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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ   ผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการ 

  บริษทั ยเูนียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
 

ความเห็น  

  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จาํกัด (มหาชน) และ

บริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสินสุดวนั

เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสําคญั และขา้พเจ้าได้

ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ซึงประกอบดว้ย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู ้

ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

  ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม

สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล (มหาชน) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง

ตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 

  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้

กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี

ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดย

สภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจา้ได้ปฏิบติัตามความรับผิดชอบ

ดา้นจรรยาบรรณอืนๆ ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจ้าไดรั้บ

เพียงพอและเหมาะสมเพอืใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเน้น 

  ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 เนืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษัทได้จัดทํางบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 

ธันวาคม 2563 โดยเลือกนําแนวปฏิบติัทางการบญัชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชวัคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติม

ทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีประกาศ

โดยสภาวิชาชีพบญัชี มาถือปฏิบตัิ ทงันี ขา้พเจา้มิไดใ้ห้ขอ้สรุปอยา่งมีเงือนไขต่อกรณีนี แต่อยา่งใด 
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เรืองสําคัญในการตรวจสอบ  

   เรืองสําคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่างๆ ทีมีนัยสําคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบ

วิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้นําเรืองเหล่านีมาพิจารณาใน

บริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดง

ความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรืองเหล่านี  
  

การรับรู้รายได้จากการขาย 

   กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายจาํนวน 2,542.60 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 99.46 ของรายได้

รวมของกลุ่มบริษทัซึงเป็นจาํนวนทีนัยสําคัญ  และมีจาํนวนรายการของการรับรู้รายไดใ้นปริมาณมาก ดงันัน

ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคญัในการตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายของกลุ่มกิจการ และการโอนอาํนาจ

ควบคุมในสินคา้ไปยงัลูกคา้  
 

การตอบสนองความเสียงโดยผู้สอบบัญชี 

   วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเรืองดงักล่าว โดยการประเมินนโยบายการบญัชีเกียวกบัการรับรู้

รายไดจ้ากการขาย การทาํความเขา้ใจ การทดสอบ และประเมินประสิทธิผลของการปฏิบติัตามระบบการควบคุม

ภายใน การตรวจสอบเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีรายไดท้ีเกียวขอ้งเขา้สมุดรายวนั และบญัชีแยกประเภทใน

ระบบงานหลกั ตรวจสอบเอกสารการขายในระหว่างปีและช่วงใกลสิ้นรอบระยะเวลาบญัชี เพอืตรวจสอบการรับรู้

รายไดจ้าการขายว่าสอดคลอ้งกบันโยบายบญัชีของกลุ่มบริษทัทีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือไม่ 

รวมถึงตรวจสอบรายการลดหนีและรายการรับคืนภายหลงัวนัสินปีเพือดูการโอนอาํนาจการควบคุมสินคา้ทีอาจมี

ผลกระทบต่อรายไดที้บริษทับนัทึกไว ้การวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชี และขอ้มูลทางการเงินอืนทีเกียวขอ้ง

กบัรายไดจ้ากการขาย ตรวจสอบความผิดปกติทีอาจเกิดขึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี  

 

ข้อมูลอืน  

   ผูบ้ริหารเป็นผู ้รับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ข้อมูลอืนประกอบด้วยข้อมูลซึงรวมอยู่ในรายงาน

ประจาํปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยู่ในรายงานนัน ซึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูก

จดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทใีนรายงานของผูส้อบบญัชีนี  

   ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเชือมนั

ต่อขอ้มูลอืน  

   ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่า

ขอ้มูลอืนมีความขดัแยง้ทีมีสาระสําคญักับงบการเงินหรือกบัความรู้ทีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ

ปรากฏวา่ ขอ้มูลอืนมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่   
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   เมือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งสือสารเรืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าทีในการกาํกับดูแล เพือให้ผูมี้หน้าทีในการกาํกบั

ดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลทีแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

                  ผูบ้ริหารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุม

ภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพือให้สามารถจัดทํางบการเงินทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด   

  ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน

ความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกียวกับการดาํเนินงาน

ต่อเนือง และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตังใจทีจะเลิกกลุ่ม

บริษทัและบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้  

  ผูม้ีหน้าทีในการกาํกบัดูแลมีหน้าทีกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงิน

ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

                 การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพือให้ไดค้วามเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ 

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย 

ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัทีมีอยู่ได้

เสมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมือคาดการณ์ได้

อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง

เศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี   

  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกต

และสงสัยเยยีงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม

วิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือ

เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึง

เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด 

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือ

การแทรกแซงการควบคุมภายใน  
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 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบทีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร   

 สรุปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองของ

ผูบ้ริหารและจากหลักฐานการสอบบญัชีทีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัทีเกียวกับเหตุการณ์ 

หรือสถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการ

ดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั ขา้พเจ้าต้องกล่าวไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้าโดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ

กิจการทีเกียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจ้าจะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุป

ของขา้พเจา้ขึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็

ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนือง   

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน

รูปแบบทีทาํใหม้ีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม่ 

 ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการ

ภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผู ้

เดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

  ขา้พเจา้ไดสื้อสารกับผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่างๆ ทีสําคญัซึงรวมถึง ขอบเขตและ

ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนยัสําคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที

มีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  

  ข้าพเจ้าได้ให้ค ํารับรองแก่ผู ้มีหน้าทีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนด

จรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกับความเป็นอิสระและได้สือสารกับผูม้ีหน้าทีในการกาํกบัดูแลเกียวกับความสัมพนัธ์

ทงัหมดตลอดจนเรืองอืนซึงขา้พเจา้เชือว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ

ขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พอืป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

*****/5 



- 5 - 

 

 

  จากเรืองทีสือสารกบัผูม้ีหนา้ทใีนการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสําคญัมาก

ทีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสําคญัในการ

ตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืองเหล่านีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อ

สาธารณะเกียวกับเรืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรือง

ดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดังกล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ

ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสือสารดงักล่าว   

   ผูส้อบบญัชีทีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันีคือ นางสาวธญัพร ตงัธโนปจยั 

                                                                                                                          

  

 

 

 

  (นางสาวธญัพร   ตงัธโนปจยั) 

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 9169 

 

 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2564 

 

 

 

 



 
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10 543,871,102      661,399,281    252,878,440    248,845,251     

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 9, 11 642,238,094      713,697,948    587,219,283    549,343,656     

สินคา้คงเหลือ 12 307,435,457      404,486,034    278,021,887    288,469,084     

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 13 45,000,000        -                   45,000,000      -                   

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 14 21,084,555        13,157,381      18,150,776      8,838,007         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,559,629,208   1,792,740,644 1,181,270,386 1,095,495,998  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 15 101,675,412      129,171,094    5,261,219        6,762,000         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 16 -                    -                   189,553,669    189,553,669     

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 13,959,000        13,959,000      13,959,000      13,959,000       

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 239,308,537      261,955,419    65,551,041      77,428,000       

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 18 86,859,963        -                   79,905,009      -                   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19 1,818,720          2,818,452        277,228           848,770            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 14,227,515        14,948,028      5,812,381        5,007,396         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 7,381,819          12,891,692      374,713           3,188,093         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 465,230,966      435,743,685    360,694,260    296,746,928     

รวมสินทรัพย์ 2,024,860,174   2,228,484,329 1,541,964,646 1,392,242,926  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์



(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 21 451,571,863 530,841,834    428,527,292 382,701,978

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 9, 22 234,401,782 289,106,871    223,817,963 253,731,705

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่า

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 23,423,398 1,920,674        21,564,159 841,830

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 13,885,231 15,216,621      12,734,353 801,013            

หนีสินหมุนเวยีนอืน 1,782,222 4,890,161        900,628 2,596,344

รวมหนีสินหมุนเวียน 725,064,496      841,976,161    687,544,395    640,672,870

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 18 54,995,444        2,015,221        54,118,044      1,214,719

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23 23,890,361        30,202,165      21,999,815      20,550,973

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 78,885,805        32,217,386      76,117,859      21,765,692

รวมหนีสิน 803,950,301      874,193,547    763,662,254    662,438,562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563



(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

หุน้สามญั 1,236,281,351 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 309,070,338 -                   309,070,338 -                   

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 87,738,427        87,738,274 87,738,427 87,738,274

ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนอืน

ส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ

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

ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วน

การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย (45,204,474)      960,242           -                   -                   

หุน้ทุนซือคืน 25 (13,852,912)      -                   (13,852,912)     -                   

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

สํารองตามกฎหมาย 24 28,535,000 24,235,000 28,535,000 24,235,000

สํารองหุน้ทุนซือคืน 25 13,852,912 -                   13,852,912 -                   

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 653,468,396 591,609,281 352,958,627 308,760,905

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (14,162,238)      (15,494,707)     -                   -                   

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 1,022,561,718 1,001,234,544 778,302,392 729,804,364

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 198,348,155 353,056,238 -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,220,909,873 1,354,290,782 778,302,392 729,804,364

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,024,860,174 2,228,484,329 1,541,964,646 1,392,242,926

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563



(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 31 2,542,595,478        2,827,202,974        2,174,355,175        2,136,977,569        

รายไดอื้น

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 3,403,311               4,402,738               2,939,683               2,394,784               

เงินปันผลรับจากบริษทัย่อย -                         -                         -                         44,319,293             

อืนๆ 10,288,069             9,572,356               4,662,043               3,455,827               

รวมรายได้ 2,556,286,858        2,841,178,068        2,181,956,901        2,187,147,473        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 2,131,388,803        2,371,307,804        1,830,160,345        1,896,040,518        

ค่าใชจ่้ายในการขาย 101,103,235           109,178,276           85,737,408             78,177,319             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 179,783,327           194,340,250           146,991,562           148,005,090           

รวมค่าใช้จ่าย 2,412,275,365        2,674,826,330        2,062,889,315        2,122,222,927        

กําไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 144,011,493           166,351,738           119,067,586           64,924,546             

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 11,578,578             14,278,603             9,706,926               10,769,633             

กําไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงินได้ 132,432,915           152,073,135           109,360,660           54,154,913             

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 30,596,566             32,643,590             24,539,155             4,164,904               

กําไรสําหรับปี 101,836,349           119,429,545           84,821,505             49,990,009             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน

ตราสารทุน 15 5,648,966               -                         -                         -                         

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 26 (1,129,793)              -                         -                         -                         

สุทธิจากภาษเีงินได้ 4,519,173               -                         -                         -                         

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 23 8,218,826               (2,176,386)              -                         (2,176,386)              

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 26 (1,643,765)              435,277                  -                         435,277                  

   จากภาษเีงินได้สุทธิจากภาษเีงินได้ 6,575,061               (1,741,109)              -                         (1,741,109)              

รวมรายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน-

สุทธิจากภาษเีงินได้ 11,094,234             (1,741,109)              -                         (1,741,109)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

- 9 -

บริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 15 -                         (10,759,115)            -                         -                         

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 26 -                         2,151,823               -                         -                         

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั - สุทธิจากภาษเีงินได้ -                         (8,607,292)              -                         -                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษเีงินได้ทีเกยีวข้อง 11,094,234             (10,348,401)            -                         (1,741,109)              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 112,930,583           109,081,144           84,821,505             48,248,900             

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 97,111,490             70,181,336             84,821,505             49,990,009             

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย 4,724,859               49,248,209             

101,836,349           119,429,545           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 108,597,578           63,681,520             84,821,505             48,248,900             

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย 4,333,005               45,399,624             

112,930,583           109,081,144           

กําไรต่อหุ้น 28

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (บาทต่อหุน้) 0.078                      0.057                      0.068                      0.040                      

กาํไรต่อหุน้ปรับลด

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (บาทต่อหุน้) 0.079                      0.056                      0.069                      0.040                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

- 10 -

บริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563



กาํไรขาดทุน

ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุน เบด็เสร็จอนื ส่วนของผูม้ีส่วนได้

ทุนเรือนหุ้น จดัโครงสร้าง จากการเปลยีนแปลง จดัสรรเป็น จดัสรรเป็น ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนจาก รวมองคป์ระกอบ เสียทไีม่มี

ทอีอกและ ส่วนเกิน การดาํเนินธุรกิจภายใต้ สัดส่วนการถือหุ้นใน ทุนสาํรอง สาํรอง การวดัมูลค่าเงินลงทุน อนืของส่วน รวมส่วนของ อาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั การควบคุมเดียวกนั บริษทัย่อย หุ้นทุนซือคืน ตามกฎหมาย หุ้นทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย ของผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้นของบริษทั ของบริษทัย่อย ผูถ้ือหุ้น

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

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

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

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

เงินปันผลจ่าย 29 -                      -                     -                               -                                  -                   -                          -                     (12,360,060)          -                                  -                          (12,360,060)          -                          (12,360,060)                

เงินปันผลจ่ายให้ผูม้ีส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจ

ควบคุมของบริษทัย่อย 16.2 -                      -                     -                               -                                  -                   -                          -                     -                        -                                  -                          -                        (35,842,851)            (35,842,851)                

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุมของ

บริษทัย่อยเพมิขนึจากการซือเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                      -                     -                               (38)                                  -                   -                          -                     -                        -                                  -                          (38)                        (305,697)                 (305,735)                     

ซือหุ้นทุนซือคืนของบริษทัย่อย 16.1 -                      -                     -                               (108,305)                         -                   -                          -                     -                        (7,719)                             (7,719)                     (116,024)               (953,332)                 (1,069,356)                  

สาํรองตามกฏหมาย 24 -                      -                     -                               -                                  -                   2,500,000               -                     (2,500,000)            -                                  -                          -                        -                          -                              

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

- 11 -

บริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น

ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนอนื



ผลกาํไร (ขาดทุน) ของ

ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุน สินทรัพยท์างการเงิน ส่วนของผูม้ีส่วนได้

ทุนเรือนหุ้น จดัโครงสร้าง จากการเปลยีนแปลง จดัสรรเป็น จดัสรรเป็น ทวีดัมูลค่าดว้ยมูลค่า รวมองคป์ระกอบ เสียทไีม่มี

ทอีอกและ ส่วนเกิน การดาํเนินธุรกิจภายใต้ สัดส่วนการถือหุ้นใน ทุนสาํรอง สาํรอง ยุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุน อนืของส่วน รวมส่วนของ อาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั การควบคุมเดียวกนั บริษทัย่อย หุ้นทุนซือคืน ตามกฎหมาย หุ้นทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอนื ของผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้นของบริษทั ของบริษทัย่อย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 - ตามทีรายงานไวเ้ดิม 309,070,185 87,738,274 3,116,269 960,242 -                   24,235,000 -                     591,609,281 (15,494,707) (15,494,707) 1,001,234,544 353,056,238 1,354,290,782

ผลกระทบจากการเปลยีนแปลงนโยบายบญัชเีนืองจากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัิ 7.1 -                      -                     -                               -                                  -                   -                          -                     (2,447,562) -                                  -                          (2,447,562) -                          (2,447,562)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง 309,070,185 87,738,274 3,116,269 960,242 24,235,000 -                     589,161,719 (15,494,707) (15,494,707) 998,786,982 353,056,238 1,351,843,220

กาํไรสาํหรับปี -                      -                     -                               -                                  -                   -                          -                     97,111,490            -                                  -                          97,111,490            4,724,859               101,836,349               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับปี -                      -                     -                               -                                  -                   -                          -                     3,635,149              7,850,939                        7,850,939               11,486,088            (391,854)                 11,094,234                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                      -                     -                               -                                  -                   -                          -                     100,746,639          7,850,939                        7,850,939               108,597,578          4,333,005               112,930,583               

ซือหุ้นทุนซือคืนของบริษทัระหวา่งปี 25 -                      -                     -                               -                                  (13,852,912)     -                          -                     -                        -                                  -                          (13,852,912)          -                          (13,852,912)                

โอนกาํไรสะสมส่วนทยีงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรอง

หุ้นทุนซือคืน 25 -                      -                     -                               -                                  -                   -                          13,852,912        (13,852,912)          -                                  -                          -                        -                          -                              

เงินปันผลจ่าย 29 -                      -                     -                               -                                  -                   -                          -                     (20,023,309)          -                                  -                          (20,023,309)          -                          (20,023,309)                

ออกหุ้นสามญัเพมิจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 27 153                     153                     -                               -                                  -                   -                          -                     -                        -                                  -                          306                        -                          306                             

ซือหุ้นทุนซือคืนของบริษทัย่อย 16.1 -                      -                     -                               (46,164,716)                    -                   -                          -                     -                        (6,518,470)                      (6,518,470)              (52,683,186)          (159,896,814)          (212,580,000)              

ผลกระทบจากการชาํระบญัชีของบริษทัย่อย -                      -                     -                               -                                  -                   -                          -                     123,938                 -                                  -                          123,938                 61,083                    185,021                      

ขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการงินทวีดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื 15 -                      -                     -                               -                                  -                   -                          -                     1,612,321              -                                  -                          1,612,321              794,643                  2,406,964                   

สาํรองตามกฎหมาย 24 -                      -                     -                               -                                  -                   4,300,000               -                     (4,300,000)            -                                  -                          -                        -                          -                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 309,070,338       87,738,427         3,116,269                    (45,204,474)                    (13,852,912)     28,535,000             13,852,912        653,468,396          (14,162,238)                    (14,162,238)            1,022,561,718       198,348,155           1,220,909,873            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

- 12 -

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น

ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนอนื

บริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั



(หน่วย: บาท)

จดัสรรเป็น จดัสรรเป็น

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง สาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ทีออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั หุน้ทุนซือคืน ตามกฎหมาย หุน้ทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

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

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                                -                             -                             -                                 -                              (1,741,109)                  (1,741,109)                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                -                             -                             -                                 -                              48,248,900                 48,248,900                        

เงินปันผลจา่ย 29 -                                -                             -                             -                                 -                              (12,360,060)                (12,360,060)                       

สาํรองตามกฏหมาย 24 -                                -                             -                             2,500,000                      -                              (2,500,000)                  -                                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - ตามทีรายงานไวเ้ดิม 309,070,185                  87,738,274                 -                             24,235,000                     -                              308,760,905               729,804,364                      

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายบญัชีเนืองจากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฎิบติั 7.1 -                                -                             -                             -                                 -                              (2,447,562)                  (2,447,562)                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง 309,070,185                  87,738,274                 -                             24,235,000                     -                              306,313,343               727,356,802                      

กาํไรสาํหรับปี -                                -                             -                             -                                 -                              84,821,505                 84,821,505                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                                -                             -                             -                                 -                              -                             -                                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                -                             -                             -                                 -                              84,821,505                 84,821,505                        

ออกหุน้สามญัเพิมทุนจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 27 153                                153                             -                             -                                 -                              -                             306                                    

ซือหุน้ทุนซือคืนระหวา่งปี 25 -                                -                             (13,852,912)                -                                 -                              -                             (13,852,912)                       

โอนกาํไรสะสมส่วนทียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองหุน้ทุนซือคืน 25 -                                -                             -                             -                                 13,852,912                 (13,852,912)                -                                    

เงินปันผลจา่ย 29 -                                -                             -                             -                                 -                              (20,023,309)                (20,023,309)                       

สาํรองตามกฏหมาย 24 -                                -                             -                             4,300,000                      -                              (4,300,000)                  -                                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 309,070,338                  87,738,427                 (13,852,912)                28,535,000                     13,852,912                 352,958,627               778,302,392                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

- 13 -

บริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 132,432,915      152,073,135      109,360,660     54,154,913         

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 43,233,122        19,958,191        31,060,322      10,778,564         

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (213,478)            944,158             (437,128)          944,158              

หนีสูญ -                     54,888               -                   54,888               

การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิ

ทีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 5,828,587          (9,030,457)         224,314           (10,051,004)       

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ทีจ่ายตดัจ่าย -                     73,618               -                   73,618               

ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายคิุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนวียน 1,500,781          1,288,000          1,500,781        1,288,000           

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน -                     (26,338)             -                   -                     

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายยานพาหนะและอปุกรณ์ (725,194)            1,829,208          (1,129,399)       1,160,403           

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,033,989          7,300,155          1,448,841        4,143,959           

รายไดเ้งินปันผล -                     -                    -                   (44,319,293)       

ดอกเบียรับ (2,730,305)         (4,653,576)         (712,563)          (752,836)            

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 11,610,339        14,278,603        9,706,926        10,769,633         

ขาดทุน (กาํไร) จากสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

ทียงัไม่เกิดขึนจริง (3,020,535)         (154,075)           (3,059,454)       -                     

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (239,359)            609,646             (75,409)            328,622              

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

และหนีสินดาํเนินงาน 189,710,862      184,545,156      147,887,891     28,573,625         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ



(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

2563 2562 2563 2562

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 71,673,332        181,557,424      (37,438,498)     164,532,084       

สินคา้คงเหลือ 91,221,990        65,201,649        10,222,883      526,829              

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (7,526,292)         (126,019)           (8,920,029)       (2,543,147)         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 2,680,992          (8,542,493)         (15,500)            540,892              

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (53,808,394)       (112,817,842)     (29,137,622)     (75,107,014)       

หนีสินหมุนเวียนอืน (3,088,823)         1,736,400          (1,695,717)       1,445,103           

เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 290,863,667      311,554,275      80,903,408      117,968,372       

จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (126,968)            (473,690)           -                   (473,690)            

จ่ายภาษีเงินได้ (33,241,971)       (27,353,832)       (12,798,910)     (72,012)              

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 257,494,728      283,726,753      68,104,498      117,422,670       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

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

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน -                     (50,579,371)       -                   -                     

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน 34,050,830        362,500             -                   -                     

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,427,470)         (25,995,398)       (951,543)          (14,177,057)       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์ 3,852,722          5,103,539          2,359,450        3,516,694           

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (28,000)              -                    (28,000)            -                     

ดอกเบียรับ 2,331,598          4,654,542          317,645           752,836              

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                     -                    -                   44,319,293         

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (9,220,320)         (66,454,188)       (43,302,448)     34,411,766         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หมายเหตุ
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (79,115,931)       (62,030,566)       45,825,314      (26,816,540)       

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (27,809,025)       (1,523,378)         (22,310,624)     (870,399)            

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั (20,023,309)       (12,360,060)       (20,023,309)     (12,360,060)       

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทั -                     (35,842,851)       -                   -                     

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพิมทุนและการใชสิ้ทธิ

ในใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญั 306                    -                    306                  -                     

จ่ายดอกเบีย (12,421,716)       (14,473,294)       (10,407,636)     (11,019,037)       

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

เงินสดจ่ายซือหุน้ทุนซือคืน (226,432,912)     (1,069,356)         (13,852,912)     -                     

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (365,802,587)     (127,605,241)     (20,768,861)     (51,066,036)       

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพมิขนึสุทธิ (117,528,179)     89,667,324        4,033,189        100,768,400       

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

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 543,871,102      661,399,281      252,878,440     248,845,251       

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด

การไดม้าซึงสิทธิการใชสิ้นทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่า 105,284,329      1,694,778          95,936,279      -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
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บริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที 31 ธันวาคม 2563 

 

1. ข้อมูลทัวไป 

 (ก) ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษทั 

   บริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนซึงจัดตังและมี

ภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีทีอยูต่ามทีจดทะเบียนของบริษทัอยู่ที 728 อาคารยูเนียนเฮา้ส์ ถนนบรม

ราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 

 (ข) ลกัษณะการดาํเนินงานและกิจกรรมหลกั 

   บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในการนาํเขา้และจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์

 

2. การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีส่งผลทาํให้เกิดการชะลอ

ตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อผล

การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั การรับรู้และการวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนีสินในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม 

ฝ่ายบริหารจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าว และทาํการประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกบั

มูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจเกิดขึนอย่างต่อเนือง ทงันีฝ่ายบริหารไดใ้ช้ประมาณ

การและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เมือมีสถานการณ์เปลียนแปลง 

 

3. หลกัเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

3.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพ

บญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลง

วนัที 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี 

งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอืนในนโยบาย

การบญัชี 
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3.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

(ก) เพือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกกลุ่มบริษทัว่า “กลุ่มบริษทั” บริษทัมีบริษทัย่อย 

ดงันี 
    จดัตงัขนึใน    อตัราร้อยละ 

ชือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  ประเทศ  ทุนเรียกชาํระแลว้  ของการถือหุ้น 

      2563  2562  2563  2562 

      (พนับาท)  (พนับาท)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 

บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน)   นาํเขา้และจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์  ไทย 412,812  412,812  66.99  55.29 

บริษทั ลาวิช แลบบอราทอรี จาํกดั*   ผลิตและจาํหน่ายอาหารเพือสุขภาพ  ไทย 50,000  50,000  99.99  99.99 

บริษทั ลิจิท จาํกดั*  จาํหน่ายอุปกรณ์ทีใช้ในโรงกลนันาํมนั

และโรงไฟฟ้า 

  

ไทย 

 

- 

  

5,000 

  

99.99 

  

99.99 

บริษทั เนเชอรัล กิฟ โซไซต ีจาํกดั*  จาํหน่ายสินคา้ทางเภสัชภณัฑ์และทาง

การแ พ ทย์ เค รืองห อม แ ละเค รือง 

สําอาง และสินคา้ประเภทอาหารเสริม 

  

 

ไทย 

 

 

5,000 

  

 

5,000 

  

 

99.98 

  

 

99.98 

* ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย: บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั  จาํหน่ายเคมีภณัฑ ์ผลิตภณัฑ์หล่อลืน

และอุปกรณอ์เิล็คทรอนิคส์ 

  

ไทย 

 

30,000 

  

30,000 

  

99.99 

  

99.99 

 

บริษทั ลิจิท จาํกดัไดช้าํระบญัชีเสร็จสินเมือวนัที 5 มิถุนายน 2563 และไดย้นืเอกสารการชาํระบญัชี

ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมือวนัที 17 มิถุนายน 2563 

เมือวนัที 12 พฤศจิกายน 2563 ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 8/2563 คณะกรรมการ

บริษทัมีมติอนุมติัแผนการลงทุนในการจดัตงับริษทัยอ่ย ดงันี 
    จดัตงัขนึใน    อตัราร้อยละ 

ชือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  ประเทศ  ทุนจดทะเบียนเริมแรก  ของการถือหุ้น 

      2563  2562  2563  2562 

      (พนับาท)  (พนับาท)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 

บริษทั สยาม โคโคคราฟท ์จาํกดั**  ประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายสินคา้

และผลิตภณัฑท์ุกประเภททีไดจ้าก

การแปรรูปมะพร้าว 

  

 

ไทย 

     

 

        3,500 

  

 

- 

        

 

   75.00 

   

 

     - 

บริษทั มหานครแคปปิตอล จาํกดั**  สินเชือระยะสันเพอืธุรกิจจาํหน่าย

รถยนต ์

  

ไทย 

       

   5,000 

  

- 

         

  60.00 

  

- 

** ในระหว่างปี 2563 บริษทัยงัไม่ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้น          

 

(ข) บริษทัจะถือวา่มีการควบคุมกิจการทีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือมี

ส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการทีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการสังการ

กิจกรรมทีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนันได ้ 

(ค) บริษทันาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตงัแต่วนัทีบริษทัมีอาํนาจ

ในการควบคุมบริษทัย่อยจนถึงวนัทีบริษทัสินสุดการควบคุมบริษทัย่อยนนั   

(ง) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีทีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 

(จ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหว่างกนัทีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงิน

รวมนีแลว้  
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(ฉ) ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ

บริษทัย่อยส่วนทีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลา

บัญชีทีเริมในหรือหลังวนัที 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ

ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชี

กับผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนีทีมีการเปลียนแปลง

หลกัการสาํคญัซึงสามารถสรุปไดด้งันี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน 

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานและการ

ตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท ี7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท ี9 เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท ี32  การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท ี16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานตา่งประเทศ 

ฉบบัท ี19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกียวกบัการจดัประเภท

และการวดัมูลค่าเครืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก

ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 

(Business Model) หลกัการเกียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิด

ของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน และหลักการเกียวกับการบัญชีป้องกันความเสียง 

รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน และเมือมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่มนีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว

ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัทีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญา

เช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีทีเกียวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 

การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพย์

และหนีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์

อา้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ 

การบญัชีสําหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 

17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้

หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17 

 

กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัที 16 มาใช้โดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมาของกาํไร

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

ปีก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครัง

แรก ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 

 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชีเพือรองรับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราว

สําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพือลดผลกระทบในบางเรืองจากการปฏิบตัิ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพือให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีใน

ช่วงเวลาทียงัมีความไม่แน่นอนเกียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบตัิทางการบญัชีดังกล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมือวนัที 22 เมษายน 2563 

และมีผลบงัคบัใช้สําหรับการจดัทาํงบการเงินของกลุ่มบริษทัทีมีรอบระยะเวลารายงานสินสุดภายใน

ช่วงเวลาระหว่างวนัที 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชวัคราวสาํหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปนี 

- เลือกทีจะไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บง่ชีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐาน                   

การบญัชี ฉบบัที 36 เรือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 

4.2   มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

     ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี และลงประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแลว้ สําหรับกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่) และมีการปรับปรุงมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินจากปี 2562 เป็นจาํนวนหลายฉบบั โดยให้ถือปฏิบติักับงบการเงินสําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีทีเริมตน้ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564  เป็นตน้ไป ซึงการปรับปรุงดงักล่าวเกิดจาก

การปรับปรุง/แกไ้ขหลกัการดงัต่อไปนี 
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  การปรับปรุงการอ้างองิกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับประกอบด้วยการอ้างอิงหรือการอ้างถึง “IASC’s 

Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements” การปรับปรุงการอ้างอิง

กรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ปรับการอ้างอิงหรือการอา้งถึงบางส่วนทีกล่าว

ขา้งตน้ให้เป็นปัจจุบนัและทาํการปรับปรุงอืนๆเพืออธิบายให้ชดัเจนขึนว่าเอกสารแต่ละฉบบันนัเป็น

การอา้งอิง “กรอบแนวคิด” ของปีใด 

 

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงนิ 

            กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน ประกอบดว้ย การปรับปรุงคาํนิยามของสินทรัพย์

และหนีสิน เกณฑใ์นการรวมสินทรัพยแ์ละหนีสินในงบการเงิน นอกจากนียงัรวมถึงหลกัการใหม่และ

แนวปฏิบติัทีไดถู้กเพิมเติมเขา้ไป ดงัต่อไปนี 

  1. การวดัมูลค่า ซึงรวมถึงปัจจยัทีตอ้งพิจารณาในการเลือกเกณฑใ์นการวดัมูลค่า 

 2. การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล ซึงรวมถึงเมือใดทีจะจดัประเภทรายการรายได้และ

ค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

  3. กิจการทีเสนอรายงาน 

  4. เมือใดสินทรัพยแ์ละหนีสินจะถูกเอาออกจากงบการเงิน 

            กรอบแนวคิด ยงัไดอ้ธิบายใหช้ดัเจนขึนถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแล

รักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมูลค่าใน

การรายงานทางการเงิน 

 

คํานิยามของธุรกิจ 

           คาํนิยามของธุรกิจ ทีปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 3 เรือง การรวมธุรกิจ 

ไดอ้ธิบายใหช้ดัเจนขึนถึงคาํนิยามของธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือช่วยให้กิจการใชใ้นการกาํหนดวา่

รายการคา้นนัตอ้งบนัทึกรายการเป็น “การรวมธุรกิจ” หรือ “การซือสินทรัพย”์ หรือไม่ การปรับปรุงมี

ดงันี 

1. อธิบายให้ชดัเจนขนึในเรืองการพิจารณาว่าเป็น “ธุรกิจ” นัน กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์

ทีไดม้าตอ้งรวมถึงขอ้มูลปัจจยันาํเขา้และกระบวนการทีสาํคญัเป็นอยา่งนอ้ยซึงเมือนาํมา

รวมกนัมีส่วนอยา่งมีนยัสาํคญัทาํให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต 

2. ตดัเรืองการประเมินว่าผูร่้วมตลาดสามารถทดแทนปัจจยันาํเขา้หรือกระบวนการทีขาด

หายไปใดๆ และสร้างผลผลิตต่อไปได ้ออกจากมาตรฐานฯ 

3. เพิมแนวปฏิบติัและตวัอยา่งเพือประกอบความเขา้ใจเพือช่วยใหกิ้จการประเมินวา่

กระบวนการทีสําคญัไดถู้กซือหรือไม่ 
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4. ทาํใหนิ้ยามของธุรกิจและนิยามของผลผลิตแคบลง โดยการให้ความสนใจในตวัของสินคา้

และบริการทีใหก้บัลูกคา้ และตดัเรืองการอา้งอิงความสามารถในการลดตน้ทุนออกจาก

มาตรฐานฯ 

5. เพิมเรืองการทดสอบความตงัใจเป็นทางเลือก ซึงอนุญาตใหท้าํการประเมินอยา่งง่ายวา่กลุ่ม

ของกิจกรรมและสินทรัพยที์ไดม้าไมใ่ช่ธุรกิจหรือไม่ 

 

 คํานิยามของความมีสาระสําคัญ 

              คาํนิยามของความมีสาระสําคญั ทาํให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 1 เรือง การ

นําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 8 เรือง นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด และทาํให้เกิดการปรับปรุงซึงเป็นผลทีสืบเนืองไปมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัอืน 

 

การปรับปรุงช่วยทาํให้เกิดความเขา้ใจมากยงิขนึของคาํนิยามของความมีสาระสาํคญัโดย 

1. การทาํให้คาํนิยามเป็นแนวทางเดียวกันของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบ

แนวคิดเพอื    หลีกเลียงความสับสนทีอาจเกิดขึนจากความแตกต่างของคาํนิยาม 

2. การรวมข้อกําหนดสนับสนุนเข้าไวด้้วยกันของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 เรือง การ

นาํเสนองบการเงิน ในคาํนิยามเพือทาํให้คาํนิยามมีความชดัเจนมากขึนและอธิบายถึงการนาํ

ความมีสาระสาํคญัไปประยกุตไ์ดช้ดัเจนขึน 

3. การนําแนวปฏิบตัิทีมีอยู่ของคาํนิยามของความมีสาระสําคญัมาไวใ้นทีเดียวกนั ร่วมกนักบั

คาํนิยาม 

 

การปฏิรูปอตัราดอกเบียอ้างอิง 

         การปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิง ทาํให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรือง 

เครืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 7 เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือ

ทางการเงิน การปรับปรุงนันไดป้รับเปลียนขอ้กาํหนดของการบญัชีป้องกันความเสียงโดยเฉพาะเพือ

เป็นการบรรเทาผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากความไม่แน่นอนทีเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิง 

เช่น อตัราดอกเบียอา้งอิงทีกาํหนดจากธุรกรรมการกูย้ืม (interbank offer rates-IBORs) นอกจากนี การ

ปรับปรุงได้กาํหนดให้กิจการให้ข้อมูลเพิมเติมกับนักลงทุนเกียวกับความสัมพนัธ์ของการป้องกัน

ความเสียงทีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นนั 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริมนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า และไดล้ง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือวนัที 27 มกราคม 2564 โดยมีการปรับปรุงดงันี 

1.   การยินยอมลดค่าเช่าทีเกียวขอ้งกบั COVID-19 ซึงมีผลบงัคบัใช้ตงัแต่วนัที 1 มิถุนายน 2563 

ทงันีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้การปรับปรุงนีเพือเป็นการผ่อน

ปรนในทางปฏิบติัสําหรับผูเ้ช่า โดยไม่จาํเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าทีเกิดขึน

อนัเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเขา้เงือนไขตามที

ระบุไว ้ถือเป็นการเปลียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยให้บนัทึกการยินยอมลดค่าเช่านัน

เสมอืนวา่ไม่ใช่การเปลียนแปลงสัญญาเช่า  

2. เพิมข้อกาํหนดสําหรับข้อยกเวน้ชัวคราวทีเกิดขึนจากการปฏิรูปอัตราดอกเบียอ้างอิง โดย

กิจการตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกับงบการเงินประจาํปีสําหรับรอบระยะเวลา

บญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทงันีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบตัิก่อน

วนัทีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้ 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริมนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 

5. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ  

5.1 การรับรู้รายได ้

ขายสินคา้ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เมือมี

การส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าทีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บสําหรับสินคา้ทีไดส่้ง

มอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาทีให้บริการ โดยพิจารณาถึงขนัความสําเร็จของงาน

บริการ   

ดอกเบียรบัถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 รายไดอื้น และค่าใชจ่้าย 

รายไดอื้น และค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันที

มีสภาพคล่องสูง ซึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัทีได้มาและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
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5.3 ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 

 ถือปฎิบตัิตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563   

ลูกหนีการคา้รับรู้เมือเริมแรกดว้ยจาํนวนเงินของสิงตอบแทนทีปราศจากเงือนไขในการไดรั้บชาํระ 

ในกรณีทีมีส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงินทมีีนยัสาํคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของสิงตอบแทน 

ลูกหนีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผือหนีสงสัยจะ

สูญ โดยใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9 ใน

การวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ซึงกาํหนดให้พิจารณาผลขาดทุนทีคาดว่าจะ

เกิดขึนตลอดอายหุนีและรับรู้ผลขาดทุนตงัแต่การรับรู้รายการลูกหนีการคา้ ในการพิจารณาผลขาดทุน

ด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ลูกหนีการค้าจะถูกจัดกลุ่มตามวนัทีครบกาํหนดชําระ อัตราความ

เสียหายทีคาดว่าจะเกิดขึนจะขึนอยู่กบัประวติัการชาํระเงินและขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตซึง

มีการปรับเพอืสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและการคาดการณ์ล่วงหนา้เกียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคทีมี

ผลต่อความสามารถของลูกค้าในการชําระหนี กลุ่มบริษัทได้ระบุผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

(GDP) อัตราการว่างงาน และดัชนีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index) ของประเทศทีขายสินค้า

และบริการให้เป็นปัจจยัทีเกียวขอ้งมากทีสุด และปรับอตัราการสูญเสียในอดีตตามการเปลียนแปลงที

คาดการณ์ไวใ้นปัจจยัเหล่านี ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนภายใตค้่าใชจ่้ายใน

การบริหาร  

 

  ถือปฏิบตัิก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 

 ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืนแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่า

เผือหนีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนีไม่ได้ ซึง

โดยทวัไปพิจารณาจากประสบการณก์ารเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุนี 

 

5.4 สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รับแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า ราคาทุนของ

สินคา้คาํนวณโดยวิธีดงันี 

สินคา้สาํเร็จรูป โดยวิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน 

วตัถุดิบ ภาชนะบรรจุ และหีบห่อ โดยวิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน 

ตน้ทุนสินคา้คงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทุนทังหมดในการซือ และตน้ทุนแปลงสภาพรวมการปัน

ส่วนของค่าใชจ่้ายการผลิตคงทีอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 

ตน้ทุนในการซือ ประกอบดว้ย ราคาซือและค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้งกบัการซือสินค้านัน เช่น อากรขา

เขา้ ค่าขนส่ง และตน้ทุนอืนๆ ซึงเกียวขอ้งโดยตรงกับการไดม้าซึงสินคา้ และหักดว้ยส่วนลดการคา้และ

เงินทีไดรั้บคืนจากการซือสินคา้ 

บริษทับนัทึกค่าเผอืการลดลงของมลูค่าสินคา้ โดยพิจารณาสินคา้ทีมีการเคลือนไหวชา้ทุกสินงวดบญัชี 
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5.5 สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน 

 ถือปฎิบติัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

การจัดประเภทรายการขึนอยู่กับโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจดัการสินทรัพย์

ทางการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินตามลกัษณะการวดัมูลค่าดงันี 

• รายการทีวดัมูลค่าภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน หรือผ่านกาํไร

ขาดทุน) และ 

• รายการทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

    กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทรายการใหม่สําหรับเงินลงทุนในตราสารหนีเฉพาะเมือกลุ่มบริษทั

เปลียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยเ์หล่านนั 

      ตราสารทุนสามารถจาํแนกและไม่สามารถเปลียนแปลงได้ตามประเภทของการวดัมูลค่าไดส้อง

ประเภท ไดแ้ก่ การวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (FVPL) หรือการวดัมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (FVOCI) ซึงไม่สามารถจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนใน

ภายหลงั  

     ในการรับรู้รายการเมือเริมแรก กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือหนีสินทาง

การเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักดว้ย

ตน้ทุนการทาํรายการซึงเกียวขอ้งโดยตรงกบัการได้มาหรือการออกสินทรัพยท์างการเงินหรือหนีสิน

ทางการเงินนัน ตน้ทุนการทาํรายการของสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุนนนัรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน 

    สินทรัพยท์างการเงินซึงประกอบดว้ยอนุพนัธ์แฝงจะพิจารณาในภาพรวมว่ากระแสเงินสดทีเกิด

จากสินทรัพยท์างการเงินนนัเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบียหรือไม่  

    การวดัมูลค่าในภายหลังของตราสารหนีขึนอยู่กบัโมเดลทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจดัการ

สินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่า

ตราสารหนีสามารถทาํได ้3 วิธี โดยขึนอยูก่บัการจดัประเภทตราสารหนีของกลุ่มบริษทั 

• ราคาทุนตดัจาํหน่าย  สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายเมือกลุ่มบริษทั

ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนันตามโมเดลธุรกิจทีมีวตัถุประสงค์การถือครองสินทรัพยท์าง

การเงินเพือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซึง

ทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ใน

วนัทีกาํหนดไว ้รายได้ดอกเบียจากสินทรัพยท์างการเงินดังกล่าวตอ้งคาํนวณโดยใช้วิธีอตัรา

ดอกเบียทีแทจ้ริง กาํไรหรือขาดทุนทีเกิดขึนจากการตัดรายการจะรับรู้โดยตรงในกาํไรหรือ

ขาดทุนและแสดงรายการในกําไรขาดทุนอืน พร้อมกับกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน 

รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นกาํไรหรือขาดทุน 
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• มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (FVOCI) สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนเมือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินตาม

โมเดลธุรกิจทีมีวตัถุประสงค์เพือรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพือขายสินทรัพยท์างการเงิน 

และขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซึงทาํให้เกิดกระแสเงินสด ซึงเป็นการจ่าย

เพียงเงินตน้และดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีกาํหนดไว ้การเปลียนแปลงของ

มูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินรับรู้ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ยกเวน้ รายการขาดทุนจาก

การดอ้ยค่า รายไดด้อกเบีย และกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทีเกียวขอ้งจะรับรู้เป็นกาํไร

หรือขาดทุน เมือมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กาํไรหรือขาดทุนสะสมทีเคยรับรู้

รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจะตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้กาํไรหรือขาดทุน และ

แสดงรายการในกาํไรขาดทุนอืน รายไดด้อกเบียจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งคาํนวณ

โดยใช้วิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก

ในงบกาํไรขาดทุน 

• มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (FVPL) สินทรัพยท์างการเงินทีไม่เข้าเงือนไขการวดั

มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายหรือ FVOCI ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากตราสารหนีทีวดัมูลค่า FVPL จะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน 

และแสดงรายการสุทธิในกาํไรขาดทุนอืนในรอบระยะเวลาทีเกิดรายการ 

     เงินปันผลทีไดรั้บจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายไดอื้นเมือ

กลุ่มบริษทัมีสิทธิทีจะไดรั้บเงินปันผล 

     การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าด้วย FVPL จะรับรู้เป็น

กาํไรขาดทุนอืนในงบกาํไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (และการกลบัรายการขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่า) ของตราสารทุนทีวดัมูลค่าดว้ย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการเปลียนแปลง

อืน ๆ ในมูลค่ายุติธรรม 

 

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสินทางการเงนิและส่วนของเจ้าของ 

    เครืองมือทางการเงินทีกลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหนีสินทางการเงินหรือตราสาร

ทุนโดยพิจารณาภาระผกูพนัตามสัญญา 

• หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาทีจะตอ้งส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพยท์างการเงินอืน

ให้กบักิจการอืน โดยไม่สามารถปฏิเสธการชาํระหรือเลือนการชาํระออกไปอย่างไม่มีกาํหนด

ไดน้ัน เครืองมือทางการเงินนันจะจดัประเภทเป็นหนีสินทางการเงิน เวน้แต่ว่าการชาํระนัน

สามารถชาํระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มบริษทัเองด้วยจาํนวนตราสารทุนทีคงที และ

เปลียนกบัจาํนวนเงินทีคงที 

• หากกลุ่มบริษทัไม่มีภาระผูกพนัตามสัญญาหรือสามารถเลือนการชาํระภาระผูกพนัตามสัญญา

ไปได ้เครืองมือทางการเงินดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

     ในการรับรู้รายการเมือเริมแรก กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าของหนีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทรายการหนีสินทางการเงินทงัหมดทีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

ยกเวน้หนีสินทางการเงินบางรายการ  
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 การรับรู้รายการและการตัดรายการ 

    กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้สินทรัพยท์างการเงินหรือหนีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ

เมือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของสัญญาของเครืองมือทางการเงินนัน การซือหรือขาย

สินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติตอ้งรับรู้รายการในวนัซือขาย ซึงเป็นวนัทีกลุ่มบริษทัตกลงทีจะซือ

หรือขายสินทรัพย ์สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการเฉพาะเมือสิทธิตามสัญญาทจีะไดรั้บกระแสเงิน

สดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดอายุ หรือเมือกลุ่มบริษทัโอนสินทรัพยท์างการเงิน และเป็นการโอน

ความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทงัหมดของสินทรัพยท์างการเงิน 

 

 การด้อยค่า 

     กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของตราสารหนีทงัหมดทีไม่ไดว้ดั

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนคาํนวณจาก

ผลต่างของกระแสเงินสดทีจะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทงัหมดทีกลุ่มบริษทัคาดว่า

จะได้รับชาํระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบียทีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วนัที

ไดม้า โดยกระแสเงินสดทีคาดวา่จะไดรั้บ รวมถึงกระแสเงินสดทีไดม้าจากขายหลกัประกนัทีถือไว ้หรือ

ส่วนปรับปรุงดา้นเครดิตอืน ๆ ซึงถือเป็นส่วนหนึงของเงือนไขตามสัญญา 

 

ถือปฏิบติัก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 

เงินลงทุน 

(ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลักทรัพยด์ังกล่าวบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และจะบันทึกในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนเมือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์นัออกไป  

(ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจาก

ค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซือหลงัสุด 

ณ สินวนัทาํการสุดทา้ยของปี มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ

หน่วยลงทุน กลุ่มบริษทัใช้วธีิถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน ในกรณีทีมี

การโอนเปลียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึงไปเป็นอีกประเภทหนึง กลุ่มบริษัทจะปรับ

มูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีโอนเปลียนประเภทเงินลงทุน ผล

แตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีโอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไร หรือ

ขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนทีมี

การโอนเปลียนเมือมีการจาํหน่ายเงินลงทนุ ผลต่างระหวา่งสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บกบัมูลค่าตาม

บญัชีของเงินลงทุนจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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5.6  สัญญาอนุพนัธ์ 

  กลุ่มบริษทัรับรู้รายการสัญญาอนุพนัธ์เมือเริมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีเขา้ทาํสัญญาและวดั

มูลค่าต่อมาในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม กาํไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตามหากตราสารอนุพนัธ์เขา้เงือนไขทีมีไวเ้พือเป็นเครืองมือป้องกนัความ

เสียง การบันทึกรายการกาํไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าจะขึนอยู่กับประเภทของรายการทีได้รับการ

ป้องกนัความเสียง 

 

5.7 อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 

บริษทับนัทึกมูลค่าเริมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนซึงเป็นทีดินในราคาทุนซึงรวม

ตน้ทุนการทาํรายการ หลงัจากนัน บริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่า

เผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 

บริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินทีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกับมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีทีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนออกจากบญัชี 

 

5.8 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา 

ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอปุกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม 

และค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุ

การใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงันี 

  อาคารและส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า  10 และ 20 ปี 

  เครืองจกัร เครืองมือ เครืองใชแ้ละอุปกรณ์โรงงาน  3 - 10  ปี 

  เครืองตกแต่งและเครืองใชส้าํนกังาน  3 - 5  ปี 

  ยานพาหนะ  5 และ 10  ปี 

ค่าเสือมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรบัทีดินและสินทรัพยร์ะหว่างติดตงัและก่อสร้าง 

กลุ่มบริษทัตดัรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ

ไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนเมือกลุ่มบริษัทตัดรายการ

สินทรัพยน์นัออกจากบญัชี 

 

5.9 สัญญาเช่า 

         ถือปฏิบติัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 

     ณ วนัเริมต้นสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานันเป็นการให้สิทธิในการ

ควบคุมการใชสิ้นทรัพยท์ีระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึงเพือการแลกเปลียนกบัสิงตอบแทน 
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     กลุ่มบริษทัประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาทีบอกเลิกไม่ได้ทีระบุในสัญญาเช่าหรือตาม

ระยะเวลาทเีหลืออยู่ของสัญญาเช่าทีมีผลอยู่ ณ วนัทีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครัง

แรก (ณ วนัที 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมี

ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะใช้สิทธิเลือกนันและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิก

สัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนนั ทงันีพิจารณาถึงผลกระทบ

ของการเปลียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง

กบัการต่ออายขุองสัญญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 

  

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้ เช่า 

      สินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหกัค่าเสือม

ราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ 

(ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จาํนวนเงินของหนีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเริมแรก 

ตน้ทุนทางตรงทีเกิดขึน และการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าใดๆทีจ่ายชาํระ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล

หรือก่อนวนัทีสัญญาเริมมีผลหกัสิงจูงใจตามสัญญาเช่าทีไดรั้บ 

      ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้รวมถึงประมาณการตน้ทุนทีจะเกิดขึนสําหรับผูเ้ช่าในการรือ

และขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานทีตงัของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิง

ใหอ้ยู่ในสภาพตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงือนไขของสัญญาเช่า 

      ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตามอายุ

ของสัญญาเช่า หรืออายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ตล่ะประเภท 

 

 หนีสินตามสัญญาเช่า 

     หนีสินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทียงัไม่ไดจ่้าย

ชาํระ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดังกล่าวประกอบดว้ย การจ่ายชาํระคงที 

(รวมถึงการจ่ายชาํระคงทีโดยเนือหา) หักลูกหนีสิงจูงใจตามสัญญาเช่า (ถา้มี) และจาํนวนเงินทีคาดว่าผู ้

เช่าจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกันมูลค่าคงเหลือ นอกจากนี การจ่ายชําระตามสัญญาเช่ายงัรวมถึง

ราคาใช้สิทธิของสิทธิการเลือกซือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือก

นัน และการจ่ายชาํระค่าปรับเพือการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม

บริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า  

     กลุ่มบริษทัคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบียการกูย้มืส่วน

เพิม ณ วนัทีสัญญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบียตามนัยของหนีสินสัญญาเช่านันไม่สามารถกาํหนดได ้

ทงันีอตัราดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพิมอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่าความ

เสียงทีเหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านัน หลงัจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลกลุ่มบริษทัจะวดัมูลค่า

ของหนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขึนเพือสะทอ้นดอกเบียจากหนีสินตามสัญญาเช่า และลดลงเพือสะทอ้น

การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีจ่ายชาํระแลว้ นอกจากนี กลุ่มบริษทัจะวดัมูลค่าหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ 

เมือมีการเปลียนแปลงอายุสัญญาเช่า จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายชาํระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการ

ซือสินทรัพยอ์า้งอิง 
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 สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าตํา 

      กลุ่มบริษทัเลือกใช้ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสัน (สัญญาเช่าทีมีอายุ

สัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวนัทีสัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซือ) และสัญญาเช่า

ซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ จาํนวนเงินทีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าวจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

     

ถือปฏิบติัก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 

        สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่ายานพาหนะทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไป

ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ของยานพาหนะทีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะ

ตาํกว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีสินระยะยาว ส่วนดอกเบีย

จ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า ยานพาหนะทีไดม้าตามสัญญาเช่า

การเงินจะคิดค่าเสือมราคาตลอดอายุการใชง้านของยานพาหนะทีเช่า 

สัญญาเช่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์และยานพานะทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็น

เจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินทีจ่ายตามสัญญาเช่า

ดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 

 

5.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ของสินทรัพยน์นั  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และใบอนุญาตในการดาํเนินกิจการต่างๆ ซึง

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอดอายุการ

ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์นั และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมือมีขอ้

บ่งชีว่าสินทรัพย์นันเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาํหน่ายและวิธีการตัด

จาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดังกล่าวทุกสินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทนุ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงันี 

 อายุการใหป้ระโยชน์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  3 - 5 ปี 

ใบอนุญาตตา่งๆ   10 ปี 
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5.11 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือ

ถูกบริษทัควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั 

นอกจากนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการทีมีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึงทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อบริษัท ผูบ้ริหารสําคัญ 
กรรมการหรือพนักงานของบริษทัทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทั 

 

5.12 เงินตราต่างประเทศ 

บริษทัแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึงเป็นสกุลทีใชใ้นการ

ดาํเนินงานของบริษทั รายการต่างๆของแต่จะกิจการทีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินที

ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนัน 
รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิด

รายการ สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินซึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน หรือหากเป็นรายการทีไดม้ีการทาํสัญญาตก

ลงอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ไว ้ก็จะแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนทีตกลงล่วงหนา้นนั 

กาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียนไดร้วมอยู่ในการคาํนวณผลการ

ดาํเนินงาน 
 

5.13 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทําการประเมินการด้อยค่าของทีดิน อาคารและ

อุปกรณ์หรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนของกลุ่มบริษทั หากมีขอ้บ่งชีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่ม

บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยม์ีมูลค่าตาํกว่ามูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยน์ัน ทงันีมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุ 

 

5.14 ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสนัของพนกังาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมือเกิด
รายการ 

 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  

โครงการสมทบเงิน 

กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบดว้ยเงินทีพนกังานจ่าย

สะสมและเงินทีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลียงชีพไดแ้ยกออกจาก
สินทรัพยข์องบริษทั เงินทีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีทีเกิดรายการ 
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โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

ซึงบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนกังาน  

กลุ่มบริษทัคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใช้วธีิคิดลด

แต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชียวชาญอิสระได้ทาํการประเมิน       

ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

 

5.15 ประมาณการหนีสิน 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนีสินไวใ้นบญัชีเมือภาระผูกพนัซึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน

อดีตไดเ้กิดขึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป

เพอืปลดเปลืองภาระผูกพนันนั และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันนัไดอ้ยา่งน่าเชือถือ  

  

5.16 หุน้ทุนซือคืน 

 หุ้นทุนซือคืนแสดงมูลค่าในงบการเงินดว้ยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผูถ้ือหุ้นทงัหมด

หากราคาขายของหุ้นทุนซือคืนสูงกว่าราคาซือของหุ้นทุนซือคืน บริษัทจะรับรู้ผลต่างเข้าบัญชี

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซือคืนและหากราคาขายของหุ้นทุนซือคืนตาํกว่าราคาซือของหุ้นทุนซือคืน

บริษทัจะนาํผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซือคืนให้หมดไปก่อน แลว้จึงนาํผลต่างทีเหลืออยู่ไป

หักจากบญัชีกาํไรสะสม 

 

5.17    ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ

สินทรัพยแ์ละหนีสิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเกียวขอ้งนนั 

โดยใชอ้ตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวทีตอ้งเสียภาษีรายการ แต่

รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษี รวมทงัผลขาดทุนทาง

ภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้ในจาํนวนเท่าทีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคต

เพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษทีียงัไม่ไดใ้ชน้นั 
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กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสินรอบระยะเวลา

รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า กลุ่มบริษทัจะ

ไม่มีกําไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทังหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน์ 

กลุ่มบริษทัจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีทีเกิดขึน

เกียวขอ้งกบัรายการทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 

 

 6. การใช้ประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ

ประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีส่งผลกระทบ

ต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริงอาจ

แตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทีสาํคญัมีดงันี 

 

 ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลกูหนี 

          ในการประมาณค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการวดัมูลค่า

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน โดยคาํนึงถึงประวติัการชาํระเงินและขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดิต

ในอดีต ปรับสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและค่าคาดการณ์ล่วงหนา้เกียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาค 

 

 ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ  

 ในการประมาณค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากสินค้าคงเหลือนัน โดยค่าเผือการลดลงของมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ

พิจารณาจากราคาทีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินคา้นัน และค่าเผือ

สําหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคลือนไหวช้าหรือเสือมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินคา้แต่ละ

ชนิด จาํนวนค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทีประมาณได ้เมือนาํมาเปรียบเทียบกบัจาํนวนเดิมทีมี

ในบญัชี ค่าเผอืการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทงัทีลดลงและเพิมขึนจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายภายใตห้ัวขอ้

ตน้ทุนขายและบริการในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 

 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าเสือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง

ทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ รวมถึง

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลง

เกิดขึน 
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นอกจากนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์

สิทธิการใชใ้นแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนตาํกว่า

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจทีเกียวขอ้งกบัการคาดการณ์

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกบัสินทรัพยน์นั 

 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีทีไม่ไดใ้ชเ้มือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวและขาดทุนนนั ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าควรรับรู้

จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีทีคาดว่า

จะเกิดในอนาคตในแตล่ะช่วงเวลา 

 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึนตามหลกัคณิตศาสตร

ประกันภัย ซึงตอ้งอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนัน เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน

เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 

การกําหนดอายุสัญญาเช่าทีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลกิสัญญาเช่า  

กลุ่มบริษทักาํหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาทีบอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยรวมระยะเวลา

ตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะใชสิ้ทธิเลือกนนั และ

ระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือก

นัน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยมีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลหรือไม่ทีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือทีจะไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิก

สัญญาเช่า โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมทีเกียวข้องทังหมดทีทําให้เกิดสิงจูงใจในทาง

เศรษฐกิจสําหรับกลุ่มบริษทัในการใช้สิทธิเลือกนัน ภายหลงัจากวนัทีสัญญาเช่ามีผล บริษทัฯและบริษทั

ย่อยจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีมีนัยสําคญัซึงอยู่ภายใตก้ารควบคุม

และส่งผลต่อความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีจะใชสิ้ทธิเลือก 

 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และตราสารอนุพนัธ์ 

  มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน ซึงไม่มีการซือขายในตลาดซือขายคล่องวดัมูลค่าโดยใช้

เทคนิคการประเมินมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการและตงัขอ้สมมติฐานซึงส่วนใหญ่

อา้งอิงจากสถานะของตลาดทีมีอยู ่ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน รายละเอียดของขอ้สมมติฐานหลกัทีใช้

รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 35 
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7. ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ 

ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 กลุ่มบริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

กลุ่มเครืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบนั โดย

กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลกระทบสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว และไม่ปรับยอ้นหลงังบ

การเงินงวดก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ 

จากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเนืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวขา้งต้นมา

ถือปฏิบติั แสดงไดด้งันี   

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

กลุ่มเครืองมือ     

ทางการเงิน 

 มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

ฉบบัที 16 

 ณ วนัที 1 

มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        

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

 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  109,005  109,005 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14,948  611  -  15,559 

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

หนีสินหมนุเวียน        

 ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึง 

    กาํหนดชาํระภายในหนึงปี  1,921  -  21,660  23,581 

หนีสินหมนุเวียนอนื -  3,059  -  3,059 

หนีสินไม่หมนุเวียน       

 หนีสินตามสัญญาเช่า 2,015  -  74,706  76,721 

ส่วนของผูถื้อหุ้น        

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

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

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

กลุ่มเครืองมือ     

ทางการเงิน 

 มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

ฉบบัที 16 

 ณ วนัที 1 

มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        

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

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  97,288  97,288 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,007  611  -  5,618 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 3,188  -  (2,828)  360 

หนีสินหมนุเวียน        

 ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึง 

    กาํหนดชาํระภายในหนึงปี  842  -  19,716  20,558 

 หนีสินหมนุเวียนอนื  -  3,059  -  3,059 

หนีสินไม่หมนุเวียน        

 หนีสินตามสัญญาเช่า 1,215  -  71,220  72,435 

ส่วนของผูถื้อหุ้น        

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

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

 

7.1 เครืองมือทางการเงิน 

   ผลกระทบทีมีต่อกาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปนี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

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

การปรับปรุงกาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรรจากการวดัมลูค่ายุติธรรม

 ของสัญญาซือเงินตราต่างประเทศจากการนาํมาตรฐานการรายงาน

 ทางการเงินฉบบัที 9 มาถือปฏิบติั ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

 

 

(2,448) 

  

 

(2,448) 

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

ธุรกิจทีใชจ้ดัการสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน และจดัประเภทและวดัมูลค่ารายการสินทรัพยแ์ละ

หนีสินทางการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรม ดงัตอ่ไปนี 

(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินรวม 

มูลค่ายติุธรรม 

- สัญญาอนุพนัธ์ 

ผา่นกาํไรขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนื 

 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 661,399 661,399 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - 713,698 713,698 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน - 129,171 - 129,171 

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

     

หนีสินทางการเงิน ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน - - 530,842 530,842 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - 289,107 289,107 

หนีสินหมุนเวียนอืน 3,097 - - 3,097 

 3,097 - 819,949 823,046 
 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ายติุธรรม 

- สัญญาอนุพนัธ์ 

ผา่นกาํไรขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนื 

 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที 1 มกราคม 2563     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 248,845 248,845 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - 549,344 549,344 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน - 6,762 - 6,762 

 - 6,762 798,189 804,951 

หนีสินทางการเงิน ณ วนัที 1 มกราคม 2563   

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน - - 382,702 382,702 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - 253,732 253,732 

หนีสินหมุนเวียนอืน 3,059 - - 3,059 

 3,059 - 636,434 639,493 

7.2 สัญญาเช่า 
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หนีสินตามสัญญาเช่าดังกล่าววดัมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายชาํระตาม
สัญญาเช่าทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียเงินกูย้ืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั อตัราดอกเบีย
เงินกูย้ืมส่วนเพิมดงักล่าวทีนาํมาคาํนวณหนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 1 มกราคม 2563 อยู่ระหว่าง
ร้อยละ 1.84 ถึงร้อยละ 8.96 ตอ่ปี (เฉพาะกิจการ : ร้อยละ 3.73 ถึงร้อยละ 8.96 ต่อปี) 

 สําหรับสัญญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17 
กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสินตามสัญญาเช่าดงักล่าวก่อนวนันาํมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที 16 มาถือปฏิบติัเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้และ
หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัทีนาํมาปฏิบติัใชค้รังแรก 

   (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเปิดเผย  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 68,890  62,888 

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

หัก   สัญญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํทีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย 

ตามวธีิเส้นตรง (216)  (30) 

บวก  สิทธิทีจะซือหรือขยายระยะเวลาทีค่อนขา้งแน่ทีจะมีการใชสิ้ทธิ 67,712  67,101 

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

 105,280  99,595 

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

หนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขึนจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบบัที 16 มาถือปฏิบติั  96,366  90,936 

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

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

    

ประกอบดว้ย    

หนีสินสัญญาเช่าหมุนเวยีน 23,581  20,558 

หนีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 76,721  72,435 

 100,302  92,993 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้บ่งตามประเภทสินทรัพยไ์ดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม  

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563    

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 99,194  93,765 

ยานพาหนะ 9,811  3,523 

      รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 109,005  97,288 
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8. สินทรัพย์และหนีสินทางการเงิน 

ณ วนัที 1 มกราคม  2563 (วนัทีถือปฏิบติัครังแรก) ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจทีใช้

จดัการสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน โดยจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน ยอดคงเหลือ ณ 

วนัที 1 มกราคม 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 และจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละ

หนีสินทางการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม  2563 ดงันี 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม 

มูลค่ายติุธรรม 

- สัญญาอนุพนัธ์ 

ผา่นกาํไรขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนื 

 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 543,871 543,871 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - 642,238 642,238 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน - - 45,000 45,000 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน - 101,675 - 101,675 

 -  101,675 1,231,109 1,332,784 

     

     

หนีสินทางการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน - - 451,572 451,572 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - 234,402 234,402 

หนีสินหมุนเวียนอืน 107 - - 107 

 107 - 685,974 686,081 

 
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ายติุธรรม 

- สัญญาอนุพนัธ์ 

ผา่นกาํไรขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนื 

 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 252,878 252,878 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - 587,219 587,219 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน - - 45,000 45,000 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน -     5,261 - 5,261 

 - 5,261 885,097 890,358 

หนีสินทางการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน - - 428,527 428,527 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - 223,818 223,818 

หนีสินหมุนเวียนอืน 12 - - 12 

 12 - 652,345 652,357 
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9. รายการธุรกจิกับกจิการทีเกยีวข้องกนั  
ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจทีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน รายการธุรกิจ

ดังกล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามทีตกลงกันระหว่างบริษทั บริษทัย่อยและบุคคลหรือ
กิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านนั ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี 

 

        (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2563  2562  2563  2562  

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย  

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

       

ขายสินคา้ -  - 48,415 42,935 ราคาตามทีตกลงกนั 

รายไดอื้น -  - 1,416 1,516 ราคาตามทีตกลงกนั 

รายไดเ้งินปันผล -  - - 44,319          อตัราทีประกาศจ่าย 

ซือสินคา้ -  - 72,003 66,225 ราคาตามทีตกลงกนั 

รายการธุรกิจกับบริษัททีเกยีวข้องกัน      

ค่าเช่าจ่าย 2,819  2,819 2,696 2,696 ราคาตามสัญญา 

      (ซึงเทียบเคียงกบัราคาตลาด) 

ค่าสาธารณูปโภค 207  205 184 182 ราคาตามทีตกลงกนั 

รายการธุรกิจกับบริษัททีเกยีวข้องกัน 

โดยมีกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น 

        

ขายสินคา้ 23,573  56,783 -  - ราคาตามทีตกลงกนั 

       (ซึงเทียบเคียงกบัราคาตลาด) 

ซือสินคา้ -  25 -  - ราคาตามทีตกลงกนั 

      (ซึงเทียบเคียงกบัราคาตลาด) 

 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัและกิจการทีเกียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนีการค้าและลูกหนอืีน - กิจการทีเกยีวข้องกนั (หมายเหตุ 11)       

บริษทัยอ่ย        

บริษทั แกรททิทูด อนิฟินิท จาํกดั (มหาชน)  -  -  53  3,296 

บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั -  -  16,614  9,682 

บริษทัทีมีกรรมการเป็นผูถื้อหุ้น        

บริษทั เคมิเคิล บาลานซ์ จาํกดั  -  830  -  - 

กรรมการ -  -  -  - 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - กิจการทีเกียวขอ้งกนั -  830  16,667  12,978 
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                                                                          (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กิจการทีเกยีวข้องกัน (หมายเหตุ 22)       

บริษทัยอ่ย        

บริษทั แกรททิทูด อนิฟินิท จาํกดั (มหาชน)  -  -  -  17 

บริษทั ลาวิช แลบบอราทอรี จาํกดั -  -  -  120 

บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั -  -  5,427  4,531 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั        

บริษทั เฟิสทท์ราโก ้จาํกดั 245  12  243  11 

บริษทั ไฟวล์ูป จาํกดั 411  464  411  464 

กรรมการ 31      974  11  - 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 687  1,450  6,092  5,143 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารนีเป็นผลประโยชน์ทีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนทีเป็น

ตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ทีเกียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอืน ทงันีผูบ้ริหาร

ของบริษทัหมายถึงบุคคลทีกาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานทีให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปนี 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ผลประโยชน์ระยะสัน 26,880  29,711  17,286  15,706 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 649  3,703  228  1,434 

   รวม 27,529  33,414  17,514  17,140 

 

10. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

เงินสด 391  474  220  220 

เงินฝากธนาคาร 543,480  660,926  252,658  248,625 

 รวม 543,871  661,400  252,878  248,845 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย ์มีอตัราดอกเบียร้อยละ 0.13  ถึง 0.35 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.10 

ถึง 0.75 ต่อปี) 
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11. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน ประกอบดว้ย 
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกยีวข้องกัน (หมายเหตุ 9)        

อายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - -  16,561  12,650 

คา้งชาํระ       

ไมเ่กิน 3 เดือน - 830  -  210 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - 830  16,561  12,860 

ลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกยีวข้องกนั       

อายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ       

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 511,244 560,271  456,841  431,713 

คา้งชาํระ       

ไมเ่กิน 3 เดือน 130,060 151,430  112,555  103,880 

3 - 6 เดือน 971 394  969  - 

6 - 12 เดือน 275 998  275  998 

มากกว่า 12 เดือน 1,253 1,550  672  969 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไมเ่กียวขอ้งกนั 643,803 714,643  571,312  537,560 

รวมลูกหนีการคา้ 643,803 715,473  587,873  550,420 

หกั: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (1,569) (1,782)  (764)  (1,201) 

รวมลูกหนีการคา้ - สุทธิ 642,234 713,691  587,109  549,219 

ลูกหนีอนื        

ลูกหนีอนื - กิจการทเีกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9) - -  106  118 

ลูกหนีอนื - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 4 7  4  7 

รวมลูกหนีอืน 4 7  110  125 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 642,238 713,698  587,219  549,344 
 

  รายการเปลียนแปลงของค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ มีดงันี 
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ยอดคงเหลือยกมา ณ วนัที 1 มกราคม ก่อนปรับปรุง  1,782  839  1,201  257 

การปรับปรุงผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัที 9 มาถือปฏิบติั   

 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

ยอดคงเหลือยกมา ณ วนัที 1 มกราคม หลงัปรับปรุง 1,782  839  1,201  257 

รายการเพมิ (ลด) ในระหว่างปี (213) 943  (437)  944 

ตดัหนีสูญในระหว่างปี - -  -  - 

ยอดคงเหลือยกไป ณ วนัที 31 ธนัวาคม 1,569 1,782  764  1,201 
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12. สินค้าคงเหลือ 

   สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ราคาทุน  รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น

มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ 

 สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

วตัถุดิบ 1,443  2,078  (597)  -  846  2,078 

สินคา้สาํเร็จรูป 273,459  341,667  (8,368)  (4,511)  265,091  337,156 

สินคา้ระหว่างทาง 40,556  61,597  -  -  40,556  61,597 

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 2,317  3,606  (1,375)  -  942  3,606 

งานระหว่างทาํ -  30  -  -  -  30 

วสัดุสินเปลือง -  19  -  -  -  19 

 รวม 317,775  408,997  (10,340)  (4,511)  307,435  404,486 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน  รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น

มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ 

 สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

สินคา้สาํเร็จรูป 241,375  243,569  (2,222)  (1,997)  239,153  241,572 

สินคา้ระหว่างทาง 38,359  46,453  -  -  38,359  46,453 

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 510  444  -  -  510  444 

 รวม 280,244  290,466  (2,222)  (1,997)  278,022  288,469 

 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทับนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็น

มูลค่าสุทธิทีจะได้รับเป็นจาํนวน 5.83 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 0.23 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึงของ

ตน้ทุนขาย (สาํหรับปี 2562: กลุ่มบริษทับนัทึกกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน 9.03 ลา้นบาท 

(เฉพาะกิจการ: 10.05 ลา้นบาท) นาํไปหกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือทีรับรู้เป็นตน้ทุนขายในระหว่างปี 
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13. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน เป็นเงินฝากประจาํกบัสถาบนัการเงิน

แห่งหนึงทีมีอาย ุ1 ปี จาํนวน 45 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบียร้อยละ 1.10 ต่อปี 
 

14. สินทรัพย์หมุนเวียนอนื 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนีกรมสรรพากร 6,246  5,005  4,277  3,674 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 10,455  4,811  9,808  2,269 

ภาษีซือทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,401  2,425  3,331  2,303 

อนืๆ 983  916  735  592 

 รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอืน  21,085  13,157  18,151  8,838 
  

15.  สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนเป็นเงินลงทุนในการลงทุน

ดงันี 
  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

  ราคาทุน  ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึน   มูลค่าตามบญัชี 

ประเภท    จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน   

  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

เงินลงทุนในตราสารทุน - ในความ 

ตอ้งการของตลาด 

 

125,798 

 

157,441 

 

(29,384) 

 

(35,032) 

 

96,414 

 

122,409 

เงินลงทุนในตราสารทุน - ไม่อยูใ่น 

ความตอ้งการของตลาด 

 

8,050 

 

8,050 

 

(2,789) 

 

(1,288) 

 

5,261 6,762 

รวม 133,848 165,491 (32,173) (36,320) 101,675 129,171 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ราคาทุน  ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึน   มูลค่าตามบญัชี 

ประเภท    จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน   

  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

เงินลงทุนในตราสารทุน - ในความ 

ตอ้งการของตลาด 

 

8,050 

 

8,050 

 

(2,789) 

 

(1,288) 

 

5,261 

 

6,762 

รวม 8,050 8,050 (2,789) (1,288) 5,261 6,762 
 

เงินลงทุนในตราสารทนุ - ในความตอ้งการของตลาด 

เงินลงทุนในตราสารทุน - ในความตอ้งการของตลาด วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในระดบัชนัที 1 ซึงเป็น

การใช้ขอ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพย์หรือหนีสินอย่างเดียวกันในตลาดทีมีสภาพคล่อง (ดูหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 35) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน ดังกล่าวคาํนวณโดยใช้ราคาเสนอซือ

หลงัสุด ณ สินวนัทาํการสุดทา้ยของปีจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนในตราสารทุนมีการเปลียนแปลง ดงันี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563  2562 

ราคาตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม - สุทธิ 122,409  82,925 
ซือระหวา่งปี - ราคาทุน -  50,579 
ขายระหวา่งปี - ราคาทุน (31,643)  (336) 
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน    
   ในหลกัทรัพยเ์ผือขายในระหวา่งปี 5,648  (10,759) 

ราคาตามบญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม - สุทธิ 96,414  122,409 
 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัย่อยไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนซึงมีมูลค่ายุติธรรมรวมเป็น

จาํนวนเงิน 31.64 ลา้นบาท โดยบริษทัย่อยไดบ้นัทึกรับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวนเงิน 

2.41 ลา้นบาท ซึงไดเ้คยรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และโอนออกมาไวใ้นบญัชี “กาํไรสะสม - ยงั

ไม่ไดจ้ดัสรร” ตามทีแสดงไวใ้นงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

เงินลงทุนในตราสารทนุ - ทีไมอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาด 

เงินลงทุนในตราสารทุน - ทีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ของบริษทั ไฟวล์ูป จาํกดั จาํนวน 46,914 หุ้น 

คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว โดยดาํเนินธุรกิจเกียวกับการจดัทาํ

ซอฟแวร์สําเร็จรูปและธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ซึงวดัมูลค่าด่วยมูลค่ายุติธรรมในลาํดบัชนัที 3 (ดูหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 35) 
 

16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั  

ราคาทุน  ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  มลูค่าตามบญัชีตามวิธี 

ราคาทุน - สุทธิ 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

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

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

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

 
16.1 หุน้ทุนซือคืนและกาํไรสะสมจดัสรรสาํหรับหุ้นทุนซือคืนของบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

โครงการหุ้นทุนซือคืนปี 2561  

เมือวนัที 3 กรกฎาคม 2561 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัย่อยมีมติอนุมติัโครงการซือหุ้น

คืนเพือบริหารการเงินสําหรับสภาพคล่องส่วนเกินจาํนวนไม่เกิน 12 ลา้นหุ้น (มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 

1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 2.91 ของหุ้นทีจาํหน่ายทงัหมด และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ลา้นบาท โดยจะ

ดาํเนินการซือหุ้นของบริษทัยอ่ยคืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลา 6 เดือน 

นับตงัแต่วนัที 18 กรกฎาคม 2561 ถึง 17 มกราคม 2562 และมีกาํหนดระยะเวลาจาํหน่ายหุ้นซือคืน

ไดภ้ายหลงัจากครบกาํหนด 6 เดือนนบัจากวนัทีซือหุน้คืนแลว้เสร็จ 
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ในระหว่างปี 2561 บริษทัย่อยไดซื้อคืนหุ้นสามญัของบริษทัย่อยเป็นจาํนวนรวม 11.71 ลา้น
หุ้น (มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) มูลค่ารวมของหุ้นทุนซือคืนเป็นจาํนวนเงิน 53.11 ลา้นบาท ซึงคิด
เป็นร้อยละ 2.84 ของจาํนวนหุ้นทีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ทงัหมด ภายหลังจากการซือคืนหุ้น
สามัญดังกล่าวทําให้บริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัในบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จาํกัด 
(มหาชน) ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 เพมิขึนจากร้อยละ 53.68 เป็นร้อยละ 55.25 

ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทัย่อยไดซื้อคืนหุ้นสามญัของบริษทัย่อย เป็นจาํนวนรวม 
0.29 ลา้นหุ้น (มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) มูลค่ารวมของหุ้นทุนซือคืนเป็นจาํนวนเงิน 1.07 ลา้นบาท 
ซึงคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจาํนวนหุ้นทีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ทงัหมด ส่งผลให้บริษทัย่อยมี
หุ้นทุนซือคืนทงัหมด เป็นจาํนวนเงินรวม 12 ลา้นหุ้น (มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) มูลค่ารวมของ
หุ้นทุนซือคืนเป็นจํานวนเงิน 54.18 ล้านบาท ซึ งคิดเป็นร้อยละ 2.91 ของจํานวนหุ้นทุนที
ออกจําหน่ายและชําระแล้วทังหมด ซึงถือว่าครบถ้วนและตามมติอนุมัติโครงการซือหุ้นคืน 
ภายหลังจากการซือคืนหุ้นสามญัดังกล่าวเพิมขึนทําให้บริษัทมีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัใน
บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 เพิมขึนจากร้อยละ 55.25 เป็น
ร้อยละ 55.29 

 
โครงการหุ้นทุนซือคืนปี 2563 

เมือวนัที 3 เมษายน 2563 ทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จาํกัด 
(มหาชน) ประจาํปี 2563 อนุมติัโครงการหุ้นทุนซือคืนเพือการบริหารทางการเงินของบริษทั โดย
จาํนวนหุ้นทีจะซือคืนเท่ากับ 70 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.96 ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายได้
แลว้ทงัหมด ในราคาทีจะเสนอซือคืน 3.00 บาทต่อหุน้ รวมเป็นวงเงินสูงสุดไม่เกิน 210 ลา้นบาท  

โดยเมือวนัที 5 พฤษภาคม 2563 บริษทัย่อยได้ซือคืนหุ้นสามญัของบริษทัย่อยเป็นจาํนวน
รวม 70 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 3 บาท (มูลค่าทีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท) มูลค่ารวมของหุ้นซือคืนเป็น
จาํนวนเงิน 210 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.96 ของจาํนวนหุ้นทีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ทงัหมด 
เป็นผลใหบ้ริษทัมีหุ้นทุนซือคืนครบถว้นตามมติทีอนุมติัโครงการซือคืนแลว้ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม  2563 บริษทัย่อยมีหุ้นทุนซือคืนรวม 82 ลา้นหุ้น รวมเป็นจาํนวนเงิน 
266.76 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 19.86 ของจาํนวนหุ้นทุนทีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ทงัหมด ทาํ
ให้บริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัในบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) เพมิขึนจาก
ร้อยละ 55.29 เป็นร้อยละ 66.99 

ตามจดหมายของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์ กลต. ชส. 
(ว) 2/2548 ลงวนัที 14 กุมภาพนัธ์ 2548 เกียวกบัการซือหุ้นคืนว่าบริษทัมหาชนจาํกดัจะซือหุ้นคืน
ไดไ้ม่เกินวงเงินกาํไรสะสม ทาํให้บริษทัย่อยตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสํารองเท่ากบัจาํนวนเงิน
ทีได้จ่ายซือหุ้นคืนจนกว่าจะมีการจาํหน่ายหุ้นซือคืนไดห้มด หรือลดทุนทีชาํระแลว้โดยวิธีตดัหุ้น
ทุนซือคืนทีจาํหน่ายไม่หมดแลว้แต่กรณี  

ณ วนัที 31 ธันวาคม  2563 บริษทัยอ่ยไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองสําหรับหุน้ทุนซือคืนตาม

โครงการหุน้ทุนซือคืนปี 2561 และโครงการหุน้ทุนซือคืนปี 2563 รวมเป็นจาํนวน 266.76 ลา้นบาท ครบ

แลว้ทงัจาํนวนทีไดรั้บอนุมตัิโครงการซือหุน้ทุนคืน  
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16.2   รายละเอียดของบริษทัย่อยซึงมีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีมีสาระสาํคญั 
        (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

 สัดส่วนทีถือโดยส่วนไดเ้สีย 
ทีไมม่ีอาํนาจควบคุม 

 ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมในบริษทัย่อย

สะสม 

 กาํไรทีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สีย  
ทีไม่มีอาํนาจควบคุมใน  บริษทั

ยอ่ยในระหว่างปี 

 เงินปันผลจ่ายให้กบัส่วนได ้
เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 

ในระหว่างปี 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)             
บริษทั แกรททิทูด 

อินฟินิท จาํกดั 
(มหาชน) 

 

33.01 

 

44.71 

 

198.35 

 

353.06 

 

4.72 

 

49.25 

 

- 

 

35.84  
 
16.3  ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยทีมีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีมีสาระสําคญั 

ซึงเป็นขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหว่างกนั  

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั แกรททิทูด อนิฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

 2563  2562 

สินทรัพยห์มุนเวียน 355.63  682.58 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 294.91  328.62 

หนีสินหมุนเวียน 40.92  206.90 

หนีสินไม่หมนุเวียน 2.98  10.45 

 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั แกรททิทูด อนิฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

 2563  2562 

รายได ้ 422.69  742.45 

กาํไร   11.69  110.11 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื 11.09  (8.61) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 22.78  101.50 

 

สรุปรายการกระแสเงินสด 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั แกรททิทูด อนิฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

 2563  2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 179.07                           170.94 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 32.13  (56.58) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (343.54)  (120.86) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ (ลดลง) สุทธิ (132.34)  (6.50) 
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17. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีทีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งันี 
 (หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม 

 ทีดิน  อาคารและ              

ส่วนปรับปรุง

สินทรัพยเ์ช่า 

 เครืองจกัร

เครืองมือ 

เครืองใช ้

และอุปกรณ์

โรงงาน 

 เครืองตกแต่ง 

และเครืองใช้

สาํนกังาน 

 ยานพาหนะ  สินทรัพย ์

ระหว่างติดตงั

และก่อสร้าง 

 รวม 

ราคาทุน               

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 140,525  104,635  68,263  35,146  116,988  845  466,402 

ซือเพมิ -  2,784  10,226  1,504  11,230  1,946  27,690 

โอนเขา้ (โอนออก) -  -  -  -  -  -  - 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -  (45)  (2,094)  (2,250)  (11,122)  (155)  (15,666) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 140,525  107,374  76,395  34,400  117,096  2,636  478,426 

ปรบัปรุงเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

จากการนาํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท ี16 มาถือปฏิบตัิ ณ 

วนัที 1 มกราคม 2563  

 

 

 

- 

  

 

 

- 

  

 

 

- 

  

 

 

- 

  

 

 

(14,449) 

  

 

 

- 

  

 

 

(14,449) 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 140,525  107,374  76,395  34,400     102,647  2,636  463,977 

ซือเพมิ -  -  1,985  536  1,431  475  4,427 

รบัโอนจากสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ -  -  -  -  7,144  -  7,144 

โอนเขา้ (โอนออก) -  -  -  -  -  -  - 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -  -  (1,167)  (7)  (13,631)       (445)  (15,250) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 140,525  107,374  77,213  34,929  97,591  2,666  460,298 

ค่าเสือมราคาสะสม              

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 -  48,127  52,183  28,674  77,300  -  206,284 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี -  5,208  5,511  2,564  6,087  -  19,370 

โอนเขา้ (โอนออก) -  -  -  -  -  -  - 

ค่าเสือมราคาสําหรับส่วนทีจาํหน่าย 

 /ตดัจาํหน่าย 

 

- 

 

- 

 

(2,097) 

 

(2,238) 

 

(4,849) 

 

- 

 

(9,184) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 -  53,335  55,597  29,000  78,538  -  216,470 

ปรบัปรุงเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

จากการนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือ

ปฏิบตัิ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

 

 

 

- 

  

 

 

              - 

  

 

 

              - 

  

 

 

               - 

  

 

 

(4,638) 

  

 

 

- 

  

 

 

(4,638) 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 -  53,335  55,597  29,000  73,900  -  211,832 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี -  5,313  4,216  2,952  4,998  -  17,479 

รบัโอนจากสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ -  -  -  -  -  -  - 

โอนเขา้ (โอนออก) -  -  -  -  3,774  -  3,774 

ค่าเสือมราคาสําหรับส่วนทีจาํหน่าย 

 /ตดัจาํหน่าย 

 

- 

 

- 

 

(1,161) 

 

(7) 

 

(10,929) 

  

- 

 

(12,097) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 -  58,648  58,652  31,945  71,743  -  220,988 
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 (หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม 

 ทีดิน  อาคารและ              

ส่วนปรับปรุง

สินทรัพยเ์ช่า 

 เครืองจกัร

เครืองมือ 

เครืองใช ้

และอุปกรณ์

โรงงาน 

 เครืองตกแต่ง 

และเครืองใช้

สาํนกังาน 

 ยานพาหนะ  สินทรัพย ์

ระหว่างติดตงั

และก่อสร้าง 

 รวม 

ค่าเผือการด้อยค่า              

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 1  -  -  -  -  -  1 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 1  -  -  -  -  -  1 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

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

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 140,524  48,726  18,561  2,984  25,848  2,666  239,309 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี        

2562 (จาํนวน 5.21  ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขาย ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร) 19,370 

2563 (จาํนวน 5.02  ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขาย ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร) 17,479 

 
 (หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทีดิน  อาคารและ              

ส่วนปรับปรุง

สินทรัพยเ์ช่า 

 เครืองจกัร

เครืองมือ 

เครืองใช ้

และอุปกรณ์

โรงงาน 

 เครืองตกแต่ง 

และเครืองใช้

สาํนกังาน 

 ยานพาหนะ  สินทรัพย ์

ระหว่างติดตงั

และก่อสร้าง 

 รวม 

ราคาทุน               

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 16,942  48,936  25,008  17,878  103,677  245  212,686 

ซือเพมิ -  2,784  4,346  817  4,284  1,946  14,177 

โอนเขา้ (โอนออก) -  -  -  -  -  -  - 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -  -  (1,028)  -  (5,357)  -  (6,385) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 16,942  51,720  28,326  18,695  102,604  2,191  220,478 

ปรบัปรุงเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

จากการนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือ

ปฏิบตัิ ณ วนัที 1 มกราคม 2563  -  -  -  -  (4,777)  -  (4,777) 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 16,942  51,720  28,326  18,695  97,827  2,191  215,701 

ซือเพมิ -  -  130  297  50  475  952 

รบัโอนจากสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ -  -  -  -  854  -  854 

โอนเขา้ (โอนออก) -  -  -  -  -  -   

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -  -  (405)  -  (10,092)  -  (10,497) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 16,942  51,720  28,051  18,992  88,639  2,666  207,010 
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 (หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทีดิน  อาคารและ              

ส่วนปรับปรุง

สินทรัพยเ์ช่า 

 เครืองจกัร

เครืองมือ 

เครืองใช ้

และอุปกรณ์

โรงงาน 

 เครืองตกแต่ง 

และเครืองใช้

สาํนกังาน 

 ยานพาหนะ  สินทรัพย ์

ระหว่างติดตงั

และก่อสร้าง 

 รวม 

ค่าเสือมราคาสะสม 

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 -  27,670  22,984  13,989  69,947  -  134,590 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี -  2,209  1,705  1,348  4,905  -  10,167 

โอนเขา้ (โอนออก) -  -  -  -  -  -  - 

ค่าเสือมราคาสําหรับส่วนทีจาํหน่าย 

 /ตดัจาํหน่าย 

 

- 

  

- 

  

(1,027) 

  

- 

  

(680) 

  

- 

  

(1,707) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 -  29,879  23,662  15,337  74,172  -  143,050 

ปรบัปรุงเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

จากการนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือ

ปฏิบตัิ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 -  -  -  -  (1,254)  -  (1,254) 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 -  29,879  23,662  15,337  72,918  -  141,796 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี -  2,314  1,196  1,283  3,935  -  8,728 

รบัโอนจากสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ -  - - - - -  201  -  201 

โอนเขา้ (โอนออก) -  - - - - -  -  -   

ค่าเสือมราคาสําหรับส่วนทีจาํหน่าย 

 /ตดัจาํหน่าย 

 

- 

  

- 

  

(405) 

  

- 

  

(8,861) 

  

- 

  

(9,266) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 -  32,193  24,453  16,620  68,193  -  141,459 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

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

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 16,942  19,527  3,598  2,372  20,446  2,666  65,551 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี        

2562 (รวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 10,167 

2563 (รวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 8,728 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึงซึงตดัค่าเสือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้

งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 149.11 ลา้นบาท 

(2562 : 139.93 ลา้นบาท) (เฉพาะกิจการ: 98.69 ลา้นบาท 2562: 107.70 ลา้นบาท) 
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18.  สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

 การเปลียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม 

อาคารเช่า  ยานพาหนะ  รวม  

ราคาทุน     

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562  - - -  

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

 ทางการเงินฉบบัที 16 มาถือปฏิบติั 

 ณ วนัที 1 มกราคม 2563  99,194 

 

14,449 

 

113,643 

 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563  99,194 14,449 113,643 

เพมิระหว่างปี  - 8,919 8,919 

โอนออกไปทีดิน อาคารและอุปกรณ์  - (7,144) (7,144) 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี  (4,535) - (4,535)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563  94,659 16,224 110,883 

ค่าเสือมราคาสะสม     

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562  - - - 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

 ทางการเงินฉบบัที 16 มาถือปฏิบติั 

 ณ วนัที 1 มกราคม 2563  - 4,638 4,638 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563  - 4,638 4,638 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  22,663 2,063 24,726 

โอนออกไปทีดิน อาคารและอุปกรณ์  - (3,775) (3,775)

ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี  (1,565) - (1,565)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563  21,098 2,926 24,024 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562  - - - 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563  99,194 9,811 109,005 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563  73,561 13,298 86,859 
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อาคารเช่า  ยานพาหนะ  รวม  

ราคาทุน     

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562  - - - 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

 ทางการเงินฉบบัที 16 มาถือปฏิบติั 

 ณ วนัที 1 มกราคม 2563  93,765 

 

4,777 

 

98,542 

 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563  93,765 4,777 98,542 

เพมิระหว่างปี  - 5,000 5,000 

โอนออกไปทีดิน อาคารและอุปกรณ์  - (854) (854) 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี  - - - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563  93,765 8,923 102,688 

ค่าเสือมราคาสะสม     

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562  - - - 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

 ทางการเงินฉบบัที 16 มาถือปฏิบติั 

 ณ วนัที 1 มกราคม 2563  - 1,254 1,254 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563  - 1,254 1,254 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  20,992 739 21,731 

โอนออกไปทีดิน อาคารและอุปกรณ์  - (202) (202)

ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี  - - - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563  20,992 1,791 22,783 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562  - - - 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563  93,765 3,523 97,288 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563  72,773 7,132 79,905 
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หนีสินตามสัญญาเช่า 

มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าและการเคลือนไหวสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

แสดงไดด้งันี 

     (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 3,936  2,057 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

     ฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัิครังแรก 

 

96,366 

  

90,936 

เพิมขนึ 8,919  5,000 

เพิมขนึจากดอกเบีย 3,427  3,232 

เงินจ่ายชาํระ (31,236)  (25,543) 

ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า (2,994)  - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 78,418  75,682 

หัก ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระในหนึงปี (23,423)  (21,564) 

หนีสินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระในหนึงปี 54,995  54,118 

 

ค่าใช้จ่ายเกียวกบัสัญญาเช่าทีรับรู้ในรายการต่อไปนีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปีสินสุด

วนัที 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งันี 

            (หน่วย:พนับาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 24,726  21,731 

ดอกเบียจ่ายจากหนีสินตามสัญญาเช่า 3,428                 3,232 

ค่าเช่าทีเกียวกบัสัญญาเช่าระยะสัน 2,400  2,400 

ค่าเช่าทีเกียวกบัสัญญาเช่าซือสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ 228  212 

  รวม 30,782  27,575 
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19.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และใบอนุญาตในการดาํเนินกิจการต่างๆ 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งันี 
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 2,818 3,858  848  1,460 

ซือเพมิ 28 -  28  - 

ค่าตดัจาํหน่าย (1,028) (1,040)  (599)  (612) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 1,818 2,818  277  848 
 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งันี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

 ใบอนุญาต  รวม  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563      

ราคาทุน 3,581  4,282 7,863 3,581 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (3,304)  (2,741) (6,045) (3,304) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี 277  1,541 1,818 277 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562      

ราคาทุน 3,553  4,282  7,835  3,553 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,705)  (2,312)  (5,017)  (2,705) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี 848  1,970  2,818  848 

 

20. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีจะหักกลบกนัก็ต่อเมือสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินได้

ดงักล่าวเกียวขอ้งกบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกนั ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีคาํนวณจากผลแตกต่างชัวคราว

ตามวิธีหนีสินโดยบริษทัใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20  

สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวิเคราะห์ไดด้งันี 

(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14,228  14,948  5,812  5,007 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  -  -  - 

สินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชี-สุทธิ 14,228  14,948  5,812  5,007 
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สินทรัพย ์(หนีสิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ทีได้

แสดงในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประกอบดว้ยรายการต่อไปนี 
   (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  

 ยอดตามบญัชี  ผลกระทบจากการ  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งงวด  ยอดตามบญัชี 

 

ณ วนัที 1  

มกราคม 2563 

 นาํมาตรฐานการ 

รายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 9 มาถือปฎิบติั 

 ในงบกาํไร

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จ 

 ในงบกาํไร

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอืน 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :       

ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ 274  -  (43)  -  231 

ค่าเผอืการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 855  -  1,166  -  2,021 

กาํไรจากการขายสินคา้คงเหลือให้บริษทัยอ่ย 160  -  (6)  -  154 

กาํไรจากการขายสินทรัพยใ์ห้บริษทัยอ่ย 89  -  (66)  -  23 

ผลต่างจากการคาํนวณค่าเสือมราคาสาํหรับอาคาร 266  -  48  -  314 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 6,040  -  382  (1,644)  4,778 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์

 ทางการเงิน - ทีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด 

 

7,006 

  

- 
 

 

- 
 
 

(1,129) 
 
 

5,877 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์

    ทางการเงิน - ทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 

 

258 

  

- 
 

 

300 
 

        

                 - 
 

 

           558 

ผลต่างค่าเสือมราคากบัค่าใชจ่้ายตามสัญญาเช่า -  -  258  -  258 

(กาํไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมจาก          

 สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ -  611  (597)  -  14 

     รวม 14,948  611  1,442  (2,773)  14,228 

          

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี : -  -  -  -  - 

     รวม -  -  -  -  - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี-สุทธิ 14,948  611  1,442  (2,773)  14,228 
 

   (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ยอดตามบญัชี  ผลกระทบจากการ  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างงวด  ยอดตามบญัชี 

 

ณ วนัที 1  

มกราคม 2563 

 นาํมาตรฐานการ 

รายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 9 มาถือปฎิบติั 

 ในงบกาํไร

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จ 

 ในงบกาํไร

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอืน 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :       

ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ 240  -  (87)  -  153 

ค่าเผอืการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 399  -  45  -  444 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 4,110  -  290  -  4,400 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์

 ทางการเงิน - ทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 

 

258 

 
-  

 

300 
 -  

 

558 

ผลต่างค่าเสือมราคากบัค่าใชจ่้ายตามสัญญาเช่า -  -  255  -  255 

    (กาํไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมจาก

 สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ 

 

- 

  

611 
 

 

(609) 
 

 

- 
 

 

2 

     รวม 5,007  611  194  -  5,812 

          

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี : -  -  -  -  - 

      รวม -  -  -  -  - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี-สุทธิ 5,007  611  194  -  5,812 
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21. เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 

  เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 
     (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

เจา้หนีทรัสตรี์ซีท 1.30 - 2.25  1.97 - 4.28  251,572  430,842  228,527  282,702 
ตวัสัญญาใชเ้งิน 1.59 - 1.60  2.10  200,000  100,000  200,000  100,000 

 รวม     451,572  530,842  428,527  382,702 
 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเชือทีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์ซึงปลอด

ภาระคาํประกนัรวมเป็นเงินจาํนวน 3,978 ลา้นบาท (ปี 2562: 4,413 ลา้นบาท) และ 2,390 ลา้นบาท (ปี 2562: 

2,970 ลา้นบาท) 
 

22. เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนีอืน 

  เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื - กิจการที 
   เกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9) 

 
687 

 
 

1,450 
 

 
6,092 

 
 

5,143 
เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 213,209  258,964  200,362  234,557 
เจา้หนีอนื - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 14,935  14,525  13,428  12,561 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  5,571  14,168  3,936  1,471 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 234,402  289,107  223,818  253,732 

 

23. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 รายการเปลียนแปลงของบัญชีสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสําหรับปีสินสุดวนัที 31 

ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี  

 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานตน้ปี 30,202  21,199  20,551  14,704 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:         

ตน้ทุนบริการในอดีต -  4,575  -  2,828 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  1,870  2,200  1,234  1,038 

ตน้ทุนดอกเบีย 347  526  215  279 

หกั : โอนกลบัระหว่างปี (183)  -  -  - 
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 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ส่วนทีรบัรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:        

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม 

  หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั: 
      

 

 

 ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงสมมติฐาน

 ประชากรศาสตร์ 

 

1 
 

 

6 

 

- 

 

6 

ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติทาง

การเงิน  

 

119 
 

 

1,444 
 

 

- 
 

 

1,444 

ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์ 

 

(8,339) 
 

 

726 

 

- 

 

726 

ผลประโยชนท์ีจ่ายในระหว่างปี (127)  (474)  -  (474) 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี 23,890  30,202  22,000  20,551 
 
ค่าใช้จ่ายเกียวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนีในส่วนของกําไรหรือ

ขาดทุน 
 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 2,034  7,301  1,449  4,145 

        

 บริษทัคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็นจาํนวนประมาณ 

0.45 ลา้นบาท 

  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนาํหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

ของกลุ่มบริษทัประมาณ  18 ปี (2562: 18 ปี) (เฉพาะกิจการ  11 ปี :  ปี 2562: 11 ปี) 

 สมมติฐานทีสําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 1.49 - 1.60  1.6 - 3.0  1.61  1.61 

อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต                 

 (ขึนกบัช่วงอาย)ุ 5.0 - 8.0 
 

5.0 - 10.0 
 

5.00 
 

5.00 

อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 

 (ขึนกบัช่วงอาย)ุ 2.87 - 34.38 
 

2.87 - 34.38 
 

2.87 -  34.38 
 

2.87 - 34.38 



- 58 - 

   

 

   ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งันี 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2563 

 เพิมขึน  ลดลง  เพิมขึน  ลดลง 

อตัราคิดลด (1%) (0.78)  0.85  (0.73) 0.79 

อตัราการขึนเงินเดือน (1%) 1.77  (1.56)  1.71 (1.51) 

อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (20%) (1.59)  1.88  (1.29) 1.50 
 
พระราชบญัญัติคุ ้มครองแรงงานได้ลงราชกิจจานุเบกษาแลว้ เมือวนัที 5 เมษายน 2562 โดยกาํหนดอัตรา

ค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึงทํางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึนไปให้มีสิทธิได้รับ

ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กลุ่มบริษทัจึงแกไ้ขในโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์

พนักงานหลงัออกจากงานในปี 2562 เพือให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุง จาก

การแกไ้ขโครงการดงักล่าวทาํให้กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหนีสินผลประโยชน์เมือเกษียณอายุและตน้ทุน

บริการในอดีตเพิมขึน 
 

24. สํารองตามกฎหมาย 

  ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้อง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วย

ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ 
 

25.  หุ้นทุนซือคืนและสํารองหุ้นทุนซือคืน 

  เมือวนัที 12 พฤศจิกายน 2563 ทีประชุมคณะกรรมการครังที 8/2563 มีมติอนุมติัการซือหุ้นคืนเพือ

บริหารวงเงินสูงสุดจาํนวน 66 ลา้นบาท จาํนวนหุ้นทีจะซือคืน 123 ล้านหุ้น (มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.25 

บาท) จาํนวนหุ้นทีจะซือคืนคิดเป็นร้อยละ 9.95 ของหุ้นทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด โดยดาํเนินการซือหุ้นคืน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดระยะเวลาทีจะซือหุ้นคืนตงัแต่วนัที 27 พฤศจิกายน 2563 ถึง

วนัที 26 พฤษภาคม 2564 

  ทงันีตามจดหมายของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยที์ กลต. ชส. (ว) 

2/2548 ลงวนัที 14 กุมภาพนัธ์ 2548 เกียวกบัการซือหุ้นคืนว่าบริษทัมหาชนจาํกดัจะซือหุ้นคืนไดไ้ม่เกินวงเงิน

กาํไรสะสม ทาํให้บริษทัย่อยตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสํารองเท่ากบัจาํนวนเงินทีไดจ่้ายซือหุ้นคืนจนกว่าจะ

มีการจาํหน่ายหุ้นซือคืนไดห้มด หรือลดทุนทีชาํระแลว้โดยวิธีตดัหุ้นทุนซือคืนทีจาํหน่ายไม่หมดแลว้แต่กรณี  

  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ดาํเนินการซือหุ้นสามญัคืนแลว้จาํนวน 20.39  ลา้นหุ้นคิดเป็น

อตัราร้อยละ 1.65 ของจาํนวนหุน้สามญัทีออกและชาํระแลว้ ตน้ทุนการซือมีจาํนวนประมาณ 13.86 ลา้นบาท 

  บริษทัไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมเป็นสํารองสําหรับหุ้นทุนซือคืน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 เป็นจาํนวน

เงินรวม 13.85 ลา้นบาท โดยรายการดังกล่าวได้รวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้หัวขอ้ “กาํไร

สะสมจดัสรรแลว้ - สาํรองหุ้นทุนซือคืน” 
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26. ภาษีเงินได้ 

 26.1 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 32,039  30,087  24,733  873 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:         

ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง

 ชวัคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว 

 

(1,442) 
 

 

2,557 
 

 

(194) 
 

 

3,292 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในงบกําไร

 ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

30,597 
 

 

32,644 
 

 

24,539 
 

 

4,165 

 

จาํนวนภาษีเงินไดท้ีเกียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปีสินสุด

วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื :        

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบัขาดทนุ                     

 จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน 

 

1,129 
 

 

2,152 
 

 

                    - 
 

 

- 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบั (กาํไร) 

 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

 ประกนัภยั 

 

 

1,644 

 

 

 

435 

 

                    

 

- 

 

 

 

435 

รวม 2,773  2,587  -  435 
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26.2   รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 132,433  152,073  109,360  54,155 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20%  20%  20%  20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 26,487  30,415  21,872  10,831 

        

ผลแตกต่างชวัคราวและขาดทนุทางภาษีทีไมไ่ด้

บนัทึก เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

201 
 

 

(20) 
 

 

- 
 

 

- 

ขาดทุนทางภาษีทีไม่เคยบนัทึกภาษีเงินได ้                                     

รอการตดับญัชีแต่นาํมาใชป้ระโยชน์ทางภาษ ี

 

299 
 

 

(45) 
 

 

- 
 

 

- 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:        

เงินปันผลรับทีไดรั้บยกเวน้ภาษ ี (237)  -  -  (8,864) 

ค่าใชจ้่ายตอ้งห้าม 2,807  2,645  2,108  2,198 

ค่าใชจ้่ายทีมีสิทธิหกัไดเ้พมิ (53)  -               (53)  - 

อนื ๆ 1,093  (351)  612  - 

รวม 3,610  2,294  2,667  (6,666) 

รวมรายการกระทบยอด 4,110  2,229  2,667  (6,666) 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดที้แสดงอยู่ในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

30,597 
 

 

32,644 
 

 

24,539 
 

 

4,165 
 
 26.3  การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีทีแทจ้ริงถวัเฉลียและอตัราภาษีทีใช ้

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี 
  งบการเงินรวม 

 2563  2562 

 จาํนวนภาษี  

(พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี  

(พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 132,433   152,073   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีทีใช ้ 26,487  20.00 30,415  20.00 

รายการกระทบยอด 4,110  3.10 2,229  1.47 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีทีแทจ้ริงถวัเฉลยี 30,597  23.10 32,644  21.47 

       

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562 

 จาํนวนภาษี  

(พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี  

(พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 109,360   54,155   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีทีใช ้ 21,872  20.00 10,831  20.00 

รายการกระทบยอด 2,667  2.44 (6,666)  (12.31) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีทีแทจ้ริงถวัเฉลยี 24,539  22.44 4,165  7.69 
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27. ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัท  

ทีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นครังที 1/2561 เมือวนัที 31 มกราคม 2561 มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขาย

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

ชือผูถื้อและสามารถโอนเปลียนมือได ้ซึงไดจ้ดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ในอตัรา 8 หุ้นสามญั

เดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึงใบสําคญัแสดงสิทธินีมีอายุ 2 ปีนับตงัแต่วนัทีออกใบสําคญัแสดง

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

ของใบสําคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 0.50 บาท ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือหุ้นสามญัของบริษทั

ไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสําคญั

แสดงสิทธิ ทงันีกาํหนดการใชสิ้ทธิครังแรกให้ตรงกบัวนัที 31 พฤษภาคม 2561 และกาํหนดการใช้สิทธิ ครัง

สุดทา้ยในวนัทีครบกาํหนดระยะเวลา 2 ปีนบัแต่วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัทได้รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้นเพิมทุนจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดง

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

2,750 บาท) บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวจาํนวน 1,375 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์มือ

วนัที 12 มิถุนายน 2561 และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นเพิมทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย ์จด

ทะเบียนเมือวนัที 18 มิถุนายน 2561 

ในเดือนมีนาคม 2563 บริษทัไดรั้บเงินค่าหุ้นเพิมทุนจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น

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

เป็นเงิน 306 บาท) ซึงเป็นการใช้สิทธิครังสุดทา้ย และบริษทัได้จดทะเบียนเพิมทุนจากการใช้สิทธิดงักล่าว

จาํนวน 153 บาท (มูลค่าทีตราไว ้0.25 บาทต่อหุ้น) กบักระทรวงพาณิชย์เมือวนัที 24 มีนาคม 2563 และตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุ้นเพิมทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย ์จดทะเบียนเมือวนัที 13 มีนาคม 2563 
 

28. กําไรต่อหุ้น 

กําไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารกําไรสําหรับปีทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุ้นสามญัทีออกอยูใ่นระหวา่งปี โดยไดป้รับจาํนวน

หุน้สามญัเพอืสะทอ้นผลกระทบของการออกหุ้นปันผล และกาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานของปีก่อนไดถู้กคาํนวณ

ขึนใหม่โดยถือเสมือนว่าการออกหุน้ปันผลไดเ้กิดขึนตงัแต่วนัเริมตน้ของปีแรกทีเสนอรายงาน 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน) ด้วยผลรวมของจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนําหนักของหุ้นสามญัทีออกอยู่ในระหว่างปีกบัจาํนวนถัว

เฉลียถ่วงนําหนักของหุ้นสามญัทีบริษทัอาจตอ้งออกเพือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทงัสินให้เป็นหุ้น

สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุ้นสามญัเทียบเท่า   

ในกรณีทีใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทัมีราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดของหุน้สามญั

ถวัเฉลียในระหว่างงวดจะไม่มีการแสดงผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด และไม่กระทบต่อกาํไรต่อ

หุน้ปรับลด 
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กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งันี 

 
  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

กาํไรสาํหรับปี  จาํนวนหุ้นสามญั                

ถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก 

 กาํไรต่อหุ้น 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

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

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน            

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 84,822  49,990  1,236,281  1,236,281  0.068  0.040 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด            

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของ 

 บริษทั (UKEM-W2)  

 

 

 

-  13,752     

หกั หุ้นทนุซือคืน     (295)  -     

กําไรต่อหุ้นปรับลด 84,822  49,990  1,235,986  1,250,033  0.069  0.040 

 
29. เงินปันผล 

เงินปันผล  อนุมติัโดย 
 

เงินปันผลจ่าย 
 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

เงินปันผลจ่ายสาํหรับปี 2563   
 

(ลา้นบาท) 
 

(บาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาลประจาํปี 2562  ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

   ครังที 2/2563 เมือวนัที 30 มีนาคม 2563 

  

20.03 

  

0.016 

รวมเงินปันผลจ่ายสาํหรับปี 2563  20.03  0.016 

     

เงินปันผลจ่ายสาํหรับปี 2562       

เงินปันผลประจาํปี 2561  ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั 

   ครังที 1/2562 เมือวนัที 23 เมษายน 2562  

  

12.36 

  

0.010 

รวมเงินปันผลจ่ายสาํหรับปี 2562  12.36  0.010 

 งบการเงินรวม 

 

กาํไรสาํหรับปี  จาํนวนหุ้นสามญั                

ถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก 

 กาํไรต่อหุ้น 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

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

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน            

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 97,111  70,181  1,236,281  1,236,281  0.078  0.057 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด            

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของ 

 บริษทั (UKEM-W2)  

 

 

 

-  13,752     

หกั หุ้นทุนซือคืน     (295)  -     

กําไรต่อหุ้นปรับลด 97,111  70,181  1,235,986  1,250,033  0.079  0.056 

            



- 63 - 

   

 

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายทีสาํคญัดงัต่อไปนี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อนืของพนกังาน 74,366  87,179                60,619  61,896 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร (หมายเหตุ 9) 27,529  33,414  17,514  17,140 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 43,233  20,410  31,060  10,779 

ซือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป 2,082,516  2,336,190  1,827,807  1,877,895 

การเปลียนแปลงในวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป 73,297  59,619  2,419  18,381 

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 2,987  27,849  2,612  25,193 

ค่าใช่จ่ายในการขนส่ง 53,472  57,161  47,189  46,529 

 

31. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัทีผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมาํเสมอเพือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กับ

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

 เพือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานทีรายงานทงัสิน 3 ส่วนงาน ดงันี  

• ส่วนงานจาํหน่ายเคมีภณัฑช์นิดทวัไป 

• ส่วนงานจาํหน่ายเคมีภณัฑช์นิดพิเศษ 

• ส่วนงานอืนๆ เป็นส่วนงานทีประกอบดว้ย การจาํหน่ายเม็ดพลาสติก ยางพารา จาํหน่ายนาํมนัเครือง 

จาํหน่ายอุปกรณ์และให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และอืนๆ 

 ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพือวตัถุประสงคใ์น

การตดัสินใจเกียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัประเมินผลการปฏิบติังาน

ของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมซึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์

เดียวกบัทีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน  

 การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานทีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบันทึกบญัชี

สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ขอ้มูลเกียวกบัลูกคา้รายใหญ ่

 สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทไม่มีรายได้จากลูกคา้รายใดทีมีมูลค่าเท่ากับ

หรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ  

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 รายไดจ้ากการขายของบริษทัย่อยจาํนวนประมาณ 229.71 ลา้นบาท

เป็นรายได้จากลูกคา้รายใหญ่สามราย คือ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เครด จาํนวน 111.39 ลา้นบาท บริษทั แกรททิทูด 

โกลบอล จาํกดั จาํนวน 65.91 ลา้นบาท บริษทั ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 52.41 ลา้นบาท การ

รับชาํระเงิน และระยะเวลาการให้สินเชือทีกลุ่มบริษทัมีกบัลูกคา้รายใหญ่ดงักล่าว ใกลเ้คียงกบัลูกคา้รายอืน ๆ 

ของกลุ่มบริษทั 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563  และ 2562 มีดงัต่อไปนี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

ส่วนงานจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์

ชนิดทวัไป 

 ส่วนงานจาํหน่ายเคมีภณัฑ์

ชนิดพิเศษ 

 ส่วนงานอนืๆ
1)

  รวมส่วนงาน  รายการปรับปรุงและตดัรายการ

ระหวา่งกนั 

 งบการเงินรวม 

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

รายได้                        

รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 1,771,612  1,878,256  503,073  845,883  267,910  103,064  2,542,595  2,827,203  -  -  2,542,595  2,827,203 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 48,415  42,935  72,003  66,240  -  -  120,418  109,175  (120,418)  (109,175)  -  - 

รวมรายได้ 1,820,027  1,921,191  575,076  912,123  267,910  103,064  2,663,013  2,936,378  (120,418)  (109,175)  2,542,595  2,827,203 

                        

ผลการดําเนินงาน                       

กําไรของส่วนงาน 322,630  227,301  77,771  221,744  10,301  5,951  410,702  454,996  505  900  411,207  455,896 

รายไดอื้น                    13,691  13,975 

ค่าใชจ่้ายในการขาย                    (101,103)  (109,179) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                    (179,783)  (194,340) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน                    (11,579)  (14,279) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                    132,433  152,073 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                    (30,597)  (32,674) 

กําไรสําหรับปี                    101,836  119,399 

                       
1)  ส่วนงานอนืๆ เป็นส่วนงานทีประกอบดว้ย การจาํหน่ายเม็ดพลาสติก ยางพารา จาํหน่ายอุปกรณ์และให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และอนื ๆ 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในเขตภมูิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันนัรายไดแ้ละสินทรัพยที์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 
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32. กองทุนสํารองเลียงชีพ 

 กลุ่มบริษทัและพนักงานไดร่้วมกันจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพขึนตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง

เลียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 ถึง

ร้อยละ 10 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลียงชีพนีบริหารโดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกัด

และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมือพนักงานนนัออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่างปี 

2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 0.92 ลา้นบาท และจาํนวน 1.32 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั (เฉพาะกิจการ: จาํนวน 0.32 ลา้นบาท และจาํนวน 0.33 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 

33. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกดิขึน 

  33.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงาน 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าทีเกียวข้องกบัการเช่าพืนทีในอาคารและคลงัสินคา้และบริการที

เกียวขอ้งกบัการเช่าคลงัสินคา้ บริการขนส่ง และบริการอืน อายุของสัญญามีระยะเวลาตงัแต่ 1 ถึง 5 ปี 

กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขนัตาํทีต้องจ่ายในอนาคตทงัสินภายใตส้ัญญาเช่าและสัญญาบริการที

เกียวขอ้งดงันี 
 (หน่วย: ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

จ่ายชาํระ:        

ภายใน 1 ปี 6  34  3  31 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1  35  -  32 

รวม 7  69  3  64 

  

  33.2   ภาระคาํประกนั 

กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคาํประกนัธนาคารทีสําคญัคงคา้งอยู ่ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ดงัต่อไปนี 

33.2.1 หนังสือคาํประกันทีออกโดยธนาคารในนามบริษทัเหลืออยู่เป็นจาํนวน 51.00 ลา้นบาท 

(31 ธนัวาคม 2562: 43.71 ลา้นบาท) ซึงเกียวเนืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบตัิบางประการ

ตามปกติธุรกิจของบริษทั เพือคาํประกนัการจ่ายชาํระค่าสินคา้ใหก้บัเจา้หนี 

 

 33.3  ภาระผูกพนัอืน 

33.3.1 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกเลตเตอร์ออฟ

เครดิตเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1.53 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 8.87 ลา้นบาท  (31 

ธนัวาคม 2562: จาํนวน 0.81 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

33.3.2 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยไม่มีภาระผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกับผูข้าย

ต่างประเทศคงเหลืออยู ่(2562: 0.23 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
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  33.4 สัญญาบริการอืน 

บริษัทย่อยแห่งหนึงเขา้ทําสัญญาร่วมในโครงการห้องประชุมอัจฉริยะ (Agreement for supply of 

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

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

ระยะเวลา 2 ปี เริมตงัแต่วนัที 1 กุมภาพนัธ์ 2555 ถึง วนัที 31 มกราคม 2557 และสามารถต่ออายุสัญญาได้

อตัโนมติั 1 ปี หากไม่มีผูใ้ดบอกเลิกสัญญา ปัจจุบนัยงัไม่มีฝ่ายใดบอกเลิกสัญญา โดยบริษทัย่อยดงักล่าว

ได้ลงทุนในอุปกรณ์ทังหมด รวมทังทําประกันภัยในทรัพย์สินดังกล่าวในวงเงิน 5 ล้านบาท โดยมี

ค่าใช้จ่ายทีจะตอ้งจ่ายให้แก่ TUC ในอตัราปีละ 0.1 ลา้นบาท โดย TUC เป็นผูดู้แลค่าใช้จ่ายเกียวกบัการ

เชือมโยงอินเทอร์เน็ตเพือติดตังระบบ I-Meeting Solution และจดัหาลูกค า้ และ SaeheComms 

Company Limited เป็นผูจ้ดัหาโปรแกรมและผูเ้ชียวชาญในระบบ I-Meeting Solution โดยมีการแบ่ง

ผลประโยชน์ตามสัดส่วนรายไดต้ามอตัราทีกาํหนดในสัญญา 

 

34. เครืองมือทางการเงนิ 

 34.1 นโยบายการบริหารความเสียง 

เครืองมือทางการเงินทีสําคญัของกลุ่มบริษทัตามทีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 107 “การ

แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน

กูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน และหนีสินภายใตส้ัญญาเช่าซือ กลุ่มบริษทั

มีความเสียงทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสียงดงันี 

 

ความเสียงด้านการให้สินเชือ 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงด้านการให้สินเชือทีเกียวเนืองกับลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน ฝ่ายบริหาร

ควบคุมความเสียงนีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชือทีเหมาะสม ดงันนักลุ่ม

บริษทัจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายทีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชือ นอกจากนี การให้สินเชือ

ของกลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัเนืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานของลูกคา้ทีหลากหลายและมีอยู่จาํนวนมาก

ราย จาํนวนเงินสูงสุดทีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหนีการคา้

และลูกหนีอืนทีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

ความเสียงจากอตัราดอกเบีย 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราดอกเบียทีสําคญัอนัเกียวเนืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชี

และเงินกูย้ืมระยะสัน อย่างไรก็ตาม เนืองจากสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบียที

ปรับขึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบียคงทีซึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนัความเสียงจาก

อตัราดอกเบียของบริษทัจึงอยู่ในระดบัตาํ  
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย 

และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีมีอตัราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวนัทีครบกาํหนด หรือ วนัที

มีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ (หากวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี  

                     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบียคงท ี อตัราดอกเบยีปรบั    

 ภายใน 1 ปี 1 ถงึ 5 ปี ขึนลงตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบยี รวม อตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

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

                     ร้อยละต่อปี 

สินทรัพย์ทางการเงิน                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  -  -  486.89  656.60  56.98  4.80  543.87  661.40  0.13 - 0.55  0.13-1.50 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื -  -  -  -  -  -  642.24  713.70  642.24  713.70  -  - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 45.00  -  -  -  -  -  -  -  45.00  -  1.10  - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน -  -  -  -  -  -  101.68  129.17  101.68  129.17  -  - 

 45.00  -  -  -  486.89  656.6  800.90  847.67  1,332.79  1,504.27     

หนสิีนทางการเงิน                        

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน 200.00  100.00  -  -  251.57  430.84  -  -  451.57  530.84  0.80 - 2.90  1.80-3.25 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื -  -  -  -  -  -  234.40  289.11  234.40  289.11  -  - 

หนีสินภายใตส้ัญญาเช่า 23.42  1.92  55.00  2.02  -  -  -  -  78.42  3.94  1.84 - 8.96  3.81-7.50 

 223.42  101.92  55.00  2.02  251.57  430.84  234.40  289.11  764.39  823.89     

 
                     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบียคงท ี อตัราดอกเบยีปรบั    

 ภายใน 1 ปี 1 ถงึ 5 ปี ขึนลงตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบยี รวม อตัราดอกเบียทแีทจ้ริง 

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

                     ร้อยละตอ่ปี 

สินทรัพย์ทางการเงิน                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  -  -  222.93  247.14  29.95  1.71  252.88  248.85  0.13 - 0.35   0.13-1.50 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื -  -  -  -  -  -  587.22  549.34  587.22  549.34  -  - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื 45.00  -  -  -  -  -  -  -  45.00  -  1.10  - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอนื -  -  -  -  -  -  5.26  6.76  5.26  6.76  -  - 

 45.00  -  -  -      222.93  247.14  622.43  557.81  890.36  804.95     

หนีสินทางการเงิน                        

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน 200.00  100.00  -  -  228.53  282.70  -  -  428.53  382.70  1.30 - 2.25  2.10 - 3.25 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื -  -  -  -  -  -  223.82  253.73  223.82  253.73  -  - 

หนีสินภายใตสั้ญญาเช่า 21.56  0.80  54.12  1.21  -  -  -  -  75.68  2.01  3.73 - 8.96  3.81 

 221.56  100.80  54.12  1.21  228.53  282.70  223.82  253.73  728.03  638.44     
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 ความเสียงจากอตัราแลกเปลยีน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของหนีสินทางการเงินทีสําคญัทีเป็น

สกุลเงินตราต่างประเทศดงันี 

งบการเงินรวม 

สกุลเงิน  หนีสินทางการเงิน    อตัราแลกเปลียนเฉลีย 

  2563  2562  2563  2562 

  (ลา้น)  (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา  1.91  10.35  30.21  30.41 

ยโูร  -  0.06  -  34.08 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน  หนีสินทางการเงิน    อตัราแลกเปลียนเฉลีย 

  2563  2562  2563  2562 

  (ลา้น)  (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา  1.67  10.01  30.21  30.41 

 

ณ วนัที  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

คงเหลือ ดงันี  

งบการเงินรวม 

สกุลเงิน 

 

จาํนวนทีซือ 

 อตัราแลกเปลียนตามสญัญา 

ของจาํนวนทีซือ 

 วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

  (ลา้น)  (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)     

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.27  9.40  29.87 - 31.50  30.11 - 30.79  มกราคม  - พฤษภาคม 2564  มกราคม  - กรกฎาคม 2563 

ยโูร -  0.03  -  33.72  -  มกราคม 2563 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน 

 

จาํนวนทีซือ 

 อตัราแลกเปลียนตามสญัญา 

ของจาํนวนทีซือ 

 วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

  (ลา้น)  (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)     

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.16  9.02  30.11  30.16 - 30.79  มกราคม 2564  มกราคม  - มิถุนายน 2563 
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34.2  การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

บริษทัย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมี

สภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ บริษทัย่อยจะใช้วิธีราคา

ทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินดงักล่าวแทน 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ของกลุ่มบริษทัมีสถานะเป็นหนีสินสุทธิจาํนวน 0.11 ลา้นบาท ซึงแสดงไวใ้นหนีสินหมุนเวียนอืนใน

งบแสดงฐานะการเงิน (งบเฉพาะกิจการ: 0.01 ลา้นบาท) 

 

35.   การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

บริษทัย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่อง 

หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้บริษทัย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้

ในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินดงักล่าวแทน 

 

 ลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 

ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช้ กิจการจะตอ้งพยายามใช้ขอ้มูลทีสามารถสังเกตได ้ 

ทีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนนัให้มากทีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที 13 เรือง มูลค่ายุติธรรม กาํหนดลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดับตามประเภทของ

ขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี 

ระดบั 1  - ใช้ขอ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสินอย่างเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2  - ใช้ขอ้มูลอืนทีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

 ทางออ้ม 

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

ยตุิธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ดงันี  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพย์ทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

เงินลงทุนในตราสารทุน - ในความตอ้งการ         

     ของตลาด (หมายเหตุ 15) 96,414  -             -  96,414 

เงินลงทุนในตราสารทุน - ไมอ่ยูใ่นความ        

    ตอ้งการของตลาด (หมายเหตุ 15) -  -                  5,261                 5,261 

หนสิีนทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้             -  8,194           -  8,194 

สินทรัพย์ทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม        

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทนุ              -        18,401            -        18,401 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพย์ทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

เงินลงทุนในตราสารทุน - ไมอ่ยูใ่นความ        

    ตอ้งการของตลาด (หมายเหตุ 15) -  -                  5,261                5,261 

หนสิีนทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม        

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  4,776  -  4,776 

สินทรัพย์ทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม        

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทนุ -        18,401  -        18,401 
  
  ในระหว่างปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 
 

36. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนทีสําคญัของบริษทัคือการจดัให้มีซึงโครงสร้างทุนทีเหมาะสม

เพือสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากบั 0.66:1 (31 ธันวาคม 2562: 0.65:1) และเฉพาะ

ของบริษทัมีอตัราส่วนหนีสินตอ่ทุนเท่ากบั 0.98:1 (31 ธนัวาคม 2562: 0.91:1) 
 

37. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ 

 บริษทัได้จดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 

ใหม่ เพือให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 

ซึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของผูถ้ือหุน้ทีไดเ้คยแสดงไวเ้ดิม ดงันี 
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  งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

  สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 

  ทีเคยแสดงไวเ้ดิม  เพิมขึน (ลดลง)  จดัประเภทใหม่ 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  99,684  9,494  109,178 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  203,834  (9,494)  194,340 
 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 

  ทีเคยแสดงไวเ้ดิม  เพิมขึน (ลดลง)  จดัประเภทใหม่ 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  68,683  9,494  78,177 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  157,499  (9,494)  148,005 
 

38. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีรายงาน 

38.1   เมือวนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2564 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกัด (มหาชน) 

ครงัที 1/2564 มีมติเป็นเอกฉันทด์งันี 

38.1.1   อนุมติัการจาํหน่ายหุ้นสามญัทีซือคืนภายใตโ้ครงการซือหุ้นคืนของบริษทั เพือให้เป็นไป

ตามระเบียบปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกาํหนดระยะเวลาการจาํหน่าย

หุน้สามญัทีซือคืนระหวา่งวนัที 9 มีนาคม 2564 ถึงวนัที 15 มีนาคม 2564 (ซึงเป็นช่วงเวลาที

พน้กาํหนดหกเดือนนับแต่วนัทีสินสุดโครงการซือหุ้นคืนแลว้) และกาํหนดเงือนไขราคา

เสนอขายหุ้นสามญัซือคืนจะตอ้งไม่ตาํกว่าร้อยละ 85 ของราคาปิดของหุ้นของบริษทัเฉลีย 5 

วนัทาํการซือขายล่าสุด และหากครบกาํหนดระยะเวลาการจาํหน่ายหุ้นทีซือคืนแลว้ บริษทั

ไม่สามารถจาํหน่ายไดห้รือจาํหน่ายหุน้ซือคืนไม่ครบจาํนวน 82 ลา้นหุน้ บริษทัจะทาํการลด

ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้วโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญทีซือคืนทีไม่สามารถจําหน่ายหรือ

จาํหน่ายหุ้นไม่ครบออกทงัหมด โดยจะดาํเนินการการจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์ตามกฎระเบียบและกฎหมายทีเกียวขอ้งต่อไป 

38.1.2   มีมติให้นําเสนอทีประชุมผูถ้ือหุ้นเพือขออนุมัติจัดสรรกําไรประจาํปี 2563 เป็นสํารองตาม

กฎหมายจาํนวน 0.92 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลจากกาํไรจากการดาํเนินงานในปี 2563 ในอตัรา

หุน้ละ 0.05 บาท   
 

38.2   เมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที 1/2564 มีมติเป็นเอกฉันทด์งันี 

38.2.1    มีมติให้เสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 เพืออนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจาก

กาํไรประจาํปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.055 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 65.68 ลา้นบาท  
 

39. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนีไดรั้บอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2564 
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