รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบ
การเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและ
การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่งรวมถึง
การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงิน
โดยรวม

ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ผลกำรดำเนินงำนและ
กระแสเงินสด สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
และเฉพำะของบริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ชลรส สันติอศั วรำภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4523
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 24 กุมภำพันธ์ 2558

2

บริษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2557

2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

7
8
9
10

334,099,533
982,472,211
390,271,179
16,196,125
1,723,039,048

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

147,827,639
752,956,040
197,947,619
2,888,002
1,101,619,300

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

11
12

55,743,480
5,435,916
13,959,000
185,127,577
5,867,269
6,606,502
272,739,744
1,995,778,792

21,628,000
236,309
13,959,000
172,368,319
3,522,287
3,623,142
215,337,057
2,001,069,874

93,560,205
1,335,264
13,959,000
79,914,277
4,115,008
2,727,053
195,610,807
1,297,230,107

95,769,030
236,299
13,959,000
78,043,926
2,307,029
2,308,952
192,624,236
1,424,566,179

13
14
23

บริษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

15
16

17
23

2557

2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

638,858,911
433,412,331

655,231,028
565,191,242

336,653,013
360,850,769

405,458,496
484,006,865

321,384
10,903,927
8,718,630
1,092,215,183

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

1,145,253
1,335,601
699,984,636

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

508,858
11,584,377
4,847,478
16,940,713
1,109,155,896

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

8,842,821
2,371,622
11,214,443
711,199,079

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

บริษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 825,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
19
หุน้ สามัญ 824,227,596 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
(2556: หุน้ สามัญ 690,834,900 หุน้
(2556: มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
21
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

2557

2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

206,250,000

206,250,000

206,250,000

206,250,000

206,056,899
87,736,899
-

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

206,056,899
87,736,899
-

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

20,625,000
397,659,924
17,600,704
729,679,426
156,943,470
886,622,896
1,995,778,792
-

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
262,125,740
9,486,490
586,031,028
586,031,028
1,297,230,107
-

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

บริษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2557

2556

3,748,690,469

3,624,155,366

2,751,781,742

2,786,630,410

-

-

12,392,513

5,611,301

4,890,503
10,439,314
3,764,020,286

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

2,915,931
2,767,090,186

2,807,795
2,795,049,506

3,359,597,290
90,897,662
174,290,649

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

2,531,801,238
57,648,290
119,875,356

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

238,244
3,625,023,845
138,996,441
(17,965,345)
121,031,096
(26,617,660)
94,413,436

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

2,208,825
3,117,793
2,714,651,502
52,438,684
(10,428,500)
42,010,184
(7,100,301)
34,909,883

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้ที่เกีย่ วข้ อง

11,909,179
(2,381,836)
9,527,343
(6,022,345)
1,204,469
(4,817,876)
4,709,467

(35,790)
(35,790)
345,339
(69,068)
276,271
240,481

(3,882,561)
776,512
(3,106,049)
(3,106,049)

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

99,122,903

86,679,686

31,803,834

47,070,533

กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รายได้เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
และหลักทรัพย์เผื่อขาย
อื่นๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

12

23

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้

11
23

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้

17
23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การแบ่ งปันกําไร
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
กําไรต่อหุ ้นปรับลด
กําไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2557

2556

64,485,811
29,927,625
94,413,436

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

34,909,883

47,070,533

65,916,582
33,206,321
99,122,903

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

31,803,834

47,070,533

0.088

0.097

0.048

0.069

0.088

0.087

0.048

0.061
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บริษัท ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ออกหุน้ สามัญเพิ่มจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
(หมายเหตุ 19)
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ สามัญ
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 27)
เงินปั นผลจ่ายให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ออกหุน้ สามัญเพิ่มจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
(หมายเหตุ 19)
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 27)
เงินปั นผลจ่ายให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ทุนเรื อนหุน้
ส่ วนเกินมูลค่า เงินรับล่วงหน้า
ที่ออกและชําระแล้ว หุน้ สามัญ
ค่าหุน้ สามัญ
166,658,875
48,338,875
6,630,000

งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผูม้ ี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลต่างจาก
ส่ วนเกินทุน
ผลต่างจากการ ส่ วนตํ่าจากการ
ส่ วนได้เสี ยที่
การแปลงค่า
ส่ วนเกินทุน จากการวัดมูลค่า จัดโครงสร้างการ เปลี่ยนแปลง
รวม
รวม
ไม่มีอาํ นาจ
กําไรสะสม
งบการเงินที่เป็ น จากการตีราคา
เงินลงทุนใน
ดําเนินธุรกิจภายใต้ สัดส่ วนการถือหุน้ องค์ประกอบอื่น ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ควบคุม
จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จดั สรร เงินตราต่างประเทศ สิ นทรัพย์
หลักทรัพย์เผื่อขาย การควบคุมเดียวกัน ในบริ ษทั ย่อย ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ของบริ ษทั ย่อย
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

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
701,320,234

6,049,850
-

6,049,850
-

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

-

(44,185,849)

-

-

-

-

-

-

5,469,700
12,500,000
(44,185,849)

-

5,469,700
12,500,000
(44,185,849)

172,708,725

54,388,725

12,500,000

20,625,000

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

66,860,846
631,040,844

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

(3,742,103)
86,679,686
758,041,668

172,708,725

54,388,725

12,500,000

20,625,000

358,822,607

-

9,586,300

276,271

3,116,269

(983,053)

11,995,787

631,040,844

127,000,824

758,041,668

33,348,174

33,348,174

(12,500,000)

-

-

-

-

-

-

-

-

54,196,348

-

54,196,348

-

-

-

-

(21,474,348)

-

-

-

-

-

-

(21,474,348)

5,000,100
-

5,000,100
(21,474,348)

206,056,899

87,736,899

-

20,625,000

64,485,811
(4,174,146)
60,311,665
397,659,924

-

9,586,300

5,604,917
5,604,917
5,881,188

3,116,269

(983,053)

5,604,917
5,604,917
17,600,704

64,485,811
1,430,771
65,916,582
729,679,426

(8,263,775)
29,927,625
3,278,696
33,206,321
156,943,470

(8,263,775)
94,413,436
4,709,467
99,122,903
886,622,896
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ออกหุน้ สามัญเพิ่มจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (หมายเหตุ 19)
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ สามัญ
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 27)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและชําระแล้ว
166,658,875
6,049,850
172,708,725

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
48,338,875
6,049,850
54,388,725

เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุน้ สามัญ
6,630,000
(6,630,000)
12,500,000
12,500,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ออกหุน้ สามัญเพิ่มจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (หมายเหตุ 19)
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 27)
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

172,708,725
33,348,174
206,056,899

54,388,725
33,348,174
87,736,899

12,500,000
(12,500,000)
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
20,625,000
248,911,564
(44,185,843)
47,070,533
20,625,000
251,796,254
20,625,000
20,625,000

251,796,254
(21,474,348)
34,909,883
(3,106,049)
31,803,834
262,125,740

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนเกินทุน
รวม
จากการตีราคา
องค์ประกอบอื่น
สิ นทรัพย์
ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
9,486,490
9,486,490
9,486,490
9,486,490
9,486,490
9,486,490

9,486,490
9,486,490

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
500,650,804
5,469,700
12,500,000
(44,185,843)
47,070,533
521,505,194
521,505,194
54,196,348
(21,474,348)
34,909,883
(3,106,049)
31,803,834
586,031,028
-

บริษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
2557
กระแสเงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
กําไรจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ตัดจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการรับคืนเงินลงทุนของบริ ษทั ย่อย
บันทึกสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รายได้เงินปันผล
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

121,031,096

111,749,411

42,010,184

59,523,035

21,248,956
(390,000)
3,476,029
(331,349)
(4,559,154)
(79,076)
470,857
1,062,324
4,352,198
17,965,345

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

10,276,209
(390,000)
2,684,045
(55,165)
2,208,825
654,464
3,061,277
(12,392,513)
10,428,501

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

164,247,226

137,033,189

58,485,827

80,834,997

(1,611,223)
64,612,085
1,692,734
(2,983,360)

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

55,740,704
87,564,676
1,837,791
(418,101)

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

(130,731,965)
3,726,539
98,952,036
(18,515,856)
(26,247,995)
54,188,185

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

(123,193,536)
836,802
80,854,163
(10,577,364)
(13,257,059)
57,019,740

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

บริษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
2557
กระแสเงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายสําหรับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการรับคืนทุนของบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ่ายชําระหนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้ อ
จ่ายเงินปั นผล
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผมู้ ีส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินสดรับจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงินลดลง
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ซื้อสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าซื้อ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

55,331,349
(55,000,000)
31,681,075
(49,328,223)
(36,370,252)
2,266,880
(5,496,230)
(56,915,401)

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

(12,047,070)
55,250
(1,198,540)
12,392,513
(797,847)

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

(21,108,183)
(409,467)
(21,474,348)

8,381,321
(1,277,781)
(44,185,849)

(71,829,320)
(21,474,348)

(9,056,086)
(44,185,843)

(8,263,775)
54,196,348
5,000,100
7,940,675
5,213,459
328,886,074
334,099,533
-

(3,742,103)
17,969,700
(22,854,712)
(35,790)
100,666,704
228,219,370
328,886,074
-

54,196,348
(39,107,320)
17,114,573
130,713,066
147,827,639
-

17,969,700
(35,272,229)
72,529,417
58,183,649
130,713,066
-

-

1,285,500

-

-

บริษัท ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการนําเข้าและจําหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์ ที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
อยูท่ ี่ 728 อาคารยูเนี่ยนเฮ้าส์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1

งบการเงิ นนี้ จ ัดทําขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ นตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าลงวัน ที่
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับที่ บริ ษทั ฯใช้เ ป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
(ก) งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
(ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด
(มหาชน) (เดิมชื่อ “บริ ษทั ยูเนี่ยน
อินทราโก้ จํากัด (มหาชน)”)
บริ ษทั แกรททิทูด ซัพพลีเมนต์ จํากัด*

ลักษณะธุรกิจ

นําเข้าส่ งออกและจําหน่าย
เคมีภณ
ั ฑ์

ผลิตและจําหน่ายอาหารเพือ่
สุ ขภาพ
บริ ษทั ไลอ้อน เอเซีย (ไทยแลนด์) จํากัด จําหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและ
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์
บริ ษทั ยูเคมเทค จํากัด
ผลิตและจําหน่ายเอทานอล
(หยุดดําเนินกิจการ)

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ไทย

อัตราร้อยละ
ทุนเรี ยกชําระแล้ว
ของการถือหุน้
2557
2556
2557
2556
พันบาท พันบาท ร้อยละ ร้อยละ
302,687 212,333 59.99
59.99

ไทย

25,000

-

79.99

-

ไทย

15,000

15,000

99.99

99.99

ไทย

8,750

8,750

99.99

99.99

* ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย: บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)
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เมื่ อวันที่ 23 มิ ถุ นายน 2557 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท แกรททิ ทูด อิ นฟิ นิ ท จํากัด (มหาชน)
(“บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ”) ได้มีมติอนุ มตั ิแผนการลงทุนในการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่คือ บริ ษทั
แกรททิทูด ซัพพลีเมนต์ จํากัด (“บริ ษทั ย่อยแห่งใหม่”) เพื่อผลิตและจําหน่ายอาหารเพื่อสุ ขภาพ โดยมี
ทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท (หุ น้ สามัญ 250,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท) บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ดงั กล่าวเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 โดยบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั ฯลงทุนในอัตราร้อยละ 79.99 ในหุ น้ สามัญของบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่ดงั กล่าว
นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิให้ซ้ือสิ นทรัพย์ ซึ่งได้แก่
ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง เครื่ องจักรในการผลิต ใบอนุ ญาตและใบรั บรองต่างๆ จากบริ ษทั ซี .จี .บิซ
จํากัด ในราคารวม 17 ล้านบาท
โดยเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 บริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่เป็ นผูล้ งทุนโดยเข้าทําสัญญาซื้อขายสิ นทรัพย์
กับบริ ษทั ซี.จี.บิซ จํากัด เป็ นจํานวนเงินรวม 17 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
(ข) บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอาํ นาจใน
การควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
(ค) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
(ง) สิ นทรัพย์และหนี้ สินตามงบการเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดย
ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่ งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็ น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
(จ) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบ
การเงินรวมนี้แล้ว
(ฉ) ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธี
ราคาทุน

2

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ เ ริ่ ม มี ผ ลบัง คับ ในปี บัญ ชี ปั จ จุ บ ัน และที่ จ ะมี ผ ลบัง คับ ในอนาคตมี
รายละเอียดดังนี้
ก.มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบัน
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555) การนําเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555) งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555) ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555) สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555) รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555) ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555) งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555) การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555) สิ นทรั พย์ไม่หมุ นเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนิ นงานที่
ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555) ส่ วนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 32
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่ อง
การรายงานทางการเงิ นในสภาพเศรษฐกิ จที่ มีภาวะเงิ นเฟ้ อ
รุ นแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการบันทึกบัญชีหุน้ ปันผล
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามที่กล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุ งและจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มี
เนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ ง
ถ้อยคําและคําศัพท์ การตี ความและการให้แนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี้
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคต
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่เป็ นจํานวนมาก ซึ่ง
มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศโดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็ น
การปรั บปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตี ความและการให้แนวปฏิ บ ัติ ทางการบัญชี กับผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี้ ในปี ที่นาํ มาตรฐาน
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับเป็ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ มี การเปลี่ ยนแปลงหลักการสําคัญและเกี่ ยวข้องกับบริ ษ ทั ฯและ
บริ ษทั ย่อย ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี้ กาํ หนดให้กิจการต้องรับรู ้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการ
เลือกรับรู ้รายการดังกล่าวทันทีในกําไรขาดทุน หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู ้ในกําไร
ขาดทุนก็ได้
มาตรฐานฉบับปรั บปรุ งดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงิ นนี้ เนื่ องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรั บรู ้
รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่นอยูแ่ ต่เดิมแล้ว
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยใช้
แทนเนื้ อหาเกี่ ยวกับการบัญชีสําหรับงบการเงินรวมที่เดิมกําหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
เรื่ อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้ เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการ
พิจารณาว่าผูล้ งทุนมีอาํ นาจการควบคุมหรื อไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ ผลู ้ งทุนจะถือว่าตน
ควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้า
ไปลงทุน และตนสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทน
นั้นได้ ถึงแม้วา่ ตนจะมีสัดส่ วนการถือหุ น้ หรื อสิ ทธิในการออกเสี ยงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม การ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญนี้ ส่งผลให้ฝ่ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยมีอาํ นาจควบคุมในกิ จการที่เข้าไปลงทุนหรื อไม่และจะต้องนําบริ ษทั ใดในกลุ่มกิจการมา
จัดทํางบการเงินรวมบ้าง
ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัทย่อยเชื่ อ ว่า มาตรฐานฉบับดังกล่ า วจะไม่ มี ผ ลกระทบอย่า งเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนได้ เสี ยในกิจการอืน่
มาตรฐานฉบับนี้ กาํ หนดเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยของกิ จการในบริ ษทั ย่อย
การร่ วมการงาน บริ ษทั ร่ วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้ จึงไม่มีผลกระทบ
ทางการเงินต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้ กาํ หนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัด
มูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินใดตามข้อกําหนด
ของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และ
ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปในการรับรู ้ผลกระทบจากการเริ่ มใช้มาตรฐานนี้
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิน
ในปี ที่เริ่ มนํามาตรฐานฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิ
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4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

4.1

การรับรู้รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญ
ของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็ จของงาน
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด หมายถึ ง เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงิ น ลงทุ นระยะสั้น ที่ มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดื อนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัด
ในการเบิกใช้

4.3

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่า
เผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรั บผลขาดทุ นโดยประมาณที่ อาจเกิ ด ขึ้ นจากการเก็บเงิ นจากลู กหนี้ ไ ม่ไ ด้ ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคา
ใดจะตํ่ากว่า
วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุและหี บห่ อแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนสิ นค้าสําเร็ จรู ปเมื่อมีการเบิกใช้
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4.5

เงินลงทุน
(ก) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุ ทธิจากค่า
เผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
(ข) เงิ นลงทุนในหลักทรั พย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อได้จาํ หน่ายหลักทรัพย์น้ นั ออกไป
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทําการ
สุ ดท้ายของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะ
ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

4.6

อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่ งเป็ นที่ดินในราคาทุนซึ่ ง
รวมต้นทุนการทํารายการ หลังจากนั้น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วย
ราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ได้รับสุ ทธิ จากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึ กมูลค่าเริ่ มแรกของที่ ดินในราคาทุ น ณ วันที่ ได้สินทรั พย์มา หลังจากนั้น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและบันทึกที่ดินดังกล่าวใน
ราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินดังกล่าวเป็ นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคา
ตามบัญชี ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกส่ วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
-

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึ กราคาตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตี ราคาใหม่ในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและรับรู ้จาํ นวนสะสมในบัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” ในส่ วน
ของผูถ้ ือหุ น้ อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์น้ นั เคยมีการตีราคาลดลงและบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับรู ้
ราคาที่ลดลงในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนแล้ว ส่ วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ ี จะถูกรับรู ้เป็ นรายได้
ไม่เกินจํานวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายปี ก่อนแล้ว

-

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์น้ ันเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี
“ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” อยูใ่ นส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูก
รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในจํานวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการตี
ราคาสิ นทรัพย์”

ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรั พย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคารและส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่า
เครื่ องจักร เครื่ องมือ เครื่ องใช้และอุปกรณ์โรงงาน
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

-

10 และ 20 ปี
3 - 10 ปี
3 - 5 ปี
5 และ 10 ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่า
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรั พย์ รายการผลกําไรหรื อ
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ จะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการ
สิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
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4.8 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ของสิ นทรัพย์น้ นั สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และใบอนุ ญาตในการดําเนิ นกิจการ
ต่างๆ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ ายสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนอย่างมี ระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์
เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์
นั้นเกิดการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ใบอนุญาตต่างๆ

อายุการให้ประโยชน์
3 - 5 ปี
10 ปี

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯหมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อ
พนักงานของบริ ษทั ฯที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.10 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึก
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้ผเู ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วน
ของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
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4.11 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษ ัท ฯแสดงงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การเป็ นสกุ ล เงิ น บาท ซึ่ ง เป็ นสกุล ที่ ใ ช้ใ นการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ รายการต่างๆของแต่จะกิจการที่รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้
ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่ เ ป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศแปลงค่ า เป็ นเงิ น บาทโดยใช้อ ัต ราแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เ กิ ด รายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ ย น ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน หรื อ หากเป็ นรายการที่ ไ ด้มี ก ารทํา สั ญ ญาตกลงอัต รา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้าไว้ ก็จะแปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ตกลงล่วงหน้านั้น
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.12 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยหากมีขอ้ บ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรั บรู ้ ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่ อมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรั พย์มีมูลค่า
ตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน
การขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้นในกรณี
ที่ดิน ซึ่ งใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บนั ทึกส่ วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ขาดทุน
จากการด้อยค่าจะรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่เกินไปกว่าส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้
4.13 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อ
เกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงาน
จ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึก
เป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
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โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงานซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธี
คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญอิ ส ระได้ท าํ การ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.14 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพัน
นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของ
รัฐโดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรั บรู ้ หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชั่วคราวที่ ตอ้ งเสี ยภาษี ทุก
รายการ แต่รับรู ้ สินทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรั บผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
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บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัด บัญชี ทุก สิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรั บลดมูลค่าตามบัญชี ดัง กล่ าว หากมี ความเป็ นไปได้ค่อ นข้างแน่ ว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมด
หรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่ องที่ มีความไม่ แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่ าวนี้ ส่งผล
กระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ที่
คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่ งราคาที่ตีใหม่น้ ี ได้ประเมินโดยผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาดสําหรับสิ นทรัพย์ประเภทที่ดิน ซึ่ งการประเมินมูลค่าดังกล่าว
ต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ
นอกจากนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ ยวข้องกับการคาดการณ์ รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
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ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งาน ประมาณขึ้ น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุรกิจที่สาํ คัญ กับ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
2557
2556
รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสิ นค้า
รายได้อื่น
ซื้ อสิ นค้า
ซื้ อทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รายการธุรกิจกับบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ค่าเช่าจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

-

-

121,955
1,262
8,171
99
74

2,816

2,651

2,147

355

362

293

102,600
1,237
80
87
280

(หน่วย: พันบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาตามที่ตกลงกัน
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

2,150 ราคาตามสัญญา (ซึ่ งเทียบเคียง
กับราคาตลาด)
321 ราคาตามที่ตกลงกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียด
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
2557
2556
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 8)
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั แกรททิทดู อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริ ษทั ยูเนี่ยน อินทราโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไลอ้อน เอเซี ย (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั ยูเคมเทค จํากัด
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

2,248
30,839
5,412
38,499

3,500
41,816
7,584
52,900
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
2557
2556
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 16)
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั แกรททิทดู อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริ ษทั ยูเนี่ยน อินทราโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไลอ้อน เอเซี ย (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั เฟิ สท์ทราโก้ จํากัด
กรรมการ
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

8,808

51
5,021

198
80
278

458
457
915

198
9,006

439
5,511

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
7.

งบการเงินรวม
2557
2556
21,045
18,377
5,737
6
26,782
18,383

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
14,016
12,586
3,844
17,860
12,586

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวมตลาดเงิน
รวม

งบการเงินรวม
2557
2556
291
360
200,517
179,886
133,291
148,640
328,886
334,099

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
250
250
147,578
130,463
147,828
130,713

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ และเงิ น ฝากประจํา มี อ ัต ราดอกเบี้ ย ระหว่ า งร้ อ ยละ
0.125 ถึง 0.625 ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.13 ถึง 1.88 ต่อปี )
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8.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
2557
2556
ลูกหนีก้ ารค้ า – กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 6)
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

25,601
7,486
33,087

36,412
8,904
45,316

ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
บวก: ลูกหนี้เช็คคืน
รวมลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้ การค้า
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้ การค้า - สุ ทธิ

722,378

706,949

547,715

560,135

251,325
2,246
5,809
1,036
982,794
719
983,513
983,513
(1,061)
982,452

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

166,745
141
714,601
525
715,126
748,213
(669)
747,544

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

ลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
ลูกหนี้อื่นกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

20
20
982,472

1,966
1,966
980,599

5,412
5,412
752,956

7,584
7,584
808,307
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9.

สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างทาง
ภาชนะบรรจุและหี บห่อ

2557
344,688
415
48,952
348

2556
405,997
4,768
47,963
287

รวม

394,403

459,015

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2557
2556
(4,132)
(656)
(4,132)

(656)

สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
2557
2556
340,556
405,341
415
4,768
48,952
47,963
348
287
390,271

458,359

(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างทาง

2557
179,632
21,197

2556
281,073
7,320

รวม

200,829

288,393

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2557
2556
(2,881)
(197)
(2,881)

(197)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2557
2556
176,751
280,876
21,197
7,320
197,948

288,196

ในระหว่างปี 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่
จะได้รับเป็ นจํานวน 3.5 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 2.7 ล้านบาท) โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนขาย
และในปี 2556 มีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือเป็ นจํานวน 11.3 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 2.6
ล้านบาท) โดยนําไปหักจากมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

16

10. สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
1,438
981
988
1,870
2,296
37
4
2,888
4,726

งบการเงินรวม
2557
2556
8,423
11,319
1,291
2,358
3,373
2,677
3,109
1,535
16,196
17,889

ลูกหนี้กรมสรรพากร
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีซ้ือที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
อื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
11. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผือ่ ขาย

(หน่วย: พันบาท)

ประเภท

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
รวม

ราคาทุน
2557

2556

43,489
43,489

21,283
21,283

งบการเงินรวม
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
2557
2556
12,254
12,254

345
345

มูลค่าตามบัญชี
2557
2556
55,743
55,743

21,628
21,628

ในระหว่างปี 2557 บริ ษทั ย่อยขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชี จาํ นวน 31.7 ล้านบาท
และรับรู ้กาํ ไรจากการขายจํานวน 3.7 ล้านบาท (สุ ทธิจากภาษี) ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ จํานวน
ดังกล่าวได้รวมกําไรที่โอนมาจากรายการกําไรจากการวัดมูลค่าเงิ นลงทุนในหลักทรั พย์เผื่อขายในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในระหว่างปี จํานวน 0.3 ล้านบาท (สุ ทธิจากภาษี)
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

บริ ษทั
บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริ ษทั ยูเนี่ยน อินทราโก้ จํากัด
(มหาชน))
บริ ษทั ไลอ้อน เอเซี ย (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั ยูเคมเทค จํากัด
รวม

ราคาทุน
2557
2556

77,993
15,000
8,750
101,743

77,993
15,000
8,750
101,743

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของ มูลค่าตามบัญชีตาม
เงินลงทุน
วิธีราคาทุน - สุ ทธิ
2557
2556
2557
2556

(8,183)
(8,183)

(5,974)
(5,974)

77,993
15,000
567
93,560

77,993
15,000
2,776
95,769

12.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิ ท จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่ อ บริ ษทั ยูเนี่ ยน อินทราโก้
จํากัด (มหาชน)
ก) ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2557 ของบริ ษทั ย่อยเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบ
ให้บริ ษทั ย่อยเพิ่ม/ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 212.3 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 212.3 ล้านหุ ้น มูลค่าตราไว้
หุ น้ ละ 1 บาท) เป็ น 302.7 ล้านบาท (หุ น้ สามัญ 302.7 ล้านหุ น้ มูลค่าตราไว้หุน้ ละ 1 บาท) เพื่อรองรับ
การจ่ายหุ น้ ปันผล
ข) ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯได้รับเงินสดปั นผลเป็ นจํานวนรวม 12.4 ล้านบาท
และได้รับหุน้ ปันผลเป็ นจํานวนรวม 54.2 ล้านหุน้ จากบริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)
ค) ที่ประชุ มสามัญประจําปี ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ย่อยเมื่ อวันที่ 23 เมษายน 2556 และที่ ประชุ มวิสามัญ
ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ย่อยเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบให้บริ ษทั ย่อยเพิ่ม/ลดทุนจดทะเบียน
จากเดิม 130 ล้านบาท (หุ น้ สามัญ 130 ล้านหุ น้ มูลค่าตราไว้หุน้ ละ 1 บาท) เป็ น 212.3 ล้านบาท (หุ น้ สามัญ
จํานวน 212.3 ล้านหุน้ มูลค่าตราไว้หุน้ ละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปันผล
ง) ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯได้รับเงินสดปั นผลเป็ นจํานวนรวม 5.6 ล้านบาท
และได้รับหุน้ ปันผลเป็ นจํานวนรวม 49.4 ล้านหุน้ จากบริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)
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12.2 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - บริ ษทั ยูเคมเทค จํากัด
เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯครั้งที่ 4/2556 ได้มีมติอนุมตั ิให้ดาํ เนิ นการเลิก
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง คือ บริ ษทั ยูเคมเทค จํากัด ซึ่ งฝ่ ายบริ หารอยูใ่ นระหว่างการดําเนิ นการจดทะเบียนเพื่อ
เลิกบริ ษทั ย่อยตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด ซึ่งคาดว่าจะจดทะเบียนเลิกภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2558
13. อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
บริ ษทั ฯได้ซ้ื อที่ดินจากบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกันเพื่อจัดสรรและขาย ที่ดินดังกล่าวประเมินราคาโดยใช้ราคา
ตลาดตามรายงานของผูป้ ระเมินอิสระซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ลงวันที่ 10 มกราคม 2555 ซึ่งมีราคาประเมินจํานวน 13.96 ล้านบาท
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14. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงมูลค่า
ตามราคา
ที่ตีใหม่

ราคาทุน / ราคาทีต่ ใี หม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนเข้า (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
บันทึกเพิ่มขึ้นระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บันทึกเพิ่มขึ้นระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ตามราคาทุน

ที่ดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์เช่า

เครื่ องจักร
เครื่ องมือ
เครื่ องใช้
และอุปกรณ์
โรงงาน

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สํานักงาน

75,968
75,968
2,000
77,968

77,774
169
154
78,097
5,980
84,077

49,601
2,728
(2,076)
50,253
2,965
(1,442)
655
52,431

-

33,316
4,027

-

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้าง

รวม

19,364
1,464
20,828
1,816
(123)
22,521

104,244
9,459
(5,664)
108,039
8,497
(4,016)
112,520

728
655
(154)
1,229
12,889
(655)
13,463

327,679
14,475
(7,740)
334,414
34,147
(5,581)
362,980

27,105
5,316

13,380
2,200

74,110
6,604

-

147,911
18,147

37,343
4,240

(1,822)
30,599
6,330

15,580
1,488

(2,192)
78,522
7,255

-

(4,014)
162,044
19,313

-

41,583

(1,424)
35,505

(108)
16,960

(1,974)
83,803

-

(3,506)
177,851

1
1
1

-

-

-

-

-

1
1
1

75,967

40,754

19,654

5,248

29,517

1,229

172,368

77,967

42,494

16,926

5,561

28,717

13,463

185,128

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2556

18,147

2557

19,313
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงมูลค่า
ตามราคาที่ตีใหม่

ตามราคาทุน

ที่ดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์เช่า

เครื่ องมือ
และเครื่ องใช้

ราคาทุน / ราคาทีต่ ใี หม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ซื้อเพิ่ม

28,800
-

51,294
-

17,487
4,628

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย

28,800
-

51,294
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

28,800

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สํานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

8,173
1,079

81,045
4,145

186,799
9,852

22,115
4,932
(987)

9,252
1,086
-

85,190
6,029
-

196,651
12,047
(987)

51,294

26,060

10,338

91,219

207,711

-

26,836
2,597

9,535
2,372

5,978
955

66,676
3,658

109,025
9,582

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย

-

29,433
2,583

11,907
3,287

6,933
1,026

70,334
3,281

118,607
10,177

-

-

(987)

-

-

(987)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

-

32,016

14,207

7,959

73,615

127,797

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

28,800

21,861

10,208

2,319

14,856

78,044

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

28,800

19,278

11,853

2,379

17,604

79,914

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2556
2557

9,582
10,177

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จดั ให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระในปี 2553 ซึ่ งเกณฑ์ที่ใช้
ประเมินราคาที่ดิน คือ การประเมินราคาโดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
หากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแสดงมูลค่าของที่ดินด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จะเป็ นจํานวน 66.0 ล้านบาท (2556: 64.0 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 16.9 ล้านบาท (2556: 16.9 ล้านบาท))
ั ญาเช่าซื้อเป็ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ย่อยมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สญ
จํานวนเงินประมาณ 1.3 ล้านบาท (2556: 5.0 ล้านบาท)
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15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ทรัสตรี ซีท
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รวม

งบการเงินรวม
2557
2556
13,511
14,435
436,848
188,500
638,859

473,296
167,500
655,231

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
13,511
193,142
130,000
336,653

265,458
140,000
405,458

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีอตั ราดอกเบี้ยตามอัตราตลาดบวก/ลบด้วยส่ วน
ต่างที่กาํ หนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ซ่ ึงปลอดภาระ
คํ้าประกันที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้รวมเป็ นเงิน 3,914 ล้านบาท (2556: จํานวน 1,910 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ:
จํานวน 2,764 ล้านบาท (2556: จํานวน 1,181 ล้านบาท))
16. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
งบการเงินรวม
2557
2556
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

278
401,383
16,277
15,474
433,412

915
534,609
15,494
14,173
565,191

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
9,006
331,908
14,109
5,828
360,851

5,511
459,832
13,874
4,790
484,007
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17. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้
ดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นปี
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ปลายปี

4,468
839
255
6,022
11,584

4,358
80
30
4,468

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
4,306
494
160
3,883
8,843

4,216
64
26
4,306

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนแสดงได้ดงั นี้

ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

งบการเงินรวม
2556
2557
839
79
255
30
109
1,094

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
1,094

109

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
494
64
160
26
654
90

654

90

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํา นวนสะสมของผลขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัยซึ่ งรั บรู ้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น มี จ าํ นวนทั้งสิ้ น 6.0 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั ฯ: จํา นวน
3.9 ล้านบาท)
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สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนใน
อนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุ)
อัตราการเปลี่ยนแปลงใน
จํานวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)

งบการเงินรวม
2557
2556
(ร้อยละต่อปี )
(ร้อยละต่อปี )
4.40
4.41
5 - 10
8.12
0.5 - 50

0 - 22

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
4.40
4.41
8.0
8.12
3 - 15

0 - 22

จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุ งจากผลของประสบการณ์
สําหรับปี ปั จจุบนั และสามปี ย้อนหลังแสดงได้ดงั นี้

ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554

จํานวนภาระผูกพัน
ตามโครงการผลประโยชน์
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
11,584
8,843
4,468
4,306
4,358
4,216
4,257
4,133

(หน่วย: พันบาท)
จํานวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุ ง
จากของผลประสบการณ์
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1,390
1,209
-

18. ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯครั้งที่ 1/2552ได้มีมติอนุมตั ิการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯจํานวนไม่เกิน 165 ล้านหน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ในอัตรา 4 หุน้ สามัญต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อ
หุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯโดยไม่คิดมูลค่าใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ และกําหนดราคาใช้สิทธิ
เท่ากับ 0.50 บาทต่อหน่วย ในอัตราส่ วน 1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิต่อ 1 หุน้ สามัญ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว
มีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และมีระยะเวลาใช้สิทธิ ในทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่
30 ธันวาคม โดยเริ่ มใช้สิทธิ ครั้งแรกในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 และครบกําหนดอายุการใช้สิทธิ ในวันที่
4 พฤศจิกายน 2557

24

การเปลี่ยนแปลงในจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญแสดงดังนี้
(จํานวน: หน่วย)
145,104,491
(10,939,400)
134,165,091
(133,392,696)
(772,395)
-

หน่วยคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
จํานวนใช้สิทธิในระหว่างปี 2556
หน่วยคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
จํานวนใช้สิทธิในระหว่างปี 2557
จํานวนที่หมดอายุการใช้สิทธิ
หน่วยคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

19. ทุนเรือนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้นสามัญ
การเปลี่ยนแปลงของทุนเรื อนหุ น้ และส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
2556 มีรายละเอียดดังนี้
วันที่จดทะเบียน

วันที่ตลาดหลักทรัพย์

ทุนออกจําหน่ายและ

ส่ วนเกิน

เพิ่มทุนกับ

แห่งประเทศไทยรับเป็ น

ชําระเต็มมูลค่าแล้ว

มูลค่าหุน้ สามัญ

กระทรวงพาณิ ชย์

หลักทรัพย์จดทะเบียน

(พันบาท)

(พันบาท)

2557

2556

2557

2556

172,709

166,659

54,388

48,339

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิในเดือนธันวาคม

6,250

3,315

6,250

3,315

9 ม.ค. 57 9 ม.ค. 56

17 ม.ค. 57 17 ม.ค. 56

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิในเดือนมิถุนายน

2,833

2,735

2,833

2,735

9 ก.ค. 57 8 ก.ค. 56

14 ก.ค. 57 15 ก.ค. 56

24,265

-

24,265

206,057

172,709

87,736

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี

2557

2556

2557

2556

หุน้ สามัญเพิม่ ขึ้นจากการใช้สิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิในเดือนพฤศจิกายน
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี

- 11 พ.ย. 57

-

11 พ.ย. 57

-

54,389

20. ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ คือส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็ น
เงินปันผลได้
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21. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสํารองตามกฎหมายไว้
ครบถ้วนแล้ว
22. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าขนส่ ง
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
ขาดทุนจากการปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ น
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
ซื้ อวัตถุดิบและสิ นค้าสําเร็ จรู ป
การเปลี่ยนแปลงในวัตถุดิบและสิ นค้าสําเร็ จรู ป

งบการเงินรวม
2557
2556
90,647
81,396
21,249
18,245
44,049
38,596
23,844
20,801
3,476
3,292,966
65,601

(11,269)
3,203,053
(7,492)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
63,011
57,601
10,276
9,662
32,664
35,084
20,378
20,004
2,684
2,427,675
101,442

(2,598)
2,577,612
(34,408)

23. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2557
2556
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

27,758

23,407

8,131

12,501

(1,140)
26,618

1,903
25,310

(1,031)
7,100

(48)
12,453
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จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
2557
2556
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกําไรจาก
การวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

2,382

69

-

-

(1,204)
1,178

69

(777)
(777)

-

รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
เงินปันผลรับที่ได้รับยกเว้นภาษี
ผลกระทบทางภาษีของขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
อื่น ๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

งบการเงินรวม
2557
2556
121,031
111,749

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
42,010
59,523

20%
24,206

20%
22,350

20%
8,402

20%
11,905

1,486
926
2,412
26,618

2,292
668
2,960
25,310

(2,479)
1,177
(1,302)
7,100

(1,122)
1,670
548
12,453
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากรายการขายสิ นทรัพย์
ระหว่างกัน
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากรายการค้าระหว่างกัน
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
รวม

212
826
1,636
2,317

250
96
1,195
876

134
576
1,636
1,769

212
39
1,195
861

774
102
5,867

54
1,051
3,522

4,115

2,307

2,397

2,397

2,372

2,372

2,450
4,847

69
2,466

2,372

2,372

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ย่อยมีรายการขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวน 21.9 ล้านบาท (2556:
16.6 ล้านบาท) ที่บริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยพิจารณา
แล้วเห็นว่าบริ ษทั ย่อยอาจไม่มีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนําขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ขา้ งต้น
มาใช้ประโยชน์ได้
24. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
กําไรต่อหุ ้นปรั บลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรั บปี ที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี กับจํานวนถัว
เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่บริ ษทั ฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ น้
สามัญ โดยสมมติวา่ ได้มีการแปลงเป็ นหุน้ สามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุน้ สามัญเทียบเท่า
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กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุ น้ ปรับลด แสดงการคํานวณได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
จํานวนหุน้ สามัญ
กําไรสําหรับปี

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญที่ออกให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิม
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญสมมติวา่ มีการใช้สิทธิซ้ื อหุ น้
สามัญจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

กําไรต่อหุน้

2557
(พันบาท)

2556
(พันบาท)

2557
(พันหุน้ )

2556
(พันหุน้ )

2557
(บาท)

2556
(บาท)

64,486

66,620

733,750

684,763

0.088

0.097

-

-

-

84,223

64,486

66,620

733,750

768,986

0.088

0.087

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนหุน้ สามัญ
กําไรสุ ทธิ

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญที่ออกให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิม
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญสมมติวา่ มีการใช้สิทธิซ้ื อหุ น้
สามัญจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

กําไรต่อหุน้

2557
(พันบาท)

2556
(พันบาท)

2557
(พันหุน้ )

2556
(พันหุน้ )

2557
(บาท)

2556
(บาท)

34,910

47,071

733,750

684,763

0.048

0.069

-

-

-

84,223

34,910

47,071

733,750

768,986

0.048

0.061
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25. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้ างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ น 3 ส่ วนงาน ดังนี้
• ส่ วนงานจําหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์ชนิดทัว่ ไป
• ส่ วนงานจําหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์ชนิดพิเศษ
• ส่ ว นงานอื่ น ๆ เป็ นส่ ว นงานที่ ป ระกอบด้ว ย การจํา หน่ า ยเม็ด พลาสติ ก จํา หน่ า ยนํ้า มัน เครื่ อ ง
จําหน่ายอุปกรณ์และให้บริ การดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการรวมส่ วนงานดําเนินงานเป็ นส่ วนงานที่รายงานข้างต้น
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการจัดสรรทรั พยากรและการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน บริ ษทั ฯประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสิ นทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่า
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิน
การบันทึ กบัญชี สําหรั บรายการระหว่างส่ วนงานที่ รายงานเป็ นไปในลักษณะเดี ยวกับการบันทึ ก บัญชี
สําหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
ในปี 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่า
ร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ
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ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
ส่ วนงานจําหน่าย
เคมีภณั ฑ์ชนิดทัว่ ไป
2557
2556
รายได้
รายได้จากการขายให้ลกู ค้าภายนอก 2,629,827 2,684,031
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
121,955 102,600
รวมรายได้
2,751,782 2,786,631

ส่ วนงานจําหน่าย
เคมีภณั ฑ์ชนิดพิเศษ
2557
2556

ส่ วนงานอื่น ๆ
2557
2556

946,546
11,795
958,341

172,317
145
172,462

773,304
3,137
776,441

1)

รวมส่ วนงาน
2557
2556

166,821 3,748,690
238 133,895
167,059 3,882,585

ผลการดําเนินงาน
กําไรของส่ วนงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
1)

3,624,156
105,975
3,730,131

รายการปรับปรุ งและตัด
รายการระหว่างกัน
2557
2556
(133,895)
(133,895)

งบการเงินรวม
2557
2556

- 3,748,690 3,624,156
(105,975)
(105,975) 3,748,690 3,624,156

389,093
15,330
(90,898)
(174,291)
(238)
(17,965)
121,031
(26,618)
94,413

387,934
8,152
(89,296)
(157,962)
(17,431)
(19,648)
111,749
(25,310)
86,439

ส่ วนงานอื่นๆ เป็ นส่ วนงานที่ประกอบด้วย การจําหน่ายเม็ดพลาสติก จําหน่ายนํ้ามันเครื่ อง จําหน่ายอุปกรณ์และให้บริ การดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิ จหลักในเขตภูมิศาสตร์ เดี ยว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสิ นทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิ น จึงถือเป็ นการรายงานตามเขต
ภูมิศาสตร์แล้ว
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26. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนใน
อัตราร้อยละ 2 ของเงินเดื อน กองทุนสํารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุ งศรี
จํากัดและจะจ่ายให้แก่ พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ ใน
ระหว่างปี 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็ นจํานวนเงิน 1 ล้านบาทและ
จํานวน 0.5 ล้านบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ: จํานวน 0.3 ล้านบาท และจํานวน 0.3 ล้านบาท
ตามลําดับ)
27. เงินปันผล
เงินปันผล
เงินปันผลประจําปี 2555

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2556

รวมเงินปั นผลสําหรับปี 2556
เงินปั นผลประจําปี 2556

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

รวมเงินปั นผลสําหรับปี 2557

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

44,186
44,186

0.07
0.07

21,474
21,474

0.03
0.03

28. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
28.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ย่อยมีรายจ่ายฝ่ ายทุนเป็ นจํานวนเงินประมาณ 3.4 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างอาคารและซื้อเครื่ องจักร
28.2 ภาระผูกพันตามสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนิ นงานที่เกี่ ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารและคลังสิ นค้า
และบริ การที่เกี่ยวข้องกับการเช่าคลังสิ นค้า อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ น
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2557
2556
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี

13
13

16
11

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
9
8

12
7

28.3 ภาระคํา้ ประกัน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ห นัง สื อ คํ้า ประกัน ที่ สํา คัญ คงค้า งอยู่ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 และ 2556
ดังต่อไปนี้
28.3.1 หนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลืออยู่เป็ นจํานวน 72 ล้านบาท (2556: 86
ล้านบาท) ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับภาระผูกพันทางปฏิ บตั ิบางประการตามปกติธุรกิ จของบริ ษทั ฯ เพื่อ
คํ้าประกันการจ่ายชําระค่าสิ นค้าให้กบั เจ้าหนี้
28.3.2 หนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ย่อยเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวน 33 ล้านบาท (2556: 15
ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ย่อย
28.4 ภาระผูกพันอืน่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกเลตเตอร์ ออฟเครดิตเป็ นจํานวนเงิน
ประมาณ 0.58 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (2556: 2.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาและ 53.4 ล้านเยน)
28.5 สั ญญาบริการอืน่
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งเข้าทําสัญญาร่ วมในโครงการห้องประชุมอัจฉริ ยะ (Agreement for supply of equipment,
software, and services for intelligent meeting solution) กับบริ ษ ัท ทรู ยูนิ เวอร์ แ ซล คอนเวอร์ เจ้นซ์ จํา กัด
(TUC) และ Dosanet Company Limited ซึ่ งตั้งอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ (Dosanet) โดยสัญญามี ระยะเวลา
2 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 และสามารถต่ออายุสัญญาได้อตั โนมัติ
1 ปี หากไม่มีผใู ้ ดบอกเลิกสัญญา ปั จจุบนั ยังไม่มีฝ่ายใดบอกเลิกสัญญา โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ลงทุนใน
อุปกรณ์ท้ งั หมด รวมทั้งทําประกันภัยในทรัพย์สินดังกล่าวในวงเงิน 5 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่าย
ให้แก่ TUC ในอัตราปี ละ 0.1 ล้านบาท และจ่ายค่าอบรมให้กบั Dosanet เป็ นจํานวน 0.2 ล้านบาท โดย TUC
เป็ นผูด้ ูแลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเชื่อมโยงอินเทอร์ เน็ตเพื่อติดตั้งระบบ I-Meeting Solution และจัดหาลูกค้า
และ Dosanet เป็ นผู ้จ ั ด หาโปรแกรมและผู ้เ ชี่ ย วชาญในระบบ I-Meeting Solution โดยมี ก ารแบ่ ง
ผลประโยชน์ตามสัดส่ วนรายได้ตามอัตราที่กาํ หนดในสัญญา
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29. เครื่องมือทางการเงิน
29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืม
ระยะสั้น จากสถาบัน การเงิ น เจ้า หนี้ การค้า และเจ้า หนี้ อื่ น และหนี้ สิ น ตามสัญ ญาเช่ า ซื้ อ บริ ษ ทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น ฝ่ ายบริ หาร
ควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจึ งไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่ อ นอกจากนี้ การให้
สิ นเชื่ อของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการกระจุ กตัวเนื่ องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ฐานของลูกค้าที่
หลากหลายและมีอยู่จาํ นวนมากราย จํานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้
สิ นเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มี
อัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
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สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สาํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนดได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ยคงที่

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ

ภายใน
1 ปี

มากกว่า 1
ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

-

-

323.8
-

10.3
982.5
55.7

334.1
982.5
55.7

-

-

323.8

1,048.5

1,372.3

-

-

638.9

-

638.9

1.18 - 3.59

0.3

0.5

-

433.4
-

433.4
0.8

-

0.3

0.5

638.9

433.4

1,073.1

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
0.125 - 0.625, 2.11
-

-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตราดอกเบี้ยคงที่

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ

ภายใน
1 ปี

มากกว่า 1
ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

-

-

297.3

31.6

328.9

-

-

-

980.6
21.6

980.6
21.6

-

-

297.3

1,033.8

1,331.1

-

-

655.2

-

655.2

1.25-7.50

0.5

0.8

-

565.2
-

565.2
1.3

-

0.5

0.8

655.2

565.2

1,221.7

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
0.13 - 1.88, 2.47
-

3.63
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

-

146.9
-

0.9
753.0

147.8
753.0

-

146.9

753.9

900.8

-

336.7
-

360.9

336.7
360.9

-

336.7

360.9

697.6

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
0.125 - 0.50
-

3.15 - 3.42
-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

-

116.9
-

13.8
808.3

130.7
808.3

-

116.9

822.1

939.0

-

405.5
-

484.0

405.5
484.0

-

405.5

484.0

889.5

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
0.13 - 0.50
-

1.12 - 6.00
-

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ ยวเนื่ องจากการซื้ อหรื อขายสิ นค้า
เป็ นเงินตราต่างประเทศ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่มีอายุสญ
ั ญาไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยง
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
(ล้าน)
(ล้าน)
0.1
0.2
-

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
(ล้าน)
(ล้าน)
12.3
10.2
0.4
0.1

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
32.9630
32.8136
40.0530
45.0217

บริ ษทั ฯมีสญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

จํานวนที่ซ้ื อ
(ล้าน)
0.8

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
ของจํานวนที่ซ้ื อ
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
32.05 - 33.19

วันครบกําหนดตามสัญญา

จํานวนที่ซ้ื อ
(ล้าน)
0.6

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
ของจํานวนที่ซ้ื อ
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
32.05 - 32.77

วันครบกําหนดตามสัญญา

24/4/58 - 09/06/58

07/02/57 - 27/05/57

29.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกูย้ ืมมี
อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผซู ้ ้ือและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั หรื อจ่ายชําระหนี้ สินใน
ขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมี ความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ น
อิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทาง
การเงิ น มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมจะกํา หนดจากราคาตลาดล่ า สุ ด หรื อ กํา หนดขึ้ น โดยใช้เ กณฑ์ก ารวัด มู ล ค่ า ที่
เหมาะสม

37

30.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯคือการจัดให้มีซ่ ึงโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อ
สนับ สนุ น การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯและเสริ ม สร้ า งมู ล ค่ า การถื อ หุ ้น ให้กับ ผูถ้ ื อ หุ ้น โดย ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.3:1 (2556: 1.6:1) และเฉพาะของบริ ษทั ฯมี
อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.2: 1 (2556: 1.7:1))

31.

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่ อ วัน ที่ 20 กุ ม ภาพัน ธ์ 2558 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯครั้ งที่ 1/2558 ของบริ ษ ัท แกรททิ ทู ด
อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้มีมติเห็นชอบในเรื่ องดังต่อไปนี้
ก) ให้เสนอต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อยประจําปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ย่อยจํานวนไม่เกิน 151,343,316 หน่ วย
ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่ งใบสําคัญแสดงสิ ทธิ น้ ี มีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิ ซ้ือหุ น้ สามัญได้ 1 หุ น้ โดยมีราคาการใช้สิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิเท่ากับ 2 บาท
ข) ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อยประจําปี 2558 เพื่ออนุมตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ย่อยจากเดิม 302,687,292 บาท (หุ ้นสามัญจํานวน 302,687,292 หุ ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
เป็ น 302,686,633 บาท (หุ ้ น สามัญ จํา นวน 302,686,633 หุ ้ น มู ล ค่ า ตราไว้หุ้ น ละ 1 บาท) โดยตัด
จําหน่ ายหุ ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ ายจํานวน 659 หุ ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็ นเงิ น
ทั้งสิ้ น 659 บาท
ค) ให้เสนอต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อยประจําปี 2558 เพื่ออนุ มตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั ย่อยจากเดิ ม 302,686,633 บาท (หุ ้นสามัญจํานวน 302,686,633 หุ ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ
1 บาท) เป็ น 454,029,949 บาท (หุ ้นสามัญจํานวน 454,029,949 หุ ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อย

32.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
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