




























































รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย         
ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึง          
หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ              
บริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและ       
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึง         
การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจาก 
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงิน
โดยรวม  
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ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ผลกำรด ำเนินงำนและ            
กระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย       
และเฉพำะของบริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

ชลรส สันติอศัวรำภรณ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4523 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 24 กุมภำพนัธ์ 2558 



บริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 334,099,533         328,886,074         147,827,639         130,713,066         

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 8 982,472,211         980,598,591         752,956,040         808,306,744         

สินคา้คงเหลือ 9 390,271,179         458,359,293         197,947,619         288,196,340         

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 10 16,196,125           17,888,859           2,888,002             4,725,793             

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,723,039,048      1,785,732,817      1,101,619,300      1,231,941,943      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 11 55,743,480           21,628,000           -                            -                            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                            -                            93,560,205           95,769,030           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,435,916             236,309                1,335,264             236,299                

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 13 13,959,000           13,959,000           13,959,000           13,959,000           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 185,127,577         172,368,319         79,914,277           78,043,926           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 5,867,269             3,522,287             4,115,008             2,307,029             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 6,606,502             3,623,142             2,727,053             2,308,952             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 272,739,744         215,337,057         195,610,807         192,624,236         

รวมสินทรัพย์ 1,995,778,792      2,001,069,874      1,297,230,107      1,424,566,179      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน

   จากสถาบนัการเงิน 15 638,858,911         655,231,028         336,653,013         405,458,496         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 433,412,331         565,191,242         360,850,769         484,006,865         

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 321,384                495,939                -                            -                            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 10,903,927           9,469,120             1,145,253             6,270,544             

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 8,718,630             4,877,442             1,335,601             647,662                

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,092,215,183      1,235,264,771      699,984,636         896,383,567         

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 508,858                830,242                -                            -                            

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17 11,584,377           4,467,550             8,842,821             4,305,796             

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 4,847,478             2,465,643             2,371,622             2,371,622             

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 16,940,713           7,763,435             11,214,443           6,677,418             

รวมหนีสิ้น 1,109,155,896      1,243,028,206      711,199,079         903,060,985         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 19

      หุน้สามญั 824,227,596 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท

      (2556: หุน้สามญั 690,834,900 หุน้  

      (2556: มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท) 206,056,899         172,708,725         206,056,899         172,708,725         

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 87,736,899           54,388,725           87,736,899           54,388,725           

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้สามญั -                            12,500,000           -                            12,500,000           

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 21 20,625,000           20,625,000           20,625,000           20,625,000           

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 397,659,924         358,822,607         262,125,740         251,796,254         

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ 17,600,704           11,995,787           9,486,490             9,486,490             

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 729,679,426         631,040,844         586,031,028         521,505,194         

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 156,943,470         127,000,824         -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 886,622,896         758,041,668         586,031,028         521,505,194         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,995,778,792      2,001,069,874      1,297,230,107      1,424,566,179      

-                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 3,748,690,469    3,624,155,366    2,751,781,742    2,786,630,410    
รายไดอ่ื้น
   รายไดเ้งินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 12 -                         -                         12,392,513         5,611,301           
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว
      และหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 4,890,503           -                         -                         -                         
   อ่ืนๆ 10,439,314         8,152,106           2,915,931           2,807,795           

รวมรายได้ 3,764,020,286    3,632,307,472    2,767,090,186    2,795,049,506    

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 3,359,597,290    3,236,221,502    2,531,801,238    2,540,704,101    
ค่าใชจ่้ายในการขาย 90,897,662         89,296,252         57,648,290         56,553,631         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 174,290,649       157,961,509       119,875,356       122,757,364       
ค่าใชจ่้ายอ่ืน
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         2,208,825           -                         
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 238,244              17,430,758         3,117,793           1,487,422           

รวมค่าใช้จ่าย 3,625,023,845    3,500,910,021    2,714,651,502    2,721,502,518    

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 138,996,441       131,397,451       52,438,684         73,546,988         
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (17,965,345)       (19,648,040)       (10,428,500)       (14,023,953)       

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 121,031,096       111,749,411       42,010,184         59,523,035         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (26,617,660)       (25,310,206)       (7,100,301)         (12,452,502)       

กาํไรสําหรับปี 94,413,436         86,439,205         34,909,883         47,070,533         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ -                         (35,790)              -                         -                         
หกั: ผลกระทบภาษีเงินได้ -                         - -                         -                         

-                         (35,790)              -                         -                         
กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 11 11,909,179         345,339              -                         -                         
หกั: ผลกระทบภาษีเงินได้ 23 (2,381,836)         (69,068)              -                         -                         

9,527,343           276,271              -                         -                         
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 17 (6,022,345)         -                         (3,882,561)         -                         
หกั: ผลกระทบภาษีเงินได้ 23 1,204,469           -                         776,512              -                         

(4,817,876)         -                         (3,106,049)         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี - สุทธิจากภาษเีงนิได้ที่เกีย่วข้อง 4,709,467           240,481              (3,106,049)         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 99,122,903         86,679,686         31,803,834         47,070,533         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 64,485,811         66,620,365         34,909,883         47,070,533         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 29,927,625         19,818,840         

94,413,436         86,439,205         

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 65,916,582         66,860,846         31,803,834         47,070,533         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 33,206,321         19,818,840         

99,122,903         86,679,686         

กาํไรต่อหุ้น 24
กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.088                  0.097                  0.048                  0.069                  
กาํไรต่อหุ้นปรับลด 
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.088                  0.087                  0.048                  0.061                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)  

ส่วนของผูม้ี
ผลต่างจาก ส่วนเกินทุน ผลต่างจากการ ส่วนตํ่าจากการ ส่วนไดเ้สียที่
การแปลงค่า ส่วนเกินทุน จากการวดัมูลค่า จดัโครงสร้างการ เปลี่ยนแปลง รวม รวม ไม่มีอาํนาจ รวม

ส่วนเกินมูลค่า เงินรับล่วงหนา้ งบการเงินที่เป็น จากการตีราคา เงินลงทุนใน ดาํเนินธุรกิจภายใต้ สัดส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุน้ ควบคุม ส่วนของ
ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั ค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ สินทรัพย์ หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การควบคุมเดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 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    
ออกหุน้สามญัเพิ่มจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ
   (หมายเหตุ 19) 6,049,850            6,049,850       (6,630,000)      -                      -                       -                          -                      -                          -                            -                        -                            5,469,700        -                        5,469,700        
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้สามญั -                          -                      12,500,000     -                      -                       -                          -                      -                          -                            -                        -                            12,500,000      -                        12,500,000      
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                          -                      -                      -                      (44,185,849)     -                          -                      -                          -                            -                        -                            (44,185,849)    -                        (44,185,849)    
เงินปันผลจ่ายใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สีย
   ที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                          -                      -                      -                      -                       -                          -                      -                          -                            -                        -                            -                      (3,742,103)        (3,742,103)      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                      -                      -                      66,620,365       (35,790)               -                      276,271               -                            -                        240,481                 66,860,846      19,818,840       86,679,686      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 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    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 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    
ออกหุน้สามญัเพิ่มจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ
   (หมายเหตุ 19) 33,348,174          33,348,174     (12,500,000)    -                      -                       -                          -                      -                          -                            -                        -                            54,196,348      -                        54,196,348      
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนใน
   บริษทัยอ่ย -                          -                      -                      -                      -                       -                          -                      -                          -                            -                        -                            -                      5,000,100         5,000,100        
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                          -                      -                      -                      (21,474,348)     -                          -                      -                          -                            -                        -                            (21,474,348)    -                        (21,474,348)    
เงินปันผลจ่ายใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สีย
   ที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                          -                      -                      -                      -                       -                          -                      -                          -                            -                        -                            -                      (8,263,775)        (8,263,775)      
กาํไรสาํหรับปี -                          -                      -                      -                      64,485,811       -                          -                      -                          -                            -                        -                            64,485,811      29,927,625       94,413,436      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                          -                      -                      -                      (4,174,146)       -                          -                      5,604,917            -                            -                        5,604,917              1,430,771        3,278,696         4,709,467        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                      -                      -                      60,311,665       -                          -                      5,604,917            -                            -                        5,604,917              65,916,582      33,206,321       99,122,903      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 206,056,899        87,736,899     -                      20,625,000     397,659,924     -                          9,586,300        5,881,188            3,116,269             (983,053)           17,600,704            729,679,426    156,943,470     886,622,896    
-                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมคีอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)  

ส่วนเกินทุน รวม รวม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า เงินรับล่วงหนา้ จากการตีราคา องคป์ระกอบอื่น ส่วนของ

ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั ค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 166,658,875              48,338,875                6,630,000                  20,625,000                248,911,564              9,486,490                  9,486,490                  500,650,804              

ออกหุน้สามญัเพิ่มจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 19) 6,049,850                  6,049,850                  (6,630,000)                 -                                 -                                 -                                 -                                 5,469,700                  

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้สามญั -                                 -                                 12,500,000                -                                 -                                 -                                 -                                 12,500,000                

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                                 -                                 -                                 -                                 (44,185,843)               -                                 -                                 (44,185,843)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 47,070,533                -                                 -                                 47,070,533                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 172,708,725              54,388,725                12,500,000                20,625,000                251,796,254              9,486,490                  9,486,490                  521,505,194              

-                                 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 172,708,725              54,388,725                12,500,000                20,625,000                251,796,254              9,486,490                  9,486,490                  521,505,194              

ออกหุน้สามญัเพิ่มจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 19) 33,348,174                33,348,174                (12,500,000)               -                                 -                                 -                                 -                                 54,196,348                

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                                 -                                 -                                 -                                 (21,474,348)               -                                 -                                 (21,474,348)               

กาํไรสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 34,909,883                -                                 -                                 34,909,883                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 (3,106,049)                 -                                 -                                 (3,106,049)                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 31,803,834                -                                 -                                 31,803,834                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 206,056,899              87,736,899                -                                 20,625,000                262,125,740              9,486,490                  9,486,490                  586,031,028              

-                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม



บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2557 2556 2557 2556

กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 121,031,096       111,749,411       42,010,184         59,523,035         
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 21,248,956         18,245,264         10,276,209         9,662,372           
   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (390,000)            (3,023,481)         (390,000)            (3,221,847)         
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 3,476,029           (11,268,819)       2,684,045           (2,598,414)         
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (331,349)            -                         -                         -                         
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (4,559,154)         -                         -                         -                         
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (79,076)              (58,621)              (55,165)              -                         
   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 470,857              -                         -                         -                         
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         2,208,825           5,973,195           
   ขาดทุนจากการรับคืนเงินลงทุนของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         252,105              
   บนัทึกสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,062,324           109,443              654,464              89,676                
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 4,352,198           1,631,952           3,061,277           2,742,223           
   รายไดเ้งินปันผล -                         -                         (12,392,513)       (5,611,301)         
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 17,965,345         19,648,040         10,428,501         14,023,953         
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 164,247,226       137,033,189       58,485,827         80,834,997         
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (1,611,223)         (45,141,083)       55,740,704         (27,747,500)       
   สินคา้คงเหลือ 64,612,085         88,919,219         87,564,676         91,299,545         
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,692,734           4,470,930           1,837,791           5,524,075           
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2,983,360)         (114,625)            (418,101)            160,450              
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (130,731,965)      18,233,453         (123,193,536)      (9,525,301)         
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,726,539           3,472,041           836,802              292,671              
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 98,952,036         206,873,124       80,854,163         140,838,937       
   จ่ายดอกเบ้ีย (18,515,856)       (19,952,110)       (10,577,364)       (14,154,558)       
   จ่ายภาษีเงินได้ (26,247,995)       (32,675,757)       (13,257,059)       (15,559,533)       

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 54,188,185         154,245,257       57,019,740         111,124,846       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2557 2556 2557 2556

กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 55,331,349         -                         -                         -                         
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (55,000,000)       -                         -                         -                         
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 31,681,075         -                         -                         -                         
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายเพ่ิมข้ึน (49,328,223)       (21,282,661)       -                         -                         
ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (36,370,252)       (13,189,390)       (12,047,070)       (9,851,971)         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,266,880           3,784,000           55,250                -                         
เงินสดจ่ายสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,496,230)         -                         (1,198,540)         -                         
เงินสดรับจากการรับคืนทุนของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         917,470              
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                         -                         12,392,513         5,611,301           

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (56,915,401)       (30,688,051)       (797,847)            (3,323,200)         

กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
   สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (21,108,183)       8,381,321           (71,829,320)       (9,056,086)         
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ (409,467)            (1,277,781)         -                         -                         
จ่ายเงินปันผล (21,474,348)       (44,185,849)       (21,474,348)       (44,185,843)       
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
   ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (8,263,775)         (3,742,103)         -                         -                         
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 54,196,348         17,969,700         54,196,348         17,969,700         
เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 5,000,100           -                         -                         -                         

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 7,940,675           (22,854,712)       (39,107,320)       (35,272,229)       

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง -                         (35,790)              -                         -                         

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 5,213,459           100,666,704       17,114,573         72,529,417         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 328,886,074       228,219,370       130,713,066       58,183,649         

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 334,099,533       328,886,074       147,827,639       130,713,066       
-                         -                         -                         -                         

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   ซ้ือสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าซ้ือ -                     1,285,500           -                     -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการนาํเขา้และจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ
อยูท่ี่ 728 อาคารยเูน่ียนเฮา้ส์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี       
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี         
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

(ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน)    
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน  อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ทุนเรียกชาํระแลว้ ของการถือหุน้ 

   2557 2556 2557 2556 
   พนับาท พนับาท ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั 

(มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษทั ยเูน่ียน 
อินทราโก ้จาํกดั (มหาชน)”) 

นาํเขา้ส่งออกและจาํหน่าย
เคมีภณัฑ ์

ไทย 302,687 212,333 59.99 59.99 

บริษทั แกรททิทูด ซพัพลีเมนต ์จาํกดั* ผลิตและจาํหน่ายอาหารเพือ่
สุขภาพ 

ไทย 25,000 - 79.99 - 

บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั จาํหน่ายเคมีภณัฑ ์
ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนและ
อุปกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ 

ไทย 15,000 15,000 99.99 99.99 

บริษทั ยเูคมเทค จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเอทานอล 
(หยดุดาํเนินกิจการ) 

ไทย 8,750 8,750 99.99 99.99 

* ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย: บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 
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 เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จาํกัด (มหาชน) 
(“บริษทัย่อยของบริษทัฯ”) ไดมี้มติอนุมติัแผนการลงทุนในการจดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่คือ บริษทั            
แกรททิทูด ซพัพลีเมนต ์จาํกดั (“บริษทัยอ่ยแห่งใหม่”) เพื่อผลิตและจาํหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ โดยมี
ทุนจดทะเบียน 25 ลา้นบาท (หุน้สามญั 250,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
ไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2557 โดยบริษทั
ยอ่ยของบริษทัฯลงทุนในอตัราร้อยละ 79.99 ในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ดงักล่าว 

 นอกจากน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหซ้ื้อสินทรัพย ์ซ่ึงไดแ้ก่
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรในการผลิต ใบอนุญาตและใบรับรองต่างๆ จากบริษทั ซี.จี.บิซ 
จาํกดั ในราคารวม 17 ลา้นบาท  

 โดยเม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2557 บริษทัยอ่ยแห่งใหม่เป็นผูล้งทุนโดยเขา้ทาํสัญญาซ้ือขายสินทรัพย์
กบับริษทั ซี.จี.บิซ จาํกดั เป็นจาํนวนเงินรวม 17 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  

(ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

(ค) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

(ง) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

(จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบ
การเงินรวมน้ีแลว้  

(ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธี
ราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัในปีบัญชีปัจจุบันและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัในปีบัญชีปัจจุบัน 

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 
มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ี

ยกเลิก 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 15 สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ 

และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อ
รุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามท่ีกล่าวขา้งตน้ไดรั้บการปรับปรุงและจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัในอนาคต 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจาํนวนมาก ซ่ึง
มีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศโดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็น
การปรับปรุงถ้อยคาํและคาํศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน         
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ีในปีท่ีนาํมาตรฐาน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัเป็น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสําคญัและเก่ียวขอ้งกับบริษทัฯและ       
บริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการ
เลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในกาํไร
ขาดทุนกไ็ด ้ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้
รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนอยูแ่ต่เดิมแลว้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงินรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใช้
แทนเน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีสําหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกาํหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 
เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบัการ
พิจารณาว่าผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่าตน
ควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้
ไปลงทุน และตนสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทน
นั้นได ้ถึงแมว้า่ตนจะมีสัดส่วนการถือหุน้หรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงก็ตาม การ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคญัน้ีส่งผลให้ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษทัฯและ
บริษทัย่อยมีอาํนาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมา
จดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอืน่  

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนได้เสียของกิจการในบริษทัย่อย      
การร่วมการงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบ
ทางการเงินต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดั
มูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้กาํหนด
ของมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ี และ
ใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 
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4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั  

4.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสาํคญั
ของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน  

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี         
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดั    
ในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง
โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  

4.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้สาํเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคา
ใดจะตํ่ากวา่  

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

(ก) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า
เผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

(ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
เม่ือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการ
สุดทา้ยของปี มูลคา่ยติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะ
ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงเป็นท่ีดินในราคาทุนซ่ึง
รวมตน้ทุนการทาํรายการ หลงัจากนั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ย
ราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยใ์นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

4.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และ
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วนัท่ีได้สินทรัพยม์า หลงัจากนั้น  
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัให้มีการประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกท่ีดินดงักล่าวใน
ราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัใหมี้การประเมินราคาท่ีดินดงักล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิใหร้าคา
ตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี  

- บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วน
ของผูถื้อหุน้ อยา่งไรกต็าม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้
ราคาท่ีลดลงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายได้
ไม่เกินจาํนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้  

- บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกาํไร
หรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูก
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจาํนวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย”์  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

  อาคารและส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า - 10 และ 20 ปี 
  เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์โรงงาน - 3 - 10  ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน - 3 - 5  ปี 
  ยานพาหนะ - 5 และ 10  ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่า
จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการ
สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 
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4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และใบอนุญาตในการดาํเนินกิจการ
ต่างๆ บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์      
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพย์
นั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  3 - 5 ปี 
ใบอนุญาตต่างๆ  10 ปี 

4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปใหผู้เ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
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4.11 เงินตราต่างประเทศ 

บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่จะกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  หรือหากเป็นรายการท่ีได้มีการทาํสัญญาตกลงอัตรา
แลกเปล่ียนล่วงหนา้ไว ้กจ็ะแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีตกลงล่วงหนา้นั้น 

กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 
บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่า        
ตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนใน
การขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ในกรณี
ท่ีดิน ซ่ึงใชว้ิธีการตีราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ ขาดทุน
จากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกินไปกวา่ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคยบนัทึกไว ้

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ
เกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังาน
จ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ
ไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงานซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
สาํหรับพนกังาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ช่ียวชาญอิสระได้ทาํการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สาํหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

4.14 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนั
นั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.15 ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของ
รัฐโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่า     
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการที่สาํคญัมีดงัน้ี 

ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ี
คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระโดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสาํหรับสินทรัพยป์ระเภทท่ีดิน ซ่ึงการประเมินมูลค่าดงักล่าว
ตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการบางประการ 

นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคต      
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2557 2556 2557 2556  
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย  
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

   

ขายสินคา้ - - 121,955 102,600 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
รายไดอ่ื้น - - 1,262 1,237 ราคาตามท่ีตกลงกนั 
ซ้ือสินคา้ - - 8,171 80 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซ้ือทรัพยสิ์น - - 99 87 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 74 280 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      
ค่าเช่าจ่าย 2,816 2,651 2,147 2,150 ราคาตามสัญญา (ซ่ึงเทียบเคียง

กบัราคาตลาด) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 355 362 293 321 ราคาตามท่ีตกลงกนั 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     
บริษัทย่อย     
บริษทั แกรททิทดู อินฟินิท จาํกดั (มหาชน)  
   (เดิมช่ือ บริษทั ยเูน่ียน อินทราโก ้จาํกดั (มหาชน) - - 2,248 3,500 
บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั - - 30,839 41,816 
บริษทั ยเูคมเทค จาํกดั                         - - 5,412 7,584 

รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 38,499 52,900 

 

 



14 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 16) 
บริษัทย่อย     
บริษทั แกรททิทดู อินฟินิท จาํกดั (มหาชน)  
   (เดิมช่ือ บริษทั ยเูน่ียน อินทราโก ้จาํกดั (มหาชน) - - - 51 
บริษทั ไลออ้น เอเซีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั - - 8,808 5,021 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษทั เฟิสทท์ราโก ้จาํกดั 198 458 198 439 
กรรมการ 80 457 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 278 915 9,006 5,511 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 21,045 18,377 14,016 12,586 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5,737 6 3,844 - 

รวม 26,782 18,383 17,860 12,586 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
เงินสด 291 360 250 250 
เงินฝากธนาคาร 200,517 179,886 147,578 130,463 
กองทุนรวมตลาดเงิน 133,291 148,640 - - 

รวม 334,099 328,886 147,828 130,713 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจํามีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ        
0.125 ถึง 0.625 ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.13 ถึง 1.88 ต่อปี) 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ลูกหนีก้ารค้า – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 6)     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 25,601 36,412 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน - - 7,486 8,904 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 33,087 45,316 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 722,378 706,949 547,715 560,135 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 251,325 268,604 166,745 195,116 
3 - 6 เดือน 2,246 2,003 - - 
6 - 12 เดือน 5,809 575 - - 
มากกวา่ 12 เดือน 1,036 786 141 242 

รวม 982,794 978,917 714,601 755,493 
บวก: ลกูหน้ีเชค็คืน 719 1,167 525 973 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 983,513 980,084 715,126 756,466 

รวมลกูหน้ีการคา้ 983,513 980,084 748,213 801,782 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,061) (1,451) (669) (1,059) 

รวมลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 982,452 978,633 747,544 800,723 

ลูกหนีอ้ืน่     
ลกูหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - - 5,412 7,584 
ลกูหน้ีอ่ืนกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 20 1,966 - - 

รวมลกูหน้ีอ่ืน 20 1,966 5,412 7,584 

รวมลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 982,472 980,599 752,956 808,307 
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9. สินค้าคงเหลอื 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
สินคา้สาํเร็จรูป 344,688 405,997 (4,132) (656) 340,556 405,341 
วตัถุดิบ 415 4,768 - - 415 4,768 
สินคา้ระหวา่งทาง 48,952 47,963 - - 48,952 47,963 
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 348 287 - - 348 287 

รวม 394,403 459,015 (4,132) (656) 390,271 458,359 
 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
สินคา้สาํเร็จรูป 179,632 281,073 (2,881) (197) 176,751 280,876 
สินคา้ระหวา่งทาง 21,197 7,320 - - 21,197 7,320 

รวม 200,829 288,393 (2,881) (197) 197,948 288,196 

ในระหวา่งปี 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ี
จะไดรั้บเป็นจาํนวน 3.5 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 2.7 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย 
และในปี 2556 มีการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน 11.3 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 2.6 
ลา้นบาท) โดยนาํไปหกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 
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10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 8,423 11,319 - 1,438 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,291 2,358 981 988 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,373 2,677 1,870 2,296 

อ่ืนๆ 3,109 1,535 37 4 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 16,196 17,889 2,888 4,726 

11. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

  กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน 
จากการเปล่ียนแปลง 

 

ประเภท ราคาทุน มูลค่าเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชี 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

       
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 43,489 21,283 12,254 345 55,743 21,628 
รวม 43,489 21,283 12,254 345 55,743 21,628 

 ในระหว่างปี 2557 บริษทัย่อยขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 31.7 ลา้นบาท 
และรับรู้กาํไรจากการขายจาํนวน 3.7 ลา้นบาท (สุทธิจากภาษี) ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี จาํนวน
ดงักล่าวไดร้วมกาํไรท่ีโอนมาจากรายการกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายในกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในระหวา่งปีจาํนวน 0.3 ลา้นบาท (สุทธิจากภาษี)  
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ราคาทุน 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของ

เงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชีตาม
วธีิราคาทุน - สุทธิ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

(เดิมช่ือ บริษทั ยเูน่ียน อินทราโก ้จาํกดั 
(มหาชน)) 77,993 77,993 - - 77,993 77,993 

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

บริษทั ยเูคมเทค จาํกดั  8,750 8,750 (8,183) (5,974) 567 2,776 

รวม 101,743 101,743 (8,183) (5,974) 93,560 95,769 

12.1  เงินลงทุนในบริษทัย่อย - บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั ยูเน่ียน อินทราโก ้
จาํกดั (มหาชน) 

ก) ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 ของบริษทัย่อยเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557 ไดมี้มติเห็นชอบ   
ให้บริษทัยอ่ยเพิ่ม/ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 212.3 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 212.3 ลา้นหุ้น มูลค่าตราไว้
หุน้ละ 1 บาท) เป็น 302.7 ลา้นบาท (หุน้สามญั 302.7 ลา้นหุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) เพื่อรองรับ
การจ่ายหุน้ปันผล 

ข) ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดรั้บเงินสดปันผลเป็นจาํนวนรวม 12.4 ลา้นบาท 
และไดรั้บหุน้ปันผลเป็นจาํนวนรวม 54.2 ลา้นหุน้ จากบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

ค) ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 และท่ีประชุมวิสามญั          
ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2556 ไดมี้มติเห็นชอบใหบ้ริษทัยอ่ยเพิ่ม/ลดทุนจดทะเบียน
จากเดิม 130 ลา้นบาท (หุน้สามญั 130 ลา้นหุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) เป็น 212.3 ลา้นบาท (หุน้สามญั
จาํนวน 212.3 ลา้นหุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

ง) ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯไดรั้บเงินสดปันผลเป็นจาํนวนรวม 5.6 ลา้นบาท 
และไดรั้บหุน้ปันผลเป็นจาํนวนรวม 49.4 ลา้นหุน้ จากบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 
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12.2 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - บริษทั ยเูคมเทค จาํกดั 

 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 4/2556 ไดมี้มติอนุมติัให้ดาํเนินการเลิก
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง คือ บริษทั ยเูคมเทค จาํกดั ซ่ึงฝ่ายบริหารอยูใ่นระหว่างการดาํเนินการจดทะเบียนเพื่อ
เลิกบริษทัยอ่ยตามขั้นตอนท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงคาดวา่จะจดทะเบียนเลิกภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 

13. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 บริษทัฯไดซ้ื้อท่ีดินจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อจดัสรรและขาย ท่ีดินดงักล่าวประเมินราคาโดยใชร้าคา
ตลาดตามรายงานของผูป้ระเมินอิสระซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยล์งวนัท่ี 10 มกราคม 2555 ซ่ึงมีราคาประเมินจาํนวน 13.96 ลา้นบาท 
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14. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่า  
 ตามราคา      

ท่ีตีใหม่ ตามราคาทุน  
 

ท่ีดิน 

อาคารและ     
ส่วนปรับปรุง
สินทรัพยเ์ช่า 

เคร่ืองจกัร
เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช ้

และอุปกรณ์
โรงงาน 

เคร่ืองตกแต่ง 
และเคร่ืองใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน / ราคาทีต่ใีหม่        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 75,968 77,774 49,601 19,364 104,244 728 327,679 
ซ้ือเพิ่ม - 169 2,728 1,464 9,459 655 14,475 
จาํหน่าย - - (2,076) - (5,664) - (7,740) 
โอนเขา้ (โอนออก) - 154 - - - (154) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 75,968 78,097 50,253 20,828 108,039 1,229 334,414 
ซ้ือเพิ่ม 2,000 5,980 2,965 1,816 8,497 12,889 34,147 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (1,442) (123) (4,016) - (5,581) 
โอนเขา้ (โอนออก) - - 655 - - (655) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 77,968 84,077 52,431 22,521 112,520 13,463 362,980 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 - 33,316 27,105 13,380 74,110 - 147,911 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 4,027 5,316 2,200 6,604 - 18,147 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี
จาํหน่าย - - (1,822) - (2,192) - (4,014) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 37,343 30,599 15,580 78,522 - 162,044 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 4,240 6,330 1,488 7,255 - 19,313 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/
ตดัจาํหน่าย - - (1,424) (108) (1,974) - (3,506) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - 41,583 35,505 16,960 83,803 - 177,851 

ค่าเผือ่การด้อยค่า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 1 - - - - - 1 
บนัทึกเพิ่มข้ึนระหวา่งปี - - - - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 1 - - - - - 1 
บนัทึกเพิ่มข้ึนระหวา่งปี - - - - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 1 - - - - - 1 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 75,967 40,754 19,654 5,248 29,517 1,229 172,368 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 77,967 42,494 16,926 5,561 28,717 13,463 185,128 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี        
2556       18,147 

2557       19,313 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่า 

 ตามราคาท่ีตีใหม่ ตามราคาทุน 

 

ท่ีดิน 

อาคารและ       

ส่วนปรับปรุง

สินทรัพยเ์ช่า 

เคร่ืองมือ        

และเคร่ืองใช ้

เคร่ืองตกแต่ง  

และเคร่ืองใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน / ราคาทีต่ใีหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 28,800 51,294 17,487 8,173 81,045 186,799 

ซ้ือเพิ่ม - - 4,628 1,079 4,145 9,852 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 28,800 51,294 22,115 9,252 85,190 196,651 

ซ้ือเพิ่ม - - 4,932 1,086 6,029 12,047 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (987) - - (987) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 28,800 51,294 26,060 10,338 91,219 207,711 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 - 26,836 9,535 5,978 66,676 109,025 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 2,597 2,372 955 3,658 9,582 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 29,433 11,907 6,933 70,334 118,607 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  2,583 3,287 1,026 3,281 10,177 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย 

 

- 

 

- 

 

(987) 

 

- 

 

- 

 

(987) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - 32,016 14,207 7,959 73,615 127,797 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 28,800 21,861 10,208 2,319 14,856 78,044 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 28,800 19,278 11,853 2,379 17,604 79,914 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี       

2556      9,582 

2557      10,177 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในปี 2553 ซ่ึงเกณฑท่ี์ใช้
ประเมินราคาท่ีดิน คือ การประเมินราคาโดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 

หากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
จะเป็นจาํนวน 66.0 ลา้นบาท (2556: 64.0 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 16.9 ลา้นบาท (2556: 16.9 ลา้นบาท)) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัยอ่ยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือเป็น
จาํนวนเงินประมาณ 1.3 ลา้นบาท (2556: 5.0 ลา้นบาท)  
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15. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 13,511 14,435 13,511 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน     
   เจา้หน้ีทรัสตรีซีท 436,848 473,296 193,142 265,458 
   ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 188,500 167,500 130,000 140,000 
รวม 638,859 655,231 336,653 405,458 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียตามอตัราตลาดบวก/ลบดว้ยส่วน
ต่างท่ีกาํหนด  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยซ่ึ์งปลอดภาระ
คํ้าประกนัท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชร้วมเป็นเงิน 3,914 ลา้นบาท (2556: จาํนวน 1,910 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 
จาํนวน 2,764 ลา้นบาท (2556: จาํนวน 1,181 ลา้นบาท)) 

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 

 
278 

 
915 

 
9,006 

 
5,511 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 401,383 534,609 331,908 459,832 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 16,277 15,494 14,109 13,874 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  15,474 14,173 5,828 4,790 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 433,412 565,191 360,851 484,007 
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17. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
     
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 4,468 4,358 4,306 4,216 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  839 80 494 64 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 255 30 160 26 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 6,022 - 3,883 - 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 11,584 4,468 8,843 4,306 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  839 79 494 64 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 255 30 160 26 

รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 1,094 109 654 90 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน    
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 1,094 109 654 90 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จํานวนสะสมของผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยซ่ึงรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน มีจาํนวนทั้งส้ิน 6.0 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน            
3.9 ลา้นบาท) 
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 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 4.40 4.41 4.40 4.41 
อตัราการข้ึนเงินเดือนใน 
   อนาคต (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 

5 - 10 8.12 8.0 8.12 

อตัราการเปล่ียนแปลงใน 
  จาํนวนพนกังาน (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 

0.5 - 50 0 - 22 3 - 15 0 - 22 

 จาํนวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์และภาระผกูพนัท่ีถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณ์
สาํหรับปีปัจจุบนัและสามปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 จาํนวนภาระผกูพนั 

ตามโครงการผลประโยชน ์
จาํนวนภาระผกูพนัท่ีถูกปรับปรุง 

จากของผลประสบการณ์ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2557  11,584 8,843 1,390 1,209 
ปี 2556 4,468 4,306 - - 
ปี 2555 4,358 4,216 - - 
ปี 2554 4,257 4,133 - - 

18. ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ   

  เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2552ไดมี้มติอนุมติัการออกและ
เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯจาํนวนไม่เกิน 165 ลา้นหน่วย เพื่อจดัสรรใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯตามสดัส่วนการถือหุน้ในอตัรา 4 หุน้สามญัต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นสามญัของบริษทัฯโดยไม่คิดมูลค่าใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั และกาํหนดราคาใช้สิทธิ
เท่ากบั 0.50 บาทต่อหน่วย ในอตัราส่วน 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุน้สามญั ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว
มีอาย ุ5 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ และมีระยะเวลาใชสิ้ทธิในทุกวนัท่ี 30 มิถุนายน และวนัท่ี 
30 ธนัวาคม โดยเร่ิมใชสิ้ทธิคร้ังแรกในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2553 และครบกาํหนดอายกุารใชสิ้ทธิในวนัท่ี       
4 พฤศจิกายน 2557 
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 การเปล่ียนแปลงในจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัแสดงดงัน้ี 

 (จาํนวน: หน่วย) 
หน่วยคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 145,104,491 
จาํนวนใชสิ้ทธิในระหวา่งปี 2556 (10,939,400) 

หน่วยคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 134,165,091 
จาํนวนใชสิ้ทธิในระหวา่งปี 2557 (133,392,696) 
จาํนวนท่ีหมดอายกุารใชสิ้ทธิ (772,395) 

หน่วยคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - 

19. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 

 การเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุน้และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 
2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ทุนออกจาํหน่ายและ 

ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

ส่วนเกิน 

มูลค่าหุน้สามญั 

วนัท่ีจดทะเบียน        

เพิ่มทุนกบั 

กระทรวงพาณิชย ์

วนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยรับเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 (พนับาท) (พนับาท)     

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 172,709 166,659 54,388 48,339 

หุน้สามญัเพิ่มข้ึนจากการใชสิ้ทธิตาม         

ใบสาํคญัแสดงสิทธิในเดือนธนัวาคม  6,250 3,315 6,250 3,315 9 ม.ค. 57 9 ม.ค. 56 17 ม.ค. 57 17 ม.ค. 56 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิในเดือนมิถุนายน 2,833 2,735 2,833 2,735 9 ก.ค. 57 8 ก.ค. 56 14 ก.ค. 57 15 ก.ค. 56 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิในเดือนพฤศจิกายน 24,265 - 24,265 - 11 พ.ย. 57 - 11 พ.ย. 57 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 206,057 172,709 87,736 54,389 

20. ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์คือส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหักกบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น
เงินปันผลได ้
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21. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไว้
ครบถว้นแลว้ 

22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 90,647 81,396 63,011 57,601 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 21,249 18,245 10,276 9,662 
ค่าขนส่ง 44,049 38,596 32,664 35,084 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 23,844 20,801 20,378 20,004 
ขาดทุนจากการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็น 
   มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 3,476 (11,269) 2,684 (2,598) 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป 3,292,966 3,203,053 2,427,675 2,577,612 
การเปล่ียนแปลงในวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป 65,601 (7,492) 101,442 (34,408) 

23. ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 27,758 23,407 8,131 12,501 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,140) 1,903 (1,031) (48) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 26,618 25,310 7,100 12,453 
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จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไรจาก 
   การวดัมลูค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 2,382 69 - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,204) - (777) - 

รวม 1,178 69 (777) - 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 121,031 111,749 42,010 59,523 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 24,206 22,350 8,402 11,905 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

เงินปันผลรับท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี - - (2,479) (1,122) 
ผลกระทบทางภาษีของขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 1,486 2,292 - - 

อ่ืน ๆ 926 668 1,177 1,670 

รวม 2,412 2,960 (1,302) 548 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 26,618 25,310 7,100 12,453 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2557 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2556 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2557 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2556 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 212 250 134 212 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 826 96 576 39 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 1,636 1,195 1,636 1,195 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,317 876 1,769 861 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากรายการขายสินทรัพย์
ระหวา่งกนั 774 54 - - 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากรายการคา้ระหวา่งกนั 102 1,051 - - 

รวม 5,867 3,522 4,115 2,307 

     
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 2,397 2,397 2,372 2,372 
ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 2,450 69 - - 

รวม 4,847 2,466 2,372 2,372 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัยอ่ยมีรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 21.9 ลา้นบาท (2556: 
16.6 ลา้นบาท) ท่ีบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัยอ่ยพิจารณา
แลว้เห็นว่าบริษทัยอ่ยอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้
มาใชป้ระโยชน์ได ้

24. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปีกบัจาํนวนถวั
เฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้
สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 

กาํไรสาํหรับปี 

จาํนวนหุน้สามญั          

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

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

       

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 64,486 66,620 733,750 684,763 0.088 0.097 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม - - - 84,223   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้

สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 64,486 66,620 733,750 768,986 0.088 0.087 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

กาํไรสุทธิ 

จาํนวนหุน้สามญั          

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

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

       

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 34,910 47,071 733,750 684,763 0.048 0.069 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม - - - 84,223   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้

สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 34,910 47,071 733,750 768,986 0.048 0.061 
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25. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี  

• ส่วนงานจาํหน่ายเคมีภณัฑช์นิดทัว่ไป 

• ส่วนงานจาํหน่ายเคมีภณัฑช์นิดพิเศษ 

• ส่วนงานอ่ืนๆ เป็นส่วนงานท่ีประกอบด้วย การจาํหน่ายเม็ดพลาสติก จาํหน่ายนํ้ ามันเคร่ือง 
จาํหน่ายอุปกรณ์และใหบ้ริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้  

 ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
การตดัสินใจเก่ียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่า
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน  

 การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกับการบนัทึกบญัชี
สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

 ในปี 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีรายได้จากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่า      
ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัต่อไปนี้ 
(หน่วย: พนับาท) 

ส่วนงานจาํหน่าย
เคมีภณัฑช์นิดทัว่ไป 

ส่วนงานจาํหน่าย
เคมีภณัฑช์นิดพิเศษ ส่วนงานอื่น ๆ 1) รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและตดั
รายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
รายได้                  
รายไดจ้ากการขายใหล้กูคา้ภายนอก 2,629,827 2,684,031 946,546 773,304 172,317 166,821 3,748,690 3,624,156 - - 3,748,690 3,624,156 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 121,955 102,600 11,795 3,137 145 238 133,895 105,975 (133,895) (105,975) - - 
รวมรายได้ 2,751,782 2,786,631 958,341 776,441 172,462 167,059 3,882,585 3,730,131 (133,895) (105,975) 3,748,690 3,624,156 

              
ผลการดาํเนินงาน             
กาํไรของส่วนงาน           389,093 387,934 
รายไดอ้ื่น           15,330 8,152 
ค่าใชจ้่ายในการขาย           (90,898) (89,296) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร           (174,291) (157,962) 
ค่าใชจ้่ายอื่น           (238) (17,431) 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน           (17,965) (19,648) 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้           121,031 111,749 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้           (26,618) (25,310) 

กาํไรสําหรับปี           94,413 86,439 

 
1)   ส่วนงานอื่นๆ เป็นส่วนงานที่ประกอบดว้ย การจาํหน่ายเมด็พลาสติก จาํหน่ายนํ้ามนัเครื่อง จาํหน่ายอุปกรณ์และใหบ้ริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลกัในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพยท์ี่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขต
ภูมิศาสตร์แลว้ 
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26. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนใน
อตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงศรี 
จาํกดัและจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ใน
ระหว่างปี 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาทและ
จาํนวน 0.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 0.3 ลา้นบาท และจาํนวน 0.3 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั) 

27. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจาํปี 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

   เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2556 44,186 0.07 
รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2556  44,186 0.07 

    
เงินปันผลประจาํปี 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

   เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2557 21,474 0.03 
รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2557  21,474 0.03 

28. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

28.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัยอ่ยมีรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 3.4 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สร้างอาคารและซ้ือเคร่ืองจกัร 

28.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารและคลงัสินคา้
และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าคลงัสินคา้ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน
ภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 13 16 9 12 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 13 11 8 7 

28.3 ภาระคํา้ประกนั 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือคํ้ าประกันท่ีสําคัญคงค้างอยู่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
ดงัต่อไปน้ี 

28.3.1 หนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็นจาํนวน 72 ลา้นบาท (2556: 86 
ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อ      
คํ้าประกนัการจ่ายชาํระค่าสินคา้ใหก้บัเจา้หน้ี 

28.3.2 หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 33 ลา้นบาท (2556: 15 
ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัยอ่ย 

28.4 ภาระผูกพนัอืน่ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมีภาระผกูพนัจากการใหธ้นาคารออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 0.58 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2556: 2.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 53.4 ลา้นเยน) 

28.5 สัญญาบริการอืน่ 

 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงเขา้ทาํสัญญาร่วมในโครงการห้องประชุมอจัฉริยะ (Agreement for supply of equipment, 
software, and services for intelligent meeting solution) กับบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จาํกัด 
(TUC) และ Dosanet Company Limited ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศเกาหลีใต ้(Dosanet) โดยสัญญามีระยะเวลา      
2 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2553 ถึง วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2555 และสามารถต่ออายสุัญญาไดอ้ตัโนมติั    
1 ปี หากไม่มีผูใ้ดบอกเลิกสัญญา ปัจจุบนัยงัไม่มีฝ่ายใดบอกเลิกสัญญา โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดล้งทุนใน
อุปกรณ์ทั้งหมด รวมทั้งทาํประกนัภยัในทรัพยสิ์นดงักล่าวในวงเงิน 5 ลา้นบาท โดยมีค่าใชจ่้ายท่ีจะตอ้งจ่าย
ใหแ้ก่ TUC ในอตัราปีละ 0.1 ลา้นบาท และจ่ายค่าอบรมใหก้บั Dosanet เป็นจาํนวน 0.2 ลา้นบาท โดย TUC 
เป็นผูดู้แลค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเช่ือมโยงอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตั้งระบบ I-Meeting Solution และจดัหาลูกคา้ 
และ  Dosanet เ ป็นผู ้จัดหาโปรแกรมและผู ้เ ช่ียวชาญในระบบ  I-Meeting Solution โดยมีการแบ่ง
ผลประโยชน์ตามสดัส่วนรายไดต้ามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา 
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29. เคร่ืองมือทางการเงิน 

29.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน และหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ บริษทัฯและ    
บริษทัยอ่ยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหาร
ควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯ
และบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้
สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยมีฐานของลูกคา้ท่ี
หลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้
สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกิน
บญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นท่ีมีดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มี
อตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนดไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 323.8 10.3 334.1 0.125 - 0.625, 2.11 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 982.5 982.5 - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - - - 55.7 55.7 - 

 - - 323.8 1,048.5 1,372.3  

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น   
จากสถาบนัการเงิน - - 638.9 - 638.9 1.18 - 3.59 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 433.4 433.4 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ              0.3 0.5 - - 0.8 - 

 0.3 0.5 638.9 433.4 1,073.1  

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 297.3 31.6 328.9 0.13 - 1.88, 2.47 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 980.6 980.6 - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - - - 21.6 21.6 - 

 - - 297.3 1,033.8 1,331.1  

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น   
จากสถาบนัการเงิน - - 655.2 - 655.2 1.25-7.50 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 565.2 565.2 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ 0.5 0.8 - - 1.3 3.63 

 0.5 0.8 655.2 565.2 1,221.7  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 

 1 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 146.9 0.9 147.8 0.125 - 0.50 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 753.0 753.0 - 

 - 146.9 753.9 900.8  

หนีสิ้นทางการเงนิ      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น   
จากสถาบนัการเงิน - 336.7 - 336.7 3.15 - 3.42 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 360.9 360.9 - 

 - 336.7 360.9 697.6  
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 

 1 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 116.9 13.8 130.7 0.13 - 0.50 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 808.3 808.3 - 

 - 116.9 822.1 939.0  

หนีสิ้นทางการเงนิ      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น   
จากสถาบนัการเงิน - 405.5 - 405.5 1.12 - 6.00 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 484.0 484.0 - 

 - 405.5 484.0 889.5  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้
เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึง
ส่วนใหญ่มีอายสุญัญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
ดงัน้ี 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หน้ีสินทางการเงิน        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 0.1 12.3 10.2 32.9630 32.8136 
ยโูร 0.2 - 0.4 0.1 40.0530 45.0217 

บริษทัฯมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ 
อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา 

ของจาํนวนท่ีซ้ือ วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.8 32.05 - 33.19 24/4/58 - 09/06/58 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ 
อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา 

ของจาํนวนท่ีซ้ือ วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.6 32.05 - 32.77 07/02/57 - 27/05/57 

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกูย้ืมมี
อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายชาํระหน้ีสินใน
ขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็น
อิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทาง
การเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใช้เกณฑ์การวดัมูลค่าท่ี
เหมาะสม  
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30. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯคือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี        
31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.3:1 (2556: 1.6:1) และเฉพาะของบริษทัฯมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.2: 1 (2556: 1.7:1))  

31. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯคร้ังท่ี 1/2558 ของบริษัท แกรททิทูด      
อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดมี้มติเห็นชอบในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

ก) ให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยประจาํปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมติัการออกและ
เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัย่อยจาํนวนไม่เกิน 151,343,316 หน่วย 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ซ่ึงใบสาํคญัแสดงสิทธิน้ีมีอายุ 3 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญั
แสดงสิทธิ โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ โดยมีราคาการใชสิ้ทธิของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 2 บาท 

ข) ให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยประจาํปี 2558 เพื่ออนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนของ
บริษทัยอ่ยจากเดิม 302,687,292 บาท (หุ้นสามญัจาํนวน 302,687,292 หุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 
เป็น 302,686,633 บาท (หุ้นสามัญจํานวน 302,686,633 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยตัด
จาํหน่ายหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 659 หุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 659 บาท 

ค) ให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยประจาํปี 2558 เพื่ออนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษทัย่อยจากเดิม 302,686,633 บาท (หุ้นสามญัจาํนวน 302,686,633 หุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ     
1 บาท) เป็น 454,029,949 บาท (หุ้นสามญัจาํนวน 454,029,949 หุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) เพื่อ
รองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย 

32. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 




