3
บริษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2554

2553

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

สิ นทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น-สุทธิ
สิ นค้าคงเหลือ-สุทธิ
ลูกหนี้ กรมสรรพากร
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
ที่ดินรอการพัฒนา
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

144,824,392.15
53,103,708.89
5.1 และ 6 821,133,803.93 680,826,041.67
7
456,813,475.43 380,904,813.12
16,784,935.94
11,370,469.97
2,047,592.14
577,753.54
1,441,604,199.59 1,126,782,787.19
8
9
10

52,461,731.27
709,931,523.63
193,248,111.42
2,998,976.66
746,486.66
959,386,829.64

34,305,863.65
607,458,774.71
236,590,978.57
1,075,368.35
285,563.22
879,716,548.50

95,411,800.00
94,284,425.00
185,664,692.56 194,397,392.29
85,866,882.71
87,231,216.99
13,959,000.00
13,959,000.00
13,959,000.00
13,959,000.00
3,648,516.01
3,516,326.97
2,893,396.66
2,836,337.49
203,272,208.57 211,872,719.26 198,131,079.37 198,310,979.48
1,644,876,408.16 1,338,655,506.45 1,157,517,909.01 1,078,027,527.98

4
บริษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2554

2553

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
11
570,673,428.43
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
5.1 และ 12 427,573,870.82
ส่วนของหนี้ สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
13
2,552,645.90
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
11,040,222.49
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
1,084,470.96
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
1,012,924,638.60
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ
13
1,318,450.13
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
2.4 และ 14
4,256,651.07
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
5,575,101.20
รวมหนี้ สิน
1,018,499,739.80

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

410,747,390.05
497,174,788.43
3,649,920.22
13,373,716.49
441,470.43
925,387,285.62

313,309,068.03
373,476,628.51
1,378,359.55
8,156,092.62
262,743.51
696,582,892.22

276,756,054.46
440,260,794.13
2,528,212.34
9,011,165.89
343,498.89
728,899,725.71

5,455,416.37
5,455,416.37
930,842,701.99

4,132,937.00
4,132,937.00
700,715,829.22

2,962,691.89
2,962,691.89
731,862,417.60

5
บริษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 825,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 660,000,500 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
หุ ้นสามัญ 660,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่ นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

2554

2553

15

15
16

206,250,000.00

206,250,000.00

206,250,000.00

206,250,000.00

165,000,125.00
46,680,125.00
3,317,500.00

165,000,000.00
46,680,000.00
250.00

165,000,125.00
46,680,125.00
3,317,500.00

165,000,000.00
46,680,000.00
250.00

20,625,000.00
19,774,900.50
20,625,000.00
19,774,900.50
281,123,477.78 160,624,494.60 209,321,217.65 102,851,847.74
14,213,267.22
15,733,159.36
11,858,112.14
11,858,112.14
530,959,495.00 407,812,804.46 456,802,079.79 346,165,110.38
95,417,173.36
626,376,668.36 407,812,804.46 456,802,079.79 346,165,110.38
1,644,876,408.16 1,338,655,506.45 1,157,517,909.01 1,078,027,527.98
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

-

0.00

6
บริษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
7

รายได้เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์

8

(2,821,408,167.12) (2,269,192,358.45) (2,320,284,531.96) (1,950,178,755.46)
438,215,988.17 284,849,352.24 317,443,179.47 223,166,191.09
4,133,399.94

2,572,590.51

10,839,938.28

385,690.92

674,214.09

4,655,575.27
(78,375,905.08)

3,230,112.39
(64,148,689.57)

2,993,656.05
(49,193,909.46)

1,914,803.37
(41,855,179.91)

(130,438,807.11)

(104,612,506.58)

(94,137,853.85)

(84,404,340.16)

18

(17,466,481.46)

(17,468,326.00)

(12,329,000.00)

(13,232,000.00)

21

(17,659,421.29)
201,503,539.01
(44,793,279.17)

(9,488,875.94)
107,493,126.21
(25,256,876.04)

(12,469,167.44)
169,565,644.98
(32,330,015.57)

(7,139,482.14)
83,257,606.28
(17,759,596.23)

156,710,259.84

82,236,250.17

137,235,629.41

65,498,010.05

77,204.86
-

13,022.59
924,762.89

77,204.86
156,787,464.70

937,785.48
83,174,035.65

137,235,629.41

800,000.00
66,298,010.05

151,339,255.68
5,371,004.16
156,710,259.84

82,236,250.17
82,236,250.17

137,235,629.41
137,235,629.41

65,498,010.05
65,498,010.05

151,416,460.54
5,371,004.16
156,787,464.70

83,174,035.65
83,174,035.65

137,235,629.41
137,235,629.41

66,298,010.05
66,298,010.05

0.229
0.194

0.125
0.113

0.208
0.176

0.099
0.090

-

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกาไรจากการตีมูลค่าสิ นทรัพย์ใหม่
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไร
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2553

15,832,579.00
1,040,470.29

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย

กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุ ้นปรับลด

2554

4,292,121.39

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2553

3,259,624,155.29 2,554,041,710.69 2,637,727,711.43 2,173,344,946.55

ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

2554

-

800,000.00

22

บริษัท ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม
(หน่ วย : บาท)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่
กาไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553

ทุน

ส่ วนเกิน

เงินรั บล่วงหน้ า

จัดสรรแล้ว

ที่ออกและ

มูลค่า

ค่ าหุ้นสามัญ

ทุนสารอง

ชาระแล้ ว

หุ้นสามัญ

ตามกฎหมาย

165,000,000.00

46,680,000.00

-

16,500,000.00

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้นสามัญ

15

-

-

250.00

-

เงินปั นผลจ่าย

16

-

-

-

-

จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย

16

-

-

-

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี 2553

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ตามที่รายงานในงวดก่อน
ผลกระทบจากการปรับปรุ งภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

165,000,000.00
2.4

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ปรับปรุ งใหม่
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้นสามัญ

165,000,000.00

15

เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
การเพิม่ ขึ้นของส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย

46,680,000.00
46,680,000.00

-

3,274,900.50
-

250.00 19,774,900.50
-

-

250.00 19,774,900.50
3,317,250.00

รวม

ส่ วนเกินทุน

การ

ยังไม่ ได้

จากการตีราคา

แปลงค่ า

ภายใต้

สัดส่ วนการถือหุ้น

ส่ วนของ

ผู้ถอื หุ้น

ควบคุมของ

ส่ วนของ

จัดสรร

สิ นทรั พย์

งบการเงิน

การควบคุมเดียวกัน

ในบริ ษัทย่อย

ผู้ถอื หุ้น

ของบริ ษัทฯ

บริ ษัทย่ อย

ผู้ถอื หุ้น

14,795,373.88

104,762,795.03 11,058,112.14

6,948.40

3,730,313.34

-

347,738,168.91

-

-

250.00

-

250.00
(23,099,650.10)

-

(23,099,650.10)

-

-

-

-

-

-

(23,099,650.10)

-

(3,274,900.50)

-

-

-

-

-

-

-

-

937,785.48

83,174,035.65

-

15,733,159.36

407,812,804.46

-

-

82,236,250.17

-

924,762.89

13,022.59

160,624,494.60 11,982,875.03

19,970.99

(3,590,517.00)

-

157,033,977.60 11,982,875.03

19,970.99

3,730,313.34
3,730,313.34

-

15,733,159.36
-

(3,590,517.00)

-

404,222,287.46
3,317,250.00

-

-

-

-

-

-

3,317,250.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย

16

-

-

-

165,000,125.00

46,680,125.00

850,099.50

3,317,500.00 20,625,000.00

(26,399,656.00)

-

-

(850,099.50)

-

-

151,339,255.68
281,123,477.78 11,982,875.03

77,204.86
97,175.85

(614,044.39)

(983,052.61)

-

-

-

-

3,116,268.95

(983,052.61)

(1,597,097.00)
77,204.86
14,213,267.22

83,174,035.65
407,812,804.46

-

-

-

-

(3,590,517.00)

125.00

-

347,738,168.91

404,222,287.46

-

16

(1,597,097.00)
(26,399,656.00)
151,416,460.54
530,959,495.00

88,449,072.20

250.00
88,449,072.20

1,597,097.00
(26,399,656.00)
5,371,004.16 156,787,464.70
95,417,173.36 626,376,668.36

7

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

รวม
ส่ วนของ

ส่ วนที่เป็ นของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ไม่ มีอานาจ

125.00

เงินปั นผลจ่าย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี 2554
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

องค์ประกอบอืน่ ของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รายการอืน่ ของการเปลีย่ นแปลงที่เกิดจากผู้ถอื หุ้น
ส่ วนเกินจากการ
ส่ วนต่า
รวม
ปรั บโครงสร้ าง
จากการ
องค์ประกอบ
ภายในกิจการ
เปลีย่ นแปลง
อืน่ ของ

บริษทั ยูเนีย่ น ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่ วย : บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553

ทุน

ส่ วนเกิน

เงินรับล่ วงหน้ า

ทีอ่ อกและ
ชาระแล้ ว

มูลค่ า
หุ้นสามัญ

ค่ าหุ้นสามัญ

165,000,000.00

46,680,000.00

-

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสารอง
ตามกฎหมาย
16,500,000.00

เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ สามัญ

15

-

-

250.00

-

เงินปันผลจ่าย

16

-

-

-

-

จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย

16

-

-

-

-

-

-

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี 2553
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ตามที่รายงานในงวดก่อน
ผลกระทบจากการปรับปรุ งภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

165,000,000.00
2.4

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ปรับปรุ งใหม่
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ สามัญ

165,000,000.00

15

เพิม่ ทุนหุน้ สามัญ

46,680,000.00
46,680,000.00

-

-

125.00

125.00

250.00
250.00
3,317,250.00

19,774,900.50

302,966,500.43

-

250.00

(23,099,650.10)

-

(23,099,650.10)

(3,274,900.50)

-

-

65,498,010.05

800,000.00

66,298,010.05

102,851,847.74

11,858,112.14

346,165,110.38

(3,516,504.00)
99,335,343.74

11,858,112.14

(3,516,504.00)
342,648,606.38
3,317,250.00

-

-

-

-

250.00

-

(26,399,656.00)

-

(26,399,656.00)

850,099.50

(850,099.50)

-

20,625,000.00

137,235,629.41
209,321,217.65

-

-

จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย

16

-

-

3,317,500.00

11,858,112.14

137,235,629.41
456,802,079.79
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

11,058,112.14

-

-

46,680,125.00

19,774,900.50

63,728,388.29

ส่ วนของ
ผู้ถอื หุ้น

-

16

165,000,125.00

-

ยังไม่ ได้
จัดสรร

รวม

-

เงินปันผลจ่าย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี 2554
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

3,274,900.50

องค์ ประกอบอืน่ ของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ส่ วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสินทรัพย์
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บริษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม
2554
2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับรายการที่กระทบกาไรสาหรับปี เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนิ นงาน
หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสูญ
รายการขาดทุนจากมูลค่าราคาทุนของสิ นค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิ ที่จะได้รับ
รายการขาดทุนจากสิ นค้าเสี ยหาย
ค่าเสื่ อมราคา
กาไรจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รายได้เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของที่ดิน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนตัดจาหน่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้ สินจากการดาเนิ นงาน
สินทรัพย์ดาเนิ นงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สินค้าคงเหลือ
ลูกหนี้ กรมสรรพากร
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนิ นงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

201,503,539.01

107,493,126.21

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
169,565,644.98

83,257,606.28

1,217,147.61
3,259,816.05
1,136,380.31
3,209,740.05
770,138.22
1,072,651.23
805,926.83
965,735.50
82,620.95
22,411,621.67 21,446,913.84 12,851,489.35 13,012,085.52
(2,572,590.51) (4,292,121.39) (1,040,470.29) (4,133,399.94)
8,207,496.05 (3,966,798.82) (1,177,835.39)
(542,654.30)
(15,832,579.00)
1,450.00
77,940.43
19,786.16
66,740.83
11,949.99
666,134.07
616,433.00
17,659,421.29
9,488,875.94 12,469,167.44
7,139,482.14
249,940,847.84 134,606,320.17 179,460,898.06 102,920,545.24
(141,524,909.87) (104,276,010.12) (103,609,129.23) (54,140,388.33)
(76,678,800.53) (178,217,089.72) 42,536,940.32 (82,391,847.27)
(5,414,465.97) (5,392,962.92) (1,923,608.31)
14,889.66
(1,469,838.60)
622,501.85
(460,923.44)
940,189.69
(83,854.47)
(685,986.94)
22,375.00
(694,330.00)
(70,753,787.56) 73,955,587.94 (69,035,020.45) 34,942,417.87
643,000.53
(110,320.85)
(80,755.38)
100,389.36
(410.00)
(45,341,808.63) (79,498,370.59) 46,910,776.57
1,691,866.22
(17,142,681.97) (9,396,275.61) (12,230,441.98) (6,768,829.15)
(47,126,773.17) (18,478,362.70) (33,185,088.84) (12,099,316.47)
(109,611,263.77) (107,373,008.90) 1,495,245.75 (17,176,279.40)
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บริษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม
2554
2553

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เพิ่มขึ้นในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดจ่ายลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้ อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

(1,249,925.00)
(1,127,375.00)
15,832,579.00
(17,562,603.47) (24,789,550.54) (12,283,897.94) (14,205,289.56)
6,933,272.04
4,486,993.82
5,064,113.16
4,181,994.87
(126,275.00)
(892,279.80)
(146,175.00)
(959,000.00)
(10,755,606.43) (21,194,836.52) 7,339,244.22 (12,232,219.69)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้นในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จ่ายชาระเจ้าหนี้ คา่ สินทรัพย์
จ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
เงินสดรับจากส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ ้นสามัญ
เงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้นในผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

151,877,672.96 138,521,389.64 37,889,979.59 60,159,189.48
(218,109.05) (1,373,901.26)
(150,683.20)
(5,234,240.56) (4,501,059.08) (4,112,544.68) (3,798,430.95)
88,449,072.20
(26,399,656.00) (23,099,650.10) (26,399,656.00) (23,099,650.10)
3,317,500.00
250.00
3,317,500.00
250.00
212,010,348.60 110,702,821.41
9,321,377.65 33,110,675.23
77,204.86
13,022.59
-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี

91,720,683.26
53,103,708.89
144,824,392.15

(17,852,001.42)
70,955,710.31
53,103,708.89

18,155,867.62
34,305,863.65
52,461,731.27

3,702,176.14
30,603,687.51
34,305,863.65

1,234,760.53
477,000.00
3,590,517.00
1,597,097.00
850,099.50

6,429,000.00
47,700.00
924,762.89
3,274,900.50

1,234,760.53
3,226,900.00
3,516,504.00
850,099.50

2,799,000.00
946,750.00
800,000.00
3,274,900.50

451,739.75
38,234,556.39
106,138,096.01
144,824,392.15

483,272.27
787,086.26
51,833,350.36
53,103,708.89

200,000.00
3,430,383.82
48,831,347.45
52,461,731.27

150,000.00
418,167.59
33,737,696.06
34,305,863.65

ข้อมูลเปิ ดเผยเพิ่มเติม
1. รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสด มีดงั นี้
- ตัดจาหน่ายลูกหนี้ ที่ต้งั สารองค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ
- ซื้ อสินทรัพย์ถาวรโดยการทาสัญญาเช่าระยะยาว
- ซื้ อสินทรัพย์โดยยังไม่ได้จ่ายชาระ
- ปรับปรุ งกาไรสะสมต้นปี กับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
- รับรู้ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย
- ผลกาไรจากการตีราคาสิ นทรัพย์ใหม่
- จัดสรรทุนสารองตามกฎหมายจากกาไรสะสม
2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
- เงินสด
- เงินฝากกระแสรายวัน
- เงินฝากออมทรัพย์
รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

11
บริษัท ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553
__________________________

1. ข้อความทัว่ ไป
บริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลประเภท
บริ ษทั จากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ตามทะเบียนเลขที่ 0105524011161 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
2524 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2548 ทะเบียนบมจ. เลขที่
0107548000391 สานักงานใหญ่ต้ งั อยู่เลขที่ 728 อาคารยูเนี่ ยนเฮ้าส์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหรุ
เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ ประเทศไทย บริ ษทั ฯ ดาเนินธุ รกิจนาเข้าส่ งออกและจาหน่ายเคมีภณั ฑ์
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
2.1 งบการเงิ นนี้ นาเสนอเพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ข องการรายงานเพื่ อ ใช้ใ นประเทศไทย และจัด ท าเป็ น
ภาษาไทย งบการเงิ นฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทาขึ้ นเพื่ อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงิ นที่ ไ ม่
คุน้ เคยกับภาษาไทย
2.2 งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการได้จดั ทาขึ้ นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปภายใต้
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งจัดตั้ง
ตามพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว และตามข้อกาหนดของ
ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่า ด้วยการจัดท าและนาเสนอ
รายงานทางการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงิ นเป็ นไปตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า
ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะเปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบาย
การบัญชี
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2.3 ในระหว่างปี 2554 กลุ่ มบริ ษ ัทได้ปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ งและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดงั นี้
อ้างอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31

เรื่ อง
การนาเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
ส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
กาไรต่อหุ ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนิ นงานที่ยกเลิก
การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
สัญญาการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั มีผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ได้เปิ ดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2.4
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นอกเหนื อจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ออกและปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้น ระหว่างปี
2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ
ซึ่ งมี ผลบังคับสาหรั บงบการเงิ นที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป และไม่ไ ด้
มีการนามาใช้สาหรับการจัดทางบการเงินนี้ ดังนี้
อ้างอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25

เรื่ อง
ภาษีเงินได้
การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้

ขณะนี้ ผบู ้ ริ หารกาลังพิจารณาถึ งผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการบัญชี และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในปี ที่เริ่ มนามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
2.4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ผลประโยชน์พนักงาน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริ ษทั ถื อปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงานเป็ นครั้งแรก กลุ่มบริ ษทั เลื อกที่จะบันทึกสารองผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงานทั้งหมดเป็ นรายการปรับปรุ งลดกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ลงตามงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 3.59 ล้านบาท และ 3.52 ล้านบาท ตามลาดับ ตามวิธีปฏิบตั ิในช่วง
เปลี่ยนแปลงของการนามาตรฐานการบัญชี มาใช้ครั้งแรก ซึ่ งการเริ่ มใช้มาตรฐานดังกล่าวมีผลกระทบ
ต่อกาไรสาหรับปี 2554 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการลดลงจานวน 0.66 ล้านบาท
และ 0.62 ล้านบาท ตามลาดับ และกาไรต่อหุ น้ ลดลง 0.001 บาทต่อหุ น้ เท่ากันทั้งสองงบการเงิน
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2.5 รายการบางรายการในงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการนาเสนอในงบการเงิ นปี ปั จจุบนั การจัดประเภทรายการเหล่า นี้ เนื่ องจาก
กลุ่มบริ ษทั เริ่ มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่และเป็ นไปตามประกาศ
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า เรื่ องกาหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 นอกจากนี้ ได้มีการ
จัดประเภทรายการอื่นเพื่อประโยชน์ในการเปรี ยบเทียบซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกาไรเบ็ดเสร็ จรวม
สาหรับปี หรื อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นตามที่รายงานไปแล้ว โดยมีรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
ก่อนการ
จัดประเภทใหม่
ลูกหนี้การค้า-สุ ทธิ
675,565,323.90
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
3,164,440.36
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
2,674,030.95
เจ้าหนี้การค้า
480,416,034.03
เจ้าหนี้อื่น
11,744,115.54
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
5,456,359.29
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้นสามัญ
-

งบการเงินรวม
จัดประเภทใหม่
หลังการ
เพิ่ม(ลด)
จัดประเภทใหม่
(675,565,323.90)
680,826,041.67 680,826,041.67
(3,164,440.36)
(2,096,277.41)
577,753.54
(480,416,034.03)
(11,744,115.54)
497,174,788.43 497,174,788.43
(5,014,888.86)
441,470.43
250.00
250.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนการ
จัดประเภทใหม่
หลังการ
จัดประเภทใหม่
เพิ่ม(ลด)
จัดประเภทใหม่
604,463,099.58 (604,463,099.58)
607,458,774.71 607,458,774.71
2,586,304.90 (2,586,304.90)
694,933.45
(409,370.23)
285,563.22
427,506,090.68 (427,506,090.68)
11,296,511.35 (11,296,511.35)
440,260,794.13 440,260,794.13
1,801,940.99 (1,458,442.10)
343,498.89
250.00
250.00

2.6 ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามหลัก การบัญชี ที่รับ รองทัว่ ไป ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุล ยพินิ จ
การประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ ง มีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและ
การรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐาน
มาจากประสบการณ์ แ ละปั จ จัย ต่า งๆ ที ่ผู บ้ ริ ห ารมีค วามเชื ่ อ มัน่ อย่า งสมเหตุส มผลภายใต้
สภาวการณ์ แวดล้อมนั้น ดังนั้นผลที่เกิ ดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอ
การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน และ
ในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่า เผื่อหนี้ ส งสัย จะสู ญของลูก หนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุล ยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนที่ค าดว่า จะเกิ ดขึ้ นจากลูกหนี้ แต่ล ะราย โดยคานึ งถึงประสบการณ์
การเก็บเงิ นในอดี ต อายุของหนี้ ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิ จที่เป็ นอยู่ในขณะนั้น เป็ นต้น
ค่าเผื่อมูลค่าราคาทุนของสิ นค้าสู งกว่ามูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
มูลค่า สุ ทธิ ที่จะได้รับ เป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนิ นธุ รกิ จปกติหักด้วย
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการขาย
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน
ของอาคารและอุ ป กรณ์ แ ละต้อ งทบทวนอายุก ารให้ป ระโยชน์แ ละมูล ค่า คงเหลื อ ใหม่ห ากมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่ วงเวลาและบันทึ กขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นต่ ากว่ามูลค่าตาม
บัญชี ของสิ นทรั พย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่ เกี่ ยวข้องกับการคาดการณ์
รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ หลัง ออกจากงานของพนัก งานประมาณขึ้ นตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติ ฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่ น อัตราคิ ดลด
อัต ราการขึ้ นเงิ น เดื อนในอนาคต อัต รามรณะ และอัตราการเปลี่ย นแปลงในจานวนพนัก งาน
เป็ นต้น
การประมาณการในเรื ่ อ งอื ่น ๆ ได้ถ ูก เปิ ดเผยในแต่ล ะส่ ว นที ่เ กี ่ย วข้อ งของหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินนี้
3. หลักเกณฑ์การจัดทางบการเงินรวม
3.1 งบการเงินรวมนี้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
โดยมีสินทรัพย์และรายได้ของบริ ษทั ย่อยซึ่ งรวมอยูใ่ นงบการเงินรวมคิดเป็ นร้อยละดังนี้
ชื่อบริ ษทั

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

บริ ษทั ยูเนี่ยน อินทราโก้ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไลอ้อน เอเซี ย (ไทยแลนด์) จากัด

ไทย
ไทย

บริ ษทั ยูเคม เอทานอล แอนด์ เอสเตอร์ จากัด
Multi Kross Operation Limited

ไทย
จีน*

* เขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ร้อยละของสิ นทรัพย์
ร้อยละของรายได้
อัตราร้อยละ
ที่รวมอยูใ่ น
ที่รวมอยูใ่ นรายได้รวม
ลักษณะธุรกิจ
ของการถือหุ ้น
สิ นทรัพย์รวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม
2554 2553
2554
2553
2554
2553
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
นาเข้าส่ งออกและจาหน่ายเคมีภณั ฑ์ 59.99 99.99
31.72
24.07
15.31
11.78
จาหน่ายเคมีภณั ฑ์ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
และอุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์
99.99 99.99
7.21
4.85
7.44
6.65
ผลิตและจาหน่ายเอทานอล
99.99 99.99
0.14
0.09
นาเข้าส่ งออกและจาหน่ายเคมีภณั ฑ์ 99.99 99.99
0.07
0.02
-
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งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริ ษทั ยูเนี่ ยน อินทราโก้ จากัด (มหาชน)
(บริ ษทั ย่อยในประเทศ) และงบการเงิ นสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ของ
Multi Kross Operation Limited (บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ) ซึ่ งรวมในงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ
ได้ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่น
งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ ซึ่ งถื อเป็ นหน่ วยงานต่างประเทศบันทึกบัญชี ดว้ ย
สกุลเงินดอลล่าร์ ฮ่องกง ในการจัดทางบการเงินรวม บริ ษทั ฯ ได้แปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ดังนี้
- สิ นทรัพย์และหนี้สิน แปลงค่าด้วยอัตราปิ ด ณ วันสิ้ นงวด
- รายได้และค่าใช้จ่าย แปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย
- ทุนเรื อนหุ น้ แปลงค่าด้วยอัตรา ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินดังกล่าว แสดงไว้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
3.2 บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั ฯ การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริ ษทั ฯ มีอานาจ
ควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกาหนดนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของบริ ษทั นั้น
เพื่อให้ไ ด้ม าซึ่ ง ประโยชน์จากกิ จกรรมของบริ ษ ทั ย่อย งบการเงิ นของบริ ษ ทั ย่อยได้รวมอยู่ใ น
งบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
3.3 รอบระยะเวลาบัญชี ข องบริ ษ ัท ย่อ ย สิ้ น สุ ด วัน เดี ย วกัน กับ บริ ษ ัท ยูเ นี่ ย นปิ โตรเคมี ค อล จ ากัด
(มหาชน)
3.4 งบการเงิ นรวมจัดทาขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชี เดี ยวกันสาหรับรายการบัญชี ที่เหมือนกันหรื อ
เหตุการณ์การบัญชีที่คล้ายคลึงกัน
3.5 งบการเงิ นรวมได้รวมรายการบัญชี ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย หลังจากตัดรายการระหว่างกัน
ซึ่ งยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญและเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ และส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกในขั้นตอนการจัดทา
งบการเงินรวมแล้ว
4. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ประกอบด้วย เงิ นสด เงิ นฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ และ
กระแสรายวันที่ไม่ติดภาระผูกพัน
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4.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับชาระ โดยค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประมาณขึ้น
จากการคานวณอัตราร้อยละตามอายุหนี้ที่คงค้างของยอดลูกหนี้ ณ วันสิ้ นปี และพิจารณาจากลูกหนี้
แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชาระ
4.3 สิ นค้าคงเหลือ บันทึกด้วยราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อนสุ ทธิ ดว้ ยค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมสภาพและ
เคลื่อนไหวช้า (ถ้ามี) ซึ่ งค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมสภาพพิจารณาจากสิ นค้าเสื่ อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า
ที่เกิดขึ้นจริ งหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
4.4 เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย ในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการบันทึกบัญชี ตามวิธีราคาทุนสุ ทธิ ดว้ ยค่าเผื่อ
การด้อยค่า สะสม (ถ้ามี) และจะบันทึกรับ รู ้ การเปลี่ ยนแปลงมูลค่าเงิ นลงทุนในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ เมื่อจาหน่ายเงินลงทุนหรื อเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า
4.5 ที่ดิน ณ วันเริ่ มรายการบันทึกบัญชี ตามราคาทุนและเลือกที่จะตีราคาใหม่โดยแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
จากผูป้ ระเมินราคาอิสระและสุ ทธิ ดว้ ยค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ เมื่อเกิดข้อบ่งชี้ การด้อยค่า
ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั มีนโยบายที่จะให้ผูป้ ระเมินราคาอิสระประเมินราคาทรัพ ย์สินดังกล่าวในทุก 5 ปี
และในระหว่างนี้ หากมีปัจจัยอื่นใดที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินกลุ่มบริ ษทั
จะให้มีการประเมินราคาใหม่ในปี นั้น ๆ ส่ วนที่เพิ่มขึ้นของราคาที่ประเมินใหม่จะถื อเป็ นผลต่างจาก
การตีราคาสิ นทรัพย์เพิ่มในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น สาหรับส่ วนที่ลดลงของราคาที่ประเมินใหม่จากราคาทุน
จะถือเป็ นรายการขาดทุนจากการตีราคาทรัพย์สินลดลงในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.6 อาคารและอุปกรณ์ ณ วันเริ่ มรายการบันทึกบัญชี ตามราคาทุ นและแสดงรายการสุ ทธิ ด้วยค่าเสื่ อม
ราคาสะสมและค่า เผื่อการด้อ ยค่า สะสม (ถ้า มี ) โดยค่า เสื่ อ มราคาคานวณโดยวิธี เ ส้น ตรงตาม
อายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้
- อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
10 และ 20 ปี
- เครื่ องจักร
5-10 ปี
- เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
3-5 ปี
- อุปกรณ์ไฟฟ้ าและเครื่ องมือเครื่ องใช้
5 ปี
- ยานพาหนะ
5 และ 10 ปี
- ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับงานระหว่างก่อสร้าง และสิ นทรัพย์ระหว่างทาง
การตัดรายการอาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจาหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้
รั บประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อการจาหน่ ายสิ นทรั พย์ รายการผลก าไรหรื อ
ขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนเมื่อตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั
ออกจากบัญชี
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4.7 ที่ดินรอการพัฒนา บันทึกมูลค่าเริ่ มแรกด้วยราคาทุนสุ ทธิ ดว้ ยค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
4.8 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม
และค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น้ นั โดยคิดค่าตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ที่มีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์น้ นั
และจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ายและวิธีการตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้
ประโยชน์ทราบได้แน่นอนทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จตามอายุการให้ประโยชน์ คือ 5 ปี
4.9 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ โดยทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริ ษทั จะทาการประเมินว่ามี
ข้อบ่งชี้ ซึ่ งแสดงว่าสิ นทรัพย์ดอ้ ยค่าลงหรื อไม่ หากมีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะทาการ
ประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ และหากพบว่าราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั
มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั จะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์หมายถึงราคาขายสุ ทธิ หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั
แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า)
4.10 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงมูลค่าราคาทุน
4.11 หนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงมูลค่าราคาทุน โดยบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเกิ ดหนี้ สินเป็ นค่าใช้จ่าย
สาหรับปี
4.12 สัญญาเช่ าระยะยาว บันทึกเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบแสดงฐานะการเงิ นด้วยจานวนเท่ากับ
ราคายุติธรรมของทรัพย์สินที่เช่า ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่า
ที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า ซึ่ งอัตราคิดลดที่ใช้คานวณมูลค่าปั จจุบนั ของ
จานวนเงิ นขั้นต่ าที่ ตอ้ งจ่ ายตามสัญญาเช่ า ใช้อตั ราดอกเบี้ ย ที่ ระบุ ใ นสัญญาเช่ า ต้นทุ นแรกเริ่ ม ที่
เกี่ ยวข้องโดยตรงได้รวมอยู่ในราคาทุ นของสิ นทรั พย์ ค่าเช่ าที่ จ่ายชาระจะปั นส่ วนเป็ นส่ วนของ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่ วนที่ไปลดเงินต้น ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะปั นส่ วนไปสู่ งวดต่างๆ ตลอดอายุ
สัญญาเช่า เพื่อให้ดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ ที่คงเหลืออยูใ่ นแต่ละงวดมีอตั ราคงที่ นโยบายการตัด
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ที่เช่าสอดคล้องกับนโยบายที่ใช้กบั สิ นทรัพย์ที่เสื่ อมค่าได้ที่กลุ่มบริ ษทั
เป็ นเจ้าของ
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4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ เงิ นเดื อน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่าย
เมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่ ม บริ ษ ทั และพนัก งานได้ร่ว มกันจัด ตั้ง กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ ซึ่ ง ประกอบด้ว ยเงิ น ที่
พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริ ษทั สมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยง
ชี พได้แยกออกจากสิ นทรั พย์ของกลุ่ มบริ ษทั เงิ นที่ กลุ่ มบริ ษทั จ่ายสมทบกองทุ นสารองเลี้ ยงชี พ
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ่ งถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั คานวณภาระหนี้ สินโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้ทาการประเมิน
หนี้ สินดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้พิจารณาว่าการบริ การในแต่ละ
งวดก่อให้เกิดสิ ทธิ ในการได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น และวัดมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกันเพื่อรวม
เป็ นภาระผูก พันงวดสุ ดท้า ย ต้นทุ นบริ ก ารในอดี ตรั บรู ้ ตามวิธี เส้ นตรงตลอดช่ วงอายุง านเฉลี่ ย
จนกว่าผลประโยชน์ที่ปรับเปลี่ยนนั้นจะตกเป็ นสิ ทธิ ขาดของพนักงาน กิจการต้องรับรู ้กาไรขาดทุน
จากการลดขนาดโครงการลงและการชาระผลประโยชน์ของโครงการเมื่อมีการลดขนาดโครงการลง
และการชาระผลประโยชน์เกิดขึ้น
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and
losses) สาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในส่ วนของกาไร
หรื อขาดทุน ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์พนักงานวัดค่าโดยวิธีคิดส่ วนลดมูลค่าปั จจุบนั ของ
ประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตโดยใช้อตั ราส่ วนลดซึ่ งใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาล
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ในการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็ นครั้งแรก
กลุ่มบริ ษทั เลือกรับรู ้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้ สินที่รับรู ้ ณ วันเดียวกันตามนโยบาย
การบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกาไรสะสม ณ วันต้นงวดของปี ปั จจุบนั
4.14 กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้ สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพัน
ในปัจจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพัน
ดังกล่ าวคาดว่าจะส่ งผลให้สูญเสี ยทรัพยากรที่ มีประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพัน
และจานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่ อถือ หากคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่าย
ชาระไปตามประมาณการหนี้ สินทั้งหมดหรื อบางส่ วนอย่างแน่ นอน กลุ่ ม บริ ษ ทั จะรั บ รู ้ รายจ่า ย
ที่ได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากแต่ตอ้ งไม่เกินจานวนประมาณการหนี้ สินที่เกี่ยวข้อง และแสดง
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้ สินในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยแสดงสุ ทธิ จากจานวน
รายจ่ายที่จะได้รับคืนที่รับรู้ไว้
4.15 ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ เสนอขายหุ ้นสู งกว่ามูลค่าหุ ้นที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ฯ ต้องนาค่าหุ ้นส่ วนเกินนี้
ตั้งเป็ นทุนสารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญนี้ จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผล
ไม่ได้
4.16 ส่ วนเกินจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน เกิดจากผลต่างระหว่างเงิน
ที่จ่ายซื้ อบริ ษทั ย่อยกับมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อย (ราคาตามบัญชี )
ซึ่ งแสดงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น โดยผลต่างดังกล่าวจะลดลงหากบริ ษทั ฯ จาหน่ายหรื อลดสัดส่ วน
การลงทุนในบริ ษทั ย่อย
4.17 ส่ วนต่าจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย เป็ นผลต่างระหว่างเงินลงทุนตามสัดส่ วน
ของบริ ษทั ย่อยที่เปลี่ ยนแปลงกับมูลค่าตามบัญชี ของบริ ษทั ย่อยที่เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วน
การลงทุน (การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวบริ ษทั ฯ ไม่สูญเสี ยอานาจในการควบคุ มบริ ษทั ย่อย) แสดงใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และจะลดลงหากบริ ษทั ฯ จาหน่ายหรื อลดสัดส่ วนการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
4.18 ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย หมายถึง มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
สุ ทธิ ของบริ ษทั ย่อยตามสัดส่ วนการถือหุ ้นที่ไม่ได้เป็ นของกลุ่มบริ ษทั ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยแยกแสดงรายการในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
รายการกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ของส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยแยก
แสดงในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
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4.19 รายการที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทตามอัตราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่เกิ ดรายการ
ยอดคงเหลื อของสิ นทรั พย์ และหนี้ สินที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นปี แปลงค่าเป็ นเงิ นบาท
ตามอัตราแลกเปลี่ ยน ณ วันนั้น ผลก าไรหรื อขาดทุ นจากอัตราแลกเปลี่ ยนบันทึ กเป็ นรายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.20 รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ หรื อภาษีขายอื่น แสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า มีนโยบายดังนี้
4.20.1 รายได้จ ากการขายสิ น ค้า รั บ รู ้ ใ นงบกาไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ เมื่อ ได้โ อนความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่ มีนัยสาคัญไปให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้
รายได้หากฝ่ ายบริ หารยัง มี ก ารควบคุ ม หรื อบริ หารสิ นค้า ที่ ข ายไปแล้วนั้นหรื อมี ค วาม
ไม่แ น่ น อนที ่มีน ยั ส าคัญ ในการได้รับ ประโยชน์เ ชิ ง เศรษฐกิ จ จากการขายสิ น ค้า นั้น
หรื อไม่อาจวัดมูลค่าของจานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่ อถือ หรื อมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้องรับคืนสิ นค้า
4.20.2 รายได้จากการให้บริ การรับรู้เมื่อมีการให้บริ การ
4.20.3 รายได้ค่าเช่ารับรู ้รายได้ตามระยะเวลาที่ให้เช่า
4.20.4 ดอกเบี้ยรับ รับรู ้รายได้ตามงวดระยะเวลา
4.20.5 เงินปันผลรับรู้รายได้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปั นผล
4.20.6 รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)
4.21 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
4.21.1 สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่ าซึ่ งความเสี่ ยงและกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ที่เช่าเป็ นของผูใ้ ห้เช่ า
ได้จดั ประเภทเป็ นสัญญาเช่ าดาเนิ นงาน ค่าเช่าที่จ่ายภายใต้สัญญาเช่ าดาเนิ นงานได้บนั ทึก
เป็ นค่าใช้จ่ายภายใต้อายุสัญญาเช่า
4.21.2 ต้นทุนทางการเงิน ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดียวกันบันทึกในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จในปี ที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณี ที่มีการบันทึกเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่ ง
ของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้ าง หรื อ การผลิ ต
สิ นทรัพย์ดงั กล่าว ก่อนที่จะนามาใช้เองหรื อเพื่อขาย ดอกเบี้ยซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่างวด
ตามสัญญาเช่าการเงิน บันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยใช้วธิ ี อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
4.21.3 ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)
4.22 ภาษีเงินได้ จะรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระต้องเสี ยภาษี โดยคานวณจากกาไรสาหรับปี
ทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร
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4.23 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมกลุ่มบริ ษทั
หรื อถูกควบคุมโดยกลุ่มบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
กับกลุ่มบริ ษทั นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึ งบริ ษทั ร่ วมและบุคคล
ซึ่ ง ถื อ หุ ้นที่มีสิ ท ธิ ออกเสี ย งไม่ว ่า ทางตรงหรื อ ทางอ้อมและมีอิท ธิ พ ลอย่า งเป็ นสาระสาคัญกับ
กลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารที่สาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ที่มีอานาจในการวางแผนและ
ควบคุ มการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว
ซึ่ งมีอานาจชักจูงหรื ออาจชักจูงให้ปฏิบตั ิตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอานาจควบคุม
หรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
4.24 กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารกาไรสาหรับปี ด้วยจานวนหุ ้นสามัญที่ออกและได้รับชาระ
แล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในระหว่างปี และกาไรต่อหุ ้นปรับลดคานวณโดยการหารกาไรสาหรับ ปี
ด้วยผลรวมของจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักที่ออกในระหว่างปี กับจานวนหุ ้นสามัญ ที่
อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ น (ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ) ให้เป็ นหุ ้นสามัญ
โดยสมมติว่าหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็ นหุ ้นสามัญ ณ วันที่ออกหุ ้นสามัญเทียบเท่า
4.25 เครื่ องมือทางการเงิน ได้แก่ สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะ
การเงิน ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเจ้าหนี้ การค้า ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ อื่น
เงินลงทุน เงินให้กยู้ ืมและเงินกูย้ ืม นโยบายการบัญชี ที่สาคัญ และเกณฑ์การวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชี ของรายการที่เกี่ยวข้องแล้ว
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนโดยกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตรา
ต่ างประเทศจะได้รั บหรื อต้องจ่ ายช าระ ก าไรหรื อขาดทุ นจากสั ญญาซื้ อขายเงิ นตราต่า งประเทศ
ล่วงหน้าจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อมีการจ่ายชาระ
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5. รายการกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการบัญชี ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผถู ้ ือหุ ้นกลุ่ม
เดียวกัน หรื อมีกรรมการร่ วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สาคัญระหว่างกลุ่มบริ ษทั และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
5.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

ประเภทรายการ/ชื่อบริ ษทั และบุคคล

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553

- ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ยูเนี่ยน อินทราโก้ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จากัด
รวม

-

-

- ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ยูเนี่ยน อินทราโก้ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จากัด
รวม

-

-

72,061.48
39,804.00
111,865.48

15,870.24
4,494.00
20,364.24

- เงินทดรองจ่าย
Multi Kross Operation Limited
บริ ษทั ยูเคม เอทานอล แอนด์ เอสเตอร์ จากัด
รวม

-

-

1,284,000.00
1,284,000.00

388,838.38
388,838.38

- มูลค่าการซื้อสิ นทรัพย์จาก
บริ ษทั ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จากัด

-

-

3,466,845.00 4,186,630.90

- เจ้าหนี้การค้า
บริ ษทั ยูเนี่ยน อินทราโก้ จากัด (มหาชน)

-

-

- เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จากัด
กรรมการ
รวม

695,593.75
695,593.75

- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริ ษทั เฟิ สท์ทราโก้ จากัด

229,761.96 289,229.76

-

2,046,332.20 2,140,294.25
52,094,339.06 28,449,246.67
54,140,671.26 30,589,540.92

107,501.30

157,290.00

3,544,450.30 1,155,759.50
3,544,450.30 1,155,759.50
223,333.40

218,141.76
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5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
ประเภทรายการ/ชื่อบริ ษทั และบุคคล

- มูลค่าการขายสิ นค้าให้แก่
บริ ษทั ยูเนี่ยน อินทราโก้ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จากัด
รวม
- เงินปันผลรับ
บริ ษทั ยูเนี่ยน อินทราโก้ จากัด (มหาชน)
- รายได้อื่น
บริ ษทั ยูเนี่ยน อินทราโก้ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จากัด
รวม
- มูลค่าการซื้อสิ นค้าจาก
บริ ษทั ยูเนี่ยน อินทราโก้ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จากัด
รวม
- มูลค่าการเช่าอาคารสานักงานจาก
บริ ษทั เฟิ สท์ทราโก้ จากัด
- ค่าใช้จ่ายอื่น
บริ ษทั ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จากัด
บริ ษทั เฟิ สท์ทราโก้ จากัด
กรรมการ
รวม
- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
2554
2553
-

-

8,417,855.00 8,742,862.00
106,157,328.06 69,477,064.25
114,575,183.06 78,219,926.25

-

-

15,832,579.00

-

-

596,989.79
618,752.00
1,215,741.79

641,759.00
448,663.00
1,090,422.00

-

-

350,405.00
350,405.00

457,476.00
188,550.00
646,026.00

-

2,776,800.00

2,651,520.00

2,150,400.00

2,150,400.00

370,164.00
370,164.00

365,184.00
485,000.00
850,184.00

211,988.41
295,892.00
507,880.41

345,255.99
256,228.00
601,483.99

16,958,481.46 17,468,326.00
508,000.00
17,466,481.46 17,468,326.00

11,821,000.00 13,232,000.00
508,000.00
12,329,000.00 13,232,000.00

นโยบายการกาหนดราคาระหว่างกัน
- รายการซื้ อ-ขายสิ นค้าระหว่างกันของกลุ่มบริ ษทั กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันเป็ นไปตามราคาที่ใกล้เคียง
กับที่คิดกับบุคคลภายนอก
- รายการซื้ อและขายสิ นทรัพย์ระหว่างกันของกลุ่มบริ ษทั เป็ นไปตามราคาที่ตกลงร่ วมกันซึ่ งสู งกว่า
ราคาทุน
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- รายได้ค่าเช่าโกดังเป็ นไปตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน โดยบริ ษทั ฯ ทาสัญญาให้เช่าโกดังกับบริ ษทั ย่อย
2 แห่ง มีรายละเอียดที่สาคัญดังนี้
1) ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 พฤศจิ ก ายน ถึ ง วัน ที่ 31 ตุ ล าคมของแต่ ล ะปี โดยมี อ ัต ราค่ า เช่ า เดื อ นละ
12,500.00 บาท ซึ่ งได้ทาการต่อสัญญาทุก 1 ปี สัญญาปั จจุบนั ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2554
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 โดยมีอตั ราค่าเช่าเท่าเดิม
2) ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 อัตราค่าเช่าเดือนละ 26,875.00 บาท
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อยได้ยกเลิ กสัญญาเช่ านี้ แล้วตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2553 เป็ นต้นไป
เนื่องจากได้ยา้ ยไปโกดังแห่งใหม่
3) ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 อัตราค่าเช่าเดือนละ 20,000.00 บาท
โดยได้ต่อสัญญาฉบับใหม่เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยมี
อัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นเป็ นเดือนละ 40,000.00 บาท เนื่ องจากเพิ่มพื้นที่การเช่า ซึ่ งได้ทาการต่อสัญญา
อีก 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 โดยอัตราค่าเช่าเท่าเดิม
- ค่าเช่ าอาคารสานักงาน (อาคารยูเนี่ ยนเฮ้าส์ ) และค่าไฟฟ้ าเป็ นไปตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกันกับ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ดังนี้
1) บริ ษ ทั ฯ ทาสัญญาเช่ า อาคารสานัก งานบริ เวณชั้น 1 และ 2 มี ระยะเวลา 3 ปี ตั้ง แต่วนั ที่
1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 อัตราค่าเช่าเดือนละ 179,200.00 บาท ซึ่ งได้
ต่อสัญญาอีก 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยมีอตั ราค่าเช่า
เท่าเดิม
2) บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง ทาสัญญาเช่าอาคารสานักงานบริ เวณชั้น 5 มีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่
1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 อัตราค่าเช่าเดือนละ 55,680.00 บาท ซึ่ งได้ทาการต่อ
สัญญาอีก 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยอัตราค่าเช่าเท่าเดิม
3) ค่าไฟฟ้ าเรี ยกเก็บตามที่ใช้จริ ง
5.3 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ยูเนี่ยน อินทราโก้ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไลอ้อน เอเชีย (ไทยแลนด์) จากัด
บริ ษทั ยูเคม เอทานอล แอนด์ เอสเตอร์ จากัด
Multi Kross Operation Ltd.
บริ ษทั เฟิ สท์ทราโก้ จากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

เกี่ยวข้องโดย
ผูถ้ ือหุ น้ ทางตรง
ผูถ้ ือหุ น้ ทางตรง
ผูถ้ ือหุ น้ ทางตรง
ผูถ้ ือหุ น้ ทางตรง
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
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6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ
ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญกิจการอื่น
รวมลูกหนี้การค้า-สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่นบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองจ่ายบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองจ่ายบุคคลหรื อกิจการอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
2554
2553
54,140,671.26 30,589,540.92
823,007,175.54 681,039,371.18 656,671,379.28 579,347,605.94
823,007,175.54 681,039,371.18 710,812,050.54 609,937,146.86
(5,456,434.36) (5,474,047.28) (5,375,667.06) (5,474,047.28)
817,550,741.18 675,565,323.90 705,436,383.48 604,463,099.58
111,865.48
20,364.24
1,284,000.00
388,838.38
24,053.61
1,362,816.78
16,046.15
167.61
3,559,009.14
3,897,900.99
3,083,228.52
2,586,304.90
3,583,062.75
5,260,717.77
4,495,140.15
2,995,675.13
821,133,803.93 680,826,041.67 709,931,523.63 607,458,774.71

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้าที่อยูใ่ นกาหนดชาระ
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระดังนี้
- ไม่เกิน 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

38,216,888.27

22,712,570.07

-

-

15,923,782.99
54,140,671.26

7,594,490.85
282,480.00
30,589,540.92
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งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
ลูกหนี้การค้าที่อยูใ่ นกาหนดชาระ
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระดังนี้
- ไม่เกิน 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
- มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
- มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป
รวม
ลูกหนี้เช็คคืน
รวมลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น-สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้า-สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553

568,218,086.23

515,294,427.41

469,274,351.62

438,006,413.04

246,481,783.72
1,618,838.31
109,108.50
3,147,091.46
819,574,908.22
3,432,267.32
823,007,175.54
(5,456,434.36)
817,550,741.18
817,550,741.18

159,614,626.28
467,617.82
404.46
4,150,732.83
679,527,808.80
1,511,562.38
681,039,371.18
(5,474,047.28)
675,565,323.90
675,565,323.90

180,688,075.17
255,230.31
70,000.00
3,147,091.46
653,434,748.56
3,236,630.72
656,671,379.28
(5,375,667.06)
651,295,712.22
705,436,383.48

135,557,794.51
344,835.32
404.46
4,150,732.83
578,060,180.16
1,287,425.78
579,347,605.94
(5,474,047.28)
573,873,558.66
604,463,099.58

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วันถึง 120 วัน
กลุ่มบริ ษทั มีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 และ 2553 ดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก สารองค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
หัก กลับรายการค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ
หัก ตัดจ่ายลูกหนี้ที่เคยตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
(5,474,047.28) (2,264,307.23)
(2,059,154.44) (3,353,180.85)
842,006.83
143,440.80
1,234,760.53
(5,456,434.36) (5,474,047.28)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
(5,474,047.28) (2,264,307.23)
(1,978,387.14) (3,353,180.85)
842,006.83
143,440.80
1,234,760.53
(5,375,667.06) (5,474,047.28)
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7. สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
ประกอบด้วย

สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างทาง
วัตถุดิบ
ถังบรรจุสารเคมี
รวม
หัก ค่าเผือ่ มูลค่าราคาทุนของสิ นค้า
หัก สูงกว่ามูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
415,142,884.39 323,480,336.69
41,621,048.17
50,335,370.04
1,154,357.39
7,668,080.69
935,255.00
690,957.00
458,853,544.95 382,174,744.42
(2,040,069.52)
456,813,475.43

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
184,162,517.88 201,417,384.07
10,535,004.54 35,732,226.67
460,995.00
545,847.00
195,158,517.42 237,695,457.74

(1,269,931.30) (1,910,406.00) (1,104,479.17)
380,904,813.12 193,248,111.42 236,590,978.57

ต้นทุนของสิ นค้าที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย มีรายละเอียดดังนี้
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
- ต้นทุนขาย
- ปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับ
สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
2554
2553
2,820,638,028.90 2,268,119,707.22 2,319,478,605.13 1,949,213,019.96
770,138.22
1,072,651.23
805,926.83
965,735.50
2,821,408,167.12 2,269,192,358.45 2,320,284,531.96 1,950,178,755.46

8. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
(หน่วย : พันบาท)
ชื่อบริ ษทั
ทุนชาระแล้ว
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554 2553
บริ ษทั ยูเนี่ยน อินทราโก้ จากัด (มหาชน)
130,000 78,000
บริ ษทั ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จากัด
15,000 15,000
บริ ษทั ยูเคม เอทานอล แอนด์ เอสเตอร์ จากัด
1,250 1,250
Multi Kross Operation Limited
42
42
รวม
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ น้
รวม

สัดส่วนร้อยละ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การลงทุน
เงินลงทุน
เงินปันผลรับ
ณ วันที่
ตามวิธีราคาทุน
สาหรับปี สิ้ นสุ ด
31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม
2554 2553
2554
2553
2554
2553
59.99 99.99 77,993,000.00 77,993,000.00 15,832,579.00
99.99 99.99 14,999,300.00 14,999,300.00
99.99 99.99 1,249,925.00 1,249,925.00
99.99 99.99
42,200.00
42,200.00
94,284,425.00 94,284,425.00
1,127,375.00
95,411,800.00 94,284,425.00 15,832,579.00
-
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เมื่ อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 บริ ษ ทั ยูเนี่ ยน อิ นทราโก้ จากัด (มหาชน) (บริ ษ ทั ย่อย) ได้
ดาเนิ นการแปรสภาพเป็ นบริ ษ ทั มหาชนจากัด แก้ไ ขหนัง สื อบริ ค ณห์ส นธิ ก บั กระทรวงพาณิ ช ย์และ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นสามัญจากหุ ้นละ 1,000.00 บาท เป็ นหุ ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งจดทะเบียน
เพิ่มทุ นจาก 78.00 ล้านบาท เป็ น 130.00 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุ นจานวน 52 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ
1.00 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนภายหลังจากที่ บริ ษทั ย่อยได้รับอนุ ญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายหุ ้ นเพิ่มทุ นแก่ ประชาชนทัว่ ไปแล้ว ทั้งนี้ ผูถ้ ื อหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ จะได้รับสิ ทธิ ในการจองหุ ้นสามัญที่ออกใหม่จานวนไม่เกิน 13 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ย่อยทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย โดยราคาเสนอขาย
จะเป็ นราคาเดียวกับที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไป
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 บริ ษทั ยูเนี่ ยน อินทราโก้ จากัด (มหาชน) ได้เสนอขายหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนต่อประชาชนจานวน 52 ล้านหุ ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ ้นละ 1.92 บาท
รวมเป็ นเงิน 99.84 ล้านบาท แต่บริ ษทั ฯ ไม่ได้ซ้ื อหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ทาให้สัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ลดลงจากร้อยละ 99.99 เป็ นร้อยละ 59.99 ในงบการเงินรวมจึงเกิดส่ วนต่ าจากการเปลี่ ยนแปลงสัดส่ วน
จากการถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อยจานวน 0.98 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้มีการลงนามร่ วมกันในสัญญาความร่ วมมือในการดาเนิ น
ธุ รกิ จเพื่อ กาหนดขอบเขตในการดาเนิ น ธุ ร กิ จ และเพื่อ ความร่ ว มมื อ ในการเป็ นพัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ
ระหว่า งกัน เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตเพื่อให้ผถู้ ื อหุ ้นของ
บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยได้รับ ผลประโยชน์ สูงสุ ด โดยสัญญาฉบับ นี้ มี อายุ 2 ปี นับ จากวันที่ ท าสั ญญา
สัญญานี้ มีผลผูกพันตามกฏหมาย หากผูใ้ ดปฎิ บตั ิผิดสัญญาต้องชาระค่าปรั บและค่าเสี ยหายตามสัญญา
ดังกล่าว และแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นของทั้งสองบริ ษทั ทราบโดยเปิ ดเผยไว้เป็ นเรื่ องแจ้งเพื่อทราบในหนังสื อ
เชิญประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในการประชุมสามัญประจาปี ของทุกปี ที่เกิดรายการทับซ้อน
ในปี 2554 Multi Kross Operation Limited (บริ ษทั ย่อย) อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการจดทะเบียน
เพิ่มทุนจาก 0.04 ล้านบาท เป็ นจานวน 1.17 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ลงทุนเพิ่มทั้งจานวน โดยสัดส่ วน
การถือหุ น้ ยังคงเท่าเดิม โดยบันทึกเป็ นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ น้ จานวน 1.13 ล้านบาท
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9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุ ทธิ
ประกอบด้วย
9.1 งบการเงินรวม
(หน่วย : บาท)
ที่ดิน

อำคำรและ
ส่ วนปรับปรุง
อำคำรเช่ ำ

รำคำทุน :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า/โอนออก
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า/โอนออก
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

63,984,574.97
63,984,574.97
63,984,574.97

ส่ วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์ :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ตีราคาเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ตีราคาเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

11,058,112.14
924,762.89
11,982,875.03
11,982,875.03

ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

-

ค่ำเผือ่ กำรด้ อยค่ำของสิ นทรัพย์ :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

(1,450.00)
(1,450.00)
(1,450.00)

เครื่องจักร

77,184,492.08
164,600.00
16,582,447.14
77,349,092.08 16,582,447.14
255,000.00
611,500.00
(441,641.40)
77,773,950.68 16,582,447.14
(21,243,686.51)
(4,110,704.08)
(25,354,390.59)
(4,033,733.18)
104,603.74
(29,283,520.03)
-

(1,017,009.94)
(1,017,009.94)
(1,650,082.81)
(2,667,092.75)
-

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
สำนักงำน

อุปกรณ์ ไฟฟ้ ำ
และเครื่องมือ
เครื่องใช้

ยำนพำหนะ

งำนระหว่ำงก่ อสร้ ำง
และสิ นทรัพย์
ระหว่ำงทำง

12,690,489.55
5,736,256.32
(2,041,878.36)
16,384,867.51
1,155,399.07
451,270.00
17,991,536.58

19,661,556.32
3,896,198.62
3,865,045.94
(283,176.98)
27,139,623.90
3,012,535.80
30,152,159.70

87,396,911.93
18,692,181.60
(11,935,654.09)
94,153,439.44
10,595,000.00
(12,924,000.00)
91,824,439.44

18,121,749.08
2,777,014.00
(20,447,493.08)
451,270.00
3,021,668.60
(1,062,770.00)
2,410,168.60

-

-

-

(7,677,505.09) (10,278,732.30) (67,048,347.04)
(2,120,976.19) (4,743,427.01) (9,454,796.62)
2,005,956.09
165,120.02 11,894,760.89
(7,792,525.19) (14,857,039.29) (64,608,382.77)
(2,851,729.15) (4,578,725.66) (9,297,350.87)
8,900,356.13
(10,644,254.34) (19,435,764.95) (65,005,377.51)
-

-

-

รวม

279,039,773.93
31,266,250.54
(14,260,709.43)
296,045,315.04
18,039,603.47
(13,365,641.40)
300,719,277.11

-

11,058,112.14
924,762.89
11,982,875.03
11,982,875.03

-

(106,248,270.94)
(21,446,913.84)
14,065,837.00
(113,629,347.78)
(22,411,621.67)
9,004,959.87
(127,036,009.58)

-

(1,450.00)
(1,450.00)
(1,450.00)

มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

75,966,000.00

51,994,701.49 15,565,437.20

8,592,342.32

12,282,584.61

29,545,056.67

451,270.00

194,397,392.29

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

75,966,000.00

48,490,430.65 13,915,354.39

7,347,282.24

10,716,394.75

26,819,061.93

2,410,168.60

185,664,692.56

ค่ำเสื่ อมรำคำที่อยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

21,446,913.84
22,411,621.67
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9.2 งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดนิ

อำคำรและ
ส่ วนปรับปรุง
อำคำรเช่ ำ

รำคำทุน :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ซื้ อเพิ่ม
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า/โอนออก
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

16,941,887.86 50,603,428.68
16,941,887.86 50,603,428.68
78,000.00
611,500.00
16,941,887.86 51,292,928.68

ส่ วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ตีราคาเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ตีราคาเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

11,058,112.14
800,000.00
11,858,112.14
11,858,112.14

ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

-

-

เครื่องตกแต่ ง
และเครื่องใช้
สำนักงำน

อุปกรณ์ ไฟฟ้ำ
และเครื่องมือ
เครื่องใช้

ยำนพำหนะ

6,792,795.00 7,262,385.30 77,517,963.45
2,373,879.40 3,499,558.00 12,077,602.16
(2,018,922.39)
(11,008,075.17)
7,147,752.01 10,761,943.30 78,587,490.44
638,531.21 3,212,598.13 10,420,000.00
(8,754,000.00)
7,786,283.22 13,974,541.43 80,253,490.44
-

(18,928,451.50)
(2,674,299.75)
(21,602,751.25)
(2,611,418.84)
(24,214,170.09)

(4,934,609.74)
(830,273.96)
1,993,955.52
(3,770,928.18)
(1,175,447.14)
(4,946,375.32)

-

-

(3,937,650.16)
(1,504,858.31)
(5,442,508.47)
(1,698,698.85)
(7,141,207.32)

(60,835,003.15)
(8,002,653.50)
10,984,447.11
(57,853,209.54)
(7,365,924.52)
4,730,357.13
(60,488,776.93)

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

28,800,000.00

29,000,677.43

3,376,823.83

5,319,434.83

20,734,280.90

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

28,800,000.00

27,078,758.59

2,839,907.90

6,833,334.11

19,764,713.51

ค่ ำเสื่ อมรำคำที่อยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

งำนระหว่ำงก่ อสร้ ำง
และสิ นทรัพย์
ระหว่ำงทำง
1,161,668.60
(611,500.00)
550,168.60

(หน่วย : บาท)
รวม

159,118,460.29
17,951,039.56
(13,026,997.56)
164,042,502.29
15,510,797.94
(8,754,000.00)
170,799,300.23

-

11,058,112.14
800,000.00
11,858,112.14
11,858,112.14

-

(88,635,714.55)
(13,012,085.52)
12,978,402.63
(88,669,397.44)
(12,851,489.35)
4,730,357.13
(96,790,529.66)

550,168.60

87,231,216.99
85,866,882.71
13,012,085.52
12,851,489.35

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ยานพาหนะในงบการเงินรวมราคาตามบัญชี จานวน
8.06 ล้านบาท และ 17.87 ล้านบาท ตามลาดับ และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการราคาตามบัญชี จานวน 2.24
ล้านบาท และ 11.10 ล้านบาท ตามลาดับ อยูภ่ ายใต้สัญญาเช่าระยะยาวตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่ 13
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ส่ วนปรับปรุ งอาคารบนสิ ทธิ การเช่ าราคาตามบัญชี
ในงบการเงินรวมจานวน 9.26 ล้านบาท และ 10.34 ล้านบาท ตามลาดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน 8.20 ล้านบาท และ 8.75 ล้านบาท ตามลาดับ เมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาเช่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวตกเป็ นของ
ผูใ้ ห้เช่าตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5.2
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สิ นทรัพย์ในงบการเงินรวมราคาทุนจานวน 54.45 ล้านบาท
และ 45.09 ล้านบาท ตามลาดับ และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการราคาทุนจานวน 48.98 ล้านบาท และ 39.40
ล้านบาท ตามลาดับ ได้ตดั ค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วทั้งจานวน แต่ยงั คงใช้งานอยู่
10. ที่ดินรอการพัฒนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ทั้งจานวนเป็ นการซื้ อที่ ดินจากบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน
เพื่อใช้เป็ นศู นย์ก ารวิจยั ในอนาคต ซึ่ ง ที่ดินรอการพัฒนาดัง กล่ า วประเมิ นราคาโดยใช้ราคาตลาดตาม
รายงานของผูป้ ระเมินอิ สระซึ่ งได้รับความเห็ นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ลงวันที่ 10 มกราคม 2555 ซึ่งมีราคาประเมินจานวน 13.96 ล้านบาท
11. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
- เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท-ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
- ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
41,720.36
229,742,621.74
143,309,068.03
197,621,738.66
570,673,428.43

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
9,313.87

161,245,952.00
38,860,464.14
71,459,717.69 143,309,068.03 67,886,276.45
178,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00
410,747,390.05 313,309,068.03 276,756,054.46

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
มีวงเงิ นที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้ในงบการเงิ นรวมจานวน 919.00 ล้านบาท และ 699.96 ล้านบาท ตามลาดับ
และในงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 905.00 ล้านบาท และ 655.00 ล้านบาท ตามลาดับ มีอตั ราดอกเบี้ย
ร้อยละ SIBOR ถึง 4.45 ต่อปี และ SIBOR+2.00 ถึง 3.00 ต่อปี ตามลาดับ ซึ่ งปลอดภาระค้ าประกัน
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12. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจการอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบุคคลหรื อกิจการอื่น
รวมเจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
402,231,912.62 480,416,034.03
402,231,912.62 480,416,034.03
695,593.75
12,344,854.39 11,371,603.78
229,761.96
289,229.76
12,071,748.10 5,097,920.86
25,341,958.20 16,758,754.40
427,573,870.82 497,174,788.43

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
107,501.30
157,290.00
354,542,198.60 427,348,800.68
354,649,699.90 427,506,090.68
3,544,450.30 1,155,759.50
10,875,935.66 9,922,610.09
223,333.40
218,141.76
4,183,209.25 1,458,192.10
18,826,928.61 12,754,703.45
373,476,628.51 440,260,794.13

13. หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุ ทธิ
ประกอบด้วยจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
- ครบกาหนดไม่เกิน 1 ปี
- ครบกาหนด 1-5 ปี
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าระยะยาว
มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
หัก ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ

2,716,027.83
1,350,915.00
4,066,942.83
(195,846.80)
3,871,096.03
(2,552,645.90)
1,318,450.13

4,141,253.00
5,740,732.84
9,881,985.84
(776,649.25)
9,105,336.59
(3,649,920.22)
5,455,416.37

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
1,468,267.83
1,468,267.83
(89,908.28)
1,378,359.55
(1,378,359.55)
-

2,908,424.00
3,142,069.83
6,050,493.83
(559,589.60)
5,490,904.23
(2,528,212.34)
2,962,691.89
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ในงบการเงินรวมจานวน 2.64 ล้านบาท และ 6.56 ล้านบาท
ตามลาดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 0.22 ล้านบาท และ 2.95 ล้านบาท ตามลาดับ เป็ นหนี้ สิน
ตามสัญญาเช่ าซื้ อยานพาหนะกับสถาบันการเงิ น 3 แห่ ง จานวน 7 ฉบับ และ 14 ฉบับ ตามลาดับ จ่ายชาระ
เดือนละ 0.23 ล้านบาท และ 0.44 ล้านบาท ตามลาดับ เป็ นเวลา 3-5 ปี และค้ าประกันโดยกรรมการบริ ษทั ฯ
ซึ่ งเมื่อชาระหนี้สินตามสัญญาครบถ้วนแล้ว กรรมสิ ทธิ์ ของยานพาหนะดังกล่าวจะตกเป็ นของกลุ่มบริ ษทั
ทันที
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ในงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการจานวน 1.16
ล้านบาท และ 2.54 ล้านบาท ตามลาดับ เป็ นหนี้ สิ นตามสัญญาเช่ าการเงิ นในยานพาหนะกับบริ ษทั ลิ ส ซิ่ ง
จานวน 1 ฉบับ ชาระค่างวดเดือนละ 0.04 ล้านบาท เป็ นเวลา 5 ปี และค้ าประกันโดยกรรมการของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งกรรมสิ ทธิ์ ในยานพาหนะยังเป็ นของผูใ้ ห้เช่าจนกว่าบริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินซื้ อตามภาระผูกพันในสัญญา
14. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่ งมี
ผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 ผลกระทบต่องบการเงินได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่ 2.4
กลุ่มบริ ษทั จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและจ่ายบาเหน็จตามข้อกาหนดของ
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และ
อายุงาน
การเปลี่ยนแปลงในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
มีดงั นี้

ภาระผูกพันผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และต้นทุนดอกเบี้ย
ภาระผูกพันผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

งบการเงินรวม
3,590,517.00
666,134.07
4,256,651.07

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
3,516,504.00
616,433.00
4,132,937.00
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ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จภายใต้หวั ข้อค่าใช้จ่ายในการบริ หารสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดงั นี้

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
486,344.07
441,869.00
179,790.00
174,564.00
666,134.07
616,433.00

ข้อสมมติหลักที่สาคัญในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่รายงาน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดงั นี้
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

(หน่วย : ร้อยละ)
4.41
8.12
0 - 22

15. ทุนเรื อนหุน้
รายงานการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552
มีมติที่สาคัญดังนี้
- อนุ มตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญจานวนไม่เกิน 165,000,000 หน่วย
ให้แ ก่ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม ของบริ ษ ทั ฯ ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ ้น ในอัต รา 4 หุ ้น สามัญ ต่อ 1 หน่ ว ยใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญในราคาหน่ วยละ 0.00 บาท โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อ
หุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 0.50 บาท ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ มีอายุ 5 ปี นับแต่วนั ที่ ออกใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ โดยสามารถใช้สิทธิ ในทุกวันที่ 30 ธันวาคมจนกว่าจะครบอายุของใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ
โดยเริ่ มการใช้สิทธิ ครั้งแรกวันที่ 30 ธันวาคม 2553 และครั้งสุ ดท้ายในเดือนพฤศจิกายน 2557
- อนุ มตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จาก 165.00 ล้านบาท เป็ น 206.25 ล้านบาท โดยการออก
หุ ้นสามัญใหม่จานวน 165.00 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท เป็ นเงิ น 41.25 ล้า นบาท เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการจดทะเบียนเพิ่มทุน
และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ กบั กระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2552
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ในไตรมาส 4 ปี 2554 มีผมู ้ าใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จานวน 6,635,000 หน่วย
เพื่อซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ จานวน 6,635,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นเงิน 3,317,500.00 บาท
แสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ภายใต้หวั ข้อ “เงินรับล่วงหน้าค่าหุ น้ สามัญ” ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ดาเนินการจดทะเบียนเงินเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วในวันที่ 9 มกราคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คงเหลือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญจานวน 158,364,500 หน่วย
ที่ยงั ไม่มีผมู ้ าใช้สิทธิ ซ้ื อ
16. เงินปั นผลจ่ายและทุนสารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย เงินปันผล
เงินปันผล
อนุมตั ิโดย
(หน่วย : พันบาท) จ่ายต่อหุน้ วันที่จ่ายเงินปันผล
ประกาศจ่ายจากกาไรของปี 2553 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2554
26,400
0.04 บาท 19 พฤษภาคม 2554
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554
ประกาศจ่ายจากกาไรของปี 2552 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2553
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553

23,100

0.035 บาท 25 พฤษภาคม 2553

ตามบทบัญญัติแห่ ง พระราชบัญญัติบ ริ ษ ทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษ ทั ฯ
จะต้องจัดสรรทุนสารอง (“ทุนสารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้ อยละ 5 ของกาไรสาหรั บปี หลังจากหัก
ขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่าส ารองดังกล่ าวมี จานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบีย น
เงินทุนสารองนี้ จะนาไปจ่ายเป็ นเงิ นปั นผลไม่ได้ ซึ่ งในปี 2554 และ 2553 บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรทุนสารอง
ตามกฎหมายจานวน 0.85 ล้านบาท และ 3.27 ล้านบาท ตามลาดับ
17. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถใน
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
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18. ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารได้รวมค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่ งเป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการ
ของกลุ่มบริ ษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชน์
ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
8.24
4.28

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
3.11
4.22

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
ซื้ อสิ นค้าสาเร็จรู ป
2,908,008,333.90 2,387,445,506.03
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็จรู ป (101,876,022.66) (138,953,826.88)
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
17,466,481.46
17,468,326.00
ค่าตอบแทนพนักงาน
49,920,857.92
40,000,674.85
ค่าเสื่ อมราคาและตัดจาหน่าย
22,489,562.10
21,466,700.00
ค่าขนส่ ง
37,064,873.38
30,665,671.96
ดอกเบี้ยจ่าย
17,659,421.29
9,488,875.94
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
114,615,274.67
97,328,828.64
รวม
3,065,348,782.06 2,464,910,756.54

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
2,290,855,335.27 1,991,651,102.42
17,339,718.19 (54,700,302.99)
12,329,000.00
13,232,000.00
32,355,450.83
26,814,524.75
12,918,230.18
13,024,035.51
27,879,569.05
23,561,003.74
12,469,167.44
7,139,482.14
82,267,991.75
76,087,912.10
2,488,414,462.71 2,096,809,757.67

20. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุ รกิจหลักในการนาเข้าและจาหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์เหมือนกัน จึงนาเสนอ
ข้อมูลทางการเงินเป็ นธุ รกิ จเดี ยวกัน นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังดาเนิ นธุ รกิจส่ วนใหญ่ในประเทศไทยเท่านั้น
ดังนั้นรายได้ ผลการดาเนินงาน และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่ วนงานธุ รกิจและ
ส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เดียวตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
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21. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯ คานวณภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 อัตราร้อยละ 20
จากยอดกาไรก่อนภาษีหลังจากบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่อนุ ญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคานวณภาษี
ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นค่าเสื่ อมราคารถยนต์นงั่ ที่เกิน 1 ล้านบาท ทั้งนี้ อตั ราภาษีเงินได้บริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์
ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 387 พ.ศ. 2544 ซึ่ งกาหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้เป็ นอัตราร้อยละ 20
ของกาไรสาหรับปี เป็ นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี ต่อเนื่ องกัน โดยเริ่ มใช้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี
รอบแรกในปี 2550
บริ ษทั ย่อยคานวณภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 อัตราร้อยละ 30
จากกาไรก่อนหักภาษี หลังจากบวกกลับด้วยสารองและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่อนุ ญาตให้ถือเป็ นค่าใช้จ่าย
ในการคานวณภาษีและหักด้วยรายได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนามารวมเป็ นเงินได้ ตลอดจนรายจ่ายที่มีสิทธิ
หักได้เพิ่มขึ้น
22. กาไรต่อหุ น้
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
(ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกและชาระแล้วในระหว่างปี
กาไรต่อหุ น้ ปรับลด คานวณโดยการหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี ปรับปรุ ง
ด้วยจานวนหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด โดยสมมุติว่าหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรั บลดได้แปลงเป็ นหุ ้นสามัญ
ทั้งหมด หุ น้ สามัญเทียบเท่าปรับลดของบริ ษทั ฯ ได้แก่ สิ ทธิ เลือกซื้ อหุ น้ ที่ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม
กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานและกาไรต่อหุ น้ ปรับลดสามารถแสดงได้ดงั นี้

กาไรสาหรับปี (หน่วย : บาท)
จานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หน่วย : หุ้น)
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะเลือกซื้ อหุ้น-UKEM-W1 (หน่วย : หุ้น)
จานวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด (หน่วย : หุ้น)
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด (หน่วย : บาท)
กาไรต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
2554
2553
151,339,255.68 82,236,250.17 137,235,629.41 65,498,010.05
660,000,485
660,000,000
660,000,485 660,000,000
119,669,967
779,670,452
0.229
(0.035)
0.194

65,602,410
725,602,410
0.125
(0.012)
0.113

119,669,967
779,670,452
0.208
(0.032)
0.176

65,602,410
725,602,410
0.099
(0.009)
0.090
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23. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
23.1 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังนี้

หนังสื อค้ าประกัน
หนังสื อค้ าประกัน (ยังไม่ได้เบิกใช้)
เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท (ยังไม่ได้เบิกใช้)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (ยังไม่ได้เบิกใช้)
วงเงินร่ วมกันในสิ นเชื่อ (ยังไม่ได้เบิกใช้)
Receivables Purchase Facility
Import Foreign Letter of Credit
Stand by Letter of Credit

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
2554
2553
ล้าน USD ล้านบาท ล้าน USD ล้านบาท ล้าน USD ล้านบาท ล้าน USD ล้านบาท
88.14
88.14
77.00
77.00
261.86
196.86
248.00
190.00
- 1,147.64
843.36
961.69
778.25
2.74 1,019.49
1.66 396.00
2.74 731.49
0.66 393.00
100.00
115.00
100.00
100.00
150.00
150.00
150.00
150.00
0.83
0.91
0.83
0.83
2.00
2.00
-

23.2 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งทาสัญญาร่ วมโครงการห้องประชุ มอัจฉริ ยะ (AGREEMENT FOR SUPPLY OF
EQUIPMENT, SOFTWARE, AND SERVICES FOR INTELLIGENT MEETING SOLUTION)
กับบริ ษทั ทรู ยูนิเวอร์ แซล คอนเวอร์ เจ้นซ์ จากัด (TUC) และ DOSANET Co., Ltd. (ตั้งอยูใ่ นประเทศ
เกาหลีใต้) ซึ่ งมีระยะเวลา 2 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 และสามารถ
ต่ออายุสัญญาได้อีก 1 ปี หากยังไม่มีผใู ้ ดบอกเลิกสัญญา โดยบริ ษทั ย่อยลงทุนในอุปกรณ์ (Hardware)
ทั้งหมด รวมทั้งทาประกันภัยในสิ นทรั พย์ดงั กล่ าววงเงิน 5.00 ล้านบาท จ่ายค่าใช้จ่ายทางการตลาด
ให้กบั TUC เป็ นจานวน 0.10 ล้านบาท ต่อปี และจ่ายค่าอบรมให้กบั DOSANET Co., Ltd. จานวน
0.20 ล้านบาท TUC ดูแลค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับการเชื่ อมโยงอินเตอร์ เน็ตเพื่อติดตั้งกับระบบ I-Meeting
Solution และจัดหาลูกค้า และ DOSANET Co., Ltd. จัดหาโปรแกรมและผูเ้ ชี่ยวชาญสาหรับระบบ
I-Meeting Solution โดยแบ่งผลประโยชน์ตามสัดส่ วนรายได้ในอัตราที่กาหนดในสัญญา
23.3 บริ ษทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยสองแห่ ง มี จานวนเงิ นที่ ต้องจ่า ยในอนาคตภายใต้สั ญญาเช่ าดาเนิ นงาน
(รวมสั ญญาเช่ าดาเนิ นงานตามหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อที่ 5.2) ซึ่ งมี จานวนเงิ นขั้นต่ า ที่
จะต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

- ครบกาหนดไม่เกิน 1 ปี
- ครบกาหนดเกิน 1-5 ปี
- ครบกาหนดเกิน 5 ปี ขึ้นไป
รวมภาระผูกพันคงเหลือ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
2.39
3.94
10.10
11.68
0.15
1.01
12.64
16.63

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
1.44
3.18
7.63
11.25
1.01
9.07
15.44
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24. เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงอันเกี่ยวเนื่ องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศในตลาดและจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาใช้เครื่ องมือ
ทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายที่จะถือหรื อออก
เครื่ องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกาไรหรื อเพื่อการค้า
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่ งจะมี
ผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั เนื่ องจากมีหนี้ สินระยะสั้นที่ตอ้ งจ่าย
ชาระดอกเบี้ยในอัตราปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด (Floating interest rate) กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ใช้เครื่ องมือ
ทางการเงินเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ ยนของกลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่เกี่ ยวข้องกับการซื้ อขายสิ นค้าเป็ น
เงิ นตราต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 กลุ่ มบริ ษ ทั มี สินทรั พย์และหนี้ สิ นที่ เป็ น
เงินตราต่างประเทศ ซึ่ งยังไม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

สกุลเงิน
พันดอลลาร์สหรัฐฯ สิ นทรัพย์
พันดอลลาร์สหรัฐฯ หนี้สิน

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
4
7,871

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
131
2,781

41
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
กับธนาคารพาณิ ชย์ เพื่อป้ องกันความเสี่ ย งจากอัตราแลกเปลี่ย นในการจ่า ยชาระหนี้ สิ นในรู ปเงินตรา
ต่างประเทศ ซึ่ งยังไม่ ได้บนั ทึ กสิ นทรัพย์(หนี้ สิ น)ทางการเงิ นดังกล่ าวในงบการเงิ น กาหนดชาระเงิ นของ
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิ ดสถานะไว้มีอายุไม่เกิน 6 เดือน มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวนเงินที่ทาสัญญา
จานวนเงินที่ได้ตามสัญญา
(หน่วย : พันดอลล่าร์ สหรัฐ)
(หน่วย : พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
2554
2553
48
2,089
1,509
63,512
มูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของอนุพนั ธ์ทางการเงิน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
มูลค่ายุติธรรมสุ ทธิตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
14
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ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
การขายส่ วนใหญ่เป็ นลักษณะขายส่ งให้กบั บริ ษทั ที่มีความมัน่ คงทางการเงินสู ง มีความสามารถ
ในการชาระหนี้ ดี เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ติดต่อค้าขายกับลูกค้าเหล่านี้ มานานและสาหรับลูกค้าใหม่กลุ่มบริ ษทั
ได้พิจารณาการให้สินเชื่ ออย่างรัดกุมและมีการพิจารณาค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญอย่างเหมาะสม จึงเชื่ อว่า
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการที่ลูกหนี้จะไม่ชาระหนี้อยูใ่ นระดับต่า
มูลค่ายุติธรรม
เนื่ องจากสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ น ส่ วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสั้น
และเงินกูย้ ืมมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราในตลาด ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั จึงเชื่ อว่ามูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าว แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ
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25. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กลุ่ ม บริ ษ ทั และพนัก งานของกลุ่ ม บริ ษ ทั ได้ร่ วมกันจัดตั้ง กองทุ นส ารองเลี้ ย งชี พ ขึ้ นตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริ ษทั และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุน
เป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2.00-5.00 ของเงินเดือน กองทุนสารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนอยุธยา จากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย
กองทุนของกลุ่มบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ตามงบการเงินรวมกลุ่มบริ ษทั
ได้จ่ายเงินสมทบกองทุน เป็ นจานวนเงิน 0.55 ล้านบาท และ 0.47 ล้านบาท ตามลาดับ และตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็ นจานวนเงิน 0.27 ล้านบาท และ 0.23 ล้านบาท ตามลาดับ
26. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 มีมติอนุมตั ิ
ให้จ่ายเงิ นปั นผลประจาปี 2554 ในอัตราหุ ้นละ 0.09 บาท จานวน 666.64 ล้านหุ ้น รวมเป็ นเงินจานวน
60.00 ล้านบาท ซึ่ งมีกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ยูเนี่ ยน อินทราโก้ จากัด (มหาชน)(บริ ษทั ย่อย)
ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2554 ในอัตราหุ ้นละ
0.11 บาท จานวน 130 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงินจานวน 14.30 ล้านบาท
ตามรายงานการประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษทั ยูเคม เอทานอล แอนด์ เอสเตอร์ จากัด
(บริ ษทั ย่อย) ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 มีมติอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ย่อยจาก
5.00 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 50,000 หุ ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เป็ นเงิน 35.00 ล้านบาท
แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 350,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท โดยออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
300,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100.00 บาท รวมเป็ นจานวน 30.00 ล้านบาทซึ่ งยังไม่เรี ยกชาระค่าหุ ้น
โดยบริ ษ ทั ย่อยได้ดาเนิ นการจดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงทุ นจดทะเบี ย นและแก้ไ ขหนัง สื อ
บริ คณห์สนธิ กบั กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555
27. การอนุมตั ิงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน) ได้อนุ มตั ิให้ออกงบการเงิ นแล้ว
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

