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บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 228,219,370       144,824,392       58,183,649         52,461,731         
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 7, 8 932,378,488       817,574,795       777,337,397       706,848,295       
สินคา้คงเหลือ 9 536,009,693       456,813,476       376,897,471       193,248,112       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10 22,359,789         22,391,537         10,249,868         6,828,692           
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,718,967,340    1,441,604,200    1,222,668,385    959,386,830       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                         -                         102,911,800       95,411,800         
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 12 13,959,000         -                         13,959,000         -                         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 179,766,041       183,804,692       77,774,352         85,866,883         
ท่ีดินรอการพฒันา 12 -                         13,959,000         -                     13,959,000         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,842,857           5,508,516           2,785,676           2,893,396           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 197,567,898       203,272,208       197,430,828       198,131,079       
รวมสินทรัพย์ 1,916,535,238    1,644,876,408    1,420,099,213    1,157,517,909    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน
   จากสถาบนัการเงิน 14 646,849,707       570,673,428       412,825,904       313,309,068       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 545,270,298       427,573,871       492,609,226       373,313,843       
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน  
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 1,144,121           2,552,646           -                         1,378,360           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 18,737,513         11,040,223         9,329,053           8,156,093           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,709,471           1,084,471           354,991              425,528              
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,213,711,110    1,012,924,639    915,119,174       696,582,892       
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 174,341              1,318,450           -                         -                         
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 17 4,358,107           4,256,651           4,216,120           4,132,937           
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 4,532,448           5,575,101           4,216,120           4,132,937           
รวมหน้ีสิน 1,218,243,558    1,018,499,740    919,335,294       700,715,829       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 825,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 206,250,000       206,250,000       206,250,000       206,250,000       

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 19  
      หุน้สามญั 666,635,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท  
      (2554: หุน้สามญั 660,000,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท) 166,658,875       165,000,125       166,658,875       165,000,125       
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 48,338,875         46,680,125         48,338,875         46,680,125         
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้สามญั 6,630,000           3,317,500           6,630,000           3,317,500           
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 21 20,625,000         20,625,000         20,625,000         20,625,000         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 331,710,141       281,123,478       246,653,057       209,321,218       
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 14,151,881         14,213,267         11,858,112         11,858,112         
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 588,114,772       530,959,495       500,763,919       456,802,080       
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 110,176,908       95,417,173         -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 698,291,680       626,376,668       500,763,919       456,802,080       
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,916,535,238    1,644,876,408    1,420,099,213    1,157,517,909    

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 3,615,445,862    3,259,624,155    2,828,708,732    2,637,727,711    
รายไดอ่ื้น
   เงินปันผลรับ 11 -                         -                         8,579,230           15,832,579         
   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 13,775,911         -                         4,265,392           385,691              
   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร -                         2,572,591           -                     1,040,470           
   อ่ืนๆ 9,112,362           4,655,575           3,251,875           2,993,656           
รวมรายได้ 3,638,334,135    3,266,852,321    2,844,805,229    2,657,980,107    
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 3,191,179,943    2,821,408,167    2,529,398,199    2,320,284,532    
ค่าใชจ่้ายในการขาย 87,651,690         78,375,905         54,935,920         49,193,909         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 159,475,889       147,905,289       119,072,272       106,466,854       
รวมค่าใช้จ่าย 3,438,307,522    3,047,689,361    2,703,406,391    2,475,945,295    
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 200,026,613       219,162,960       141,398,838       182,034,812       
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (21,752,977)       (17,659,421)       (15,268,224)       (12,469,167)       
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 178,273,636       201,503,539       126,130,614       169,565,645       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (47,211,073)       (44,793,279)       (28,803,380)       (32,330,016)       
กาํไรสําหรับปี 131,062,563       156,710,260       97,327,234         137,235,629       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (61,386)              77,205                -                         -                         
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี (61,386)              77,205                -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 131,001,177       156,787,465       97,327,234         137,235,629       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 110,582,058       151,339,256       97,327,234         137,235,629       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 20,480,505         5,371,004           

131,062,563       156,710,260       
การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 110,520,672       151,416,461       97,327,234         137,235,629       

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 20,480,505         5,371,004           

131,001,177       156,787,465       

กาํไรต่อหุ้น 23
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.166                 0.229                 0.146                 0.208                 
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.142                 0.194                 0.125                 0.176                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2555 2554 2555 2554
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 178,273,636       201,503,539       126,130,614       169,565,645       
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 22,034,422         22,489,562         12,319,765         12,918,230         
   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ) (981,927)            1,217,148           (1,094,796)         1,136,380           
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 9,884,711           770,138              885,140              805,927              
   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (79,639)              (2,572,591)         -                         (1,040,470)         
   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,340,113           -                         -                         -                         
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 101,456              666,134              83,183                616,433              
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (3,291,878)         8,207,496           (673,023)            (1,177,835)         
   รายไดเ้งินปันผล -                         -                         (8,579,230)         (15,832,579)       
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 21,752,977         17,659,421         15,268,224         12,469,167         
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 229,033,871       249,940,847       144,339,877       179,460,898       
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน (113,841,793)     (137,965,900)     (69,394,306)       (100,525,900)     
   สินคา้คงเหลือ (89,080,928)       (76,678,801)       (184,534,499)     42,536,940         
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 497,374              (10,443,314)       (3,421,176)         (5,467,761)         
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,567,633           (83,854)              21,610                22,375                
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)  
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 118,085,212       (70,753,788)       119,774,426       (68,872,234)       
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 624,999              643,001              (70,537)              (243,541)            
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 146,886,368       (45,341,809)       6,715,395           46,910,777         
   จ่ายดอกเบ้ีย (21,092,273)       (17,142,682)       (15,148,450)       (12,230,442)       
   จ่ายภาษีเงินได้ (39,979,409)       (47,126,773)       (27,630,420)       (33,185,089)       
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 85,814,686         (109,611,264)     (36,063,475)       1,495,246           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร (19,243,489)       (17,562,604)       (4,141,124)         (12,283,898)       
ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -                         (126,275)            -                         (146,175)            
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 85,271                6,933,272           -                         5,064,113           
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                         -                         8,579,230           15,832,579         
ลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         (7,500,000)         (1,127,375)         
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (19,158,218)       (10,755,607)       (3,061,894)         7,339,244           

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจาก
   สถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 78,795,265         151,877,673       99,516,233         37,889,980         
จ่ายชาํระเจา้หน้ีค่าสินทรัพย์ -                         -                         -                         (1,373,901)         
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน (3,189,152)         (5,234,240)         (1,468,268)         (4,112,545)         
เงินสดรับจากส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี
   ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                         88,449,072         -                         -                         
จ่ายเงินปันผล (65,436,217)       (26,399,656)       (59,830,678)       (26,399,656)       
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้สามญั 6,630,000           3,317,500           6,630,000           3,317,500           
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 16,799,896         212,010,349       44,847,287         9,321,378           
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม่ขึน้ (ลดลง) (61,386)              77,205                -                         -                         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 83,394,978         91,720,683         5,721,918           18,155,868         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 144,824,392       53,103,709         52,461,731         34,305,863         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 228,219,370       144,824,392       58,183,649         52,461,731         

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนา
ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการนาํเขา้ และจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียน
ของบริษัทฯอยู่ ท่ี  728 อาคารยูเ น่ียนเฮ้าส์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 
2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกัด 
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) 
ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2555 2554 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ยเูน่ียน อินทราโก ้จาํกดั (มหาชน) นาํเขา้ส่งออกและจาํหน่าย

เคมีภณัฑ ์
ไทย 59.99 59.99 

บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั จาํหน่ายเคมีภณัฑ ์
ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนและ
อุปกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ 

ไทย 99.99 99.99 

บริษทั ยเูคมเทค จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั     
ยเูคม เอทานอล แอนด ์เอสเตอร์ จาํกดั) 

ผลิตและจาํหน่ายเอทานอล ไทย 99.99 99.99 

Multi Kross Operation Limited นาํเขา้ส่งออกและจาํหน่าย
เคมีภณัฑ ์

ฮ่องกง 99.99 99.99 
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ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ค) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกันกับของ
บริษทัฯ 

ง) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวได้
แสดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี  

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
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การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ด  
ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 

ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผูถื้อหุน้ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อ
งบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดจากความแตกต่างของ
มูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหว่างเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็น
สินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด ฝ่ายบริหารของบริษทัฯคาด
ว่าการนาํมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใช ้จะมีผลทาํให้กาํไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วน
ของผูถื้อหุ้นท่ียกมาตน้ปี 2556 ของบริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเพิ่มข้ึนรวมประมาณ 2.9 ลา้น
บาท (เฉพาะบริษทัฯ: ลดลงจาํนวนประมาณ 0.1 ลา้นบาท)  

นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 30/2555 - 34/2555 ซ่ึงลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2556 ให้ใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีและการตีความ
มาตรฐานการบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 1 มกราคม 2556 
การตีความมาตรฐานการบญัชี   
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญา

เช่าหรือไม่ 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่าแนวปฎิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอน
สินทรัพยท์างการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 4 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางเงินฉบบัท่ี 12 ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ
บริษทัฯ ส่วนการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 อยู่ระหว่างการประเมินผล
กระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใช ้ซ่ึงยงัไม่สามารถสรุปผลไดใ้นขณะน้ี 
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4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั  

4.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสาํคญัของความ
เป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน  

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง
โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  

4.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้สําเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะตํ่ากวา่  

 วตัถุดิบ ภาชนะบรรจุและหีบห่อแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินคา้สาํเร็จรูปเม่ือมีการเบิกใช ้
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4.5 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า
เผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงเป็นท่ีดินในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุน
การทาํรายการ หลงัจากนั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อ
การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

4.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม 
และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั้นบริษทัฯจดัใหมี้
การประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ี
บริษทัฯจดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

 บริษทัฯบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี  

- บริษทัฯบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนและรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วน
ของผูถื้อหุ้น อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯไดรั้บรู้ราคาท่ี
ลดลงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายได้
ไม่เกินจาํนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงัน้ี 

  อาคารและส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า - 10 และ 20 ปี 
  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน - 5 - 10  ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน - 3 - 5  ปี 
  ยานพาหนะ - 5 และ 10  ปี 
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ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุน
จากการจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออก
จากบญัชี 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอดอายกุารให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้
บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้ นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดั
จาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจาํหน่ายตามอายกุารใหป้ระโยชน์ 5 ปี 

4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้
โอนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่
มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้า
ตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 สญัญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
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4.11 เงินตราต่างประเทศ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน หรือหากเป็นรายการท่ีไดมี้การทาํสัญญาตกลง
อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ไว ้กจ็ะแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีตกลงล่วงหนา้นั้น 

กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพย์นั้ น ทั้ งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ี ท่ีดิน ซ่ึง
ใชว้ิธีการตีราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ ขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกินไปกวา่ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคยบนัทึกไว ้

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิด
รายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่าย
สะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออก
จากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ี
เกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

 บริษทัฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน       
ซ่ึงบริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

 บริษทัฯคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใชว้ิธีคิดลด    
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว  ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ช่ียวชาญอิสระได้ทาํการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน  

 หน้ีสินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประกอบดว้ย มูลค่าปัจจุบนัของ
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ หกัดว้ย ตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน เป็นคร้ังแรกในปี 
2554 บริษทัฯเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่าหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตาม
นโยบายการบญัชีเดิม โดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปี 2554 

4.14 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.15 ภาษีเงินได้  

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดต้ามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณ
จากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว  ้การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่าย
บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯได้
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 บริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 
โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสาํหรับสินทรัพยป์ระเภทท่ีดินและวิธีพิจารณาจากรายไดส้ําหรับ
สินทรัพยป์ระเภทอาคาร ซ่ึงการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการ
บางประการ 

  นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
เงินสด 270 452 200 200 
เงินฝากธนาคาร 227,949 144,372 57,984 52,262 
รวม 228,219 144,824 58,184 52,462 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินฝากออมทรัพย ์และเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.13 
ถึง 0.88 ต่อปี (2554: ร้อยละ 0.50 ถึง 0.88 ต่อปี) 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 38,566 38,217 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน - - 4,588 15,924 
รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 43,154 54,141 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 707,369 568,218 554,728 469,275 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 223,145 246,482 171,421 180,688 
3 - 6 เดือน 442 1,619 - 255 
6 - 12 เดือน 303 109 - 70 
มากกวา่ 12 เดือน 504 3,147 484 3,147 

รวม 931,763 819,575 726,633 653,435 
บวก: ลกูหน้ีเชค็คืน 4,091 3,432 3,897 3,236 
รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 935,854 823,007 730,530 656,671 
รวมลกูหน้ีการคา้ 935,854 823,007 773,684 710,812 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (4,475) (5,456) (4,281) (5,376) 
รวมลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 931,379 817,551 769,403 705,436 

ลูกหนีอ้ืน่     
ลกูหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 350 - 7,934 1,396 
ลกูหน้ีอ่ืนกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 649 24 - 16 
รวมลกูหน้ีอ่ืน 999 24 7,934 1,412 
รวมลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 932,378 817,575 777,337 706,848 
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8. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักับบุคคลหรือกิจการ ท่ี เ ก่ี ยวข้องกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2555 2554 2555 2554  
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย  

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 
   

ขายสินคา้ - - 129,948 114,575 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
รายไดอ่ื้น - - 1,451 1,216 ราคาตามท่ีตกลงกนั 
ซ้ือสินคา้ - - 442 350 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซ้ือทรัพยสิ์น - - 7,214 - ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 202 212 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      
ค่าเช่าจ่าย 2,838 2,652 2,150 2,150 ราคาตามสัญญา (ซ่ึงเทียบเคียง

กบัราคาตลาด) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 384 365 317 296 ราคาตามท่ีตกลงกนั 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 7)     
บริษทัย่อย     
บริษทั ยเูน่ียน อินทราโก ้จาํกดั (มหาชน) - - 2,855 2,119 
บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั - - 40,299 52,134 
บริษทั ยเูคมเทค จาํกดั                                          

(เดิมช่ือ บริษทั ยเูคม เอทานอล แอนด ์เอสเตอร์ จาํกดั) - - 7,584 1,284 
กรรมการ 350 - 350 - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 350 - 51,088 55,537 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 15)    
บริษทัย่อย     
บริษทั ยเูน่ียน อินทราโก ้จาํกดั (มหาชน) - - 129 108 
บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั - - 5,319 3,544 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษทั เฟิสทท์ราโก ้จาํกดั 261 230 198 223 
กรรมการ 375 696 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 636 926 5,646 3,875 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั
เงินเดือน โบนสัและค่าเบ้ียประชุมใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารเป็นจาํนวนเงินประมาณ 17 ลา้นบาท 
และจาํนวนเงินประมาณ 17 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวนเงินประมาณ 12 
ลา้นบาท และจาํนวนเงินประมาณ 12 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

9. สินค้าคงเหลอื 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
สินคา้สาํเร็จรูป 399,770 415,143 (11,924) (2,040) 387,846 413,103 
วตัถุดิบ 2,400 1,154 - - 2,400 1,154 
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 1,390 935 - - 1,390 935 
สินคา้ระหวา่งทาง 144,374 41,621 - - 144,374 41,621 

รวม 547,934 458,853 (11,924) (2,040) 536,010 456,813 
 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
สินคา้สาํเร็จรูป 242,066 184,163 (2,796) (1,911) 239,270 182,252 
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 4,600 461 - - 4,600 461 
สินคา้ระหวา่งทาง 133,027 10,535 - - 133,027 10,535 

รวม 379,693 195,159 (2,796) (1,911) 376,897 193,248 

10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 14,956 16,785 5,446 2,999 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,588 3,559 1,138 3,083 
อ่ืนๆ 5,816 2,048 3,666 747 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 22,360 22,392 10,250 6,829 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ    

รับระหวา่งปี 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ยเูน่ียน อินทราโก ้จาํกดั (มหาชน) 130,000 13,000 59.99 59.99 77,993 77,993 8,579 15,833 

บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั 15,000 15,000 100.00 100.00 15,000 15,000 - - 

บริษทั ยเูคมเทค จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั      

ยเูคม เอทานอล แอนด ์เอสเตอร์ จาํกดั) 8,750 1,250 100.00 100.00 8,750 1,250 - - 

Multi Kross Operation Limited 1,169 42 100.00 100.00 1,169 42 - - 

รวม   102,912 94,285 8,579 15,833 

บวก: เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้แก่บริษทั Multi Kross Operation Limited  - 1,127 - - 

รวม   102,912 95,412 8,579 15,833 

11.1  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - บริษทั ยเูน่ียน อินทราโก ้จาํกดั (มหาชน) 

 เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2553 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ยูเน่ียน อินทราโก ้จาํกดั (มหาชน)
คร้ังท่ี 2/2553 มีมติให้บริษทัย่อยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 52 ลา้นบาท จากเดิม 78 ลา้นบาท (หุ้น
สามญั 78,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท) เป็น 130 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 130,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
1,000 บาท) และมีมติให้บริษทัย่อยเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยจากเดิม
หุ้นละ 1,000 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ซ่ึงบริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนและการเปล่ียนแปลง
มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2553 

 โดยเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2554 สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ด้
อนุญาตให้บริษทัย่อยเสนอขายหุ้นสามญัของบริษทัย่อยต่อประชาชนในส่วนของตลาดหลกัทรัพย ์
เอม็ เอ ไอ (MAI: Market for Alternative Investment)  

 ต่อมาในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2554 บริษทัย่อยไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชน
ทัว่ไปและให้แก่บริษทัฯในราคาหุ้นละ 1.92 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 99.8 ลา้นบาท อย่างไรก็
ตามบริษทัฯไม่ไดท้าํรายการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัย่อย ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯใน
บริษทัย่อยลดลงจากร้อยละ 100.0 เป็นร้อยละ 59.99 ดงันั้นในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ        
ผูถื้อหุน้รวมจึงเกิดส่วนตํ่าจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 
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11.2 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - บริษทั ยเูคมเทค จาํกดั 

 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2555 ของบริษัท ยูเคมเทค จาํกัด           
ไดอ้นุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ลา้นบาท เป็น 35 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 
300,000 หุ้นมูลค่าตราไวหุ้้นละ 100 บาท และจดัสรรหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม บริษทัย่อย
ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555 และในระหว่างไตร
มาสท่ีหน่ึงของปีปัจจุบนั บริษทัยอ่ยไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวในอตัราหุ้นละ 25 บาท รวม
เป็นเงิน 7.5 ลา้นบาท 

11.3  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - บริษทั Multi Kross Operation Limited 

 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2555 บริษทั Multi Kross Operation Limited ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน
จาก 10,000 เหรียญฮ่องกงดอลล่าร์ (เทียบเท่า 42,200 บาท) เป็นจาํนวน 300,000 เหรียญฮ่องกงดอลล่าร์ 
(เทียบเท่า 1,169,575 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 290,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญ
ฮ่องกงดอลล่าร์ และจดัสรรหุน้ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

12. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน / ทีด่ินรอการพฒันา 

 บริษทัฯไดซ้ื้อท่ีดินจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อใชเ้ป็นศูนยก์ารวิจยัในอนาคต ซ่ึงท่ีดินรอการพฒันา
ดงักล่าวประเมินราคาโดยใชร้าคาตลาดตามรายงานของผูป้ระเมินอิสระซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยล์งวนัท่ี 10 มกราคม 2555 ซ่ึงมีราคา
ประเมินจาํนวน 13.96 ลา้นบาท 

 ในระหว่างไตรมาสท่ีสามของปีปัจจุบนัผูบ้ริหารของบริษทัฯไดเ้ปล่ียนวตัถุประสงค์การใช้ท่ีดิน
ดงักล่าวโดยมีแผนในการพฒันาเป็นท่ีดินรอการพฒันาเพื่อจดัสรรและขายต่อไป บริษทัฯจึงแสดง
รายการท่ีดินดงักล่าวไวเ้ป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
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13. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 สินทรัพยซ์ื่งแสดงมูลค่า  
 ตามราคาที่ตีใหม่ ตามราคาทุน  
 

ที่ดิน 

อาคารและ        
ส่วนปรับปรุง
สินทรัพยเ์ช่า 

เครื่องจกัรและ
อุปกรณ์โรงงาน 

เครื่องตกแต่ง และ
เครื่องใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน / ราคาทีต่ใีหม่        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 75,968 77,349 43,722 16,384 94,153 451 308,027 
ซื้อเพิ่ม - 255 3,013 1,156 10,595 1,162 16,181 
จาํหน่าย - (442) - - (12,924) - (13,366) 
โอนเขา้ (โอนออก) - 612 - 451 - (1,063) - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 75,968 77,774 46,735 17,991 91,824 550 310,842 
ซื้อเพิ่ม - - 2,928 1,373 12,420 2,523 19,244 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (1,067) - - (1,340) (2,407) 
โอนเขา้ (โอนออก) - - 1,005 - - (1,005) - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 75,968 77,774 49,601 19,364 104,244 728 327,679 
ค่าเสื่อมราคาสะสม        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 - 25,354 15,874 7,792 64,608 - 113,628 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 4,034 6,229 2,852 9,297 - 22,412 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย - (105) - - (8,900) - (9,005) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 - 29,283 22,103 10,644 65,005 - 127,035 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 4,033 6,063 2,736 9,105 - 21,937 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (1,061) - - - (1,061) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 - 33,316 27,105 13,380 74,110 - 147,911 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 สินทรัพยซ์ื่งแสดงมูลค่า  
 ตามราคาที่ตีใหม่ ตามราคาทุน  
 

ที่ดิน 

อาคารและ        
ส่วนปรับปรุง
สินทรัพยเ์ช่า 

เครื่องจกัรและ
อุปกรณ์โรงงาน 

เครื่องตกแต่ง และ
เครื่องใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ค่าเผือ่การด้อยค่า        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 2 - - - - - 2 
บนัทึกเพิ่มขึ้นระหวา่งปี - - - - - - - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 2 - - - - - 2 
เพิ่มขึ้นระหวา่งปี - - - - - - - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 2 - - - - - 2 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 75,966 48,491 24,632 7,347 26,819 550 183,805 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 75,966 44,458 22,496 5,984 30,134 728 179,766 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี     
 2554   22,412 
 2555   21,937 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยซ์ื่งแสดงมูลค่า  

 ตามราคาที่ตีใหม่ ตามราคาทุน  

 

ที่ดิน 

อาคารและ        
ส่วนปรับปรุง
สินทรัพยเ์ช่า 

เครื่องมือ         
และเครื่องใช ้

เครื่องตกแต่ง  
และเครื่องใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน / ราคาทีต่ใีหม่        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 28,800 50,604 10,762 7,148 78,587 - 175,901 
ซื้อเพิ่ม - 78 3,213 638 10,420 1,162 15,511 
จาํหน่าย - - - - (8,754) - (8,754) 
โอนเขา้ (โอนออก) - 612 - - - (612) - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 28,800 51,294 13,975 7,786 80,253 550 182,658 
ซื้อเพิ่ม - - 2,507 387 792 455 4,141 
โอนเขา้ (โอนออก) - - 1,005 - - (1,005) - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 28,800 51,294 17,487 8,173 81,045 - 186,799 

ค่าเสื่อมราคาสะสม        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 - 21,603 5,443 3,771 57,853 - 88,670 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 2,612 1,699 1,175 7,366 - 12,852 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย - - - - (4,731) - (4,731) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 - 24,215 7,142 4,946 60,488 - 96,791 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 2,621 2,393 1,032 6,188 - 12,234 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 - 26,836 9,535 5,978 66,676 - 109,025 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยซ์ื่งแสดงมูลค่า  

 ตามราคาที่ตีใหม่ ตามราคาทุน  

 

ที่ดิน 

อาคารและ        
ส่วนปรับปรุง
สินทรัพยเ์ช่า 

เครื่องมือ         
และเครื่องใช ้

เครื่องตกแต่ง  
และเครื่องใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

        
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 28,800 27,079 6,833 2,840 19,765 550 85,867 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 28,800 24,458 7,952 2,195 14,369 - 77,774 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี        
2554  12,852 

2555  12,234 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในเดือนสิงหาคม 2553 ซึ่งเกณฑท์ี่ใชป้ระเมินราคาที่ดิน คือ การประเมินราคาโดยใชว้ิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 

หากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงมูลค่าของที่ดินดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 จะเป็นจาํนวน 64.0 ลา้นบาท (2554: 64.0 ลา้นบาท) (งบ
การเงินเฉพาะกิจการ: 16.9 ลา้นบาท (2554: 16.9 ลา้นบาท)) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีของยานพาหนะซึ่งไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินประมาณ 4.7 ลา้นบาท (2554: 
8.1 ลา้นบาท) (งบเฉพาะกิจการของบริษทัฯ: ไม่มี (2554: 2.2 ลา้นบาท)) 
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14. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 53,980 - 48,967 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน     
เจา้หน้ีทรัสตรีซีท 415,370 373,051 213,859 143,309 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 177,500 197,622 150,000 170,000 

รวม 646,850 570,673 412,826 313,309 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียตามอตัราตลาดบวก/ลบดว้ย
ส่วนต่างท่ีกาํหนด  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยซ่ึ์งปลอด
ภาระคํ้าประกนัท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชร้วมเป็นเงิน 1,896 ลา้นบาท (2554: จาํนวน 1,205 ลา้นบาท (เฉพาะ
ของบริษทัฯ: จาํนวน 1,134 ลา้นบาท (2554: จาํนวน 905 ลา้นบาท)) 

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 5,051 108 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 516,192 402,232 468,403 344,480 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 631 696 595 3,544 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 14,894 12,345 13,021 21,161 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 230 - 223 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 13,548 12,071 5,539 3,798 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 545,270 427,574 492,609 373,314 

16. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 1,350 4,067 - 1,468 
หกั : ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (32) (196) - (90) 
รวม 1,318 3,871 - 1,378 
หกั : ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,144) (2,553) - (1,378) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน - 
สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 174 1,318 - - 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะ
ใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลา
โดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 5 ปี  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน
ดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2555 2554 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้ง
จ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 1,175 176 1,351 2,716 1,351 4,067 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าซ้ือและ
สัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (31) (2) (33) (163) (33) (196) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่า  
ท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 1,144 174 1,318 2,553 1,318 3,871 

 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้ง
จ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า - - - 1,468 - 1,468 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าซ้ือและ
สัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี - - - (90) - (90) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่า  
ท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า - - - 1,378 - 1,378 

17. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน
แสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 4,257 3,590 4,133 3,516 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  76 487 61 442 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 25 180 22 175 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 4,358 4,257 4,216 4,133 
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 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงได้
ดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  76 487 61 442 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 25 180 22 175 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 101 667 83 617 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน    
ตน้ทุนขาย - - - - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 101 667 83 617 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 4.41 4.41 4.41 4.41 
อตัราการข้ึนเงินเดือนใน 
   อนาคต (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 

8.12 8.12 8.12 8.12 

อตัราการเปล่ียนแปลงใน 
  จาํนวนพนกังาน (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 

0 - 22 0 - 22 0 - 22 0 - 22 

 จาํนวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและสองปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2555  4,358 4,216 
ปี 2554 4,257 4,133 
ปี 2553 3,591 3,517 
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18. ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ   

  เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2552ไดมี้มติอนุมติัการออก
และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯจาํนวนไม่เกิน 165 ลา้นหน่วย เพื่อ
จัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 4 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วย
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯโดยไม่คิดมูลค่าใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญั และกาํหนดราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 0.50 บาทต่อหน่วย ในอตัราส่วน 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อ 1 
หุ้นสามญั ใบสําคญัแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปีนับตั้ งแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ และมี
ระยะเวลาใชสิ้ทธิในทุกวนัท่ี 30 มิถุนายน และวนัท่ี 30 ธนัวาคม โดยเร่ิมใชสิ้ทธิคร้ังแรกในวนัท่ี 30 
ธนัวาคม 2553 

 การเปล่ียนแปลงในจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัแสดงดงัน้ี 

 (จาํนวน: หน่วย) 
หน่วยคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 164,999,491 
จาํนวนใชสิ้ทธิในระหวา่งปี 2554 (6,635,000) 
หน่วยคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 158,364,491 
จาํนวนใชสิ้ทธิในระหวา่งปี 2555 (13,260,000) 
หน่วยคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 145,104,491 

19. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 

 การเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุ้นสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 
ทุนออกจาํหน่ายและ 
ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 

วนัท่ีจดทะเบียน       
เพ่ิมทุนกบั 

กระทรวงพาณิชย ์

วนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยรับเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 (พนับาท) (พนับาท)     
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 165,000 165,000 46,680 46,680 
หุน้สามญัเพ่ิมข้ึนจากการ        
ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง
สิทธิในเดือนธนัวาคม  1,659 - 1,659 - 9 ม.ค. 55 11 ม.ค. 54 27 ม.ค. 55 25 ม.ค. 54 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 166,659 165,000 48,339 46,680 
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20. ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์คือส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหักกบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถ
จ่ายเป็นเงินปันผลได ้

21. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรร
สาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 84,011 67,387 55,755 44,684 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 22,034 22,490 12,320 12,918 
ค่าขนส่ง 42,850 37,065 33,018 27,880 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 22,153 12,389 18,968 9,967 
ขาดทุนจากการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บ 9,885 770 885 806 

ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป 3,161,255 2,908,008 2,590,555 2,290,855 
การเปล่ียนแปลงในวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป 13,672 (101,876) (62,042) 17,340 

23. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปี
กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับ
ลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั  โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั  ณ  วนัตน้ปีหรือ  ณ  วนัออกหุ้น
สามญัเทียบเท่า 
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 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 

กาํไรสาํหรับปี 

จาํนวนหุน้สามญั          

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 110,582 151,339 666,636 660,001 0.166 0.229 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม - - 113,451 119,670   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้

สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 110,582 151,339 780,087 779,671 0.142 0.194 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

กาํไรสุทธิ 

จาํนวนหุน้สามญั          

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 97,327 137,236 666,636 660,001 0.146 0.208 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม - - 113,451 119,670   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้

สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 97,327 137,236 780,087 779,671 0.125 0.176 

24. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานเดียว คือ การนาํเขา้และจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์โดยมี
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย  ดังนั้ นขอ้มูลทางการเงินท่ีแสดงในงบการเงินจึง
เก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว  

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหว่างกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ   
งบการเงินขอ้ 8 
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25. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรา
ร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงศรี 
จาํกดัและจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ 
ในระหว่างปี 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 0.5  
ลา้นบาทและจาํนวน: 0.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 0.3 ลา้นบาท และ
จาํนวน 0.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

26. เงินปันผล 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

เงินปันผลประจาํปี 2553 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 
21 เมษายน 2554 26,400 0.04 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2554  26,400 0.04 

    
เงินปันผลประจาํปี 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

20 เมษายน 2555 59,995 0.09 
รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2555  59,995 0.09 

27. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

27.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษัทฯและบริษทัย่อยได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่าพื้นท่ีในอาคารและ
คลงัสินคา้และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าคลงัสินคา้ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน
ภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 19 3 15 1 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 23 10 17 8 
เกิน 5 ปี 1 - 1 - 
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27.2 ภาระคํา้ประกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีสาํคญัคงคา้งอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ดงัต่อไปน้ี 

27.2.1 หนังสือคํ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็นจาํนวน 57 ลา้นบาท 
(2554: 77 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของ
บริษทัฯ เพื่อค ํ้าประกนัการจ่ายชาํระค่าสินคา้ใหก้บัเจา้หน้ี 

27.2.2 หนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจาํนวน 22 ลา้นบาท 
(2554: 11 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของ
บริษทัยอ่ย 

27.3 ภาระผูกพนัอืน่ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็น
จํานวนเงินประมาณ 0.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 53.4 ล้านเยน (2554: 0.8 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาและ 0.8 ลา้นเยน) 

27.4 สัญญาบริการอืน่ 

 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงเขา้ทาํสัญญาร่วมในโครงการห้องประชุมอจัฉริยะ (Agreement for supply of 
equipment, software, and services for intelligent meeting solution) กบับริษทั ทรู ยนิูเวอร์แซล            
คอนเวอร์เจ้นซ์  จํากัด  (TUC) และ  Dosanet Company Limited ซ่ึงตั้ งอยู่ในประเทศเกาหลีใต ้
(Dosanet) โดยสัญญามีระยะเวลา 2 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2553 ถึง วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2555 
และสามารถต่ออายุสัญญาไดอ้ตัโนมติั 1 ปี หากไม่มีผูใ้ดบอกเลิกสัญญา ปัจจุบนัยงัไม่มีฝ่ายใดบอก
เลิกสัญญา โดยบริษทัย่อยดงักล่าวไดล้งทุนในอุปกรณ์ทั้งหมด รวมทั้งทาํประกนัภยัในทรัพยสิ์น
ดงักล่าวในวงเงิน 5 ลา้นบาท โดยมีค่าใชจ่้ายท่ีจะตอ้งจ่ายใหแ้ก่ TUC ในอตัราปีละ 0.1 ลา้นบาท และ
จ่ายค่าอบรมให้กบั Dosanet เป็นจาํนวน 0.2 ลา้นบาท โดย TUC เป็นผูดู้แลค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการ
เช่ือมโยงอินเตอร์เน็ตเพื่อติดตั้งระบบ I-Meeting Solution และจดัหาลูกคา้ และ Dosanet เป็นผูจ้ดัหา
โปรแกรมและผูเ้ช่ียวชาญในระบบ I-Meeting Solution โดยมีการแบ่งผลประโยชน์ตามสัดส่วน
รายไดต้ามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา 
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28. เคร่ืองมือทางการเงิน 

28.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนั
กาเรงิน และหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน บริษทัฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับ
เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯจึง
ไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของ
บริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย 
จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และ 
ลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชี และ
เงินกูย้ืมระยะสั้นท่ีมีดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มี
อตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดใน
ปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนดไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 136.7 91.5 228.2 0.125 - 0.875 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 932.4 932.4 - 

 - - 136.7 1,023.9 1,160.6  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

      (ร้อยละต่อปี) 

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น   
จากสถาบนัการเงิน 592.8 - 54.0 - 646.8 4.150 - 7.775 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 545.3 545.3 - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและ            
สญัญาเช่าการเงิน 1.1 0.2 - - 1.3 3.630 - 4.670 

 593.9 0.2 54.0 545.3 1,193.4   
  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 57.9 86.9 144.8 0.500 - 0.875 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - -  817.6 817.6 - 

 - - 57.9 904.5 962.4  

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น   
จากสถาบนัการเงิน 570.7 - - - 570.7 SIBOR - 4.450 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 427.6 427.6 - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและ            
สญัญาเช่าการเงิน 2.6 1.3 - - 3.9 3.630 - 6.230 

 573.3 1.3 - 427.6 1,002.2  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขาย
สินคา้และการกูย้มืเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายสุัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความ
เส่ียง 
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หน้ีสินทางการเงิน        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.1 0.5 10.8 8.1 30.6316 31.6912 
ยโูร - - 0.1 - 40.5563 41.0274 
เยน - - 53.4 - 0.3545 0.4084 

บริษทัฯมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ 
อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ 

จาํนวนท่ีซ้ือ วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.2 30.79 10/01/56 - 08/02/56 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ 
อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ 

จาํนวนท่ีซ้ือ วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.1 31.51 22/02/55 

28.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น บริษทัฯจึงประมาณ
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายชาํระ
หน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนั
ไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะ
ของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑ์
การวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  
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29. การบริหารจัดการทุน   

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯคือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.7:1 (2554: 1.6:1) และเฉพาะ
บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.8:1 (2554: 1.5:1))  

30. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ยเูน่ียน อินทราโก ้จาํกดั (มหาชน) 
ไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงจะจดัข้ึนในเดือนเมษายน 2556 ในเร่ืองการจ่ายเงิน
ปันผลประจาํปี 2555 ใหแ้ก่ผูถื้อรวมเป็นจาํนวนเงิน 58 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น 

- หุน้ปันผลในอตัรา 2 หุน้สามญัใหม่ต่อ 5 หุ้นสามญัเดิม รวมเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 52 ลา้นหุ้น 
หรือคิดเป็นเงินปันผลจาํนวน 52 ลา้นบาท  

- เงินสดปันผลในอตัราหุน้ละ 0.046 บาท คิดเป็นเงินปันผลจาํนวนเงิน 6 ลา้นบาท  

31. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2556 
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         3. ¡ÒÃà»´à¼Â¢ŒÍÁÙÅáÅÐ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ
           ⌫⌫⌫    
 ⌦⌫     ⌦⌫⌫
  ⌫ ⌦    ⌫
            ⌫  ⌫  
⌦    
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⌫ ⌦     ⌫⌫ ⌫ 
⌫⌫     
 ⌫ ⌫⌫ ⌫ 
   ⌫⌦   
 

         4. ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
⌫ ⌦⌦  ⌫   
  ⌫    
   ⌫⌫ ⌫  ⌫
⌫    ⌫⌫
     
⌦⌫⌫  ⌫⌦⌫⌫  ⌫⌫
⌦ ⌫⌫ 
   ⌫⌫ ⌫    
⌫⌫ ⌫⌫ ⌫
⌫
         ⌫   ⌫  ⌫ 
⌫⌫    ⌫   ⌫    ⌫   ⌫
⌫⌫
    ⌫ ⌧    
    ⌫ ⌧   
    ⌫     
          ⌫⌫        
⌫⌫ ⌫⌫     
⌫

¡ÒÃ Ù́áÅàÃ×èÍ§¡ÒÃãªŒ¢ŒÍÁÙÅÀÒÂã¹ 
         ⌫⌫ ⌦
  ⌫
       ⌫⌫⌫  ⌫
      
   ⌫⌫⌫

       ⌫ ⌫⌫ ⌦⌫
⌫    ⌫
 ⌫ ⌦
      
    
 ⌫
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ºØ¤ÅÒ¡Ã
           ⌫    ⌫    ⌫  
⌫ ⌫

¤‹ÒμÍºá·¹¾¹Ñ¡§Ò¹
            ⌦⌫⌫
         

¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã
         ⌫ ⌫ 
 ⌫⌫    ⌫
⌦⌦
           ⌫ ⌫
 ⌫⌦ ⌫⌫
         ⌫  ⌫⌫  
   ⌫⌫⌫⌫⌫⌫ ⌫ 
   

                      



ºÃ
ÔÉÑ·

 Â
Ùà¹

ÕèÂ¹
 »

Ôâμ
Ãà
¤Á

Õ¤Í
Å 

¨Ó
¡Ñ´

 (
ÁË

Òª
¹)



         ⌫    ⌫⌫

               
    
    ⌫  
              
                         

               ⌫  
       
        
       
                           
                           
                           
                          

              ⌫   
       
        
                      
        
                             
                          
                          
                          

              
       
      
        

    
           ⌫⌫ 
           ⌫
            ⌫⌫⌫

ÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹
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¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
         ⌫  ⌫         
⌦⌫      ⌦  ⌫
⌦⌫⌦⌫⌫⌫⌫⌫⌦
⌫  ⌫  ⌫⌫⌫⌫  ⌫⌫
⌫  ⌦⌫      ⌫
⌫⌫  ⌫⌫⌫⌫⌫⌫ 
⌫⌫    ⌫   

ÃÒÂä´Œ
 ⌫  ⌫    ⌦  ⌫⌫
⌫   ⌦  ⌫    ⌦   ⌫⌫⌫ 
 ⌦ 

¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂ

 μŒ¹·Ø¹¢ÒÂ
 ⌫   ⌫   ⌦     ⌦
  ⌫⌦⌫   ⌫  ⌫     ⌫ 
⌫⌫⌦

       ¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂã¹¡ÒÃ¢ÒÂáÅÐºÃÔËÒÃ
 ⌫  ⌫  ⌦   ⌦
 ⌫⌫  ⌫⌫     ⌫
 ⌫   ⌦⌫⌫⌫

 ´Í¡àºÕéÂ ‹̈ÒÂ
 ⌫  ⌫⌫   ⌦     ⌦ 
⌫⌫⌫   ⌫⌫  ⌫  ⌫    
   ⌦⌫⌦

 ¡ÓäÃÊØ·¸Ô
 ⌫  ⌫          
⌫⌫⌫   ⌫  ⌫  ⌫   ⌫
⌫  ⌦⌫   ⌫   ⌫   ⌫
         

°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

 ÊÔ¹·ÃÑ¾Â
  ⌫    ⌫   ⌦   
⌦  ⌫⌫ ⌫   ⌫⌫  
 ⌫       ⌫⌫
⌫⌦⌫     

¤ÓÍ¸ÔºÒÂáÅÐ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË
°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
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         Ë¹ÕéÊÔ¹
  ⌫    ⌫⌫   ⌦   
⌦  ⌫⌫   ⌫⌫⌫   ⌫⌫
   ⌫  ⌫  ⌫  ⌫   
    ⌫

          Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
  ⌫    ⌫   ⌦   
⌦  ⌫⌫          

¤‹ÒμÍºá·¹¢Í§¼ÙŒÊÍººÑ−ªÕ*
   ⌫⌫
  ⌫
     ⌫⌫⌫⌫  
     ⌫ ⌫ ⌫⌫     ⌫
        ⌫⌫⌫⌫
    
          ⌫⌫⌫  
     ⌫⌫ ⌫⌫ 
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