




























































รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ซึง
ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที  ธนัวาคม 56 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการ
เปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีทีสาํคญัและหมายเหตุเรืองอืน ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ยูเนียน 
ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพือใหส้ามารถจดัทาํงบ
การเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพือใหไ้ดค้วามเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินปราศจากการ
แสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธีิการตรวจสอบเพือให้ไดม้าซึงหลกัฐานการสอบบญัชีเกียวกบัจาํนวนเงินและการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบทีเลือกใชขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึงรวมถึงการประเมิน
ความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเสียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการจดัทาํและ
การนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามทีควรของกิจการ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การ
ตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีทีจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร รวมทงัการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม  



 

  

ขา้พเจา้เชือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

ความเห็น 
ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที  ธนัวาคม 56 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงิน
สดสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ
บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน   

 

ศิราภรณ์ เอืออนนัตก์ลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
(เดิมชือบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั) 
กรุงเทพฯ:  กมุภาพนัธ์  

 
 



บริษทั ยเูนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 328,886,074      228,219,370      144,824,392      130,713,066      58,183,649         52,461,731         
ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 7, 9 980,598,591      932,378,488      817,574,795      808,306,744      777,337,397      706,848,295      
สินคา้คงเหลือ 10 458,359,293      536,009,693      456,813,476      288,196,340      376,897,471      193,248,112      
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 11 17,888,859         22,359,789         22,391,537         4,725,793           10,249,868         6,828,692           
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,785,732,817   1,718,967,340   1,441,604,200   1,231,941,943   1,222,668,385   959,386,830      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 12 21,628,000         -                          -                          -                          -                          -                          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                          -                          -                          95,769,030         102,911,800      95,411,800         
อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 14 13,959,000         13,959,000         -                          13,959,000         13,959,000         -                          
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 172,368,319      179,766,041      183,804,692      78,043,926         77,774,352         85,866,883         
ทีดินรอการพฒันา 14 -                          -                          13,959,000         -                          -                          13,959,000         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4, 25 3,522,287           5,425,129           2,769,077           2,307,029           2,258,507           2,316,646           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 3,859,451           3,842,857           5,508,516           2,545,251           2,785,676           2,893,396           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 215,337,057      202,993,027      206,041,285      192,624,236      199,689,335      200,447,725      
รวมสินทรัพย์ 2,001,069,874   1,921,960,367   1,647,645,485   1,424,566,179   1,422,357,720   1,159,834,555   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ยเูนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนั
   จากสถาบนัการเงิน 16 655,231,028      646,849,707      570,673,428      405,458,496      412,825,904      313,309,068      
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 17 565,191,242      545,270,298      427,573,871      484,006,865      492,609,226      373,313,843      
ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าซือและสญัญาเช่าการเงิน  
   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 495,939              1,144,121           2,552,646           -                          -                          1,378,360           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9,469,120           18,737,513         11,040,223         6,270,544           9,329,053           8,156,093           
หนีสินหมุนเวียนอืน 4,877,442           1,709,471           1,084,471           647,662              354,991              425,528              
รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,235,264,771   1,213,711,110   1,012,924,639   896,383,567      915,119,174      696,582,892      
หนีสินไม่หมุนเวยีน
หนีสินตามสญัญาเช่าซือและสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 830,242              174,341              1,318,450           -                          -                          -                          
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 4,467,550           4,358,107           4,256,651           4,305,796           4,216,120           4,132,937           
หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4, 25 2,465,643           2,396,575           2,396,575           2,371,622           2,371,622           2,371,622           
รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 7,763,435           6,929,023           7,971,676           6,677,418           6,587,742           6,504,559           
รวมหนีสิน 1,243,028,206   1,220,640,133   1,020,896,315   903,060,985      921,706,916      703,087,451      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ยเูนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 825,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 206,250,000      206,250,000      206,250,000      206,250,000      206,250,000      206,250,000      
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 21  
      หุ้นสามญั 690,834,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท  
      (31 ธนัวาคม 2555: หุ้นสามญั 666,635,500 หุ้น  
          มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท)
      (1 มกราคม 2555: หุ้นสามญั 660,000,500 หุ้น  
          มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท) 172,708,725      166,658,875      165,000,125      172,708,725      166,658,875      165,000,125      
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 54,388,725         48,338,875         46,680,125         54,388,725         48,338,875         46,680,125         
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นสามญั 12,500,000         6,630,000           3,317,500           12,500,000         6,630,000           3,317,500           
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 23 20,625,000         20,625,000         20,625,000         20,625,000         20,625,000         20,625,000         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 358,822,607      336,388,091      283,881,962      251,796,254      248,911,564      211,637,864      
องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 11,995,787         11,755,306         11,816,692         9,486,490           9,486,490           9,486,490           
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 631,040,844      590,396,147      531,321,404      521,505,194      500,650,804      456,747,104      
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 127,000,824      110,924,087      95,427,766         -                          -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 758,041,668      701,320,234      626,749,170      521,505,194      500,650,804      456,747,104      
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,001,069,874   1,921,960,367   1,647,645,485   1,424,566,179   1,422,357,720   1,159,834,555   

-                          -                          -                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมคีอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 3,624,155,366    3,615,445,862    2,786,630,410    2,828,708,732    
รายไดอื้น
   เงินปันผลรับ 13 -                         -                         5,611,301          8,579,230          
   กาํไรจากอตัราแลกเปลียน -                         13,775,911        -                     4,265,392          
   อืนๆ 8,152,106          9,112,362          2,807,795          3,251,875          
รวมรายได้ 3,632,307,472    3,638,334,135    2,795,049,506    2,844,805,229    
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 3,236,221,502    3,191,179,943    2,540,704,101    2,529,398,199    
ค่าใชจ่้ายในการขาย 89,296,252        87,651,690        56,553,631        54,935,920        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 157,961,509       159,475,889       122,757,364       119,072,272       
ค่าใชจ่้ายอืน
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 17,430,758        -                     1,487,422          -                     
รวมค่าใช้จ่าย 3,500,910,021    3,438,307,522    2,721,502,518    2,703,406,391    
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 131,397,451       200,026,613       73,546,988        141,398,838       
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (19,648,040)       (21,752,977)       (14,023,953)       (15,268,224)       
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 111,749,411       178,273,636       59,523,035        126,130,614       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 (25,310,206)       (44,555,021)       (12,452,502)       (28,861,519)       
กาํไรสําหรับปี 86,439,205        133,718,615       47,070,533        97,269,095        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื:
ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (35,790)              (61,386)              -                         -                         
กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 345,339             -                         -                         -                         
หกั: ภาษีเงินไดที้เกียวขอ้ง 25 (69,068)              -                         -                         -                         
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสําหรับปี 240,481             (61,386)              -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 86,679,686        133,657,229       47,070,533        97,269,095        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมคีอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 66,620,365        112,501,524       47,070,533        97,269,095        
ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 19,818,840        21,217,091        

86,439,205        133,718,615       
การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 66,860,846        112,440,138       47,070,533        97,269,095        
ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 19,818,840        21,217,091        

86,679,686        133,657,229       
กาํไรต่อหุ้น 26
กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน
   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.097                 0.169                 0.069                 0.146                 
กาํไรต่อหุ้นปรับลด 
   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.087                 0.144                 0.061                 0.125                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมคีอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนนิงาน
กาํไรก่อนภาษี 111,749,411       178,273,636       59,523,035        126,130,614       
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 18,245,264        22,034,422        9,662,372          12,319,765        
   ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ) (3,023,481)         (981,927)            (3,221,847)         (1,094,796)         
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (11,268,819)       9,884,711          (2,598,414)         885,140             
   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (58,621)              (79,639)              -                         -                         
   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร -                         1,340,113          -                         -                         
   ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         5,973,195          -                         
   ขาดทุนจากการรับคืนเงินลงทุนของบริษทัยอ่ย -                         -                         252,105             -                         
   บนัทึกสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 109,443             101,456             89,676               83,183               
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 1,631,952          (3,291,878)         2,742,223          (673,023)            
   รายไดเ้งินปันผล -                         -                         (5,611,301)         (8,579,230)         
   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 19,648,040        21,752,977        14,023,953        15,268,224        
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์
   และหนีสินดาํเนินงาน 137,033,189       229,033,871       80,834,997        144,339,877       
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (45,141,083)       (113,841,793)     (27,747,500)       (69,394,306)       
   สินคา้คงเหลือ 88,919,219        (89,080,928)       91,299,545        (184,534,499)     
   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 4,470,930          497,374             5,524,075          (3,421,176)         
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (114,625)            1,567,633          160,450             21,610               
หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)  
   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 18,233,453        118,085,212       (9,525,301)         119,774,426       
   หนีสินหมุนเวียนอืน 3,472,041          624,999             292,671             (70,537)              
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 206,873,124       146,886,368       140,838,937       6,715,395          
   จ่ายดอกเบีย (19,952,110)       (21,092,273)       (14,154,558)       (15,148,450)       
   จ่ายภาษีเงินได้ (32,675,757)       (39,979,409)       (15,559,533)       (27,630,420)       
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนนิงาน 154,245,257       85,814,686        111,124,846       (36,063,475)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมคีอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
ลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย (21,282,661)       -                         -                         -                         
ซือสินทรัพยถ์าวร (13,189,390)       (19,243,489)       (9,851,971)         (4,141,124)         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 3,784,000          85,271               -                         -                         
เงินสดรับจากการรับคืนทุนของบริษทัยอ่ย -                         -                         917,470             -                         
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                         -                         5,611,301          8,579,230          
ลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         (7,500,000)         
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (30,688,051)       (19,158,218)       (3,323,200)         (3,061,894)         

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนัจาก
   สถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) 8,381,321          78,795,265        (9,056,086)         99,516,233        
จ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่าซือและสญัญาเช่าการเงิน (1,277,781)         (3,189,152)         -                         (1,468,268)         
จ่ายเงินปันผล (47,927,952)       (65,436,217)       (44,185,843)       (59,830,678)       
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 17,969,700        6,630,000          17,969,700        6,630,000          
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (22,854,712)       16,799,896        (35,272,229)       44,847,287        
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (35,790)              (61,386)              -                         -                         
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิมขนึสุทธิ 100,666,704       83,394,978        72,529,417        5,721,918          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 228,219,370       144,824,392       58,183,649        52,461,731        
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 328,886,074       228,219,370       130,713,066       58,183,649        

-                         -                         -                         -                         
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม
รายการทีไม่ใช่เงินสด
   ซือสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าซือ 1,285,500          -                     -                     -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั ยูเนยีน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)  

ส่วนของผูม้ี
ผลต่างจาก ส่วนเกินทุน ผลต่างจากการ ส่วนตาํจากการ ส่วนไดเ้สียที
การแปลงค่า ส่วนเกินทุน จากการวดัมูลค่า จดัโครงสร้างการ เปลียนแปลง รวม รวม ไม่มีอาํนาจ รวม

ส่วนเกินมูลค่า เงินรับล่วงหนา้ งบการเงินทีเป็น จากการตีราคา เงินลงทุนใน ดาํเนินธุรกิจภายใต้ สดัส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอืน ส่วนของผูถ้ือหุน้ ควบคุม ส่วนของ
ทีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั ค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ สินทรัพย์ หลกัทรัพยเ์ผือขาย การควบคุมเดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2554  165,000,125       46,680,125     3,317,500       20,625,000     281,123,478    97,176                11,982,875     -                          3,116,269             (983,053)          14,213,267           530,959,495   95,417,173       626,376,668   
   - ตามทรีายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายบญัชี
   เรืองภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                          -                     -                     -                     2,758,484        -                          (2,396,575)      -                          -                            -                       (2,396,575)            361,909          10,593              372,502          
ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2554  
   - หลงัการปรับปรุง 165,000,125       46,680,125     3,317,500       20,625,000     283,881,962    97,176                9,586,300       -                          3,116,269             (983,053)          11,816,692           531,321,404   95,427,766       626,749,170   
ออกหุน้สามญัเพิมจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ
   (หมายเหตุ 21) 1,658,750           1,658,750       (3,317,500)     -                     -                       -                          -                      -                          -                            -                       -                            -                      -                       -                      
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้สามญั -                          -                     6,630,000       -                     -                       -                          -                      -                          -                            -                       -                            6,630,000       -                       6,630,000       
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                          -                     -                     -                     (59,995,395)     -                          -                      -                          -                            -                       -                            (59,995,395)    (5,720,770)       (65,716,165)    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                     -                     -                     112,501,524    (61,386)               -                      -                          -                            -                       (61,386)                 112,440,138   21,217,091       133,657,229   
ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2555
   - หลงัการปรับปรุง 166,658,875       48,338,875     6,630,000       20,625,000     336,388,091    35,790                9,586,300       -                          3,116,269             (983,053)          11,755,306           590,396,147   110,924,087     701,320,234   

-                      
ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2555 166,658,875       48,338,875     6,630,000       20,625,000     331,710,141    35,790                11,982,875     -                          3,116,269             (983,053)          14,151,881           588,114,772   110,176,908     698,291,680   
ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายบญัชี
   เรืองภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                          -                     -                     -                     4,677,950        -                          (2,396,575)      -                          -                            -                       (2,396,575)            2,281,375       747,179            3,028,554       
ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2555  
   - หลงัการปรับปรุง 166,658,875       48,338,875     6,630,000       20,625,000     336,388,091    35,790                9,586,300       -                          3,116,269             (983,053)          11,755,306           590,396,147   110,924,087     701,320,234   
ออกหุน้สามญัเพิมจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ
   (หมายเหตุ 21) 6,049,850           6,049,850       (6,630,000)     -                     -                       -                          -                      -                          -                            -                       -                            5,469,700       -                       5,469,700       
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้สามญั -                          -                     12,500,000     -                     -                       -                          -                      -                          -                            -                       -                            12,500,000     -                       12,500,000     
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                          -                     -                     -                     (44,185,849)     -                          -                      -                          -                            -                       -                            (44,185,849)    (3,742,103)       (47,927,952)    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                     -                     -                     66,620,365      (35,790)               -                      276,271              -                            -                       240,481                66,860,846     19,818,840       86,679,686     
ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2556 172,708,725       54,388,725     12,500,000     20,625,000     358,822,607    -                          9,586,300       276,271              3,116,269             (983,053)          11,995,787           631,040,844   127,000,824     758,041,668   

-                          -                     -                     -                     -                       -                            -                      -                       -                      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน



บริษทั ยูเนยีน ปิโตรเคมคีอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)  

ส่วนเกินทุน รวม รวม
ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า เงินรับล่วงหนา้ จากการตีราคา องคป์ระกอบอืน ส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั ค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2554 - ตามทรีายงานไว้เดมิ 165,000,125            46,680,125              3,317,500                20,625,000              209,321,218            11,858,112              11,858,112              456,802,080            
ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายบญัชี
   เรืองภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                              -                              -                              -                              2,316,646                (2,371,622)              (2,371,622)              (54,976)                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554  
   - หลงัการปรับปรุง 165,000,125            46,680,125              3,317,500                20,625,000              211,637,864            9,486,490                9,486,490                456,747,104            
ออกหุน้สามญัเพิมจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 21) 1,658,750                1,658,750                (3,317,500)              -                              -                              -                              -                              -                              
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้สามญั -                              -                              6,630,000                -                              -                              -                              -                              6,630,000                
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                              -                              -                              -                              (59,995,395)            -                              -                              (59,995,395)            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              97,269,095              -                              -                              97,269,095              
ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 166,658,875            48,338,875              6,630,000                20,625,000              248,911,564            9,486,490                9,486,490                500,650,804            

-                              
ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2555 166,658,875            48,338,875              6,630,000                20,625,000              246,653,057            11,858,112              11,858,112              500,763,919            
ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายบญัชี
   เรืองภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                              -                              -                              -                              2,258,507                (2,371,622)              (2,371,622)              (113,115)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555  166,658,875            48,338,875              6,630,000                20,625,000              248,911,564            9,486,490                9,486,490                500,650,804            
   - หลงัการปรับปรุง
ออกหุน้สามญัเพิมจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 21) 6,049,850                6,049,850                (6,630,000)              -                              -                              -                              -                              5,469,700                
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้สามญั -                              -                              12,500,000              -                              -                              -                              -                              12,500,000              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                              -                              -                              -                              (44,185,843)            -                              -                              (44,185,843)            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              47,070,533              -                              -                              47,070,533              
ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2556 172,708,725            54,388,725              12,500,000              20,625,000              251,796,254            9,486,490                9,486,490                521,505,194            

-                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม
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บริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2556  

1. ข้อมูลทวัไป 
 บริษทั ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึงจดัตงัและมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการนาํเขา้และจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์ ทีอยูต่ามทีจดทะเบียนของบริษทัฯ
อยูที่  อาคารยเูนียนเฮา้ส์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี       
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัที         
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี 

 งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

(ก) งบการเงินรวมนีไดจ้ดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ยเูนียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) (ซึง
ต่อไปนีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึงต่อไปนีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปนี 

  จดัตงัขึนใน อตัราร้อยละ 
ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2556 2555 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ยเูนียน อินทราโก ้จาํกดั (มหาชน) นาํเขา้ส่งออกและจาํหน่าย

เคมีภณัฑ ์
ไทย 59.99 59.99 

บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั จาํหน่ายเคมีภณัฑ ์
ผลิตภณัฑห์ล่อลืนและ
อุปกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ 

ไทย 99.99 99.99 

บริษทั ยเูคมเทค จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเอทานอล ไทย 99.99 99.99 
Multi Kross Operation Limited* นาํเขา้ส่งออกและจาํหน่าย

เคมีภณัฑ ์
ฮ่องกง - 99.99 

* จดทะเบียนเลิกกิจการเมือวนัที  กันยายน  ปัจจุบันได้ชาํระบัญชีเสร็จสินแล้ว 
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(ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตงัแต่วนัทีบริษทัฯมีอาํนาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัทีบริษทัฯสินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนนั   

(ค) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีทีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 
(ง) สินทรัพยแ์ละหนีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซึงจดัตงัในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย

ใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อตัราแลกเปลียนถวัเฉลียรายเดือน ผลต่างซึงเกิดขึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้   

(จ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัทีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจากงบ
การเงินรวมนีแลว้  

(ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนทีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธี
ราคาทุน 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ 
มาตรฐานการบญัชีทีเริมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและทีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงันี 
ก. มาตรฐานการบัญชีทเีริมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 
มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 12  
 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล
เกียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัที 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีทีไม่มีความเกียวขอ้งอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัที 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ทีไม่ได้คิด  

ค่าเสือมราคาทีตีราคาใหม่ 
ฉบบัที 25 ภาษีเงินได ้- การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบติัทางบญัชีเกียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 
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มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางบญัชี
ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินนี ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปนี  
มาตรฐานการบัญชีฉบับท ี12 เรือง ภาษีเงินได้  
มาตรฐานฉบบันีกาํหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชวัคราวทีเกิดจากความแตกต่างระหวา่งมูลค่าสินทรัพย์
และหนีสินทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือ
หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปลียนแปลงนโยบาย
การบญัชีดงักล่าวในงวดปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนทีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ
เสมือนหนึงว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือหนีสินภาษีเงินไดร้อการ   
ตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้  
ข. มาตรฐานการบัญชีทจีะมีผลบังคับในอนาคต 
  วนัทีมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบับุคคลหรือกิจการที
เกียวขอ้งกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที  (ปรับปรุง ) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกราคม 2557 
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  วนัทีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 4 สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 

ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พือขายและการ
ดาํเนินงานทียกเลิก 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการบญัชี   
ฉบบัที 15 สัญญาเช่าดาํเนินงาน - สิงจูงใจทีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 27 การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทาํขึนตาม
รูปแบบกฎหมาย 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัที 1 การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดขึนจากการรือ

ถอน  การบูรณะ  และหนีสินทีมีลักษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา
เช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือถอน 
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบับที 29 เรือง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจทีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 17 การจ่ายสินทรัพยที์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชือว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน           
การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างตน้จะไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเมือนาํมาถือปฏิบติั  
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4.  ผลสะสมจากการเปลยีนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ  

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปลียนแปลงนโยบายการบญัชีทีสาํคญัตามทีกล่าวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เนืองจากบริษทัฯนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 12 เรือง ภาษีเงินได ้มาถือ
ปฏิบติั ผลสะสมของการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดง
การเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงทีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ มีดงันี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที  
 ธนัวาคม 

 

ณ วนัที  
 ธนัวาคม 

 

ณ วนัที  
 มกราคม 

 

ณ วนัที  
 ธนัวาคม 

 

ณ วนัที  
 ธนัวาคม 

 

ณ วนัที  
 มกราคม 

 
งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิมขึน 3,522 5,425 2,769 2,307 2,259 2,317 
หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิมขึน 2,466 2,397 2,397 2,372 2,372 2,372 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง 44 747 11 - - - 

กาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง 3,478 4,678 2,758 2,307 2,259 2,317 
ส่วนประกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 2,466 2,397 2,397 2,372 2,372 2,372 

 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

 2556 2555 2556 2555 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
กาํไรหรือขาดทุน:     
ภาษีเงินไดเ้พิมขึน (ลดลง) 1,903 (2,655) (48) 58 
กาํไรส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิมขึน (ลดลง) (703) 736 - - 
กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่เพิมขึน 

(ลดลง) (1,200) 1,919 (49) (58) 
กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐานเพิมขึน (ลดลง) (บาท) ไม่มีนยัสาํคญั

สาํหรับกาํไรต่อหุน้
ขนัพืนฐาน 

ไม่มีนยัสาํคญั
สาํหรับกาํไรต่อหุน้

ขนัพืนฐาน 

ไม่มีนยัสาํคญั
สาํหรับกาํไรต่อหุน้

ขนัพืนฐาน 

ไม่มีนยัสาํคญั
สาํหรับกาํไรต่อหุน้

ขนัพืนฐาน 
กาํไรต่อหุน้ปรับลดเพิมขึน (ลดลง) (บาท) ไม่มีนยัสาํคญั

สาํหรับกาํไรต่อหุน้
ปรับลด 

ไม่มีนยัสาํคญั
สาํหรับกาํไรต่อหุน้

ปรับลด 

ไม่มีนยัสาํคญั
สาํหรับกาํไรต่อหุน้

ปรับลด 

ไม่มีนยัสาํคญั
สาํหรับกาํไรต่อหุน้

ปรับลด 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื     
กาํไรจากการวดัมลูค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 69 - - - 
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. นโยบายการบัญชีทสํีาคัญ  

.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือบริษทัฯไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทนทีมีนัยสําคญัของความเป็น
เจ้าของสินค้าให้กับผูซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกับสินค้าโดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม สาํหรับสินคา้ทีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค้่าบริการรับรู้เมือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขนัความสาํเร็จของงาน  

 ดอกเบียรับ 

 ดอกเบียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

.  เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพ

คล่องสูง ซึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัทีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการ
เบิกใช ้

.  ลูกหนีการค้าและลูกหนีอนื 
 ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืนแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผือหนีสงสัยจะ

สูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนีไม่ได ้ซึงโดยทวัไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุนี  

.  สินค้าคงเหลอื 
 สินคา้สําเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด

จะตาํกวา่  

 วตัถุดิบ ภาชนะบรรจุและหีบห่อแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ
แลว้แต่ราคาใดจะตาํกวา่ และจะถือเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนสินคา้สาํเร็จรูปเมือมีการเบิกใช ้
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5.  เงินลงทุน 
(ก) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า

เผอืการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

(ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
เมือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์นัออกไป  

 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอขอ้หลงัสุด ณ สินวนัทาํการ
สุดทา้ยของปี  

 บริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

.  อสังหาริมทรัพย์เพอืการลงทุน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเริมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนซึงเป็นทีดินในราคาทุนซึง

รวมตน้ทุนการทาํรายการ หลงัจากนนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนดว้ย
ราคาทุนหกัค่าเผอืการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินทีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยใ์นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนออกจากบญัชี 

.7 ทดีิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา 
 ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสม และ

ค่าเผอืการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเริมแรกของทีดินในราคาทุน ณ วนัทีได้สินทรัพยม์า หลังจากนัน  
บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาทีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพย์
ดงักล่าวในราคาทีตีใหม่ ทงันีบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นครัง
คราวเพือมิใหร้าคาตามบญัชี ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกส่วนต่างซึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปนี  

- บริษทัฯบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยที์เพิมขึนจากการตีราคาใหม่ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
และรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของผูถื้อหุ้น อยา่งไร
ก็ตาม หากสินทรัพยน์นัเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯและบริษทัย่อยได้รับรู้ราคาทีลดลงใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนทีเพิมจากการตีราคาใหม่นีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจาํนวน
ทีเคยลดลงซึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้  
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ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงันี 

  อาคารและส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า -  และ  ปี 
  เครืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน -  -   ปี 
  เครืองตกแต่งและเครืองใชส้าํนกังาน -  -   ปี 
  ยานพาหนะ -  และ   ปี 

ค่าเสือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่า
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย  ์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการ
สินทรัพยน์นัออกจากบญัชี 

.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอด
อายกุารใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์นั และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมือมี
ขอ้บ่งชีว่าสินทรัพยน์นัเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและ
วธีิการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจาํหน่ายตามอายกุารใหป้ระโยชน์  ปี 

.  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลทีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคัญ กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัฯทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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.  สัญญาเช่าระยะยาว 
 สัญญาเช่าทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยที์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตาํกว่า 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีสินระยะยาว ส่วนดอกเบียจ่ายจะ
บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยที์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด
ค่าเสือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยที์เช่า 

 สัญญาเช่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินทีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 

.  เงินตราต่างประเทศ 
บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึงเป็นสกุลทีใช้ในการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่จะกิจการทีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินทีใช้
ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนนั 

รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินซึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน หรือหากเป็นรายการทีได้มีการทําสัญญาตกลงอัตรา
แลกเปลียนล่วงหนา้ไว ้ก็จะแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนทีตกลงล่วงหนา้นนั 
กาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

.  การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและ

อุปกรณ์หรือสินทรัพย์ทีไม่มีตวัตนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีข้อบ่งชีว่าสินทรัพย์ดงักล่าวอาจ     
ดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์
มูลค่าตาํกว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์นั ทงันีมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ในกรณี
ทีดิน ซึงใชว้ธีิการตีราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น ขาดทุน
จากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกินไปกวา่ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีเคยบนัทึกไว ้
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.1  ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเมือ

เกิดรายการ 
 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  
 โครงการสมทบเงิน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพ ซึงประกอบดว้ยเงินทีพนกังาน

จ่ายสะสมและเงินทีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลียงชีพไดแ้ยกออก
จากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินทีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีทีเกิด
รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงานซึงบริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธี

คิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว  ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชียวชาญอิสระได้ทาํการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สําหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน  

 หนีสินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประกอบดว้ย มูลค่าปัจจุบนัของภาระ
ผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ หกัดว้ย ตน้ทุนบริการในอดีตทียงัไม่ไดรั้บรู้ 

.1  ประมาณการหนีสิน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหนีสินไวใ้นบญัชีเมือภาระผกูพนัซึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์

ในอดีตไดเ้กิดขึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพือปลดเปลืองภาระผกูพนันนั และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนั
นนัไดอ้ยา่งน่าเชือถือ  

5.  ภาษีเงินได้  
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี

ของรัฐโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหนีสิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเกียวขอ้งนนั 
โดยใชอ้ตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัวคราวทีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษี รวมทงัผล
ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้ในจาํนวนเท่าทีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีทียงัไม่ไดใ้ชน้นั 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกสินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่า  
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทงัหมด
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที
เกิดขึนเกียวขอ้งกบัรายการทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทสํีาคัญ 
 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ

ประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีส่งผล
กระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที
เกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทีสําคญัมี
ดงันี 

 สัญญาเช่า  
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหาร
ไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือพิจารณาว่าบริษทัฯไดโ้อนหรือรับ
โอนความเสียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี 
 ในการประมาณค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ

ผลขาดทุนทีคาดวา่จะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของ
หนีทีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจทีเป็นอยูใ่นขณะนนั เป็นตน้ 

 



12 

 ทดีิน อาคารและอปุกรณ์และค่าเสือมราคา 
 ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงมูลค่าของทีดินดว้ยราคาทีตีใหม่ ซึงราคาทีตีใหม่นีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสําหรับสินทรัพยป์ระเภททีดินและวิธีพิจารณาจากรายได้
สําหรับสินทรัพยป์ระเภทอาคาร ซึงการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณ
การบางประการ 

  นอกจากนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนตาํกวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์นั 
ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจทีเกียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึง
เกียวเนืองกบัสินทรัพยน์นั 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
 หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึนตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนนั เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

. รายการธุรกจิกบักจิการทเีกยีวข้องกนั 
 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจทีสาํคญักับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน รายการ

ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านนั ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2556 2555 2556 2555  
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย  
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

   

ขายสินคา้ - - 102,600 129,948 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
รายไดอื้น - - 1,237 1,451 ราคาตามทีตกลงกนั 
ซือสินคา้ - - 80 442 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซือทรัพยสิ์น - - 87 7,214 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่าใชจ่้ายอืน - - 280 202 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
รายการธุรกจิกบับริษัททเีกยีวข้องกนั      
ค่าเช่าจ่าย 2,651 2,838 2,150 2,150 ราคาตามสัญญา (ซึงเทียบเคียง

กบัราคาตลาด) 
ค่าใชจ่้ายอืน 362 384 321 317 ราคาตามทีตกลงกนั 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที  ธันวาคม 6 และ 5 มีรายละเอียด
ดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอนื - กจิการทีเกียวข้องกนั (หมายเหตุ )     
บริษัทย่อย     
บริษทั ยเูนียน อินทราโก ้จาํกดั (มหาชน) - - 3,500 2,855 
บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั - - 41,816 40,299 
บริษทั ยเูคมเทค จาํกดั                         - - 7,584 7,584 

กรรมการ - 350 - 350 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - 350 52,900 51,088 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอนื - กจิการทีเกียวข้องกนั (หมายเหตุ 17) 
บริษัทย่อย     
บริษทั ยเูนียน อินทราโก ้จาํกดั (มหาชน) - - 51 129 
บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั - - 5,021 5,319 

บริษัททีเกียวข้องกัน     
บริษทั เฟิสทท์ราโก ้จาํกดั 458 261 439 198 
กรรมการ 457 375 - - 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 915 636 5,511 5,646 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายเกียวกบัเงินเดือน โบนัส    
และค่าเบียประชุมทีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารเป็นจาํนวนเงินประมาณ 18.4 ลา้นบาท ( : จาํนวน 
17.1 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 12.6 ลา้นบาท ( : จาํนวน 12.5 ลา้นบาท) 

. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2556  
เงินสด 360 270 250 200 
เงินฝากธนาคาร 328,526 227,949 130,463 57,984 
รวม 328,886 228,219 130,713 58,184 

 ณ วนัที  ธันวาคม 6 เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจํามีอัตราดอกเบียระหว่างร้อยละ        
0.1  - 1.88 ต่อปี ( 5: ร้อยละ 0.13 ถึง 0.88 ต่อปี) 
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. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอนื 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2556  
ลูกหนีการค้า - กจิการทเีกยีวข้องกนั     
อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 36,412 38,566 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน - - 8,904 4,588 
รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 45,316 43,154 

ลูกหนีการค้า - กจิการทไีม่เกยีวข้องกนั     
อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 706,949 707,369 560,135 554,728 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 268,604 223,145 195,116 171,421 
3 - 6 เดือน 2,003 442 - - 
6 - 12 เดือน 575 303 - - 
มากกวา่ 12 เดือน 786 504 242 484 

รวม 978,917 931,763 755,493 726,633 
บวก: ลูกหนีเช็คคืน 1,167 4,091 973 3,897 
รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 980,084 935,854 756,466 730,530 
รวมลูกหนีการคา้ 980,084 935,854 801,782 773,684 
หกั: ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (1,451) (4,475) (1,059) (4,281) 
รวมลูกหนีการคา้ - สุทธิ 978,633 931,379 800,723 769,403 

ลูกหนีอนื     
ลูกหนีอืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั - 350 7,584 7,934 
ลูกหนีอืนกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 1,966 649 - - 
รวมลูกหนีอืน 1,966 999 7,584 7,934 
รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 980,599 932,378 808,307 777,337 
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. สินค้าคงเหลอื 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2556  2556  2556  
สินคา้สาํเร็จรูป 405,997 399,770 (656) (11,924) 405,341 387,846 
วตัถุดิบ 4,76  2,400 - - 4,768 2,400 
สินคา้ระหวา่งทาง 47,963 144,374 - - 47,963 144,374 
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 287 1,390 - - 287 1,390 

รวม 459,015 547,934 (656) (11,924) 458,359 536,010 
 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2556  2556 2555 2556  
สินคา้สาํเร็จรูป 281,074 242,066 (197) (2,796) 280,877 239,270 
สินคา้ระหวา่งทาง 7,320 133,027 - - 7,320 133,027 
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ - 4,600 - - - 4,600 

รวม 288,394 379,693 (197) (2,796) 288,197 376,897 

1 . สินทรัพย์หมุนเวยีนอนื 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2556  
ลกูหนีกรมสรรพากร 11,319 14,956 1,438 5,446 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,358 1,588 988 1,138 
ภาษีซือทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,677 4,669 2,296 3,568 
อืนๆ 1,535 1,147 4 98 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอืน 17,889 22,360 4,726 10,250 
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. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผอืขาย 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  กาํไรทียงัไม่เกิดขึน 

จากการเปลียนแปลง 
 

ประเภท ราคาทุน มูลค่าเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชี 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
       
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 21,283 - 345 - 21,628 - 
รวม 21,283 - 345 - 21,628 - 

1 . เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของ

เงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชีตาม
วิธีราคาทุน - สุทธิ 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั ยเูนียน อินทราโก ้จาํกดั 

(มหาชน) 212,333 130,000 59.99 59.99 77,993 77,993 - - 77,993 77,993 
บริษทั ไลออ้น เอเซีย           

(ไทยแลนด)์ จาํกดั 15,000 15,000 100.00 100.00 15,000 15,000 - - 15,000 15,000 
บริษทั ยเูคมเทค จาํกดั  8,750 8,750 100.00 100.00 8,750 8,750 (5,974) - 2,776 8,750 
Multi Kross Operation Limited - 1,169 - 100.00 - 1,169 - - - 1,169 

รวม     101,743 102,912 (5,974) - 95,769 102,912 
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13.1  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - บริษทั ยเูนียน อินทราโก ้จาํกดั (มหาชน) 

 ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยเมือวนัที  เมษายน  และทีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น        
ของบริษทัยอ่ยเมือวนัที  ธนัวาคม  ไดมี้มติเห็นชอบให้บริษทัยอ่ยเพิม/ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม  
ลา้นบาท (หุ้นสามญั  ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ  บาท) เป็น .  ลา้นบาท (หุ้นสามญัจาํนวน .  ลา้น
หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ  บาท) เพือรองรับการจ่ายหุน้ปันผลในระหวา่งปี 

 ในระหว่างปีสินสุดวนัที  ธันวาคม  บริษทัฯไดรั้บเงินสดปันผลเป็นจาํนวนรวม .  ลา้นบาท และ
ไดรั้บหุ้นปันผลจาํนวนรวม .  ลา้นหุ้นจากบริษทั ยูเนียน อินทราโก ้จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัยอ่ย 
( : รับเงินสดปันผล .  ลา้นบาท) 

13.2 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - บริษทั ยเูคมเทค จาํกดั 

 เมือวนัที  สิงหาคม  ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครังที /  ไดมี้มติอนุมติัให้ดาํเนินการเลิก
บริษัทย่อยแห่งหนึง คือ บริษัท ยูเคมเทค จาํกัด ซึงฝ่ายบริหารอยู่ในระหว่างการดําเนินการเพือเลิก       
บริษทัยอ่ยตามขนัตอนทีกฎหมายกาํหนด 

13.3  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - บริษทั Multi Kross Operation Limited 

 บริษัท  Multi Kross Operation Limited ซึงเป็นบริษัทย่อยทีจัดตังขึนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการเมือวนัที  กนัยายน  โดยเมือวนัที 1  กนัยายน 

 บริษทัย่อยดงักล่าวไดช้าํระคืนทุนให้แก่บริษทัฯเป็นจาํนวน .  ลา้นเหรียญฮ่องกงดอลล่าร์ หรือ
เทียบเท่า .  ลา้นบาท ปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าวชาํระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

14. อสังหาริมทรัพย์เพอืการลงทุน / ทดีินรอการพฒันา 
 บริษทัฯได้ซือทีดินจากบริษทัทีเกียวข้องกันเพือใช้เป็นศูนย์การวิจัยในอนาคต ซึงทีดินรอการพฒันา

ดังกล่าวประเมินราคาโดยใช้ราคาตลาดตามรายงานของผูป้ระเมินอิสระซึงได้รับความเห็นชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยล์งวนัที  มกราคม  ซึงมีราคาประเมิน
จาํนวน .  ลา้นบาท 

 ในระหวา่งไตรมาสทีสามของปี  ผูบ้ริหารของบริษทัฯไดเ้ปลียนวตัถุประสงคก์ารใชที้ดินดงักล่าวโดย
มีแผนในการพัฒนาทีดินเพือจัดสรรและขายต่อไป  บริษัทฯจึงแสดงรายการทีดินดังกล่าวเป็น
อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 


