
   

บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รำยงำนกำรสอบทำนและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564 

 
 
 
 



 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน)  
 
  ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อ ของบริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย และไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบยอ่ ของบริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่
สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ได้
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
  (นางสาวธญัพร   ตั้งธโนปจยั) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 9169 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564   



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 
(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31

หมายเหตุ มีนาคม 2564 ธนัวาคม 2563 มีนาคม 2564 ธนัวาคม 2563

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 510,657            543,871            194,262            252,879              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  5, 7 772,442            642,238            712,420            587,219              

สินคา้คงเหลือ 8 366,964            307,435            350,978            278,022              

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 9 45,493              45,000              45,493              45,000                

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10 16,874              21,085              13,981              18,151                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,712,430        1,559,629         1,317,134         1,181,271           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11 72,511              101,675            5,261                5,261                  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                   -                    194,522            189,554              

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 87,153              13,959              13,959              13,959                

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 157,624            239,309            63,698              65,551                

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15 84,444              86,860              77,804              79,905                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,568                1,818                132                   277                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 10,636              14,228              6,509                5,812                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,812                7,382                1,971                375                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 422,748            465,231            363,856            360,694              

รวมสินทรัพย์ 2,135,178        2,024,860         1,680,990         1,541,965           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์
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บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31

หมายเหตุ มีนาคม 2564 ธนัวาคม 2563 มีนาคม 2564 ธนัวาคม 2563

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 402,218            451,572 400,038            428,527

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5, 18 339,038            234,402 342,340            223,818

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 24,945              23,423 23,374              21,564

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 29,997              13,885 28,592              12,734

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,269                1,783 2,217                901

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 799,467            725,065            796,561            687,544              

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 15 52,542              54,995              51,858              54,118                

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 24,388              23,890              22,362              22,000                

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 76,930              78,885              74,220              76,118                

รวมหนีสิ้น 876,397            803,950            870,781            763,662              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31

หมายเหตุ มีนาคม 2564 ธนัวาคม 2563 มีนาคม 2564 ธนัวาคม 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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

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

ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุนอ่ืน

ส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 3,116                3,116                -                    -                      

ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วน

การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย (45,205)            (45,205)             -                    -                      

หุน้ทุนซ้ือคืน 20 (42,881)            (13,853)             (42,881)             (13,853)               

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้
สาํรองตามกฎหมาย 28,535 28,535 28,535 28,535
สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน 42,881 13,853 42,881 13,853

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 676,911 653,468 384,864            352,958

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (2,686)              (14,162)             -                    -                      

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 1,057,481 1,022,562 810,209            778,303

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 201,300 198,348 -                    -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,258,781 1,220,910 810,209 778,303

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,135,178 2,024,860 1,680,990 1,541,965

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 24 675,233          794,703          651,469          613,110          
รายไดอ้ื่น
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน -               12,816            -               12,645            
อื่นๆ 563                 822                 783                 905                 

รวมรายได้ 675,796          808,341          652,252          626,660          
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 532,667          660,839          512,419          522,122          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 21,849            31,387            20,887            23,834            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 49,972            48,051            39,734            37,192            
รวมค่าใช้จ่าย 604,488          740,277          573,040          583,148          

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 71,308            68,064            79,212            43,512            
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (2,945)            (3,781)             (2,889)            (3,120)            

กําไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 68,363            64,283            76,323            40,392            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 (15,822)          (14,453)           (15,389)          (9,224)            

กําไรสําหรับงวด 52,541            49,830            60,934            31,168            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน 21,415            (45,841)           -               -               
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 21 (4,283)            9,168              -               -               
สุทธิจากภาษีเงินได้ 17,132            (36,673)           -               -               
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั -               2,519              -               -               

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 21 -               (504)                -               -               
สุทธิจากภาษีเงินได้ -               2,015              -               -               

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน - สุทธิ
จากภาษีเงินได้ 17,132            (34,658)           -               -               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ทีเ่ก่ียวข้อง 17,132            (34,658)           -               -               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 69,673            15,172            60,934            31,168            

- 5 -

บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 55,669            41,827            60,934            31,168            

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (3,128)            8,003              

52,541            49,830            

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 67,145            21,423            60,934            31,168            

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,528              (6,251)             

69,673            15,172            

กําไรต่อหุ้น 23

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (บาทต่อหุน้) 0.046              0.034              0.050              0.025              

กาํไรต่อหุน้ปรับลด

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (บาทต่อหุน้) 0.047              0.035              0.051              0.026              

- 6 -
บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ผลกาํไร (ขาดทุน) ของ
ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุน สินทรัพยท์างการเงิน ส่วนของผูม้ีส่วนได้

ทุนเรือนหุน้ จดัโครงสร้าง จากการเปลี่ยนแปลง จดัสรรเป็น จดัสรรเป็น ที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า รวมองคป์ระกอบ เสียที่ไม่มี
ที่ออกและ ส่วนเกิน การดาํเนินธุรกิจภายใต้ สัดส่วนการถือหุน้ใน ทุนสํารอง สํารอง ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน อื่นของส่วน รวมส่วนของ อาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั บริษทัย่อย หุน้ทุนซื้อคืน ตามกฎหมาย หุน้ทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอื่น ของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้ของบริษทั ของบริษทัย่อย ผูถ้ือหุน้

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 309,070               87,738               3,116                           961                                -               24,235               -               589,162             (15,495)                                  (15,495)                  998,787                  353,056                   1,351,843               
กาํไรสําหรับงวด -                       -                     -                               -                                 -               -                     -               41,827               -                                         -                         41,827                    8,003                        49,830                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด -                       -                     -                               -                                 -               -                     -               -                     (20,404)                                  (20,404)                  (20,404)                   (14,254)                    (34,658)                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                       -                     -                               -                                 -               -                     -               41,827               (20,404)                                  (20,404)                  21,423                    (6,251)                      15,172                     
ออกหุน้สามญัเพิ่มจากใบสําคญัแสดงสิทธิ 22 1                          1                        -                               -                                 -               -                     -               -                     -                                         -                         2                             -                           2                              
ขาดทุนจากการขายสินทรัพยท์างการเงินที่วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 11 -                       -                     -                               -                                 -               -                     -               (129)                   -                                         -                         (129)                        (103)                         (232)                        

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

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 309,071               87,739               3,116                           (45,205)                          (13,853)        28,535               13,853         653,468             (14,162)                                  (14,162)                  1,022,562               198,348                   1,220,910               
กาํไรสําหรับงวด -                       -                     -                               -                                 -               -                     -               55,669               -                                         -                         55,669                    (3,128)                      52,541                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด -                       -                     -                               -                                 -               -                     -               -                     11,476                                   11,476                   11,476                    5,656                        17,132                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                       -                     -                               -                                 -               -                     -               55,669               11,476                                   11,476                   67,145                    2,528                        69,673                     
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ
บริษทัย่อยเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษทัย่อย -                       -                     -                               -                                 -               -                     -               -                     -                                         -                         -                          2,000                        2,000                       

ซื้อหุน้ทุนซื้อคืนระหวา่งงวด 20 -                       -                     -                               -                                 (29,028)        -                     -               -                     -                                         -                         (29,028)                   -                           (29,028)                   
โอนกาํไรสะสมส่วนที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสํารอง
หุน้ทุนซื้อคืน 20 -                       -                     -                               -                                 -               -                     29,028         (29,028)             -                                         -                         -                          -                           -                          

ขาดทุนจากการขายสินทรัพยท์างการเงินที่วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 11 -                       -                     -                               -                                 -               -                     -               (3,198)                -                                         -                         (3,198)                     (1,576)                      (4,774)                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 309,071               87,739               3,116                           (45,205)                          (42,881)        28,535               42,881         676,911             (2,686)                                   (2,686)                    1,057,481               201,300                   1,258,781               

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
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บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุนอื่น

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทั
กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

จดัสรรเป็น จดัสรรเป็น
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง สาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั หุน้ทุนซื้อคืน ตามกฎหมาย หุน้ทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้
ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 309,070                87,738             -                 24,235           -                 306,313           727,356             
กาํไรสาํหรับงวด -                        -                   -                 -                 -                 31,168             31,168               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                   -                 -                 -                 -                   -                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                   -                 -                 -                 31,168             31,168               
ออกหุน้สามญัเพิ่มจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 22 1                           1                      -                 -                 -                 -                   2                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 309,071                87,739             -                 24,235           -                 337,481           758,526             

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 309,071                87,739             (13,853)          28,535           13,853           352,958           778,303             
กาํไรสาํหรับงวด -                        -                   -                 -                 60,934             60,934               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                   -                 -                 -                   -                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                   -                 -                 -                 60,934             60,934               
ซื้อหุน้ทุนซื้อคืนระหว่างงวด 20 -                        -                   (29,028)          -                 -                 -                   (29,028)             
โอนกาํไรสะสมส่วนที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองหุน้ทุนซื้อคืน 20 -                        -                   -                 -                 29,028           (29,028)            -                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 309,071                87,739             (42,881)          28,535           42,881           384,864           810,209             

กาํไรสะสม
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บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 68,363             64,283             76,323             40,392                
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 10,011             11,031             7,916               7,716                  
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (โอนกลบั) 79                    (233)                 303                  (233)                   
การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็น
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (1,131)              4,243               (254)                 3,944                  

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงอตัราค่าเช่าตามสญัญาเช่า 3,171               -                   3,171               -                     
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 1,346               -                   -                   -                     
ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์ 3,341               (9)                     -                   -                     
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 498                  432                  362                  362                     
ดอกเบ้ียรับ (278)                 (68)                   (103)                 (54)                     
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 2,952               3,789               2,889               3,120                  
ขาดทุน (กาํไร) จากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (46)                   (12,140)            (96)                   (12,749)              

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,033               1,081               891                  430                     
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินดาํเนินงาน 89,339             72,409             91,402             42,928                

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิม่ข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (130,284)          (83,226)            (125,503)          (74,989)              
สินคา้คงเหลือ (58,397)            37,287             (72,703)            29,085                
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 3,934               (5,389)              3,871               (2,699)                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (1,596)              (2,364)              (1,596)              (75)                     

หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 103,190           59,063             117,021           35,928                
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 1,408               1,792               1,316               1,790                  

เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 7,594               79,572             13,808             31,968                
จ่ายภาษีเงินได้ (227)                 (27)                   (227)                 (19)                     

เงินสดสุทธิได้มาจาก( ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 7,367               79,545             13,581             31,949                
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บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับ (จ่าย) จากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 2,000               -                   (4,968)              -                     

เงินลงทุนในเงินฝากประจาํ (493)                 (45,000)            (493)                 (45,000)              

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (957)                 (1,072)              (276)                 (95)                     

เงินสดรับจากการจาํหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์ 956                  14                    -                   -                     

ดอกเบ้ียรับ 651                  67                    497                  54                       

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีน 45,805             1,785               -                   -                     

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 47,962             (44,206)            (5,240)              (45,041)              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพิม่ข้ึน (49,496)            (79,453)            (28,490)            (63,101)              

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (7,643)              (8,131)              (7,161)              (5,084)                

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนและการใชสิ้ทธิใน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั -                   1                      -                   1                         

จ่ายดอกเบ้ีย (2,376)              (4,379)              (2,279)              (3,632)                

เงินสดจ่ายซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืน (29,028)            -                   (29,028)            -                     

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (88,543)            (91,962)            (66,958)            (71,816)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ (33,214)            (56,623)            (58,617)            (84,908)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 543,871           661,399           252,879           248,845              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 510,657           604,776           194,262           163,937              

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

การไดม้าซ่ึงสิทธิการใชสิ้นทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่า 3,540               95,730             3,540               90,936                
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บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



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

วนัที ่31 มีนำคม 2564 
 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
 (ก) ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำยของบริษทั 
   บริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมี

ภูมิล ำเนำในประเทศไทย โดยมีท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัอยู่ท่ี 728 อำคำรยูเน่ียนเฮำ้ส์ ถนน
บรมรำชชนนี แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลดั กรุงเทพมหำนคร 

 (ข) ลกัษณะกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมหลกั 
 บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรน ำเขำ้และจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์
 

2. กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท่ีส่งผลท ำใหเ้กิดกำรชะลอ

ตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมโดยรวม สถำนกำรณ์ดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อผล
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั กำรรับรู้และกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน อยำ่งไรก็ตำม 
ฝ่ำยบริหำรจะติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำว และท ำกำรประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบั
มูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรไดใ้ชป้ระมำณ
กำรและดุลยพินิจในประเดน็ต่ำงๆ เม่ือมีสถำนกำรณ์เปล่ียนแปลง 

 
3. หลกัเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

3.1  หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำล 
งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำง

กำรเงินระหว่ำงกำล และตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้ ำหนดเพื่อเป็นกำรให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ีน ำเสนอคร้ังล่ำสุด  
โดยเนน้กำรให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่
กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำง
อ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย 
งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 
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3.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
(ก) เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูลจึงรวมเรียกกลุ่มบริษทัวำ่ “กลุ่มบริษทั” บริษทัมีบริษทัยอ่ย 

ดงัน้ี 
    จดัตั้งข้ึนใน    อตัรำร้อยละ 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  ประเทศ  ทุนเรียกช ำระแลว้  ของกำรถือหุน้ 
      ณ วนัท่ี 31 

มีนำคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

      (พนับำท)  (พนับำท)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 
บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน)   น ำเขำ้และจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์  ไทย  412,812  412,812  66.99  66.99 
บริษทั ลำวิช แลบบอรำทอรี จ ำกดั*   ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรเพื่อ

สุขภำพ 
 ไทย  50,000  50,000  99.99  99.99 

บริษทั เนเชอรัล ก๊ิฟ โซไซต้ี จ ำกดั*  จ ำหน่ำยสินคำ้ทำงเภสัชภณัฑ์
และทำงกำรแพทย์ เค ร่ือง
หอมและเคร่ือง ส ำอำง และ
สินคำ้ประเภทอำหำรเสริม 

  
 

ไทย 

  
 

5,000 

  
 

5,000 

  
 

99.98 

  
 

99.98 

* ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย: บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จ ำกดั  จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์ผลิตภณัฑ์

หล่อล่ืนและอุปกรณ์
อิเลค็ทรอนิคส์ 

  
ไทย 

  
30,000 

  
30,000 

  
99.99 

  
99.99 

บริษทั ไทย โคโคครำฟท ์จ ำกดั**  ประกอบกิจกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยสินคำ้และผลิตภณัฑ์
ทุกประเภทท่ีไดจ้ำกกำรแปร
รูปมะพร้ำว 

 ไทย          3,500          3,500  75.00  75.00 

บริษทั มหำนครแคปปิตอล จ ำกดั**  สินเช่ือระยะสั้นเพือ่ธุรกิจ
จ ำหน่ำยรถยนต ์

 ไทย     5,000     5,000 
 

   60.00 
 

 60.00 

** ในระหวำ่งปี 2563 บริษทัยงัไม่ไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้           

 
(ข) บริษทัจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือมี

ส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำร
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

(ค) บริษทัน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมีอ ำนำจ
ในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

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

รวมน้ีแลว้  
(ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ

บริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
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3.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั  
ในระหว่ำงงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ท่ีมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวไดป้รับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนข้ึนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชี
และกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินในงวดปัจจุบนั 

 
3.4    มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนำคต 

  สภำวิชำชีพบญัชีได้ปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ  
และได้ลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2564 โดยเพิ่มข้อก ำหนดส ำหรับ
ขอ้ยกเวน้ชั่วครำวท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง โดยกิจกำรตอ้งถือปฏิบัติตำมกำร
ปรับปรุงดงักล่ำวกบังบกำรเงินประจ ำปีส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญำตใหกิ้จกำรถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้ 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินใน
ปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

 
4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยนโยบำยบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงิน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 
5. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั  

ในระหว่ำงงวด กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจ
ดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทั บริษทัย่อยและบุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

         (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม   
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2564  2563  2564  2563   
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย  
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้) 

         

ขำยสินคำ้ -  -  11,837  12,310  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
รำยไดอ้ื่น -  -  337  364  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
ซ้ือสินคำ้ -  -  21,955  17,601  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
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         (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม   
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2564  2563  2564  2563   
รำยกำรธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั          
ค่ำเช่ำจ่ำย 705  705  674  674  รำคำตำมสัญญำ 

(ซ่ึงเทียบเคียงกบัรำคำตลำด) 
ค่ำสำธำรณูปโภค 48  52  44  46  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั 
 โดยมีกรรมกำรเป็นผู้ถือหุ้น 

         

ขำยสินคำ้ -         23,573
  

 -  -  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
(ซ่ึงเทียบเคียงกบัรำคำตลำด) 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทั และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563  

ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 7)       
บริษทัยอ่ย        
บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน)  -  -  53  53 
บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จ ำกดั -  -  17,088  16,614 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  17,141  16,667 
        
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 18)        
บริษทัยอ่ย        
บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จ ำกดั -  -  17,151  5,427 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั เฟิสทท์รำโก ้จ ำกดั 18  245  18  243 
บริษทั ไฟวลู์ป  จ ำกดั 411  411  411  411 

กรรมกำร 14  31       14  11 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 443  687  17,594  6,092 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่ผูบ้ริหำรของบริษทั ประกอบดว้ยค่ำตอบแทนท่ีเป็น

ตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหำร
ของบริษทัหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

ในระหว่ำงงวดงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์
พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท)  

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,851  6,434  3,429  2,964 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 157  235  57  57 

   รวม 6,008  6,669  3,486  3,021 

 
6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 (หน่วย: พนับำท)  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563  

ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

เงินสด 390  391  220  220 
เงินฝำกธนำคำร 510,267  543,480  194,042  252,659 

รวม 510,657  543,871  194,262  252,879 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 เงินฝำกออมทรัพย ์มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  0.13  ถึง 0.35  ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2563: ร้อยละ 0.13  ถึง 0.35 ต่อปี) 
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7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 
   (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563  

ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 5)        
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ -  -  17,034  16,561 
คำ้งช ำระ        
ไม่เกิน 3 เดือน -  -  -  - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  17,034  16,561 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรทีไ่ม่เกี่ยวข้องกัน        
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 625,968  511,244  588,126  456,841 
คำ้งช ำระ        
ไม่เกิน 3 เดือน 139,758  130,060  105,524  112,555 
3 - 6 เดือน 921  971  921  969 
6 - 12 เดือน 897  275  897  275 
มำกกวำ่ 12 เดือน 1,418  1,253  837  672 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 768,962  643,803  696,305  571,312 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 768,962  643,803  713,339  587,873 
หกั : ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (1,648)  (1,569)  (1,067)  (764) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 767,314  642,234  712,272  587,109 

ลูกหนีอ่ื้น        
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 5) -  -  107  106 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 41  4  41  4 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเงินใหกู้ย้มื 5,087  -  -  - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 5,128  4  148  110 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 772,442  642,238  712,420  587,219 
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8. สินค้ำคงเหลือ 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 
รำคำทุน  รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็น

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
 สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 
ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

วตัถุดิบ 1,442  1,443  (1,442)  (597)  -  846 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 304,910  273,459  (6,392)  (8,368)  298,518  265,091 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 67,183  40,556  -  -  67,183  40,556 
ภำชนะบรรจุและหีบห่อ 2,638  2,317  (1,375)  (1,375)  1,263  942 

 รวม 376,173  317,775  (9,209)  (10,340)  366,964  307,435 

 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
รำคำทุน  รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็น

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
 สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 
ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 284,853  241,375  (1,968)  (2,222)  282,885  239,153 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 67,183  38,359  -  -  67,183  38,359 
ภำชนะบรรจุและหีบห่อ 910  510  -  -  910  510 

 รวม 352,946  280,244  (1,968)  (2,222)  350,978  278,022 

 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 กลุ่มบริษทับนัทึกกลบัรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินคำ้

คงเหลือเป็นจ ำนวน 1.13 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำร: 0.25 ลำ้นบำท) โดยน ำไปหกัจำกมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือท่ีรับรู้
เป็นตน้ทุนขำยในระหว่ำงงวด (ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 : กลุ่มบริษทับนัทึกรำยกำร
ปรับลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือเป็นจ ำนวน 4.24 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำร: 3.95 ลำ้นบำท) โดยกำรน ำไปเพิ่มจำกมูลค่ำ
ของสินคำ้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นตน้ทุนขำยในระหวำ่งงวด) 

 
9. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัมีสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน เป็นเงินฝำกประจ ำท่ีมีอำยุ 1 ปี 
จ ำนวน 45.49 ล้ำนบำท มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.50 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 : 45.00 ล้ำนบำท มีอตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 1.10 ต่อปี) 
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10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 5,654  6,246  3,674  4,277 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 3,438  10,455  2,932  9,808 
ภำษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 4,377  3,401  4,325  3,331 
อ่ืนๆ 3,405  983  3,050  735 
 รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  16,874  21,085  13,981  18,151 

 
 
11. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีน 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนเป็นเงิน
ลงทุนในตรำสำรทุน ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม 

     ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน     
ประเภท  รำคำทุน  จำกกำรวดัมลูค่ำยติุธรรม  มูลค่ำตำมบญัชี 

  ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

เงินลงทุนในตรำสำรทุน - ในควำมตอ้งกำร 
  ของตลำด 

  
75,218 

  
125,798 

  
(7,968) 

  
(29,384) 

  
67,250 

  
96,414 

เงินลงทุนในตรำสำรทุน - ไมอ่ยูใ่นควำมตอ้งกำร 
ของตลำด 

 
8,050  

 
8,050  (2,789)  

 
(2,789)  5,261  

 
5,261 

รวม  83,268  133,848  (10,757)  (32,173)  72,511  101,675 

   
  (หน่วย: พนับำท) 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

     ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน     
ประเภท  รำคำทุน  จำกกำรวดัมลูค่ำยติุธรรม  มูลค่ำตำมบญัชี 

  ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

เงินลงทุนในตรำสำรทุน - ไมอ่ยูใ่นควำมตอ้งกำร 
 ของตลำด 

 
8,050  8,050  (2,789)  (2,789)  5,261  5,261 

รวม  8,050  8,050  (2,789)  (2,789)  5,261  5,261 
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เงินลงทุนในตรำสำรทุน - ในควำมตอ้งกำรของตลำด 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 บริษทัยอ่ยไดจ้ ำหน่ำยเงินลงทุนในตรำ

สำรทุนซ่ึงมีมูลค่ำยุติธรรมรวมเป็นจ ำนวนเงิน 45.81 ล้ำนบำท (รำคำทุน 50.58 ล้ำนบำท) และมูลค่ำ
ยุติธรรมเป็นจ ำนวน 1.79 ล้ำนบำท (รำคำทุน 2.02 ล้ำนบำท) ตำมล ำดับ  โดยบริษทัย่อยได้บันทึกรับรู้
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนดงักล่ำวจ ำนวนเงิน 4.77 ลำ้นบำท และ 0.23 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงได้
เคยรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และโอนออกมำไวใ้นบญัชี “ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร” ตำมท่ี
แสดงไวใ้นงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน เป็นเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีอยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำด
วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมในระดบัชั้นท่ี 1 (ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 26.2) 
 
เงินลงทุนในตรำสำรทุน - ท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด 

เงินลงทุนในตรำสำรทุน - ท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด ของบริษทั ไฟวลู์ป จ ำกดั จ ำนวน 46,914 หุ้น 
คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่ำว โดยด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรจดัท ำ
ซอฟแวร์ส ำเร็จรูปและธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ซ่ึงวดัมูลค่ำด่วยมูลค่ำยติุธรรมในล ำดบัชั้นท่ี 3 (ตำมหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 26.2) 

 
12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั  

รำคำทนุ  ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน  มูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธี 

รำคำทุน - สุทธิ 

 

ณ วนัท่ี 31 

มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31  

มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2563 

บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) 174,554  174,554  -  -  174,554  174,554 

บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 30,000  30,000  (15,000)  (15,000)  15,000  15,000 

บริษทั มหำนคร แคปปิตอล จ ำกดั 2,999  -  -  -  2,999  - 

บริษทั  ไทย โคโคครำฟท ์ จ ำกดั 1,969  -  -  -  1,969  - 

รวม 209,522  204,554  (15,000)  (15,000)  194,522  189,554 
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12.1   หุน้ทุนซ้ือคืนและก ำไรสะสมจดัสรรส ำหรับหุน้ทุนซ้ือคืนของบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2563 บริษทัยอ่ยมีหุน้ทุนซ้ือคืนตำมโครงกำรซ้ือหุน้คืนปี 2561 และ 2563 รวม 

82 ลำ้นหุน้ รวมเป็นจ ำนวนเงิน 266.76 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 19.86 ของจ ำนวนหุน้ทุนท่ีออกจ ำหน่ำยและ
ช ำระแลว้ทั้งหมด ท ำใหบ้ริษทัมีสดัส่วนเงินลงทุนของบริษทัในบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) 
เพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 55.29 เป็นร้อยละ 66.99 

ตำมจดหมำยของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ก.ล.ต. ชส. (ว) 
2/2548 ลงวนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2548 เก่ียวกบักำรซ้ือหุ้นคืนว่ำบริษทัมหำชนจ ำกดัจะซ้ือหุ้นคืนไดไ้ม่เกิน
วงเงินก ำไรสะสม ท ำใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งกนัก ำไรสะสมไวเ้ป็นเงินส ำรองเท่ำกบัจ ำนวนเงินท่ีไดจ่้ำยซ้ือหุน้
คืนจนกวำ่จะมีกำรจ ำหน่ำยหุ้นซ้ือคืนไดห้มด หรือลดทุนท่ีช ำระแลว้โดยวิธีตดัหุ้นทุนซ้ือคืนท่ีจ ำหน่ำย
ไม่หมดแลว้แต่กรณี  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  2563 บริษทัย่อยไดจ้ดัสรรก ำไรสะสมเป็นส ำรองส ำหรับหุ้นทุนซ้ือคืนตำม
โครงกำรหุ้นทุนซ้ือคืนปี 2561 และโครงกำรหุ้นทุนซ้ือคืนปี 2563 รวมเป็นจ ำนวน 266.76 ลำ้นบำท ครบ
แลว้ทั้งจ ำนวนท่ีไดรั้บอนุมติัโครงกำรซ้ือหุน้ทุนคืน  

 

12.2    กำรลดทุนจดทะเบียนบริษทัยอ่ย 
เม่ือวนัท่ี 22 กมุภำพนัธ์  2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) 

คร้ังท่ี 1/2564 อนุมติักำรจดทะเบียนลดทุนช ำระแลว้ส ำหรับหุน้สำมญัซ้ือคืนท่ีไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดห้มด
ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดไว ้จ ำนวน 82 ลำ้นหุน้ ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ณ วนัท่ี 26 
มีนำคม 2564 บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนลดทุนช ำระแลว้ส ำหรับหุ้นสำมญัซ้ือคืนท่ีไม่สำมำรถ จ ำหน่ำยได้
หมดภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดไวเ้ป็นจ ำนวน 82 ลำ้นหุน้ ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์

รำยกำรเคล่ือนไหวของหุ้นสำมญัซ้ือคืนและส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัซ้ือคืนส ำหรับงวดสำม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564  ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 จ ำนวนหุน้ 

(พนัหุน้) 
 มูลค่ำของหุน้สำมญั

ซ้ือคืน (พนับำท) 
ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 82,000  266,763 
ลดทุนช ำระแลว้ (82,000)  (266,763) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 -  - 
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13. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
2564  สรุปไดด้งัน้ี 

 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 13,959  13,959 
รับโอนจำกท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 74,540  - 
หกั ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (1,346)  - 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 87,153  13,959 
 
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนของกลุ่มบริษทัเป็นท่ีดินท่ีบริษทัถือครองไวโ้ดยท่ีปัจจุบนัยงัมิไดร้ะบุ

วตัถุประสงคข์องกำรใชง้ำนในอนำคต โดยกลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีโดยวิธีรำคำทุน  
ในระหวำ่งปี 2564 บริษทัยอ่ยไดจ้ำ้งผูป้ระเมินอิสระเพื่อประเมินมูลค่ำยติุธรรมของท่ีดินดงักล่ำวตำม

วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) มีรำคำประเมินจ ำนวน 73.19 ลำ้นบำท มีผลท ำให้บริษทัยอ่ย
ตอ้งบนัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของท่ีดินจ ำนวน 1.35 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยกำรจดัล ำดบัขั้นมูลค่ำ
ยติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 (ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 26.2) 

 
14. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 239,309  65,551 
ซ้ือเพิ่มระหวำ่งงวด - รำคำทุน 957  276 
โอนไปอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน (74,541)  - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (3,804)  (2,129) 
จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ีจ ำหน่ำย (4,297)  - 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 157,624  63,698 
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15. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้
 กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 
            (หน่วย:พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 86,860  79,905 
เพิ่มระหวำ่งงวด 3,540  3,540 
ค่ำเส่ือมรำคำ (5,956)  (5,641) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 84,444  77,804 

 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

     (หน่วย:พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 78,418  75,682 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด 2,042  2,042 
เพิ่มข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำ 3,171  3,171 
เพิ่มข้ึนจำกดอกเบ้ีย 791  766 
เงินจ่ำยช ำระระหวำ่งงวด (6,935)  (6,429) 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 77,487  75,232 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี (24,945)  (23,374) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ-สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี 52,542  51,858 
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16. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะหกักลบกนัก็ต่อเม่ือสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินได้

ดงักล่ำวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษีเดียวกนั ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว
ตำมวิธีหน้ีสินโดยบริษทัใชอ้ตัรำภำษีร้อยละ 20  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 ณ วนัท่ี 31 

มีนำคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2563 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 10,652  14,228  6,526  5,812 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (16)  -  (17)  - 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี-สุทธิ 10,636  14,228  6,509  5,812 

 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 ท่ี

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

 
ณ วนัท่ี 1  

มกรำคม 2564 
 ในงบก ำไร

ขำดทุน 
เบด็เสร็จ 

 ในงบก ำไร
ขำดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31 
 มีนำคม 2564 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :         
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 231  16  -  247 
ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 2,021  (226)  -  1,795 
ก ำไรจำกกำรขำยสินคำ้คงเหลือให้บริษทัยอ่ย 154  (64)  -  90 
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพยใ์หบ้ริษทัยอ่ย 23  (18)  -  5 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน -  269  -  269 
ผลต่ำงจำกกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับอำคำร 314  12  -  326 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 4,778  99  -  4,877 
ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย ์
    ทำงกำรเงิน - ท่ีอยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด 5,877 

  
- 

  
(4,283) 

  
1,594 

ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย ์
    ทำงกำรเงิน - ท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด 558 

  
- 

 
 

- 
 

 
558 

ผลต่ำงค่ำเส่ือมรำคำกบัค่ำใชจ่้ำยตำมสัญญำเช่ำ 258  633  -  891 
     รวม 14,214  721  (4,283)  10,652 
        

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมจำก        
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ 14  (30)  -  (16) 
     รวม 14  (30)  -  (16) 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี-สุทธิ 14,228  691  (4,283)  10,636 
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   (หน่วย:พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งงวด  ยอดตำมบญัชี 

 
ณ วนัท่ี 1  

มกรำคม 2564 
 ในงบก ำไร

ขำดทุน 
เบด็เสร็จ 

 ในงบก ำไร
ขำดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนำคม 2564 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :         
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 153  61  -  214 
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 444  (50)  -  394 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 4,400  72  -  4,472 
ขำดทุนจำกกำรวดัมูลคำ่ยติุธรรมของสินทรัพย ์
     ทำงกำรเงิน - ท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด 

 
558 

  
- 

 
 

- 
 

 
558 

ผลต่ำงค่ำเส่ือมรำคำกบัค่ำใชจ่้ำยตำมสัญญำเช่ำ 255  633  -  888 
     รวม 5,810  716  -  6,526 

        
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
     (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมจำกสัญญำซ้ือขำย   
          เงินตรำต่ำงประเทศ 

 
2 

  
(19) 

 
 

- 
 

 
(17) 

     รวม 2  (19)  -  (17) 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี-สุทธิ 5,812  697  -  6,509 

 
17. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

     (หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 

มีนำคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 1.30 - 2.25  1.30 - 2.25  302,218  251,572  300,038  228,527 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 1.41 - 1.60  1.59 - 1.60  100,000  200,000  100,000  200,000 
 รวม     402,218  451,572  400,038  428,527 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ

จำกธนำคำรพำณิชย ์ซ่ึงปลอดภำระค ้ำประกนัรวมเป็นเงินจ ำนวน 3,978 ลำ้นบำท 
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18. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 
ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 5) 

 
443 

 
 

687 
 

 
17,594 

 
 

6,092 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 317,035  213,209  306,545  200,362 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  16,143  14,935  14,367  13,428 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย  5,417  5,571  3,834  3,936 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 339,038  234,402  342,340  223,818 

 
19. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 23,890  22,000 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 498  362 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 24,388  22,362 

 
20. หุ้นทุนซ้ือคืนและส ำรองหุ้นทุนซ้ือคืน 

  เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 8/2563 มีมติอนุมติักำรซ้ือหุ้นคืนเพื่อ
บริหำรวงเงินสูงสุดจ ำนวน 66 ลำ้นบำท จ ำนวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืน 123 ลำ้นหุ้น (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 
บำท) จ ำนวนหุน้ท่ีจะซ้ือคืนคิดเป็นร้อยละ 9.95 ของหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยด ำเนินกำรซ้ือหุ้นคืน
ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก ำหนดระยะเวลำท่ีจะซ้ือหุ้นคืนตั้งแต่วนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2563 ถึง
วนัท่ี 26 พฤษภำคม 2564 

   ทั้งน้ีตำมจดหมำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ กลต. ชส. (ว) 
2/2548 ลงวนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2548 เก่ียวกบักำรซ้ือหุ้นคืนว่ำบริษทัมหำชนจ ำกดัจะซ้ือหุ้นคืนไดไ้ม่เกินวงเงิน
ก ำไรสะสม ท ำใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งกนัก ำไรสะสมไวเ้ป็นเงินส ำรองเท่ำกบัจ ำนวนเงินท่ีไดจ่้ำยซ้ือหุน้คืนจนกวำ่จะ
มีกำรจ ำหน่ำยหุน้ซ้ือคืนไดห้มด หรือลดทุนท่ีช ำระแลว้โดยวิธีตดัหุน้ทุนซ้ือคืนท่ีจ ำหน่ำยไม่หมดแลว้แต่กรณี  
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   ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัไดด้ ำเนินกำรซ้ือหุ้นสำมญัคืนจ ำนวน 32.70 
ลำ้นหุ้นจ ำนวนเงิน 29.03 ลำ้นบำท รวมสะสมแลว้จ ำนวน 53.09  ลำ้นหุ้น คิดเป็นอตัรำร้อยละ 4.29  ของ
จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกและช ำระแลว้ มูลค่ำรวมของตน้ทุนกำรซ้ือคืนมีจ ำนวนประมำณ 42.88 ลำ้นบำท 

   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัไดด้ ำเนินกำรซ้ือหุ้นสำมญัคืนแลว้จ ำนวน 20.39  ลำ้นหุ้นคิดเป็น
อตัรำร้อยละ 1.65 ของจ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีออกและช ำระแล้ว มูลค่ำรวมของต้นทุนกำรซ้ือคืนมีจ ำนวน
ประมำณ 13.86 ลำ้นบำท 

   บริษทัไดจ้ดัสรรก ำไรสะสมเป็นส ำรองส ำหรับหุ้นทุนซ้ือคืน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 
ธันวำคม 2563 เป็นจ ำนวนเงินรวม 42.88 ลำ้นบำท และ 13.85 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยรำยกำรดงักล่ำวได้
รวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินภำยใตห้วัขอ้ “ก ำไรสะสมจดัสรรแลว้ - ส ำรองหุน้ทุนซ้ือคืน” 

  
21. ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่ำงกำลค ำนวณข้ึนจำกก ำไรก่อนภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดคูณดว้ยอตัรำภำษีเฉล่ีย
ทั้งปีท่ีประมำณไว ้

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:        
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด 16,513  12,975  16,086  7,567 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:         
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง 
 ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 

 
(691) 

 
 

1,478 
 

 
(697) 

 
 

1,657 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน  
 เบ็ดเสร็จ 

 
15,822 

 
 

14,453 
 

 
15,389 

 
 

9,224 
 

จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวดสำม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท)  
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:        
ภำษเีงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งจำกกำร 
      วดัมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุน 4,283   

(9,168)  -  - 
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั -  504  -  - 
รวม 4,283  (8,664)  -  - 
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22. ใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท  
ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม 2561 มีมติอนุมติัให้ออกและเสนอขำย

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

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

ในเดือนมีนำคม 2563 บริษทัไดรั้บเงินค่ำหุ้นเพิ่มทุนจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สำมญั (UKEM-W2) จ ำนวน 612 หน่วย ใชสิ้ทธิเป็นหุ้นสำมญั 612 หุน้ (รำคำใชสิ้ทธิหน่วยละ 0.50 บำท รวม
เป็นเงิน 306 บำท) ซ่ึงเป็นกำรใช้สิทธิคร้ังสุดทำ้ย และบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิดงักล่ำว
จ ำนวน 153 บำท (มูลค่ำท่ีตรำไว ้0.25 บำท/หุ้น) กบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 24 มีนำคม 2563 และตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุน้เพิ่มทุนดงักล่ำวเป็นหลกัทรัพย ์จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 13 มีนำคม 2563 

 
23. ก ำไรต่อหุ้น 

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

ก ำไรต่อหุน้ปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งงวดกบัจ ำนวนถวั
เฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัท่ีบริษทัอำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้น
สำมญั โดยสมมติวำ่ไดมี้กำรแปลงเป็นหุน้สำมญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำ 

 ในกรณีท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัมีรำคำใชสิ้ทธิสูงกวำ่รำคำตลำดของหุน้สำมญั
ถวัเฉล่ียในระหวำ่งงวดจะไม่มีกำรแสดงผลกระทบของหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลด และไม่กระทบต่อก ำไรต่อ
หุน้ปรับลด 
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 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุน้ปรับลด แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

 
ก ำไรส ำหรับงวด  จ ำนวนหุน้สำมญั                 

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 
 ก ำไรต่อหุน้ 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (พนับำท)  (พนับำท)  (พนัหุน้)  (พนัหุน้)  (บำท)  (บำท) 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน            
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 55,669  41,827  1,215,891  1,236,281  0.046  0.034 

หกั หุน้ทุนซ้ือคืนถวัเฉล่ียในระหวำ่งงวด     (20,056)  -     
จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก     1,195,835  1,236,281     
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด            
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของ 
 บริษทั (UKEM-W2)  

 
 

 
-  (29,918)     

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 55,669  41,827  1,195,835  1,206,363  0.047  0.035 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

 
ก ำไรส ำหรับงวด  จ ำนวนหุน้สำมญั                 

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 
 ก ำไรต่อหุน้ 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (พนับำท)  (พนับำท)  (พนัหุน้)  (พนัหุน้)  (บำท)  (บำท) 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน            
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 60,934  31,168  1,215,891  1,236,281  0.050  0.025 
หกั หุน้ทุนซ้ือคืนถวัเฉล่ียในระหวำ่งงวด     (20,056)  -     
จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก     1,195,835  1,236,281     
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด            
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของ 
 บริษทั (UKEM-W2)  

 
 

 
-  (29,918)     

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 60,934  31,168  1,195,835  1,206,363  0.051  0.026 
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24. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร ในระหวำ่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงของส่วนงำน

ด ำเนินงำนท่ีรำยงำน ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรของส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

 
ส่วนงำนจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์

ชนิดทัว่ไป 
 ส่วนงำนจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์

ชนิดพิเศษ 
 ส่วนงำนอ่ืนๆ 1)  รวมส่วนงำน  รำยกำรปรับปรุงและตดั

รำยกำรระหวำ่งกนั 
 งบกำรเงินรวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
รำยได้                        
รำยไดจ้ำกกำรขำยให้ลกูคำ้ภำยนอก 560,347  528,912  67,856  223,479  47,030  42,312  675,233  794,703  -  -  675,233  794,703 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 11,837  12,407  21,955  17,681  -  -  33,792  30,088  (33,792)  (30,088)  -  - 
รวมรำยได้ 572,184  541,319  89,811  241,160  47,030  42,312  709,025  824,791  (33,792)  (30,088)  675,233  794,703 
                         
ผลกำรด ำเนินงำน                        
ก ำไรของส่วนงำน 132,122  87,390  6,723  45,490  3,249  1,191  142,094  134,071  472  (207)  142,566  133,864 
รำยไดอ่ื้น                     563  13,638 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย                     (21,849)  (28,966) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร                     (49,972)  (50,472) 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน                     (2,945)  (3,781) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้                     68,363  64,283 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้                     (15,822)  (14,453) 
ก ำไรส ำหรับงวด                     52,541  49,830 
                        
1)   ส่วนงำนอ่ืนๆ เป็นส่วนงำนท่ีประกอบดว้ย กำรจ ำหน่ำยเมด็พลำสติก ยำงพำรำ จ ำหน่ำยอุปกรณ์และใหบ้ริกำรดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ 
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25. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 
  25.1 ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำพื้นท่ีในอำคำรและคลงัสินคำ้และ
บริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำคลงัสินคำ้ อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี 

กลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำ
บริกำรท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2563 
 

ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2563 
จ่ำยช ำระ:        

ภำยใน 1 ปี 3  6  3  3 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  1  -  - 

 รวม 3  7  3  3 
 
 

25.2 ภำระค ำ้ประกนั 
 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้ำประกนัธนำคำรท่ีส ำคญัคงคำ้งอยู ่ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 ดงัต่อไปน้ี 

25.2.1 หนังสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัเหลืออยู่เป็นจ ำนวน 39.00 ลำ้น
บำท (31 ธันวำคม 2563:  51.00 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบัติ
บำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทั เพื่อค ้ำประกนักำรจ่ำยช ำระค่ำสินคำ้ให้กบั
เจำ้หน้ี 

 
25.3 ภำระผูกพนัอ่ืน 

25.3.1 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัมีภำระผูกพนัจำกกำรให้ธนำคำรออกเลตเตอร์ออฟ
เครดิตเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 2.77 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (31 ธันวำคม 2563: 
จ ำนวน 1.53 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) 

25.3.2 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีภำระผูกพันตำมสัญญำก่อสร้ำง
โรงงำนคงเหลือ 0.90 ลำ้นบำท 
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25.4 สัญญำบริกำรอ่ืน 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเขำ้ท ำสญัญำร่วมในโครงกำรหอ้งประชุมอจัฉริยะ (Agreement for supply of 

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

 
26. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

26.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของหน้ีสินทำง

กำรเงินท่ีส ำคญัท่ีเป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 
งบกำรเงินรวม 

สกุลเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน    อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 
 ณ วนัท่ี 31 

มีนำคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2563 
 

ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2563 

  (ลำ้น)  (ลำ้น)  (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  2.84  1.91  31.51  30.21 

 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สกลุเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน    อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 
 ณ วนัท่ี 31 

มีนำคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2563 
 

ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2563 

  (ลำ้น)  (ลำ้น)  (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  2.84  1.67  31.51  30.21 
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 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  กลุ่มบริษทัมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้คงเหลือ ดงัน้ี  

งบกำรเงินรวม 

สกุลเงิน 
 

จ ำนวนท่ีซ้ือ 
 อตัรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำ 

ของจ ำนวนท่ีซ้ือ 
 วนัครบก ำหนดตำมสัญญำ 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
  (ลำ้น)  (ลำ้น)  (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)     

เหรียญสหรัฐอเมริกำ  0.27  0.27  31.00 - 31.12  29.87 - 31.50  เมษำยน - มิถุนำยน 2564  มกรำคม  - พฤษภำคม 2564 

 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สกุลเงิน 
 

จ ำนวนท่ีซ้ือ 
 อตัรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำ 

ของจ ำนวนท่ีซ้ือ 
 วนัครบก ำหนดตำมสัญญำ 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
  (ลำ้น)  (ลำ้น)  (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)     

เหรียญสหรัฐอเมริกำ  0.26  0.16  31.00 - 31.12  30.11  เมษำยน - มิถุนำยน 2564  มกรำคม 2564 

 
26.2 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

บริษทัย่อยใชว้ิธีรำคำตลำดในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดใหต้อ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมี
สภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัยอ่ยจะใชว้ิธีรำคำ
ทุนหรือวิธีรำยไดใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวแทน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 มูลค่ำยติุธรรมสุทธิของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ของ
กลุ่มบริษทัมีสถำนะเป็นสินทรัพยสุ์ทธิจ ำนวน 0.07 ลำ้นบำท ซ่ึงแสดงไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (งบเฉพำะกิจกำร: 0.08 ลำ้นบำท) 

 
 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

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

ระดบั 1  - ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
ระดบั 2  - ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ

  ทำงออ้ม 
ระดบั 3  - ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน 
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ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำ
ยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  

 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
เงินลงทุนในตรำสำรทุน - ในควำมตอ้งกำร 
 ของตลำด (หมำยเหตุ 11) 67,250 

 
- 

 
- 

 
67,250 

เงินลงทุนในตรำสำรทุน - ไม่อยูใ่นควำม
 ตอ้งกำรของตลำด (หมำยเหตุ 11) - 

 
- 

 
5,261 

 
5,261 

หนีสิ้นที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  85  -  85 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม        
อสงัหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน -  91,595  -  91,595 

 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
เงินลงทุนในตรำสำรทุน - ไม่อยูใ่นควำม
 ตอ้งกำรของตลำด (หมำยเหตุ 11) 

 
- 

  
- 

  
5,261 

  
5,261 

หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  83  -  83 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม 
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน -  18,401  -  18,401 

  
  ในระหวำ่งงวดปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

 เทคนิคการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมและขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัการวดัมลูคา่ยตุธิรรมระดบัที ่1 
   สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่หมุนเวียนอ่ืน เป็นเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีอยู่ในควำมตอ้งกำร
ของตลำดวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมในระดบัชั้นท่ี 1 ซ่ึงเป็นกำรใช้ข้อมูลรำคำเสนอซ้ือขำยของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในตรำสำร
ทุน ดังกล่ำวค ำนวณโดยใช้รำคำเสนอซ้ือหลังสุด ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดท้ำยของงวดจำกตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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 เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ ำหรับกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบัท่ี 2 
ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีใชส้ ำหรับกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงซ่ึงมูลค่ำยติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ 

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ซ่ึงค ำนวณโดยใชอ้ตัรำท่ีก ำหนดโดยธนำคำรคู่สัญญำของ
บริษทัเสมือนวำ่ไดย้กเลิกสญัญำเหล่ำนั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

มูลค่ำยติุธรรมของอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนประเภทท่ีดินประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ
โดยใชว้ิธีรำคำตลำด (Market Approach) 

 
  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ ำหรับกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบัท่ี 3 

มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุน - ไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำด ค ำนวณโดยใช้
อตัรำคิดลดกระแสเงินสดวิธีรำยได ้(Income approach) ซ่ึงจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำรของบริษทั   

 
27. กำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีใหม่ 

 บริษทัได้จดัประเภทรำยกำรบัญชีบำงรำยกำรในงบกำรเงินส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนำคม 2563 ใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรจดัประเภทรำยกำรบัญชีในงบกำรเงินส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก ำไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไดเ้คยแสดงไวเ้ดิม 
ดงัน้ี 

•  งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
(หน่วย: พนับำท) 

  งบกำรเงินรวม 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 
  ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม  เพิ่มข้ึน (ลดลง)  จดัประเภทใหม่ 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย  28,966  2,421  31,387 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร  50,472  (2,421)  48,051  

(หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 
  ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม  เพิ่มข้ึน (ลดลง)  จดัประเภทใหม่ 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย  21,413  2,421  23,834 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร  39,613  (2,421)  37,192 
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28. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

28.1 เม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2564 ท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้น บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกัด (มหำชน) 
ประจ ำปี 2564 อนุมติัจดัสรรก ำไรประจ ำปี 2563 เป็นส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 0.92 ลำ้นบำท และ
จ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2563 ในอตัรำหุ้นละ 0.05 บำท  เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 
16.54 ลำ้นบำท ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2564 

28.2 เม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2564 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 อนุมติัจดัสรรก ำไรประจ ำปี 2563 
เป็นส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 4.30 ลำ้นบำท และจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนในปี 
2563 ในอตัรำหุ้นละ 0.055 บำท  เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 65.68 ลำ้นบำท ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 
20 พฤษภำคม 2564 

 
29. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2564 
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