
   

บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

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

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

 

 

 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน)  
 
  ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ

หุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

แบบย่อของบริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนั

เดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนั

เดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกัด (มหาชน) ซ่ึง

ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้

ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 

 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูล

ทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบดว้ย การใช้

วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและ

วิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาํให้

ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น

ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 

 ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัทาํขึ้นตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

  (นางสาวธญัพร   ตั้งธโนปจยั) 

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 9169 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2564 



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

 
(หน่วย: พนับาท)

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

หมายเหตุ กนัยายน 2564 ธันวาคม 2563 กนัยายน 2564 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 477,611           543,871            164,432             252,879             

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน  5, 7 841,845           642,238            799,316             587,219             

ลูกหนีตามสัญญาเงินใหกู้ย้มื 8 31,051             -                   -                    -                     

สินคา้คงเหลือ 9 483,462           307,435            462,798             278,022             

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 10 41,493             45,000              41,493               45,000               

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 11 21,262             21,085              17,990               18,151               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,896,724        1,559,629         1,486,029          1,181,271          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 12 63,491             101,675            5,261                 5,261                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                  -                   210,178             189,554             

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 14 87,153             13,959              13,959               13,959               

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 152,846           239,309            61,303               65,551               

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 16 73,796             86,860              67,794               79,905               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,469               1,818                99                      277                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 9,984               14,228              6,526                 5,812                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 7,439               7,382                868                    375                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 396,178           465,231            365,988             360,694             

รวมสินทรัพย์ 2,292,902        2,024,860         1,852,017          1,541,965          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์
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บริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

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

หมายเหตุ กนัยายน 2564 ธันวาคม 2563 กนัยายน 2564 ธันวาคม 2563

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 18 552,388           451,572 551,727             428,527             

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 5, 19 426,390           234,402 428,344             223,818             

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่า

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 24,254             23,423 23,613               21,564               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,214               13,885 2,523                 12,734               

หนีสินหมุนเวยีนอนื 1,388               1,783 972                    901

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,007,634        725,065            1,007,179          687,544             

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 16 40,666             54,995              40,030               54,118               

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน 20 25,383             23,890              23,086               22,000               

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 66,049             78,885              63,116               76,118               

รวมหนีสิน 1,073,683        803,950            1,070,295          763,662             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

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

หมายเหตุ กนัยายน 2564 ธันวาคม 2563 กนัยายน 2564 ธันวาคม 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

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 (ตาํกวา่) ทุนอนื

ส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 3,116               3,116                -                    -                     

ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วน

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

หุน้ทุนซือคืน 21 (66,018)           (13,853)            (66,018)             (13,853)              

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย 28,535 28,535 28,535 28,535

สาํรองหุน้ทุนซือคืน 21 66,018 13,853 66,018 13,853

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 634,146 653,468 356,377             352,958

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (2,115)             (14,162)            -                    -                     

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทั 1,015,287 1,022,562 781,722             778,303

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 203,932 198,348 -                    -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,219,219 1,220,910 781,722 778,303

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,292,902 2,024,860 1,852,017 1,541,965

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 26 811,714          611,602          786,063          554,826          

รายไดอื้น

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 552                -                 526                -                 

อืนๆ 1,726              1,630              495                1,619              

รวมรายได้ 813,992          613,232          787,084          556,445          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 719,441          536,056          700,601          484,339          

ค่าใชจ่้ายในการขาย 22,998            22,780            22,324            19,942            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 44,798            37,077            38,762            35,312            

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน -                 421                -                 368                

รวมค่าใช้จ่าย 787,237          596,334          761,687          539,961          

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 26,755            16,898            25,397            16,484            

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (2,669)            (2,276)            (2,659)            (1,876)            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 24,086            14,622            22,738            14,608            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (5,619)            (4,414)            (4,664)            (4,303)            

กาํไรสําหรับงวด 18,467            10,208            18,074            10,305            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน (2,056)            19,199            -               -               

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 22 411                (3,840)            -               -               

สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,645)            15,359            -               -               

รวมรายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน - สุทธิ

จากภาษีเงินได้ (1,645)            15,359            -               -               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงนิได้ทีเกยีวข้อง (1,645)            15,359            -               -               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 16,822            25,567            18,074            10,305            

- 5 -

บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 18,592            10,569            18,074            10,305            

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (125)               (361)               

18,467            10,208            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 17,490            20,857            18,074            10,305            

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (668)               4,710              

16,822            25,567            

กาํไรต่อหุ้น 24

กาํไรตอ่หุ้นขนัพนืฐาน

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (บาทต่อหุ้น) 0.016              0.009              0.016              0.008              
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 26 2,265,436       1,950,863       2,195,700       1,623,757       

รายไดอื้น

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 934                3,994              775                3,575              

รายไดเ้งินปันผลบริษทัยอ่ย -               -               11,080            -               

อืนๆ 4,442              6,943              2,009              3,695              

รวมรายได้ 2,270,812       1,961,800       2,209,564       1,631,027       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,936,058       1,645,826       1,874,579       1,391,129       

ค่าใชจ่้ายในการขาย 66,642            80,028            64,407            63,303            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 137,364          130,433          115,619          108,138          

รวมค่าใช้จ่าย 2,140,064       1,856,287       2,054,605       1,562,570       

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 130,748          105,513          154,959          68,457            

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (7,793)            (9,473)            (7,713)            (7,779)            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 122,955          96,040            147,246          60,678            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (29,370)          (22,607)          (27,759)          (15,301)          

กาํไรสําหรับงวด 93,585            73,433            119,487          45,377            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน 22,480            7,035              -               -               

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 22 (4,496)            (1,407)            -               -               

สุทธิจากภาษีเงินได้ 17,984            5,628              -               -               

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั -               2,519              -               -               

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 22 -               (504)               -               -               

สุทธิจากภาษีเงินได้ -               2,015              -               -               

รวมรายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน - สุทธิ

จากภาษีเงินได้ 17,984            7,643              -               -               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงนิได้ทีเกยีวข้อง 17,984            7,643              -               -               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 111,569          81,076            119,487          45,377            

- 7 -

บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 99,245            63,377            119,487          45,377            

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (5,660)            10,056            

93,585            73,433            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 111,292          72,551            119,487          45,377            

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 277                8,525              

111,569          81,076            

กาํไรต่อหุ้น 24

กาํไรตอ่หุ้นขนัพนืฐาน

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (บาทต่อหุ้น) 0.085              0.051              0.102              0.037              

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 8 -

บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุน ส่วนของผูมี้ส่วนได้

ทุนเรือนหุน้ จดัโครงสร้าง จากการเปลียนแปลง จดัสรรเป็น จดัสรรเป็น องคป์ระกอบ เสียทีไม่มี

ทีออกและ ส่วนเกิน การดาํเนินธุรกิจภายใต้ สัดส่วนการถือหุน้ใน ทุนสาํรอง สาํรอง อืนของส่วน รวมส่วนของ อาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

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

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

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

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

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

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

เงินสดปันผลจ่าย 25 -                    -                   -                             -                           -                 -                -              (20,024)          -                  (20,024)               -                       (20,024)              

ออกหุน้สามญัเพมิจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 23 1                       1                      -                             -                           -                 -                -              -                 -                  2                         -                       2                        

ซือหุน้ทุนซือคืนของบริษทัยอ่ย 13 -                    -                   -                             (46,164)                    -                 -                -              -                 (6,519)             (52,683)               (159,897)              (212,580)            

ขาดทุนจากการขายสินทรัพยท์างการเงินทีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 12 -                    -                   -                             -                           -                 -                -              (78)                 -                  (78)                      (38)                       (116)                   

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

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2564 309,071            87,739             3,116                         (45,205)                    (13,853)          28,535           13,853         653,468          (14,162)           1,022,562           198,348               1,220,910          

กาํไรสาํหรับงวด -                    -                   -                             -                           -                 -                -              99,245            -                  99,245                (5,660)                  93,585               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                    -                   -                             -                           -                 -                -              -                 12,047            12,047                5,937                   17,984               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                    -                   -                             -                           -                 -                -              99,245            12,047            111,292              277                      111,569             

เงินสดปันผลจ่าย 25 -                    -                   -                             -                           -                 -                -              (63,903)          -                  (63,903)               -                       (63,903)              

เงินปันผลจ่ายใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมของบริษทัยอ่ย -                    -                   -                             -                           -                 -                -              -                 -                  -                      (5,461)                  (5,461)                

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพมิขึน

จากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                   -                             -                           -                 -                -              -                 -                  -                      12,000                 12,000               

ซือหุน้ทุนซือคืนระหวา่งงวด 21 -                    -                   -                             -                           (52,165)          -                -              -                 -                  (52,165)               -                       (52,165)              

โอนกาํไรสะสมส่วนทียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองหุน้ทุนซือคืน 21 -                    -                   -                             -                           -                 -                52,165         (52,165)          -                  -                      -                       -                     

ขาดทุนจากการขายสินทรัพยท์างการเงินทีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 12 -                    -                   -                             -                           -                 -                -              (2,499)            -                  (2,499)                 (1,232)                  (3,731)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 309,071            87,739             3,116                         (45,205)                    (66,018)          28,535           66,018         634,146          (2,115)             1,015,287           203,932               1,219,219          

ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนอืน

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั

กาํไรสะสม

- 9 -
บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2564
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

จดัสรรเป็น จดัสรรเป็น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ทุนสาํรอง สาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ทีออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั หุ้นทุนซือคืน ตามกฎหมาย หุ้นทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

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

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                   -                 -                 -                 45,377              45,377              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                   -                 -                 -                 -                   -                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                   -                 -                 -                 45,377              45,377              

เงินสดปันผลจา่ย -                        -                   -                 -                 -                 (20,024)            (20,024)             

ออกหุ้นสามญัเพมิจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 23 1                           1                      -                 -                 -                 -                   2                       

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

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2564 309,071                 87,739              (13,853)          28,535            13,853            352,958            778,303            

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                   -                 -                 -                 119,487            119,487            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                   -                 -                 -                 -                   -                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                   -                 -                 -                 119,487            119,487            

เงินสดปันผลจา่ย 25 -                        -                   -                 -                 -                 (63,903)            (63,903)             

ซือหุ้นทุนซือคืนระหวา่งงวด 21 -                        -                   (52,165)          -                 -                 -                   (52,165)             

โอนกาํไรสะสมส่วนทียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองหุ้นทุนซือคืน 21 -                        -                   -                 -                 52,165            (52,165)            -                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 309,071                 87,739              (66,018)          28,535            66,018            356,377            781,722            

กาํไรสะสม

- 10 -

บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 122,955          96,040            147,246          60,678               

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 29,607            32,635            23,612            23,165               

ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (โอนกลบั) 80                   87                   303                 (177)                   

ค่าเผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 1,346              - - -

การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น

มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (825)                (389)                (782)                119                    

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงอตัราค่าเช่าตามสญัญาเช่า 3,171              - 3,171              -

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์ 3,033              (1,146)             - (1,129)                

ขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินอืน 262                 - 262                 -

ประมาณการหนีสินผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 1,493              (3,713)             1,086              1,087                 

รายไดเ้งินปันผล - - (11,080)           -

ดอกเบียรับ (2,168)             (1,753)             (257)                (246)                   

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 7,793              9,497              7,713              7,779                 

ขาดทุน (กาํไร) จากสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

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

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 1,642              369                 1,580              281                    

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

และหนีสินดาํเนินงาน 168,389          128,558          172,854          88,586               

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (230,611)         104,890          (212,400)         5,895                 

สินคา้คงเหลือ (175,201)         138,533          (183,994)         85,069               

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (513)                (4,266)             (234)                (765)                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (210)                2,505              (493)                (21)                     

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 190,872          (47,860)           203,417          (27,578)              

หนีสินหมุนเวียนอืน (394)                (309)                71                   1,218                 

เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน (47,668)           322,051          (20,779)           152,404             

จ่ายภาษีเงินได้ (40,121)           (32,193)           (38,685)           (12,588)              

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนนิงาน (87,789)           289,858          (59,464)           139,816             
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย - - (20,624)           -

เงินสดรับลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 24,495            - 24,495            -

เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน (21,250)           (45,000)           (21,250)           (45,000)              

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยถ์าวร (3,947)             (3,997)             (2,173)             (559)                   

เงินสดรับจากการจาํหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์ 1,544              3,852              - 2,359                 

เงินสดรับจากดอกเบียรับ 2,504              1,754              652                 246                    

เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษทัยอ่ย - - 11,080            -

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน 56,933            1,785              - -

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 60,279            (41,606)           (7,820)             (42,954)              

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) 100,002          (189,687)         122,527          (97,831)              

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (21,571)           (21,837)           (20,111)           (16,972)              

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั (63,903)           (20,024)           (63,903)           (20,024)              

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของ

บริษทัยอ่ย (5,461)             - - -

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพิมทนุและการใชสิ้ทธิใน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญั - 2                     - 2       

เงินสดรับชาํระค่าหุน้ของบริษทัยอ่ยจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มี

อาํนาจควบคุมของบริษทั 12,000            - - -

เงินสดจ่ายดอกเบีย (7,652)             (10,025)           (7,511)             (8,214)                

เงินสดจ่ายซือหุน้ทุนซือคืน (52,165)           (212,580)         (52,165)           -

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (38,750)           (454,151)         (21,163)           (143,039)            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (66,260)           (205,899)         (88,447)           (46,177)              

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 477,611          455,500          164,432          202,668             

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทีไม่ใช่เงินสด

การไดม้าซึงสิทธิการใชสิ้นทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่า 3,540              105,284          3,540              95,936               
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บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

วันท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 (ก) ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษทั 

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

ภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัอยู่ท่ี 728 อาคารยูเน่ียนเฮา้ส์ ถนน

บรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 

 (ข) ลกัษณะการดาํเนินงานและกิจกรรมหลกั 

 บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในการนาํเขา้และจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์

 

2. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงปัจจุบนัไดก้ลบัมา

แพร่ระบาดอีกและขยายวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม 

สถานการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั

ไดติ้ดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าว และทาํการประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่า

ของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัได้

ใชป้ระมาณการ และดุลยพนิิจในประเด็นต่างๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

 

3. หลกัเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

3.1  หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้าํหนดเพื่อเป็นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด  

โดยเน้นการใหข้อ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อ

ไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่

กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่าง

อ่ืนในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 
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3.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวมระหวา่งกาล 

(ก) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกกลุ่มบริษทัว่า “กลุ่มบริษทั” บริษทัมีบริษทัยอ่ย 

ดงัน้ี 
    จดัตั้งขึ้นใน    อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  ประเทศ  ทุนเรียกชาํระแลว้  ของการถือหุ้น 

      ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

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

บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน)   นาํเขา้และจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์  ไทย  300,812  412,812  66.99  66.99 

บริษทั ลาวิช แลบบอราทอรี จาํกดั*   ผลิตและจาํหน่ายอาหารเพื่อ

สุขภาพ 

  

ไทย 

  

50,000 

  

50,000 

  

99.99 

  

99.99 

บริษทั เนเชอรัล ก๊ิฟ โซไซตี้ จาํกดั*  จาํหน่ายสินคา้ทางเภสัชภณัฑ์

และทางการแพ ท ย์ เค ร่ือง

หอมและเคร่ือง สําอาง และ

สินคา้ประเภทอาหารเสริม 

  

 

 

ไทย 

  

 

 

5,000 

  

 

 

5,000 

  

 

 

99.98 

  

 

 

99.98 

บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั  จาํหน่ายเคมีภณัฑ ์ผลิตภณัฑ์

หล่อล่ืนและอุปกรณ์

อิเล็คทรอนิคส์ 

  

 

ไทย 

  

 

30,000 

  

 

30,000 

  

 

99.99 

  

 

99.99 

บริษทั ไทย โคโคคราฟท ์จาํกดั**  ประกอบกิจการผลิตและ

จาํหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑ์

ทุกประเภทท่ีไดจ้ากการแปร

รูปมะพร้าว 

  

 

 

ไทย 

  

 

 

3,500 

        

 

 

  3,500 

  

 

 

75.00 

  

 

 

75.00 

บริษทั มหานครแคปปิตอล จาํกดั**  สินเช่ือระยะส้ันเพือ่ธุรกิจ

จาํหน่ายรถยนต ์

  

ไทย 

  

   30,000 

   

  5,000 

  

60.00 

  

60.00 

*   ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย: บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน)           

** ในระหวา่งปี 2563 บริษทัยงัไมไ่ดจ้่ายชาํระค่าหุน้           

 

(ข) บริษทัจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือมี

ส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการสั่งการ

กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้  

(ค) บริษทันาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมีอาํนาจ

ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

(ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 

(จ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงิน

รวมน้ีแลว้  

(ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ

บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ท่ีมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดังกล่าวไดป้รับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนขึ้นเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี

และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

  รวมทั้ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (การยินยอมลดค่าเช่า 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19) หลงัวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 

โดยการปรับปรุงน้ี เพื่อการผ่อนปรนในทางปฏิบัติ ผูเ้ช่าไม่จาํเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมลด 

ค่าเช่าเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยเป็นการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดขึ้นอันเป็นผล

โดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และท่ีเขา้

เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้(แกไ้ขย่อหนา้ท่ี 46 ข.2 จากเดิมวนัท่ี 30  มิถุนายน 2564 เป็นวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2565) โดยให้บนัทึกการยินยอมลดค่าเช่านั้นเสมือนว่า “ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า” ซ่ึงใน

ระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศและลงในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดปัจจุบนั 

 

3.4    มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

  สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ 

และไดล้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดป้รับปรุง

หรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย

ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

  ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินใน

ปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 

4. นโยบายการบญัชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยนโยบายบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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5. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจ

ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทั บริษทัย่อยและบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

         (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564  2563  2564  2563   

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย  

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

         

ขายสินคา้ -  -  21,083  11,773  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

รายไดอ่ื้น -  -  143  351  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

รายไดเ้งินปันผล -  -  -  -  อตัราท่ีประกาศจ่าย 

ซ้ือสินคา้ -  -  27,348  17,974  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน          

ค่าเช่าจ่าย 705  705  674  674  ราคาตามสัญญา 

(ซ่ึงเทียบเคยีงกบัราคาตลาด) 

คา่สาธารณูปโภค 34  53  34  47  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

 

         (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564  2563  2564  2563   

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย  

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

         

ขายสินคา้ -  -  51,028  36,947  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

รายไดอ่ื้น -  -  677  1,066  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

รายไดเ้งินปันผล -  -  11,080  -  อตัราท่ีประกาศจ่าย 

ซ้ือสินคา้ -  -  72,167  55,390  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน          

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

(ซ่ึงเทียบเคยีงกบัราคาตลาด) 

คา่สาธารณูปโภค 142  161  133  143  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

รายการธุรกิจกบับริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั 

 โดยมีกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น 

   

 

      

ขายสินคา้ -  23,573  -  -  ราคาตามท่ีตกลงกนั 

(ซ่ึงเทียบเคยีงกบัราคาตลาด) 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทั และกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ลกูหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเกีย่วข้องกัน       

 (หมายเหต ุ7)       

บริษทัยอ่ย        

บริษทั แกรททิทดู อินฟินิท จาํกดั (มหาชน)  -  -  -  53 

บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั -  -  29,928  16,614 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ี 

    เก่ียวขอ้งกนั 

 

- 

  

-  29,928  16,667 

        

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเกีย่วข้องกัน        

(หมายเหตุ 19)        

บริษทัยอ่ย        

บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั -  -  38,243  5,427 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

บริษทั เฟิสทท์ราโก ้จาํกดั 763  245  732  243 

บริษทั ไฟวลู์ป  จาํกดั 411  411  411  411 

กรรมการ 387  31       287  11 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ี 

 เก่ียวขอ้งกนั 1,561  

 

687  39,673  

 

6,092 
 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนท่ีเป็น

ตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหาร

ของบริษทัหมายถึงบคุคลท่ีกาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท)  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 5,188  6,174  1,794  4,014 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 157  (95)  100  57 

   รวม 5,345  6,079  1,894  4,071 

 (หน่วย: พนับาท)  

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 16,889  20,557  6,621  12,012 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 471  226  300  171 

   รวม 17,360  20,783  6,921  12,183 

 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

เงินสด 286  391  220  220 

เงินฝากธนาคาร 477,325  543,480  164,212  252,659 

รวม 477,611  543,871  164,432  252,879 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เงินฝากออมทรัพย ์มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 - 0.50 ถึง  ต่อปี (ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 : ร้อยละ 0.13  ถึง 0.35 ต่อปี) 
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 5)        

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ -  -  29,928  16,561 

คา้งชาํระ        

ไม่เกิน 3 เดือน -  -  -  - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  29,928  16,561 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน        

- ในประเทศ        

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 710,845  511,244  659,727  456,841 

คา้งชาํระ        

ไม่เกิน 3 เดือน 126,583  130,060  109,149  112,555 

3 - 6  เดือน 1,748  971  24  969 

6 - 12 เดือน 535  275  535  275 

มากกว่า 12 เดือน 1,601  1,253  1,020  672 

รวม 841,312  643,803  770,455  571,312 

- ต่างประเทศ        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ -  -  -  - 

คา้งชาํระ        

ไม่เกิน 3 เดือน 1,123  -  -  - 

3 - 6  เดือน 1,058  -  -  - 

รวม 2,181  -  -  - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 843,493  643,803  770,455  571,312 

รวมลกูหน้ีการคา้ 843,493  643,803  800,383  587,873 

หกั : ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (1,648)  (1,569)  (1,067)  (764) 

รวมลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 841,845  642,234  799,316  587,109 

ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน        

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

(หมายเหตุ 5) - 

  

- 

 

- 

  

106 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั -  4  -  4 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 841,845  4  -  110 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 841,845  642,238  799,316  587,219 
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8. ลูกหนีต้ามสัญญาเงินให้กู้ยืม 

                                    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ยอดยกมาตน้งวด -  - 

 เงินให้กูย้มืในระหวา่งงวด 96,285  - 

 รับชาํระในระหวา่งงวด (65,234)  - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 31,051  - 
 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทั มหานครแคปปิตอล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั มีลูกหน้ี

ตามสัญญาเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นท่ีครบกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี จาํนวน 31.05 ลา้นบาท มีดอกเบ้ียอตัรา

ร้อยละ 12 ต่อปี โดยลูกหน้ีดงักล่าวไดน้าํคู่มือจดทะเบียนรถยนตม์าเป็นหลกัประกนัในการกูย้มื 

 

9.   สินค้าคงเหลือ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ราคาทุน  รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

วตัถุดิบ 1,335  1,443  (1,335)  (597)  -  846 

สินคา้สาํเร็จรูป 408,284  273,459  (6,805)  (8,368)  401,479  265,091 

สินคา้ระหว่างทาง 80,616  40,556  -  -  80,616  40,556 

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 2,742  2,317  (1,375)  (1,375)  1,367  942 

 รวม 492,977  317,775  (9,515)  (10,340)  483,462  307,435 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ราคาทุน  รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

สินคา้สาํเร็จรูป 382,566  241,375  (1,440)  (2,222)  381,126  239,153 

สินคา้ระหว่างทาง 80,616  38,359  -  -  80,616  38,359 

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 1,056  510  -  -  1,056  510 

 รวม 464,238  280,244  (1,440)  (2,222)  462,798  278,022 
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สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษทับันทึกกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้า

คงเหลือจาํนวน 0.83 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 0.78 ล้านบาท) โดยนําไปรับรู้เป็นต้นทุนขายในระหว่างงวด 

(สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 : กลุ่มบริษัทบันทึกรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

เพิ่มขึ้นจาํนวน 0.39 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 0.12 ลา้นบาท) โดยการนาํไปรับรู้เป็นตน้ทุนขายในระหวา่งงวด) 
 

10. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดของสินทรัพย์ทางการเงิน

หมุนเวียนอ่ืน มีดงัน้ี 
                                    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

เงินฝากประจาํธนาคาร    
       เงินฝากประจาํท่ีมีอาย ุ1 ปี 20,505  45,000 

           รวมเงินฝากประจาํธนาคาร 20,505   45,000 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี    
หน่วยลงทุนกองทุนรวม 21,250                   - 
บวก  กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไมเ่กิดขึ้นจริงจากการเปล่ียนแปลง    

ในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน (262)                   - 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี - ตามมูลค่ายติุธรรม 20,988                   - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 41,493  45,000 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เงินฝากประจาํท่ีมีอายุ 1 ปี มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.50 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 : มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.10 ต่อปี) และเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีบริษทัลงทุนในหน่วย

ลงทุนกองทุนรวมซ่ึงวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดับชั้นท่ี 2 (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ระหวา่งกาลขอ้ 28.2) 
 

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 4,615  6,246  3,674  4,277 

ค่าใชจ้า่ยจา่ยล่วงหนา้ 3,243  10,455  2,837  9,808 

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 9,477  3,401  9,162  3,331 

อ่ืนๆ 3,927  983  2,317  735 

 รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  21,262  21,085  17,990  18,151 
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12. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนเป็น

เงินลงทุนในตราสารทนุ ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

     ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน     

ประเภท  ราคาทุน  จากการวดัมูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี 

  ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

เงินลงทุนในตราสารทุน - ในความตอ้งการ 

  ของตลาด 

 

65,133 

  

125,798 

 

(6,903) 

  

(29,384) 

 

58,230 

  

96,414 

เงินลงทุนในตราสารทุน - ไม่อยูใ่นความตอ้งการ 

ของตลาด 

 

8,050  

 

8,050  (2,789)  

 

(2,789)  5,261  

 

5,261 

รวม  73,183  133,848  (9,692)  (32,173)  63,491  101,675 

 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน     

ประเภท  ราคาทุน  จากการวดัมูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี 

  ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

เงินลงทุนในตราสารทุน - ไม่อยูใ่นความตอ้งการ 

ของตลาด 

 

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 

 

เงินลงทนุในตราสารทุน - ในความตอ้งการของตลาด 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 บริษทัยอ่ยไดจ้าํหน่ายเงินลงทนุในตรา

สารทุนซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรมรวมเป็นจาํนวนเงิน 56.93 ลา้นบาท (ราคาทุน 60.66 ลา้นบาท) และเป็นจาํนวน 

1.79 ลา้นบาท (ราคาทุน 2.02 ลา้นบาท) ตามลาํดบั โดยบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกรับรู้ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงิน

ลงทุนดงักล่าวจาํนวนเงิน 3.73 ลา้นบาท และ 0.23 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงรับรู้ไวบ้ญัชี “กาํไรสะสม - ยงั

ไม่ไดจ้ดัสรร” ตามท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยู่ในความตอ้งการของตลาด

วดัมูลค่าดว้ยมูลคา่ยติุธรรมในระดบัชั้นท่ี 1 (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 28.2) 
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เงินลงทุนในตราสารทนุ - ท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 

เงินลงทุนในตราสารทุน - ท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ของบริษทั วิสซิเบิล จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั 

ไฟวล์ูป จาํกดั) จาํนวน 46,914 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 

โดยดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจดัทาํซอฟแวร์สําเร็จรูปและธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมใน

ระดบัชั้นท่ี 3 (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 28.2) 

 

13. เงินลงทุนในบริษทัย่อย  

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั  

ราคาทุน  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  มูลค่าตามบญัชีตามวิธี 

ราคาทุน - สุทธิ 

 

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน  2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

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 

บริษทั มหานคร แคปปิตอล จาํกดั 17,999  -  -  -  17,999  - 

บริษทั  ไทย โคโคคราฟท ์ จาํกดั 2,625  -  -  -  2,625  - 

รวม 225,178  204,554  (15,000)  (15,000)  210,178  189,554 

 

13.1   หุน้ทุนซ้ือคนืและกาํไรสะสมจดัสรรสาํหรับหุ้นทุนซ้ือคืนของบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 บริษทัย่อยมีหุน้ทุนซ้ือคืนตามโครงการซ้ือหุ้นคืนปี 2561 และ 2563 รวม 

82 ลา้นหุ้น รวมเป็นจาํนวนเงิน 266.76 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 19.86 ของจาํนวนหุ้นทุนท่ีออกจาํหน่ายและ

ชาํระแลว้ทั้งหมด ทาํใหบ้ริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัในบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 55.29 เป็นร้อยละ 66.99 

ตามจดหมายของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ก.ล.ต. ชส. (ว) 

2/2548 ลงวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2548 เก่ียวกบัการซ้ือหุ้นคืนว่าบริษทัมหาชนจาํกดัจะซ้ือหุ้นคืนไดไ้ม่เกิน

วงเงินกาํไรสะสม ทาํให้บริษทัยอ่ยตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสํารองเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีไดจ่้ายซ้ือหุ้น

คืนจนกว่าจะมีการจาํหน่ายหุ้นซ้ือคืนไดห้มด หรือลดทุนท่ีชาํระแลว้โดยวิธีตดัหุ้นทุนซ้ือคืนท่ีจาํหน่าย

ไมห่มดแลว้แต่กรณี  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2563 บริษทัย่อยไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมเป็นสํารองสําหรับหุ้นทุนซ้ือคืนตาม

โครงการหุ้นทุนซ้ือคืนปี 2561 และโครงการหุ้นทุนซ้ือคืนปี 2563 รวมเป็นจาํนวน 266.76 ลา้นบาท ครบ

แลว้ทั้งจาํนวนท่ีไดรั้บอนุมติัโครงการซ้ือหุน้ทุนคืน  
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13.2    การลดทุนจดทะเบียนบริษทัย่อย 

เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์  2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

คร้ังท่ี 1/2564 อนุมติัการจดทะเบียนลดทุนชาํระแลว้สาํหรับหุน้สามญัซ้ือคืนท่ีไมส่ามารถจาํหน่ายไดห้มด

ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้จาํนวน 82 ลา้นหุน้ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ณ วนัท่ี 26 

มีนาคม 2564 บริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนลดทุนชาํระแลว้สําหรับหุน้สามญัซ้ือคืนท่ีไม่สามารถจาํหน่ายได้

หมดภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวน 82 ลา้นหุน้ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

รายการเคล่ือนไหวของหุ้นสามญัซ้ือคืนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัซ้ือคืนสําหรับงวดเกา้

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 จาํนวนหุ้น 

(พนัหุน้) 

 มูลค่าของหุน้สามญั

ซ้ือคนื (พนับาท) 

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 82,000  266,763 

ลดทุนชาํระแลว้ (82,000)  (266,763) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564   -  - 

 

13.3    การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษทัย่อย 

เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ของบริษทั มหานคร 

แคปปิตอล จาํกดั ไดมี้มติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมมีจาํนวนหุ้นสามญั 0.05 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 

100 บาท ทุนจดทะเบียนจาํนวน 5 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญัจาํนวน 0.30 ลา้นหุ้น ทุนจดทะเบียนจาํนวน 30 

ลา้นบาท โดยทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่มขึ้นจาํนวน 25 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 0.25 ลา้นหุ้น มูลค่า

หุ้นละ 100 บาท บริษทัย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือ

วนัท่ี 9 มิถุนายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

- 25 - 

 
14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2564  สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 13,959  13,959 

รับโอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 74,540  - 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (1,346)  - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2564   87,153  13,959 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัเป็นท่ีดินท่ีบริษทัถือครองไวโ้ดยท่ีปัจจุบนัยงัมิไดร้ะบุ

วตัถุประสงคข์องการใชง้านในอนาคต โดยกลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีโดยวิธีราคาทุน  

ในระหวา่งปี 2564 บริษทัยอ่ยไดจ้า้งผูป้ระเมินอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินดงักล่าวตาม

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) มีราคาประเมินจาํนวน 73.19 ลา้นบาท มีผลทาํให้บริษทัย่อย

ตอ้งบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของท่ีดินจาํนวน 1.35 ลา้นบาท  

ในระหว่างปี 2561 บริษทัไดจ้า้งผูป้ระเมินอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินดงักล่าวตามวิธี

เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) มีราคาประเมินจาํนวน 18.40 ลา้นบาท 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยการจดัลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 2 (ตามหมายเหตุประกอบงบ

การเงินระหวา่งกาลขอ้ 28.2) 

 

15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 239,309  65,551 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 3,799  2,173 

โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (74,540)  - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (11,145)  (6,421) 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (4,577)  - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 152,846  61,303 
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16. สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

 การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

            (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 86,860  79,905 

เพิม่ระหวา่งงวด 4,901  4,901 

คา่เส่ือมราคา (17,965)  (17,012) 

มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 73,796  67,794 

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

     (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 78,418  75,682 

เพิม่ขึ้นระหวา่งงวด 2,042  2,042 

เพิ่มขึ้นจากการเปล่ียนแปลงอตัราคา่เช่าตามสัญญาเช่า 3,171  3,171 

เพิม่ขึ้นจากดอกเบ้ีย 2,209  2,149 

เงินจ่ายชาํระระหวา่งงวด (20,920)  (19,401) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 64,920  63,643 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (24,254)  (23,613) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 40,666  40,030 
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17. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบกนัก็ต่อเม่ือสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้

ดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกนั ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราว

ตามวิธีหน้ีสินโดยบริษทัใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9,984  14,228  6,526  5,812 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  -  -  - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 9,984  14,228  6,526  5,812 

 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ท่ี

ไดแ้สดงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี 
   (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินรวม  

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างงวด  ยอดตามบญัชี 

 

ณ วนัท่ี 1  

มกราคม 2564 

 ในงบกาํไร

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จ 

 ในงบกาํไร

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 30 

 กนัยายน  2564 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :         

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 231  15  -  246 

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลคา่สินคา้คงเหลือ 2,021  (949)  -  1,072 

กาํไรจากการขายสินคา้คงเหลอืให้บริษทัยอ่ย 154  37  -  191 

กาํไรจากการขายสินทรัพยใ์ห้บริษทัยอ่ย 23  (6)  -  17 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -  269  -  269 

ผลต่างจากการคาํนวณค่าเส่ือมราคาสาํหรับอาคาร 314  9  -  323 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,778  299  -  5,077 

ขาดทุนจากการวดัมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพย ์

    ทางการเงิน - ท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด 5,877 

  

- 
 

 

(4,496) 
 

 

1,381 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์

    ทางการเงิน - ท่ีไมอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาด 558 

  

- 
 

 

- 
 

 

558 

ผลต่างคา่เส่ือมราคากบัค่าใชจ่้ายตามสัญญาเช่า 258  592  -  850 

(กาํไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมจาก        

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 14  (14)  -  - 

     รวม 14,228  252  (4,496)  9,984 

        

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี : -  -  -  - 

     รวม -  -  -  - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 14,228  252  (4,496)  9,984 
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   (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างงวด  ยอดตามบญัชี 

 

ณ วนัท่ี 1  

มกราคม 2564 

 ในงบกาํไร

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จ 

 ในงบกาํไร

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :         

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 153  60  -        213          

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลคา่สินคา้คงเหลือ 444  (156)  -  288 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,400  217  -  4,617 

ขาดทุนจากการวดัมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพย ์

     ทางการเงิน - ท่ีไมอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาด 

 

558 

 

- 
 

 

- 
 

558 

ผลต่างคา่เส่ือมราคากบัค่าใชจ่้ายตามสัญญาเช่า 255  595  -  850 

     (กาํไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายุติธรรมจาก  

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 

 

2 

 

(2) 
 

 

- 
 

 

- 

     รวม 5,812  714  -  6,526 

        

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี : -  -  -  - 

     รวม -  -  -  - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 5,812  714  -  6,526 

 

18. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

     (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละตอ่ปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 1.30 - 2.30  1.30 - 2.25  332,388  251,572  331,727  228,527 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 1.35 - 2.06  1.59 - 1.60  220,000  200,000  220,000  200,000 

 รวม     552,388  451,572  551,727  428,527 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร

พาณิชย ์ซ่ึงปลอดภาระคํ้าประกนัรวมเป็นเงินจาํนวน 3,987 ลา้นบาท 
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19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
 

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ5) 

 

1,561 
 

 

687 
 

39,673 
 

 

6,092 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 391,832  213,209  358,737  200,362 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  24,206  14,935  22,142  13,428 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  8,791  5,571  7,792  3,936 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 426,390  234,402  428,344  223,818 

 

20. ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสําหรับงวดเกา้

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 23,890  22,000 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 1,493  1,086 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 25,383  23,086 

 

21. หุ้นทุนซ้ือคืนและสํารองหุ้นทุนซ้ือคืน 

  เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 8/2563 มีมติอนุมติัการซ้ือหุ้นคืนเพื่อ

บริหารวงเงินสูงสุดจาํนวน 66 ลา้นบาท จาํนวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืน 123 ลา้นหุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 

บาท) จาํนวนหุน้ท่ีจะซ้ือคืนคิดเป็นร้อยละ 9.95 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยดาํเนินการซ้ือหุ้นคืน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดระยะเวลาท่ีจะซ้ือหุ้นคืนตั้งแต่วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 ถึง

วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2564 

  ทั้งน้ีตามจดหมายของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กลต. ชส. (ว) 

2/2548 ลงวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2548 เก่ียวกบัการซ้ือหุ้นคืนว่าบริษทัมหาชนจาํกดัจะซ้ือหุ้นคืนไดไ้ม่เกินวงเงิน

กาํไรสะสม ทาํให้บริษทัยอ่ยตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสํารองเทา่กบัจาํนวนเงินท่ีไดจ่้ายซ้ือหุ้นคืนจนกวา่จะ

มีการจาํหน่ายหุ้นซ้ือคืนไดห้มด หรือลดทุนท่ีชาํระแลว้โดยวิธีตดัหุ้นทุนซ้ือคืนท่ีจาํหน่ายไม่หมดแลว้แต่กรณี  



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

- 30 - 

 
  สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัไดด้าํเนินการซ้ือหุน้สามญัคืนจาํนวน 53.84 

ลา้นหุน้ รวมจาํนวนเงิน 52.17 ลา้นบาท รวมสะสมแลว้จาํนวน 74.23 ลา้นหุน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ 6.00  ของ

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกและชาํระแลว้ มูลค่ารวมของตน้ทุนการซ้ือคืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีจาํนวน

ประมาณ 66.02 ลา้นบาท 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัได้ดาํเนินการซ้ือหุ้นสามญัคืนแลว้จาํนวน 20.39  ลา้นหุ้น คิดเป็น

อัตราร้อยละ 1.65 ของจํานวนหุ้นสามัญท่ีออกและชาํระแล้ว มูลค่ารวมของต้นทุนการซ้ือคืนมีจาํนวน

ประมาณ 13.85 ลา้นบาท 

  บริษทัไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมเป็นสํารองสําหรับหุ้นทุนซ้ือคืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 เป็นจาํนวนเงินรวม 66.02 ลา้นบาท และ 13.85 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยรายการดงักล่าวได้

รวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินภายใตห้วัขอ้ “กาํไรสะสมจดัสรรแลว้ - สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน” 

 

22. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึ้นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย

ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 4,514  2,610  3,900  3,802 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:         

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง 

 ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกตา่งชัว่คราว 

 

1,105 
 

 

1,804 
 

 

764 
 

 

501 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน  

 เบ็ดเสร็จ 

 

5,619 
 

 

4,414 
 

 

4,664 
 

 

4,303 
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จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดสาม

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท)  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:        

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งจากการ 

      วดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน (411) 
 

 

3,840 
 

- 
 

- 

รวม (411)  3,840  -  - 

 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 29,622  21,360  28,473  15,119 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:         

ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง

 ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

 

(252) 
 

1,247 
 

(714) 
 

182 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน  

 เบ็ดเสร็จ 

 

29,370 
 

22,607 
 

27,759 
 

15,301 

 

จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดเก้า

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท)  

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งจากการ 

    วดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน 4,496 
 

1,407 
 

 

- 
 

- 

กาํไรจากการประมาณการนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  504  -  - 

รวม 4,496  1,911  -  - 
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23. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท  

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2561 มีมติอนุมติัให้ออกและเสนอขาย

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

ช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้ซ่ึงไดจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ในอตัรา 8 หุ้นสามญั

เดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงใบสําคญัแสดงสิทธิน้ีมีอายุ 2 ปีนับตั้งแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดง

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

ของใบสําคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 0.50 บาท ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั

ไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสําคญั

แสดงสิทธิ ทั้งน้ีกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรกให้ตรงกบัวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 และกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ัง

สุดทา้ยในวนัท่ีครบกาํหนดระยะเวลา 2 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษทัได้รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดง

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

2,750 บาท) บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวจาํนวน 1,375 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือ

วนัท่ี 12 มิถุนายน 2561 และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลกัทรัพย  ์จด

ทะเบียนเม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2561 

ในเดือนมีนาคม 2563 บริษทัไดรั้บเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

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

เป็นเงิน 306 บาท) ซ่ึงเป็นการใช้สิทธิคร้ังสุดทา้ย และบริษทัได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิดงักล่าว

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

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุ้นเพิ่มทนุดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย ์จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2563 
 

24. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด โดยได้ปรับ

จาํนวนหุ้นสามญัเพื่อสะทอ้นผลกระทบของการออกหุน้ปันผล และกาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานของปีก่อนไดถู้ก

คาํนวณขึ้นใหม่โดยถือเสมือนวา่การออกหุน้ปันผลไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักคาํนวณโดยสุทธิจากหุน้สามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัตามท่ีกล่าว

ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 21 

 

 

 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

- 33 - 

 
 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 

  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563  2564  2563 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทั (พนับาท) 18,592  10,569  18,074  10,305 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั  (พนัหุ้น) 1,162,052  1,236,281  1,162,052  1,236,281 

หกั:  หุ้นทุนซ้ือคืนถวัเฉลี่ยในระหว่างงวด (พนัหุ้น) -              -  -             - 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 1,162,052  1,236,281  1,162,052  1,236,281 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.016  0.009  0.016  0.008 

 

  สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563  2564  2563 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทั (พนับาท) 99,245  63,377  119,487  45,377 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั  (พนัหุ้น) 1,215,891  1,236,281  1,215,891  1,236,281 

หกั:   หุ้นทุนซ้ือคืนถวัเฉลี่ยในระหว่างงวด (พนัหุ้น) (42,485)              -  (42,485)             - 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 1,173,406  1,236,281  1,173,406  1,236,281 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.085  0.051  0.102  0.037 

 
 

25. เงินปันผล 

เงินปันผล  อนุมติัโดย 
 

เงินปันผลจ่าย 
 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

เงินปันผลจ่ายสาํหรับปี 2564    (ลา้นบาท)  (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2563  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั 

   คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564  

  

63.90 

  

0.055 

รวมเงินปันผลจ่ายสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  63.90  0.055 

เงินปันผลจ่ายสาํหรับปี 2563   
 

   

เงินปันผลระหว่างกาลประจาํปี 2562  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

   คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2563  20.03  0.016 

รวมเงินปันผลจ่ายสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  20.03  0.016 
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26. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไมมี่การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน

ดาํเนินงานท่ีรายงาน ขอ้มลูรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุม่บริษทัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

ส่วนงานจาํหน่ายเคมีภณัฑ์ 

ชนิดทัว่ไป 

 ส่วนงานจาํหน่ายเคมีภณัฑ์

ชนิดพิเศษ 

 ส่วนงานอ่ืนๆ 1)  รวมส่วนงาน  รายการปรับปรุงและตดั

รายการระหว่างกนั 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

รายได้                        

รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 637,843  418,505  84,036  90,002  89,835  103,095  811,714  611,602  -  -  811,714  611,602 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 21,083  11,773  27,348  17,974  -  -  48,431  29,747  (48,431)  (29,747)  -  - 

รวมรายได้ 658,926  430,278  111,384  107,976  89,835  103,095  860,145  641,349  (48,431)  (29,747)  811,714  611,602 

                         

ผลการดําเนินงาน                        

กําไรของส่วนงาน 79,933  62,901  8,947  7,061  3,947  4,925  92,827  74,887  (554)  659  92,273  75,546 

รายไดอ่ื้น                     2,278  1,630 

ค่าใชจ่้ายในการขาย                     (22,998)  (22,780) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                     (44,798)  (37,077) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน                     -  (421) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน                     (2,669)  (2,276) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                     24,086  14,622 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                     (5,619)  (4,414) 

กําไรสําหรับงวด                     18,467  10,208 

                        

1)   ส่วนงานอ่ืนๆ เป็นส่วนงานท่ีประกอบดว้ย การจาํหน่ายเม็ดพลาสติก ยางพารา จาํหน่ายอุปกรณ์และให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส่วนงานจาํหน่ายเคมีภณัฑ์ 

ชนิดทัว่ไป 

 ส่วนงานจาํหน่ายเคมีภณัฑ์

ชนิดพิเศษ 

 ส่วนงานอ่ืนๆ 1)  รวมส่วนงาน  รายการปรับปรุงและตดั

รายการระหว่างกนั 

 งบการเงินรวม 

 
2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

รายได้                        

รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 1,747,033  1,321,543  223,317  428,867  295,086  200,453  2,265,436  1,950,863  -  -  2,265,436  1,950,863 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 51,028  36,947  72,167  55,390  -  -  123,195  92,337  (123,195)  (92,337)  -  - 

รวมรายได้ 1,798,061  1,358,490  295,484  484,257  295,086  200,453  2,388,631  2,043,200  (123,195)  (92,337)  2,265,436  1,950,863 

                         

ผลการดําเนินงาน                        

กําไรของส่วนงาน 301,063  215,790  15,602  81,294  12,527  7,390  329,192  304,474  186  563  329,378  305,037 

รายไดอ่ื้น                     5,376  10,937 

ค่าใชจ่้ายในการขาย                     (66,642)  (80,028) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                     (137,364)  (130,433) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน                     (7,793)  (9,473) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                     122,955  96,040 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                     (29,370)  (22,607) 

กําไรสําหรับงวด                     93,585  73,433 

                        

1)   ส่วนงานอ่ืนๆ เป็นส่วนงานท่ีประกอบดว้ย การจาํหน่ายเม็ดพลาสติก ยางพารา จาํหน่ายอุปกรณ์และให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ 
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27. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 
27.1 ภาระคํ้าประกนั 

 ณ วนัท่ี  30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทมีหนังสือคํ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัท

เหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 39.00 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563:  51.00 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทาง

ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั เพือ่ค ํ้าประกนัการจ่ายชาํระค่าสินคา้ใหก้บัเจา้หน้ี 
 
27.2 ภาระผกูพนัอ่ืน 

27.2.1 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็น

จาํนวนเงินประมาณ 5.22 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2563: จาํนวน 1.53 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) 
27.2.2 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้างโรงงาน

คงเหลือ 0.02 ลา้นบาท 
 
27.3 สัญญาบริการอ่ืน 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงเขา้ทาํสัญญาร่วมในโครงการห้องประชุมอจัฉริยะ (Agreement for supply of 

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

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

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

สัญญาไดอ้ตัโนมติั 1 ปี หากไม่มีผูใ้ดบอกเลิกสัญญา ปัจจุบนัยงัไม่มีฝ่ายใดบอกเลิกสัญญา โดยบริษทั
ยอ่ยดงักล่าวไดล้งทนุในอุปกรณ์ทั้งหมด รวมทั้งทาํประกนัภยัในทรัพยสิ์นดงักล่าวในวงเงิน 5 ลา้นบาท 

โดยมีค่าใช้จ่ายท่ีจะต้องจ่ายให้แก่ TUC ในอัตราปีละ 0.1 ล้านบาท โดย TUC เป็นผูดู้แลค่าใช้จ่าย

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

SaeheComms Company Limited เป็นผู ้จัดหาโปรแกรมและผู ้เช่ียวชาญในระบบ I-Meeting Solution 

โดยมีการแบ่งผลประโยชน์ตามสดัส่วนรายไดต้ามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา 
 

28. เคร่ืองมือทางการเงิน 

28.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของหน้ีสินทาง
การเงินท่ีสาํคญัท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

งบการเงินรวม 

สกุลเงิน  หน้ีสินทางการเงิน    อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 
 

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

  (ลา้น)  (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา  4.19  1.91  34.06  30.21 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน  หน้ีสินทางการเงิน    อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 
 

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

  (ลา้น)  (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา  4.17  1.67  34.07  30.21 
 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

ลว่งหนา้คงเหลือ ดงัน้ี  
 

งบการเงินรวม 

สกุลเงิน 

 

จาํนวนท่ีซ้ือ 

 อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา 

ของจาํนวนท่ีซ้ือ 

  

วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

  (ลา้น)  (ลา้น)  (บาทตอ่หน่วยเงินตราต่างประเทศ)     

เหรียญสหรัฐอเมริกา  -  0.27  -  29.87 - 31.50  -  มกราคม  - พฤษภาคม 2564 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน 

 

จาํนวนท่ีซ้ือ 

 อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา 

ของจาํนวนท่ีซ้ือ 

  

วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

  (ลา้น)  (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)     

เหรียญสหรัฐอเมริกา  -  0.16  -  30.11  -  มกราคม 2564 

 
28.2 การวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมี

สภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัย่อยจะใช้วิธีราคา

ทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ไม่มีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลืออยู ่
 

 ลาํดบัชั้นของมูลคา่ยติุธรรม 

 ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช้ กิจการจะตอ้งพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกต

ได้  ท่ีเก่ียวขอ้งกับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายุติธรรม กาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภท

ของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  - ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
ระดบั 2  - ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไมว่า่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

  ทางออ้ม 

ระดบั 3  - ใชข้อ้มูลท่ีไมส่ามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น 
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ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า

ยติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

เงินลงทนุในตราสารหน้ี -  20,988  -  20,988 

เงินลงทุนในตราสารทุน - ในความตอ้งการ 

 ของตลาด 58,230 

 

- 

 

- 

 

58,230 

เงินลงทุนในตราสารทุน - ไม่อยูใ่นความ

 ตอ้งการของตลาด - 

 

- 

 

5,261 

 

5,261 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมลูค่ายุติธรรม        

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -  91,595  -  91,595 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมลูค่ายุตธิรรม        

เงินลงทุนในตราสารหน้ี -  20,988  -  20,988 

เงินลงทุนในตราสารทุน - ไม่อยูใ่นความ

 ตอ้งการของตลาด 

 

- 

  

- 

  

5,261 

  

5,261 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -  18,401  -  18,401 
   

  ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรม 
 

 เทคนิคการประเมินมลูค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลคา่ยติุธรรมระดบัท่ี 1 

   สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่หมุนเวียนอ่ืน เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยู่ในความตอ้งการ

ของตลาดวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดับชั้นท่ี 1 ซ่ึงเป็นการใช้ขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของ

สินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสาร

ทุน ดังกล่าวคํานวณโดยใช้ราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ  ส้ินวนัทําการสุดท้ายของงวดจากตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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 เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 2 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีประเภทหน่วยลงทุนท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยคาํนวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกาศโดยผูจ้ดัการ

กองทุน  

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดินประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ

โดยใชวิ้ธีราคาตลาด (Market Approach) 

  เทคนิคการประเมินมลูค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 3 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน - ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด คาํนวณโดยใช้

อตัราคดิลดกระแสเงินสดวิธีรายได ้(Income approach) ซ่ึงจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทั   

 

29. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ 

 บริษทัไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและ

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงบการเงิน

สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วน

ของผูถื้อหุน้ท่ีไดเ้คยแสดงไวเ้ดิม ดงัน้ี 

•  งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 

ท่ีเคยแสดง

ไวเ้ดิม  

เพ่ิมขึ้น 

(ลดลง)  

จดัประเภทใหม่  ท่ีเคยแสดง

ไวเ้ดิม  

เพ่ิมขึ้น 

(ลดลง)  

จดัประเภทใหม่ 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 20,735  2,045  22,780  73,325  6,703  80,028 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 39,122  (2,045)  37,077  137,136  (6,703)  130,433 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 

ท่ีเคยแสดง

ไวเ้ดิม  

เพ่ิมขึ้น 

(ลดลง)  

จดัประเภทใหม่  ท่ีเคยแสดง

ไวเ้ดิม  

เพ่ิมขึ้น 

(ลดลง)  

จดัประเภทใหม่ 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 17,897  2,045  19,942  56,600  6,703  63,303 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 37,357  (2,045)  35,312  114,841  (6,703)  108,138 

 

30. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2564 


	AUDITOR_REPORT
	รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES
	(หน่วย: พันบาท)
	นโยบายการกำหนดราคา
	(หน่วย: พันบาท)
	นโยบายการกำหนดราคา


