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(หน่วย : บาท)

                                              

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 144,824,392.15     53,103,708.89       52,461,731.27       34,305,863.65       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 5.1 และ 6 821,133,803.93     680,826,041.67     709,931,523.63     607,458,774.71     

สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 7 456,813,475.43     380,904,813.12     193,248,111.42     236,590,978.57     

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 16,784,935.94       11,370,469.97       2,998,976.66         1,075,368.35         

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 2,047,592.14         577,753.54            746,486.66            285,563.22            

                รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 1,441,604,199.59  1,126,782,787.19  959,386,829.64     879,716,548.50     

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 8 -                         -                         95,411,800.00       94,284,425.00       

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 9 185,664,692.56     194,397,392.29     85,866,882.71       87,231,216.99       

ท่ีดินรอการพฒันา 10 13,959,000.00       13,959,000.00       13,959,000.00       13,959,000.00       

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 3,648,516.01         3,516,326.97         2,893,396.66         2,836,337.49         

                รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 203,272,208.57     211,872,719.26     198,131,079.37     198,310,979.48     

                     รวมสินทรัพย์ 1,644,876,408.16  1,338,655,506.45  1,157,517,909.01  1,078,027,527.98  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ยเูนี่ยน ปิโตรเคมคีอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11 570,673,428.43     410,747,390.05     313,309,068.03     276,756,054.46     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5.1 และ 12 427,573,870.82     497,174,788.43     373,476,628.51     440,260,794.13     

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 13 2,552,645.90         3,649,920.22         1,378,359.55         2,528,212.34         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 11,040,222.49       13,373,716.49       8,156,092.62         9,011,165.89         

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 1,084,470.96         441,470.43            262,743.51            343,498.89            

               รวมหน้ีสินหมนุเวียน 1,012,924,638.60  925,387,285.62     696,582,892.22     728,899,725.71     

หน้ีสินไมห่มนุเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว-สุทธิ 13 1,318,450.13         5,455,416.37         -                         2,962,691.89         

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 2.4 และ 14 4,256,651.07         -                         4,132,937.00         -                         

               รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 5,575,101.20         5,455,416.37         4,132,937.00         2,962,691.89         

                    รวมหน้ีสิน 1,018,499,739.80  930,842,701.99     700,715,829.22     731,862,417.60     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

บริษทั ยเูนี่ยน ปิโตรเคมคีอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 15

    ทนุจดทะเบียน

  หุ้นสามญั    825,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท 206,250,000.00     206,250,000.00     206,250,000.00     206,250,000.00     

    ทนุท่ีออกและช าระแลว้

  หุ้นสามญั    660,000,500 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท 165,000,125.00     -                         165,000,125.00     -                         

  หุ้นสามญั    660,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท -                         165,000,000.00     -                         165,000,000.00     

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 46,680,125.00       46,680,000.00       46,680,125.00       46,680,000.00       

เงินรับล่วงหนา้คา่หุ้นสามญั 15 3,317,500.00         250.00                   3,317,500.00         250.00                   

ก าไรสะสม 16

    จดัสรรแลว้

  ทนุส ารองตามกฎหมาย 20,625,000.00       19,774,900.50       20,625,000.00       19,774,900.50       

    ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 281,123,477.78     160,624,494.60     209,321,217.65     102,851,847.74     

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 14,213,267.22       15,733,159.36       11,858,112.14       11,858,112.14       

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 530,959,495.00     407,812,804.46     456,802,079.79     346,165,110.38     

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 95,417,173.36       -                         -                         -                         

     รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 626,376,668.36     407,812,804.46     456,802,079.79     346,165,110.38     

          รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,644,876,408.16  1,338,655,506.45  1,157,517,909.01  1,078,027,527.98  

-                         0.00-                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ยเูนี่ยน ปิโตรเคมคีอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)

                                              

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

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

ตน้ทนุขาย 7 (2,821,408,167.12) (2,269,192,358.45) (2,320,284,531.96) (1,950,178,755.46)

ก าไรขั้นตน้ 438,215,988.17     284,849,352.24     317,443,179.47     223,166,191.09     

รายไดเ้งินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 8 -                         -                         15,832,579.00       -                         

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 2,572,590.51         4,292,121.39         1,040,470.29         4,133,399.94         

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                         10,839,938.28       385,690.92            674,214.09            

รายไดอ่ื้น  4,655,575.27         3,230,112.39         2,993,656.05         1,914,803.37         

ค่าใชจ่้ายในการขาย (78,375,905.08) (64,148,689.57) (49,193,909.46) (41,855,179.91)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (130,438,807.11) (104,612,506.58) (94,137,853.85) (84,404,340.16)

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 18 (17,466,481.46) (17,468,326.00) (12,329,000.00) (13,232,000.00)

ตน้ทนุทางการเงิน (17,659,421.29) (9,488,875.94) (12,469,167.44) (7,139,482.14)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 201,503,539.01 107,493,126.21 169,565,644.98 83,257,606.28

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 (44,793,279.17) (25,256,876.04) (32,330,015.57) (17,759,596.23)

ก าไรส าหรับปี 156,710,259.84     82,236,250.17       137,235,629.41     65,498,010.05       

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 77,204.86              13,022.59              -                         -                         

ผลก าไรจากการตีมูลค่าสินทรัพยใ์หม่ -                         924,762.89            -                         800,000.00            

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 77,204.86              937,785.48            -                         800,000.00            
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 156,787,464.70     83,174,035.65       137,235,629.41     66,298,010.05       

การแบง่ปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 151,339,255.68     82,236,250.17       137,235,629.41     65,498,010.05       

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 5,371,004.16         -                         -                         -                         
156,710,259.84     82,236,250.17       137,235,629.41     65,498,010.05       

การแบง่ปันก าไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 151,416,460.54     83,174,035.65       137,235,629.41     66,298,010.05       

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 5,371,004.16         -                         -                         -                         
156,787,464.70     83,174,035.65       137,235,629.41     66,298,010.05       

ก าไรต่อหุ้น 22

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.229                     0.125                     0.208                     0.099                     

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 0.194                     0.113                     0.176                     0.090                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมคีอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินเฉพาะกจิการ



(หน่วย : บาท)

ส่วนที่เป็นของ

รวม ผู้มีส่วนได้เสีย

ทุน ส่วนเกนิ เงนิรับล่วงหน้า จัดสรรแล้ว ส่วนเกนิทุน การ อืน่ของ ส่วนของ ที่ไม่มีอ านาจ รวม

ที่ออกและ มูลค่า ค่าหุ้นสามัญ ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ จากการตีราคา แปลงค่า ผู้ถอืหุ้น ควบคุมของ ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร สินทรัพย์ งบการเงนิ ของบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถอืหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 165,000,000.00    46,680,000.00   -                   16,500,000.00  104,762,795.03   11,058,112.14  6,948.40      3,730,313.34   -                    14,795,373.88 347,738,168.91 -                     347,738,168.91  

เงินรับล่วงหนา้คา่หุ้นสามญั 15 -                       -                     250.00             -                   -                      -                   -              -                   -                    -                   250.00               -                     250.00                

เงินปันผลจ่าย 16 -                       -                     -                   -                   (23,099,650.10)   -                   -              -                   -                    -                   (23,099,650.10)  -                     (23,099,650.10)  

จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 16 -                       -                     -                   3,274,900.50    (3,274,900.50)     -                   -              -                   -                    -                   -                     -                     -                     

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2553 -                       -                     -                   -                   82,236,250.17     924,762.89       13,022.59    -                   -                    937,785.48      83,174,035.65   -                     83,174,035.65    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ตามท่ีรายงานในงวดก่อน 165,000,000.00    46,680,000.00   250.00             19,774,900.50  160,624,494.60   11,982,875.03  19,970.99    3,730,313.34   -                    15,733,159.36 407,812,804.46 -                     407,812,804.46  

ผลกระทบจากการปรับปรุงภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2.4 -                       -                     -                   -                   (3,590,517.00) -                   -              -                   -                    -                   (3,590,517.00) -                     (3,590,517.00)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ปรับปรุงใหม่ 165,000,000.00    46,680,000.00   250.00             19,774,900.50  157,033,977.60   11,982,875.03  19,970.99    3,730,313.34   -                    15,733,159.36 404,222,287.46 -                     404,222,287.46  

เงินรับล่วงหนา้คา่หุ้นสามญั 15 -                       -                     3,317,250.00   -                   -                      -                   -              -                   -                    -                   3,317,250.00     -                     3,317,250.00      

เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 125.00                  125.00               -                   -                   -                      -                   -              -                   -                    -                   250.00               -                     250.00                

การเพ่ิมข้ึนของส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                       -                     -                   -                   -                      -                   -              -                   -                    -                   -                     88,449,072.20   88,449,072.20    

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย -                       -                     -                   -                   -                      -                   -              (614,044.39)     (983,052.61)      (1,597,097.00)  (1,597,097.00)    1,597,097.00     -                     

เงินปันผลจ่าย 16 -                       -                     -                   -                   (26,399,656.00)   -                   -              -                   -                    -                   (26,399,656.00)  -                     (26,399,656.00)  

จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 16 -                       -                     -                   850,099.50       (850,099.50)        -                   -              -                   -                    -                   -                     -                     -                     

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2554 -                       -                     -                   -                   151,339,255.68   -                   77,204.86    -                   -                    77,204.86        151,416,460.54 5,371,004.16     156,787,464.70  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 165,000,125.00    46,680,125.00   3,317,500.00   20,625,000.00  281,123,477.78   11,982,875.03  97,175.85    3,116,268.95   (983,052.61)      14,213,267.22 530,959,495.00 95,417,173.36   626,376,668.36  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7

ภายใต้ สัดส่วนการถอืหุ้น ส่วนของ

การควบคุมเดยีวกนั ในบริษัทย่อย ผู้ถอืหุ้น

ก าไรสะสม ปรับโครงสร้าง จากการ องค์ประกอบ

ภายในกจิการ เปลีย่นแปลง

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

ส่วนเกนิจากการ ส่วนต ่า รวม

รายการอืน่ของการเปลีย่นแปลงที่เกดิจากผู้ถอืหุ้น

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงนิรวม

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น



(หน่วย : บาท)

ทุน ส่วนเกนิ เงนิรับล่วงหน้า จดัสรรแล้ว ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ รวม

ทีอ่อกและ มูลค่า ค่าหุ้นสามญั ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ ส่วนของ
หมายเหตุ ช าระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ตรีาคาสินทรัพย์ ผู้ถอืหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 165,000,000.00     46,680,000.00      -                    16,500,000.00     63,728,388.29     11,058,112.14        302,966,500.43     

เงินรับล่วงหนา้คา่หุน้สามญั 15 -                        -                       250.00               -                      -                      -                          250.00                   

เงินปันผลจ่าย 16 -                        -                       -                    -                      (23,099,650.10)   -                          (23,099,650.10)     

จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย 16 -                        -                       -                    3,274,900.50       (3,274,900.50)     -                          -                        

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2553 -                        -                       -                    -                      65,498,010.05     800,000.00             66,298,010.05       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ตามท่ีรายงานในงวดก่อน 165,000,000.00     46,680,000.00      250.00               19,774,900.50     102,851,847.74   11,858,112.14        346,165,110.38     

ผลกระทบจากการปรับปรุงภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 2.4 -                        -                       -                    -                      (3,516,504.00)     -                          (3,516,504.00)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ปรับปรุงใหม่ 165,000,000.00     46,680,000.00      250.00               19,774,900.50     99,335,343.74     11,858,112.14        342,648,606.38     

เงินรับล่วงหนา้คา่หุน้สามญั 15 -                        -                       3,317,250.00     -                      -                      -                          3,317,250.00         

เพ่ิมทนุหุน้สามญั 125.00                   125.00                  -                    -                      -                      -                          250.00                   

เงินปันผลจ่าย 16 -                        -                       -                    -                      (26,399,656.00)   -                          (26,399,656.00)     

จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย 16 -                        -                       -                    850,099.50          (850,099.50)        -                          -                        

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2554 -                        -                       -                    -                      137,235,629.41   -                          137,235,629.41     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 165,000,125.00     46,680,125.00      3,317,500.00     20,625,000.00     209,321,217.65   11,858,112.14        456,802,079.79     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

     8

ส่วนเกนิทุนจากการ

บริษทั ยเูนีย่น ปิโตรเคมคีอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น
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(หน่วย : บาท)

                                              
2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน -                      

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 201,503,539.01   107,493,126.21   169,565,644.98   83,257,606.28     

ปรับรายการท่ีกระทบก าไรส าหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 1,217,147.61       3,259,816.05       1,136,380.31       3,209,740.05       

รายการขาดทนุจากมลูคา่ราคาทนุของสินคา้สูงกว่ามลูคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ 770,138.22          1,072,651.23       805,926.83          965,735.50          

รายการขาดทนุจากสินคา้เสียหาย -                      82,620.95           -                      -                      

คา่เส่ือมราคา 22,411,621.67     21,446,913.84     12,851,489.35     13,012,085.52     

ก าไรจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ (2,572,590.51) (4,292,121.39) (1,040,470.29) (4,133,399.94)

(ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง 8,207,496.05       (3,966,798.82) (1,177,835.39) (542,654.30)

รายไดเ้งินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                      -                      (15,832,579.00) -                      

ขาดทนุจากการลดมลูคา่ของท่ีดิน -                      1,450.00             -                      -                      

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนตดัจ าหน่าย 77,940.43           19,786.16           66,740.83           11,949.99           

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 666,134.07          -                      616,433.00          -                      

ตน้ทนุทางการเงิน 17,659,421.29     9,488,875.94       12,469,167.44     7,139,482.14       

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจากการด าเนินงาน 249,940,847.84   134,606,320.17   179,460,898.06   102,920,545.24   

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (141,524,909.87) (104,276,010.12) (103,609,129.23) (54,140,388.33)

สินคา้คงเหลือ (76,678,800.53) (178,217,089.72) 42,536,940.32     (82,391,847.27)

ลูกหน้ีกรมสรรพากร (5,414,465.97) (5,392,962.92) (1,923,608.31) 14,889.66           

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (1,469,838.60) 622,501.85          (460,923.44) 940,189.69          

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (83,854.47) (685,986.94) 22,375.00           (694,330.00)

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (70,753,787.56) 73,955,587.94     (69,035,020.45) 34,942,417.87     

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 643,000.53          (110,320.85) (80,755.38) 100,389.36          

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน -                      (410.00) -                      -                      

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน (45,341,808.63) (79,498,370.59) 46,910,776.57     1,691,866.22       

จ่ายดอกเบ้ีย (17,142,681.97) (9,396,275.61) (12,230,441.98) (6,768,829.15)

จ่ายภาษีเงินได้ (47,126,773.17) (18,478,362.70) (33,185,088.84) (12,099,316.47)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (109,611,263.77) (107,373,008.90) 1,495,245.75       (17,176,279.40)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมคีอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(หน่วย : บาท)
                                              

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เพ่ิมข้ึนในเงินลงทนุระยะสั้น -                      -                      -                      (1,249,925.00)

เงินสดจ่ายลงทนุในบริษทัยอ่ย -                      -                      (1,127,375.00) -                      

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                      -                      15,832,579.00     -                      

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (17,562,603.47) (24,789,550.54) (12,283,897.94) (14,205,289.56)

ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,933,272.04       4,486,993.82       5,064,113.16       4,181,994.87       

ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (126,275.00) (892,279.80) (146,175.00) (959,000.00)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ (10,755,606.43) (21,194,836.52) 7,339,244.22       (12,232,219.69)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เพ่ิมข้ึนในเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 151,877,672.96   138,521,389.64   37,889,979.59     60,159,189.48     
จ่ายช าระเจา้หน้ีคา่สินทรัพย์ -                      (218,109.05) (1,373,901.26) (150,683.20)
จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว (5,234,240.56) (4,501,059.08) (4,112,544.68) (3,798,430.95)
เงินสดรับจากส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 88,449,072.20     -                      -                      -                      
เงินสดจ่ายเงินปันผล (26,399,656.00) (23,099,650.10) (26,399,656.00) (23,099,650.10)
เงินสดรับล่วงหนา้คา่หุ้นสามญั 3,317,500.00       250.00                3,317,500.00       250.00                

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 212,010,348.60   110,702,821.41   9,321,377.65       33,110,675.23     
เพ่ิมข้ึนในผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน 77,204.86           13,022.59           -                      -                      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)-สุทธิ 91,720,683.26     (17,852,001.42) 18,155,867.62     3,702,176.14       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 53,103,708.89     70,955,710.31     34,305,863.65     30,603,687.51     
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัปลายปี 144,824,392.15   53,103,708.89     52,461,731.27     34,305,863.65     

ขอ้มลูเปิดเผยเพ่ิมเติม   
1. รายการท่ีไมก่ระทบกระแสเงินสด มีดงัน้ี

-  ตดัจ าหน่ายลูกหน้ีท่ีตั้งส ารองคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 1,234,760.53       -                      1,234,760.53       -                      
-  ซ้ือสินทรัพยถ์าวรโดยการท าสญัญาเช่าระยะยาว -                      6,429,000.00       -                      2,799,000.00       
-  ซ้ือสินทรัพยโ์ดยยงัไมไ่ดจ่้ายช าระ 477,000.00          47,700.00           3,226,900.00       946,750.00          
-  ปรับปรุงก าไรสะสมตน้ปีกบัภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,590,517.00       -                      3,516,504.00       -                      
-  รับรู้ส่วนเกินทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 1,597,097.00       -                      -                      -                      
-  ผลก าไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ -                      924,762.89          -                      800,000.00          
-  จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายจากก าไรสะสม 850,099.50          3,274,900.50       850,099.50          3,274,900.50       

2. เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ประกอบดว้ย
-  เงินสด 451,739.75          483,272.27          200,000.00          150,000.00          
-  เงินฝากกระแสรายวนั 38,234,556.39     787,086.26          3,430,383.82       418,167.59          
-  เงินฝากออมทรัพย์ 106,138,096.01   51,833,350.36     48,831,347.45     33,737,696.06     

รวม 144,824,392.15   53,103,708.89     52,461,731.27     34,305,863.65     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมคีอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

วนัที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 
__________________________ 

 
1. ขอ้ความทัว่ไป 
 

บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภท
บริษทัจ ากดั ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยต์ามทะเบียนเลขท่ี 0105524011161 เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 
2524 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2548 ทะเบียนบมจ. เลขท่ี 
0107548000391 ส านกังานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 728 อาคารยูเน่ียนเฮา้ส์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ 
เขตบางพลดั กรุงเทพฯ ประเทศไทย บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจน าเขา้ส่งออกและจ าหน่ายเคมีภณัฑ ์

 
2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 
 

2.1 งบการเงินน้ีน าเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจดัท าเป็น
ภาษาไทย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษได้จดัท าข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่
คุน้เคยกบัภาษาไทย 

 

2.2 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใต้
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงจดัตั้ง
ตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แลว้ และตามขอ้ก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอ
รายงานทางการเงิน 

 

การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้
ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เวน้แต่จะเปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบาย
การบญัชี 
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2.3 ในระหว่างปี 2554 กลุ่มบริษัทได้ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชีดงัน้ี 

 

อา้งอิงมาตรฐาน เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) ก าไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2  การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 สญัญาการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

 

การปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิด
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงน้ีไดเ้ปิดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 2.4 
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นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ ระหว่างปี 
2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนๆ  
ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป และไม่ได้ 
มีการน ามาใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินน้ี ดงัน้ี 

 

อา้งอิงมาตรฐาน เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชนจ์ากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชม้าตรฐานการบญัชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 

2.4 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

ผลประโยชน์พนกังาน 
ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 19 เ ร่ือง 

ผลประโยชน์ของพนกังานเป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะบนัทึกส ารองผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังานทั้งหมดเป็นรายการปรับปรุงลดก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ลงตามงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 3.59 ลา้นบาท และ 3.52 ลา้นบาท ตามล าดบั ตามวิธีปฏิบติัในช่วง
เปล่ียนแปลงของการน ามาตรฐานการบญัชีมาใชค้ร้ังแรก ซ่ึงการเร่ิมใชม้าตรฐานดงักล่าวมีผลกระทบ
ต่อก าไรส าหรับปี 2554 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการลดลงจ านวน 0.66 ลา้นบาท
และ 0.62 ลา้นบาท ตามล าดบั และก าไรต่อหุน้ลดลง 0.001 บาทต่อหุน้ เท่ากนัทั้งสองงบการเงิน 
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2.5 รายการบางรายการในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการน าเสนอในงบการเงินปีปัจจุบนั การจดัประเภทรายการเหล่าน้ี เน่ืองจาก
กลุ่มบริษทัเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่และเป็นไปตามประกาศ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ืองก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 นอกจากน้ีไดม้ีการ
จดัประเภทรายการอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก าไรเบ็ดเสร็จรวม
ส าหรับปีหรือส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ีรายงานไปแลว้ โดยมีรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ก่อนการ 

จดัประเภทใหม่ 
จดัประเภทใหม่ 

เพิ่ม(ลด) 
หลงัการ 

จดัประเภทใหม่ 
 ก่อนการ 

จดัประเภทใหม่ 
จดัประเภทใหม่ 

เพิ่ม(ลด) 
หลงัการ 

จดัประเภทใหม่ 
ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 675,565,323.90 (675,565,323.90) -  604,463,099.58 (604,463,099.58) - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ - 680,826,041.67 680,826,041.67  - 607,458,774.71 607,458,774.71 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,164,440.36 (3,164,440.36) -  2,586,304.90 (2,586,304.90) - 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2,674,030.95 (2,096,277.41) 577,753.54  694,933.45 (409,370.23) 285,563.22 
เจา้หน้ีการคา้ 480,416,034.03 (480,416,034.03) -  427,506,090.68 (427,506,090.68) - 
เจา้หน้ีอ่ืน 11,744,115.54 (11,744,115.54) -  11,296,511.35 (11,296,511.35) - 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 497,174,788.43 497,174,788.43  - 440,260,794.13 440,260,794.13 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 5,456,359.29 (5,014,888.86) 441,470.43  1,801,940.99 (1,458,442.10) 343,498.89 
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นสามญั - 250.00 250.00  - 250.00 250.00 

 

2.6 ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจ 
การประมาณการและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและ
การรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐาน
มาจากประสบการณ์และปัจจยัต่างๆ ที่ผูบ้ ริหารมีความเชื่อมัน่อย ่างสมเหตุสมผลภายใต้
สภาวการณ์แวดลอ้มนั้น ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ
การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน และ
ในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 
ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจใน

การประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นตน้ 
 

ค่าเผื่อมูลค่าราคาทุนของสินคา้สูงกว่ามูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
มูลค่าสุทธิที่จะไดรั้บเป็นการประมาณราคาที่จะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหักดว้ย

ค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นในการขาย 
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ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้าน

ของอาคารและอุปกรณ์และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมี
การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 

ประมาณการภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน 
เป็นตน้ 

การประมาณการในเร่ืองอื่น ๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวขอ้งของหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินน้ี 

 
3. หลกัเกณฑก์ารจดัท างบการเงินรวม 
 

3.1 งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
โดยมีสินทรัพยแ์ละรายไดข้องบริษทัยอ่ยซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวมคิดเป็นร้อยละดงัน้ี 

 

    ร้อยละของสินทรัพย ์ ร้อยละของรายได ้
 จดัตั้งข้ึน  อตัราร้อยละ ท่ีรวมอยูใ่น ท่ีรวมอยูใ่นรายไดร้วม 

ช่ือบริษทั ในประเทศ ลกัษณะธุรกิจ ของการถือหุ้น สินทรัพยร์วม ส าหรับปีส้ินสุด 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
   2554 2553 2554 2553 2554 2553 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั ยเูน่ียน อินทราโก ้จ ากดั (มหาชน) ไทย น าเขา้ส่งออกและจ าหน่ายเคมีภณัฑ ์ 59.99 99.99 31.72 24.07 15.31 11.78 
บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จ  ากดั ไทย จ าหน่ายเคมีภณัฑ ์ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน 

และอุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์ 
 

99.99 
 

99.99 
 
7.21 

 
4.85 

 
7.44 

 
6.65 

บริษทั ยเูคม เอทานอล แอนด ์เอสเตอร์ จ ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 99.99 99.99 0.14 0.09 - - 
Multi Kross Operation Limited จีน* น าเขา้ส่งออกและจ าหน่ายเคมีภณัฑ ์ 99.99 99.99 0.07 0.02 - - 

 

* เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
 

 



                      16 

 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ของบริษทั ยเูน่ียน อินทราโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
(บริษทัย่อยในประเทศ) และงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ของ 
Multi Kross Operation Limited (บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ) ซ่ึงรวมในงบการเงินรวมของบริษทัฯ 
ไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 

 

งบการเงินของบริษทัย่อยในต่างประเทศ ซ่ึงถือเป็นหน่วยงานต่างประเทศบนัทึกบญัชีดว้ย
สกุลเงินดอลล่าร์ฮ่องกง ในการจดัท างบการเงินรวม บริษทัฯ ไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ดงัน้ี 

- สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน แปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัส้ินงวด 
- รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉล่ีย 
- ทุนเรือนหุน้ แปลงค่าดว้ยอตัรา ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินดงักล่าว แสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

 

3.2 บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัฯ การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัฯ มีอ านาจ
ควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทันั้น
เพื่อให้ได้มาซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัย่อย งบการเงินของบริษทัย่อยได้รวมอยู่ใน
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทันบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

 

3.3 รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทย่อย ส้ินสุดวนัเดียวกันกับบริษัท ยูเน่ียนปิโตรเคมีคอล จ ากัด 
(มหาชน) 

 

3.4 งบการเงินรวมจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกนัส าหรับรายการบญัชีที่เหมือนกนัหรือ
เหตุการณ์การบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนั 

 

3.5 งบการเงินรวมไดร้วมรายการบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย หลงัจากตดัรายการระหว่างกนั 
ซ่ึงยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัและเงินลงทุน
ในบริษทัย่อยของบริษทัฯ และส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยไดต้ดัออกในขั้นตอนการจดัท า
งบการเงินรวมแลว้ 

 
4. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์และ
กระแสรายวนัท่ีไม่ติดภาระผกูพนั 
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4.2 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บช าระ โดยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประมาณข้ึน
จากการค านวณอตัราร้อยละตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งของยอดลูกหน้ี ณ วนัส้ินปี และพิจารณาจากลูกหน้ี
แต่ละรายท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บช าระ 

 

4.3 สินคา้คงเหลือ บนัทึกดว้ยราคาทุนตามวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อนสุทธิดว้ยค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพและ
เคล่ือนไหวชา้ (ถา้มี) ซ่ึงค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพพิจารณาจากสินคา้เส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวชา้
ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

 

4.4 เงินลงทุนในบริษทัย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกบญัชีตามวิธีราคาทุนสุทธิดว้ยค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และจะบนัทึกรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ เม่ือจ าหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการดอ้ยค่า 

 

4.5 ท่ีดิน ณ วนัเร่ิมรายการบนัทึกบญัชีตามราคาทุนและเลือกท่ีจะตีราคาใหม่โดยแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม
จากผูป้ระเมินราคาอิสระและสุทธิดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เมื่อเกิดขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีนโยบายที่จะให้ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคาทรัพยสิ์นดงักล่าวในทุก 5 ปี 
และในระหว่างน้ีหากมีปัจจยัอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อมูลค่าทรัพยสิ์นกลุ่มบริษทั
จะให้มีการประเมินราคาใหม่ในปีนั้น ๆ ส่วนท่ีเพิ่มข้ึนของราคาท่ีประเมินใหม่จะถือเป็นผลต่างจาก
การตีราคาสินทรัพยเ์พิ่มในส่วนของผูถื้อหุ้น ส าหรับส่วนท่ีลดลงของราคาท่ีประเมินใหม่จากราคาทุน
จะถือเป็นรายการขาดทุนจากการตีราคาทรัพยสิ์นลดลงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

4.6 อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัเร่ิมรายการบนัทึกบญัชีตามราคาทุนและแสดงรายการสุทธิด้วยค่าเส่ือม
ราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) โดยค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุการใชง้านโดยประมาณดงัน้ี 
- อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 10 และ 20 ปี 
- เคร่ืองจกัร 5-10 ปี 
- เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 3-5 ปี 
- อุปกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 5 ปี 
- ยานพาหนะ 5 และ 10 ปี 
- ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับงานระหวา่งก่อสร้าง และสินทรัพยร์ะหวา่งทาง 

 

การตดัรายการอาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือตดัรายการสินทรัพยน์ั้น
ออกจากบญัชี 
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4.7 ท่ีดินรอการพฒันา บนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนสุทธิดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
 

4.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม
และค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น โดยคิดค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ทราบไดแ้น่นอนอยา่งมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น
และจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวธีิการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้
ประโยชน์ทราบไดแ้น่นอนทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จตามอายกุารใหป้ระโยชน์ คือ 5 ปี 

 

4.9 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์โดยทุกวนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินวา่มี
ขอ้บ่งช้ี ซ่ึงแสดงวา่สินทรัพยด์อ้ยค่าลงหรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะท าการ
ประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์และหากพบว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น
มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะลดมูลค่าของสินทรัพยล์งให้เท่ากบัมูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยห์มายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้น
แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่) 

 

4.10 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าราคาทุน 
 

4.11 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแสดงมูลค่าราคาทุน โดยบนัทึกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสินเป็นค่าใชจ่้าย
ส าหรับปี 

 

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว บนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจ านวนเท่ากบั
ราคายติุธรรมของทรัพยสิ์นท่ีเช่า ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า
ท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ซ่ึงอตัราคิดลดท่ีใช้ค  านวณมูลค่าปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าใช้อตัราดอกเบ้ียท่ีระบุในสัญญาเช่า ต้นทุนแรกเร่ิมท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงได้รวมอยู่ในราคาทุนของสินทรัพย ์ค่าเช่าท่ีจ่ายช าระจะปันส่วนเป็นส่วนของ
ค่าใชจ่้ายทางการเงินและส่วนท่ีไปลดเงินตน้ ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะปันส่วนไปสู่งวดต่างๆ ตลอดอายุ
สัญญาเช่า เพื่อให้ดอกเบ้ียเม่ือเทียบกบัยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยูใ่นแต่ละงวดมีอตัราคงท่ี นโยบายการตดั
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์เช่าสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีใช้กบัสินทรัพยท่ี์เส่ือมค่าไดท่ี้กลุ่มบริษทั
เป็นเจา้ของ 
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4.13 ผลประโยชน์ของพนกังาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 
 

กลุ่มบริษทั รับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย
เม่ือเกิดรายการ 

 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

กลุ่มบริษทัและพนักงานได้ร่วมกันจดัตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพได้แยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
 

กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน 

 

กลุ่มบริษทัค านวณภาระหน้ีสินโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมิน
หน้ีสินดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวพ้ิจารณาวา่การบริการในแต่ละ
งวดก่อใหเ้กิดสิทธิในการไดรั้บผลประโยชน์เพิ่มข้ึน และวดัมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกนัเพื่อรวม
เป็นภาระผูกพนังวดสุดท้าย ต้นทุนบริการในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉล่ีย
จนกวา่ผลประโยชน์ท่ีปรับเปล่ียนนั้นจะตกเป็นสิทธิขาดของพนกังาน กิจการตอ้งรับรู้ก าไรขาดทุน
จากการลดขนาดโครงการลงและการช าระผลประโยชน์ของโครงการเม่ือมีการลดขนาดโครงการลง
และการช าระผลประโยชน์เกิดข้ึน 

 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของก าไร
หรือขาดทุน ภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์พนกังานวดัค่าโดยวิธีคิดส่วนลดมูลค่าปัจจุบนัของ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช้อตัราส่วนลดซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรัฐบาล  
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ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน เป็นคร้ังแรก
กลุ่มบริษทัเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกวา่หน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตามนโยบาย
การบญัชีเดิม โดยบนัทึกปรับกบัก าไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปีปัจจุบนั 

 

4.14 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผกูพนั
ในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผกูพนั
ดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายช าระภาระผูกพนั
และจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หากคาดวา่จะไดรั้บคืนรายจ่ายท่ีจ่าย
ช าระไปตามประมาณการหน้ีสินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายจ่าย
ท่ีไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากแต่ตอ้งไม่เกินจ านวนประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง และแสดง
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัประมาณการหน้ีสินในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยแสดงสุทธิจากจ านวน
รายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืนท่ีรับรู้ไว ้

 

4.15 ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 
ในกรณีท่ีบริษทัฯ เสนอขายหุ้นสูงกวา่มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว ้บริษทัฯ ตอ้งน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ี
ตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผล
ไม่ได ้

 

4.16 ส่วนเกินจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เกิดจากผลต่างระหวา่งเงิน
ที่จ่ายซ้ือบริษทัย่อยกบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อย (ราคาตามบญัชี) 
ซ่ึงแสดงในส่วนของผูถื้อหุ้น โดยผลต่างดงักล่าวจะลดลงหากบริษทัฯ จ าหน่ายหรือลดสัดส่วน
การลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 

4.17 ส่วนต ่าจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย เป็นผลต่างระหวา่งเงินลงทุนตามสัดส่วน
ของบริษทัยอ่ยท่ีเปล่ียนแปลงกบัมูลค่าตามบญัชีของบริษทัย่อยท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วน
การลงทุน (การเปล่ียนแปลงดงักล่าวบริษทัฯ ไม่สูญเสียอ านาจในการควบคุมบริษทัย่อย) แสดงใน
ส่วนของผูถื้อหุน้และจะลดลงหากบริษทัฯ จ าหน่ายหรือลดสัดส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย  

 

4.18 ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย หมายถึง มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
สุทธิของบริษทัยอ่ยตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีไม่ไดเ้ป็นของกลุ่มบริษทั ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมของบริษทัย่อยแยกแสดงรายการในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิของส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยแยก
แสดงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
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4.19 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
ยอดคงเหลือของสินทรัพย ์และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินปี แปลงค่าเป็นเงินบาท
ตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ผลก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนบนัทึกเป็นรายได้หรือ
ค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

4.20 รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอ่ืน แสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ มีนโยบายดงัน้ี 
4.20.1 รายได้จากการขายสินคา้รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได้โอนความเส่ียงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนัยส าคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแล้ว และจะไม่รับรู้
รายได้หากฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความ
ไม่แน่นอนที่มีนยัส าคญัในการไดร้ับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้นั้น
หรือไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนที่เกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 

4.20.2 รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการให้บริการ 
4.20.3 รายไดค้่าเช่ารับรู้รายไดต้ามระยะเวลาท่ีให้เช่า 
4.20.4 ดอกเบ้ียรับ รับรู้รายไดต้ามงวดระยะเวลา 
4.20.5 เงินปันผลรับรู้รายไดเ้ม่ือมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
4.20.6 รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง (Accrual Basis) 
 

4.21 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 
4.21.1 สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าซ่ึงความเส่ียงและกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าเป็นของผูใ้ห้เช่า

ไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าท่ีจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานไดบ้นัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายภายใตอ้ายสุัญญาเช่า 

4.21.2 ตน้ทุนทางการเงิน ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใช้จ่ายในท านองเดียวกนับนัทึกในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จในปีท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึง
ของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือ การผลิต
สินทรัพยด์งักล่าว ก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพื่อขาย ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวด
ตามสัญญาเช่าการเงิน บนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

4.21.3 ค่าใชจ่้ายอ่ืนบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง (Accrual Basis) 
 

4.22 ภาษีเงินได ้จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระตอ้งเสียภาษี โดยค านวณจากก าไรส าหรับปี
ทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 
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4.23 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกลุ่มบริษทั 
หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
กบักลุ่มบริษทั นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคล
ซ่ึงถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักบั
กลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารท่ีส าคญั กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ านาจในการวางแผนและ
ควบคุมการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว
ซ่ึงมีอ านาจชกัจูงหรืออาจชกัจูงใหป้ฏิบติัตามบุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีบุคคลดงักล่าวมีอ านาจควบคุม
หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

 

4.24 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน ค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและไดรั้บช าระ
แลว้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในระหวา่งปีและก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปี
ดว้ยผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัที่ออกในระหว่างปีกบัจ านวนหุ้นสามญัท่ี
อาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ิน (ใบส าคญัแสดงสิทธิ) ให้เป็นหุ้นสามญั 
โดยสมมติว่าหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัท่ีออกหุ้นสามญัเทียบเท่า 

 

4.25 เคร่ืองมือทางการเงิน ไดแ้ก่ สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะ
การเงิน ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีและเจา้หน้ีการคา้ ลูกหน้ีและเจา้หน้ีอ่ืน 
เงินลงทุน เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืม นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และเกณฑ์การวดัมูลค่าของสินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีของรายการท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวน
ของอตัราแลกเปล่ียนโดยก าหนดอตัราแลกเปล่ียนในอนาคตที่สินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศจะได้รับหรือต้องจ่ายช าระ ก าไรหรือขาดทุนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้จะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือมีการจ่ายช าระ 
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5. รายการกบักิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

บริษทัฯ มีรายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มบริษทัและบุคคลที่เก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่ม
เดียวกนั หรือมีกรรมการร่วมกนั ยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัท่ีส าคญัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

 

5.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งกนั 
 

   (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษทัและบุคคล  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
  2554 2553 2554 2553 

- ลูกหน้ีการคา้      
บริษทั ยเูน่ียน อินทราโก ้จ ากดั (มหาชน)  - - 2,046,332.20 2,140,294.25 
บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จ  ากดั  - - 52,094,339.06 28,449,246.67 

รวม  - - 54,140,671.26 30,589,540.92 
      

- ลูกหน้ีอ่ืน      
บริษทั ยเูน่ียน อินทราโก ้จ ากดั (มหาชน)  - - 72,061.48 15,870.24 
บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จ  ากดั  - - 39,804.00 4,494.00 

รวม  - - 111,865.48 20,364.24 
      

- เงินทดรองจ่าย      
Multi Kross Operation Limited  - - - 388,838.38 
บริษทั ยเูคม เอทานอล แอนด ์เอสเตอร์ จ  ากดั  - - 1,284,000.00 - 

รวม  - - 1,284,000.00 388,838.38 
      

- มลูค่าการซ้ือสินทรัพยจ์าก      
บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จ  ากดั  - - 3,466,845.00 4,186,630.90 

      

- เจา้หน้ีการคา้      
บริษทั ยเูน่ียน อินทราโก ้จ ากดั (มหาชน)  - - 107,501.30 157,290.00 

      

- เจา้หน้ีอ่ืน      
บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จ  ากดั  - - 3,544,450.30 1,155,759.50 
กรรมการ  695,593.75 - - - 

รวม  695,593.75 - 3,544,450.30 1,155,759.50 
      

- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย      
บริษทั เฟิสทท์ราโก ้จ ากดั  229,761.96 289,229.76 223,333.40 218,141.76 
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5.2 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
   (หน่วย : บาท) 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษทัและบุคคล  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2554 2553 2554 2553 
- มลูค่าการขายสินคา้ใหแ้ก่      
บริษทั ยเูน่ียน อินทราโก ้จ ากดั (มหาชน)  - - 8,417,855.00 8,742,862.00 
บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จ  ากดั  - - 106,157,328.06 69,477,064.25 

รวม  - - 114,575,183.06 78,219,926.25 

- เงินปันผลรับ      
บริษทั ยเูน่ียน อินทราโก ้จ ากดั (มหาชน)  - - 15,832,579.00 - 

- รายไดอ่ื้น      
บริษทั ยเูน่ียน อินทราโก ้จ ากดั (มหาชน)  - - 596,989.79 641,759.00 
บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จ  ากดั  - - 618,752.00 448,663.00 

รวม  - - 1,215,741.79 1,090,422.00 

- มลูค่าการซ้ือสินคา้จาก      
บริษทั ยเูน่ียน อินทราโก ้จ ากดั (มหาชน)  - - 350,405.00 457,476.00 
บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จ  ากดั  - - - 188,550.00 

รวม  - - 350,405.00 646,026.00 

- มลูค่าการเช่าอาคารส านกังานจาก      
บริษทั เฟิสทท์ราโก ้จ ากดั  2,776,800.00 2,651,520.00 2,150,400.00 2,150,400.00 

- ค่าใชจ่้ายอ่ืน      
บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จ  ากดั  - - 211,988.41 345,255.99 
บริษทั เฟิสทท์ราโก ้จ ากดั  370,164.00 365,184.00 295,892.00 256,228.00 
กรรมการ  - 485,000.00 - - 

รวม  370,164.00 850,184.00 507,880.41 601,483.99 

- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั      
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน  16,958,481.46 17,468,326.00 11,821,000.00 13,232,000.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  508,000.00 - 508,000.00 - 

รวม  17,466,481.46 17,468,326.00 12,329,000.00 13,232,000.00 
 

นโยบายการก าหนดราคาระหวา่งกนั 
 

- รายการซ้ือ-ขายสินคา้ระหวา่งกนัของกลุ่มบริษทักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นไปตามราคาท่ีใกลเ้คียง
กบัท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 

 

- รายการซ้ือและขายสินทรัพยร์ะหวา่งกนัของกลุ่มบริษทัเป็นไปตามราคาท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึงสูงกวา่
ราคาทุน 
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- รายไดค้่าเช่าโกดงัเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั โดยบริษทัฯ ท าสัญญาให้เช่าโกดงักบับริษทัยอ่ย 
2 แห่ง มีรายละเอียดท่ีส าคญัดงัน้ี 
1) ตั้ งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคมของแต่ละปี โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 

12,500.00 บาท ซ่ึงไดท้  าการต่อสัญญาทุก 1 ปี สัญญาปัจจุบนัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 
ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2555 โดยมีอตัราค่าเช่าเท่าเดิม  

2) ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2552 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2553 อตัราค่าเช่าเดือนละ 26,875.00 บาท 
อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยไดย้กเลิกสัญญาเช่าน้ีแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2553 เป็นตน้ไป 
เน่ืองจากไดย้า้ยไปโกดงัแห่งใหม่ 

3) ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 อตัราค่าเช่าเดือนละ 20,000.00 บาท 
โดยไดต่้อสัญญาฉบบัใหม่เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 โดยมี
อตัราค่าเช่าเพิ่มข้ึนเป็นเดือนละ 40,000.00 บาท เน่ืองจากเพิ่มพื้นท่ีการเช่า ซ่ึงไดท้  าการต่อสัญญา
อีก 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 โดยอตัราค่าเช่าเท่าเดิม 
 

- ค่าเช่าอาคารส านกังาน (อาคารยูเน่ียนเฮา้ส์) และค่าไฟฟ้าเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนักบั
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ดงัน้ี 
1) บริษทัฯ ท าสัญญาเช่าอาคารส านักงานบริเวณชั้น 1 และ 2 มีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 

1 กรกฎาคม 2551 ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2554 อตัราค่าเช่าเดือนละ 179,200.00 บาท ซ่ึงได้
ต่อสัญญาอีก 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 โดยมีอตัราค่าเช่า
เท่าเดิม 

2) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ท าสัญญาเช่าอาคารส านกังานบริเวณชั้น 5 มีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 
1 กรกฎาคม 2551 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 อตัราค่าเช่าเดือนละ 55,680.00 บาท ซ่ึงไดท้  าการต่อ
สัญญาอีก 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 โดยอตัราค่าเช่าเท่าเดิม 

3) ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บตามท่ีใชจ้ริง 
 

5.3 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

รายช่ือบริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ เก่ียวขอ้งโดย 
บริษทั ยเูน่ียน อินทราโก ้จ ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้ทางตรง 
บริษทั ไลออ้น เอเชีย (ไทยแลนด)์ จ ากดั บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้ทางตรง 
บริษทั ยเูคม เอทานอล แอนด ์เอสเตอร์ จ ากดั บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้ทางตรง 
Multi Kross Operation Ltd. บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้ทางตรง 
บริษทั เฟิสทท์ราโก ้จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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6. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 
 

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

 
การวเิคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 2554 2553 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ลูกหน้ีการคา้ท่ีอยูใ่นก าหนดช าระ - - 38,216,888.27 22,712,570.07 
ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระดงัน้ี     

- ไม่เกิน     3  เดือน - - 15,923,782.99 7,594,490.85 
- มากกวา่   3 เดือน ถึง 6 เดือน - - - 282,480.00 

               รวมลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 54,140,671.26 30,589,540.92 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 2554 2553 
ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน     
ลูกหน้ีการคา้ท่ีอยูใ่นก าหนดช าระ 568,218,086.23 515,294,427.41 469,274,351.62 438,006,413.04 
ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระดงัน้ี     

- ไม่เกิน     3  เดือน 246,481,783.72 159,614,626.28 180,688,075.17 135,557,794.51 
- มากกวา่   3  เดือน ถึง   6 เดือน 1,618,838.31 467,617.82 255,230.31 344,835.32 
- มากกวา่   6  เดือน ถึง 12 เดือน 109,108.50 404.46 70,000.00 404.46 
- มากกวา่ 12  เดือน ข้ึนไป 3,147,091.46 4,150,732.83 3,147,091.46 4,150,732.83 

รวม 819,574,908.22 679,527,808.80 653,434,748.56 578,060,180.16 
ลูกหน้ีเช็คคืน 3,432,267.32 1,511,562.38 3,236,630.72 1,287,425.78 

             รวมลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 823,007,175.54 681,039,371.18 656,671,379.28 579,347,605.94 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,456,434.36) (5,474,047.28) (5,375,667.06) (5,474,047.28) 

ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน-สุทธิ 817,550,741.18 675,565,323.90 651,295,712.22 573,873,558.66 
รวมลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 817,550,741.18 675,565,323.90 705,436,383.48 604,463,099.58 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนัถึง 120 วนั 
 

กลุ่มบริษทัมีรายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554 และ 2553 ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 2554 2553 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม (5,474,047.28) (2,264,307.23) (5,474,047.28) (2,264,307.23) 
บวก ส ารองค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,059,154.44) (3,353,180.85) (1,978,387.14) (3,353,180.85) 
หกั กลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 842,006.83 143,440.80 842,006.83 143,440.80 
หกั ตดัจ่ายลูกหน้ีท่ีเคยตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 1,234,760.53 - 1,234,760.53 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม (5,456,434.36) (5,474,047.28) (5,375,667.06) (5,474,047.28) 

 
 
 
 
 
 



                      28 

 

7. สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 
 

ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 2554 2553 
สินคา้ส าเร็จรูป 415,142,884.39 323,480,336.69 184,162,517.88 201,417,384.07 
สินคา้ระหวา่งทาง 41,621,048.17 50,335,370.04 10,535,004.54 35,732,226.67 
วตัถุดิบ 1,154,357.39 7,668,080.69 - - 
ถงับรรจุสารเคมี 935,255.00 690,957.00 460,995.00 545,847.00 

รวม 458,853,544.95 382,174,744.42 195,158,517.42 237,695,457.74 
หกั ค่าเผือ่มูลค่าราคาทุนของสินคา้ 
หกั สูงกวา่มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 
(2,040,069.52) 

 
(1,269,931.30) 

 
(1,910,406.00) 

 
(1,104,479.17) 

สุทธิ 456,813,475.43 380,904,813.12 193,248,111.42 236,590,978.57 
 

ตน้ทุนของสินคา้ท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 2553 2554 2553 

- ตน้ทุนขาย 2,820,638,028.90 2,268,119,707.22 2,319,478,605.13 1,949,213,019.96 
- ปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 770,138.22 1,072,651.23 805,926.83 965,735.50 

สุทธิ 2,821,408,167.12 2,269,192,358.45 2,320,284,531.96 1,950,178,755.46 

 
8. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

 (หน่วย : พนับาท) สดัส่วนร้อยละ งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ การลงทุน เงินลงทุน เงินปันผลรับ 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ตามวิธีราคาทุน ส าหรับปีส้ินสุด 
 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
บริษทั ยเูน่ียน อินทราโก ้จ ากดั (มหาชน) 130,000 78,000 59.99 99.99 77,993,000.00 77,993,000.00 15,832,579.00 - 
บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จ ากดั 15,000 15,000 99.99 99.99 14,999,300.00 14,999,300.00 - - 
บริษทั ยเูคม เอทานอล แอนด ์เอสเตอร์ จ ากดั 1,250 1,250 99.99 99.99 1,249,925.00 1,249,925.00 - - 
Multi Kross Operation Limited 42 42 99.99 99.99 42,200.00 42,200.00 - - 

รวม     94,284,425.00 94,284,425.00 - - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้     1,127,375.00 - - - 

รวม     95,411,800.00 94,284,425.00 15,832,579.00 - 
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เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2553 บริษทั ยูเน่ียน อินทราโก้ จ  ากัด (มหาชน) (บริษทัย่อย) ได้
ด าเนินการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิกบักระทรวงพาณิชยแ์ละ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัจากหุ้นละ 1,000.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งจดทะเบียน
เพิ่มทุนจาก 78.00 ลา้นบาท เป็น 130.00 ลา้นบาท โดยจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 52 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 
1.00 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนภายหลงัจากท่ีบริษทัย่อยได้รับอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนทัว่ไปแล้ว ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ จะไดรั้บสิทธิในการจองหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จ  านวนไม่เกิน 13 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยทั้งหมดภายหลงัการเสนอขาย โดยราคาเสนอขาย
จะเป็นราคาเดียวกบัท่ีเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป 

 

เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2554 บริษทั ยเูน่ียน อินทราโก ้จ  ากดั (มหาชน) ไดเ้สนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทุนต่อประชาชนจ านวน 52 ลา้นหุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.92 บาท 
รวมเป็นเงิน 99.84 ลา้นบาท แต่บริษทัฯ ไม่ไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าว ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ 
ลดลงจากร้อยละ 99.99 เป็นร้อยละ 59.99 ในงบการเงินรวมจึงเกิดส่วนต ่าจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วน
จากการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยจ านวน 0.98 ลา้นบาท 

 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดมี้การลงนามร่วมกนัในสัญญาความร่วมมือในการด าเนิน
ธุรกิจเพื่อก าหนดขอบเขตในการด าเนินธุรกิจและเพื่อความร่วมมือในการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ
ระหว่างกนัเพื่อวตัถุประสงค์ในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตเพื่อให้ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ และบริษทัย่อยได้รับผลประโยชน์สูงสุด โดยสัญญาฉบบัน้ีมีอายุ 2 ปี นับจากวนัท่ีท าสัญญา 
สัญญาน้ีมีผลผูกพนัตามกฏหมาย หากผูใ้ดปฎิบติัผิดสัญญาตอ้งช าระค่าปรับและค่าเสียหายตามสัญญา
ดงักล่าว และแจง้ให้ผูถ้ือหุ้นของทั้งสองบริษทัทราบโดยเปิดเผยไวเ้ป็นเร่ืองแจง้เพื่อทราบในหนงัสือ
เชิญประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีของทุกปีท่ีเกิดรายการทบัซอ้น 

 

ในปี 2554 Multi Kross Operation Limited (บริษทัยอ่ย) อยูร่ะหวา่งด าเนินการจดทะเบียน
เพิ่มทุนจาก 0.04 ลา้นบาท เป็นจ านวน 1.17 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดล้งทุนเพิ่มทั้งจ  านวน โดยสัดส่วน
การถือหุน้ยงัคงเท่าเดิม โดยบนัทึกเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้จ านวน 1.13 ลา้นบาท  
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9. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 
 

ประกอบดว้ย 
 

9.1 งบการเงินรวม 
(หน่วย : บาท) 

 ที่ดิน อำคำรและ เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ยำนพำหนะ งำนระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
  ส่วนปรับปรุง  และเคร่ืองใช้ และเคร่ืองมือ  และสินทรัพย์  
  อำคำรเช่ำ  ส ำนักงำน เคร่ืองใช้  ระหว่ำงทำง  

รำคำทุน :          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 63,984,574.97 77,184,492.08 - 12,690,489.55 19,661,556.32 87,396,911.93 18,121,749.08 279,039,773.93 
ซ้ือเพ่ิม - 164,600.00 - 5,736,256.32 3,896,198.62 18,692,181.60 2,777,014.00 31,266,250.54 
โอนเขา้/โอนออก - - 16,582,447.14 - 3,865,045.94 - (20,447,493.08) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (2,041,878.36) (283,176.98) (11,935,654.09) - (14,260,709.43) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 63,984,574.97 77,349,092.08 16,582,447.14 16,384,867.51 27,139,623.90 94,153,439.44 451,270.00 296,045,315.04 
ซ้ือเพ่ิม - 255,000.00 - 1,155,399.07 3,012,535.80 10,595,000.00 3,021,668.60 18,039,603.47 
โอนเขา้/โอนออก - 611,500.00 - 451,270.00 - - (1,062,770.00) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (441,641.40) - - - (12,924,000.00) - (13,365,641.40) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 63,984,574.97 77,773,950.68 16,582,447.14 17,991,536.58 30,152,159.70 91,824,439.44 2,410,168.60 300,719,277.11 

         

ส่วนเกินทุนจำกกำรตรีำคำสินทรัพย์:          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 11,058,112.14 - - - - - - 11,058,112.14 
ตีราคาเพ่ิมข้ึน 924,762.89 - - - - - - 924,762.89 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 11,982,875.03 - - - - - - 11,982,875.03 
ตีราคาเพ่ิมข้ึน - - - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 11,982,875.03 - - - - - - 11,982,875.03 

         

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 - (21,243,686.51) - (7,677,505.09) (10,278,732.30) (67,048,347.04) - (106,248,270.94) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (4,110,704.08) (1,017,009.94) (2,120,976.19) (4,743,427.01) (9,454,796.62) - (21,446,913.84) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - 2,005,956.09 165,120.02 11,894,760.89 - 14,065,837.00 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 - (25,354,390.59) (1,017,009.94) (7,792,525.19) (14,857,039.29) (64,608,382.77) - (113,629,347.78) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (4,033,733.18) (1,650,082.81) (2,851,729.15) (4,578,725.66) (9,297,350.87) - (22,411,621.67) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - 104,603.74 - - - 8,900,356.13 - 9,004,959.87 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 - (29,283,520.03) (2,667,092.75) (10,644,254.34) (19,435,764.95) (65,005,377.51) - (127,036,009.58) 

         

ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ :         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 - - - - - - - - 
เพ่ิมข้ึน (1,450.00) - - - - - - (1,450.00) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (1,450.00) - - - - - - (1,450.00) 
เพ่ิมข้ึน - - - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (1,450.00) - - - - - - (1,450.00) 

         

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 
         

ค่ำเส่ือมรำคำที่อยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ        
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553       21,446,913.84 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554       22,411,621.67 
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9.2 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
(หน่วย : บาท) 

 ท่ีดนิ อำคำรและ เคร่ืองตกแต่ง อปุกรณ์ไฟฟ้ำ ยำนพำหนะ งำนระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
  ส่วนปรับปรุง และเคร่ืองใช้ และเคร่ืองมือ  และสินทรัพย์  
  อำคำรเช่ำ ส ำนักงำน เคร่ืองใช้  ระหว่ำงทำง  

รำคำทุน :         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 16,941,887.86 50,603,428.68 6,792,795.00 7,262,385.30 77,517,963.45 - 159,118,460.29 
ซ้ือเพ่ิม - - 2,373,879.40 3,499,558.00 12,077,602.16 - 17,951,039.56 
จ าหน่าย/ตดัจ  าหน่าย - - (2,018,922.39) - (11,008,075.17) - (13,026,997.56) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 16,941,887.86 50,603,428.68 7,147,752.01 10,761,943.30 78,587,490.44 - 164,042,502.29 
ซ้ือเพ่ิม - 78,000.00 638,531.21 3,212,598.13 10,420,000.00 1,161,668.60 15,510,797.94 
โอนเขา้/โอนออก - 611,500.00 - - - (611,500.00) - 
จ าหน่าย/ตดัจ  าหน่าย - - - - (8,754,000.00) - (8,754,000.00) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 16,941,887.86 51,292,928.68 7,786,283.22 13,974,541.43 80,253,490.44 550,168.60 170,799,300.23 

        

ส่วนเกนิทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์:         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 11,058,112.14 - - - - - 11,058,112.14 
ตีราคาเพ่ิมข้ึน 800,000.00 - - - - - 800,000.00 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 11,858,112.14 - - - - - 11,858,112.14 
ตีราคาเพ่ิมข้ึน - - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 11,858,112.14 - - - - - 11,858,112.14 

        

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 - (18,928,451.50) (4,934,609.74) (3,937,650.16) (60,835,003.15) - (88,635,714.55) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (2,674,299.75) (830,273.96) (1,504,858.31) (8,002,653.50) - (13,012,085.52) 
จ าหน่าย/ตดัจ  าหน่าย - - 1,993,955.52 - 10,984,447.11 - 12,978,402.63 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 - (21,602,751.25) (3,770,928.18) (5,442,508.47) (57,853,209.54) - (88,669,397.44) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (2,611,418.84) (1,175,447.14) (1,698,698.85) (7,365,924.52) - (12,851,489.35) 
จ าหน่าย/ตดัจ  าหน่าย - - - - 4,730,357.13 - 4,730,357.13 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 - (24,214,170.09) (4,946,375.32) (7,141,207.32) (60,488,776.93) - (96,790,529.66) 

        

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 28,800,000.00 29,000,677.43 3,376,823.83 5,319,434.83 20,734,280.90 - 87,231,216.99 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 28,800,000.00 27,078,758.59 2,839,907.90 6,833,334.11 19,764,713.51 550,168.60 85,866,882.71 
        

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ       
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553      13,012,085.52 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554      12,851,489.35 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ยานพาหนะในงบการเงินรวมราคาตามบญัชีจ านวน 
8.06 ลา้นบาท และ 17.87 ลา้นบาท ตามล าดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการราคาตามบญัชีจ านวน 2.24 
ลา้นบาท และ 11.10 ลา้นบาท ตามล าดบั อยูภ่ายใตส้ัญญาเช่าระยะยาวตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ท่ี 13 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ส่วนปรับปรุงอาคารบนสิทธิการเช่าราคาตามบญัชี
ในงบการเงินรวมจ านวน 9.26 ลา้นบาท และ 10.34 ลา้นบาท ตามล าดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ านวน 8.20 ลา้นบาท และ 8.75 ลา้นบาท ตามล าดบั เม่ือส้ินสุดสัญญาเช่าสินทรัพยด์งักล่าวตกเป็นของ
ผูใ้หเ้ช่าตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 5.2 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 สินทรัพยใ์นงบการเงินรวมราคาทุนจ านวน 54.45 ลา้นบาท 
และ 45.09 ลา้นบาท ตามล าดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการราคาทุนจ านวน 48.98 ลา้นบาท และ 39.40 
ลา้นบาท ตามล าดบั ไดต้ดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้ทั้งจ  านวน แต่ยงัคงใชง้านอยู ่

 
10. ท่ีดินรอการพฒันา 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ทั้งจ  านวนเป็นการซ้ือท่ีดินจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
เพื่อใช้เป็นศูนยก์ารวิจยัในอนาคต ซ่ึงท่ีดินรอการพฒันาดงักล่าวประเมินราคาโดยใช้ราคาตลาดตาม
รายงานของผูป้ระเมินอิสระซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยล์งวนัท่ี 10 มกราคม 2555 ซ่ึงมีราคาประเมินจ านวน 13.96 ลา้นบาท 

 
11. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 2554 2553 

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน - 41,720.36 - 9,313.87 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน     

-  เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 229,742,621.74 161,245,952.00 - 38,860,464.14 
-  เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท-ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 143,309,068.03 71,459,717.69 143,309,068.03 67,886,276.45 
-  ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 197,621,738.66 178,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 

รวม 570,673,428.43 410,747,390.05 313,309,068.03 276,756,054.46 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
มีวงเงินที่ยงัไม่ไดเ้บิกใช้ในงบการเงินรวมจ านวน 919.00 ลา้นบาท และ 699.96 ลา้นบาท ตามล าดบั 
และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 905.00 ลา้นบาท และ 655.00 ลา้นบาท ตามล าดบั มีอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ SIBOR ถึง 4.45 ต่อปี และ SIBOR+2.00 ถึง 3.00 ต่อปี ตามล าดบั ซ่ึงปลอดภาระค ้าประกนั 
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12. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2554 2553 2554 2553 
เจา้หน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 107,501.30 157,290.00 
เจา้หน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการอ่ืน 402,231,912.62 480,416,034.03 354,542,198.60 427,348,800.68 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 402,231,912.62 480,416,034.03 354,649,699.90 427,506,090.68 
เจา้หน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 695,593.75 - 3,544,450.30 1,155,759.50 
เจา้หน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการอ่ืน 12,344,854.39 11,371,603.78 10,875,935.66 9,922,610.09 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 229,761.96 289,229.76 223,333.40 218,141.76 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายบุคคลหรือกิจการอ่ืน 12,071,748.10 5,097,920.86 4,183,209.25 1,458,192.10 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 25,341,958.20 16,758,754.40 18,826,928.61 12,754,703.45 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 427,573,870.82 497,174,788.43 373,476,628.51 440,260,794.13 

 
13. หน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ 
 

ประกอบดว้ยจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าระยะยาว มีดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 2554 2553 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว     
-  ครบก าหนดไม่เกิน 1 ปี 2,716,027.83 4,141,253.00 1,468,267.83 2,908,424.00 
-  ครบก าหนด 1-5 ปี 1,350,915.00 5,740,732.84 - 3,142,069.83 

รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 4,066,942.83 9,881,985.84 1,468,267.83 6,050,493.83 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคตของสญัญาเช่าระยะยาว (195,846.80) (776,649.25) (89,908.28) (559,589.60) 
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 3,871,096.03 9,105,336.59 1,378,359.55 5,490,904.23 
หกั  ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี (2,552,645.90) (3,649,920.22) (1,378,359.55) (2,528,212.34) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว-สุทธิ 1,318,450.13 5,455,416.37 - 2,962,691.89 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ในงบการเงินรวมจ านวน 2.64 ลา้นบาท และ 6.56 ลา้นบาท 
ตามล าดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 0.22 ลา้นบาท และ 2.95 ลา้นบาท ตามล าดบั เป็นหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะกบัสถาบนัการเงิน 3 แห่ง จ านวน 7 ฉบบั และ 14 ฉบบั ตามล าดบั จ่ายช าระ
เดือนละ 0.23 ลา้นบาท และ 0.44 ลา้นบาท ตามล าดบั เป็นเวลา 3-5 ปี และค ้าประกนัโดยกรรมการบริษทัฯ 
ซ่ึงเม่ือช าระหน้ีสินตามสัญญาครบถว้นแลว้ กรรมสิทธ์ิของยานพาหนะดงักล่าวจะตกเป็นของกลุ่มบริษทั
ทนัที 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 1.16 
ลา้นบาท และ 2.54 ล้านบาท ตามล าดบั เป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินในยานพาหนะกบับริษทัลิสซ่ิง 
จ านวน 1 ฉบบั ช าระค่างวดเดือนละ 0.04 ลา้นบาท เป็นเวลา 5 ปี และค ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 
ซ่ึงกรรมสิทธ์ิในยานพาหนะยงัเป็นของผูใ้หเ้ช่าจนกวา่บริษทัฯ จะจ่ายเงินซ้ือตามภาระผกูพนัในสัญญา 

 
14. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน ซ่ึงมี
ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ผลกระทบต่องบการเงินไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ท่ี 2.4 

 

กลุ่มบริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและจ่ายบ าเหน็จตามขอ้ก าหนดของ
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและ
อายงุาน 

 

การเปล่ียนแปลงในภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 3,590,517.00 3,516,504.00 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 666,134.07 616,433.00 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 4,256,651.07 4,132,937.00 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จภายใตห้วัขอ้ค่าใชจ่้ายในการบริหารส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี 

 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 486,344.07 441,869.00 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 179,790.00 174,564.00 

รวม 666,134.07 616,433.00 
 

ขอ้สมมติหลกัท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  4.41 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน  8.12 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน  0 - 22 

 
15. ทุนเรือนหุน้ 

 

รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังที่ 1/2552 เมื่อวนัที่ 30 กนัยายน 2552 
มีมติท่ีส าคญัดงัน้ี 
 

- อนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 165,000,000 หน่วย 
ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอตัรา 4 หุ้นสามญัต่อ 1 หน่วยใบส าคญั
แสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัในราคาหน่วยละ 0.00 บาท โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือ
หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับแต่วนัท่ีออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ โดยสามารถใชสิ้ทธิในทุกวนัที่ 30 ธนัวาคมจนกวา่จะครบอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
โดยเร่ิมการใชสิ้ทธิคร้ังแรกวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2553 และคร้ังสุดทา้ยในเดือนพฤศจิกายน 2557 

 

- อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาก 165.00 ลา้นบาท เป็น 206.25 ลา้นบาท โดยการออก
หุ้นสามญัใหม่จ  านวน 165.00 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 41.25 ลา้นบาท เพื่อรองรับ
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน 
และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2552 
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ในไตรมาส 4 ปี 2554 มีผูม้าใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 6,635,000 หน่วย 
เพื่อซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ จ านวน 6,635,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.50 บาท เป็นเงิน 3,317,500.00 บาท 
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุน้ภายใตห้วัขอ้ “เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้สามญั” ซ่ึงบริษทัฯ 
ด าเนินการจดทะเบียนเงินเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในวนัท่ี 9 มกราคม 2555  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 158,364,500 หน่วย 
ท่ียงัไม่มีผูม้าใชสิ้ทธิซ้ือ 

 
16. เงินปันผลจ่ายและทุนส ารองตามกฎหมาย 
 

  เงินปันผลจ่าย เงินปันผล  
เงินปันผล อนุมติัโดย (หน่วย : พนับาท) จ่ายต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

ประกาศจ่ายจากก าไรของปี 2553 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2554 
เม่ือวนัที่ 21 เมษายน 2554 

26,400 0.04 บาท 19 พฤษภาคม 2554 

     

ประกาศจ่ายจากก าไรของปี 2552 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2553 
เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2553 

23,100 0.035 บาท 25 พฤษภาคม 2553 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัฯ 
จะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง (“ทุนส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรส าหรับปีหลงัจากหัก
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
เงินทุนส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้ ซ่ึงในปี 2554 และ 2553 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนส ารอง
ตามกฎหมายจ านวน 0.85 ลา้นบาท และ 3.27 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
17. การบริหารจดัการทุน 
 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัฯ ในการบริหารทางการเงิน คือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถใน
การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และการด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 
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18. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารไดร้วมค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการ
ของกลุ่มบริษทัตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชน์
ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 2554 2553 

ค่าตอบแทนกรรมการ 8.24 4.28 3.11 4.22 
 
19. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
 

   ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 2554 2553 

ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 2,908,008,333.90 2,387,445,506.03 2,290,855,335.27 1,991,651,102.42 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป (101,876,022.66) (138,953,826.88) 17,339,718.19 (54,700,302.99) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 17,466,481.46 17,468,326.00 12,329,000.00 13,232,000.00 
ค่าตอบแทนพนกังาน 49,920,857.92 40,000,674.85 32,355,450.83 26,814,524.75 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 22,489,562.10 21,466,700.00 12,918,230.18 13,024,035.51 
ค่าขนส่ง 37,064,873.38 30,665,671.96 27,879,569.05 23,561,003.74 
ดอกเบ้ียจ่าย 17,659,421.29 9,488,875.94 12,469,167.44 7,139,482.14 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 114,615,274.67 97,328,828.64 82,267,991.75 76,087,912.10 

รวม 3,065,348,782.06 2,464,910,756.54 2,488,414,462.71 2,096,809,757.67 

 
20. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการน าเขา้และจ าหน่ายเคมีภณัฑ์เหมือนกนั จึงน าเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินเป็นธุรกิจเดียวกนั นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัยงัด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทยเท่านั้น 
ดงันั้นรายได ้ผลการด าเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและ
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 
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21. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

บริษทัฯ ค านวณภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 อตัราร้อยละ 20 
จากยอดก าไรก่อนภาษีหลงัจากบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษี 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าเส่ือมราคารถยนตน์ัง่ท่ีเกิน 1 ลา้นบาท ทั้งน้ีอตัราภาษีเงินไดบ้ริษทัฯ ไดรั้บสิทธิประโยชน์
ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกา ฉบบัท่ี 387 พ.ศ. 2544 ซ่ึงก าหนดให้ลดอตัราภาษีเงินไดเ้ป็นอตัราร้อยละ 20 
ของก าไรส าหรับปี เป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบญัชีต่อเน่ืองกนั โดยเร่ิมใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
รอบแรกในปี 2550 

 

บริษทัยอ่ยค านวณภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 อตัราร้อยละ 30 
จากก าไรก่อนหกัภาษี หลงัจากบวกกลบัดว้ยส ารองและค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใชจ้่าย
ในการค านวณภาษีและหกัดว้ยรายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ามารวมเป็นเงินได ้ตลอดจนรายจ่ายท่ีมีสิทธิ
หักไดเ้พิ่มข้ึน 

 
22. ก าไรต่อหุน้ 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีที่เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกและช าระแลว้ในระหวา่งปี 

 

ก าไรต่อหุน้ปรับลด ค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี ปรับปรุง
ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด โดยสมมุติว่าหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุ้นสามญั
ทั้งหมด หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดของบริษทัฯ ไดแ้ก่ สิทธิเลือกซ้ือหุน้ท่ีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลดสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 2554 2553 
ก าไรส าหรับปี (หน่วย : บาท) 151,339,255.68 82,236,250.17 137,235,629.41 65,498,010.05 
จ านวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หน่วย : หุ้น) 660,000,485 660,000,000 660,000,485 660,000,000 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดใบส าคญัแสดงสิทธิ     

ท่ีจะเลือกซ้ือหุ้น-UKEM-W1 (หน่วย : หุ้น) 119,669,967 65,602,410 119,669,967 65,602,410 
จ านวนหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด (หน่วย : หุ้น) 779,670,452 725,602,410 779,670,452 725,602,410 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (หน่วย : บาท) 0.229 0.125 0.208 0.099 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด (หน่วย : บาท) (0.035) (0.012) (0.032) (0.009) 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท) 0.194 0.113 0.176 0.090 
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23. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

23.1 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 2554 2553 
 ลา้น USD ลา้นบาท ลา้น USD ลา้นบาท ลา้น USD ลา้นบาท ลา้น USD ลา้นบาท 

หนงัสือค ้าประกนั - 88.14 - 88.14 - 77.00 - 77.00 
หนงัสือค ้าประกนั (ยงัไม่ไดเ้บิกใช)้ - 261.86 - 196.86 - 248.00 - 190.00 
เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีท (ยงัไม่ไดเ้บิกใช)้ - 1,147.64 - 843.36 - 961.69 - 778.25 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (ยงัไม่ไดเ้บิกใช)้ 2.74 1,019.49 1.66 396.00 2.74 731.49 0.66 393.00 
วงเงินร่วมกนัในสินเช่ือ (ยงัไม่ไดเ้บิกใช)้ - 100.00 - 115.00 - 100.00 - 100.00 
Receivables Purchase Facility - 150.00 - 150.00 - 150.00 - 150.00 
Import Foreign Letter of Credit 0.83 - 0.91 - 0.83 - 0.83 - 
Stand by Letter of Credit 2.00 - 2.00 - - - - - 

 

23.2 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท าสัญญาร่วมโครงการห้องประชุมอจัฉริยะ (AGREEMENT FOR SUPPLY OF 
EQUIPMENT, SOFTWARE, AND SERVICES FOR INTELLIGENT MEETING SOLUTION) 
กบับริษทั ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจน้ซ์ จ  ากดั (TUC) และ DOSANET Co., Ltd. (ตั้งอยูใ่นประเทศ
เกาหลีใต)้ ซ่ึงมีระยะเวลา 2 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2553 ถึงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2555 และสามารถ
ต่ออายสุัญญาไดอี้ก 1 ปี หากยงัไม่มีผูใ้ดบอกเลิกสัญญา โดยบริษทัยอ่ยลงทุนในอุปกรณ์ (Hardware) 
ทั้งหมด รวมทั้งท าประกนัภยัในสินทรัพยด์งักล่าววงเงิน 5.00 ล้านบาท จ่ายค่าใช้จ่ายทางการตลาด
ให้กบั TUC เป็นจ านวน 0.10 ลา้นบาท ต่อปี และจ่ายค่าอบรมให้กบั DOSANET Co., Ltd. จ านวน 
0.20 ลา้นบาท TUC ดูแลค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการเช่ือมโยงอินเตอร์เน็ตเพื่อติดตั้งกบัระบบ I-Meeting 
Solution และจดัหาลูกคา้ และ DOSANET Co., Ltd. จดัหาโปรแกรมและผูเ้ช่ียวชาญส าหรับระบบ 
I-Meeting Solution โดยแบ่งผลประโยชน์ตามสัดส่วนรายไดใ้นอตัราท่ีก าหนดในสัญญา 

 

23.3 บริษทัฯ และบริษทัย่อยสองแห่งมีจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน  
(รวมสัญญาเช่าด าเนินงานตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 5.2) ซ่ึงมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ี
จะตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินดงัน้ี 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 2554 2553 

-  ครบก าหนดไม่เกิน 1 ปี 2.39 3.94 1.44 3.18 
-  ครบก าหนดเกิน  1-5 ปี 10.10 11.68 7.63 11.25 
-  ครบก าหนดเกิน 5 ปีข้ึนไป 0.15 1.01 - 1.01 

รวมภาระผกูพนัคงเหลือ 12.64 16.63 9.07 15.44 
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24. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงอนัเก่ียวเน่ืองกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศในตลาดและจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามสัญญา ซ่ึงกลุ่มบริษทัจะพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะถือหรือออก
เคร่ืองมือทางการเงินเพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการคา้ 
 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในอนาคต ซ่ึงจะมี

ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากมีหน้ีสินระยะสั้นท่ีตอ้งจ่าย
ช าระดอกเบ้ียในอตัราปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด (Floating interest rate) กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองมือ
ทางการเงินเพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายสินคา้เป็น

เงินตราต่างประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ ซ่ึงยงัไม่ไดท้  าสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
สกุลเงิน  2554 2553 2554 2553 

พนัดอลลาร์สหรัฐฯ สินทรัพย ์ - 4 - - 
พนัดอลลาร์สหรัฐฯ หน้ีสิน - 7,871 131 2,781 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯ ไดท้  าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
กบัธนาคารพาณิชย ์เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนในการจ่ายช าระหน้ีสินในรูปเงินตรา
ต่างประเทศ ซ่ึงยงัไม่ได้บนัทึกสินทรัพย์(หน้ีสิน)ทางการเงินดงักล่าวในงบการเงิน ก าหนดช าระเงินของ
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีเปิดสถานะไวมี้อายไุม่เกิน 6 เดือน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ านวนเงินท่ีท าสัญญา จ านวนเงินท่ีไดต้ามสัญญา 

(หน่วย : พนัดอลล่าร์สหรัฐ) (หน่วย : พนับาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2554 2553 2554 2553 
48 2,089 1,509 63,512 

 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิของอนุพนัธ์ทางการเงิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 
มูลค่ายติุธรรมสุทธิตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 14 (111) 

 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
การขายส่วนใหญ่เป็นลกัษณะขายส่งให้กบับริษทัท่ีมีความมัน่คงทางการเงินสูง มีความสามารถ

ในการช าระหน้ีดี เน่ืองจากกลุ่มบริษทัติดต่อคา้ขายกบัลูกคา้เหล่าน้ีมานานและส าหรับลูกคา้ใหม่กลุ่มบริษทั
ไดพ้ิจารณาการให้สินเช่ืออย่างรัดกุมและมีการพิจารณาค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญอย่างเหมาะสม จึงเช่ือวา่
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการท่ีลูกหน้ีจะไม่ช าระหน้ีอยูใ่นระดบัต ่า 

 

มูลค่ายติุธรรม 
เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั้น

และเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราในตลาด ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั จึงเช่ือว่ามูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าว แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั 
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25. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 

กลุ่มบริษทัและพนักงานของกลุ่มบริษทัได้ร่วมกันจดัตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตาม
พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุน
เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2.00-5.00 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนอยุธยา จ ากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ย
กองทุนของกลุ่มบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ตามงบการเงินรวมกลุ่มบริษทั
ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุน เป็นจ านวนเงิน 0.55 ลา้นบาท และ 0.47 ลา้นบาท ตามล าดบั และตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงิน 0.27 ลา้นบาท และ 0.23 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

26. เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 
 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2555 มีมติอนุมติั
ให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.09 บาท จ านวน 666.64 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงินจ านวน 
60.00 ลา้นบาท ซ่ึงมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2555 

 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษทั ยเูน่ียน อินทราโก ้จ  ากดั (มหาชน)(บริษทัยอ่ย)
คร้ังที่ 1/2555 เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2555 มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2554 ในอตัราหุ้นละ 
0.11 บาท จ านวน 130 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงินจ านวน 14.30 ลา้นบาท  

 

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ยูเคม เอทานอล แอนด์ เอสเตอร์ จ  ากัด 
(บริษทัยอ่ย) คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555 มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยจาก 
5.00 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 50,000 หุ้นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100.00 บาท เป็นเงิน 35.00 ลา้นบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 350,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100.00 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
300,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท รวมเป็นจ านวน 30.00 ลา้นบาทซ่ึงยงัไม่เรียกช าระค่าหุ้น 

 

โดยบริษทัย่อยได้ด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555 

 

27. การอนุมติังบการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) ได้อนุมติัให้ออกงบการเงินแล้ว 
เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2555 

 

       




