รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ยูเนี ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ น รวมของบริ ษทั ยูเนี ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ ง
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน รวม ณ วันที ธันวาคม 56 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการ
เปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ป
นโยบายการบัญชีทีสําคัญและหมายเหตุเรื องอืน ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ยูเนี ยน
ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกต้องตามทีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้สามารถจัดทํางบ
การเงินทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึงกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพือให้ได้ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการ
แสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ ี การตรวจสอบเพือให้ได้มาซึ งหลักฐานการสอบบัญชี เกียวกับจํานวนเงินและการ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบทีเลือกใช้ขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ งรวมถึงการประเมิน
ความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชี พิจารณาการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการจัดทําและ
การนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีควรของกิจการ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกิจการ การ
ตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีทีจัดทําขึนโดยผูบ้ ริ หาร รวมทังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ธันวาคม 56 ผลการดําเนินงานและกระแสเงิน
สดสําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ยูเนี ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของ
บริ ษทั ยูเนี ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน

ศิราภรณ์ เอืออนันต์กลุ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
(เดิมชือบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด)
กรุ งเทพฯ: กุมภาพันธ์

บริษทั ยูเนียน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิ น อาคารและอุปกรณ์
ทีดิ นรอการพัฒนา
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

8
7, 9
10
11

328,886,074
980,598,591
458,359,293
17,888,859
1,785,732,817

228,219,370
932,378,488
536,009,693
22,359,789
1,718,967,340

144,824,392
817,574,795
456,813,476
22,391,537
1,441,604,200

130,713,066
808,306,744
288,196,340
4,725,793
1,231,941,943

58,183,649
777,337,397
376,897,471
10,249,868
1,222,668,385

52,461,731
706,848,295
193,248,112
6,828,692
959,386,830

12
13
14
15
14
4, 25

21,628,000
13,959,000
172,368,319
3,522,287
3,859,451
215,337,057
2,001,069,874

13,959,000
179,766,041
5,425,129
3,842,857
202,993,027
1,921,960,367

183,804,692
13,959,000
2,769,077
5,508,516
206,041,285
1,647,645,485

95,769,030
13,959,000
78,043,926
2,307,029
2,545,251
192,624,236
1,424,566,179

102,911,800
13,959,000
77,774,352
2,258,507
2,785,676
199,689,335
1,422,357,720

95,411,800
85,866,883
13,959,000
2,316,646
2,893,396
200,447,725
1,159,834,555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

บริษทั ยูเนียน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)
หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสัน
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน
ส่วนของหนี สิ นตามสัญญาเช่าซื อและสัญญาเช่าการเงิน
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี สิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่ หมุนเวียน
หนี สิ นตามสัญญาเช่าซื อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ จาก
ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิ น

16
17

655,231,028
565,191,242

646,849,707
545,270,298

570,673,428
427,573,871

405,458,496
484,006,865

412,825,904
492,609,226

313,309,068
373,313,843

18

495,939
9,469,120
4,877,442
1,235,264,771

1,144,121
18,737,513
1,709,471
1,213,711,110

2,552,646
11,040,223
1,084,471
1,012,924,639

6,270,544
647,662
896,383,567

9,329,053
354,991
915,119,174

1,378,360
8,156,093
425,528
696,582,892

18
19
4, 25

830,242
4,467,550
2,465,643
7,763,435
1,243,028,206

174,341
4,358,107
2,396,575
6,929,023
1,220,640,133

1,318,450
4,256,651
2,396,575
7,971,676
1,020,896,315

4,305,796
2,371,622
6,677,418
903,060,985

4,216,120
2,371,622
6,587,742
921,706,916

4,132,937
2,371,622
6,504,559
703,087,451

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

บริษทั ยูเนียน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 825,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
21
หุ ้นสามัญ 690,834,900 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท
(31 ธันวาคม 2555: หุ ้นสามัญ 666,635,500 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท)
(1 มกราคม 2555: หุ ้นสามัญ 660,000,500 หุ ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
23
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

206,250,000

206,250,000

206,250,000

206,250,000

206,250,000

206,250,000

172,708,725
54,388,725
12,500,000

166,658,875
48,338,875
6,630,000

165,000,125
46,680,125
3,317,500

172,708,725
54,388,725
12,500,000

166,658,875
48,338,875
6,630,000

165,000,125
46,680,125
3,317,500

20,625,000
358,822,607
11,995,787
631,040,844
127,000,824
758,041,668
2,001,069,874
-

20,625,000
336,388,091
11,755,306
590,396,147
110,924,087
701,320,234
1,921,960,367
-

20,625,000
283,881,962
11,816,692
531,321,404
95,427,766
626,749,170
1,647,645,485
-

20,625,000
251,796,254
9,486,490
521,505,194
521,505,194
1,424,566,179
-

20,625,000
248,911,564
9,486,490
500,650,804
500,650,804
1,422,357,720
-

20,625,000
211,637,864
9,486,490
456,747,104
456,747,104
1,159,834,555
-

บริษทั ยูเนียน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อืน
เงินปันผลรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลียน
อืนๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอืน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย
หัก: ภาษีเงินได้ทีเกียวข้อง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

13

25

25

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

2556

2555
(ปรับปรุ งใหม่)

3,624,155,366

3,615,445,862

2,786,630,410

2,828,708,732

8,152,106
3,632,307,472

13,775,911
9,112,362
3,638,334,135

5,611,301
2,807,795
2,795,049,506

8,579,230
4,265,392
3,251,875
2,844,805,229

3,236,221,502
89,296,252
157,961,509

3,191,179,943
87,651,690
159,475,889

2,540,704,101
56,553,631
122,757,364

2,529,398,199
54,935,920
119,072,272

17,430,758
3,500,910,021
131,397,451
(19,648,040)
111,749,411
(25,310,206)
86,439,205

3,438,307,522
200,026,613
(21,752,977)
178,273,636
(44,555,021)
133,718,615

1,487,422
2,721,502,518
73,546,988
(14,023,953)
59,523,035
(12,452,502)
47,070,533

2,703,406,391
141,398,838
(15,268,224)
126,130,614
(28,861,519)
97,269,095

(35,790)
345,339
(69,068)
240,481

(61,386)
(61,386)

-

-

86,679,686

133,657,229

47,070,533

97,269,095

บริษทั ยูเนียน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การแบ่ งปันกําไร
ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนทีเป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนทีเป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน
กําไรส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
กําไรต่อหุ้นปรับลด
กําไรส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

2556

2555
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

66,620,365
19,818,840
86,439,205

112,501,524
21,217,091
133,718,615

47,070,533

97,269,095

66,860,846
19,818,840
86,679,686

112,440,138
21,217,091
133,657,229

47,070,533

97,269,095

0.097

0.169

0.069

0.146

0.087

0.144

0.061

0.125

26

บริษทั ยูเนียน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินรวม
2556
กระแสเงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ)
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิ ทีจะได้รับ (โอนกลับ)
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการรับคืนเงินลงทุนของบริ ษทั ย่อย
บันทึกสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริ ง
รายได้เงินปันผล
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์
และหนีสินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนี สิ นดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี อืน
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบีย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

2555
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

111,749,411

178,273,636

59,523,035

126,130,614

18,245,264
(3,023,481)
(11,268,819)
(58,621)
109,443
1,631,952
19,648,040

22,034,422
(981,927)
9,884,711
(79,639)
1,340,113
101,456
(3,291,878)
21,752,977

9,662,372
(3,221,847)
(2,598,414)
5,973,195
252,105
89,676
2,742,223
(5,611,301)
14,023,953

12,319,765
(1,094,796)
885,140
83,183
(673,023)
(8,579,230)
15,268,224

137,033,189

229,033,871

80,834,997

144,339,877

(45,141,083)
88,919,219
4,470,930
(114,625)

(113,841,793)
(89,080,928)
497,374
1,567,633

(27,747,500)
91,299,545
5,524,075
160,450

(69,394,306)
(184,534,499)
(3,421,176)
21,610

18,233,453
3,472,041
206,873,124
(19,952,110)
(32,675,757)
154,245,257

118,085,212
624,999
146,886,368
(21,092,273)
(39,979,409)
85,814,686

(9,525,301)
292,671
140,838,937
(14,154,558)
(15,559,533)
111,124,846

119,774,426
(70,537)
6,715,395
(15,148,450)
(27,630,420)
(36,063,475)

บริษทั ยูเนียน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
ลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย
ซื อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการรับคืนทุนของบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
ลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสันจาก
สถาบันการเงินเพิมขึน (ลดลง)
จ่ายชําระหนีสิ นตามสัญญาเช่าซื อและสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดรับจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงินลดลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม
รายการทีไม่ใช่เงินสด
ซื อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าซือ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

2556

2555
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

(21,282,661)
(13,189,390)
3,784,000
(30,688,051)

(19,243,489)
85,271
(19,158,218)

(9,851,971)
917,470
5,611,301
(3,323,200)

(4,141,124)
8,579,230
(7,500,000)
(3,061,894)

8,381,321
(1,277,781)
(47,927,952)
17,969,700
(22,854,712)
(35,790)
100,666,704
228,219,370
328,886,074
-

78,795,265
(3,189,152)
(65,436,217)
6,630,000
16,799,896
(61,386)
83,394,978
144,824,392
228,219,370
-

(9,056,086)
(44,185,843)
17,969,700
(35,272,229)
72,529,417
58,183,649
130,713,066
-

99,516,233
(1,468,268)
(59,830,678)
6,630,000
44,847,287
5,721,918
52,461,731
58,183,649
-

1,285,500

-

-

-

บริษทั ยูเนียน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
- ตามทีรายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายบัญชี
เรื องภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
- หลังการปรับปรุง
ออกหุน้ สามัญเพิมจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
(หมายเหตุ 21)
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ สามัญ
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
- หลังการปรับปรุ ง

ส่ วนเกินมูลค่า เงินรับล่วงหน้า
ทุนเรื อนหุน้
ทีออกและชําระแล้ว หุน้ สามัญ
ค่าหุน้ สามัญ
165,000,125
46,680,125
3,317,500

งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ส่ วนของผูม้ ี
ผลต่างจาก
ส่วนเกินทุน
ผลต่างจากการ
ส่วนตําจากการ
ส่ วนได้เสี ยที
เปลียนแปลง
รวม
รวม
ไม่มีอาํ นาจ
การแปลงค่า
ส่ วนเกินทุน จากการวัดมูลค่า จัดโครงสร้ างการ
งบการเงินทีเป็ น จากการตีราคา
เงินลงทุนใน
ดําเนินธุรกิจภายใต้ สัดส่วนการถือหุน้ องค์ประกอบอืน ส่วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรสะสม
ควบคุม
จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จดั สรร เงินตราต่างประเทศ สิ นทรัพย์
หลักทรัพย์เผือขาย การควบคุมเดียวกัน ในบริ ษทั ย่อย ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ของบริ ษทั ย่อย
20,625,000
281,123,478
97,176
11,982,875
3,116,269
(983,053)
14,213,267
530,959,495
95,417,173

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
626,376,668

-

-

-

-

2,758,484

-

(2,396,575)

-

-

-

(2,396,575)

361,909

10,593

372,502

165,000,125

46,680,125

3,317,500

20,625,000

283,881,962

97,176

9,586,300

-

3,116,269

(983,053)

11,816,692

531,321,404

95,427,766

626,749,170

1,658,750
-

1,658,750
-

(3,317,500)
6,630,000
-

-

(59,995,395)
112,501,524

(61,386)

-

-

-

-

(61,386)

6,630,000
(59,995,395)
112,440,138

(5,720,770)
21,217,091

6,630,000
(65,716,165)
133,657,229

166,658,875

48,338,875

6,630,000

20,625,000

336,388,091

35,790

9,586,300

-

3,116,269

(983,053)

11,755,306

590,396,147

110,924,087

166,658,875

48,338,875

6,630,000

20,625,000

331,710,141

35,790

11,982,875

-

3,116,269

(983,053)

14,151,881

588,114,772

110,176,908

701,320,234
698,291,680

-

-

-

-

4,677,950

-

(2,396,575)

-

-

-

(2,396,575)

2,281,375

747,179

3,028,554

166,658,875

48,338,875

6,630,000

20,625,000

336,388,091

35,790

9,586,300

-

3,116,269

(983,053)

11,755,306

590,396,147

110,924,087

701,320,234

6,049,850
172,708,725
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

6,049,850
54,388,725
-

(6,630,000)
12,500,000
12,500,000
-

20,625,000
-

(44,185,849)
66,620,365
358,822,607
-

(35,790)
-

9,586,300

276,271
276,271

3,116,269

(983,053)

240,481
11,995,787
-

5,469,700
12,500,000
(44,185,849)
66,860,846
631,040,844
-

(3,742,103)
19,818,840
127,000,824
-

5,469,700
12,500,000
(47,927,952)
86,679,686
758,041,668
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายบัญชี
เรื องภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
- หลังการปรับปรุง
ออกหุน้ สามัญเพิมจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
(หมายเหตุ 21)
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ สามัญ
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 29)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556

บริ ษทั ยูเนียน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 - ตามทีรายงานไว้ เดิม
ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายบัญชี
เรื องภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
- หลังการปรับปรุ ง
ออกหุน้ สามัญเพิมจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (หมายเหตุ 21)
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ สามัญ
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุ ง
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายบัญชี
เรื องภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
- หลังการปรับปรุ ง
ออกหุน้ สามัญเพิมจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (หมายเหตุ 21)
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ สามัญ
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนเกินทุน
รวม
จากการตีราคา
องค์ประกอบอืน
สิ นทรัพย์
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
11,858,112
11,858,112

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
456,802,080

ทุนเรื อนหุน้
ทีออกและชําระแล้ว
165,000,125

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
46,680,125

เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุน้ สามัญ
3,317,500

-

-

-

-

2,316,646

(2,371,622)

(2,371,622)

(54,976)

165,000,125
1,658,750
166,658,875

46,680,125
1,658,750
48,338,875

3,317,500
(3,317,500)
6,630,000
6,630,000

20,625,000
20,625,000

211,637,864
(59,995,395)
97,269,095
248,911,564

9,486,490
9,486,490

9,486,490
9,486,490

166,658,875

48,338,875

6,630,000

20,625,000

246,653,057

11,858,112

11,858,112

456,747,104
6,630,000
(59,995,395)
97,269,095
500,650,804
500,763,919

166,658,875

48,338,875

6,630,000

20,625,000

2,258,507
248,911,564

(2,371,622)
9,486,490

(2,371,622)
9,486,490

(113,115)
500,650,804

6,049,850
172,708,725

6,049,850
54,388,725

(6,630,000)
12,500,000
12,500,000

20,625,000

(44,185,843)
47,070,533
251,796,254

9,486,490

9,486,490

5,469,700
12,500,000
(44,185,843)
47,070,533
521,505,194
-

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
20,625,000
209,321,218

บริษัท ยูเนียน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
1.

ข้ อมูลทัวไป
บริ ษทั ยูเนี ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ งจัดตังและมีภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการนําเข้าและจําหน่ายเคมีภณั ฑ์ ทีอยูต่ ามทีจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
อยูท่ ี อาคารยูเนียนเฮ้าส์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1

งบการเงิ นนี จัดทํา ขึ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที กําหนดในพระราชบัญญัติวิช าชี พ บัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ นตามข้อกํา หนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า ลงวัน ที
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที บริ ษ ทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี
งบการเงินนีได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอืนในนโยบายการบัญชี

2.2

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
(ก) งบการเงินรวมนีได้จดั ทําขึนโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ยูเนียน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) (ซึ ง
ต่อไปนีเรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ งต่อไปนีเรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี
ชือบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ยูเนียน อินทราโก้ จํากัด (มหาชน) นําเข้าส่ งออกและจําหน่าย
เคมีภณ
ั ฑ์
บริ ษทั ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จํากัด จําหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์
ผลิตภัณฑ์หล่อลืนและ
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์
บริ ษทั ยูเคมเทค จํากัด
ผลิตและจําหน่ายเอทานอล
Multi Kross Operation Limited*
นําเข้าส่ งออกและจําหน่าย
เคมีภณ
ั ฑ์
* จดทะเบียนเลิกกิจการเมือวันที กันยายน

จัดตังขึนใน
ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้

ไทย

2556
ร้อยละ
59.99

2555
ร้อยละ
59.99

ไทย

99.99

99.99

ไทย
ฮ่องกง

99.99
-

99.99
99.99

ปั จจุบันได้ ชาํ ระบัญชี เสร็ จสิ นแล้ ว
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(ข) บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตังแต่วนั ทีบริ ษทั ฯมีอาํ นาจใน
การควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันทีบริ ษทั ฯสิ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนัน
(ค) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีทีสําคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
(ง) สิ นทรัพย์และหนี สิ นตามงบการเงินของบริ ษทั ย่อยซึ งจัดตังในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดย
ใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี ยนถัวเฉลียรายเดือน ผลต่างซึ งเกิดขึนจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็ น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลียนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
(จ) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันทีมีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบ
การเงินรวมนีแล้ว
(ฉ) ส่ วนของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุ ม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุ นและสิ นทรั พย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3

บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธี
ราคาทุน

3.

มาตรฐานการบัญชีใหม่
มาตรฐานการบัญชีทีเริ มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบนั และทีจะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี
ก. มาตรฐานการบัญชี ทเริี มมีผลบังคับในปี บัญชี ปัจจุบัน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 12
ภาษีเงินได้
ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง 2552) การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมูล
เกียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2552) ผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงของอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 8
ส่ วนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 10
ความช่ วยเหลื อจากรัฐบาล - กรณี ทีไม่มีความเกี ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที 21
ภาษี เ งิ น ได้ - การได้รั บ ประโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ที ไม่ ไ ด้คิ ด
ค่าเสื อมราคาทีตีราคาใหม่
ฉบับที 25
ภาษีเงินได้ - การเปลี ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิ จการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกียวกับการโอนและการรับโอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน
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มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบตั ิทางบัญชี
ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดงั ต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 12 เรือง ภาษีเงินได้
มาตรฐานฉบับนี กําหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชัวคราวทีเกิ ดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าสิ นทรัพย์
และหนี สิ นทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นกับฐานภาษี และรับรู ้ ผลกระทบทางภาษีเป็ นสิ นทรั พย์หรื อ
หนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เปลียนแปลงนโยบาย
การบัญชี ดงั กล่ าวในงวดปั จจุ บนั และปรั บย้อนหลังงบการเงิ นของปี ก่อนที แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเที ยบ
เสมือนหนึ งว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลกระทบทางภาษีเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ นภาษีเงิ นได้รอการ
ตัดบัญชี มาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี ยนแปลงนโยบายบัญชี ดงั กล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ
ข. มาตรฐานการบัญชีทจะมี
ี ผลบังคับในอนาคต
วันทีมีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที (ปรับปรุ ง )
ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 2555)

การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงของอัต รา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี ยวกับบุคคลหรื อกิ จการที
เกียวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
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วันทีมีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2555) การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที 3 (ปรับปรุ ง 2555) การรวมธุ รกิจ
ฉบับที 4
สัญญาประกันภัย
ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2555) สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายและการ
ดําเนินงานทียกเลิก
ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2555) ส่ วนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 15
สัญญาเช่าดําเนิ นงาน - สิ งจูงใจทีให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที 27
การประเมินเนื อหาสัญญาเช่าทีทําขึนตาม
รู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที 29
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที 32
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 1
การเปลียนแปลงในหนี สิ นทีเกิดขึนจากการรื อ
ถอน การบู ร ณะ และหนี สิ น ที มี ล ัก ษณะ
คล้ายคลึงกัน
ฉบับที 4
การประเมิ นว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา
เช่าหรื อไม่
ฉบับที 5
สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้เ สี ย จากกองทุ น การรื อถอน
การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที 7
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 29 เรื อง การรายงานทางการเงิ นใน
สภาพเศรษฐกิจทีมีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที 12
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที 13
โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที 17
การจ่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที 18
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยเชื อว่า มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้ างต้นจะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมือนํามาถือปฏิบตั ิ
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ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติ
ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เปลียนแปลงนโยบายการบัญชีทีสําคัญตามทีกล่าวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เนื องจากบริ ษทั ฯนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 เรื อง ภาษีเงิ นได้ มาถื อ
ปฏิบตั ิ ผลสะสมของการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดง
การเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
จํานวนเงิ นของรายการปรั บปรุ งทีมี ผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ มีดงั นี
งบการเงินรวม
ณ วันที
ณ วันที
ธันวาคม
ธันวาคม

งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิมขึน
หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิมขึน
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ย่อยลดลง
กําไรสะสมทียังไม่ได้จดั สรรลดลง
ส่ วนประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

ณ วันที
มกราคม

3,522
2,466

5,425
2,397

2,769
2,397

2,307
2,372

2,259
2,372

2,317
2,372

44
3,478
2,466

747
4,678
2,397

11
2,758
2,397

2,307
2,372

2,259
2,372

2,317
2,372

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
2556
2555
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไรหรือขาดทุน:
ภาษีเงินได้เพิมขึน (ลดลง)
กําไรส่ วนทีเป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ย่อยเพิมขึน (ลดลง)
กําไรส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่เพิมขึน
(ลดลง)
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐานเพิมขึน (ลดลง) (บาท)

กําไรต่อหุน้ ปรับลดเพิมขึน (ลดลง) (บาท)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
ณ วันที
ณ วันที
ธันวาคม
ธันวาคม
มกราคม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2556
2555

1,903

(2,655)

(48)

58

(703)

736

-

-

(1,200)
1,919
(49)
(58)
ไม่มีนยั สําคัญ
ไม่มีนยั สําคัญ
ไม่มีนยั สําคัญ
ไม่มีนยั สําคัญ
สําหรับกําไรต่อหุน้ สําหรับกําไรต่อหุน้ สําหรับกําไรต่อหุน้ สําหรับกําไรต่อหุน้
ขันพืนฐาน
ขันพืนฐาน
ขันพืนฐาน
ขันพืนฐาน
ไม่มีนยั สําคัญ
ไม่มนี ยั สําคัญ
ไม่มนี ยั สําคัญ
ไม่มนี ยั สําคัญ
สําหรับกําไรต่อหุน้ สําหรับกําไรต่อหุน้ สําหรับกําไรต่อหุน้ สําหรับกําไรต่อหุน้
ปรับลด
ปรับลด
ปรับลด
ปรับลด
69

-

-

-

5

.

นโยบายการบัญชีทสํี าคัญ

.1

การรับรู้รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู้เมือบริ ษทั ฯได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนทีมีนัยสําคัญของความเป็ น
เจ้าของสิ น ค้า ให้ ก ับ ผูซ้ ื อแล้ว รายได้จ ากการขายแสดงมู ล ค่ า ตามราคาในใบกํา กับ สิ น ค้า โดยไม่ ร วม
ภาษีมูลค่าเพิม สําหรับสิ นค้าทีได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมือได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขันความสําเร็ จของงาน
ดอกเบียรั บ
ดอกเบียรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมือบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพ
คล่องสู ง ซึ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดือนนับจากวันทีได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการ
เบิกใช้

.

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึกค่าเผือหนี สงสัยจะ
สู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนีไม่ได้ ซึ งโดยทัวไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี

.

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใด
จะตํากว่า
วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุและหี บห่อแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ
แล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึงของต้นทุนสิ นค้าสําเร็ จรู ปเมือมีการเบิกใช้
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เงินลงทุน
(ก) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทีแสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุ ทธิ จากค่า
เผือการด้อยค่า (ถ้ามี)
(ข) เงิ นลงทุ นในหลัก ทรัพ ย์เ ผือขายแสดงตามมู ลค่า ยุติธ รรม การเปลี ยนแปลงในมูลค่ ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน และจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
เมือได้จาํ หน่ายหลักทรัพย์นนออกไป
ั
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอข้อหลังสุ ด ณ สิ นวันทําการ
สุ ดท้ายของปี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วธิ ี ถวั เฉลียถ่วงนําหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน

.

อสั งหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่าเริ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนซึ งเป็ นทีดินในราคาทุนซึ ง
รวมต้นทุนการทํารายการ หลังจากนัน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนด้วย
ราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)
ไม่มีการคิดค่าเสื อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินทีได้รับสุ ทธิ จากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงวดทีตัดรายการอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนออกจากบัญชี

.7

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื อมราคา
ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสม และ
ค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึ ก มูล ค่า เริ มแรกของทีดิ นในราคาทุ น ณ วันที ได้สิน ทรั พ ย์ม า หลังจากนัน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจัดให้มี ก ารประเมิ น ราคาที ดิ น โดยผูป้ ระเมิ นราคาอิ ส ระและบัน ทึ ก สิ นทรั พ ย์
ดังกล่าวในราคาทีตีใหม่ ทังนี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดให้มีการประเมินราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นครัง
คราวเพือมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกส่ วนต่างซึ งเกิดจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี
-

บริ ษทั ฯบันทึกราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทีเพิมขึนจากการตีราคาใหม่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
และรับรู้จาํ นวนสะสมในบัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น อย่างไร
ก็ตาม หากสิ นทรัพย์นนเคยมี
ั
การตีราคาลดลงและบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับรู้ราคาทีลดลงใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนแล้ว ส่ วนทีเพิมจากการตีราคาใหม่นีจะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ไม่เกินจํานวน
ทีเคยลดลงซึ งรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายปี ก่อนแล้ว
7

ค่ า เสื อมราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ค าํ นวณจากราคาทุ น โดยวิ ธี เส้ น ตรงตามอายุ ก ารให้ป ระโยชน์
โดยประมาณดังนี
อาคารและส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่า
เครื องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
เครื องตกแต่งและเครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

-

และ
และ

ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดินและสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการทีดิ น อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมือจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่า
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรั พย์ รายการผลกําไรหรื อ
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ จะรับรู้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมือบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการ
สิ นทรัพย์นนออกจากบั
ั
ญชี
.

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบตลอด
อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์นนั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมือมี
ั ดการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ ายและ
ข้อบ่งชี ว่าสิ นทรัพย์นนเกิ
วิธีการตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตดั จําหน่ายตามอายุการให้ประโยชน์ ปี

.

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการทีมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี บุ คคลหรื อกิ จการทีเกี ยวข้องกันยังหมายรวมถึ งบริ ษทั ร่ วมและบุ คคลทีมีสิทธิ ออกเสี ยงโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อมซึ งทําให้ มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อ
พนักงานของบริ ษทั ฯทีมีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
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.

สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรั พย์ทีเช่ าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงิ นทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํากว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะบันทึ ก เป็ นหนี สิ นระยะยาว ส่ วนดอกเบี ยจ่ายจะ
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ทีได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด
ค่าเสื อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ทีเช่า
สัญญาเช่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้ผูเ้ ช่ าถื อเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน จํานวนเงิ นทีจ่ายตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานรั บรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

.

เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษ ทั ฯแสดงงบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จ การเป็ นสกุ ล เงิ น บาท ซึ งเป็ นสกุ ล ที ใช้ใ นการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ รายการต่างๆของแต่จะกิจการทีรวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินทีใช้
ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนัน
รายการที เป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศแปลงค่ า เป็ นเงิ น บาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี ยน ณ วัน ที เกิ ดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี สิ นทีเป็ นตัวเงิ นซึ งอยู่ในสกุลเงิ นตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี ยน ณ วัน สิ นรอบระยะเวลารายงาน หรื อ หากเป็ นรายการที ได้มี ก ารทํา สั ญ ญาตกลงอั ต รา
แลกเปลียนล่วงหน้าไว้ ก็จะแปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลียนทีตกลงล่วงหน้านัน
กําไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอัตราแลกเปลียนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน

.

การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของทีดิน อาคารและ
อุ ป กรณ์ หรื อสิ นทรั พ ย์ที ไม่ มี ตวั ตนของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยหากมี ข ้อบ่ง ชี ว่า สิ นทรั พ ย์ดงั กล่ าวอาจ
ด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู้ ขาดทุนจากการด้อยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มี
มูลค่าตํากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์นนั ทังนี มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึ งมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้นในกรณี
ทีดิน ซึงใช้วธิ ี การตีราคาใหม่และได้บนั ทึกส่ วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ขาดทุน
จากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ไม่เกินไปกว่าส่ วนเกินทุนจากการตีราคาทีเคยบันทึกไว้
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.1

ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสันของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมือ
เกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพ ซึ งประกอบด้วยเงินทีพนักงาน
จ่ายสะสมและเงิ นทีบริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี ยงชี พได้แยกออก
จากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงิ นทีบริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี ยงชี พบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ทีเกิ ด
รายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงานซึ งบริ ษทั ฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนีสิ นตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธี
คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี ยวชาญอิ ส ระได้ท าํ การ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
หนี สิ นของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปั จจุบนั ของภาระ
ผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ หักด้วย ต้นทุนบริ การในอดีตทียังไม่ได้รับรู ้

.1

ประมาณการหนีสิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนีสิ นไว้ในบัญชี เมือภาระผูกพันซึ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึนแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพือปลดเปลืองภาระผูกพันนัน และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพัน
นันได้อย่างน่าเชือถือ

5.

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั ตามจํานวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐโดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร
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ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี สิ น ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี สิ นทีเกียวข้องนัน
โดยใช้อตั ราภาษีทีมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรั บรู ้ หนี สิ นภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัวคราวที ต้องเสี ยภาษี ทุก
รายการ แต่รับรู ้ สินทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรั บผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษี รวมทังผล
ขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าทีมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ทีบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีทียังไม่ได้ใช้นนั
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะทบทวนมู ลค่ าตามบัญชี ข องสิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ทุก สิ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรั บลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่ าว หากมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่า
ั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทงหมด
หรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะบันทึก ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยัง ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นหากภาษี ที
เกิดขึนเกียวข้องกับรายการทีได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสํี าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื องทีมี ความไม่ แน่ นอนเสมอ การใช้ดุ ลยพิ นิจและการประมาณการดัง กล่า วนี ส่ งผล
กระทบต่อจํานวนเงิ นทีแสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ผลที
เกิ ดขึนจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทีสําคัญมี
ดังนี
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หาร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือพิจารณาว่าบริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับ
โอนความเสี ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ทีเช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผือหนีสงสั ยจะสู ญของลูกหนี
ในการประมาณค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญของลูกหนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิ ดขึนจากลูกหนี แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์ การเก็บเงิ นในอดี ต อายุของ
หนีทีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจทีเป็ นอยูใ่ นขณะนัน เป็ นต้น
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ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่ าเสื อมราคา
ในการคํา นวณค่าเสื อมราคาของอาคารและอุป กรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแสดงมูลค่าของทีดินด้วยราคาทีตีใหม่ ซึ งราคาทีตีใหม่นีได้ประเมินโดยผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาดสําหรับสิ นทรัพย์ประเภททีดินและวิธีพิจารณาจากรายได้
สําหรับสิ นทรัพย์ประเภทอาคาร ซึ งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณ
การบางประการ
นอกจากนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนตํากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์นนั
ในการนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจทีเกี ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ ง
เกียวเนืองกับสิ นทรัพย์นนั
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี สิ นตามโครงการผลประโยชน์ หลัง ออกจากงานของพนัก งาน ประมาณขึ นตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนัน เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึนเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิจทีสําคัญ กับ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที เกี ยวข้อ งกัน รายการ
ธุ รกิ จดังกล่ าวเป็ นไปตามเงื อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที ตกลงกันระหว่า งบริ ษ ทั ฯและบุ คคลหรื อ
กิจการทีเกียวข้องกันเหล่านัน ซึ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี
งบการเงินรวม
2556
2555
รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสิ นค้า
รายได้อืน
ซือสิ นค้า
ซือทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายอืน
รายการธุรกิจกับบริษัททีเกียวข้ องกัน
ค่าเช่าจ่าย
ค่าใช้จ่ายอืน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

-

-

102,600
1,237
80
87
280

2,651

2,838

2,150

362

384

321

129,948
1,451
442
7,214
202

(หน่วย: พันบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาตามทีตกลงกัน
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

2,150 ราคาตามสัญญา (ซึ งเทียบเคียง
กับราคาตลาด)
317 ราคาตามทีตกลงกัน
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ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิ จการทีเกี ยวข้องกัน ณ วันที
ดังนี

ธันวาคม

รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้ องกัน (หมายเหตุ 17)
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ยูเนียน อินทราโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษัททีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั เฟิ สท์ทราโก้ จํากัด
กรรมการ
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน

5 มีรายละเอียด

(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้ องกัน (หมายเหตุ )
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ยูเนียน อินทราโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั ยูเคมเทค จํากัด
กรรมการ

6 และ

-

350
350

3,500
41,816
7,584
52,900

2,855
40,299
7,584
350
51,088

-

-

51
5,021

129
5,319

458
457
915

261
375
636

439
5,511

198
5,646

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่า งปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับเงิ นเดื อน โบนัส
และค่าเบียประชุ มทีให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นจํานวนเงินประมาณ 18.4 ล้านบาท ( : จํานวน
17.1 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 12.6 ล้านบาท ( : จํานวน 12.5 ล้านบาท)
.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2556
360
270
328,526
227,949
328,886
228,219

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
250
200
130,463
57,984
130,713
58,184

ณ วัน ที ธัน วาคม 6 เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ และเงิ น ฝากประจํา มี อ ัต ราดอกเบี ยระหว่ า งร้ อ ยละ
0.1 - 1.88 ต่อปี ( 5: ร้อยละ 0.13 ถึง 0.88 ต่อปี )
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ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

งบการเงินรวม
2556
ลูกหนีการค้ า - กิจการทีเกียวข้ องกัน
อายุหนีคงค้างนับจากวันทีถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนีการค้ า - กิจการทีไม่ เกียวข้ องกัน
อายุหนีคงค้างนับจากวันทีถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
บวก: ลูกหนีเช็คคืน
รวมลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
รวมลูกหนีการค้า
หัก: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีการค้า - สุทธิ
ลูกหนีอืน
ลูกหนีอืนกิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนีอืนกิจการทีไม่เกียวข้องกัน
รวมลูกหนีอืน
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สุทธิ

-

-

36,412
8,904
45,316

38,566
4,588
43,154

706,949

707,369

560,135

554,728

268,604
2,003
575
786
978,917
1,167
980,084
980,084
(1,451)
978,633

223,145
442
303
504
931,763
4,091
935,854
935,854
(4,475)
931,379

195,116
242
755,493
973
756,466
801,782
(1,059)
800,723

171,421
484
726,633
3,897
730,530
773,684
(4,281)
769,403

1,966
1,966
980,599

350
649
999
932,378

7,584
7,584
808,307

7,934
7,934
777,337
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สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างทาง
ภาชนะบรรจุและหี บห่อ

2556
405,997
4,76
47,963
287

399,770
2,400
144,374
1,390

รวม

459,015

547,934

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ
2556
(656)
(11,924)
(656)

(11,924)

สิ นค้าคงเหลือ-สุทธิ
2556
405,341
387,846
4,768
2,400
47,963
144,374
287
1,390
458,359

536,010

(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน

1.

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างทาง
ภาชนะบรรจุและหี บห่อ

2556
281,074
7,320
-

242,066
133,027
4,600

รวม

288,394

379,693

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ
2556
2555
(197)
(2,796)
(197)

(2,796)

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
2556
280,877
239,270
7,320
133,027
4,600
288,197

376,897

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน

ลูกหนีกรมสรรพากร
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีซือทียังไม่ถึงกําหนดชําระ
อืนๆ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน

งบการเงินรวม
2556
11,319
14,956
2,358
1,588
2,677
4,669
1,535
1,147
17,889
22,360

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
1,438
5,446
988
1,138
2,296
3,568
4
98
4,726
10,250
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผือขาย
(หน่วย: พันบาท)

ประเภท

ราคาทุน
2556

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
รวม

1.

งบการเงินรวม
กําไรทียังไม่เกิดขึน
จากการเปลียนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
2556
2555

2555

21,283
21,283

-

345
345

มูลค่าตามบัญชี
2556
2555
-

21,628
21,628

-

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2556

2555

สัดส่ วนเงินลงทุน
2556
2555
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

ค่าเผือการด้อยค่าของ
เงินลงทุน

ราคาทุน
2556

2555

2556

2555

มูลค่าตามบัญชี ตาม
วิธีราคาทุน - สุทธิ
2556

2555

บริ ษทั ยูเนี ยน อินทราโก้ จํากัด
212,333
(มหาชน)
บริ ษทั ไลอ้อน เอเซีย

130,000

59.99

59.99

77,993

77,993

-

-

77,993

77,993

(ไทยแลนด์) จํากัด

15,000

15,000

100.00

100.00

15,000

15,000

-

-

15,000

15,000

บริ ษทั ยูเคมเทค จํากัด

8,750

8,750

100.00

100.00

-

1,169

-

100.00

8,750
-

8,750
1,169

(5,974)
-

-

2,776
-

8,750
1,169

101,743

102,912

(5,974)

-

95,769

102,912

Multi Kross Operation Limited
รวม
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13.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - บริ ษทั ยูเนียน อินทราโก้ จํากัด (มหาชน)
ทีประชุ มสามัญประจําปี ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ย่อยเมือวันที เมษายน
และทีประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ได้มีมติเห็นชอบให้บริ ษทั ย่อยเพิม/ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม
ของบริ ษทั ย่อยเมือวันที ธันวาคม
ล้านบาท (หุ ้นสามัญ ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ บาท) เป็ น . ล้านบาท (หุ ้นสามัญจํานวน . ล้าน
หุ น้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ บาท) เพือรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผลในระหว่างปี
ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
บริ ษทั ฯได้รับเงินสดปั นผลเป็ นจํานวนรวม . ล้านบาท และ
ได้รับหุ ้นปั นผลจํานวนรวม . ล้านหุ ้นจากบริ ษทั ยูเนี ยน อินทราโก้ จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
( : รับเงินสดปันผล . ล้านบาท)
13.2 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - บริ ษทั ยูเคมเทค จํากัด
เมือวันที สิ งหาคม
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯครังที /
ได้มีมติอนุ มตั ิให้ดาํ เนิ นการเลิ ก
บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ ง หนึ ง คื อ บริ ษ ัท ยูเ คมเทค จํา กัด ซึ งฝ่ ายบริ ห ารอยู่ใ นระหว่า งการดํา เนิ น การเพื อเลิ ก
บริ ษทั ย่อยตามขันตอนทีกฎหมายกําหนด
13.3 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - บริ ษทั Multi Kross Operation Limited
บริ ษัท Multi Kross Operation Limited ซึ งเป็ นบริ ษัท ย่ อ ยที จัด ตังขึ นในเขตบริ หารพิ เ ศษฮ่ อ งกงแห่ ง
โดยเมือวันที 1 กันยายน
สาธารณรั ฐประชาชนจี น ได้จดทะเบี ยนเลิ กกิ จการเมือวันที กันยายน
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ชาํ ระคืนทุ นให้แก่บริ ษทั ฯเป็ นจํานวน . ล้านเหรี ยญฮ่องกงดอลล่ าร์ หรื อ
เทียบเท่า . ล้านบาท ปัจจุบนั บริ ษทั ย่อยดังกล่าวชําระบัญชีเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
14. อสั งหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน / ทีดินรอการพัฒนา
บริ ษ ทั ฯได้ซื อที ดิ น จากบริ ษ ทั ที เกี ยวข้อ งกัน เพื อใช้เป็ นศู น ย์ก ารวิจ ัย ในอนาคต ซึ งที ดิ นรอการพัฒนา
ดัง กล่ า วประเมิ น ราคาโดยใช้ร าคาตลาดตามรายงานของผูป้ ระเมิ นอิ ส ระซึ งได้รับ ความเห็ น ชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงวันที มกราคม
ซึ งมีราคาประเมิน
จํานวน . ล้านบาท
ในระหว่างไตรมาสทีสามของปี
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯได้เปลียนวัตถุประสงค์การใช้ทีดินดังกล่าวโดย
มี แ ผนในการพัฒ นาที ดิ น เพื อจัด สรรและขายต่ อ ไป บริ ษั ท ฯจึ ง แสดงรายการที ดิ น ดั ง กล่ า วเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
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