                                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                            -                                        -                                             45,377                           45,377                                   

เงนิปันผลจ่าย

เงนิสดปันผล 26 -                                            -                                        -                                             (20,024)                          (20,024)                                  

ออกหุน้สามญัเพมิจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 24 1                                        1                                    -                                                 -                                            2                                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 309,071                             87,739                           24,235                                331,666                         752,711                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 96,040            108,355          60,678            45,522            

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 32,635            15,073            23,165            8,149              

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 87                   781                 (177)                782                 

การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (389)                (10,968)           119                 (10,954)           

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน -                  (26)                  -                  -                  

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์ (1,146)             120                 (1,129)             122                 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (3,713)             6,616              1,087              3,810              

รายไดเ้งินปันผล -                  -                  -                  (44,319)           

ดอกเบียรับ (1,753)             (2,309)             (246)                (404)                

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 9,497              11,015            7,779              8,330              

ขาดทุน (กาํไร) จากสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

ทียงัไม่เกิดขึนจริง (3,069)             -                  (2,971)             -                  

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 369                 (191)                281                 285                 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

และหนีสินดาํเนินงาน 128,558          128,466          88,586            11,323            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 104,890          143,861          5,895              126,885          

สินคา้คงเหลือ 138,533          73,798            85,069            46,909            

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (4,266)             (2,192)             (765)                (4,063)             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 2,505              (6,897)             (21)                  187                 

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (47,860)           (49,187)           (27,578)           (27,033)           

หนีสินหมุนเวียนอืน (309)                3,624              1,218              2,522              

เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 322,051          291,473          152,404          156,730          

จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน -                  (173)                -                  (173)                

จ่ายภาษีเงินได้ (32,193)           (27,299)           (12,588)           (52)                  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนนิงาน 289,858          264,001          139,816          156,505          

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

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

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,997)             (12,785)           (559)                (11,599)           

เงินสดรับจากการจาํหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์ 3,852              1,571              2,359              1,554              

ดอกเบียรับ 1,754              2,310              246                 404                 

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                  -                  -                  44,319            

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน 1,785              362                 -                  -                  

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยท์างการเงินไม่หมนุเวียน -                  (50,579)           -                  -                  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (41,606)           (59,121)           (42,954)           34,678            

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (189,687)         (74,817)           (97,831)           (54,844)           

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (21,837)           (1,145)             (16,972)           (658)                

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั (20,024)           (12,360)           (20,024)           (12,360)           

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทั -                  (35,843)           -                  -                  

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพิมทนุและการใชสิ้ทธิ

ในใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญั 2                     -                  2                     -                  

จ่ายดอกเบีย (10,025)           (11,537)           (8,214)             (8,772)             

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

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (454,151)         (136,771)         (143,039)         (76,634)           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึนสุทธิ (205,899)         68,109            (46,177)           114,549          

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 455,500          639,841          202,668          262,626          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทีไม่ใช่เงินสด

การไดม้าซึงสิทธิการใชสิ้นทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่า 105,284          -                  95,936            -                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

วันท่ี 30 กนัยายน 2563 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 (ก) ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษทั 

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

ภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัอยู่ท่ี 728 อาคารยูเน่ียนเฮา้ส์ ถนน

บรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 

 (ข) ลกัษณะการดาํเนินงานและกิจกรรมหลกั 

 บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในการนาํเขา้และจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์

 

2. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบนัได้ขยายวงกวา้ง

ขึ้นอย่างต่อเน่ือง ส่งผลทาํให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

โดยรวม สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั การรับรู้และการวดัมูลค่าของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าว 

และทาํการประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจ

เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เม่ือมีสถานการณ์

เปล่ียนแปลง 

 

3. หลกัเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

3.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้าํหนดเพื่อเป็นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

โดยเน้นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อ

ไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่

กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่าง

อ่ืนในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย  

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 
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3.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวมระหวา่งกาล 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  

 

3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา

บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ

ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชี

กับผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลง

หลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานและการ

ตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท

และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก

ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 

(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด

ของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ น และหลักการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง 

รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว

ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญา

เช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 

การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพย์

และหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์

อา้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

 การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้

หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั โดยรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับดังกล่าวมาปฏิบัติใช้ในคร้ังแรก และไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินปีก่อนท่ีแสดง

เปรียบเทียบ ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีจากการนํามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินใหม่มาถือปฏิบติั ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 6 

 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือ

รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว

สําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีใน

ช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 

และมีผลบงัคบัใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายใน

ช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่นาํขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการพยากรณ์

ทางการเงิน ในอนาคตใชป้ระกอบเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการยงัปฏิบติั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
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4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยนโยบายบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีกล่าวต่อไปน้ี 

4.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ข้อกําหนดเก่ียวกับนิยาม

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การด้อยค่าและการตัด

รายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยผลกระทบจากการถือ

ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี  

(1) การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า 

   สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน หรือผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

   หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  

   ตราสารอนุพันธ์จัดประเภทรายการและวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือ

ขาดทุน  

 

(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

   กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั

มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาํหน่าย โดยไม่จาํเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้าน

เครดิตเกิดขึ้ นก่อน กลุ่มบริษัทพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงด้านเครดิตของ

สินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และกาํหนดวิธีการวดัค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตและการ

คาํนวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้สําหรับลูกหน้ีการคา้

ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัสําคญั ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอย่างง่ายใน

การพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ

 

4.2 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการ

ควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่า

เส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญา

เช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่า

เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงท่ีเกิดขึ้น และการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าใดๆท่ีจ่ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่า

เร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 
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 ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้รวมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นสําหรับผูเ้ช่าในการ

ร้ือและขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์

อา้งอิงใหอ้ยูใ่นสภาพตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตาม

อายขุองสัญญาเช่า หรืออายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท  

 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่ารับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี

สัญญาเช่าเร่ิมมีผลโดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วน

เพิ่ม หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดยสะทอ้น

ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายชาํระแลว้ 

นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือ

ประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าตํ่า 

สําหรับสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล และไม่

มีสิทธิการเลือกซ้ือ และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า

ดงักล่าวจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

การกาํหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลกิสัญญาเช่า  

กลุ่มบริษทักาํหนดอายสุัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดข้องสัญญาเช่า โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิ

เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิเลือกนั้น และระยะเวลาตาม

สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษทัมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก

ในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและ

สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีทาํให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสําหรับกลุ่มบริษทัในการใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

ภายหลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล กลุ่มบริษทัจะประเมินอายสุัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมี

นยัสาํคญัซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 
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6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3.3 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างปี

ปัจจุบนั โดยกิจการได้เลือกปรับผลกระทบสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว และไม่ปรับ

ยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้มา

ถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี   

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

กลุ่มเคร่ืองมือ     

ทางการเงิน 

 มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        

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

 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  109,005  109,005 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14,948  611  -  15,559 

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

หน้ีสินหมุนเวียน        

 ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง 

    กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  1,921  -  21,660  23,581 

      หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน -  3,059  -  3,059 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน        

 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 2,015  -  74,706  76,721 

ส่วนของผูถื้อหุน้        

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

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

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

กลุ่มเคร่ืองมือ     

ทางการเงิน 

 มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        

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

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  97,288  97,288 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,007  611  -  5,618 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,188  -  (2,828)  360 

หน้ีสินหมุนเวียน        

 ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง 

    กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  842  -  19,716  20,558 

 หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน  -  3,059  -  3,059 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน        

 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,215  -  71,220  72,435 

ส่วนของผูถื้อหุน้        

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

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

 

6.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

   ผลกระทบท่ีมีต่อกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

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

การปรับปรุงกาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรรจากการวดัมูลค่ายติุธรรม

 ของสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศจากการนาํมาตรฐานการรายงาน

 ทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

 

(2,448) 

  

 

(2,448) 

กาํไรสะสม - ยงัไม่จดัสรร ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  589,162  306,313 
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ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดล

ธุรกิจท่ีใชจ้ดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน และจดัประเภทและวดัมูลค่ารายการสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินทางการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรม ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 มูลค่ายติุธรรม 

- สัญญาอนุพนัธ์ 

ผา่นกาํไรขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  661,399  661,399 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น -  -  713,698  713,698 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น -  129,171  -  129,171 

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

        

หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563        

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  -  530,842  530,842 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น -  -  289,107  289,107 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอื่น 3,097  -  -  3,097 

 3,097  -  819,949  823,046 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่ายติุธรรม 

- สัญญาอนุพนัธ์ 

ผา่นกาํไรขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  248,845  248,845 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น -  -  549,344  549,344 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น -  6,762  -  6,762 

 -  6,762  798,189  804,951 

หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563        

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  -  382,702  382,702 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น -  -  253,732  253,732 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอื่น 3,059  -  -  3,059 

 3,059  -  636,434  639,493 
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6.2 สัญญาเช่า 

 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตาม

สัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระ

ตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และ

สําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

   (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีเปิดเผย  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 68,890  62,888 

หกั สัญญาเช่าระยะสั้นท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรง (2,400)  (2,400) 

หกั   สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 

 ท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรง (216)  (30) 

บวก สิทธิท่ีจะซ้ือหรือขยายระยะเวลาท่ีค่อนขา้งแน่ 

 ท่ีจะมีการใชสิ้ทธิ 67,712  67,101 

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

 105,280  99,595 

หกั  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (8,914)  (8,659) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั  96,366  90,936 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 3,936  2,057 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 100,302  92,993 

    

ประกอบดว้ย    

หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 23,581  20,558 

หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 76,721  72,435 

 100,302  92,993 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้บ่งตามประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม  

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563    

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 99,194  93,765 

ยานพาหนะ 9,811  3,523 

      รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 109,005  97,288 
 
7. สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจท่ีใช้

จดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน โดยจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ยอดคงเหลือ ณ 

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 6 และจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 มูลค่ายติุธรรม 

- สัญญาอนุพนัธ์ 

ผา่นกาํไรขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  455,500  455,500 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น -  -  608,721  608,721 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น -  -  45,000  45,000 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น -  134,189  -  134,189 

 -  134,189  1,109,221  1,243,410 

        

หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563        

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  -  341,203  341,203 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น -  -  241,041  241,041 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอื่น 43  -  -  43 

 43  -  582,244  582,287 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่ายติุธรรม 

- สัญญาอนุพนัธ์ 

ผา่นกาํไรขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  202,668  202,668 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น -  -  203,218  203,218 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น -  -  45,000  45,000 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น -  6,762  -  6,762 

 -  6,762  450,886  457,648 

หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563        

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  -  284,872  284,872 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น -  -  226,000  226,000 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอื่น 89  -  -  89 

 89  -  510,872  510,961 
 
8. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทั บริษทัย่อยและบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

         (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

 2563  2562  2563  2562   

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย  

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

         

ขายสินคา้ -  -  11,773  10,370  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

รายไดอ้ื่น -  -  351  369  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

รายไดเ้งินปันผล -  -  -  -  อตัราท่ีประกาศจ่าย 

ซ้ือสินคา้ -  -  17,974  14,451  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน          

ค่าเช่าจ่าย 705  705  674  674  ราคาตามสัญญา 

(ซ่ึงเทียบเคียงกบัราคาตลาด) 

ค่าสาธารณูปโภค 53  53  47  47  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 

 โดยมีกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น 

         

ขายสินคา้ -  811  -  -  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

(ซ่ึงเทียบเคียงกบัราคาตลาด) 
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         (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

 2563  2562  2563  2562   

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย  

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

         

ขายสินคา้ -  -  36,947  33,315  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

รายไดอ้ื่น -  -  1,066  1,152  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

รายไดเ้งินปันผล -  -  -  44,319  อตัราท่ีประกาศจ่าย 

ซ้ือสินคา้ -  -  55,390  50,447  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน          

ค่าเช่าจ่าย 2,114  2,114  2,022  2,022  ราคาตามสัญญา 

(ซ่ึงเทียบเคียงกบัราคาตลาด) 

ค่าสาธารณูปโภค 161  155  143  137  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 

 โดยมีกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น 

         

ขายสินคา้ 23,573  56,732  -  -  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

(ซ่ึงเทียบเคียงกบัราคาตลาด) 

ซ้ือสินคา้ -  25  -  -  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

(ซ่ึงเทียบเคียงกบัราคาตลาด) 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทั และกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)       

บริษทัยอ่ย        

บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน)  -  -  79  3,296 

บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั -  -  17,577  9,682 

บริษทัท่ีมีกรรมการเป็นผูถื้อหุ้น        

บริษทั เคมิเคิล บาลานซ์ จาํกดั  -  830  -  - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  830  17,656  12,978 
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 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

        

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21)        

บริษทัยอ่ย        

บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน)  -  -  79  17 

บริษทั ลาวิช แลบบอราทอรี จาํกดั (มหาชน)  -  -  252  120 

บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั -  -  12,367  4,531 

        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

บริษทั เฟิสทท์ราโก ้จาํกดั 477  12  477  11 

บริษทั ไฟวลู์ป  จาํกดั 411  464  411  464 

กรรมการ 295   974  295  - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,183  1,450  13,881  5,143 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนท่ีเป็น

ตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหาร

ของบริษทัหมายถึงบุคคลท่ีกาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ในระหว่างงวดงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 6,174  7,485  4,014  3,974 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (โอนกลบั) (95)  352  57  144 

   รวม 6,079  7,837  4,071  4,118 
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 (หน่วย: พนับาท)  

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 20,557  22,255  12,012  11,762 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 226  3,335  171  1,377 

   รวม 20,783  25,590  12,183  13,139 

 

9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

เงินสด 367  473  220  220 

เงินฝากธนาคาร 455,133  660,926  202,448  248,625 

รวม 455,500  661,399  202,668  248,845 

          

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 เงินฝากออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.125  ถึง 0.50 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.75 ต่อปี) 

 

10. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)        

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ -  -  17,545  12,650 

คา้งชาํระ        

ไม่เกิน 3 เดือน -  830  -  210 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  830  17,545  12,860 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน        

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 505,045  560,271  437,961  431,713 

คา้งชาํระ        

ไม่เกิน 3 เดือน 102,076  151,430  86,145  103,880 

3 - 6 เดือน 371  394  371  - 

6 - 12 เดือน 117  998  117  998 

มากกว่า 12 เดือน 1,131  1,550  549  969 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 608,740  714,643  525,143  537,560 

รวมลูกหน้ีการคา้ 608,740  715,473  542,688  550,420 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,869)  (1,782)  (1,024)  (1,201) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 606,871  713,691  541,664  549,219 

ลูกหนีอ่ื้น        

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) -  -  111  118 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,850  7  1,850  7 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 1,850  7  1,961  125 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 608,721  713,698  543,625  549,344 

   
11. สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ราคาทุน  รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
 สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 
ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

วตัถุดิบ 2,292  2,078  -  -  2,292  2,078 
สินคา้สาํเร็จรูป 222,133  341,667  (4,122)   (4,511)  218,011  337,156 
สินคา้ระหว่างทาง 42,424  61,597  -  -  42,424  61,597 
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 3,212  3,606  -  -  3,212  3,606 
งานระหว่างทาํ 384  30  -  -  384  30 
วสัดุส้ินเปลือง 19  19  -  -  19  19 

 รวม 270,464  408,997  (4,122)  (4,511)  266,342  404,486 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน  รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 
ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

สินคา้สาํเร็จรูป 169,061  243,569  (2,116)  (1,997)  166,945  241,572 
สินคา้ระหว่างทาง 35,883  46,453  -  -  35,883  46,453 
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 453  444  -  -  453  444 

 รวม 205,397  290,466  (2,116)  (1,997)  203,281  288,469 

 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษทับันทึกกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้า

คงเหลือเป็นจาํนวน 0.39 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: ปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเพิ่มขึ้น 0.12 ลา้นบาท) โดยนาํไป

หักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือท่ีรับรู้เป็นต้นทุนขายในระหว่างงวด (สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กันยายน 2562 : กลุ่มบริษัทบันทึกการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ เป็นจาํนวน 10.97 ล้านบาท 

(เฉพาะกิจการ: 10.95 ลา้นบาท) โดยการนาํไปหักจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นตน้ทุนขายในระหวา่งงวด) 

 

12. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน เป็นเงินฝากประจาํท่ีมีอาย ุ1 ปี 

จาํนวน 45 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.10 ต่อปี 
 
13. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 6,457  5,005  3,674  3,674 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 7,081  4,811  2,721  2,269 

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,781  2,425  2,706  2,303 

อ่ืนๆ 1,095  917  499  592 

 รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  17,414  13,158  9,600  8,838 
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14. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน 

ณ วันท่ี  30 กันยายน  2563 และวันท่ี  31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทางการเงินไม่

หมุนเวียนเป็นเงินลงทุนในตราสารทุน ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

     ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน     

ประเภท  ราคาทุน  จากการวดัมูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี 

  ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

เงินลงทุนในตราสารทุน - ในความตอ้งการ 

 ของตลาด 

  

155,424 

  

157,441 

  

(27,997) 

  

(35,032) 

  

127,427 

  

122,409 

เงินลงทุนในตราสารทุน - ไม่อยูใ่นความตอ้งการ 

 ของตลาด 

 

8,050  8,050  (1,288)  (1,288)  

 

6,762  6,762 

รวม  163,474  165,491  (29,285)  (36,320)  134,189  129,171 

 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน     

ประเภท  ราคาทุน  จากการวดัมูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี 

  ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

เงินลงทุนในตราสารทุน - ไม่อยูใ่นความตอ้งการ 

 ของตลาด 

 

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

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

 

เงินลงทุนในตราสารทุน - ในความตอ้งการของตลาด 

เงินลงทุนในตราสารทุน - ในความตอ้งการของตลาด วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในระดบัชั้นท่ี 1 ซ่ึงเป็น

การใช้ขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (ดูหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 29.2) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน ดงักล่าวคาํนวณโดยใชร้าคา

เสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของปีจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน 2563 และ 2562 เงินลงทุนในตราสารทุนมีการ

เปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม 

 2563  2562 

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

ซ้ือระหว่างงวด - ราคาทุน -  50,579 

ขายระหวา่งงวด - ราคาทุน (2,017)  (335) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์    

   ทางการเงินในระหว่างงวด 7,035  11,604 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน - สุทธิ 127,427  144,773 

 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรมรวมเป็นจาํนวนเงิน 

2.02 ลา้นบาท โดยบริษทัไดบ้นัทึกรับรู้ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวนเงิน 0.23 ลา้นบาท ซ่ึงได้

เคยรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และโอนออกมาไวใ้นบญัชี “กาํไรสะสม- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร” ตามท่ีแสดงไว้

ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

เงินลงทุนในตราสารทุน - ท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 

เงินลงทุนในตราสารทุน - ท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ของบริษทั ไฟวล์ูป จาํกดั จาํนวน 46,914 หุ้น 

คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว โดยดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจดัทาํ

ซอฟแวร์สําเร็จรูปและธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ซ่ึงวดัมูลค่าด่วยมูลค่ายุติธรรมในลาํดบัชั้นท่ี 3 (ดูหมายเหตุประกอบงบ

การเงินระหวา่งกาลขอ้ 29.2) 

 

15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั  

ราคาทุน  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  มูลค่าตามบญัชีตามวิธี 

ราคาทุน - สุทธิ 

 

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

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

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

รวม 204,554  204,554  (15,000)  (15,000)  189,554  189,554 
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15.1  หุน้ทุนซ้ือคืนและกาํไรสะสมจดัสรรสาํหรับหุ้นทุนซ้ือคืนของบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

โครงการหุ้นทุนซ้ือคืนปี 2561  

เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัย่อยมีมติอนุมติัโครงการซ้ือหุ้นคืนเพื่อ

บริหารการเงินสําหรับสภาพคล่องส่วนเกินจาํนวนไม่เกิน 12 ลา้นหุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) คิด

เป็นร้อยละ 2.91 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายทั้งหมด และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ลา้นบาท โดยจะดาํเนินการซ้ือ

หุ้นของบริษทัย่อยคืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วนัท่ี 18 

กรกฎาคม 2561 ถึง 17 มกราคม 2562 และมีกําหนดระยะเวลาจาํหน่ายหุ้นซ้ือคืนได้ภายหลังจากครบ

กาํหนด 6 เดือนนบัจากวนัท่ีซ้ือหุ้นคืนแลว้เสร็จ 

ในระหว่างปี 2561 บริษทัย่อยได้ซ้ือคืนหุ้นสามญัของบริษทัย่อยเป็นจาํนวนรวม 11.71 ลา้นหุ้น 

(มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) มูลค่ารวมของหุ้นทุนซ้ือคืนเป็นจาํนวนเงิน 53.11 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 

2.84 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ทั้งหมด ภายหลงัจากการซ้ือคืนหุ้นสามญัดงักล่าวทาํให้

บริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัในบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 53.68 เป็นร้อยละ 55.25 

ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทัย่อยไดซ้ื้อคืนหุ้นสามญัของบริษทัย่อย เป็นจาํนวนรวม 0.29 

ลา้นหุ้น (มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) มูลค่ารวมของหุ้นทุนซ้ือคืนเป็นจาํนวนเงิน 1.07 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็น

ร้อยละ 0.07 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ทั้งหมด ส่งผลให้บริษทัย่อยมีหุ้นทุนซ้ือคืน

ทั้งหมด เป็นจาํนวนเงินรวม 12 ล้านหุ้น (มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) มูลค่ารวมของหุ้นทุนซ้ือคืนเป็น

จาํนวนเงิน 54.18 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 2.91 ของจาํนวนหุ้นทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ทั้งหมด 

ซ่ึงถือว่าครบถว้นและตามมติอนุมติัโครงการซ้ือหุ้นคืน ภายหลงัจากการซ้ือคืนหุ้นสามญัดงักล่าวเพิ่มขึ้น

ทาํให้บริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัในบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกัด (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2562 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 55.25 เป็นร้อยละ 55.29 

 โครงการหุ้นทุนซ้ือคืนปี 2563 

เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

ประจาํปี 2563 อนุมติัโครงการหุ้นทุนซ้ือคืนเพื่อการบริหารทางการเงินของบริษทั โดยจาํนวนหุ้นท่ีจะซ้ือ

คืนเท่ากับ 70 ลา้นหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.96 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ในราคาท่ีจะ

เสนอซ้ือคืน 3.00 บาทต่อหุน้ รวมเป็นวงเงินสูงสุดไม่เกิน 210 ลา้นบาท  

โดยเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 บริษทัย่อยไดซ้ื้อคืนหุ้นสามญัของบริษทัย่อยเป็นจาํนวนรวม 70 

ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 3 บาท (มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท) มูลค่ารวมของหุ้นซ้ือคืนเป็นจาํนวนเงิน 210 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.96 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ทั้งหมด เป็นผลให้บริษทัมีหุ้น

ทุนซ้ือคืนครบถว้นตามมติท่ีอนุมติัโครงการซ้ือคืนแลว้ 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัย่อยมีหุ้นทุนซ้ือคืนรวม 82 ลา้นหุ้น รวมเป็นจาํนวนเงิน 266.76 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 19.86 ของจาํนวนหุ้นทุนท่ีออกจาํหน่ายและชําระแลว้ทั้งหมด ทาํให้บริษทัมี

สัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัในบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 55.29 เป็น

ร้อยละ 66.99 

ตามจดหมายของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ก.ล.ต. ชส. (ว) 

2/2548 ลงวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2548 เก่ียวกบัการซ้ือหุ้นคืนว่าบริษทัมหาชนจาํกดัจะซ้ือหุ้นคืนไดไ้ม่เกิน

วงเงินกาํไรสะสม ทาํให้บริษทัย่อยตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสํารองเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีไดจ่้ายซ้ือหุ้น

คืนจนกว่าจะมีการจาํหน่ายหุ้นซ้ือคืนไดห้มด หรือลดทุนท่ีชาํระแลว้โดยวิธีตดัหุ้นทุนซ้ือคืนท่ีจาํหน่าย

ไม่หมดแลว้แต่กรณี  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัย่อยไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมเป็นสํารองสําหรับหุ้นทุนซ้ือคืนตาม

โครงการหุ้นทุนซ้ือคืนปี 2561 และโครงการหุ้นทุนซ้ือคืนปี 2563 รวมเป็นจาํนวน 266.76 ลา้นบาท ครบ

แลว้ทั้งจาํนวนท่ีไดรั้บอนุมติัโครงการซ้ือหุน้ทุนคืน  

 

16. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

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

ปรับปรุงเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

 ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (9,811) 

 

(3,523) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 252,144  73,905 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 3,997  559 

รับโอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3,368  652 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (13,177)  (6,543) 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (2,703)  (1,227) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2563 243,629  67,346 
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17. สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

 การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

            (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ราคาสุทธิตามบญัชีตน้งวด -  - 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

     ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 

109,005 

   

97,288 

เพิ่มระหวา่งงวด 8,919  5,000 

โอนออกไปท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (3,368)  (652) 

ค่าเส่ือมราคา (18,684)  (16,169) 

ราคาสุทธิตามบญัชีปลายงวด 95,872  85,467 

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

     (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 3,936  2,057 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

     ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 

96,366 

  

90,936 

เพิ่มขึ้น 8,919  5,000 

เพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ีย 2,608  2,449 

เงินจ่ายชาํระ (24,445)  (19,421) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 87,384  81,021 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (25,147)  (21,332) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 62,237  59,689 
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  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสําหรับงวด

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

            (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 18,684  16,169 

ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 2,605  2,446 

ค่าเช่าท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 1,800  1,800 

ค่าเช่าท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 14  - 

  รวม 23,103  20,415 

  

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

สรุปไดด้งัน้ี 

            (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 2,818  849 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน -  - 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (774)  (453) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2563 2,044  396 

 

19. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบกนัก็ต่อเม่ือสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้

ดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกนั ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราว

ตามวิธีหน้ีสินโดยบริษทัใชอ้ตัราภาษร้ีอยละ 20  
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12,401  14,948  5,436  5,007 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  -  -  - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี-สุทธิ 12,401  14,948  5,436  5,007 

 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ท่ี

ไดแ้สดงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี 

   (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  

 ยอดตามบญัชี  ผลกระทบจากการ  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างงวด  ยอดตามบญัชี 

 

ณ วนัท่ี 1  

มกราคม 2563 

 นาํมาตรฐานการ 

รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 มาถือปฎิบติั 

 ในงบกาํไร

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จ 

 ในงบกาํไร

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :           

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 274  -  17  -  291 

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 855  -  (78)  -  777 

กาํไรจากการขายสินคา้คงเหลอืให้บริษทัยอ่ย 160  -  (17)  -  143 

กาํไรจากการขายสินทรัพยใ์ห้บริษทัยอ่ย 89  -  (72)  -  17 

ผลต่างจากการคาํนวณค่าเส่ือมราคาสาํหรับอาคาร 266  -  36  -  302 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,040  -  (742)  (504)  4,794 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์

 ทางการเงิน 

 

7,264 

  

- 
 

 

- 
 

 

(1,407) 
 

 

5,857 

ผลต่างค่าเส่ือมราคากบัค่าใชจ่้ายตามสัญญาเช่า -  -  211  -  211 

(กาํไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมจาก          

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ -  611  (602)  -  9 

     รวม 14,948  611  (1,247)  (1,911)  12,401 

          

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี : -  -  -  -  - 

     รวม -  -  -  -  - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี-สุทธิ 14,948  611  (1,247)  (1,911)  12,401 
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   (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ยอดตามบญัชี  ผลกระทบจากการ  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างงวด  ยอดตามบญัชี 

 

ณ วนัท่ี 1  

มกราคม 2563 

 นาํมาตรฐานการ 

รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 มาถือปฎิบติั 

 ในงบกาํไร

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จ 

 ในงบกาํไร

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :           

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 240  -  (35)  -  205 

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 399  -  24  -  423 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,110  -  217  -  4,327 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์

 ทางการเงิน 

 

258 

  

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

258 

ผลต่างค่าเส่ือมราคากบัค่าใชจ่้ายตามสัญญาเช่า -  -  205  -  205 

    (กาํไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมจาก

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 

 

- 

  

611 
 

 

(593) 
 

 

- 
 

 

18 

     รวม 5,007  611  (182)  -  5,436 

          

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี : -  -  -  -  - 

      รวม -  -  -  -  - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี-สุทธิ 5,007  611  (182)  -  5,436 

 
20. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

     (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 1.30 - 2.90  1.97 - 4.28  291,203  430,842  234,872  282,702 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 1.60  2.10  50,000  100,000  50,000  100,000 

 รวม     341,203  530,842  284,872  382,702 
 

21. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ี 

   เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) 

 

1,183 
 

1,450 
 

 

13,881 
 

5,143 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 214,124  258,964  193,865  234,557 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  15,732  14,525  13,963  12,561 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  10,002  14,168  4,291  1,471 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 241,041  289,107  226,000  253,732 
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22. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

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

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 1,407  1,086 

หกั : โอนกลบัระหวา่งงวด (5,120)  - 

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,519)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 23,970  21,637 

 

23. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึ้นจากกาํไรก่อนภาษีเงินได้สําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย

ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 2,610  7,389  3,802  - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:         

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง 

 ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

 

1,804 
 

1,280 
 

 

501 
 

1,631 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน  

 เบ็ดเสร็จ 

 

4,414 
 

8,669 
 

 

4,303 
 

1,631 
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จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดสาม

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท)  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน: 2563  2562  2563  2562 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งจากการวดั

มูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน 3,840 
 

(1,282) 
 

- 
 

- 

รวม 3,840  (1,282)  -  - 
 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 21,360  22,169  15,119  - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:         

ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง

 ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

 

1,247 
 

451 
 

 

182 
 

1,043 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน  

 เบ็ดเสร็จ 

 

22,607 
 

22,620 
 

 

15,301 
 

1,043 
 
จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดเก้า

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท)  

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน: 2563  2562  2563  2562 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งจากการวดั

มูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน 1,407 
 

2,320 
 

 

- 
 

- 

กาํไรจากการประมาณการนกัคณิตศาสตร์     

ประกนัภยั  504 
 

- 
 

- 
 

- 

รวม 1,911  2,320  -  - 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

- 41 - 

 
24. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท  

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2561 มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขาย

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

ช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้ซ่ึงไดจ้ดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ในอตัรา 8 หุ้นสามญั

เดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงใบสําคญัแสดงสิทธิน้ีมีอายุ 2 ปีนับตั้งแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดง

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

ของใบสําคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 0.50 บาท ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั

ไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสําคญั

แสดงสิทธิ ทั้งน้ีกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรกใหต้รงกบัวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 และกาํหนดการใชสิ้ทธิ คร้ัง

สุดทา้ยในวนัท่ีครบกาํหนดระยะเวลา 2 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษทัได้รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดง

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

2,750 บาท) บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวจาํนวน 1,375 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือ

วนัท่ี 12 มิถุนายน 2561 และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย ์จด

ทะเบียนเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 

ในเดือนมีนาคม 2563 บริษทัไดรั้บเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

สามญั (UKEM-W2) จาํนวน 612 หน่วย ใชสิ้ทธิเป็นหุ้นสามญั 612 หุ้น (ราคาใชสิ้ทธิหน่วยละ 0.50 บาท รวม

เป็นเงิน 306 บาท) ซ่ึงเป็นการใช้สิทธิคร้ังสุดทา้ย และบริษทัได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิดงักล่าว

จาํนวน 153 บาท (มูลค่าท่ีตราไว ้0.25 บาท/หุ้น) กับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 และตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย ์จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2563 

 

25. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด โดยได้ปรับ

จาํนวนหุ้นสามญัเพื่อสะทอ้นผลกระทบของการออกหุ้นปันผล และกาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของปีก่อนไดถู้ก

คาํนวณขึ้นใหม่โดยถือเสมือนวา่การออกหุ้นปันผลไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดกบัจาํนวนถวั

เฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษทัอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้น

สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 ในกรณีท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัมีราคาใชสิ้ทธิสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามญั

ถวัเฉล่ียในระหว่างงวดจะไม่มีการแสดงผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด และไม่กระทบต่อกาํไรต่อ

หุน้ปรับลด 
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 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

กาํไรสาํหรับงวด  จาํนวนหุ้นสามญั                 

ถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั 

 กาํไรต่อหุ้น 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

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

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน            

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทั 10,569  20,109  1,236,281  1,236,281  0.009  0.016 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด            

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ 

 บริษทั (UKEM-W2)  

 

 

 

-  9,012     

กําไรต่อหุ้นปรับลด            

กาํไรท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัสมมติว่ามีการ 

 ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจากใบสําคญัแสดงสิทธิ 10,569 

 

20,109 

 

1,236,281  1,245,293  0.009  0.016 

 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

กาํไรสาํหรับงวด  จาํนวนหุ้นสามญั                 

ถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั 

 กาํไรต่อหุ้น 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

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

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน            

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทั 63,377  48,489  1,236,281  1,236,281  0.051  0.039 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด            

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ 

 บริษทั (UKEM-W2)  

 

 

 

-  21,326     

กําไรต่อหุ้นปรับลด            

กาํไรท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัสมมติว่ามีการ 

 ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจากใบสําคญัแสดงสิทธิ 63,377 

 

48,489 

 

1,236,281  1,257,607  0.051  0.039 

 

 

 

 
 
 
 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

- 43 - 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

กาํไรสาํหรับงวด  จาํนวนหุ้นสามญั                 

ถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั 

 กาํไรต่อหุ้น 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

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

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน            

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทั 10,305  4,480  1,236,281  1,236,281  0.008  0.004 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด            

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ 

 บริษทั (UKEM-W2)  

 

 

 

-  9,012     

กําไรต่อหุ้นปรับลด            

กาํไรท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัสมมติว่ามีการ 

 ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจากใบสําคญัแสดงสิทธิ 10,305 

 

4,480 

 

1,236,281  1,245,293  0.008  0.004 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

กาํไรสาํหรับงวด  จาํนวนหุ้นสามญั                 

ถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั 

 กาํไรต่อหุ้น 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

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

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน            

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทั 45,377  44,479  1,236,281  1,236,281  0.037  0.036 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด            

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ 

 บริษทั (UKEM-W2)  

 

 

  

- 

 

21,326     

กําไรต่อหุ้นปรับลด            

กาํไรท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัสมมติว่ามีการ 

 ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจากใบสําคญัแสดงสิทธิ 45,377 

 

44,479 

  

1,236,281 

  

1,257,607  0.037  0.035 

 

26. เงินปันผล 

เงินปันผล  อนุมติัโดย 
 

เงินปันผลจ่าย 
 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

เงินปันผลจ่ายสาํหรับปี 2563   
 

(ลา้นบาท) 
 

(บาท) 

เงินปันผลระหว่างกาลประจาํปี 2562  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

   คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2563  20.03  0.02 

รวมเงินปันผลจ่ายสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  20.03  0.02 

       

เงินปันผลจ่ายสาํหรับปี 2562       

เงินปันผลประจาํปี 2561  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั 

   คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562  

  

12.36 

  

0.01 

รวมเงินปันผลจ่ายสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  12.36  0.01 
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27. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน

ดาํเนินงานท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

ส่วนงานจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์

ชนิดทัว่ไป 

 ส่วนงานจาํหน่ายเคมีภณัฑ์

ชนิดพิเศษ 

 ส่วนงานอ่ืนๆ 1)  รวมส่วนงาน  รายการปรับปรุงและตดั

รายการระหว่างกนั 

 งบการเงินรวม 

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

รายได้                        

รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 418,505  476,216  90,002  216,103  103,095  39,858  611,602  732,177  -  -  611,602  732,177 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 11,773  10,370  17,974  14,451  -  -  29,747  24,821  (29,747)  (24,821)  -  - 

รวมรายได้ 430,278  486,586  107,976  230,554  103,095  39,858  641,349  756,998  (29,747)  (24,821)  611,602  732,177 

                         

ผลการดําเนินงาน                        

กําไรของส่วนงาน 62,901  58,252  7,061  56,957  4,925  1,565  74,887  116,774  659  (626)  75,546  116,148 

รายไดอ่ื้น                     1,630  1,911 

ค่าใชจ่้ายในการขาย                     (20,735)  (25,049) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                     (39,122)  (48,108) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน                     (421)  - 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน                     (2,276)  (3,495) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                     14,622  41,407 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                     (4,414)  (8,669)  

กําไรสําหรับงวด                     10,208  32,738 
                        
1)   ส่วนงานอ่ืนๆ เป็นส่วนงานท่ีประกอบดว้ย การจาํหน่ายเม็ดพลาสติก ยางพารา จาํหน่ายอุปกรณ์และให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส่วนงานจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์

ชนิดทัว่ไป 

 ส่วนงานจาํหน่ายเคมีภณัฑ์

ชนิดพิเศษ 

 ส่วนงานอ่ืนๆ 1)  รวมส่วนงาน  รายการปรับปรุงและตดั

รายการระหว่างกนั 

 งบการเงินรวม 

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

รายได้                        

รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 1,321,543  1,434,777  428,867  632,066  200,453  79,876  1,950,863  2,146,719  -  -  1,950,863  2,146,719 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 36,947  33,315  55,390  50,461  -  -  92,337  83,776  (92,337)  (83,776)  -  - 

รวมรายได้ 1,358,490  1,468,092  484,257  682,527  200,453  79,876  2,043,200  2,230,495  (92,337)  (83,776)  1,950,863  2,146,719 

                         

ผลการดําเนินงาน                        

กําไรของส่วนงาน 215,790  161,532  81,294  163,710  7,390  3,730  304,474  328,972  563  18  305,037  328,990 

รายไดอ่ื้น                     10,937  9,700 

ค่าใชจ่้ายในการขาย                     (73,325)  (73,644) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                     (137,136)  (145,676) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน                     (9,473)  (11,015) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                     96,040  108,355 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                     (22,607)  (22,620) 

กําไรสําหรับงวด                     73,433  85,735 

                        

1)   ส่วนงานอ่ืนๆ เป็นส่วนงานท่ีประกอบดว้ย การจาํหน่ายเม็ดพลาสติก ยางพารา จาํหน่ายอุปกรณ์และให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ 
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28. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

  28.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารและคลงัสินคา้และ

บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าคลงัสินคา้ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี 

กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญา

บริการท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 
 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 
 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

จ่ายชาํระ:        

ภายใน 1 ปี -  34  -  31 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  35  -  32 

 รวม -  69  -  63 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งจากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้

สินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับสัญญาเช่าและหน้ีสินตามสัญญาเช่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเคยจดัประเภทเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชําระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตรา

ดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 6.2 
 

28.2 ภาระคํา้ประกนั 

 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัธนาคารท่ีสาํคญัคงคา้งอยู ่ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ดงัต่อไปน้ี 

28.2.1 หนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัเหลืออยู่เป็นจาํนวน 50 ลา้นบาท 

(31 ธันวาคม 2562:  43.71 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง

ประการตามปกติธุรกิจของบริษทั เพื่อคํ้าประกนัการจ่ายชาํระค่าสินคา้ใหก้บัเจา้หน้ี 
 

28.3 ภาระผูกพนัอ่ืน 

28.3.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารออกเลตเตอร์ออฟ

เครดิตเป็นจาํนวนเงินประมาณ 2.19 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2562 : 

จาํนวน 0.81 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

28.3.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563  บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารออกเลตเตอร์

ออฟเครดิตเป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.34 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 

2562 : จาํนวน 0.23 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
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28.4 สัญญาบริการอ่ืน 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงเขา้ทาํสัญญาร่วมในโครงการห้องประชุมอจัฉริยะ (Agreement for supply of 

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

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

มีระยะเวลา 2 ปี เร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง วนัท่ี 31 มกราคม 2557 และสามารถต่ออายุ

สัญญาไดอ้ตัโนมติั 1 ปี หากไม่มีผูใ้ดบอกเลิกสัญญา ปัจจุบนัยงัไม่มีฝ่ายใดบอกเลิกสัญญา โดยบริษทั

ยอ่ยดงักล่าวไดล้งทุนในอุปกรณ์ทั้งหมด รวมทั้งทาํประกนัภยัในทรัพยสิ์นดงักล่าวในวงเงิน 5 ลา้นบาท 

โดยมีค่าใช้จ่ายท่ีจะต้องจ่ายให้แก่ TUC ในอัตราปีละ 0.1 ล้านบาท โดย TUC เป็นผูดู้แลค่าใช้จ่าย

เก่ี ยวกับการเช่ื อมโยงอินเทอร์เน็ ตเพื่ อติดตั้ งระบบ  I-Meeting Solution และจัดหาลูกค้า และ 

SaeheComms Company Limited เป็นผูจ้ ัดหาโปรแกรมและผู ้เช่ียวชาญในระบบ I-Meeting Solution 

โดยมีการแบ่งผลประโยชน์ตามสัดส่วนรายไดต้ามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา 

 

29. เคร่ืองมือทางการเงิน 

29.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของหน้ีสินทาง

การเงินท่ีสาํคญัท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
งบการเงินรวม 

สกุลเงิน  หน้ีสินทางการเงิน    อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2562 
 

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2562 

  (ลา้น)  (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา  1.89  10.35  31.76  30.41 

ยโูร  0.08  0.06  37.53  34.08 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน  หน้ีสินทางการเงิน    อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2562 
 

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2562 

  (ลา้น)  (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา  1.66  10.01  31.75  30.41 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้คงเหลือ ดงัน้ี  
งบการเงินรวม 

สกุลเงิน 

 

จาํนวนท่ีซ้ือ 

 อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา 

ของจาํนวนท่ีซ้ือ 

 วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

  (ลา้น)  (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)     

เหรียญสหรัฐอเมริกา  0.88  9.40  31.26 - 31.63  30.11 - 30.79  ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564  มกราคม - กรกฎาคม 2563 

ยโูร  0.03  0.03  36.86  33.72  ตุลาคม  2563  มกราคม 2563 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน 

 

จาํนวนท่ีซ้ือ 

 อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา 

ของจาํนวนท่ีซ้ือ 

 วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

  (ลา้น)  (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)     

เหรียญสหรัฐอเมริกา  0.76  9.02  31.46 - 31.63  30.16 - 30.79  ตุลาคม 2563 - พฤศจิกายน 2563  มกราคม 2563 - มิถุนายน 2563 

 

29.2 การวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมี

สภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัย่อยจะใช้วิธีราคา

ทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ของกลุ่มบริษทัมีสถานะเป็นหน้ีสินสุทธิจาํนวน 0.04 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงไวใ้นหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนใน

งบแสดงฐานะการเงิน 

 

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช้ กิจการจะตอ้งพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกต

ได้  ท่ีเก่ียวขอ้งกับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายุติธรรม กาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภท

ของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลคา่ยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  - ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2  - ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

  ทางออ้ม 

ระดบั 3  - ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น 
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ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า

ยติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

เงินลงทุนในตราสารทุน - ในความตอ้งการ 

 ของตลาด (หมายเหตุ 14) 127,427 

 

- 

 

- 

 

127,427 

เงินลงทุนในตราสารทุน - ไม่อยูใ่นความ

 ตอ้งการของตลาด (หมายเหตุ 14) - 

 

- 

 

6,762 

 

6,762 

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม        

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  9,958  -  9,958 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ายุติธรรม        

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -  18,401  -  18,401 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม        

เงินลงทุนในตราสารทุน - ไม่อยูใ่นความ

 ตอ้งการของตลาด (หมายเหตุ 14) 

 

- 

  

- 

  

6,762 

  

6,762 

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม        

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  5,159  -  5,159 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ายุติธรรม 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -  18,401  -  18,401 

  

  ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 

 เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 1 

   มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินอ้างอิงจาก ราคาเสนอซ้ือปัจจุบันท่ีอ้างอิงจากตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

- 50 - 

 

 

 เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 2 

ตราสารอนุพนัธ์ท่ีใชส้ําหรับการบญัชีป้องกนัความเส่ียงซ่ึงมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงคาํนวณโดยใช้อตัราท่ีกาํหนดโดยธนาคารคู่สัญญาของ

บริษทัเสมือนวา่ไดย้กเลิกสัญญาเหล่านั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดินประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ

โดยใชวิ้ธีราคาตลาด (Market Approach) 

 

  เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 3 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน - ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด คาํนวณโดยใช้

อตัราคิดลดกระแสเงินสดวิธีรายได ้(Income approach) ซ่ึงจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทั  

  

30.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 8/2563 มีมติดงัน้ี 

30.1  อนุมติัโครงการซ้ือหุน้คืนเพื่อการบริหารทางการเงินของบริษทั โดยจาํนวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืนเท่ากบั 123 ลา้นหุ้น 

หรือคิดเป็นร้อยละ 9.95 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด รวมเป็นวงเงินสูงสุดไมเ่กิน 66 ลา้นบาท   

30.2 อนุมัติให้จัดตั้ งบริษัทย่อย 2 บริษัท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายสินค้าท่ีได้จากการแปรรูป

มะพร้าว และประกอบธุรกิจใหสิ้นเช่ือระยะสั้นเพื่อธุรกิจจาํหน่ายรถยนต ์  

 

31. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 
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