
   

บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

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

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 

 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน)  
 
  ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน

ของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบ

การเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน

ส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 

ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการให้

ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการ

สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ

สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่

สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ได้

แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 

 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

  (นางสาวธญัพร   ตั้งธโนปจยั) 

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 9169 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี  10 สิงหาคม 2565 



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

 
(หน่วย: พนับาท)

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

หมายเหตุ มิถุนายน 2565 ธนัวาคม 2564 มิถุนายน 2565 ธนัวาคม 2564

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 342,671             389,133            170,850            146,370            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 7 837,598             841,452            808,445            786,337            

ลูกหน้ีตามสญัญาเงินให้กูย้มื 8 33,067               31,808              -                    -                    

สินคา้คงเหลือ 9 548,924             584,511            528,196            571,544            

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 10 34,067               35,457              34,067              35,457              

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 13,963               28,385              10,514              24,972              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,810,290          1,910,746        1,552,072         1,564,680         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 12 133,987             54,916              5,261                5,261                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                     -                   210,178            210,178            

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14 87,153               87,153              13,959              13,959              

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 165,124             175,857            59,909              61,797              

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 16 51,375               65,542              50,744              62,106              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 4,457                 2,138                1,514                1,717                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 14,415               12,341              9,108                8,276                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,154                 2,366                2,035                1,390                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 459,665             400,313            352,708            364,684            

รวมสินทรัพย์ 2,269,955          2,311,059        1,904,780         1,929,364         

- 2 -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2565

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สินทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

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

หมายเหตุ มิถุนายน 2565 ธนัวาคม 2564 มิถุนายน 2565 ธนัวาคม 2564

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19 748,540 654,288 742,386 654,288

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 20 338,899 348,060 334,050 333,684

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 22,540 23,408 22,440 23,140

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 8,382 11,589 8,059 10,840

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,386 3,494 1,593 1,278

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,120,747          1,040,839        1,108,528         1,023,230         

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 16 24,086               35,192              23,526              34,582              

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน 21 24,857               24,292              23,816              23,448              

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 48,943               59,484              47,342              58,030              

รวมหนีสิ้น 1,169,690          1,100,323        1,155,870         1,081,260         

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

- 3 -

งบการเงินรวม

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2565

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)

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

หมายเหตุ มิถุนายน 2565 ธนัวาคม 2564 มิถุนายน 2565 ธนัวาคม 2564

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 1,265,140,744 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 316,285             316,285            316,285            316,285            

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้
หุน้สามญั 1,162,052,251 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 290,513 290,513            290,513 290,513            

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 87,739 87,739 87,739 87,739
ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทุนอ่ืน
ส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 3,116                 3,116                -                    -                    

ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วน
การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย (45,205)              (45,205)            -                    -                    

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
ส ารองตามกฎหมาย 29,052 29,052 29,052 29,052

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 565,535 669,535 341,606 440,800
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (7,079)                (3,517)              -                    -                    
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 923,671 1,031,233 748,910 848,104
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 176,594 179,503 -                    -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,100,265 1,210,736 748,910 848,104
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,269,955 2,311,059 1,904,780 1,929,364

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2565

- 4 -

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 26 775,804          778,489          743,340          758,168          
รายไดอ่ื้น
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 314                 382                 296                 249                 
รายไดเ้งินปันผลบริษทัยอ่ย -                  -                  -                  11,080            
รายไดเ้งินปันผล 3,370              1,011              -                  -                  
อ่ืนๆ 1,996              1,142              706                 731                 

รวมรายได้ 781,484          781,024          744,342          770,228          
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 701,531          683,950          669,655          661,559          
คา่ใชจ่้ายในการขาย 22,874            21,795            22,587            21,196            
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 5 49,981            42,594            44,975            37,123            
รวมค่าใช้จ่าย 774,386          748,339          737,217          719,878          

ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 7,098              32,685            7,125              50,350            
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (2,888)             (2,179)             (2,872)             (2,165)             

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 4,210              30,506            4,253              48,185            
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (1,238)             (7,929)             (1,060)             (7,706)             

ก าไรส าหรับงวด 2,972              22,577            3,193              40,479            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน 12 (2,404)             3,121              -                -                
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23 480                 (624)                -                -                
สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,924)             2,497              -                -                

รวมรายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน - สุทธิ
จากภาษีเงินได้ (1,924)             2,497              -                -                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงินได้ที่เกีย่วข้อง (1,924)             2,497              -                -                
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 1,048              25,074            3,193              40,479            

- 5 -

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 2,192              24,984            3,193              40,479            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 780                 (2,407)             

2,972              22,577            
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 903                 26,657            3,193              40,479            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 145                 (1,583)             

1,048              25,074            
ก าไรต่อหุ้น 24
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (บาทต่อหุ้น) 0.002              0.021              0.003              0.035              

- 6 -

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 26 1,710,054       1,453,722       1,655,235       1,409,637       
รายไดอ่ื้น
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 929                 382                 912                 249                 
รายไดเ้งินปันผลบริษทัยอ่ย -                -                -                11,080            
รายไดเ้งินปันผล 3,370              1,011              -                -                
อ่ืนๆ 2,643              1,705              1,481              1,514              

รวมรายได้ 1,716,996       1,456,820       1,657,628       1,422,480       
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 1,531,634       1,216,617       1,481,197       1,173,978       
คา่ใชจ่้ายในการขาย 47,168            43,644            46,592            42,083            
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 5 98,975            92,566            85,130            76,857            
รวมค่าใช้จ่าย 1,677,777       1,352,827       1,612,919       1,292,918       

ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 39,219            103,993          44,709            129,562          
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (5,793)             (5,124)             (5,770)             (5,054)             

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 33,426            98,869            38,939            124,508          
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (8,448)             (23,751)           (8,002)             (23,095)           

ก าไรส าหรับงวด 24,978            75,118            30,937            101,413          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน (6,647)             24,536            -                -                
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23 1,329              (4,907)             -                -                
สุทธิจากภาษีเงินได้ (5,318)             19,629            -                -                

รวมรายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน - สุทธิ
จากภาษีเงินได้ (5,318)             19,629            -                -                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงินได้ที่เกีย่วข้อง (5,318)             19,629            -                -                
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 19,660            94,747            30,937            101,413          

- 7 -

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 26,131            80,653            30,937            101,413          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,153)             (5,535)             

24,978            75,118            
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 22,569            93,802            30,937            101,413          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,909)             945                 

19,660            94,747            
ก าไรต่อหุ้น 24
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (บาทต่อหุ้น) 0.022              0.068              0.027              0.086              

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 8 -

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ส่วนเกินทนุจากการ ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทนุ ส่วนของผูมี้ส่วนได้
ทนุเรือนหุน้ จดัโครงสร้าง จากการเปล่ียนแปลง จดัสรรเป็น จดัสรรเป็น องคป์ระกอบ เสียท่ีไม่มี
ท่ีออกและ ส่วนเกิน การด าเนินธุรกิจภายใต้ สดัส่วนการถือหุน้ใน ทนุส ารอง ส ารอง อ่ืนของส่วน รวมส่วนของ อ านาจควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั บริษทัยอ่ย หุน้ทนุซ้ือคืน ตามกฎหมาย หุน้ทนุซ้ือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ของบริษทั ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 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         
ก าไรส าหรับงวด -                 -                   -                             -                              -             -                   -             80,653              -                       80,653                  (5,535)                   75,118              
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                 -                   -                             -                              -             -                   -             -                   13,149                 13,149                  6,480                    19,629              
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                 -                   -                             -                              -             -                   -             80,653              13,149                 93,802                  945                       94,747              
เงินสดปันผลจ่าย 25 -                 -                   -                             -                              -             -                   -             (63,903)            -                       (63,903)                 -                        (63,903)             
เงินปันผลจ่ายใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุมของบริษทัยอ่ย -                 -                   -                             -                              -             -                   -             -                   -                       -                       (5,461)                   (5,461)               

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
เพ่ิมข้ึนจากการลงทนุในบริษทัยอ่ย -                 -                   -                             -                              -             -                   -             -                   -                       -                       12,000                  12,000              

ซ้ือหุน้ทนุซ้ือคืนระหวา่งงวด 22 -                 -                   -                             -                              (52,165)       -                   -             -                   -                       (52,165)                 -                        (52,165)             
โอนก าไรสะสมส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นส ารอง 22 -                 -                   -                             -                              -             -                   52,165        (52,165)            -                       -                       -                        -                    
หุน้ทนุซ้ือคืน

ขาดทนุจากการขายสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 12 -                 -                   -                             -                              -             -                   -             (3,079)              -                       (3,079)                   (1,518)                   (4,597)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 309,071         87,739              3,116                         (45,205)                       (66,018)       28,535              66,018        614,974            (1,013)                  997,217                204,314                1,201,531         

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 290,513         87,739              3,116                         (45,205)                       -             29,052              -             669,535            (3,517)                  1,031,233             179,503                1,210,736         
ก าไรส าหรับงวด -                 -                   -                             -                              -             -                   -             26,131              -                       26,131                  (1,153)                   24,978              
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                 -                   -                             -                              -             -                   -             -                   (3,562)                  (3,562)                   (1,756)                   (5,318)               
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                 -                   -                             -                              -             -                   -             26,131              (3,562)                  22,569                  (2,909)                   19,660              
เงินสดปันผลจ่าย 25 -                 -                   -                             -                              -             -                   -             (130,131)          -                       (130,131)               -                        (130,131)           
เงินปันผลจ่ายใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุมของบริษทัยอ่ย -                 -                   -                             -                              -             -                   -             -                   -                       -                       -                        -                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 290,513         87,739              3,116                         (45,205)                       -             29,052              -             565,535            (7,079)                  923,671                176,594                1,100,265         

- 9 -
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั
ก าไรสะสมส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทนุอ่ืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

 (หน่วย: พนับาท)

จดัสรรเป็น จดัสรรเป็น
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ทุนส ารอง ส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั หุ้นทุนซ้ือคืน ตามกฎหมาย หุ้นทุนซ้ือคืน ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 309,071               87,739             (13,853)          28,535           13,853           352,958           778,303         
ก าไรส าหรับงวด -                       -                  -                -                -                101,413           101,413         
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                       -                  -                -                -                -                  -                 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                       -                  -                -                -                101,413           101,413         
เงินสดปันผลจ่าย 25 -                       -                  -                -                -                (63,903)           (63,903)          
ซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืนระหว่างงวด 22 -                       -                  (52,165)          -                -                -                  (52,165)          
โอนก าไรสะสมส่วนท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรรเป็นส ารองหุ้นทุนซ้ือคืน 22 -                       -                  -                -                52,165           (52,165)           -                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 309,071               87,739             (66,018)          28,535           66,018           338,303           763,648         

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 290,513               87,739             -                29,052           -                440,800           848,104         
ก าไรส าหรับงวด -                       -                  -                -                -                30,937             30,937           
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                       -                  -                -                -                -                  -                 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                       -                  -                -                -                30,937             30,937           
เงินสดปันผลจ่าย 25 -                       -                  -                -                -                (130,131)         (130,131)        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 290,513               87,739             -                29,052           -                341,606           748,910         

- 10 -
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 33,426                98,869               38,939              124,508              
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมด าเนินงาน
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 23,648                19,816               15,695              15,768                
คา่เผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 423                     79                      423                   303                     
คา่เผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                     1,346                 -                   -                      
การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลคา่สุทธิ
ท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 3,948                  5,756                 3,948                3,255                  

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพยถ์าวร 3,750                  -                     -                   -                      
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,437                  -                     -                   -                      
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงอตัราคา่เช่าตามสญัญาเช่า -                     3,171                 -                   3,171                  
ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์ (105)                   3,205                 (19)                   -                      
ขาดทุน (ก าไร) จากการวดัมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 2,890                  (513)                   2,890                (513)                    
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 965                     996                    768                   724                     
รายไดจ้ากการขดุสินทรัพยดิ์จิทลั (4,959)                -                     -                   -                      
รายไดเ้งินปันผล (3,370)                -                     -                   (11,080)               
ดอกเบ้ียรับ (2,519)                (1,217)                (191)                 (253)                    
คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 5,793                  5,124                 5,770                5,054                  
ขาดทุน (ก าไร) จากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 89                       84                      -                   83                       

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 138                     3,234                 -                   3,092                  
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินด าเนินงาน 66,554                139,950             68,223              144,112              

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3,431                  (245,617)            (22,530)            (229,309)             
ลูกหน้ีตามสญัญาให้กูย้มื (1,259)                -                     -                   -                      
สินคา้คงเหลือ 31,639                (107,639)            39,399              (116,819)             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 14,422                1,174                 14,458              1,026                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (635)                   (441)                   (645)                 (441)                    

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (9,095)                191,228             388                   187,879              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,373)                3,466                 315                   3,971                  

เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน 103,684              (17,879)              99,608              (9,581)                 
จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (400)                   -                     (400)                 -                      
จ่ายภาษีเงินได้ (12,364)              (14,552)              (11,615)            (13,404)               

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 90,920                (32,431)              87,593              (22,985)               
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บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย -                     -                     -                   (19,968)               
เงินสดรับลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 500                     22,250               500                   22,250                
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (2,000)                -                     (2,000)              -                      
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (2,297)                (2,238)                (2,242)              (998)                    
เงินสดรับจากการจ าหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์ 107                     1,358                 19                     -                      
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 2,519                  1,555                 191                   648                     
เงินสดรับจากเงินปันผล 3,370                  -                     -                   -                      
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษทัยอ่ย -                     -                     -                   11,080                
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน -                     52,705               -                   -                      
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน (85,718)              -                     -                   -                      

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (83,519)              75,630               (3,532)              13,012                
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 94,110                158,608             88,097              181,795              
จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (11,974)              (15,237)              (11,756)            (14,268)               
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั (130,131)            (63,903)              (130,131)          (63,903)               
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของ
บริษทัยอ่ย -                     (5,461)                -                   -                      

เงินสดรับช าระคา่หุน้ของบริษทัยอ่ยจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคุมของบริษทั -                     12,000               -                   -                      

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (5,868)                (4,853)                (5,791)              (4,728)                 
เงินสดจ่ายซ้ือหุน้ทุนซ้ือคืน -                     (52,165)              -                   (52,165)               

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (53,863)              28,989               (59,581)            46,731                
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (46,462)              72,188               24,480              36,758                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 389,133              543,871             146,370            252,879              
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 342,671              616,059             170,850            289,637              

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
การไดม้าซ่ึงสิทธิการใชสิ้นทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่า -                     3,540                 -                   3,540                  

หมายเหตุ
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บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 

วนัที ่30 มิถุนำยน 2565 
 
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  
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ซ่ึงปัจจุบันมีกำรแพร่

ระบำดอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้เศรษฐกิจยงัมีกำรชะลอตวัและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมโดยรวม 
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนธุรกิจ อยำ่งไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัได้
ติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดงักล่ำว และท ำกำรประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของ
สินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 

 
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 2564 

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 30 

มิถุนำยน 2565 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

      (พนับำท)  (พนับำท)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 
บริษทัยอ่ยทำงตรง             
บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน)   น ำเขำ้และจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์  ไทย  330,812  330,812  66.99  66.99 
บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จ ำกดั  จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์ผลิตภณัฑ์

หล่อล่ืน อุปกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ 
และประกอบกิจกำรขดุ
สินทรัพยดิ์จิทลั 

  
 

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 
  

30,000 
  

30,000 
  

60.00 
  

60.00 
บริษทัยอ่ยทำงออ้ม             
บริษทั ลำวิช แลบบอรำทอรี จ ำกดั*   ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรเพื่อ

สุขภำพ 
  

ไทย 
  

50,000 
  

50,000 
  

66.98 
  

66.98 
บริษทั เนเชอรัล ก๊ิฟ โซไซต้ี จ ำกดั*  จ ำหน่ำยสินคำ้ทำงเภสัชภณัฑ์

และทำงกำรแพทย์ เค ร่ือง
หอมและเคร่ือง ส ำอำง และ
สินคำ้ประเภทอำหำรเสริม 

  
 
 

ไทย 

  
 
 

5,000 

  
 
 

5,000 

  
 
 

66.98 

  
 
 

66.98 
*    ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย: บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) 

 
(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     มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 
ในระหวำ่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำย

ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
2565 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
อธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี กำรเปิดเผย
ขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบัมีกำรให้ขอ้
ผอ่นปรนในทำงปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงิน 

 
4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยนโยบำยบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงิน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 
5. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั  

ในระหว่ำงงวด กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจ
ดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทั บริษทัย่อยและบุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 
         (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน   
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2565  2564  2565  2564   
รำยกำรธุรกจิกับบริษัทย่อย  
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้) 

         

ขำยสินคำ้ -  -  14,628  18,108  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
รำยไดอ่ื้น -  -  402  197  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
รำยไดเ้งินปันผล -  -  -  11,080  อตัรำท่ีประกำศจ่ำย 
ซ้ือสินคำ้ -  -  26,053  22,864  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
ซ้ือสินทรัพย ์ -  -  629  -  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
รำยกำรธุรกจิกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั          
ค่ำเช่ำจ่ำย 704  704  674  674  รำคำตำมสญัญำ 

(ซ่ึงเทียบเคียงกบัรำคำตลำด) 
ค่ำสำธำรณูปโภค 40  60  35  55  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
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         (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน   
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2565  2564  2565  2564   
รำยกำรธุรกจิกับบริษัทย่อย  
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้) 

         

ขำยสินคำ้ -  -  34,577  29,945  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
รำยไดอ่ื้น -  -  628  534  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
รำยไดเ้งินปันผล -  -  -  11,080  อตัรำท่ีประกำศจ่ำย 
ซ้ือสินคำ้ -  -  51,474  44,819  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
ซ้ือสินทรัพย ์ -  -  629  -  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
รำยกำรธุรกจิกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั          
ค่ำเช่ำจ่ำย 1,409  1,409  1,348  1,348  รำคำตำมสญัญำ 

(ซ่ึงเทียบเคียงกบัรำคำตลำด) 
ค่ำสำธำรณูปโภค 76  108  68  99  รำคำตำมท่ีตกลงกนั  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทั และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2565  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564  
ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2565  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั  

(หมำยเหตุ 7)       
บริษทัยอ่ย        
บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน)  -  -  1,224  1,997 
บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จ ำกดั -  -  23,833  37,095 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั วิสซิเบิล จ ำกดั (เดิมช่ือ บริษทั ไฟวลู์ป  จ ำกดั) 161  -  161  - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 161  -  25,218  39,092 
        
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  

(หมำยเหตุ 20)   
 
   

 

บริษทัยอ่ย        
บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน)  -  -  826  - 
บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จ ำกดั -  -  18,782  21,281 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั เฟิสทท์รำโก ้จ ำกดั 15  315  13  244 
บริษทั วิสซิเบิล จ ำกดั (เดิมช่ือ บริษทั ไฟวลู์ป  จ ำกดั) 411  411  411  411 

กรรมกำร 164  387  65  74 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 590  1,113  20,097  22,010 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่ผูบ้ริหำรของบริษทั ประกอบดว้ยค่ำตอบแทนท่ีเป็น

ตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหำร
ของบริษทัหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

ในระหวำ่งงวดงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำย
ผลประโยชน์พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท)  
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,442  5,866  3,963  3,444 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 140  162  57  61 

   รวม 5,582  6,028  4,020  3,505 
 

 (หน่วย: พนับำท)  
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 10,772  11,700  7,800  6,873 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 280  324  114  123 

   รวม 11,052  12,024  7,914  6,996 

 
6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 (หน่วย: พนับำท)  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2565  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564  
ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2565  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 

เงินสด 389  307  220  220 
เงินฝำกธนำคำร 342,282  388,826  170,630  146,150 

รวม 342,671  389,133  170,850  146,370 
 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 เงินฝำกออมทรัพย ์มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 ถึง 0.45 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564: ร้อยละ 0.05  ถึง 0.25 ต่อปี) 
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7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2565  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564  
ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2565  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 5)        
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ -  -  23,749  30,368 
คำ้งช ำระ        
ไมเ่กิน 3 เดือน -  -  1,229  8,713 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  24,978  39,081 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรทีไ่ม่เกี่ยวข้องกัน        
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ  682,770   689,435  632,873  610,308 
คำ้งช ำระ        
ไม่เกิน 3 เดือน  154,116   151,103  150,329  136,309 
3 - 6 เดือน  390   565   103   279 
6 - 12 เดือน  388   281   148   281 
มำกกวำ่ 12 เดือน  2,109   1,812   1,528   1,230 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  839,773   843,196  784,981  748,407 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 839,773  843,196  809,959  787,488 
หกั : ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (2,482)  (2,058)  (1,900)  (1,477) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 837,291  841,138  808,059  786,011 
ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 5) 161  -  240  11 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 146  314  146  315 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 307  314  386  326 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 837,598  841,452  808,445  786,337 
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8. ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมตำมสัญญำ 
                                    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2565  
ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2564 
ยอดยกมำตน้งวด 31,808  - 
เงินใหกู้ย้มืในระหวำ่งงวด 108,449  145,212 
รับช ำระในระหวำ่งงวด (107,190)   (113,404) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด 33,067  31,808 

 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 บริษทั มหำนครแคปปิตอล จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั มีลูกหน้ี
ตำมสัญญำเงินให้กูย้ืมระยะสั้นท่ีครบก ำหนดรับช ำระภำยในหน่ึงปี จ ำนวน 33.07 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564: 31.81 ลำ้นบำท) มีดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 12 ต่อปี โดยลูกหน้ีดงักล่ำวไดน้ ำคู่มือจดทะเบียน
รถยนตม์ำเป็นหลกัประกนัในกำรกูย้มื 
 

9. สินค้ำคงเหลือ 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 

รำคำทุน  รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็น

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 

ณ วนัท่ี 30

มิถุนำยน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30

มิถุนำยน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30

มิถุนำยน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 

วตัถุดิบ  1,143   1,136   (1,129)  (1,129)   14   7 

สินคำ้ส ำเร็จรูป  536,684   547,833   (20,193)  (16,285)   516,491   531,548 

สินคำ้ระหวำ่งทำง  30,154   51,320  -  -  30,154   51,320 

ภำชนะบรรจุและหีบห่อ  3,403   2,846  (1,138)  (1,210)   2,265   1,636 

 รวม 571,384  603,135  (22,460)  (18,624)  548,924  584,511 
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 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

รำคำทุน  รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็น

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 

ณ วนัท่ี 30

มิถุนำยน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30

มิถุนำยน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30

มิถุนำยน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 510,251  529,435  (13,574)  (9,626)  496,677  519,809 

สินคำ้ระหวำ่งทำง 29,495  50,071  -  -  29,495  50,071 

ภำชนะบรรจุและหีบห่อ 2,024  1,664  -  -  2,024  1,664 

 รวม 541,770  581,170  (13,574)  (9,626)  528,196  571,544 

 
10. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 

ณ วนัท่ี  30 มิถุนำยน  2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 รำยละเอียดของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
หมุนเวียนอ่ืน มีดงัน้ี 
                                    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 

 มิถุนำยน 2565  
ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวำคม 2564 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย    
เงินฝำกประจ ำธนำคำร    

       เงินฝำกประจ ำท่ีมีอำย ุ1 ปี 20,607  20,506 
           รวมเงินฝำกประจ ำธนำคำร 20,607  20,506 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน   
หน่วยลงทุนกองทุนรวม 16,250  14,750 
บวก  ก ำไร (ขำดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกกำรเปล่ียนแปลง    

ในมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน (2,790)  201 
เงินลงทุนหน่วยลงทุนกองทุนรวม- ตำมมูลค่ำยติุธรรม 13,460  14,951 
รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 34,067  35,457 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 เงินฝำกประจ ำท่ีมีอำย ุ1 ปี มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.35 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 : มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.50 ต่อปี) ซ่ึงสินทรัพยท์ำงกำรเงินวดัมูลค่ำยติุธรรมและจดัล ำดบั
ชั้นตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 28 
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11. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2565 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 6,531   9,699  3,673  7,398 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้  2,469   6,195  2,407  5,706 
ภำษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ  1,844   10,269  1,725  9,935 
อ่ืนๆ 3,119   2,222  2,709  1,933 
 รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  13,963  28,385  10,514  24,972 

 
12. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มีสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนเป็น
เงินลงทุน ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม 
  รำคำทุน  ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน   มูลค่ำตำมบญัชี 

ประเภท    จำกกำรวดัมลูค่ำยติุธรรม   
  ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2565 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30
มิถุนำยน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30
มิถุนำยน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ 
   ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

              

เงินลงทุนในตรำสำรทุน - ในควำมตอ้งกำร 
  ของตลำด 

  
146,481 

  
60,763 

  
(17,755) 

  
(11,108) 

  
128,726 

  
49,655 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ 
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 

            

เงินลงทุนในตรำสำรทุน - ไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำร 
ของตลำด 

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

รวม  154,531  68,813  (20,544)  (13,897)  133,987  54,916 
   

  (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  รำคำทุน  ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน   มูลค่ำตำมบญัชี 

ประเภท    จำกกำรวดัมลูค่ำยติุธรรม   
  ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2565 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ 
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 

            

เงินลงทุนในตรำสำรทุน - ไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำร 
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 ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 บริษทัยอ่ยไดจ้ ำหน่ำยเงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึง

มีมูลค่ำยติุธรรมรวมเป็นจ ำนวนเงิน 52.71 ลำ้นบำท (รำคำทุน 57.30 ลำ้นบำท) โดยบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกรับรู้
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำวจ ำนวนเงิน 4.60 ล้ำนบำท ซ่ึงได้เคยรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน และโอนออกมำไวใ้นบญัชี “ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร” ตำมท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน เป็นเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีอยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำด
วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมและจดัล ำดบัชั้น ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 28 

 
เงินลงทุนในตรำสำรทุน - ท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด 

เงินลงทุนในตรำสำรทุน - ท่ีไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำด ของบริษทั วิสซิเบิล จ ำกดั (เดิมช่ือบริษทั 
ไฟวลู์ป จ ำกดั) จ ำนวน 46,914 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่ำว 
โดยด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรจดัท ำซอฟแวร์ส ำเร็จรูปและธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ซ่ึงวดัมูลค่ำด่วยมูลค่ำยุติธรรม ตำม
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 28 

 
13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั  

รำคำทุน  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน  มูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธี 

รำคำทุน - สุทธิ 

 

ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 

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 17,999  17,999  -  -  17,999  17,999 

บริษทั  ไทย โคโคครำฟท ์ จ ำกดั 2,625  2,625  -  -  2,625  2,625 

รวม 225,178  225,178  (15,000)  (15,000)  210,178  210,178 
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14. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
2565  สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 87,153  13,959 
รับโอนจำกท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ -  - 
หกั ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ -  - 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 87,153  13,959 

 
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนของกลุ่มบริษทัเป็นท่ีดินท่ีบริษทัถือครองไวโ้ดยท่ีปัจจุบนัยงัมิไดร้ะบุ

วตัถุประสงคข์องกำรใชง้ำนในอนำคต โดยกลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีโดยวิธีรำคำทุน  
ในระหว่ำงปี 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ำ้งผูป้ระเมินอิสระเพื่อประเมินมูลค่ำยติุธรรมของท่ีดิน

ดงักล่ำวตำมวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) มีรำคำประเมินจ ำนวน 22.84 ลำ้นบำท และ 
73.19 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยกำรจดัล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำง
กำลขอ้ 28 

 
15. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
2565 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 175,857  61,797 
ซ้ือเพิ่มระหวำ่งงวด - รำคำทุน  2,297   2,242 
รับโอนจำกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้  2,651   - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด  (11,929)  (4,130) 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเคร่ืองจกัร  (3,750)  - 
จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ีจ ำหน่ำย  (2)  - 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 165,124  59,909 
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16. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้
 กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 
            (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 65,542  62,106 
เพิ่มระหวำ่งงวด -  - 
โอนออกไปท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ (2,651)  - 
ค่ำเส่ือมรำคำ (11,516)  (11,362) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 51,375  50,744 

 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2565 แสดงไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 58,600  57,722 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด -  - 
เพิ่มข้ึนจำกดอกเบ้ีย 1,059  1,045 
เงินจ่ำยช ำระระหวำ่งงวด (13,033)  (12,801) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 46,626  45,966 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี  (22,540)  (22,440) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ-สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี  24,086   23,526 
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 2,138  1,717 
ซ้ือเพิ่มระหวำ่งงวด - รำคำทุน -  - 
สินทรัพยดิ์จิทลัท่ีไดจ้ำกกำรขดุเพิ่มในระหวำ่งงวด 4,959  - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (203)  (203) 
หกั ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (2,437)  - 
จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ีจ ำหน่ำย -  - 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 4,457  1,514 

 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 กลุ่มบริษทัมีรำคำทุนของสินทรัพยส์กุลเงินดิจิทลัดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงิน 
5.23 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 3.99 เหรียญบิทคอยน์ (BTC) และ 13.09 เหรียญเชียร์ (XCH) มีมูลค่ำยุติธรรม 
2.77 ลำ้นบำท และ 0.02 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564: รำคำทุน 0.28 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 
0.16 เหรียญบิทคอยน ์(BTC) และ 2.36 เหรียญเชียร์ (XCH) มีมูลค่ำยติุธรรม 0.25 ลำ้นบำท และ 0.01 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั) 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยกำรจดัล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่ง
กำลขอ้ 28 

 
18. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะหกักลบกนักต่็อเม่ือสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินได้
ดงักล่ำวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษีเดียวกนั ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว
ตำมวิธีหน้ีสินโดยบริษทัใชอ้ตัรำภำษีร้อยละ 20  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2565 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2565 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2564 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 14,415  12,341  9,108  8,276 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี -  -  -  - 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี-สุทธิ 14,415  12,341  9,108  8,276 
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สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 ท่ี
ไดแ้สดงในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จประกอบดว้ยรำยกำรต่อไปน้ี 

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

 
ณ วนัท่ี 1  

มกรำคม 2565 
 ในงบก ำไรขำดทุน 

เบด็เสร็จ 
 ในงบก ำไรขำดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2565 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :         

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 329  85  -  414 
ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 3,047  790  -  3,837 
ก ำไรจำกกำรขำยสินคำ้คงเหลือให้บริษทัยอ่ย 226  (88)  -  138 
ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน 4,858                        112  -  4,970 
ขำดทุนจำกกำรวดัมูลคำ่ยติุธรรมของสินทรัพย ์
 ทำงกำรเงิน - ท่ีอยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด 2,222  -  1,329  3,551 
ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย ์
    ทำงกำรเงิน - ท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด 558  -  -  558 
ผลต่ำงค่ำเส่ือมรำคำกบัค่ำใชจ่้ำยตำมสัญญำเช่ำ 831  (153)  -  678 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมจำก        
 สัญญำอนุพนัธ์ 1  (1)  -  - 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 269  -  -  269 

     รวม 12,341                        745  1,329  14,415 
        
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี : -  -  -  - 

     รวม -  -  -  - 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี-สุทธิ 12,341  745  1,329  14,415 

  
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งงวด  ยอดตำมบญัชี 

 
ณ วนัท่ี 1  

มกรำคม 2565 
 ในงบก ำไรขำดทุน 

เบด็เสร็จ 
 ในงบก ำไรขำดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ วนัท่ี 30 

 มิถุนำยน 2565 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :         

ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 295  85  -  380 
ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 1,925  790  -  2,715 
ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 4,690  73  -  4,763 
ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย ์
 ทำงกำรเงิน - ท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด 

 
558 

  
- 

 
 

- 
 

 
558 

ผลต่ำงค่ำเส่ือมรำคำกบัค่ำใชจ่้ำยตำมสัญญำเช่ำ 808  (116)  -  692 
     รวม 8,276  832  -  9,108 

        
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี : -  -  -  - 
      รวม -  -  -  - 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี-สุทธิ 8,276  832  -  9,108 
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19. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
     (หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2565 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 1.35 - 2.57  1.20 - 2.12   398,540  481,650  392,386  481,650 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 1.35 - 1.55  1.35   350,000   170,000  350,000  170,000 
เงินเบิกเกินบญัชี -  6.80  -  2,638  -  2,638 
 รวม     748,540  654,288  742,386  654,288 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจำกธนำคำรพำณิชย ์ซ่ึง

ปลอดภำระค ้ำประกนัรวมเป็นเงินจ ำนวน 3,397 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 : 3,677 ลำ้นบำท) 
และ 2,576 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 : 2,551 ลำ้นบำท) ตำมล ำดบั 

 
20. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2565 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

 
ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2565 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจกำรท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 5) 

  
590    

1,113   
20,097   

22,010 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  309,915   324,589  288,284  292,477 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   21,160   19,423  19,551  17,338 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย   7,234   2,935  6,118  1,859 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 338,899  348,060  334,050  333,684 
 

21. ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 
รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนส ำหรับงวดหก

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 24,292  23,448 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 965  768 
หกั ผลประโยชน์พนกังำนจ่ำยในระหวำ่งงวด (400)  (400) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 24,857  23,816 
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22. หุ้นทุนซ้ือคืนและส ำรองหุ้นทุนซ้ือคืน 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 8/2563 มีมติอนุมติักำรซ้ือหุ้นคืนเพื่อบริหำร

วงเงินสูงสุดจ ำนวน 66 ลำ้นบำท จ ำนวนหุน้ท่ีจะซ้ือคืน 123 ลำ้นหุน้ โดยด ำเนินกำรซ้ือหุน้คืนในตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ก ำหนดระยะเวลำท่ีจะซ้ือหุน้คืนตั้งแต่วนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2563 ถึงวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2564 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 บริษทัไดด้ ำเนินกำรซ้ือหุ้นสำมญัคืนจ ำนวน 53.84 
ลำ้นหุ้น จ ำนวนเงิน 52.17 ลำ้นบำท รวมสะสมแลว้จ ำนวน 74.23  ลำ้นหุ้น คิดเป็นอตัรำร้อยละ 6.00  ของ
จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกและช ำระแลว้ มูลค่ำรวมของตน้ทุนกำรซ้ือคืนมีจ ำนวนประมำณ 66.02 ลำ้นบำท และ
ไดจ้ดัสรรก ำไรสะสมเป็นส ำรองส ำหรับหุ้นทุนซ้ือคืน จ ำนวน 66.02 ลำ้นบำทโดยไดแ้สดงอยู่ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินภำยใตห้วัขอ้ “ก ำไรสะสมจดัสรรแลว้ - ส ำรองหุน้ทุนซ้ือคืน” 

เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวำคม 2564 บริษทัไดโ้อนกลบัก ำไรสะสมจดัสรรแลว้ - ส ำรองหุ้นทุนซ้ือคืน เขำ้ก ำไร
สะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรทั้งจ ำนวน ส ำหรับหุน้สำมญัซ้ือคืนท่ีไม่สำมำรถจ ำหน่ำยหมดภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 
และท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 11/2564 ไดมี้มติอนุมติักำรจดทะเบียนลดทุนช ำระแลว้ส ำหรับหุ้น
สำมญัซ้ือคืนท่ีไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดห้มดภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดไว ้จ ำนวน 74.23 ลำ้นหุ้น โดยบริษทัได้
จดทะเบียนลดทุนช ำระแลว้ ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวำคม 2564 

 
23. ภำษีเงินได้ 

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่ำงกำลค ำนวณข้ึนจำกก ำไรก่อนภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดคูณดว้ยอตัรำภำษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมำณไว ้

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:        
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด 2,243  8,595  2,112  8,487 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:         
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง 
 ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 

 
(1,005)   

(666)   
(1,052)   

   (781) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน  
 เบ็ดเสร็จ 

 
1,238   

7,929   
1,060   

7,706 
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จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวดสำม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท)  
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:        
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งจำกกำร 
      วดัมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุน (480) 

 
624 

 
- 

 
- 

รวม (480)  624  -  - 

 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:        
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด 9,193  25,108  8,834  24,573 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:         
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
 ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (745)  (1,357)  (832)  (1,478) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน  
 เบ็ดเสร็จ 8,448  23,751  8,002  23,095 

 
จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวดหก

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท)  
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  25634 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งจำกกำร 
    วดัมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุน (1,329) 

 
4,907 

 
 

- 
 

- 
รวม (1,329)  4,907  -  - 
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24. ก ำไรต่อหุ้น 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมก ำไร

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัท่ีออกอยู่ในระหว่ำงงวด โดยไดป้รับ
จ ำนวนหุ้นสำมญัเพื่อสะทอ้นผลกระทบของกำรออกหุ้นปันผล และก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนของปีก่อนไดถู้ก
ค ำนวณข้ึนใหม่โดยถือเสมือนวำ่กำรออกหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรำยงำน 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนแสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 
 

  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2565  2564  2565  2564 
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (พนับำท) 2,192  24,984  3,193  40,479 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถว่งน ้ำหนกั  (พนัหุน้) 1,162,052  1,183,188  1,162,052  1,183,188 
หกั:  หุน้ทุนซ้ือคืนถวัเฉล่ียในระหวำ่งงวด (พนัหุน้) -  (20,485)  -  (20,485) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถว่งน ้ำหนกั (พนัหุน้) 1,162,052  1,162,703  1,162,052  1,162,703 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุน้) 0.002  0.021  0.003  0.035 

 
  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2565  2564  2565  2564 
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (พนับำท) 26,131  80,653  30,937  101,413 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถว่งน ้ำหนกั  (พนัหุน้) 1,162,052  1,215,891  1,162,052  1,215,891 
หกั:  หุน้ทุนซ้ือคืนถวัเฉล่ียในระหวำ่งงวด (พนัหุน้) -  (36,714)  -  (36,714) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถว่งน ้ำหนกั (พนัหุน้) 1,162,052  1,179,177  1,162,052  1,179,177 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุน้) 0.022  0.068  0.027  0.086 

 
25. เงินปันผล 

เงินปันผล  อนุมติัโดย 
 

เงินปันผลจ่ำย 
 
เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 

เงินปันผลจ่ำยส ำหรับปี 2565    (ลำ้นบำท)  (บำท) 
เงินปันผลประจ ำปี 2564  ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทั 

   คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 8 เมษำยน 2565 
  

130.13 
  

0.112 
รวมเงินปันผลจ่ำยส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565  130.13  0.112 

เงินปันผลจ่ำยส ำหรับปี 2564   
 

   
เงินปันผลประจ ำปี 2563  ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทั 

   คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2564  

 
 

63.90 
  

0.055 
รวมเงินปันผลจ่ำยส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564  63.90  0.055 
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26. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร ในระหวำ่งงวดปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่มีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงของส่วนงำน

ด ำเนินงำนท่ีรำยงำน ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรของส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

 
ส่วนงำนจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์

ชนิดทัว่ไป 
 ส่วนงำนจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์

ชนิดพิเศษ 
 ส่วนงำนอ่ืนๆ 1)  รวมส่วนงำน  รำยกำรปรับปรุงและตดั

รำยกำรระหวำ่งกนั 
 งบกำรเงินรวม 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
รำยได้                        
รำยไดจ้ำกกำรขำยให้ลกูคำ้ภำยนอก 683,867  548,842  81,511  71,425  10,426  158,222  775,804  778,489  -  -  775,804  778,489 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 14,629  18,108  26,053  22,864  -  -  40,682  40,972  (40,682)  (40,972)  -  - 
รวมรำยได้ 698,496  566,950  107,564  94,289  10,426  158,222  816,486  819,461  (40,682)  (40,972)  775,804  778,489 
                         
ผลกำรด ำเนินงำน                        
ก ำไรของส่วนงำน 70,415  89,008  207   (68)  3,195  5,331  73,817  94,271  456  268  74,273  94,539 
รำยไดอ่ื้น                     5,680  2,535 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย                     (22,874)  (21,795) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร                     (49,981)  (42,594) 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน                     (2,888)  (2,179) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้                     4,210  30,506 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้                     (1,238)  (7,929) 
ก ำไรส ำหรับงวด                     2,972  22,577 
                        
1)   ส่วนงำนอ่ืนๆ เป็นส่วนงำนท่ีประกอบดว้ย กำรจ ำหน่ำยเมด็พลำสติก ยำงพำรำ จ ำหน่ำยอุปกรณ์และใหบ้ริกำรดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                    (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

 
ส่วนงำนจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์

ชนิดทัว่ไป 
 ส่วนงำนจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์

ชนิดพิเศษ 
 ส่วนงำนอ่ืนๆ 1)  รวมส่วนงำน  รำยกำรปรับปรุงและตดั

รำยกำรระหวำ่งกนั 
 งบกำรเงินรวม 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
รำยได้                        
รำยไดจ้ำกกำรขำยใหลู้กคำ้ภำยนอก 1,412,037  1,109,190  178,228  139,281  119,789  205,251  1,710,054  1,453,722  -  -  1,710,054  1,453,722 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 34,578  29,945  51,474  44,819  -  -  86,052  74,764  (86,052)  (74,764)  -  - 
รวมรำยได้ 1,446,615  1,139,135  229,702  184,100  119,789  205,251  1,796,106  1,528,486  (86,052)  (74,764)  1,710,054  1,453,722 

                         
ผลกำรด ำเนินงำน                        
ก ำไรของส่วนงำน 160,298  221,130  6,888  6,655  10,376  8,580  177,562  236,365  858  740  178,420  237,105 
รำยไดอ่ื้น                     6,942  3,098 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย                     (47,168)        (43,644) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร                     (98,975)        (92,566) 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน                     (5,793)          (5,124) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้                     33,426  98,869 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้                     (8,448)        (23,751) 
ก ำไรส ำหรับงวด                     24,978  75,118 
                         
 1)   ส่วนงำนอ่ืนๆ เป็นส่วนงำนท่ีประกอบดว้ย กำรจ ำหน่ำยเมด็พลำสติก ยำงพำรำ จ ำหน่ำยอุปกรณ์และใหบ้ริกำรดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ 
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27. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 
  27.1 ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน และบริกำร 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำพื้นท่ีในอำคำรและคลงัสินคำ้และ
บริกำรอ่ืน อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

กลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำ
บริกำรอ่ืน ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท)  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2565 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

 
ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2565 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

จ่ำยช ำระ:        
ภำยใน 1 ปี 974  1,947  974  1,947 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  -  -  - 

 รวม 974  1,947  974  1,947 

 
27.2 ภำระค ำ้ประกนั 

 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้ำประกนัธนำคำรท่ีส ำคญัคงคำ้งอยู ่ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 ดงัต่อไปน้ี 
27.2.1 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัเหลืออยูเ่ป็นจ ำนวน 39.00 ลำ้นบำท 

(31 ธันวำคม 2564:  39.00 ล้ำนบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภำระผูกพนัทำงปฏิบัติบำง
ประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทั เพือ่ค  ้ำประกนักำรจ่ำยช ำระค่ำสินคำ้ใหก้บัเจำ้หน้ี 

 
27.3 ภำระผูกพนัอ่ืน 

27.3.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 บริษทัมีภำระผกูพนัจำกกำรใหธ้นำคำรออกเลตเตอร์ออฟ
เครดิตเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 0.04 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (31 ธันวำคม 2564: 
จ ำนวน 0.12 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) 

27.3.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 บริษทัย่อยไม่มีภำระผูกพนัตำมเลตเตอร์ออฟเครดิตกบั
ผูข้ำยต่ำงประเทศคงเหลืออยู ่
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27.4 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 

 
28. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

28.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของหน้ีสินทำง

กำรเงินท่ีส ำคญัท่ีเป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 
งบกำรเงินรวม 

สกุลเงิน 
 หน้ีสินทำงกำรเงิน   

(ลำ้น) 
 

อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

 
 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2565 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2564 
 

ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2565 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2564 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ  0.79  4.16  35.46  33.59 

 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สกลุเงิน 
 หน้ีสินทำงกำรเงิน   

(ลำ้น) 
 

อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

 
 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2565 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2564 
 

ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2565 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2564 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ  0.77  2.92  35.46  33.59 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564  กลุ่มบริษัทมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือ (งบเฉพำะกิจกำร : ไม่มี) ดงัน้ี  

งบกำรเงินรวม 

สกุลเงิน 
 

จ ำนวนท่ีซ้ือ 
 อตัรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำ 

ของจ ำนวนท่ีซ้ือ 
 วนัครบก ำหนดตำมสัญญำ 

  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
  (ลำ้น)  (ลำ้น)  (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)     

เหรียญสหรัฐอเมริกำ  0.02  0.04  35.23  33.57 - 33.61  พฤศจิกำยน 2565  มกรำคม  - กุมภำพนัธ์ 2565 

 
28.2 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีรำคำตลำดในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดใหต้อ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมี
สภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัยอ่ยจะใชว้ิธีรำคำ
ทุนหรือวิธีรำยไดใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวแทน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
ของกลุ่มบริษทัมีสถำนะเป็นหน้ีสินสุทธิจ ำนวน 0.01 ลำ้นบำท ซ่ึงแสดงไวใ้นหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำ
ยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
เงินลงทุนในตรำสำรทุน - ในควำมตอ้งกำร 
 ของตลำด  128,726 

 
- 

 
- 

 
128,726 

เงินลงทุนในตรำสำรทุน - ไม่อยูใ่นควำม
 ตอ้งกำรของตลำด  - 

 
- 

 
5,261 

 
5,261 

เงินฝำกประจ ำ -  20,607  -  20,607 
หน่วยลงทุน -  13,460  -  13,460 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม        
อสงัหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน -  96,036  -  96,036 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สินทรัพยดิ์จิทลั) -  2,795  -  2,795 
        
        
        



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 36 - 
 

  

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
เงินลงทุนในตรำสำรทุน - ไม่อยูใ่นควำม
 ตอ้งกำรของตลำด  - 

 
- 

 
5,261 

 
 5,261 

เงินฝำกประจ ำ -  20,607  -  20,607 
หน่วยลงทุน -  13,460  -  13,460 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม 
อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน -  22,842  -  22,842   

 ในระหวำ่งงวดปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
  
 เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ ำหรับกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบัท่ี 1 
   สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่หมุนเวียนอ่ืน เป็นเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีอยู่ในควำมตอ้งกำร
ของตลำดวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมในระดบัชั้นท่ี 1 ซ่ึงเป็นกำรใช้ข้อมูลรำคำเสนอซ้ือขำยของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในตรำสำร
ทุน ดังกล่ำวค ำนวณโดยใช้รำคำเสนอซ้ือหลังสุด ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดท้ำยของงวดจำกตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ ำหรับกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบัท่ี 2 
ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีใชส้ ำหรับกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงซ่ึงมูลค่ำยติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ 

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ซ่ึงค ำนวณโดยใชอ้ตัรำท่ีก ำหนดโดยธนำคำรคู่สัญญำของ
บริษทัเสมือนวำ่ไดย้กเลิกสัญญำเหล่ำนั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยค ำนวณโดยใชมู้ลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกำศโดยผูจ้ดักำรกองทุน 

มูลค่ำยติุธรรมของอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนประเภทท่ีดินประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ
โดยใชว้ิธีรำคำตลำด (Market Approach) 

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยส์กลุเงินดิจิทลัวดัมูลค่ำตำมรำคำปิดจำก CoinMarketCap  
  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ ำหรับกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบัท่ี 3 

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

 
29. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม 2565 
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